Grundschule Mühlenberg
Hannover, 02.11.2020
االهالي االعزاء ملدرسة مولن برغ
حسب االخبارالحالية بالطبع علمتم بارتفاع عدداالصابات بالعدوى في نيدرسكسن لذلك تم تقيد جديد للحياة العامة.يمكنكم قرات
هذه التوصيات تحت هذا العنوان
www.niedersachsen.de/download/106245
ايضا املدارس في نيدرسكسن للوقت القادم لديها مخطط يمكنكم قرات ذلك من رسالة وزير التعليم من تاريخ 30.10.2020
انا اريد ان اعلمكم بهذه املعلومات الفضل نظرة اجمالية وتخطيط وتلخيص لالجراءات في املدرسة االبتدائية مولن برغ .
جانب االحتمال عند وجود اصابة بالكورونا ارسال الصفوف او الفصول للحجر وعندها يتم التدريس من البيت )سيناريو (c
فورا من االن عند ارتفاع عدد االصابات وعند اإلجراءات املتخذة من دائرة الصحة في املنطقةهناك سيناريوين مختلفني  AوB
اهم االختالفات وضعتهالكم في الجدول القادم التفاصيل سيعمكم بها كالعادة معلم الصف .

االختالف

سيناريو A
٧ايام حدوث اصابات في هانوفرتحت ١٠٠
اصابة

سيناريو B
٧ايام حدوث اصابات في هانوفر فوق ١٠٠
اصابة وايضا اجراءات دائرة الصحة في
املنطقة

مكان املدرسة /الزامية التعليم

فقط في املدرسة

في املدرسة وفي البيت مع التبادل اليومي

الرعاية الطارئة

ال يوجد

تقديم طلب وتوضيح االسباب في الحالة
االستثنائية

الدخول الى املدرسة

من الساعة ٨وحتى الساعة  .٨،١٥من
مدخلني مختلفني مع كمامة

بني الساعة ٨،١٥حتى الساعة  ٩من الباب
الرئيسي بعد املسافة ١،٥متر

الكمامة

في كل مكان عدا اثناء الدرس

لبس الكمامة في كل مكان اليمكن فيه
املحافظة على بعد املسافة

امربعد املسافة على االقل  ١،٥متر

على االغلب يرفع امر بعد املسافة اثناءالدرس

نعم  ،في كل مكان

الفرص

اوقات متناوبة للفرصة للصفوف في باحة
املدرسة

اوقات متناوبة للفرص .مجموعات /صفوف
اماكن مختلفة للفرص في وقت التدريس
موجودة

ساعات التعليم

تؤخذ كاملة

ال تؤخذ كاملة

دروس التقوية والدروس االضافية

يتم اعطاءها وانتهاء الدوام حسب البرنامج
الرجاء االنتباه لبرنامج التعليم

تلغى هذه الدروس
ينتهي دوام الصف االول من  ١١،٤٥الى
الساعة ١٢
الصف :/٢/٣/٤من الساعة ١٢،٤٥الى١٣

االهالي في املبنى

بعد اخذ موعد محدد مسموح

ممنوع بتاتا

التغير من بني السيناريوهات ممكن بسبب الظروف ان يتغير من اليوم الى االخر لذلك مهم جدا مراقبة املفكرة املدرسية كل يوم
schulplaner

ومراقبة الصفحة املدرسية  Schuleigene Hompageلكي تصلكم املعلومات بشكل سريع.
مثل دائما تجدون هذة الرسالة بلغات متعددة العنوان لصفحة املدرسة
www.grundschule-meuhlenberg-hannover.de
الرجاء الضرورة لالنتباه في حالة التغير
٠التغير الجزئي لبداية وانتهاءالدوام يرجى قدراالمكان عدم االنتظار امام املداخل واملحافظة على بعد املسافة  ١،٥متر االستفادة من
املدة لبداية او انتهاء الدوام وخاصة سيناريو B
٠طعام كافي و صحي سندويش ومشروب النه في الوقت الحال التقدم املدرسة الطعام
٠طفلكم ملزم بلبس الكمامة في املدرسةعدا اثناء الدرس سيناريو  Aلذلك يجب ان يكون معه كمامة احتياط في حال خراب الكمامة
التي يرتديها
٠الواجب حل كل الوظائف في حال التعلم بالبيت بشكل جيدواملعلمون يتواصلون معكم في االوقات املحددة وعدم حل الوظائف
يعتبراهمال وله عواقب٠٠
نتمنى ان نبقى اصحاءفي هذا الفصل املمطر البارد وان يتعلم اوالدكم رغم الظروف الغير عادية وان يحضروا للمدرسة بكل محبة !

اطيب التحيات

مديرة املدرسة شتيفاني رامبرغ
 ٠ا

