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في زمن كورونا غالى أهالي مدرسة مولن بير معلومات  

 27.04.2020    

 األهالي ا ألعزاء وأسرة مدرسة مولن بيرغ

 في هذا الخطاب التالي أريد أن أعطيكم صورة أو لمحة عن أهم المتجددات 

 والتطورات المدرسية في زمن كورونا واعادت التعليم الى المدرسة.

 

في ا ألنترنيت يمكن الحصول على معلومات أكثر عن طريق صفحتنا التالية   

www.grundschule-meuehlenberg-hannover.de 

الصف في ا ألوقات  معلمةعند ا ألستفسار عن أي شيء يمكن التواصل مع   

 المخصصة وأيضا خالل الفترة القصيرة القادمة سوف نقدم لكم المعلومات 

مختلفة. لغاتالضرورية في   

 التعلم من البيت

نيسان أصبح التعليم للتالميذ من البيت الزامي هذا يعني  22منذ تاريخ   

 ان الوظائف التي يحصل عليها التلميذ من المدرسة يجب على التلميذ عملها

و ا أل هالي هم المسؤولين عن ذلك.   

 

 ان الواجبات المدرسية المعطاة من قبل المعلم والتي لم يتم عملها 

 أو التواصل مع المعلم لم يحصل يعتبر ذلك مخالف لقانون التعليم

أللزامي.ا   

ألهل الى المالحقة القانونية.ا أللزامي يمكن أن يعرض ان مخالفة قانون التعليم ا  

 

أو معلم الصف يقدم لكم وألوالدكم أوقات محدذدة للتحدث معكمان معلمة   

 

لألجابة عن  أو طريق الشات وفي الضرورة القصوة يمكن اللقاء في المدرسة –فيديو تلفون –عن طريق التلفون 

الدكم.أسألتكم وأسئلةأو  

ألقل للتواصل معكم ومع أوالدكم والمعلم والمعلمة لدية األسبوع على اوأيضا يحرص المعلم أو المعلمة مرة واحدة في 

عة ان هذا الموعد أيضا الزامي عليكم أنت وأوالدكم انتهاز هذا الوقت.لهذا الغرض وقت محدد اليوم والسا  

 4والصف  3من ساعة ونصف في اليوم والتعليم للصف يجب أن ال يكون أكثر  2والصف  1التعليم في البيت للصف 

 يجب أن ال يكون أكثر من ساعتين في اليوم .

.ئفمن ا ألهل أو أي شخص أخر لحل هذة الوظا في الحالة ا لعادية ال يحتاج التلميذ الى المساعدة  

 أبتدأ من تاريخ 04 .05 . من الشهر القادم تستطيعون من خالل صفحة المدرسة  المسماة أيسيرف

 iSERV 
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[منهج التعليم ]والوظائف مثل  [األميل ]الحصول على المعلومات عن طريق  

 

 أما المعلومات الخاصة للدخول على صفحة المدرسة سترسل بالبريد هذا 

يوجد على صفحة المدرسة.ا ألسبوع وفيديو التوضيح   

 

WWW.grundschule-muehelenberg-hannover.de 

الموضوع.لكم المساعدة لهذا أن يقدم  وأيضا ممكن بكل محبةمن معلمةأو معلم الصف  

 التعلم في المدرسة

بالمجموعةالتعلم في المدرسة يبدأ للصف الرابع حسب وجود طفلك   

 

. 2020. 05.  05من تاريخ  داوتحدي 2020.  05. 04ألثنين امن تاريخ يوم   

 كل الصفوف ا ألخرى بعد بعضها تعود الى المدرسة الصف الثالث

والصف الثاني بنهاية الشهر الخامس أما الصف األول 2020. 05. 18بتاريخ    

 سيعود الى المدرسة في منتصف الشهر السادس.

 ان المعلومات لهذا الغرض سوف تحصلون عليها من معلمة أو معلم الصف مرة أخرى في الوقت المناسب.

لوقت على أكمل وجهفي هذا ا لكي يتم الحصول على المسافة المحددةوشروط النظافة  

كل يوم أوقات سيتم تقسيم الصف الرابع الى مجموعتين مجموعة ْ* ومجموعة **  

المدرسة تأتي مجموعة* في اليوم فقط وفي اليوم الثاني تأتي المجموعة **   

 بالتناوب اليومي الى المدرسة.

الصيفيةأيام التناوب التي يأتي بها طفلكم الى الى المدرسة حتى العطلة   

أليام في أول يوم من المدرسة        اسيتم تلوين   

  Schulplaner معنى ذلك ا أليام التي سيحضر بها 

على المعلومات من معلمة أو معلم الصف. تحصلونطفلك الى المدرسة وسوف   

 

 الصف الثالث و الصف الرابع الصف الثاني والصف ا ألول

 

 الحضورالى المدرسة من الساعة الثامنة والربع حتى الساعة التاسعة صباحا 

صباحا 9وقت التعليم من الساعة  
11.45حتى الساعة   

ظهرا 12,45حتى  9الساعة  وقت التعليم من  

 

ظهرا 12حتى الساعة  11,45نهاية الدوام حتى الساعة الواحدة ظهرا 12,45نهاية الدوام    
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 األطفال مع مخاطر صحية

. 19مثل الكبار أيضابعض الصغار عندهم مشاكل صحية لذلك من المحتمل ان تكون المجموعة المعرضةللخطر كيود   

 أو احتمال انتقال العدوى ألحد أفراد العائلةيعرضه للخطر

 الرجاءسؤال الطبيب اذا كان هناك أي مخاطر صحية وأعلم معلمة أومعلم 

ألفضل البقاء في البيتابذلك في هذة الحالة الصف   

 والتعلم من البيت حسب رغبتكم

 

 اليوم األول في المدرسة

 طفلك يأتي الى المدرسة عند الساعة الثامنة والربع والحد ا ألقصى الساعة التاسعة صباحا.

ألهالي يقومون بتوديع أوالدهم في احتى ال يحصل تجمع على باب المدرسة   

ألوالد يقفوا تحت السقف أمام باب المدرسة االساحة ا ألمامية للمدرسة   

وال األخوة على الخطوط المحددة للمسافات وينتظرون  ألهاليابمفردهم بدون   

سةحتى تسمح لهم المعلمة المراقبة للدخول واحد واحد للمدر  

 نحن حاولنا بكل قدرتناللحفاظ على أمن أوالدكم في فترة الدراسة الصباحية

عندكم أي هم أو خوف فشروط النظافة متوفرة وخططناحتى ال يكون  

 و التنظيف اليومي موجود لعدة مرات في اليوم.

 تعليمات وقواعد جديدة في أوقات المدرسةو أماكن أخرى وأوقات مختلفة

ألدنى.اللفرصةوأشياء كثيرة من أجل خفض مخاطر العدوى لألطفال للحد    

 هذة القواعد و التعليمات سيتم تعليمها لألوالد عن طريق اللعب والتكرار 

 حتى تصبح مع الوقت عادة.

عد موجود.ي لم  طعام الغذاء لألسف  

بطريقةصحية مغلفة  وخضار  لكن هناك سندويشات من لحم الطيور والجبن وفواكه  

 يمكن الحصول عليها.

دقيقة. 15في أخر اليوم الدراسي يتم صرف التالميذ من المدرسةخالل   

حتى الساعة الواحدة ظهرا 12,45 الصف الثالث و الصف الرابع من الساعة  

حتى الساعة الثانية ظهرا. 11,45والصف الثاني والصف األول من الساعة   

المدرسة انتبهوا على أوقات الدواممن أجل منع حصول تجمع أمام   
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 الجديدة

.متى يبدأ ومتى ينتهي دوام المدرسة  

 

 

 الرجاء أنتظروا أوالدكم في الساحة ا ألمامية للمدرسة وليس تحت السقف 

مترا. 1,5المسافة بعدأمام باب المدرسة وحافظوا على   

 ماذا يجب أن نفعل جميعا حتى نتوفق وننجح.

بالمسار الصحيح والكن ال تخافوا على أوالدكم وال علىحتى يسير كل شيء   

.أسركم وال على ا ألخرين   

 يجب على ا ألوالد والمعلمين و العاملين في المدرسة تطبيق القواعد الكثيرة 

ألسابيع األوالد تعلموا ذلك في امثل بعد المسافة وغسل اليدين وأكيد    

 ا ألخيرة.

ألوقات ضرورية ستجدونها في صفحة المدرسة أو في مصنف البريد اسةفي هذة القواعد الجديدة أثناء دوام المدر 

 ألوالدكم.

ألوالد اولذا قبل وقت كورونا  أكيد هذا التغير غير اعتيادي ألوالدكم  

ألدوات المدرسيةاأعتادوا على حضن المعلمةواألصدقاء وعلى أستعار   

  .هالى أخر ومساعدة بعضهم واللعب مع بعض عن قرب 

أصحاء ونحن أيضا يجب تطبيق التعليمات لهذا كي يبقى االوالد الصغار   

التعليمات مرات  هالجديدة واذا لم يتم تطبيق التعليمات قصدا أو خرق هذ   

متعددة ستتصل المدرسة بكم مباشرة يتم أخذ التلميذالى البيت وبعض التالميذ أفضل أن يتم تعليمهم في البيت من أجل 

ألخريناحمايتهم وحماية   

.في حال الخروقاتألجراءات المدرسية سيتم تطبيقهااو  

 

ية نحن فرحين جدا بعد هذة الفترة الطويلة أخيرا نعمل معكم ومع أوالدكم في المدرسة ولقد قدمنا ما بوسعنا من أجل بدا

 جيدة للجميع .

   أبقوا أصحاء

 مع التحيات القلبية 

غمن مديرة المدرسة السيدة رامبير    

 

 

 


