
 
 
 

 Klassenelternabend 20-21 
  

 

                                                                                  
 

                                        Passau   18.09.20         اجتماع أولياء األمور األول                               

                                                                    

 األهالي األعزاء:
في  ( 18:30) هو في تمام الساعة السادسة والنصف مساء  في هذا العام  فإن اجتماع أولياء األمور األول  ,كما سبق ونوهنا
 المواعيد التالية:

28/9/2020الصف األول: يوم االثنين ,   
29/9/2020,  ي: يوم الثالثاءالصف الثان  

30/9/2020الصف الرابع: يوم األربعاء ,  
1/10/2020, ث: يوم الخميس الصف الثال  

 
ر واحد على األقل من الوالدين جدا  ضروري نظرا  للظروف اإلستثنائية  الحالية )الكورونا و قواعد السالمة (.حضو  

هو قاعة الصف التي يداوم فيها ابنكم أو ابنتكم. مكان االجتماع  
 

 إجراءات الوقاية :
ي وتجنب بني المدرسة, والدخول بشكل افرادااللتزام بإرتداء الماسك الخاص بالفم واألنف عند دخول منرجو من األهالي الكرام 

 التجمعات.
.يوضح مكان تواجد كل صف   مفصال   ا  مخططفي بهو الدخول  ا  ارعند دخولكم مبنى المدرسة ستجدون يس  

حال  حضور عدد في داخل غرفة كل صف تم ترتيب المقاعد )الكراسي( بشكل يراعي تباعد األهالي مترونصف عن بعض. في 
داخل قاعة المقاعد البد من ارتداء الماسكات  على مراعاة التباعد في توزيعفي هذه الحالة  أكبر من األهالي األعزاء وعدم قدرتنا 

.أيضا   الصف  
في المنزل  درسة وكيف يمكنكم داخل المسيتم شرح بعض المعلومات عن سبل الوقاية والتعقيم الواجب اتباعها  خالل االجتماع
.واالعتياد عليهافي المدرسة  على اتباعهامساعدة الطفل   

على كيفية التعامل  بتدريب طالبنا  بدورنا  سنطلعكم أيضا  على خطة المدرسة للتعليم عن بعد ) التعليم االلكتروني(, حيث سنقوم
تطورت األمور سلبا  واضطررنا إلغالق المدرسة والتعلم عن بعد في البيوت. حال  التقنية والبرامج الالزمة في مع هذه  

في حالة التعلم عن بعد يحتاج الطفل دعمكم وتعاونكم معه في المنزل والبد من توضيح كيف يمكن أن تسير األمور في حال 
نزل أو حالة اغالق صف كامل لمنع انتشار العدوى وفي أسوأ األحوال إغالق المدرسة.ضطر طالب أو طالبة للبقاء في الما  
 

نى هالي نتمخروج الكثير من األهل من مجلس األ. ونظرأ لسيتم انتخاب المتحدث بإسم األهالي لكل صف  جتماعفي نهاية اال
غبتكم بذلك.مشاركتكم بقوة في مجلس األهالي في حال ر  

2021/2022الجديد  سيكون في العام الدراسيفأما عن انتخاب مجلس األهالي الجديد   
 

  تحية طيبة للجميع
   
 
 

 
 
gez. Susanne Bulicek, Rektorin                                   gez. Michaela Kronawitter, KRin 


