اليوم األول في المدرسة للعام الدراسي  21/2020هو الثالثاء الواقع في 8/9/2020
األهالي األعزاء:
نتأمل تفهمكم لتأخرنا حتى اآلن في هذه الرسالة عن تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد ,ولكن كان علينا االنتظار حتى نتأكد من
صحة المعلومات من الوزارة ,والتي وصلتنا البارحة.
سنبدأ بإستقبال طالب الصف األول صفأ تلو اآلخر مراعين بشدة كل االحتياطات التي يجب اتخاذها من حيث التباعد بين الطالب
متر ونصف ( )1.5و ارتداء الماسكات مع العلم أنه اليجب على األطفال ارتداء الماسكات أثناء الدرس في الصف.
استقبال الصفوف سيكون كل شعبة على حدة في الصالة الرياضية التي يوجد بابها في الجهة اليمنى من باب دخول المدرسة الرئيسي.
ستجدون على الجهة اليمنى حلقات  ,ويتوجب على كل طالب أن يقف مع والديه داخل هذه الحلقة.
يسمح لكل طالب باصطحاب شخصين معه فقط من أهله ,الرجاء عدم احضار أخوة الطالب أو أخواته أو الجدة أو الجد.............
و الرجاء عدم الحضور للمدرسة قبل الموعد المحدد لكل صف كما هو مذكور الحقا.
في اليوم األول من المدرسة يمكن للطالب األعزاء احضار الحقيبة المدرسية والمقلمة ودفتر أو مصنف لالوراق كما يمكنهم جلب
Schultüteالكيس المدرسي المعروف.
أما باقي مستلزمات المدرسة فيتم احضارها من فضلكم في اليوم الثاني للمدرسة وليس األول  .الصور التي تؤخذ عادة للطالب
في اليوم األول  ,سيتم تأجيلها في هذا العام إلى وقت الحق نعلمكم به.
مواعيد قدوم كل شعبة من الصف األول:
الصف األول الشعبة ( Rالصف النظامي) :الساعة الثامنة والربع 8:15
الصف األول الشعبة أو الفئة ( Sالصف الرياضي) :الساعة التاسعة والربع 9:15
الصف األول الشعبة ( Gالصف الدوام الكامل ) :الساعة العاشرة والربع 10:15
في حال عدم معرفتكم في أي شعبة من الصف األول يوجد ابنكم أو ابنتكم الرجاء االتصال بقسم السكرتارية واالستفسار.
بعد استقبال الطالب مع األهالي تذهب كل معلمة مع طالب صفها إلى قاعة الصف الخاصة بهم وتبدأ معهم الدرس األول والتعارف.
واألهالي يبقون في هذه األثناء في الصالة الرياضة لتلقي بعض المعلومات الهامة ,في حال عدم اعطاء رقم تلفون األهل للمدرسة أو
أي تغيير في األرقام الرجاء اخبار السكرتارية تلفونيا او بإرسال ايميل للمدرسة الموجود في صفحة المدرسة على االنترنت.
هام جدأ لألهالي اعالمنا بايميليكم االلكتروني من أجل التمكن من التواصل معكم واعالمكم بكل جديد في المدرسة .
نهاية الدوام لطالب الصف األول :
الصف األول الفئة( Rالصف النظامي) :الساعة التاسعة تماما 9:00
الصف األول الفئة ( Sالصف الرياضي) :الساعة العاشرة تماما 10:00
الصف األول الفئة ( Gالصف الدوام الكامل ) :الساعة الحادية عشرة تماما 11:00
اعتبارا من يوم  9/9إلى يوم  11/9/2020تبدأ المدرسة دوامها في تمام الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة  . 11.20الرجاء
من األهل ايصال األطفال لباب المدرسة الخارجي فقط وستقوم معلمة الصف باستالم الطالب منكم.
قائمة األشياء المطلوبة من طالب الصف األول بكل فئاته موجودة في صفحة المدرسة االلكترونية هنا
www.sgspassau-grubweg.de

كلمة السر للقسم المحمي في صفحة المدرسة هي Bewegung :
الرجاء قراءة الرسالة الموجودة على صفحتنا بعنوانNachhaltige Schultasche :
هاااام !!!
اجتماع اولياء األمور األول يوم األربعاء , 2020/ 9 /16 ,في تمام الساعة السابعة مساء !!!
حضوركم شخصيا هام جدا ومطلوب خصوصا في ضوء الظروف الغير عادية التي نمر بها جميعا بسبب مرض الكورونا
سنقدم لكم معلومات هامة عن القواعد الصحية واإلجراءات المتبعة في حال اضطرارنا الى التعلم عن بعد.
يمكنكم انتخاب المتحدث بإسم األهالي لكل صف في هذا االجتماع أيضا.
عائلتنا المدرسية من معلمات ومعلمين وإدارة ترحب بكم جميعا ويسرنا تواجد أطفالكم معنا في مدرستنا الرياضية.

