
ألهالي األعزاء:ا  

بداية العام الدراسي الجديد, ولكن كان علينا االنتظار حتى نتأكد من  تفاصيل  نتأمل  تفهمكم لتأخرنا حتى اآلن في هذه الرسالة عن

 صحة المعلومات من الوزارة, والتي وصلتنا البارحة.

يد لطالب الصف الثاني والثالت العام الدراسي الجدوفي تمام الساعة الثامنة صباحاً يبدأ  2020/9/8يوم الثالثاء الواقع في 

 والرابع.

وفي يوم األربعاء أيضاً . 11:20في هذا اليوم سينتهي الدوام للصفوف المذكورة أعاله الساعة   

. 12:15أما في يومي الخميس والجمعة فسينتهي الدوام الساعة   

عة صباحاً سيتم تأجيلها حالياً صباح الباكر منذ الساعة الساببالنسبة لوجبة االفطار الصباحية وخدمة رعاية األطفال في ال  

 بسبب الكورونا إلى شهر نوفيمبر)تشرين الثاني( .

. 7:45هذا يعني أن المدرسة ستفتح أبوابها يوميأ حتى شهر نوفيمبر الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة   

ة( .لسيارة قدر اإلمكان  )إال عند الضرورنرجو من األهالي الكرام عدم توصيل األطفال إلى المدرسة با  

يرجى أيضاً عدم الدخول مع األطفال لداخل المدرسة يمكنكم توديعهم خارج باب المدرسة,  وقصر دخولكم للحرم المدرسي فقط  في 

 حاالت الضرورة القصوى.

مقاعدهم.  ستكون االستراحات للطالب يجب على األطفال ارتداء الماسكات في الممرات , ويمكنهم خلعها فقط داخل الصف  في 

 موزعة بطريقة مدروسة وبتناوب بين الصفوف.

, في تمام الساعة السابعة مساًء !!!16/9هام جداً!! اجتماع اولياء األمور األول  يوم األربعاء,   

رض الكورونا.نمر بها جميعاً بسبب مهام جداً ومطلوب خصوصاً في ضوء الظروف الغير عادية التي شخصياً  حضوركم   

تعقيم واإلجراءات التي يجب القيام بها في حال اضطرارنا للحيث سيتم عرض الكثير من المعلومات الهامة حول الطريقة الصحيحة 

إلغالق المدرسة  بسبب انتشار العدوى, وسيتم شرح معلومات عن طريقة التعليم االلكتروني واالمكانيات التي تقدمها مدرستنا من 

.عن بُعدأجل التعلم   

 وسنقوم نحن بدورنا بتدريب طالبنا وطالباتنا  األعزاء على هذه االمكانيات للتعلم عن بعد.

 في هذا المساء يمكنكم أيضاً انتخاب المتحدث  باسم األهالي لكل صف .

 حاولوا  زيارة صفحة المدرسة االلكترونية:

www.sgspassau-grubweg.de 

بكل المستجدات والتطورات ,لذلك يرجى من جميع األهالي الكرام أن يكتبوا لنا ايميلهم االلكتروني  حيث سنقوم دوماً بإحاطتكم علماً 

 وتسليمه لمكتبنا  وبهذا يمكنكم أن تضمنوا وصول كل الرسائل المدرسية بشكل دائم لكم.

كما هو مخطط لها دون  ةيبرامج التدريسالر تسي أن ونتأمل  20/21للعام الدراسي الجديد   موفقةً  نتمنى لكم ولطالبنا  األعزاء بدايةً 

.تأخيٍر أو فترات  انقطاع  كما كان الحال في العام الماضي  

.في حال وجود أسئلة أو استفسارات يمكنكم التوجه دوماً لالدارة  

.اإلدارة مع تحيات    

 

 


