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Bielefeld, 09.06.2020 

 

 

،ذ لتالمياالسادة آباء و أولياء أمور   

 تحية طيبة و بعد،

  انطالقا . غاية العطلة الصيفية   إلى سارية المفعول إرشادات جديدة الوالية  حكومة  من  مرة أخرى تلقينا

 تم تحديد الشروط التالية: لهذا  . بشكل يومي إلى المدرسة  م يعود طفلك )حزيران  (يونيو  16الثالثاء  يوم  من

يعد االمتثال للحد األدنى من المسافة بين األطفال    . لم كله أطفال الفصل مع جميع  م سيتم تعليم طفلك -     

 في الفصل ضروريًا ولم يعد ساريًا. 

متر عن األطفال من الفصول األخرى. ستظل هناك أوقات مختلفة   1,5  التباعد  مسافة احتراميجب  -     

 الصف.  مدرسالجدول الزمني من  على  تحصلون . سوف ( الفسح) واالستراحات   الحصص لبدء 

يرجى  لم يعد غسل اليدين لجميع األطفال قبل الفصل وبعد االستراحة ممكناً.    التنظيمية، من الناحية  -     

 لتطهير اليد!  معقممناديل أو طفلكم إعطاء 

،  التباعد  مسافةيعد من الممكن تنظيم  سيلتقي المزيد من األطفال اآلن في الممرات والمراحيض. لم  -     

إذا   . في الممرات والمراحيض  الكمامةإجبارية ستكون الثالثاء  يوم من انطالقا . وخاصة في المراحيض 

 . ، فال يمكنه المشاركة في الفصلطفلكم قناع معه لم يكن لدى  

ال يوجد شخص يعيش في  أ أخرى جهة ، ومن  لمدرسة إال إذا كان بصحة جيدةإلى اطفلكم   ترسلواال  -     

عن طريق الهاتف    يتم  المرضية  اإلجازة  التبليغ عن. Covid19 كورونا  األسرة يشتبه في إصابته بمرض 

 55799160-0521 رقم الالسبب تحت  ذكر عن طريق السكرتارية مع

 في الصباح على حدود ساحة المدرسة! طفلكم  قوموا بتوديع  ممن فضلك  -     

أو إدارة   الفصل  مدرس  ،االجتماعيين األخصائيين   ،السكرتاريةفي التحدث إلى  ونترغب م كنت إذا -     

. كلما قل عدد األشخاص الموجودين في مبنى المدرسة ، زادت  ى القيام بذلك عبر الهاتف ، يرجالمدرسة

 بصحة جيدة. م طفلكفرصة بقاء  

 . (أيار ) مايو  15في لألطفال تنتهي رعاية الطوارئ  -     

 . OGSرسالة منفصلة حول  سوف تتلقون ب -     
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المدرسة  في  عمل  آخر يوم .)حزيران (يونيو 24يوم األربعاء  3-1إصدار الشهادات للصفوف سيتم  -     

  مدرس، يرجى االتصال بمأسئلة حول شهادة طفلك  ة أي م ان لديك. إذا ك)حزيران  (يونيو  26  يوم  هو 

 الصف عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني. 

  تسليم الشواهد سيتم   . )حزيران(ونيوي  24آخر يوم دراسي لطالب الصف الرابع يوم األربعاء  -     

 للصف الرابع يوم الخميس أو الجمعة في صالة األلعاب الرياضية الصغيرة. 

حتى يتمكنوا من   وفقًا للخطة 3-1األطفال في الصفوف ، يتم تدريب في اليوم األخير من المدرسة -     

 الحفاظ على المسافات الالزمة بين أطفال الفصول المختلفة. 

هناك   ( www.volkeningschule.de)  نظرة على صفحتنا الرئيسية من وقت آلخر  القوا -     

 . جميع المعلومات الهامة على الفور  ونستجد 

 
 

 تحياتنا الخالصة      

 

Kathrin Meise-Waltking                                                 Birte Kuntz 
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