
  

 

 

 

Bielefeld, den 07.05.2020 

( 3-1الصفوف )السادة آباء و أولياء أمور تالميذ      

 تحية طيبة و بعد،
   

بعدما سمح لتالميذ الصف الرابع من العودة للمدرسة تمكنا من إنجاح هذه العملية رغم كثرة  

 القوانين الجديدة.  
 

إنطالقا من  يوم   األربعاء سيلتحق بنا تالميذ باقي الصفوف )1-3(. ابنكم سيلتحق بالمدرسة  

األوقات  بشكل متناوب و دوري. هذا يعني أنه لن يكون كل يوم في المدرسة. األيام و

معلمة الفصل.   وأ ها عن طريق معلم ب المحددة التي سيحضر فيها ابنكم للمدرسة تتوصلون   
 

أرسلوا من فضلكم ابنكم إلى المدرسة في تلك األيام المحددة مصحوبا بحقيبة المدرسة و كذا  

سيتم   التمارين و الواجبات التي أنجزها في المنزل. للحفاظ على مسافة التباعد وقواعد النظافة

و التي سينحصر تعليمها فقط على المواد الرئيسية.   مجموعات  3تقسيم صف ابنكم إلى   
 

للمس من قبل  سيتم كذلك تنظيف المدرسة بشكل يومي و خصوصا األماكن المعرضة 

كمقابض األبواب، الساحات، الطاوالت و غير ذلك. بالنسبة للفسح و االستراحات و   األطفال 

إجراءات مختلفة و مناسبة للتعامل مع الوضع   اتخذنا لتعليم فقد و كذا طرق ا ض المراحي

في اليوم األول و كذلك طريقة تطبيقها و   أبناءكم بشكل جيد. و هذه اإلجراءات سنناقشها مع 

 احترامها.  
 

 مالحظات مهمة: 
 

ننصح بارتداء كمامة واقية و ذلك أثناء الفسح و االستراحات و كذلك في طريق المدرسة.   -  
 

- سيتوجب على ابنكم أن يغسل يديه  مرات عدة خالل  التواجد  في المدرسة. يجب تفادي كل  

غير ضروري للساحات و الحيطان و األشياء األخرى في المدرسة.   تماس أو لمس  
   

احترام مسافة التباعد من كل شخص و هي متر ونصف و سيقوم المعلمون  يجب على ابنكم  -

 بمساعدته في هذا األمر. 
 

يوجد لكل مجموعة أوقات مختلفة للفسح و االستراحات و كذا أماكن محددة لذلك. و يوجد   -

مقعد محدد في الفصل تحترم فيه المسافة اآلمنة للتباعد. إذا لم يتمكن ابنكم من    لكل تلميذ 

ام قواعد التباعد فسيتم إبعاده من الحضور إلى المدرسة و يتوجب عليه التعلم في  إحتر

 المنزل. 

 

   

Petristr. 48, 33609 Bielefeld 
Tel.: 0521 / 55 79 91 60 
Fax:  0521 / 55 79 91 61 5 
E-Mail : volkeningschule@bielefeld.de 
www.volkeningschule.de 



  

ابعثوا ابنكم إلى المدرسة فقط إذا كان في صحة جيدة و إذا لم يكن هناك شخص في األسرة   -

المرضية   لإلجازة. بالنسبة المرض  اذ به أعراض  لديه  أو  تعرض لفيروس كورونا المستجد 

0521-557991610عن طريق الهاتف تحت الرقم بالسكرتارية  ال االتصيرجى   
 

   لن تكون هناك مدرسة بدوام كامل 05.15–05.11في األسبوع ما بين   -

على استمارة طلب في هذا الصدد. كما    االثنينإال في حالة العناية الطارئة و ستحصلون يوم 

. لذا المرجو التفكير إذا ما كان ابنكم  كثيرة أن العناية بعد دوام المدرسة تكون محددة بقيود 

 بحاجة إليها. 
  

بالمدرسة بالسكرتارية أو بأحد المدرسين أو باإلدارة حاولوا أن تتصلوا   االتصال إذا أردتم  -

 إذا أمكن فقط بالهاتف . فكلما قل تواجد األشخاص في المدرسة كلما كان ابنكم في أمان أكثر.  

 

 شكرا جزيال لمساعدتكم لنا لتعود مدرستكم من جديد إلى مكان لتعلم كل األطفال.  

 

Birte Kuntz  

المدرسة  نائبة مديرة   
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