
 معلومات عن نظام الدراسة في  المرحلة اإلعدادية اعتباًرا من 18 مايو 2020

 

27/04/2020 تحريراً في  

 

:مور الكرام األ ءأوليا  

 

طويلة من التعلم اإللكتروني حتى نتمكن من البدء بشكل جيد في المرحلة التالية من الحياة المدرسية اليومية بعد المرحلة ال

: ، يرجى قراءة المعلومات التالية بعناية واالنتباه إليها  

 

 ستعقد الدروس في المدرسة اعتباراً من 18 مايو 2020

: إما  

. يومي الخميس والجمعة 2من االثنين إلى األربعاء وفي األسبوع  1في األسبوع   

: أو  

. من االثنين إلى األربعاء 2يومي الخميس والجمعة واألسبوع  1في األسبوع   

. اجب المنزلياأليام المتبقية هي أيام الو  
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أيام التدريس تعني: أن طفلك سيذهب إلى المدرسة بالطريقة التي قدمها الجدول الزمني السابق ، بحد أقصي إلي الساعة 

13:50 .  

 أيام الواجب المنزلي تعني: أن طفلك سيبقى في المنزل لينهي واجباته المدرسية .

 

. اإللكترونية الفصل صفحة ويمكن العثور عليها في بتقسيم المجموعاتلفصل ا رائدأولياء األمور من قبل  عالنتم إ  

 

 اإلستثناءات :

: تيةاآل حاالتالفي  طريق البريد اإللكترونييرجي إبالغ اإلدارة عن   

مساًء) ألنه ال يمكن  1:50صباًحا حتى  8:00(من  الواجب المنزلي أيامفي  المدرسة في يحتاج طفلك إلى رعاية أن 

. في المنزل االعتناء به  

حضور الفصول الدراسية ألنه ينتمي إلى مجموعة خطر أو يعيش مع شخص ما في المجموعة  من طفلك عفاءتم إسي

ر .المعرضة للخط  

. الدفع؟) -لطفلك المسجل (تتبع اللوائح من الوزارة  أثناء اليومهناك حاجة للرعاية أن كان   

 



 كيفية الحضور في المدرسة :

. من المدخل الرئيسي للمدرسة الصف األول و الثانييدخل   

. للمدرسة جانبيالمدخل المن  رابعو ال ثالثيدخل الصف ال  

  . حماية الفم واألنف إرتداءطفلك  يجب علي

. طفلك مطهر صغير خاص به مع رسلأإذا أمكن ،   

. من قبل موظفي المدرسة طالبيتم تطهير أيدي اللمدرسة ، قبل دخول ا  

. الفصول الدراسية الخاصة بهميذهب الطالب إلى   

. والذي ال يجب تغييره صكل طالب مقعد مخصل  

. عند الجلوسحماية الفم واألنف  يمكن إزالةفقط   

  من رائد الفصل و طبيب المدرسة . بقواعد السلوك في المدرسة طالبيتم إبالغ الس

. بالقواعد ، فسيتم استبعادهم من الفصل الطالب من االلتزام لم يتم ذاإ  

 

 تعليمات عامة :

كان مريض . إذايلزم طفلك المنزل   

أو عن طريق البريد  06644204809على  :3014 إلي 12ستشارة الطبية يوم االثنين من طبيب المدرسة متاح لإل

.  اإللكتروني  

شراب خالل الفترة المدرسية . طفلك طعام ولك يرجوا إعطاء ذالبوفية يكون مغلق ، ل  

غير المالبس للطالب تكون مغلقة .حجرة ت  

. ويرافقهم شخص في المدرسة مع حماية أنف الفم بموعد مسبقلمدرسة إال بنى اال يجوز للوالدين دخول م  

. الهاتف أوعبر البريد اإللكتروني  المدرسيينيتم التواصل مع   

بمجرد أن ال يجلس الطالب في مكانهم الخاص في الفصل الدراسي ، يجب ارتداء حماية  -في مبنى المدرسة بالكامل 

. أنف الفم  

  . يرهم من األشخاص في مبنى المدرسةعن متر واحد عن زمالء الفصل والمدرسين وغمسافة ال تقل  اإلبتعاد

  . األيمن (لمنع حركة المرور القادمة) في مبنى المدرسة نتحرك دائًما على الجانب

  .يجب ترك مبنى المدرسة مباشرة بعد انتهاء الفصل الدراسي

  

من التعامل مع هذا الوضع الصعب بشكل جيد ونتطلع إلى األوقات  نحن جميًعا حريصون للغاية ومقتنعون بأننا سنتمكن

  . "الطبيعية" مرة أخرى

  

 كل التوفيق و دمتم سالمين
 أطيب التحيات

  المدير/ أندرياس جيرم
e- mail: agerm@rg16.at 


