
الكرام   األهالي  

 

اعتبارا من  سيتم إغالق المدرسة ضمن اجراءات اإلغالق الخاصة ب كورونا 

)في المنزل( التعليم عن بعد فقطوسيكون  ١٥/١/٢٠٢١ولغاية  ٤/١/٢٠٢١  

 

 مقدمة:

  وسائل االتصاالت وطرق التعليمبدأت مدرستنا منذ الربيع بالتحضير الستخدام 

 االلكتروني وتوصلت الى نتائج واعدة.

حقاً مجدية وقابلة لالستخدام  ومع ذلك من الضروري جداً أن تكون هذه الوسائل

. من قبل الجميع  

الخاصة بهذا المجال من قبل الحكومة لم تطبق بعد على   ولألسف اإلجراءات

اسبة من% من الطالب والطالبات ليس لديهم أجهزة الكترونية ٢٤الواقع: األرض 

أو ال يوجد في العائلة من يمتلك الخبرة انترنت مناسب في البيت  دال يوجأو 

 والوقت الكافيين لدعم أوالدهم. 

ناجحا للجميع.التعليم االلكتروني على هذا النحو لن يكون   

ألن الحكومة لم الخاصة  األجهزة )الكومبيوترات(الكادر التدريسي سوف يستخدم 

للمدرسين.تؤمن حتى اآلن التجهيزات والحواسيب النقالة   

اإلجراءات التالية: سوف تتخذ المدرسة لهذه األسباب   

عن بعد  لجميع األطفال في التعليممن أجل تأمين نفس الرعاية الجيدة والموثوقة 

التي تم تجربتها في الربيع.  بمواصلة البناء على األساليب الموثوقةسوف نقوم   

الخيارات  استخدام وتجربةسيتم  األطفال.خدمة تعليمية عادلة لجميع  هذا يضمن

حيثما كان ذلك ممكنا ومعقوال. الرقمية   

 التعلم عن بعد : 

خطة العمل ..   ٫عل سبيل المثال بخصوص المحتوى التعليمي التواصل كل أنواع 

 سيتم تنفيذها بواسطة المعلمين من خالل الموقع اإللكتروني لرسائل األهالي 

أيضاً. ومن خالل الهاتف  Elternnachricht.de  اإليميل  



أمكنكلما    BigBlueButton عبر  سوف يتم اجراء مكالمات الفيديو  

الكتب المدرسية  استخدام وسيتم بشكل أساسي سيتم تجنب طباعة التالميذ لألوراق 

 والدفاتر و أوراق الدراسة المحضرة مسبقا. 

بشكل منتظم من قبل المعلم.   مالحظاتفي التعلم عن بعد سوف يتلقى التالميذ 

ي  مرة أو مرتين ف  كل معلم بتقديم المالحظات واإلجابة على اسئلة التالميذسيقوم 

سبوع في وقت يتفق عليه. اال  

أيًضا التواصل مع المعلمين.  األهالييمكن   

في   ( بعد االتفاق مع المعلمالوظائف) اوراق العمل تسليم واستالم  سوف يتم 

لي:ي المدرسة كما الصالة الرياضية  

يمكن لألهالي  ١٢وحتى الساعة  ٨من يوم االثنين وحتى يوم الجمعة من الساعة 

عبر المدخل الرئيسي المدرسة ثم الى باحة المدرسة ومنه إلى دخول الصالة 

ومغادرة الصالة تكون  المدخل العلوي الصالة الرياضية ونزول الدرج إلى الصالة 

أشخاص ويجب الحفاظ على  ١٠األقصى  الحدالباب الجانبي والدرج.  من خالل

 التباعد واستخدام الكمامة. 

    .حلهاأوراق الدراسة التي تم  لتسليمد صندوق مخصص جلكل صف يو

االتفاق عليه بين المعلمين و كيف ومتى سوف تستخدم هذه الخيارات سيتم 

 األهالي. 

 

 الرعاية الطارئة: 

تالميذ  لل  رعاية طارئةسوف تقدم في الفترة التي ستكون فيها المدرسة مغلقة  

.والديهم إمكانية رعاية أطفالهمالذين ليس لدى   

 .اوراق التعلم عن بعد الخاصة بهمبحل فقط التالميذ في هذه الحالة سوف يقومون 

دروس في المدرسة! لن يتم اعطاء    

والتالميذ اعتبارا من الصف  يجب على جميع المعلمين في حال الرعاية الطارئة  

  طيلة الوقت.الكمامة  رتداءااألول 

لنزع الكمامة. استراحةسيتم تنظيم فترات   



.طالب وطالبة ١٥كل مجموعة عدد تالميذ  ال يتجاوز عادة في الرعاية الطارئة  

١٢:٠٠ستتم رعايتهم حتى الساعة  األول والثانيتالميذ الصف   

١٣:٠٠ حتى الساعة الثالث و الرابعتالميذ الصف   

١٥الساعة ستعمل أيضاً كرعاية طارئة حتى    GTS Ganztagsschule 

لذلك يتوجب على التالميذ إحضار الطعام  لن يتم تقديم وجبة الغداء في المدرسة

 معهم. يمكن اخذ األطفال من المدرسة على تمام الساعة ويمكن تسجيل أيام محددة

.انظر إلى خيارات الرد   

  ١٥و  ٤لتنظيم التعلم عن بعد والرعاية الطارئة بشكل جيد خالل الفترة بين 

٢١/١٢/٢٠٢٠ يجب من فضلكم إرسال الرد حتى يوم االثنينكانون الثاني   

 

 شكرا لتفهمكم وتعاونكم لصالح المجتمع المدرسي 

 

 خيارات الرد: 

ابني سيشارك بالتعلم عن بعد في المنزل  ١  

  ابني بحاجة إلى رعاية طارئة يومية قبل الظهر ٢

خالل األيام المذكورة في حقل التعليقات ابني بحاجة لرعاية طارئة فقط  ٣  

 Hort    )هورت( الىبعد الرعاية الطارئة  سيذهبابني  ٤

(والثاني  صف األوللا )   GTS في  ١٣:٠٠ الساعةابني سيكون حتى  ٥  

(الرابع لصف األول حتى ا )   GTS في ١٤:٠٠ الساعة حتىابني سيكون  ٦   

(الرابع صف األول حتى ال )   GTS في ١٥:٠٠ابني سيكون حتى الساعة  ٧  


