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,السيدة .......و السيد..........المحترمين  

آب وفق السيناريو رقم )أ( أي بما معناه دوام نظامي محدد  27انطالقاٌ من الوضع الحالي نستطيع القول أن المدرسة ستبدأ بتاريخ 
من قواعد الكورونا سوف تحدد اليوم المدرسي ألوالدكم, و لكننا قادرون مع ذلك على توفير دوام مدرسي )مع التحفظات(. الكثير 

صة في أربع صفحات في مصنَّف المعلومات للعام الدراسي  نظامي يمكن االعتماد عليه. هذه القواعد تجدونها ملخَّ
النقاط سيتم التحدث عنها مع الطالب بالتفصيل مباشرة  , و الذي سيتسلمه الطالب في اليوم الدراسي األول. هذه2021\2020

:في الحصة الدرسية األولى. و إليكم مسبقاً أهم هذه القواعد  
    

يتوّجب ارتداء الكمامات في الممرات, المكان المخصص للحمامات, و في الساحة. أما في الصف فهو غير مفروض  -1

.حتى اآلن من محافظة ساكسونيا السفلى  

 

  .األيدي كالمعتادغسل  -2

 

جميع طالب الصف سيتم تدريسهم في غرفة واحدة. المكان عند األستاذ محدد بشكل واضح و ال يسمح للطالب  -3

بتجاوزه. الزمالء المدرسون الذين ينتمون للمجموعة الحرجة )أي االصابة بشكل أكبر و أخطر( سيتواجدون أيضاً في 

حماية بشكل خاص. سنحاول تجنّب التعليم عن بعد قدر اإلمكان مادام ذلك الصف إلعطاء الدرس, لكننا سنؤمن لهم ال

.ممكناً, ولهذا نقوم بكل هذه التدابير  

 

الصفوف الدراسية )الخامس و السادس(, )السابع و الثامن(, )التاسع و العاشر( يشكلون مع بعضهم "مجموعات  -4

.محددة" )=كتيبة(. سوف يتم تحديد ممرات مخصصة لهم  

 

ساحة المدرسة سوف تخصص للمجموعتين )الخامس و السادس( و ) السابع و الثامن( بحيث يتم فصلها بشكل  -5

واضح. سيكون هناك ممر للحمامات و آخر لباب الساحة. سيتولى ثالثة معلمين مهمة مراقبة الفرصة. قبالً كانوا اثنين. 

ة امكانية الخروج الى ساحة المدرسة. الذهاب للحمامات ممكن العاشر( في الفرصة الثانية الكبير\ستتسنى للكتيبة )التاسع 

.طبعاً في أي وقت  

 

المشكلة هنا تكمن في مدخل المدرسة. حيث ال يوجد غيره و جميع الطالب سيستخدمونه لدخول و مغادرة مبنى  -6

خبرتنا أغلب الطالب( المدرسة. صباحاً و اعتباراً من الساعة السابعة و النصف )و هو الوقت الذي يأتي فيه حسب 

سيقف أحد المعلمين عند المدخل ليراقب محافظة الطالب على مسافة األمان بينهم. عند انتهاء الفرصة ستتوجه اوالً 

الثامن( عند أول قرع للجرس إلى المبنى و بعد خمس دقائق تتبعها كتيبة الصفين \كتيبة الصفين )السابع

(.السادس \)الخامس  

 

لمدرسة بحاجز قابل للحركة إلى قسمين دخول و خروج, بحيث يمكن إزالته عند حالة الطوارئ سيتم فصل مدخل ا -7

.بشكل سريع  

 

الزوار يمكنهم دخول مبنى المدرسة فقط في حال االتفاق المسبق. و بهذا اليُسمح بأخذ األوالد من غرفة  \األهالي  -8

ا اعتادوا في ساحة المدرسة, و لكن اليسمح بإيقاف الصف بشكل عشوائي. طبعاً يمكن لألهالي انتظار أوالدهم كم

سياراتهم هناك. التواجد في مبنى المدرسة بعد أخذ موعد مسبق ال بد أن يتم تدوينه في ملف الزائرين بطريقة يمكن 

.متابعتها فيما بعد  

 

ممكن في الهواء أما فيما يخص درس الرياضة فسيتم تقسيم الصفوف. الدرس سيكون دون أي تالمس و طالما  -9

.الطلق   

 

الطالب العائدون من أماكن خطيرة و محذَّر منها بسبب الكورونا سيكونوا قد اتّموا عادة فحص الكورونا, و سيبقوا  -10

.في الحجر المنزلي حتى ظهور نتيجة الفحص. سيتم تدريسهم في هذه الحال عبر االنترنت  



 

يكن ممكنا خالل إغالق المدارس, و لهذا يتواجد عند الطالب نواقص إعطاء بعض المواضيع في المواد األساسية لم  

في المادة التعليمية. للتغلب على هذه النواقص لن يتم االلتزام ببرنامج الحصص الدرسية المخصص لكل مادة و ذلك 

يتضمن  حصص درسية. 5حتى عطلة الخريف و لجميع الصفوف الدراسية. جميع المواد األساسية سيتم تدريسها عبر 

مصنف المعلومات أيضاً لمحة عامة عن االختصارات الضرورية في المواد الثانوية. بشكل أساسي تم تقليص المواد 

التي تعطى بنظام حصتين درسيتين على مدار العام )االقتصاد( أو المواد التي يتم تحديدها كثيراً بسبب هذه الظروف 

(.)الموسيقا  

  

من شهر آب, سيتم احتفال دخول طالب الصف الخامس إلى المدرسة و لكن ليس  يوم الخميس, السابع و العشرون

ألمان ريقة يمكننا المحافظة عل مسافة اكالمعتاد في مدّرج المدرسة بل على دفعتين في ساحة المدرسة. فقط بهذه الط

سادس إلى العاشر( فقط المطلوبة. حالياً نخطط ألفضل طريقة إلتمام ذلك و باحتمال كبير سيبقى طالب الصفوف )ال

.حتى الحصة الدرسية الثانية و يعودون بعدها للمنزل. أما يوم الجمعة فسيكون يوم دراسي نظامي  

 

إلى هنا كانت أهم المعلومات, كل االشياء األخرى تجدونها في مصنف المعلومات. و كالمعتاد يمكن لألهالي االتصال 

.. السيدة مولر تعطيكم المعلومات األخرى بكل سرور12:30و  10:00بالمدرسة يوم الجمعة بين الساعة   

 

.أي مفاجاءات كورونا 2021\2020أتمنى لكم و ألوالدكم بقية عطلة ممتعة و أال تحضر معها السنة الدراسية   

 

,مع أطيب التحيات  

 

 إدارة المدرسة


