
Eisenach, den 06.05.2020 

أعزائي أولیاء األمور والوالدین المحترمین, 

كما سمعتم من وسائل اإلعالم انھ سیبدأ الدوام الدراسي والحضور والتواجد في الصف كما في السابق لجمیع الطالب والطالبات 
في مدرستنا وذلك بتاریخ 11.05.2020 

ونظراً لظروف المساحة والعاملین وشروط التواصل سنبدأ بإستقبال طالب الصف الرابع في مدرستنا من تاریخ  
11.05.2020 حتى تاریخ 15.05.2020 

إبتداًء من تاریخ 18.05.2020 سنبدأ بإستقبال الصفوف األخرى بالتوالي وضمن مجموعات إسبوعیة تصل لحد 
العشر تالمیذ فقط. بھذا الشأن سیتم إعالمكم فردیاً بخطة دوام إبنكم من قبل معلم أو معلمة الصف حصریاً وبالتالي 

سیكون الدوام على الشكل التالي : أسبوع سیكون الدوام والحضور والتعلیم في المدرسة و أسبوعان سیكون التعلیم في 
البیت وھكذا بالتناوب ضمن البرنامج المرسل لك من قبل المدرسة ومعلم اومعلمة الصف فقط وحصراً. 

سیتم تعلیق وإعتماد الجدول الزمني ھذا حتى نھایة العام الدراسي وسیكون موعد الدوام المدرسي من الساعة 07.30 
صباحاً حتى الساعة 12:30 ظھراً. 

مھم جداً: 
 * المواد ذات األولویة ھي اللغة االلمانیة والریاضیات ومادة اإلجتماعیات العامة.

(Heimat- und Sachkundeunterricht)  
 *ھناك ایقاع جدید في عملیة التعلیم بحیث یتعلم الطالب بسعادة تامة لیستطیعوا بالنھایة النجاح. 

* سیتم تعیین اإلستراحات واوقات الذھاب للمرحاض من قبل المعلم او المعلمة المسؤولة عن الصف. 
* عندما یتوجب عدم حضور طفلكم للمدرسة ألسباب صحیة أو لسبب ما إضطراریاً یرجى اإلتصال بالسیكیرتاریات حتى 

الساعة الثامنة صباحاً على ھذا الرقم: 
(03691/71208) 

* التقدم خدمة رعایة االطفال بعد المدرسة وال خدمة رعایة االطفال المبكرة في ھذه الفترة.  
* یشارك االطفال المنتمین لفئة الرعایة الطارئة في الدروس مع مجموعتھم في الصف وعند النھایة یرجعوا باإلنضمام 

لمجموعتھم بالرعایة الطارئة. 
*بالنسبة لالطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة والمرضى ویتبعوا للمجموعة الصحیة الخطرة خوفاً من العدوى في ھذا الوقت 

یجب علیكم إخطار المدرسة بورقة من الطبیب الخاص بحالتھم الصحیة مثال (السكري-القلب وو) وحینھا سیتم إرسال 
البرنامج الدراسي للطفل كما كانت االجراءات متبعة لیتم التعلم بالبیت كما یمكنھ ایضا اإلنضمام للدروس بالمدرسة رغم 

تبعتیھ لھذه المجموعة لكن یرجع القرار لكم كونكم االوصیاء الرسمیین عن الطفل.   

إرشادات النظافة : 
یمكنم قراءة لوائح النظافة في صفحة المدرسة الرئیسیة على اإلنترنت والقاعدة الرئیسیة المتبعة ھي الحد االدنى للتباعد 1.50 
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متر وإرتداء الكمامات في الممرات وفي الصفوف سیتم مراعاة التھویة المناسبة واإلمتثال لقاعدة المسافة المطلوبة 
والمتبعة  

ولضمان مقاییس السالمة المعمول بھا سیتم إلتقاط الكمامات وإرتدائھا عند مدخل الباحة في المدرسة وعند اإلنتھاء 
من الدروس سیتم نزعھا وتسلیمھا بنفس المكان وعلى الطریق الخاص المؤدي للمنزل یجب علیكم كأوصیاء وأولیاء 
أمور تأمین الكمامات ألطفالكم وتوفیرھا وسیتم إستبعاد االطفال الذین الیتبعوا لوائح وإرشادات النظافة المعمول بھا 

من المدرسة بشكل تام كإجراء تأدیبي. 
یجب علیكم تامین الطعام وتوفیره وتجھیزه في المنزل وعلى الطفل إصطحابھ معھ لفترة الغداء في المدرسة  

یجب أن یتم ترتیب المواعید أو األستفسارات مع المعلمین او إدارة المدرسة او السیكیرتاریات من خالل الرقم 
واألیمیل المدرج أدناه: 

 (03691/71208) oder E-Mail (mosewaldschule-sek@schuleneisenach.de) 
الزیارات مسموحة بناء على موعد مسبق فقط إن تم اإلتصال والحصول علیھ وممنوع الدخول للمدرسة في الوقت 

الراھن منعاً باتاً لألولیاء أو االجداد أو اإلخوان واألخوات والیسمح ألي غریب بدخول المدرسة بدون إذن مسبق أو 
موعد مقرر.   

الیزال المرشد اإلجتماعي وخدمة رعایة االطفال متاحین في خدمة جمیع التالمیذ ویمكن الحصول على اإلستشارة 
خالل الدوام المدرسي لكن ضمن لوائح وإرشادات النظافة و الحد االدنى للتباعد. 

  
أما بالنسبة ألولیاء االمور واالوصیاء القانونیین یتوفر لدى المرشد اإلجتماعي خدمة االٍستشارة عبر الفیدیو تحت 

الرقم المدون ادناه:    
0175/2370774 bei Herrn Säckl (Schulsozialarbeit) 

نأمل ان تستمر الثقة والفھم المشترك والعمل المشترك سویاً ونتمنى لكم وألحبائكم الصحة والعافیة واعتنوا بنفسكم  

مع أطیب التحیات والتقدیر لكم  

مدیر المدرسة: 

                                                       Jens Krumbholz  
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