اعتبارا من  12نيسان ( 2021اليوم
معلومات حول تنظيم الدروس
ً
األول بعد عطلة عيد الفصح)
استنادًا إلى المعلومات الواردة من وزارة المدارس والتعليم في شمال الراين  -وستفاليا  ،ستدخل
اللوائح التالية حيز التنفيذ يوم االثنين:
يمكنك قراءة معلومات من الوزارة تحت الرابط التالي:
https://schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin -gebauereine-woche-distanzunterricht-fuer-Großstmegliche

*الصف العاشر

 :يتم تدريس جميع الطالب في غرفة الصف العاشر في المدرسة كصف (التدريس وج ًها لوجه)

الصفوف من  Eحتى الصف التاسع  :يتم تدريس الطالب في هذه الصفوف في شكل دروس عن بعد (الطالب
في البيت ويتلقى الدروس عبر اإلنترنت او البريد ) .وهناك عدة طرق منها (مؤتمرات الفيديو  ،توفير المواد  ،إلخ)
يعتمد على عوامل مختلفة (إمكانيات التالميذ  ،تجهيز األسر باإلنترنت  ،األجهزة الطرفية  ،الكاميرات  ،إلخ) .سيقوم
معلمو الفصل بإخطار العائالت وفقًا لذلك وسيحافظون على اتصال منتظم مع العائالت خالل فترة التعلم عن بعد.
روضة األطفال :يتم الدعم في رياض األطفال كدعم عن بعد ايضا  .يقوم مشرفو المجموعة باالتصال بالعائالت
وإبالغهم بعروض الدعم عن بعد .يحافظ مشرفو المجموعة على اتصال منتظم مع العائالت خالل فترة الدعم عن بعد.

مجموعات الرعاية  ( :يعني االوالد الذين يعمل اباؤهم واليوجد من يرعاهم في البيت ) :
نقدم مجموعات رعاية لألطفال في رياض األطفال والصفوف  E-6الذين ال يمكن اإلشراف عليهم ودعمهم بشكل كاف في
المنزل.
يرجى مالحظة أن مجموعات الرعاية هذه متاحة فقط لحاالت الطوارئ .الحماية من العدوى لها األولوية .إذا كان
بإمكانك اإلشراف على أطفالك في المنزل ودعمهم مع مجموعة واسعة من العروض من المعلمين  ،فالرجاء ترك األطفال
في المنزل.
نظرا للوقت القصير المتاح لتنظيم الدروس بد ًءا من يوم االثنين فصاعدًا  ،فقد قدمنا لألطفال  ،الذين تم دعمهم في
-ً
مجموعات الرعاية في شهر كانون الثاني الماضي  ،مرة أخرى لمجموعات الرعاية .إذا كان لدى العائالت األخرى
حاجة مقابلة  ،فيرجى االتصال بشرف الصف أو المجموعة أو مكتب المدرسة .في هذه الحاالت  ،سنسعى إلدراج طفلك
في مجموعات الرعاية في أقرب وقت ممكن  ،ولكن بسبب الحافالت المدرسية  ،نحتاج إلى مهلة.
فحص كورونا االلزامي  :يوجد اختبار إجباري للتالميذ .يجب على التالميذ الذين يشاركون في دروس الصف
العاشر أو الدعم في مجموعات الرعاية إما اختبار أنفسهم في المدرسة أو تقديم تأكيد كتابي من مركز االختبار بأن اختبار
التلميذ سلبي .ال يُسمح للتالميذ الذين ال يشاركون في فحوصات كورونا الذاتية في المدرسة والذين ال يقدمون إثبات انهم
سليمين بالمشاركة في دروس الصف العاشر وج ًها لوجه وال يُسمح لهم أيضًا بتلقي الدعم في مجموعات الطوارئ.

سنختبر الطالب يومي االثنين والخميس .للتالميذ الذين ال يختبرون أنفسهم في المدرسة  ،يرجى تقديم الدليل
المقابل لمركز االختبار في هذه األيام .ال يجوز أن يزيد عمر اإلثبات عن  48ساعة.
على موقع الوزارة يمكنك العثور على معلومات حول االختبارات الذاتية المستخدمة في المدارس  ،بما في ذلك تعليمات
الفيديو حول كيفية إجراء االختبارات في المدرسةhttps://schulministerium.nrw/selbsttests :
على أمل أن يعود جميع الطالب قريبًا للصفوف الدراسية وج ًها لوجه
مع أطيب التحيات كارل سالبر-كوريا نائب مدير المدرسة

