اعتبارا من األربعاء  ٢٨نيسان ٢٠٢١
معلومات حول التحول إلى التعلم عن بعد
ً
بالتشاور مع سلطة اإلشراف على المدرسة ومجلس راينالند اإلقليمي ( ، )LVRستتحول مدرستنا وروضة أطفالنا إلى
اعتبارا من األربعاء  28أبريل .2021
التعلم عن بعد
ً

كانت أرقام اإلصابة في إيسن أكثر من  165إصابة في سبعة أيام لكل  100.000نسمة لمدة ثالثة أيام.
لذلك أمرت مدينة إيسن المدارس في إيسن باالنتقال إلى التعلم عن بعد.

أساس هذا هو البريد اإللكتروني للمدرسة من  22أبريل  ، 2021والذي يمكنكم العثور عليه على اإلنترنت تحت الرابط
التالي:

https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april2021

فقط أرقام إصابات كورونا في مدينة إيسن هي الحاسمة لفتح المدرسة .ال تؤخذ أرقام اإلصابة في مكان اإلقامة المعني
في االعتبار.

هذا يعني أن الصفوف من  Eإلى  9ورياض األطفال يتعلمون فقط عن بعد أو يتم تشجيعهم عن بعد.
كما كان من قبل  ،يظل الطالب في الصف العاشر في صفوف دراسية وج ًها لوجه.

تعتمد كيفية إجراء التعلم عن بعد (مؤتمرات الفيديو  ،توفير المواد  ،إلخ) على عوامل مختلفة (إمكانيات الطالب ،
األجهزة المنزلية المزودة باإلنترنت  ،األجهزة  ،الكاميرات  ،إلخ) .سيقوم معلمو الصفوف بإخبار العائالت وفقًا لذلك.

بالنسبة للتالميذ في الصفوف من  Eإلى  6وأطفال رياض األطفال الذين ال يمكن اإلشراف عليهم في المنزل  ،هناك
إمكانية للقبول في مجموعة رعاية.
يرجى مالحظة أن مجموعات الرعاية هذه متاحة فقط لحاالت الطوارئ .الحماية من العدوى لها األولوية .إذا كان
بإمكانكم اإلشراف على أطفالكم في المنزل ودعمهم مع مجموعة واسعة من العروض من المعلمين  ،فالرجاء ترك
األطفال في المنزل.
في مجموعات الرعاية  ،يعمل التالميذ على نفس األشياء التي يعمل بها زمالئهم في المنزل .ال توجد عروض تدريسية
إضافية.

نظرا لضيق الوقت المتاح لتنظيم الدروس من يوم األربعاء فصاعدًا  ،فقد قدمنا لألطفال  ،الذين تم دعمهم في مجموعات
ً
الرعاية حتى قبل عطلة عيد الفصح  ،لمجموعات الرعاية مرة أخرى.

إذا كانت لديكم حاجة ملحة  ،فيرجى االتصال بمشرف الصف أو المجموعة أو مكتب المدرسة .في هذه الحاالت ،
نحاول تضمين طفلك في مجموعات الرعاية في أسرع وقت ممكن  ،لكننا نحتاج إلى القليل من المهلة بسبب الحافالت
المدرسية.

نأمل أن نتمكن من العودة إلى الفصول البديلة بسرعة كبيرة.
ستتلقى مزيدًا من المعلومات حول العمليات المدرسية اإلضافية في موعد أقصاه يوم الثالثاء من األسبوع المقبل.

