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األهالي األعزاء
أود في خطابي هذا إطالعكم على  )1القرارات الرسمية الخاصة بالمدارس في برلين  )2وبالتالي الوضع الحالي في
مدرستنا )3 .كما سأطلعكم على المعلومات الخاصة بالعروض التي تقدمها المدرسة حاليا.

 -1القرارات الحكومية الرسمية الخاصة بالمدارس في برلين وما ينطبق منها على مدرستنا بطبيعة الحال
يستمر التالميذ بالدراسة من المنزل حتى تاريخ  . 12.02.2021إلى ذلك الوقت ال يوجد دوام اعتيادي في المدرسة.
ويستمر عرض الرعاية الطارئة كما كان وأيضا في العطلة االنتصافية (الشتوية) كما ستكون المدرسة الشتوية متاحة في
هذا الوقت أيضا .سيتم تسليم جالءات نصف السنة للتالميذ بعد العطلة االنتصافية (الشتوية)

 -2ماذا يعني ما سبق لمدرستنا؟ وكيف تنظم المدرسة هذه اإلجراءات؟
إلى تاريخ  12.02.2021يقوم التالميذ بالعمل على موادهم الدراسية من المنزل .ويرجى منكم مساعدتهم في ذلك .إن كان
لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنم التواصل مع المدرسات و المربيات و مكتب األطفال في المدرسة أو التواصل معي.
لدينا حاليا في الرعاية الطارئة  22طفال مقسمين في أربع مجموعات .باإلضافة إلى عدة تالميذ تقوم مربيات صفهم
بمساعدتهم في الدروس والواجبات المدرسية لمدة ساعتين وفي فترتين :الفترة الصباحية وفترة ما بعد الظهر (إثنان إلى
ثالثة تالميذ في كل فترة)
كما سيحضر األسبوع القادم بعض التالميذ اآلخرين للدراسة مع مدرسات صفهم(.ستقوم كل مدرسة بإعالم الصف
الخاص بها على حدا)
سيكون يوم  29.01.2021آخر أيام الفصل الدراسي األول ،سيتم تخريج جالءات التالميذ في هذا اليوم دون تسليمها لهم
حيث تحدد يوم تسليم الجالءات يوم  09.02.2021للصف السادس ،يوم  10.02.2021للصف الخامس ويوم
 11.02.2021لصفي الرابع .يمكننا إرسال صورة عن الجالء عبر البريد االلكتروني في حال رغبتم بذلك وبالتالي عليكم
تزويدنا بعنوان بريد الكتروني خاص بكم.
الرعاية الطارئة ستكون متاحة في فترة العطلة االنتصافية من  01.02.2021إلى  05.02.2021باإلضافة إلى ثالث
مجموعات في المدرسة الشتوية والتي تتألف بشكل رئيسي من التالميذ الذين تواجدوا في المدرسة الصيفية والخريفية من
العام الماضي .الدراسة من المنزل تبدأ بعد العطلة االنتصافية يوم 08.02.2021

 -3االقتراحات
مع ازدياد التعامل الرقمي في الدراسة والدروس المدرسية واستمراره حتى بعد عودة التالميذ إلى الدوام المدرسي
المعتاد (والذي نأمل أن يكون قريبا) حيث سيستمر استخدام التالميذ في المستقبل لتطبيق آنتون مثال أو لمنصة البادلت
والخ...

لذلك أود أن أقترح عليكم موعدا لشرح بعض طرق التعامل مع التطبيقات التي تتعامل معها المدرسة والتالميذ
واستخدامات رقمية أخرى آمنة وخاصة بالدراسة عبر االنترنت .وأقترح أن نبدأ بشرح التعامل مع تطبيق آنتون.
أرجو من حضراتكم إبالغي حتى يوم  26.01.2021باهتمامكم أو رغبتكم في القيام بذلك معنا حتى نحدد موعدا أو
عدة مواعيد للقيام بذلك حسب عدد األهالي الراغبين في المشاركة.
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