
2020 أبريل 18 ، بريمن  
  
واألوصياء  األعزاء  اآلباء  ، األعزاء الطالب   ، 
  
ا  ولكن ، كآباء  الكثي   منك الحال   الوضع يتطلب  بخي   وانت بخي   تكون ان اتمن   

ً
ومخاوف مخاوف بالتأكيد  ويرافقه تالميذك  من  أيض . 

ا  المرة هذه تمثل  
ً
   التعلم وتمكي    االتصاالت  عل  الحفاظ جاهدين  الجميع يحاول حيث  ،  لزمالئنا  خاًصا  تحدًيا أيض

ل ف  األطفال لجميع  المي   .  
ام للغاية سعيد أنا    من  الكبي   بااللي  

   ،  كلين 
بناء بشكل  وبناءها التحديات هذه  لقبول  جهدها قصارى  تبذل الن  . 

  
ذلك  عل  الجميع  أشكر  أن  أود  ! 
  
ا قسًما  اآلن سنبدأ 

ً
   جديد

   البدء الممكن  من  يكون  لن  .تدريجًيا  المدرسة فتح  يجب  ،  المدرسة  إغالق من أسابيع بعد  .المقبلة  األسابيع ف 
ف   

"    للتعلم  مراحل هناك ستكون  .الصيفية العطلة حن   منتظمة دروس  مع  "العادي التشغيل
ل  ف     للتعلم  ومراحل  المي  

المدرسة ف  . 
كي    وينصب  المدرسة  إل  لها  المخطط العودة  عل الي   
  
المدرسة إل  الذهاب يستطيعون  ال  الذين للتالميذ المهام  توفي   واستمرار  بسهولة فيها  والتوسع  الطارئة الرعاية عل لمحافظةا (أ   ، 
القادمة أبيتور  امتحانات  تنفيذ بشأن  (ب    ، 
 
المتحاناتهم  النهائية الفصول  إعداد  (ج   
 
  (د 

ً
العدوى مخاطر  تقليل عل ودائما . 

  
   ،  معنا أبيتور  مرحلة  تبدأ ، 2020 أبريل  23 من بدًءا 

2020 يونيو  10 حن   االختبارات تشمل  أن يمكن والن  . 
  
   العاش   الصف فصول  تبدأ  

   الثانوية  المدارس ف 
الملموس بالتنفيذ الفور  عل  المتأثرين واآلباء الطالب  سأبلغ   .2020 أبريل  27 ف  . 

  
اراتاختب مرحلة تمتد  2020 يونيو 26 إل 2020 مايو 27 من    MSA   

10 السنة ف  . 
  
السنة تدريس يجب  ،  2020 مايو  4 من    Q1   

الفور  عل المعلومات توفي   سيتم   .بالقبول  المتعلقة الموضوعات تغطية  هو  الهدف   .المدرسة ف   
هنا العليا  اإلدارة  قبل من . 

  
ء كل  سار  إذا   

ا  يونيو من  بدًءا  التناوب  مبدأ  هناك فسيكون ، يرام ما  عل ش 
ً
معلميهم  مع المنتظم االتصال  من الدرجات  جميع  لتمكي    فصاعد  

  
الموقع ف  . 

 
   الطالب استمرار  هو المدرسة  الستئناف التحديات  أكي   أحد سيكون 

ستكون  ،  ذلك  إل  باإلضافة  .ُبعد عن  االجتماعية اتصاالتهم  تنظيم ف   
ات هناك    تنظيمية تغيي 

   الطالب  تدريس سيتم  ،  السبب لهذا   .والمألوفة  الماضية  اليومية  المدرسية الحياة  ف 
   نوبات  ف 

حن   شبه مجموعات  ف   
آخر  إشعار  . 

   
وري من  ،  الطالب  أعزائ  التالية الصحية النظافة إجراءات جميع  تتبعوا أن  الض  : 

 
   مرض لدي كان  إذا .1 

   فال ، (السعال  / األنف سيالن ) التنفس   الجهاز  ف 
المدرسة إل  الذهاب  يمكنن  . 

   فقط  أنا  .2 
   معينة مناطق  ف 

المدرسة  ف  . 
ا  يدي  أغسل  .3 

ً
   المبن   دخول  بعد جيد

   أو  المرحاض  ف 
الفصل ف  . 

   الدنيا  بالمسافة  أحتفظ  .4 
مي   1.5 لزمالئ  . 

أخرى  لمسة أو عناق أو مصافحة  تجنب .5  . 
ئ    الخاص المحتال  استخدم  ،  فجأة  للعطس  اضطررت  إذا .6  . 
 
ا  يشي   مما ،  إلزام   تعليم هناك  يزال ال  

ً
لية الواجبات  أن  إل  أيض اكتملت  قد اإللزامية  المي   . 

ا  الالمنهجية  العمرية الفئات  جميع تتلق   
ً
   معلميها  من  تعليمية  ومهام خطط

 
   للتعلم" أسبوعية خطط شكل ف

 
ل ف مهمة  الطالب يتول   ."المي    

الجمعة يوم  بحلول  وإعادته األسبوع   الجدول  هذا  استكمال . 
   ش لل  بالنسبة 

   أطفال  لديها  الن 
 
وري من  يزال  ال  ،  المدرسة  سن ف    التعلم مراحل تنظيم  الض 

 
ل  ف محل  هذا  يحل أن يمكن  ال ، بالطبع  .المي    

ويمكنهم  طبيع   بشكل أطفالهم يرافقون  كانوا  لو  حن   ، "مساعدين مدرسي   " ليسوا اآلباء   .وشاملة  المساواة  قدم عل  العادية المدرسة دروس  
معتاد كال إعالتهم ! 

بصحتك  التمنيات  اطيب مع    


