لجميع االهالي الكرام ،الطالبات و الطالب مدرسة TWS
دروس من 12/8/2020
االهالي الكرام والطالبات والطالب الكرام،
نتمنى ان تكونوا بخير و قضيتم اجازة صيفية لطيفة.
لسوء الحظ ،ال يزال التطور الحالي لوباء كرونا يتمتع بالعديد من السمات الخاصة للعام
الدراسي الجديد.
من المهم اكثر اي وقت مضى االلتزام بالقواعد المعمول بها من اجل قضاء هذا الوقت
الخاص معا بصحة جيدة.
مقدما نود نقدم لك ولكم المعلومات التالية:
ـ تبدأ الدروس لجميع الطالب في الصفوف من  6الى 10وال IKفي يوم االربعاء 12
اغسطس .2020
ـ في االسبوع االول ( )14.08.2020-12.08الفصول ( ،7 ،6 ، )5و ال IKلديهم دروس
من الساعة  8صباحا الى  11:30صباحا ،الصفوف 8ـ 10من  8:30صباحا الى .12
 يلتقي جميع التالميذ في ساحة المدرسة (عالمات) ويتم اختيارهم من قبل معلمي الفصل.انتبه الى تنظيم المسافة.
 في نهاية االسبوع االول ،يتلقى التالميذ خطة الدروس التي يتم تدريسها في المدرسةوالساعات التي يجب اكمالها من لتعليم عن بعد\  .INTERNETيرجى مالحظة انه يتم تقييم
التعلم عن بعد بنفس طريقة تقييم الدروس "العادية"
 اذا ظهرت على طفلك اعراض المرض (الحمى ،والسعال الجاف ،و فقدان حاسة الشم \التذوق ،و سيالن االنف ،)...اتركه في المنزل و ابلغ المدرسة على الفور.
 اذا اعترض طفلك عمدا على تدابير الحماية السائدة  ،فسيتم استبعاده على الفور منالفصل .تتبع لوائح المدرسة.
 يرجى اعطاء طفلك عدة من اقنعة ،حيث يجب تغييرها اكثر فاكثر .تذكر تنظيف اواستبدال االقنعة.
 سيكون غداء ساخن يوم االثنين  17اغسطس  .2020سيتم ابالغ اطفالكم باإلجراءاتالدقيقة للكافتريا.
 ستقام دروس التربية البدنية في الهواء الطلق فقط .يرجى التأكد من المالبس المناسبة. سيقام حفل التسجيل في المدرسة للصف الخامس يوم الخميس  13اغسطس 2020الساعة  12:30في حديقة المدرسة .يمكن آلحد الوالدين مرافقة الطفل .حماية الفم واألنف
إلزامية لجميع المعنيين.
قواعد ألطفال المدرسة:

 تلزم بجميع قواعد النظافة العامة المعمول بها ،على سبيل المثال غسل اليدين بانتظام ،والحفاظ على مسافة بينكما ،السعال في ثنية ذراعك ،إلخ.
 ترتدي واقع الفم واألنف في جميع مباني المدرسة و في الدرس .يجب دائما تغطية اآلنفبالكامل .ال يسمح باستخدام . FACE SHIELDS
 قبل بدء الدرس  ،تنتظر في أي وقت عند نقطة التجمع بساحة المدرسة في صفك و تذهبإلى مبنى المدرسة مع معلمك/معلمتك .هذا ينطبق ايضا على الدروس بعد اإلستراحة.
 تقوم بتطهير يديك عند دخول المبنى و الكافتريا. تلتزم بالممارات في المبنى. ستحصل على مقعد ثابت من المعلمات و المعلمين و ستبقى جالسا عليه. عند تغيير الغرف (على سبيل المثال للدورات التدريبية) تجلس على المقعد المخصصلك .سوف تقوم بتطهيره مسبقا .يمكنك الحصول على مناشف من المعلم و المعلمة.
 تغادر مبنى المدرسة بعد انتهاء اليوم مباشرة.بداية جيدة لكم جميعا!
تفضلوا بقبول فائق اإلحترام
(توقيع مديرة المدرسة)

