Lambertischule

التاريخ 11.12.2020 :الساعة ) (15.00
حضرة الباء العزاء،
أصبحت حالة العدوى في  NRWأكثر صعوبة لذلك ،ل بد من إتخاذ مزيد من الجراءات للتخفيف من الموجة الثانية من إصابات
كورونا.
الولوية القصوى الن هي تقليل وتقييد جهات التصال بشكل أكبر ،لذلك قررت حكومة الولية القيام بذلك وأيضا إشراك المدارس
للحد من التصال.
ينطبق الن ما يلي الن:
من يوم الثنين  14ديسمبر  2020إلى يوم الجمعة  18ديسمبر  ، 2020يمكن للباء إعفاء أطفالهم من الحضور الى الفصول
الدراسية.
هذا يعني أن الهل تقرر ما إذا كان الطفل سيأتي إلى المدرسة خلل السبوع أم ل.
سيقوم مدرس الفصل بتعيين المهام والواجبات المدرسية لك حتى يتمكن الطفال من الدراسة والعمل في المنزل.
بعد عطلة عيد الميلد ،يجب على الطفال تقديم فروضهم للمعلمين.
الثنين  21ديسمب 2020

الثلثاء  22ديسمبر 2020

يوم الخميس  7يناير 2021

والجمعة  8يناير 2021

في هذه اليام ل يوجد دروس

هذا يعني أنه ل يسسمح إل للطفال الذين ليس لديك رعاية أخرى لهم بالذهاب إلى المدرسة ،أي ل يوجد من يرعاهم في المنزل.
يمكنك العمل على الفروض المدرسية في المنزل ،لكن ل يوجد التزام للقيام بذلك.
بالنسبة لليام التي ستسبق عيد الميلد  ،أجرينا بالفعل إستعل اما عن رعاية الطوارئ .إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة في يناير
شهر كانون الثاني ،يرجى إرسال هذا إلينا عبر مدرس الفصل.
كيف ستستمر المور بعد  8يناير  ، 2021ل يمكننا أن نقول بعد.
يرجى الجابة على السئلة التالية أولا بنفسك ثم لمعلمي الفصل:
 .1هل سيأتي طفلي إلى الفصل في الفترة من  14ديسمبر  2020إلى  18ديسمبر  2020أم ل؟
إذا كان المر كذلك :إتصل بمعلم الفصل وأبلغه بحاجتك لتسجيل ولدك للشراف في المدرسة.
إذا لم يكن كذلك :يبقى طفلك في المنزل وتعتني به بنفسك!
.2هل يحتاج طفلك إلى رعاية طارئة في  7يناير  2021و  /أو  8يناير 2021؟
إذا كان المر كذلك :اتصل بمعلم الفصل وأبلغ عن الحاجة للشراف في المدرسة!
إذا لم يكن كذلك :يبقى طفلك في المنزل وتعتني به بنفسك!
تظل تدابير النظافة المطبقة سابقاا في مكانها.
التبديل بين التدريس وجها ا لوجه والتعلم عن بعد في هذا الوقت غير ممكن.
مزيد من المعلومات حول الحصص في المدرسة:
• يتم تدريس كل فصل كصف.
• كما كان من قبل ،هناك مداخل مخصصة لكل فصل .يسسمح للطفال فقط بالدخول إلى مبنى المدرسة من خلل هذه المداخل.
• يستمر تطبيق الحد الدنى للمسافة البالغة  1.5متر في ساحة المدرسة والغرف الصحية وفي الممرات.
• يجب على كل طفل ارتداء واقي الفم والنف من بوابة المدرسة إلى مقعد الفصل .في الفصل ،يقرر المعلمون متى يرتدون التلميذ
القنعة ومتى ل يرتدونها.
• أعط طفلك قناعاا ثانياا للنف والفم ليأخذه معه إلى المدرسة لنه يجب ارتداؤه أكثر من ذي قبل.
• ل يسمح لولياء المور بدخول ساحة المدرسة أو مبنى المدرسة.
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• يتم تدريس كل فصل في فصولهم الدراسية .ل يوجد تغيير في الفصل الدراسي .في الفصل الدراسي ،يتم تحديد مقعد كل طفل
بالسم.
• يجب على الجميع غسل أيديهم جيداا في كل مرة يدخلون فيها الى الفصل.
• يرجى إعطاء طفلك وجبة إفطار ومشروبات كافية .ل يسمح للطفال بتبادل الفطار أو إعطاء أي شيء لطفل آخر.
السلوك الشخصي:
وتكرارا( مع الطفال ،يرجى أيضاا مناقشتها مع طفلك:
)مرارا
تمت مناقشة القواعد التالية
ا
ا
• مراعاة آداب السعال والعطس ،أي السعال والعطس في انحناء الكوع.
• نظافة اليدين  -غسل اليدين بانتظام ) 30ثانية على القل(.
• قاعدة المسافة  -مراقبة مسافة  1.5متر.
• حماية الفم والنف  -يجب إرتداء واقي الفم والنف عند التجول حول الفصل الدراسي أو مبنى المدرسة وأثناء التحدث إلى
الخرين.
إقصاء الطفال المصابين بالعراض:
إذا ظهرت على طفلك أعراض مثل السعال والبرد وعدوى الجهاز الهضمي وما إلى ذلك ،يجب أن يبقى طفلك في المنزل لمدة 48
ساعة على القل .يرجى إبلغنا على الفور!
إذا ظهرت هذه العراض هنا في المدرسة ،يجب عليك إصطحاب طفلك على الفور .يرجى التحقق مما إذا كنت قد قدمت لنا رقم
هاتفك الجديد .إذا لزم المر ،قدم لنا أرقام طوارئ بديلة.
إذا أظهر على أحد أفراد عائلتك أو في بيئتك هذه العراض ،يجب على طفلك أيضاا البقاء في المنزل لمدة  48ساعة على القل .في
هذه الحالة أيضاا ،أخبرنا على الفور ،ويفضل أن يكون ذلك عبر الهاتف!
إجراءات النظافة في المدرسة:
• يتم تنظيف وتطهير جميع السطح الملمسة في المدرسة يومياا )الطاولت والكراسي ومقابض البواب والدرابزين ومقابض
النوافذ وما إلى ذلك( بواسطة طاقم التنظيف لدينا.
• سيتوفر صابون ومناشف كافية لغسل اليدين .يتم الهتمام بتنظيم المسافة.
• لن يكون هناك مطهر يدوي للطفال لنها مادة خطرة .ومع ذلك ،يكفي غسل اليدين جيداا.
• يتأكد المعلمون من تهوية الفصول الدراسية بانتظام.
• المطهرات السطحية متوفرة للمعلمين في حالت الطوارئ.
الطفال المصابون بأمراض سابقة او مزمنة )انظر القائمة(:
خطرا على صحة أطفالهم.
في هذه الحالة ،يقرر الوالدان  -ربما بعد استشارة الطبيب  -ما إذا كان الحضور إلى المدرسة يشكل
ا
شكرا لكم على دعمك وتعاونكم الجيد معنا.
يقول فريق  Lambertischuleبأكمله
ا
نتمنى لكم ولعائلتكم كل التوفيق ونأمل أن نرى بعضنا البعض مرة أخرى قريباا.
Cäcilia Nagel
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