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شن ي مايو 11 ، جيلسنكير  
 ، IFö1 أطفال آباء أعزائ 

 
 .الرسالة محتوى تفهم أن وآمل أستطيع ما بأفضل لغتك إىل الرسالة هذه ترجمة أحاول
 
 .2020 مايو 15 من طفلك دروس تبدأ أن يمكن
 
ي الممكن من ليس ، ذلك ومع  .عادية مدرسة إدارة اآلن حت 
 
ي طفلك يحصل  

 
ي فقط واحدة مرة دروس عىل البداية ف  

 
 .األسبوع ف

 .فقط ساعتير ي وستستمر الجمعة يوم دائًما الدروس ستعقد
 
ي الفصول إلغاء سيتم  

 
 .2020 يونيو 12 و 2020 مايو 22 ف

 
ي األطفال الحافلة تلتقط  

 
ي العودة .المعتاد الوقت ف  

 
 .قبل من بالضبط ساعتير ي قبل الحافالت محطة ف

 
 .اليوم المعلومات بعض لك نقدم أن نود ، مخاوفك بعض إلبعاد
 
 
ي الدروس تجريي•  

 
ة مجموعات ف ي الالزمة السالمة مسافة لضمان صغير  

 
ي الفصل ف ي ، لذلك .الدراس  ا األطفال يتلق 

ً
 أيض

 .آخرين معلمير ي من دروًسا
 
 
ي ويجلس طفل لكل ثابت مقعد تخصيص يتمي•  

 
ي األمان مسافات عىل الحفاظ من ليتمكن واحد مقعد ف  

 
 الفصل ف

ي  .الدراس 
 
ي• افظيح ات .األمان مسافة عىل المعلم   .األطفال بجانب وليس األمام من تتم التفسير
 
ا طفلك يرتدي أن يجب ، أمكن إذاي•

ً
ي قناع  

 
 .المدرسة ف

 
ي المدرسة حضوري• ي أن يجب أي ، إلزام   

ي المدرسة إىل طفلك يأئ  ا كنت إذا حت 
ً
 .الهالة أزمة بشأن قلق

 
 :االستثناءات
ي طفلك كان إذا .1  

 ما ، الطبيب مع بالتشاور األمر لزم إذا ، تقرر أن ، الوالدين أحد ، أنت عليك ، سابقة أمراض من يعائ 
ي يكون قد طفلك كان إذا  

 
ي .المدرسة إىل الذهاب من الصحة خطر ف  

 
 الفور عىل المدرسة بإخطار قم ، الحالة هذه ف

ي الخطر أن من كتابًيا وتأكد  .ممكن الصح 
 
امسب الموجودة التالية الحاالتي

ً
ق ايد بشكل معرضة  وس مصاًبا كنت إذا شديدة بدورة اإلصابة لخطر مي    :كورونا بفير

 
 الدموية واألوعية القلب أمراضي•
 الدم ضغط ارتفاعي•
 الربو مثل الرئة أمراض
 المزمنة الكبد أمراضي•
 السكري مرضي•
 الكىل أمراضي•
 الرسطاني•
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وس اإلصابة لخطر معرضير ي واألشقاء اآلباء كان إذا .2  ، بالكورونا صلة ذات سابقة حاالتي من يعانون ألنهم كورونا بفير
ا فيمكن

ً
ي قريبك من طبية شهادة تقديم عليك يجب ، بذلك للقيام .إجازة أخذ أيض  

 .المعت 
 
 !!! هام .3
 
ي طفلك كان إذا  

د أعراض من يعائ  ي أن فيجب ، الحىم أو األنف وسيالن الحلق والتهاب السعال مثل الير ي طفلك يبق   
 
 ف

ل ي .المي    
ي أعذرئ  ي الهاتف عير ي صباًحا 8:00 الساعة حت   

 
ي بطبيبك واتصل (10-377817 الهاتف) المدرسة ف  .الهاتف عير

 
 
ي يمكنك  

ي طفلك مع ومناقشته األمر هذا عىل التدرب عليك وينبغ   
 
 :القادمة القليلة األيام ف

 
 .كالمعتاد المدرسة تعمل ال بحيث طفلك جهزي•
 
غتبل كم لطفلك اظهري•  .م 2.00 - م 1.50 األمان مسافة 
 
 .(ثانية 30 - 20) طفلك مع الكفاية فيه بما والطويل والدقيق الصحيح اليدين غسل ممارسةي•
 
ي والسعال العطس دائًما لطفلك أظِهري•  

 
 .اآلخرين عن األطفال يبتعد أن يجب .ذراعه ف

 
 
ي يحظر ، المدرسة ساحة إىل طفلك دخول بمجردي•  

 .الرسي    ع المش 
 
 بالواجب قيامك عند القناع ارتداء عىل تدرب .للقناع الصحيح االستخدام ناقش ، المجتمع قناع يرتدي طفلك كان إذاي•
ي ىل 
ي المي    .عليه التعود من طفلك يتمكن حت 

 
ي أخرى مرة بك الخاصة الطوارئ أرقام أعطناي• ها من نتمكن حت   .األمر لزم إذا تغيير
 
__________________________________ 
 
 
 
ي ، استفسارات أو أسئلة أي لديك كان إذا ي يرجر  

ي مراسلت  يد عير ي الير  
وئ   :اإللكي 

 
Marco.Hientzsch@schulen-gelsenkirchen.de 
 
ا نرحب

ً
 :المدرسة بمكتب باالتصال أيض

 
0209/37781710 
 
ي الوضع هذا يمثل  .جميًعا لنا تحدًيا الجديد المدرس 
م أن المهم من ي بعناية البعض بعضنا مع ونتعامل بالقواعد جميًعا نلي    .بأمان الوقت قضاء من نتمكن حت 
 
ات دائًما هناك تكون قد ألنه نظًرا ة تغيير  عن ابحث .يومًيا الرئيسية صفحتنا زيارة منك نطلب فإننا ، المدى قصير
ي "IFö" العنوان  

 
 .اليسار أعىل ف
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ج مدرسة من تحية  ، جوتنير
 
 
 IFö 12020 الصف زعيم ، هينتسش ماركو
 !األعزاء اآلباء
ي بسبب .الجمعة يوم من اعتباًرا المدرسة إىل العودة من طفلك سيتمكن ي النظافة تدابير  

 ، ذلك ومع ، مراعاتها يجب الت 
ي الدروس تجري ، لذلك .العادية المدرسية العمليات تحدث أن يمكن ال  

 
ة مجموعات ف ي أن ويجب صغير  

 إىل الطالب يأئ 
ي مع المدرسة ي تأخير  

 .زمت 
ي ي ما ومالحظة مالحظة يرجر  :يىل 
يي•  

 
 .اآلخرين التالميذ بير ي المسافة عىل الحفاظ يجب المدرسة إىل الطريق ف

ي دخول عند القناع الطالب جميع يرتديي•  .المدرسة مبت 
 .قناع بدون المدرسة إىل طفلك الحافلة تأخذ أال يجبي•
ي القماش أو القماش من المصنوع القناعي•  

 .يكق 
يي• ي طفلك يبق   

 
ي الحافلة ف  .هناك المعلم يلتقطها حت 

 .(6-1 األرقام) ثابتة مرحاض مساحة لديه طالب كلي•
ي الطالب ينتظري•  

 
ي مرحاضهم ف  .الذهاب المعلم منهم يطلب حت 

 .العالمات عند أيديهم لغسل الطالب جميع يصطفي•
ي طالب كل يجلسي•  

 
 .المخصص المقعد ف

 .أمكن إن المرحاض إىل الذهاب تجنبي•
وجدي الي• احة أو فطور   .لإلفطار اسي 
 .المعلم مع أو اآلخرين الطالب مع المواد مشاركة عدم يجبي•
 !لطفلك المدرسية اللوازم اكتمال من تأكد ، لذلكي•
ج مدرسة فريق يتطلع  .أخرى مرة رؤيتك إىل جوتنير
ي الوضع هذا يمثل ا تحدًيا الجديد المدرس  ً م أن المهم من لذلك .جميًعا لنا كبير  مع نتعامل وأن بالقواعد جميًعا نلي  
ي بعناية البعض بعضنا  .صحية بطريقة الوقت قضاء من نتمكن حت 
ج مدرسة من تحية  جوتنير
 شيفلر .س
 المدرسة مديرة


