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                                                                اعزائي أولیاء األمور، اعزائي الطالب والطالبات،
  

في مزاج طیب وطاقة جدیدة. اعلم ان االغالق  2021أتمنى ان تكونوا جمیعا مع بدایة ھذه السنة الجدیدة 
رسة لیس باالمر الذي یدعوا الى تحسین الحالة المزاجیة، لكنني على ثقة تامة من اننا سنتغلب الجدید للمد

سویا على ھذه الصعوبات التي تواجھنا. ومن خالل ھذه الرسالة، أود إطالعكم واخباركم بالتخطیط والتنظیم 
                                                                                                 لسیراألسابیع القادمة.

 
— 

                                                                                                      الدراسة عن بعد
 

بدایة من یوم كل الفصول الدراسیة لجمیع المستویات ستقام حصریا عن طریق الدراسة عن بعد، وذلك 
. أي رقمیا، سیكون التدریس 2021ینایر   29الى یوم الجمعة الموافق ل   ینایر  11االثنین الموافق ل 

قمنا وبناء على الخبرات والتعلیقات المتراكمة،  “.الخطة ب“  تبعا للتصور المعمول بھ في مدرستنا حسب
                                 بمراجعة تصورنا مرة أخرى وقمنا بتكییفھ بطریقة تتماشى مع الوضع الحالي.

 
ینایر، بین   11في المدرسة، فیمكن للطالب استالمھا یوم االثنین،  دواتاألإذا كانت ال تزال ھناك بعض 

د موعد مع السكرتاریة عبر الھاتف صباحا والواحدة ظھرا. یرجى في ھذا الخصوص تحدی  10الساعة 
                                                                                                                 مسبقا.

—  
                                                                                                   حزم المواد الالزمة

  
أظھرت التجارب في األسابیع المدرسیة الماضیة، أن بعض التالمیذ والتلمیذات یحتاجون إلى حزم من 

الدراسة عن بعد. وسیتم في ھذا الشأن إبالغ األطفال المعنیین من قبل المواد، من أجل المشاركة في 
األساتذة المسؤولین عن القسم. ویتم الحصول على حزم المواد الالزمة لألسبوع الدراسي الحالي من قبل 

                                                       :األوقات التالیةفي  كل یوم ثالثاء السكرتاریة المعنیة وذلك
  

14:00  إلى الساعة  13:00: من الساعة 6+  5الصف   
14:45إلى الساعة  14:00  : من الساعة8+  7الصف   
15:30إلى الساعة   14:45: من الساعة 10+  9الصف   

  
                                                                                         الرعایة في الحاالت الطارئة

  
، الذي ال یمكن االعتناء بھم في المنزل تحت أي ظرف من 6و   5بالنسبة لبعض أطفال الصفوف 

طالب الظروف، فإنھ قد تم في ھذا الصدد إنشاء رعایة طارئة خاصة بھم. یتم من خاللھا إعطاء ال
المشاركین في ھذه الحالة الفرصة للمشاركة في الدروس عن بعد، وذلك عن طریق توفیر مكان عمل ثابت 
في غرفة الكمبیوتر وتحت إشراف مباشر، یمكنھم من إنجاز مھماتھم الدراسیة. في ھذه الحالة یجب على 

. ویرجى القابسلسماعات الرأس مع توصیل وكذلك إحضارھم  موادھم التعلیمیة األطفال إحضار
                                             بالمناسبة إحضار ما یكفي من الطعام والشراب ألن الكافیتریا مغلقة.

 
تتوافق أوقات الرعایة الطارئة مع أوقات الدراسة في األیام العادیة، أي من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 

ى ھذه الرعایة الخاصة، یمكنك التسجیل عن طریق تعمیر . وللحصول عل15:35إلى الساعة  8:00
االستمارة الموجودة في الموقع الرسمي للمدرسة على شبكة االنترنت. كبدیل لھذا، یمكنك كذلك   البیانات في

     تقدیم االستمارة بعد تعبئتھا مباشرة عند السكرتاریة. ویرجى في ھذا الصدد االنتباه لمواعید العمل ھناك.
 

                                                            
 

 
—   
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، بعد تقدیم طلب من والدیھم، مكانا في المدرسة المرحلة الثانیةباالظافة للرعایة الطارئة، نقدم لطالب 
ألسباب یمكنھم من المشاركة في الدراسة عن بعد، وذلك على سبیل المثال، في حال تعذر علیھم القیام بذلك 

                                           تقنیة او منزلیة. ولمزید من المعلومات یرجى اإلتصال بالسید زیسشاو
                                                     .(oli-ver.Sichau@gesamtschule-rh-wd.de) 
 

                                                                                              االمتحانات واالختبارات
 

ینایر  31كتابة المزید من االختبارات، وذلك حتى  لن تتم، فإنھ 10الى  5للمستویات من الصف بالنسبة 
 . ویستثنى من ذلك االختبارات المؤجلة. أما بالنسبة للتقییم للنصف األول من العام فسیكون مبنیًا على2021

    األداء والمشاركة في القسم وكذلك بناء على األداء خالل الدارسة عن البعد.  نتائج االمتحانات الكتابیة، 
  

كما ، فإنھا سوف تقام Q1واختبارات التقییم واالختبارات المؤجلة في مرحلة  لإلختبارات المقررةنسبة بال 
                                                             وذلك وفقا للوائح النظافة المعمول بھا. ھو مخطط لھا

 
للطالب، سیتم تسلیمھا الیھم في أقصى تقدیر، قبل كل االختبارات، التي سبق كتابتھا ولم یتم إرجعھا بعد 

موعد إقامة مؤتمر المصادقة على الشھادات. بالنسبة للصفوف العلیا فإن األمر سیكون منظًما مركزیا. سیتم 
، وذلك 2021ینایر  18في أقصى تقدیر بحلول  10إلى  5ارجاع االختبارات الكتابیة بالنسبة للصفوف 

       الذین سیتصلون بكم ویخبرونكم بخصوص اإلجراءات المتبعة في ھذا األمر.معلمي المادة   عن طریق
  

                                                                                                     اإلخطار بالمرض
  

شاركة في التعلیم عن بعد. وفي حالة نظًرا ألن المدرسة ال تزال إلزامیة، فإنھ یتعین على جمیع الطالب الم
مرض طفلك وعدم تمكنھ من حضور الفصول الدراسیة، فإنھ یستمر العمل باإلجراءات المتعارف علیھا 

                                                                                لإلبالغ عن المرض في السكرتاریة.
   

                                                                                                         مواقیت العمل
  
یمكن التواصل مع إدارة المدرسة خالل أوقات العمل العادیة. ومع ذلك یرجى االمتناع ما أمكن عن زیارة 

                                               االلكتروني.المدرسة شخصیا، واالتصال بنا عبر الھاتف او البرید 
  

                                                                                                            كلمة أخیرة
  

حل محل التدریس ال یمكن للتعلیم عن بعد، بغض النظر عن مدى حسن التنظیم والتخطیط والتفكیر، أن ی
الحضوري ألن العنصر البشري والمعیة االنسانیة وكل ما یحیط بالحیاة المدرسیة الیومیة لالنسان یعتریھا 
النقصان في مثل ھذه الحاالت. ومع ذلك دعونا نحاول االستفادة ما أمكن من الوضع الراھن بكثیر من 

                                                                                     الھدوء ونظرة إیجابیة للمستقبل.
 
  
  مع تحیاتي الحارة
  كارین ریتزالف
  اإلدارة التعلیمیة
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