
 

 مدينة لومار  
 

الى الطالب و اآلباء و األوصياء القانونيين للصف الرابع في مدرسة الغابة لمدينة لومار 
 األعزاء

 أعزائي الطلبة
 أعزائي اآلباء و األوصياء القانونيين

آذار الماضي لقد افتتحت المدارس  16جائحة كورونا في بعد اغالق المدرسة بسبب 

 في مقاطعة شمال الراين فستفاليا

أبريل   23ولقد بدأت المدارس الثانوية والعامة في مقاطعة شمال الراين وتحديدا بعد 

 افتتاح أبوابها  ولقد بدأت الدروس للصف العاشر و الصفوف العليا في المرحلة الثانوية
Q2 

تقدمة بدأت الدروس للصف الرابع في المرحلة االبتدائيةوفي خطوة م  

6.5.20والقرار الحاسم والدقيق للصفوف من األول للثالث االبتدائي سوف يكون في   

بعد جلسة واجتماع سياسي سيكون بين المستشارة االتحادية وريس الوزراء 
 والوزراءوذلك لضمان عودة الحياة المدرسية اليومية قدر االمكان

سوف يتم اعطاء الدروس في مجموعات صغيرة حتى اشعار آخرو  

وسوف يتم تقسيم الصفوف الكبيرة الى قسمين وذلك حفاظا على مسافة األمان بين 
 الطالب والحفاظ على السالمة العامة بين الطالب في مبنى المدرسة

ي مبنى وعالوة على ذلك سوف ترسل التربية ارشادات حول معايير التقييد بالنظافة ف
المدرسة وخاصة في الصفوف والمرافق الصحية و نقاط التالقي بين الطالب والتي 

 يجب تنظيفها كل يوم بشكل شامل ودقيق
ولذلك لقد تم تزويد الصفوف والمرافق الصحية بالصابون والمناشف الورقية ولكن يمنع 

طفال في استخدام المعقمات الكحولية في المدرسة النه يشكل خطرا على حياة األ
 المدرسة

ومع ذلك قد تتطلب بعض الحاالت التي تحتاج الى مطهر ومعقم يدوي في الصفوف 
 ولكن يجب أن يكون في خزانة مقفولة والقفل يكون بيد المعلمين فقط

وسوف تقوم مديرية النقل بتوصيل الطالب مرة أخرى الى المدراس ووضع خطة و 
ئها للمدارس  والتواصل مع ادارة المدرسةتواقيت محددة للوصول والمغادرة و اعطا  

 عندما يتقرر اعطاء الدروس مرة أخرى

وسوف يكون من الواجب لألطفال وضع القناع أو الكمامة عندما يريدون استخدام 
الباصات وهذا القناع يمكن أن يكون قطعة قماش أو منديل ورقي او شال صغير فقط 

فمعليه أن يحمي الجهاز التنفسي األنف وال  

وينطبق هذا الشي أيضا في مبنى المدرسة والممرات ولكن يستثنى هذا االجراء 
 عندما يكون هناك مسافة امان وخاصة للفئات العمرية الكبيرة

لبعض األطفال وسيكون هناك دوام   7.05.2020وسوف تستمر الرعاية الطارئة من تاريخ 

كاملة لهم بعد المدرسة أيضالطالب الصف الرابع وسوف يكون هناك أيضا رعاية   

كل المعلومات الهامة سوف ترسل لكم من قبل ادارة المدرسة كما يمكنكم أيضا 
الدخول الى الصفحة الرسمية للمدرسة االبتدائية واالططالع على آخر المستجدات 

 والمعلومات الجديدة

لسابقة قبل نحن ندرك أن هذا الوقت صعب جدا لعودة المدرسة الى الحالة الطبيعية ا
انتشار هذا الوباء ولكن المدرسة تبذل قصارى جهدها لكي يكون ذلك ممكنا ومؤمنا قدر 

 االمكان لذا نتمنى منكم الدعم المتواصل والتعاون معنا



 ونتمنى مناقشة هذه المعلومات جميعها مع أطفالكم في المنزل
 

  

 ابقوا بصحة جيدة
 الموقعون على هذه النشرةالسادة

  

كريبوسهورست   

 توبياس فوسيمر
 ستسيفاني استين

 رئيس البلدية
 مدير مدرسةفي بيرك و دونرات

 ميكايال بوسنجر

 توبياس فوجدت
 مديرة مدرسة الغابة في لومار


