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 مدرسة المجتمع في لومار

 

 

 
 

  16.02.2021لومار        

 أهالي و أولياء أمور اطفال مدرسة الغابة 

قررت والية نوردراين فيستفالن يوم األربعاء الواقع في العاشر من الشهر الجاري كيفية سير العملية 

الرئيسة. التدريسية في المدارس االبتدائية و أعلنت عن النقاط  

في هذه المرحلة أود أن أخبركم كيف سيكون التنفيذ في مدرستنا.وقبل ذلك كان هناك تشاور مع السيد 

نيومان كمديرة لألوغاتا.بولمان كرئيس للقائمين على المدارس والسيد إيكي كنائب له وكذلك مع السيدة   

تنا وسيكون القائمون على مجموعات سوف نرسلها حاليا كما وردونرجو منكم تفهم االمر ألن المعلومات 

 أطفالكم على علم بها أيضا.

17.02معلومات حول الدروس من تاريخ   

سوف يستمر التعليم عن بعد لجميع األطفال ويتم تقديم  19.02حتى يوم الجمعة  17.02من يوم األربعاء

فبراير. 12طلب الرعاية الطارئة في هذه األيام عن طريق البريد االلكتروني حتى تاريخ   

22.02معلومات حول الدروس من تاريخ   

ام التعليم حيث سيكون مارس سيكون هناك تغيير في نظ 5فبراير حتى يوم الجمعة  22من يوم االثنين 

هناك تعليم عن بعد و التعليم الحضوري وسيقسم الفصل الدراسي لطفلك إلى مجموعتين أ و ب وسيتلقى 

فبراير. 17عاء بطفلك جميع المعلومات من مدرس الفصل على األرجح يوم األر  

 وفيمايلي الجدول الذي سوف يوضع نظام التعليم في هذه الفترة:
 

Woche 1 

Präsenzunterricht 

(Schule) 

Montag, 

22.02. 

Dienstag, 

23.02. 

Mittwoch, 

24.02. 

Donnerstag, 

25.02. 

Freitag, 

26.02. 

Gruppe A B A B A 
Distanzunterricht 

(zu Hause) 

Montag, 

22.02. 

Dienstag, 

23.02. 

Mittwoch, 

24.02. 

Donnerstag, 

25.02. 

Freitag, 

26.02. 

Gruppe B A B A B 
 
 
 
 
 
 

 

Woche 2 

Präsenzunterricht 

(Schule) 

Montag, 

01.03. 

Dienstag, 

02.03. 

Mittwoch, 

03.03. 

Donnerstag, 

04.03. 

Freitag, 

05.03. 

Gruppe A B A B B 
Distanzunterricht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 



(zu Hause) 01.03. 02.03. 03.03. 04.03. 05.03. 

Gruppe B A B A A 
 

11:25صباحا حتى  8ى األول والثاني دروسا من الساعة يتلقى طالب المستو  

ظهرا 12:25صباحا حتى  8يتلقى الطالب في المستوى الثالث والرابع دروسا من الساعة   

يتم أخذ جميع المواد بعين االعتبار وسوف يتم نشر المحتوى على منصة التعليم حتى يتم تزويد طفلك 
 بالواجبات والمهام التي يجب العمل عليها كل يوم.

يتم توفير الدعم التربوي في المدرسة لجميع الطالب الذين اليستطيعون اآلباء تقديمها لهم في فترة الصباح 

فبراير. 12لمزيد من المعلومات عليكم مراجعة االيميل الوارد إليكم بتاريخ   

النسبة لألطفال الذين لديهم عقد رعاية مع األوغاتا حتى في فترة يمكننا أن نقدم رعاية كاملة بعد الدوام ب
 التعلم عن بعد .

من قبل موظفي األوغاتا.من المتوقع توفير االشراف في الصباح   
واذا لزم األمر يمكن توفير مجموعتين للرعاية واحدة صباحا و األخرى بعد الظهر ولكن حتى اآلن 

صباحا  7:15ال اليوم أي من الساعة اليتضمن العرض الرعاية المفتوحة طو  

صباحا حتى يتمكن من دخول الفصل مبكرا ألن الدروس سوف  7:45يرجى إرسال أطفالكم من الساعة 

صباحا . 8:00تبدأ في الساعة   

يتم تنفيذ إجراءات النظافة وفقا لمفهوم النظافة الداخلية بالمدرسة وحسب قانون كورونا بتاريخ 

14.02.21 
كم أي سؤال فال تترددوا في االتصال بمعلم الفصل الخاص بطفلك أو بي بصفتي كمديرة.إذا كان لدي  

 أيضا يرجى إرسال طلبات الرعاية الطارئة الخاصة بطفلكم بعد ملئها.
 

الدروس متاحة بشكل جزئي ونود أن  تيسعدنا جدا أن نرى أطفالكم مرة أخرى في المدرسة حتى لوكان
عد والتعليمات و دعمكم الدائم لنا ولعملنا المدرسي.نشكركم على التزامكم بالقوا  

أود أن أشكر أيضا زمالئي وفريق األوغاتا على العمل المتفاني والجهد الدؤوب و األفكار الرائعة التي  
 يقدمونها .

 بالنيابة عن فريق عمل مدرسة الغابة تقبلوا مني أطيب التمنيات 
  السيدة ميشائيال بوسينغر 

 


