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الهالي الكرام

ستئانف التدريس في الفصول الدراسية في مدرستنان ، سوف 2020 نوفمبر 18في 

حتى ل نضطرالى اغلق المدرسة مرة أخرى ، ل يزال علينا مراعاة تدابير النظافة التالية

 لـفي حالة وجود اعراض مماثلة  COVID-19  مثل  
سعال جاف ، حمى ،صعوبة في التنفس ،فقدان مؤقت للتذوق والشم ،التهاب الحلق

يتعين على المصابين البتعاد عن المدرسة

 متر: ابعاد اليدين عن الوجه على وجه1.5 : يجب الحفاظ على مسافة ل تقل عن متطلبات المسافة
الخصوص وعدم لمس الغشية المخاطية في منطقة الفم والنف اضافة الى عدم  العناق ، وعدم

المصافحة

: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون بعد تنظيف أنفك وبعد استخدام المواصلت العامةنظافة اليدين
وبعد إزالة قناع الكمامة وبعد استخدام المرحايض وقبل تناول الطعام

: ابتعد عن الشخاص المتواجدون حولك واسعل واعطس في ثنية ذراعكطريقة السعال والعطس 

الكمامة القماشية غير الطبية (كمامة مؤقتة )وهي ضرورية  لحماية الخرين,وكمامة الوجه . 
 مع الكمامة يستمر تطبيق الحفاظ على المسافة الكافية اضافة اذا كانت الكمامات نسيجية يجب

 درجة مئوية60غسلها يوميا بدرجة حرارة ل تقل عن 

 توفر حماية خارجية محدودة فقط ضد القطرات\الرذاذ  لكنها ل توفر حماية كافية ضدأقنعة الوجه 
.الهباء الجوي ، وبالتالي فهي ل تلبي المتطلبات

ا من القانون العام لمدينة كوتبوس  نوفمبر22 ساري المفعول حالياا حتى 2020 نوفمبر 5 اعتبارا
 ما يعني شرط الكمامة في جميع أنحاء المدرسة  ساري ماعدا درس الرياضة ولكن في  غرف2020

تغيير الملبس يجب ارتداء الكمامة

 اضافة الى ذلك ارسال كمامة اضافية التحقق من قياس الكمامة المخصصة لطفلكولهذا نرجوا
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  للشخاص الذين ل يعملون في المدرسة30.11.2020 حتى  ل يحق الدخول حاليااعلوة على ذلك
لكن يسمح بالدخول فقط في الحالت العاجلة مثل التوقيع على طلب معين وذلك بعد اخذ موعد من

 السكرتارية ولهذا نرجوا تفهمكم

ا،  يتم توجيه التلميذ إلى ساحة7.30 تفتح بوابة المدرسة في الساعة ستبدأ المدرسة كما كانت.  صباحا
ا يصطف الطلب و الطالبات7.45المدرسة المامية هنالك سوف يتواجد المشرفون. في الساعة   صباحا

عند الماكن المخصصة لكل فصل و يقوم المعلمون باصطحاب الطفال  من هنالك

عدم دخول مبنى المدرسة واللتزام بقواعد المرور أمام المدرسةنطلب من أولياء المور 
في حال نسيان(صناديق الغداء ، خوذات الدراجات .الخ) ل يمكن إحضارها إلى المدرسة من قبل  

أشخاص ليسوا من العاملين في المدرسة
لذلك  أطلب منكم التصال بالسكرتارية  فقط في حالت الطوارئ القصوى 

  في حال عدم الرد يرجى التحدث7.30التبليغ عن العذرالمرضي هاتفيا كما هو معتاد الى الساعة ال 
يرجى تبليغ مشرف الصف عن ارقام التصال و البريد اللكتروني الخاص بكمالى جهاز الرد اللي  

في حال تم تغييرها مؤخرا

التصال مع المعلمين سوف يكون متاح كما يرجى الستفسار من مشرف الصف الخاص بطفلك,في
حال فشل التصال بسبب المرض سوف نسعى لتوفير شخص بديل للستفسار ,سوف يتم ايضا اعلم

المتحدث باسم الهالي بذالك

ا لجميع الباء الذين وضعوا ثقتهم بنا وقاموا بتجاهل أي اخبار كاذبة نشرت في نحن ممتنون جدا
الشبكات الجتماعية 

 سنستمر في اليقظة و المسؤولية لكن ستستمر فرحة التعليم

 اتمنى للجميع صحة جيدة

 بــــأسمي وأســـم جمــــيع زمـــلئي فــي المدرسة الوربيـة ولــيام نـيـفـوجـت

 ألمـد يـــــرة

K. Prinz 
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