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2021أبريل  26تغلق المدرسة في   
 

اآلباء األعزاء،   
 

كما علمت  من وسائل اإلعالم  صدر أمس قانون الحماية من العدوى الجديد.  ينظم هذا أيًضا العمليات المدرسية من األسبوع المقبل.   
 

.  نظًرا الرتفاع معدل حدوثه في مدينة 165أكثر من  عندما تتجاوز نسبة العدوىينص القانون على أن التدريس وجها لوجه محظور  
  لذلك.  2021أبريل  26في ثالثة أيام متتالية ، يجب إغالق المدارس في هاله )سالي( اعتباًرا من يوم االثنين ابات اإلصهاله وتجاوز 

في المدرسة االبتدائية  3-1أن نبدأ من جديد بالتعليم عن بعد للصفوف  فصول التخرج من المنع  بالنسبة لنا هذا يعني أنه  فقط يعفى 
.  يقوم مدرس الفصل بتعيين نصف المجموعات.2021أبريل  26على أساس يومي اعتباًرا من سيتم تدريس صفوفنا الرابعة   

 
 

لآلباء الذين يحق لهم المطالبة.  إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة  4-1كما في األشهر السابقة ، يتم توفير رعاية الطوارئ للصفوف  
تروني إلى لطفلك ، فأرسل لنا طلب رعاية الطوارئ عبر البريد اإللك leitung@gs-heiderand.bildung-lsa.de  أو قدمه

.2021أبريل  26لطفلك في   
 

شهادة صاحب عمل ، فإننا ال نحتاج إلى شهادة جديدة منك. قبللدينا  قد قدمت قبل ما يثبت حاجة طفلك للرعاية  إذا كانت   
 

يتم االختبار مرتين في األسبوع. قى كما كان سيب، وكذلك األطفال في رعاية الطوارئ ، 4االختبار اإلجباري للفئة    
 

سيقوم معلمو الفصل لطفلك مرة أخرى بإنشاء خطط عمل لألطفال وإرسالها عبر البريد اإللكتروني أو وضعها في صندوق البريد  
 الخاص بك.

 
أخذ أطفالك بالفعل جميع مواد العمل معهم ، مثل الدفاتر والكتب.  إذا كانت المواد ال تزال مفقودة ، فيمكن الحصول عليها من  يجب

 المدرسة بعد التشاور مع مدرس الفصل أو عن طريق االتصال بالسكرتارية مسبقًا.
 

في الوقت الحالي ال أستطيع أن أخبرك عن المدة التي سيتعين على األطفال تعلمها في التعلم عن بعد.  بمجرد حصولنا على معلومات  
بذلك. إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى التواصل مع  مسنعلمكحول هذا األمر ،  

 
leitung@gs-heiderand.bildung-lsa.de 

 
.صفالأو من مدرس    

 
قبول فائق االحترامتفضلوا ب   
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