
 األعزاء أولیاء األمر
وذلك بقرار من الحكومة بھدف  2020-03-16 الق المدارس في ھولندا ابتداء من یوم االثنین غالجمیع یعلم بأنھ تم إ 

الوقایة من انتشار مرض كورونا وألننا حریصون على تعلیم االطفال فقد عملنا بجھد كبیر في الیومین الماضیین بھدف 
 للفترة القادمة. ایجاد حل بدیل 

 ومواضیع أخرى مھمة.المنزلي  طریقة التعلیمفي ھذه الرسالة أقدم معلومات حول  

 2020-03-19. احضر اغراضك الموجودة في المدرسة یوم الخمیس  1 

تر أسابیع على األقل ، یجب علیك القدوم وجمع كتبك ودفاتر المالحظات و الكمبیو 3اآلن بعد أن تم إغالق المدرسة لمدة  
 المحمول من المدرسة. و في نصف ساعة سیشرح المرشد المھام التي علیك القیام بھا وكیف ستتواصل معھ. 

من  و  یظھر الجدول أدناه متى یجب أن تأتي.  تأكد من وصولك في الوقت المحدد وإال ستفتقد معلومات مھمة جًدا
یجب أن توقع عقًدا ینص  كما انھ مثل المنشفة   chromebookالضروري إحضار حقیبة متینة وحمایة إضافیة لجھاز 

 دون اعطال بعد االنتھاء من استخدامھ. مسؤول عن تسلیم الجھاز  على أنك ستكون

ھل ھذا  یجب علیھ إحضار بطاقة الھویة.  والذيفمن الممكن ان یـأتي احد افراد االسرة إذا لم تتمكن من القدوم بنفسك  
 . مدرسةغیر ممكن اذا علیك التواصل مع ال

 القواعد التالیة:یجب االلتزام بعندما تأتي إلى المدرسة 

 . الوصول في الوقت المحدد - 

 .اوالدكاذھب مباشرة الى صف   - 

 بینك وبین الجمیعمتر  1حافظ على مسافة امان  - 

 في مجموعاتیمنع التجمع في باحة المدرسة او عند الباب  - 

 .تنتھيإلى المنزل بمجرد أن  علیك ان تعود مباشرة - 

 موعد االستالم: 

  •8.30 -  9.00         Klas A 

  •9.00 -  9.30         Klas B   

  •9.30 -  10.00       Klas C    

  •10.00 - 10.30      Klas D  

  •10.30 - 11.00  Klas E 

  •11.00 - 11.30  Klas F 

  •11.30 - 12.00 Klas G      Klas K        

  •12.00 - 12.30    Klas L         Klas H   

  •12.30 - 13.00   Klas M        Klas i    

  •13.00 - 13.30   Klas O        Klas J    

  •13.30 - 14.00  Klas N   

  



  

 الطالب المرضى. اإلبالغ عن 2 

بذلك.    درسةبإبالغ الم الوالدینمریًضا ، فمن المھم أن یقوم  كان أحد الطالبمن المھم أن نكون على درایة بصحتك.  إذا  
 یمكن القیام بذلك عن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني.  سیقدم المرشد رقمھ أو عنوان بریده اإللكتروني یوم الخمیس.

  

 . التعلیم3 

كل یوم.  خالل ھذا الوقت یمكنك  ظھرا 1صباًحا حتى الساعة  9من الساعة  دراسة في المنزلال الطالبى یجب عل 
 .من االلتزام بجدول الدراسة في المنزلالتأكد   الوالدینطرح أسئلة على المعلم عبر اإلنترنت. یجب على 

 . WhatsAppمعك عبر البرید اإللكتروني أو عبر  المعلمیتواصل  

 ومھام الدراسة حتى یعلم الطالب تماما ما علیھ أن یدرس الجدول الزمني نحن نقدم  

 .Chromebookوجھاز  الدراسةعلى الكتب وأوراق  ستحصل 

 اطلب من أحد والدیك أو معارفك اآلخرین المساعدة في المنزل إذا لزم األمر.  

  

 لیة.سیتصل المرشد بك یوم الثالثاء أو األربعاء وسیطرح علیك األسئلة التا 

 كیف صحتك وصحة عائلتك؟  - 

 في المنزل؟ wifiھل لدیك إنترنت /  - 

 تدقیق ارقام الموبایل للتأكد من استمرار التواصل  - 

  

واختتم رئیس الوزراء مارك روتي خطابھ أمس برسالة مفادھا أننا كمجتمع یجب أن نتغلب على ھذه األزمة معا.   

كبیر.  إن اإلیقاع والصحة أمران مھمان ، والتعلیم ھو رابط مھم في   ودور الطالب الذین یقیمون في المنزل لدیھم تأثیر

 ھذا الصدد.  نأمل في إیجاد طریقة جیدة معًا.

  

 مع أطیب التحیات  

 ثالیتا فان باستن 

                                              رئیس قسم مركز اللغة 

 نعیمي تمت الترجمة من قبل ربیع ال


