
2020\4\3 أمرسفورت  
الجد�دة  المدرسة قرارات  

 
األمر  أول�اء السادة  

ي  سمعنا كما
ي  المؤتمر �ف

ي  الصح�ف
 وع� العطلة وقت س�كون و�عدها2020\4\28 حىت  مغلقة المدارس فإن اذار  31 �ف

ف  يوم  وس�كون .2020\5\6 األر�عاء يوم ستبدأ المدرسة فإن ذلك ا 2020\5\4 االثنني ا يوم� �� ف  مع تحض�ي  للسماح المعلمني
ي  ج�دة ببدا�ة للطالب

2020\5\6 �ف .  
ي 
منا جد�دة معلومات فستتل�ت  ،  الوضع تغ�ي  حال و�ف . 

 
حال�ا المهمة  النقاط بعض : 

ظهرا  1 حىت  صباحا 9 من �ايوم التعل�م -  
ي  وجدول  محمول وكمبيوتر  ودفاتر كتب من المدرس�ة مستلزماتهم باحضار الطالب  جميع  قام  الجدول هذا يوضح  .زمىف

ي  ي  المواد الزمىف ي  الدراسة طالب كل ع�  �جب .عليها العمل الطالب ع� �جب  الىت
ل  �ف ف ا 9 الساعة من يوم كل الم�ف  صباح�

ا  1 حىت  ظهر�  
 

ي  بمعلمه االتصال  لطالبا ع� �جب -
ي  االتصال او الوا�س  ط��ق عن صباحا  9 الساعة �ف

ف  الهات�ف  س�كونون فالمدرسني
�ن ي  حا�ف

ن�ت ط��ق عن الطالب من واالستفسارات االسئلة لتل�ت وري  فمن ولذلك االن�ت  يو�ي  �شكل الطالب  تواجد ال�ف
ي 
يوم�ا الدروس  ومتابعة المدرسة مع الدائم  للتواصل الوقت  هذا �ف . 

  
االمور �س�ي  ك�ف -  

ي  جدي �شكل الطالب من العد�د �شارك
ل من الدراسة �ف ف ا �لتقطون إنهم .بهذا جدا سعداء نحن .الم�ف  أو للعمل صور�

ا  ع�ب  واجباتهم �قرؤون �د ط��ق عن انجزوە الذي العمل يرسلون أو ال��ب كام�ي ي  ال�ب
ويف  بأن القول فإمكاننا ولذلك  .اإلل��ت

ل  من الدراسة ف ي  الم�ف
يوم�ا حسنت �ف . 

 
الوالدين توج�ه -  

ا المهم من أنه نعتقد ل من الدراسة ع� الطالب  �حافظ أن جد� ف ا جدو�ً  الطالب أعطينا السبب لهذا .الم�ف  ودل�ل زمن��
ا ح��صون المعلمون .اسبو�ي  عمل ن�ت ع� متاحا الطالب كان إذا فقط ممكن وهذا طالبهم مساعدة ع� جد� ي  االن�ت

 �ف
ة ي  الحظنا وقد الصباح�ة الف�ت

ي  يبقون الطالب بعض ان األح�ان بعض �ف
 العمل و�ــهملون متأخر وقت حىت  ال��ر �ف

ي  المدر�ي 
ا الصعب من أنه ندرك ونحن .ج�د غ�ي  وهذا وقته �ف

�
ل من الدراسة أح�ان ف  �ستمر ان �جب  ذلك ومع الم�ف

ي  اوالدهم است�قاظ ع� الحرص االها�ي  من نرجو ولذلك  المدرسة
ي  بالدراسة والبدء  المحدد الوقت  �ف

 9 الساعة تمام �ف
 .صباحا

 
مهمة  تعل�مات -  

ي  نب�ت  أن �جب .الجميع ع�  صعب وقت هذا
 فمن ذلك ومع .اآلخ��ن إصابة أو بالمرض اإلصابة لتجنب الداخل �ف

ا المهم  ي  االستمرار  أ�ض�
 فمن ولذلك .االخ��ن من ونصف م�ت  بعد ع� بق�ت طالما الخروج �مكنك .يوم كل الحركة �ف

 قامت ال��اضة مدرسة ان كما .الم��ا�ل او ال�مبيوتر خلف  النهار طوال الجلوس وعدم الحركة ع� المحافظة المهم 
ي  ال��اض�ة التمار�ن بعض ممارسة من الطالب يتمكن حىت  ف�ديو مقاطع بمشاركة

ل �ف ف  الس�دة أعطت وقد .الم�ف
 دائما الممكن من انه ا� باالضافة جد�دة ظائفو  هناك س�كون وق��با رسم وظائف ال�دو�ة الحرف  مدرسة هولشوفر 

مف�د كتاب قراءة . 
 

مفتوحة  المدرسة -  
ف  مفتوحة المدرسة ي  .للموظفني

 �مكن .مختلفة مدرس�ة واجبات أو مختلفة مصنفات إ�  الطالب  �حتاج األح�ان بعض �ف
ي  استالمها

ف  المدرسة �ف ا 9 الساعة بني  من نتأ�د حىت  وصولك  بوقت  الغهمإلب بالمدرسة االتصال ير�ب  .مساءً  3 و صباح�
ي  تجمعات حدوث عدم

المدرسة �ف . 
 

إضاف�ة  إرشادات -  



ي 
ي  ينجح  ال ول�نه جهدە  قصارى الطالب يبذل  األح�ان بعض �ف

ي  المدرس�ة مهامه اتمام �ف
ل  �ف ف ف  ولذلك  الم�ف  ع� سيتعني

ي  المدرسة إ� الحضور  الطالب من عدد
ة �ف ةالمساعد من م��د  ع� للحصول القادمة الف�ت . 

ي  المطلوب التوج�ه ع�  الطالب هؤالء  وس�حصل
ال�دين وغسل كالتباعد االمان اجراءات  ع�  المحافظة مع  المدرسة �ف . 

 
للجميع عطلة يوم  هو 2020\4\13 الثالثاء -  

 
 المرض  -

هذا عن لإلبالغ بالمدرسة االتصال  ير�ب  ، م��ضا ابنتك / ابنك  كان إذا .ج�دة بصحة الجميع �كون أن نأمل .  
 

؟  اسئلة لد�ك  هل -  
بالمدرسة االتصال ير�ب  أخرى  أسئلة أي لد�ك  كان إذا .  
التح�ات أط�ب مع  

Thalita van Basten 
Afdelingsleider Het Taalcentrum 

  
جمة تمت بواسطة  ال�ت  
النع��ي  ر�يع  


