
 في   كريفيلد ،

 

 السادة األفاضل أولياء أمور الطالب،

وستفاليا بريًدا إلكترونيًا من وزارة المدارس والتعليم الستئناف التدريس مع  -تلقت جميع المدارس االبتدائية في شمال الراين 

 وفي مجموعات تعلم أصغر. بواقع عدد ساعات ومحتوى أقلسيتم ذلك و. 2020مايو  4طالب الصف الرابع اعتباًرا من 

 

 .األمر اهذفي  كممساعدتالمطلوبة بشكل عاجل للحماية من العدوى ، فإننا نطلب  التدابيرمن أجل أن نكون قادرين على تلبية و

لالمتثال لهذه  طفلكقواعد السلوك التي تم وضعها للمدارس االبتدائية في كريفيلد وتأكد من توجيه  طفلكاقرأ وناقش مع 

 د.القواع

 

 .في حال وجود أي استفسار في أوقات العملالمدرسة  سكرتاريةباالتصال  يمكنكم  -

يحق وطفل بمرض ، فال يجب إرساله إلى المدرسة. الفي إصابة  تمإذا اشتبهو للطفل يومياً.  الحالة الصحيةيجب مراقبة  -

 .أنه مريضعلى الفور إذا كان هناك اشتباه  ألخذ الطفل من المدرسة  استدعاءكمللمدرسة 

 

 ، ولكن يمكن ارتداؤها. األقنعة ليست إلزامية

 

 المدرسة. ومرافق في جميع مباني بين األشخاصمتر  1.5المسافة التي ال تقل عن تنطبق قاعدة  -

 (راجع التعليمات) بشكل صحيح غسل اليدينعلى   تدريب طفلكيجب عليك  -

 وبعد االستراحة وقبل األكل وبعده. دخول الحمام بعد و أيديهم بعد دخول الفصل غسل األطفال على  -

 .وجههال يجب أن تلمس  هيديفلك أن عرف ط -

 .لسعال والعطسالطريقة الصحيحة والصحية لعلى  ودربه طفلك عرف  -

. )ال سيمح بتواجد أكثر من طفل في الحمام في نفس الوقت( لشخص واحد فقط الحمامدخول يمكن  عرف طفلك أيضا أنه  -

 .الحمامبعد استخدام  ويجب على الطفل غسل اليدين

 .المداخل والمخارج المحددة فقطلطفلك استخدام  يسمح -

 .اإلرشادية واتباع العالمات بواسطة األسهمفي الممرات اتجاه المشي المشار إليه يجب مراعاة   -

ويغادرون المبنى مع الحفاظ  الطالبيدخل و. الدراسياألوقات المحددة في الجدول دخول مبنى المدرسة إال في ب يسمحال  -

 لمسافة التباعد بين األشخاص.على الحد األدنى 

 في ملعب المدرسة. الطالب أوقات محددة للعبهناك  -

 .المشروبات في ملعب المدرسةبتناول المأكوالت أو  ال يُسمحو. الدراسي الفصل داخلفقط تكون استراحة اإلفطار  -

 .هالمكان المخصص لفي بالجلوس  طالبيجب أن يلتزم كل  -

 



 .(الطالب)ليس خارج الفصل كما أعتاذ  طالبالذي يجلس عليه ال الكرسي على )الجاكت( يتم تعليق السترات -

 .تغيير األحذيةب الطالبلن يقوم  -

 .في الفصل العملأو أي من مواد  ألدوات المدرسية بتبادل ا للطالبيسمح ال  -

 .ما يكفي من الطعام والشراب من المنزل معهيحضر وعلى كل طالب أن . حليب من قبل المدرسةفواكه وال  يتم تقديم لن  -

 

 

الرقم الذي أعطيته  الطوارئ أو وجدنا أن تقم بإعطاء المدرسة رقم هاتف يتم االتصال به في حاالت إذا لم مالحظة: 

 .فورا ، فسيتم استبعاد طفلك من الفصل للمدرسة ال يتم الرد عليه

 

 

 ___________________________ :هو الطوارئ الذي يمكن أن نتواصل معكم من خالله في حاالت  رقمال

 

، فسيتم  عن عمدالقواعد  هذه  بمخالفةطفلك  قامإذا و . وعدم مخالفتها  الطالبمن قبل  هذه القواعدالبد من االلتزام ب

 عليكم الحضور للمدرسة ألخذه إلى المنزل.استبعاده من الفصل على الفور ويجب 

 

 .وعدم مخالفتها لقواعدا لهذه / نتعهد باالمتثال أتعهدناقشت / ناقشنا القواعد مع طفلي / طفلنا و

 

 ----------------------------------------------------------------------والصف:   اسم الطفل

   

 --------------------------------------------------------------------: توقيع ولي األمر

 

 

حمايتك وحماية أسرتك. شكرا  هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خاللها وأن ،  نرجوا من حضراتكم تفهم هذه القواعد

 لدعمكم! معا نحن أقوياء!

 

 


