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 في كريفيلد ، 

السادة األفاضل أولياء أمور الطالب،

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

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

ومن أجل أن نكون قادرين على تلبية التدابير المطلوبة بشكل عاجل للحماية من العدوى ، فإننا نطلب مساعدتكم في هذا األمر.

اقرأ وناقش مع طفلك قواعد السلوك التي تم وضعها للمدارس االبتدائية في كريفيلد وتأكد من توجيه طفلك لالمتثال لهذه

القواعد.

 المدرسة في أوقات العمل في حال وجود أي استفسار.بسكرتارية- يمكنكم  االتصال 

 للطفل يومياً. و إذا اشتبهتم في إصابة الطفل بمرض ، فال يجب إرساله إلى المدرسة. ويحقالحالة الصحية- يجب مراقبة 

للمدرسة استدعاءكم ألخذ الطفل من المدرسة  على الفور إذا كان هناك اشتباه أنه مريض.

 ، ولكن يمكن ارتداؤها.األقنعة ليست إلزامية

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

 بشكل صحيح )راجع التعليمات(غسل اليدين- يجب عليك تدريب طفلك  على 

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

.يديه ال يجب أن تلمس وجهه- عرف طفلك أن 

.الطريقة الصحيحة والصحية للسعال والعطس-  عرف طفلك ودربه على 

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

ويجب على الطفل غسل اليدين بعد استخدام الحمام.

.المداخل والمخارج المحددة فقط- يسمح لطفلك استخدام 

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



. ويدخل الطالب ويغادرون المبنى مع الحفاظاألوقات المحددة في الجدول الدراسي- ال يسمح بدخول مبنى المدرسة إال في 

على الحد األدنى لمسافة التباعد بين األشخاص.

 الطالب في ملعب المدرسة.أوقات محددة للعب- هناك 

.وال يُسمح بتناول المأكوالت أو المشروبات في ملعب المدرسة- استراحة اإلفطار تكون فقط داخل الفصل الدراسي. 

.المكان المخصص له- يجب أن يلتزم كل طالب بالجلوس في 

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

.بتغيير األحذية- لن يقوم الطالب 

 في الفصل.بتبادل األدوات المدرسية  أو أي من مواد العمل- ال يسمح للطالب 

.وعلى كل طالب أن يحضر معه ما يكفي من الطعام والشراب من المنزل- لن يتم تقديم  فواكه وال حليب من قبل المدرسة. 

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

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

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

البد من االلتزام بهذه القواعد من قبل الطالب وعدم مخالفتها . و إذا قام طفلك بمخالفة هذه  القواعد عن عمد ، فسيتم

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

ناقشت / ناقشنا القواعد مع طفلي / طفلنا وأتعهد / نتعهد باالمتثال لهذه القواعد وعدم مخالفتها.

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

  

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

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

لدعمكم! معا نحن أقوياء!
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