
معلومات ألولیاء األمور

المدرسة التمھیدیة  یوھانس



  التوقیت المدرسي

 المدرسة  االبتدائیة من  الصف ١ ـ ٧ ❏
األثنین واألربعاء والخمیس: 08.30 - 13.45❏
الثالثاء والجمعة: 08.30 - 13.00❏
 قسمت االستراحة/الفرصة ھذا العام بسبب مكافحة العدوى ,الصف ١ ـ ٤ لدیھم استراحة/فرصة خاصھ ❏

بھم. وكذلك الصف ٥ ـ ٧ لدیھم استراحة/فرصة خاصة بھم 
 تنظیم وقت الفراغ المدرسي ( إس إف  اُو  SFO ) : انظر الى  المعلومات الخاصة التي أرسلتھا مدیرة ❏

المدرسة  "تونا Tone". یوجد فیھا  معلومات مھمة , وكذلك  یوجد فیھا تغیرات كثیرة.



 الباص / الحافلة 

فقط الطالب في الصف األول إلى السابع لدیھم الفرصة لركوب الحافلة المدرسیة/ الباص المدرسي.❏
أوقات الحافالت/ الباصات  منفصلة لكل طالب في الصباح.❏
یحصل جمیع الطالب على قائمة الحافالت/ الباصات  إلى المنزل في الیوم األول من المدرسة.❏
الطالب لدیھم مقاعد ثابتة في الحافلة / الباص.❏
على جمیع الطالب الذین یستقلون الحافلة المدرسیة/الباص المدرسي أن یكتبوا إشعاًرا كتابًیا من والدیھم ❏

إذا لم یأخذوا الحافلة/ الباص إلى المنزل كالمعتاد.



ماذا یحتاج الطالب؟

حقیبة مدرسیة كبیرة بما یكفي لكراسة A4. یجب أن تحتوي حقیبة الظھر أیًضا على مساحة لجھاز ❏
.chromebook

طعام لوجبة  الغداء المدرسي، زجاجة لشرب الماء . یجب على الطالب إحضار طعام صحي وفاكھة.❏



كوفید -19

یتم إرسال الطالب مباشرة إلى الفصل في الصباح عند وصولھم بالحافلة /بالباص.❏
یغسل التالمیذ أیدیھم في بدایة الدراسة ، وبعد كل استراحھ/فرصة، وقبل وبعد األكل وكذلك عند الحاجة.❏
المعقم" Antibac" متاح في الفصل وفي الرحالت المدرسیة.❏
یقوم الطالب بتنظیف مكاتبھم كل یوم.❏
المزید من التنظیف المتكرر للفصول الدراسیة واألماكن  المشتركة.❏
 تم فصل االستراحة / الفرصة ما بین الطالب الصغار والمتوسطین.❏
إذا كان الطالب یعاني من أعراض تنفسیة أو مرض: أبق الطالب في المنزل. وأبلغ المعلم❏
 تابع موقع المدرسة وموقع لـ بلدیة إستافنجر للحصول على معلومات جدیدة حول الفیروس وقواعد ❏

مكافحة العدوى.و سوف ُتخبر المدرسة أولیاء أمور الطلبة  في حالة حدوث عدوى.



تبدأ المدرسة یوم االثنین 17 أغسطس/ آب

نحن نتطلع إلى رؤیتك یوم االثنین!❏
یبدأ الیوم الدراسي في 8.30 یذھب الطالب من الصف الثاني إلى الصف السابع مباشرة إلى حجرة ❏

الدراسة. یوجد أشخاص بالغون یساعدون الطالب في العثور على حجرة الدراسة. یجتمع تالمیذ الصف 
األول في باحة المدرسة (على الدرج) في لقاء قصیر. یمكن للوالدین االنضمام إلى االجتماع ، ولكن لیس 

في الفصل.

تذكر: ھل سافرت إلى الخارج ھذا الصیف؟ تحقق مما إذا كان ھناك شرط فترة الحجر الصحي قبل ❏
وصولك إلى المدرسة. قم بإبالغ  معلمك.



اتصل بنا!

اتصل بنا إذا كانت لدیك أسئلة أو ترید المزید من المعلومات.❏
نرید أن یكون لدینا تعاون وثیق وجید مع  أولیاء االمور.❏


