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  معلومات  ألولیاء  أمور  الطالب في المدرسة التمهیدیة من الصف األول إلى العاشر.

 
  ال  تعاون بین  المدرسة والمنزل في هذه الفترة مع  كوفید ١٩ "فیروس كورونا" .

  نأسف ألننا ال نستطیع عقد اجتماع  أولیاء األمور .
 

یوهانس. التعلم مركز في التمهیدیة المدرسة في والتطور والتعلم بالفائدة یفیض جدید دراسي لعام ومستعدون وساق قدم على نعمل                     نحن
 ویبدو كذلك بأن طالبنا سعداء.

 
ممتًعا وقًتا الطالب یقضي عندما خاصًة للتعلیم جًدا جید أساس هناك وأن الدراسیة الفصول في جید المدرسة جو بأن المعلمون                      یتحدث

 مًعا في الحصة الدراسیة وفي الفسحة/ الفرصة المدرسیة.
 
 

الحظ ،لسوء یمكننا ال ، االجتماع في المشاركین وعدد العدوى بمكافحة المتعلقة والقیود كورونا" فیروس " 19 كوفید لمرض                     نظًرا
أیام تنظیم كیفیة حول معلومات وإعطائهم لالجتماعات األمور أولیاء نجمع ما عادة سبتمبر. في كالمعتاد األمور ألولیاء اجتماع                    عقد
األسئلة طرح األمور ألولیاء یمكن ، ذلك إلى باإلضافة الدراسیة. الفصول في التعلیمیة والبیئة الدراسیة المواد وحول ،                    المدرسة

 واالستفسارات عن األشیاء التي یتساءلون عنها.
 

  و ستجرى المقابلة  بین التالمیذ وأولیاء األمور والمعلمین كالمعتاد.و یحصل التالمیذ على دعوة خاصة من المعلم/المعلمة.
 
 

وأنهم المدرسة. في والراحة باألمان ویشعرون جیدة, اجتماعیة بیئة على یحصلون تجعلهم بطریقة الطالب جمیع رعایة هي                   مهمتنا
 یحصلون على التطور العلمي في جمیع  المواد الدراسیة وكذلك ترغب المدرسة بأن یكون هناك تعاون جید مع أولیاء األمور.

 
 إذا كان لدیك أسئلة ، أو أن هناك شیًئا لست راضیا عنه أو أن طفلك اخبرك بانه ال یشعر باألمان ،

 
 یرجى االتصال بنا ، أو مع المعلم/ المعلمة أو اإلدارة المدرسیة .
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