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  أولیاء  أمور  الطالب  بالمدرسة التمهیدیة  (من الصف األول إلى الصف العاشر) .

 
 فیما یخص  ال  تعاون و العمل المشترك بین إدارة  المدرسة و المنزل في فترة  كوفید ١٩ "فیروس كورونا" .

  نحن نعتذر  ألننا ما ح نستطیع نعمل اجتماع  ألولیاء األمور .
 

في التمهیدیة المدرسة في للطالب تطور و تعلیم و فائدة فیه یكون جدید دراسي لعام مستعدین و عالي بنشاط شغالین                      نحن
 مركز تعلیم یوهانس. و یبدو  انو طالبنا مستمتعین بالعام الدراسي الجدید.

 
بیقضوا الطالب النو خاصًة للتعلم جًدا جید أساس هناك و الدراسیة الفصول داخل جید الدراسي الجو بیقولوا                   المعلمین

 وقت ممتع  مع بعض أثناء الحصة الدراسیة و في الفرصة (الفسحة).
 

حصر و , المرض من العدوى بمكافحة المتعلقة التعلیمات و اإلجراءات و كورونا", فیروس " 19 كوفید مرض                    بسبب
في نعملوا متعودین كنا ما زي األمور ألولیاء اجتماع نعمل الحظ, ،لسوء نقدر ح ما اإلجتماعات، في المشاركین                    عدد
معلومات و المدرسة، أیام تنظیم بیتم كیف عن معلومات نعطیهم و الجتماعات األمور أولیاء بندعي كنا العادة في                    سبتمبر.
یسألوا األمور ألولیاء یمكن ذلك إلى باإلضافة الدراسیة. الفصول داخل التعلیمیة (الجو) والبیئة الدراسیة المواد                 عن

 األسئلة واالستفسارات عن األشیاء الحابین یسألوا عنها.
 

من دعوة تجیكم ح و كالمعتاد. ستجرى التلمیذ) تقییم (اجتماع الصف معلم/معلمة و األمر ولي و التلمیذ بین للمقابلة                      بالنسبة
  معلم/معلمة الصف.

 
المدرسة. في الراحة و باألمان ویشعروا جیدة, إجتماعیة بیئة على یحصلوا تخلیهم بطریقة الطالب جمیع رعایة هي                   مهمتنا
أولیاء مع جید تعاون نعمل نتمنى كذلك و الدراسیة المواد جمیع في أكادیمي تطور على یحصلوا انهم حریصین نحن                     و

 األمور.
 

االتصال یرجى ، المدرسة في مرتاح ما بانه اخبرك طفلك إذا أو عنه راضي ما شيء في إذا أو ، أسئلة اي عندك كان                          إذا
 بنا ، إما بواسطة معلم/ معلمة الصف أو المدیر .
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