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 تمنيات السنة الجديدة وقواعد لألسابيع القادمة 

 

, أعزائي الطالب وأولياء األمور في مدرسة هيرمان نوهل  

 نحن بدورنا نلقي عليكم تحياتنا الحارة في ألسنة الجديدة، نامل أن تكونو قد امضيتم مع عائالتكم أجواًء إحتفالية جميلة 

. استقبلتم ألسنة الجديدة بصحة جيدةو   

 

 ١. الحالة الراهنة

، سيتم تمديد فترة االغالق الحالي وبالتالي عدم   2021يناير  8وفقا للقرارات الجديدة إلدارة التعليم و الحكومة في برلين الصادرة في 

      تعليم فيالشهر الجاري ال يوجد  ٢٢إلى   ١١من  بيع يناير! في األسا 22الحضور إلى المدرسة حتى 

باإلضافة إلى وجود الرعاية الطارئة في المدرسة ولكن هناك "التعلم الموجه من المدرسة إلى المنزل   المدرسة   

     القادمة: فيما يلي اللوائح لألسابيع

الماضي  الشهر الجاري: "التعلم الموجه من المدرسة إلى المنزل" كما في األسبوع ٢٢إلى  ١١ من -  

! من المتوقع أن يكون هناك حضور للصفوف من األول إلى السادس .   الرجاء متابعة المعلومات .: ١- ٢٥في  -  

!    للشهادات. لمتابعة التفاصيل  ١-٢٩ستكون الساعات الثالث األوائل في , ١-٢٩في   الشهادات  -  

   اية األسبوع(مع عطلة نه ٢-٧إلى  ١-٣٠)من  شباط / فبراير  ٥إلى   ١الشتاء كما هو مخطط لها من   عطالت  -

! فبراير لجميع الصفوف كنصف مجموعات. متابعة المعلومات  ٨مع حضور إبتداًء من  الدروس  -  

٢-١٥  في  -   تنظيم الدروس وفقاً لخطة برلين التدريجية بالتالي دروس عادية  

 

. د أنهى فترة الحجر بعد اصابتهفي األسبوع الماضي لم يتم تسجيل أي حالة عدوى بين الزمالء باالضافة إلى أحد التالمذة  الذي ق  

"المنطقة الخضراء "مدرستنا كما العديد من مدارس نويكولن في   تقع  

 

بأي حالة كورونا مستجدة عند التالميذ أو من الضروري إبالغنا   

و إبالغ قادة الصف  أو في حال وجود فترات حجر الزمة في عائالتكم إبالغ األمانة على الفور   

 )البريد اإللكتروني   sekretariat@hnsb.eu , هاتف : 6200830(

    

  ٢. التعليم  المدرسي في المنزل   

  لألسبوع المقبل ، سوف يتلقى أطفالك المهام من قادة الصف 

ومتىللمواد األساسية. في الجداول األسبوعية أو غيرها  ، فإن    قادة الصف يبلغونكم ماذا   

وبأي مادة سيتم العمل  كيف سيتم متابعة ا الوظائف التي تنجزونها من قبل  المعلمين. المشاركة في اجتماعات الفيديو مع المعلمين   

. إلزامية. كل طفل يجب أن يكون في اتصال مباشر مع المعلمين مرتين في األسبوع  

والقنوات التلفزيونية والتطبيقات ومحتوى الموضوع لدعم التعليم  في الملحق سوف تجد ملخصا مفيدا جدا لمنصات التعلم الممكنة 

. المدرسي في المنزل    

mailto:sekretariat@hnsb.eu


 نموذج التعليم المدرسي في المنزل هو جزء من التدريس المقيَّم لهذا الفصل الدراسي و 

. ال يزال التقييم لمرحلة  التعليم المدرسي في المنزل مدرج في عالمات نصف العام  

 

 ٣. الرعاية الطارئة  

وة على ذلك ، تتوفر الرعاية الطارئة في المدرسة لألباء الذين يعتنون  بابنائهم بشكل منفرد عال  

 واألمهات واآلباء من المجموعات المهنية ذات الصلة المتاحة. يوميا من 

 من السابعة والنصف صباحاً إلى الرابعة مساًء  يمكن رعاية األطفال من قبل المعلمين والمربين

طارئة ، يمكن معالجة مهام التعليم المدرسي في المنزل جزئيا ، ولكنه في الرعاية ال   

. يبقى من المهم أن ترافق طفلك في إكمال المهام  

: هاتف )عبراألمانة  (التي تتضمن وجبة الغداء ) للتسجيل للحصول على الرعاية في حاالت الطوارئ   

(62008334: السيد كراوس هاتف) أو (  62 00 83 30 

 

    ٤.الشهادات 

الشهر   ٢٩حتى لوكان حال هذا الفصل الدراسي لألسف غير طبيعي ،من المتوقع إعطاء الصفوف من  الثالث إلى السادس في 

. شهادة لنصف العام الجاري   

 من تقييم تعاون األطفال في الفصول الدراسية وفي التعليم المدرسي في المنزل ، المالحظات 

أعمال المشروع ، مثلمامن االختبارات  ونتائج   

. يحدد عادة فريق الصف عالمات الشهادة    

عين االعتبار بالطبع ستؤخذ الظروف الخاصة لفترة الستة أشهر هذه في  

 في هذا النطاق ، سيعطى ما نسميه التمويل المتوقع للصفوف السادسة  و هو  

. االنتقال إلى المدارس الثانوية   

 

  ٥. التوقعات 

رة الحالية التي نعيشها من إتمام نصف العام الدراسي القادم بشكل طبيعي إبتداًء من شباط.  الزمالء في المدرسة  نامل أن تمكننا الفت 

 ينتهزون  المرحلة الحالية لالهداف التالية ،

 باالضافة إلى التعليم المدرسي في المنزل يقومون بمهام التخطيط  لنصف العام الدراسي القادم 

ندخل في النصف الثاني من العام على استعداد جيد و  ومن هذا المنطلق ، سوف   

 وذلك بالتعاون معكم

 آمل أن يكون الطالب مستعدون جيًدا ، لنستطيع قريباً الترحيب بكم مجدداً     

في حال وجود اسئلة  إن قادة الصفوف واألمانة العامة ونحن بدورنا مستعدون لالجابة     

 مع أطيب التحيات 

gez.   M. Ziegfeld   M. Hinz   M. Krause 

   من مدرسة هيرمان نول  الدعم اإلضافي واإلشراف في المدارس االبتدائية تنسيقإدارة المدرسة و



 


