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, في مدرسة هرمان نولأعزائي التالميذ وأولياء األمور والزمالء   

٢١.٢١.١٢٠  

 يرجى االنتباه للمعلومات التالية 

 ١.   ٢٠٢١يناير  ٢٠مدارس إبتداًء من لوائح االلتحاق بال 

 نشرت المديرية العامة للتعليم في برلين هذه القرارات،بالطبع التغيير ممكن وفقاً لعدد االصابات في برلين 

فبراير ١٥حتى يوم االثنين في المدرسة    الحضور يبدألن   –  

فبراير  ١٢حتى  ٨يناير. ومن  ٢٩يستمر التعلم المدرسي في المنزل حتى     -  

لالطفال الذين يعتني بهم اباؤهم بشكل منفرد وأولياء األمور ذوي المهن ذات    حتى خالل العطالت ،  سيكون هناك رعاية طارئةما هو الجديد:   - 

يناير  عبر األمانة العامة ٢٩الغداء ، يستمر التسجيل كما في الماضي حتى لصلة بالنظام. ستكون في مبنى المدرسة وتتضمن وجبة  ا   

 (Tel: 62 00 83 30) 

ت ال يوجد تعلم مدرسي في المنزل أو خالل أسبوع العطلة تلقائيا مع الموظفين. يقوم المعلمون برعاية الطوارئ خالل العطالت. خالل العطال   

فبراير( ٧يناير إلى  ٣٠)مع عطلة نهاية األسبوع من  شباط / فبراير  ٥إلى  ١الشتاء كما هو مخطط من  عطلة -   

   ال يسمح  إرسال الشهادات بالبريد اإللكتروني  ، ألنها وثائق رسمية فبراير. ١٥ال يمكن إصدار الشهادات إال عند بدء المدرسة في  -

رجى  يناير. من األمانة كما ي ٢٩هناك حاالت استثنائية ، على سبيل المثال للصف السادس ، يرجى االتصال هاتفيًا لطلب استالم الشهادة في  -

فبراير ، ولكن يمكن   ٢٤ح حتى )المدارس الثانوية( أو االطالع عليها على مواقع المدارس. التسجيل مفتواالستفسار عن أوقات التسجيل في 

ديدهتم . 

فبراير ٨بعد   سوف تتبع المعلومات فبراير ستكون على األرجح على شكل نصف مجموعات ١٥الدروس في مدرسة هرمان نول إبتداًء من  -  

 

حاالت العدوى.٢  

مدرستنا في الحد الطالب في الحجر لذلك فإن  و تسجيل واحدعدوى بين الزمالء أو الطالب   أي حالةفي األسبوع الماضي ، لم يتم تسجيل 

""المنطقة الخضراء  

غ قائد الفصلالضروري اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بين الطالب أو أوقات الحجر الصحي في أسرتك على الفور وإبال  

Tel: 62 00 83-30, sekretariat@hnsb.eu                                                                                              

نظرة عامة على قائمة منصات التعلم والتطبيقات الخاصة بمدرسة هرمان نول  .  ٣  

                                                                             ستجد في الملحق قائمة بمنصات اإلنترنت

  IServ und ItsLearning 

اماستخد المعتمدة والمستخدمة في مدرستنا وتطبيقات التعلم الجيدة باإلضافة إلى استثناء                                                                                                  

Zoom 

يناير. . التواصل مع السكرتارية غير متاح خالل عطلة   ٢٩قادة صفك ، واألمانة العامة ، مستعدون  لإلجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حتى 

 .الشتاء

 مع أطيب التحيات 

gez.  M. Ziegfeld   M. Hinz   M. Krause 

 (االدارة و التنسيق في مدرسة هرمان نول)


