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 (VS Amrasامراس ) الجدول الزمني الفتتاح مدرسة

 18.5.2020االبتدائية من 

 

 . B و Aينقسم الطالب إلى مجموعتين ( 1

 ":نظام سحابيأتي أطفالنا في نوع من " ( 2

 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين 

 A        B               A        B    A    األسبوع األول

 B          A      B     A      B    األسبوع الثاني

 

 .األسبوع الفردية دائًما يوم االثنين من Aالمجموعة تبدأ 

 .الزوجيةاألسبوع دائًما يوم االثنين من  Bالمجموعة تبدأ 

عطلة بينهما ، فسيظل هذا النموذج محتفظًا به ، على إذا كان هناك 

 سبيل المثال:

 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين 

 A        B    A               عطلة       A    األسبوع األول

 B      عطلة    B          A      B    األسبوع الثاني
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الصفحة  ستجد قريبا اإلجراء الدقيق في صفحة "المواعيد" من هذا

 الرئيسية.

، تم تقديم التفاصيل من قبل مديرية التربية والتعليم  5.2020 .1في 

 لم توضح بعد: و / أو الحكومة

 المثالعلى سبيل 

 ؟ (Schulautonome)هل تبقى األيام المستقلة  -

 ؟عطلة Pfingstdienstagهل  -

 

الذين هم في المنزل بين أيام المدرسة لم يعد لديهم األطفال,( 3

"التعليم المنزلي" هناك ، ولكن ببساطة أداء واجباتهم المنزلية 

 لطالما اعتاد التالميذ على ذلك. كما يفعلون

 

 األبجدية. حسب Bأو  Aينقسم األطفال إلى مجموعاتهم ( 4

 

إذا لم يتم تعيين األشقاء تلقائًيا لنفس المجموعة ،يتغير أحد  -

األشقاء مع الطفل األخير من المجموعة األخرى.يتم هذا التبادل حصريا 

 من قبل المديرة.

 ينقسم دمج األطفال إلى مجموعتين. -

 اإلدارة ال تسمح بالطلبات.أن ،نطلب تفهمك  -

 طفلك. فيمكنك العثور على التصنيفات على صفحة ص -
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في األيام التي ال  إلى الرعايةألولئك األطفال الذين يحتاجون ( 5

 الطوارئ للمدرسة.سيستمر إنشاء رعاية يكونون فيها

 من حيث المبدأ ، بالطبع ، ينطبق مبدأ الحكومة ، األطفال إذا أمكن

" من أجل االلتزام بمبدأ HÜ" واجب منزلي المنزل في أيامتركها في 

 تتوافق. "التخفيف"

 

لدى اآلباء المعنيين أيضًا خيار منع أطفالهم من الذهاب إلى ( 6

 المدرسة. في هذه الحالة ، أطلب منك االتصال باإلدارة.

الظهر والتمارين غير حذف الموسيقى والرياضة ودروس بعدتم ( 7

ساعات الصباح التي يتم تحريرها من خالل هذا سوف تعمق  الملزمة

 مؤتمتة. محتوى التعلم و

 

 ذلك يحسبو)ة من هذا العام الدراسي والتعاوناإلنجازات السابق( 8

 االختبارات.و االمتحاناتلتقييم األداء.يتم حذف  أيضاالتعليم المنزلي(

 

تم  الضرورةيتم وضع جدول زمني منفصل حتى نهاية المدرسة ، عند (9

 اإلبالغ عن تبادل المعلمين.

يمكن )ما  5.2020  . 1 حيث لم توضح مديرية التعليم التفاصيل حتى 

لكن مختلفة ، لصفوفايحدث للمواضيع التي يختلط فيها األطفال من 

، كسيةداألرثولى سبيل المثال علوي، اإلسالم ،ع-منها فقط موجودالقليل 

BFU الجدول الزمني في أقرب وقت ممكن.تم إرسال ...( ، و 
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يمكن العثور على أقسام المجموعة )والجداول الزمنية قريًبا أيًضا(  ➢

 مطبوعة من اإلدارة.ك ويمكنك الحصول على نسخة فص هنا على الصفحة

 DSGVOفي هذه المناسبة ، أود أن أشكر جميع اآلباء الذين لديهم  ➢

ملئها حتى تتسع. في ذلك الوقت لم يعتقد أحد أنناسيعتمد عليه 

 قريبا جدا.

 

 لمنع االختناقات المرورية عند بوابة المدرسة ، أدخل و( 10

 اترك األطفال في جميع مخارج الطوارئ.

 القواعد التالية:تنطبق 

 تدخل وتخرج من المدرسة كما كان من قبل 4Bو  3Aو  2Bو  2Aالصفوف  -

 .، مع فتح كال البابين الجناحين بوابة المدرسة

الرجاء استخدام المدخل الخلفي / الجنوبي مباشرة  4Aو 1Aالصفين  -

 ".الجديد"المبنى  الساللم في

ترك  الملعب )في الغرب( ومن خالل مدخل  3B الصفيمكن أن تأتي  -

 المدرسة هناك أيضا.

 يرجى استخدام الدرج المؤدي إلى الملعب )في الغرب(.،  1B الصف -

 

عند الوصول إلى  قناع الفم واألنفتطلب الحكومة من طفلك ارتداء ( 11

البقاء في الممر . فقط فالمدرسة. يمكن إزالة هذه األقنعة في الص

يتطلب  الطريق إلى المرحاض( وفي االستراحة)على سبيل المثال في 

ارتداء األقنعة مرة أخرى.لمزيد من المعلومات التفصيلية بشأن لوائح 

 دليل النظافة الحكومية. النظافة ، يرجى الرجوع إلى
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 يتم تنظيم االستراحات على مراحل.( 12

أو  ساحةال في استراحة 2يبدأ األطفال في المرحلة االبتدائية • 

 .صباًحا 9:50وجبة خفيفة الساعة  تناول صباحًا و 9:35ملعبهم في الساعة 

مرة  دقائق ، فإنهم يبدأون بالفعل 5نظًرا ألنهم يأخذون استراحة قبل 

 .الدرس مع 10:00أخرى في 

. 1تنطبق لوائح الفاصل السابقة على األطفال في المرحلة االبتدائية • 

 9:50والخروج في الساعة  صباحًا 9:40تناول وجبة خفيفة في الصف الساعة 

 صباحًا كالمعتاد. 10:05الساعة  الدرسيبدأ صباحًا 

على فترات ة. األمر نفسه ينطبق األقنعة في ملعب المدرسيجب ارتداء 

 10للرقم مغادرة ودخول مبنى المدرسة طبقاً  الراحة

 

 اآلباء األعزاء!

 في الغالب على أي حال! -أن تكون األول أمر رائع 

 أجبرت نفسها على رؤية ذلك،، كنت أول مديرة 2019 12 ..9في 

 يمرضون امراس مدرسةأن ثلث )!( من أطفال ،تقرير وزارة الصحة

وجميعهم يعانون من أعراض مرضية متطابقة. تم اإلبالغ عنه بعد بضعة 

مدارس إنسبروك األخرى ، كانت هناك حتى إغالق المدارس األول.  أيام

تمددت  انتشرمريضة.وتبع ذلك موجة انفلونزا  امراسكانت عائالت  كثير

 كل النمسا.

 .(Corona)كوروناأيضًا أول من حقق شهرة (Ischgl)لكايش كان

 لذا ، ال: 

 ليس من الرائع دائًما أن تكون األول!
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لتلبية جميع متطلبات  كما ترون من تفسيراتي أعاله ، نحن نحاول

نحن نحاول إيجاد حل عملي  الحكومة قدر اإلمكان. لديك في نفس الوقت

 للوجود. لك كعائالت وألصحاب العمل

 

 

علينا أن نالحظ أن األطفال كانوا في الخامسة لكن لسوء الحظ ، كان 

  نيجتمعو ستة يقفز في الترامبولين أو بعد الظهر أيضًا

 .للعب أمام المدرسة 20في مجموعات من  

 

 ، ال مفهومة والطفال ، يصعب فهمهاهذه المرة ، خاصة بالنسبة لأل

أال يجب  بينما خفت حدة الخوف اآلن في كثير من الناس جيد التحمل.

 يتبخر الحذر!

مع أطفالك ، ما هي  دعونا نحاول الصمود لبعض الوقت ومناقشته مسبًقا

 ،يجب عليهم دخول المدرسة أين،    .185التغييرات التي سيواجهونها من 

 الخ. يرتدون قناعًا في الطريق إلى المدرسةتحتاج 

 ، نريد ذلكجديدة كورونانتفق جميًعا بالتأكيد: في حالة وجود موجة 

 .��نحن كرماء وسعداء بالتخلي عن المركز األول 

 

 أتمنى لك ولعائلتك كل خير وأن تبقى بصحة جيدة!

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Dir. Monika Strobl 


