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 أعزائي  االولیاء , التالمیذ األعزاء ,

 وفًقا للمبادئ التوجيهية لوزارة التربية  والتعليم في شمال الراين - وستفاليا ، سيتم تعليق  الدوام املدرسي  في املدرسة
Käthe-Kollwitz-Realschule   من يوم االثنني 16 اذار  حتى  نهاية عطلة عيد الفصح بسبب الوضع   


 الحالي (كورونا)   


:تنطبق القواعد التالية على طالبنا

 الرعاية في حاالت الطوارئ : اعتبارا من 18 اذار 2020 حتى عطلة عيد الفصح  نستطيع  رعاية األطفال في الصفوف 5 +  6 في
 املدرسة ,للوالدين الذين يتعني عليهم العمل في املجاالت الوظيفية التي ال غنى عنها - خاصة في  قطاع  الرعاية الصحية -وذلك عند


.تقديم شهادة من صاحب العمل للمدرسة

 التعلم هو مثل التجديف ضد التيار . عندما تتوقف ، تنجرف للخلف.

 الكادر التعليمي في املدرسة يقوم  بإعداد الوظائف  التي يمكن من خالله التالميذ   تكرار األساسيات  بشكل مستقل في املنزل.الوظائف.

.موجودة  على صفحتنا الرئيسية


 .يتوجب على طالبنا استخدم الدفاتر او مجلًدا لتوثيق الحلول.
   يجب أن ال تتم طباعة امللفات االلكترونية على  صفحتنا . ملقارنة الحلول  وفي حالة الصعوبات ، يمكنك االتصال باملعلم عبر  البريد   

name@kks-minden.de اإللكتروني



  . سيتم إعطاء تعليمات حول كيفية القيام باالمتحانات املركزية في السنة 10 في وقت الحق. ولم تلغى .
 (Der Boys & Girls Tag ) سيتم  إلغاء يوم األوالد  والبنات يوم 26 اذار 



بالنسبة للسنة الثامنة: أيام العمل امليدانية حذفت  .


.لذلك  يرجى االتصال بالشركة إللغاء مشاركة طفلك. ومن املخطط تعويض هذه األيام الحقا. 

 بحسب دائرة الصحة ، ال يوجد حجر صحي محلي أساسي لطالب مدرستنا.ومع ذلك ، فمن املستحسن تجنب االتصاالت االجتماعية . هناك

.خطر اإلصابة بالعدوى إذا كنت حوالي 15 دقيقة مع شخص مريض على مسافة أقل من 1.5 متر


.شخص مريض على مسافة أقل من 1.5 متر


أطلب منكم بكل لطف في هذه املرحلة االمتناع عن االتصال بل السكريتارية  ولكن  يسعدنا أن نجيب على أسئلتك عبر البريد اإللكتروني

sekretariat@kks-minden.de.

شكرا لكم واتمنى لكم البقاء في صحة جيدة

 Ch. Amshoff     &    G. Bednar 
(نائبة املديرة)   ,  (املديرة)  
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