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، أعزائي أولياء األمور  
 

يتعلم فريق المدرسة أشياء جديدة كل يوم ويحاول دائًما  ،في العام الماضي موتفهمك مومرونتك  مشكًرا جزيالً مقدًما على تعاونك
جيًدا خالل هذه األوقات. مبالهدوء والصفاء من أجل مرافقة أطفالك أيًضا فريقال يتحلى تضمين الجميع ، و  

 

  0202ديسمبر  18إلى   2020ديسمبر  16  يوم من ،2020ديسمبر  15و   14يبدو حاليًا أننا سنستمر في تقديم الدروس في  
   (.salzH) المدرسة في المنزل منيتم التعلم الموجه 

 

(. salzH)المدرسة في المنزل منالتعلم الموجه  قام أيًضاي، س 2021يناير  8إلى  2021يناير  4بعد عطلة عيد الميالد من   
 

.Covid-19مصابين بـ مإذا كان أطفالك سكرتاريةالبيرجى االتصال  2021يناير  4اعتباًرا من   
 

ون مؤتمرات الفيديو وغير ذلك ذفن، ويتعليميةال  المواد مهل بطريقة مجربة ومختبرة ، ويرسلون مسيتواصل المعلمون مع أطفالك
 الكثير.

 

في القاعتين بةاجالم تعليميةال المواد يملستو تعليميةال المواد ذخستكون هناك أيًضا فرصة أل الفصول بالنسبة للعائالت و  
. مع المعلمين بعد التشاور   5و  1   
 

 يومي االثنين والثالثاء والتي يجب أن تكتمل عليميةتال  مجموعة واسعة من المواد مألطفالك نعطي فوستفهم أننا اليرجى 
.2021يناير  8 يوم حتى اهاجابت  

 

 Lernen zu في المنزل ميقائمة التعلتحت بند  على موقعنا  هناك مجموعة متنوعة من النصائح واألفكار للدعم المنزلي
Hause .  

 

مساًء. 3صباًحا حتى  8مواعيد عمل المدرسة من    
 

 مإذا كان يمكنكالحضور إلى المدرسة أو  مإذا كان يجب عليكيرجى االتصال لمناقشة  ،مفتوحة أيضا تكون فوس سكرتاريةال
عبر الهاتف. مالحصول على معلوماتك  

 

:سكرتارية المرحلة االبتدائية  
030/408 999 60 

:سكرتارية الصف السابع إلى العاشر  
030/408 999 63 

 
 
 
 

، ستكون هناك  (2021يناير  8إلى    2021يناير  4 و 2020ديسمبر  18إلى  2020ديسمبر  16)اإلغالق خالل أوقات 
يرجى جمع المستندات من السكرتارية ،ي اإلجازات!()ال توجد رعاية فرعاية طارئة للعائالت ذات األهمية النظامية   

(Frau Gefeller )معرفة من ينتمي إلى العائالت ذات األهمية  ميمكنك ،موإحضار الشهادة ذات الصلة من صاحب العمل معك
 النظامية على موقعنا اإللكتروني. 

 
إلى العام الجديد   موعائلتك مأنت اوشدة أن تتطلععيد الميالد ، وآمل ب ةطل ع يفأتمنى لكم من صميم القلب وقتًا صحيًا وسعيًدا 

رة القادمة معًا.تفال ىطخسنت مع المزيد والمزيد من الممارسة بصحة جيدة ، و  
 

كل خير مأتمنى لك  
تحياتي  مع  

 

      وفريق قوي (المدرسة مديرة) فيوال ريستو

 
 

( ءً مسا 3صباًحا حتى الساعة  7)من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة    
 

ظهًرا ، 12صباًحا حتى الساعة   7)االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة   

  7ظهًرا والجمعة من الساعة  12:30صباًحا حتى الساعة    7الخميس من الساعة  
صباًحا( 10:30صباًحا حتى   

 


