
(2020 مارس 19معلومات المدرسة الحالیة حول فیروس كورونا (اعتباًرا من 
اآلباء واألوصیاء األعزاء ، الطالب األعزاء ،

للحمایة من االنتشار السریع لفیروس االكلیل ، من المحتمل أن تظل 
 أبریل19 مغلقة للفصول الدراسیة حتى Eidelstedtالمنطقة مدرسة 

2020.

االستئناف
یمكن أن یصاب األطفال والمراھقون بالفیروس حتى لو لم یكن لدیھم 
أعراض. ھذا یشكل خطرا على كبار السن والمجموعات األخرى عالیة 
الخطورة الذین قد تظھر علیھم أعراض خطیرة للمرض إذا كانوا مصابین

اتوا. سبب إغالق المدارس سبب منع انتشار الفیروس. إذا التقى وم
األطفال في مجموعات في المتنزھات أو مراكز التسوق أو بشكل خاص ، 
فإن ھدف إغالق المدارس مفقود. یرجى التأكد من أن أطفالك لدیھم أقل
قدر ممكن من التواصل االجتماعي ، حتى إذا كان ھذا صعًبا بالطبع.

الب نداءكم العاجل: أرجوك ابق في البیت! أنت تعرض نفسك أعزائي الط
واآلخرین للخطر إذا واصلت االجتماع مع أصدقائك. بعد االنتھاء من 
المھام المدرسیة ، یمكنك (بشكل استثنائي) الدردشة وإجراء 
المكالمات ومشاھدة التلفزیون وممارسة األلعاب.

التواصل
لداخلیة والمدرسیة الحالیة على یمكن العثور على جمیع المعلومات ا

الصفحة الرئیسیة للمدرسة.
إذا كانت لدیك أیة أسئلة ، یرجى االتصال بقائد الصف أوالً ثم 
باألمانة.

 4 صباًحا و 8یتوفر المدرسون عادًة لإلجابة على أسئلتك بین الساعة 
مساًء. یمكن الوصول إلى المعلمین عن طریق البرید اإللكتروني على 

.Surname@stsei.deن التالي: العنوا

 من جمیع أعضاء Eidelstedtیتكون فریق األزمات في مدرسة منطقة 
إدارة المدرسة ویمكن الوصول إلیھم إذا لزم األمر على النحو 

. یمكنك الوصول إلى Claudia.Stoever-Duwe@bsb.hamburg.deالتالي: 
428رقم الھاتف  ظھًرا على 12 صباًحا حتى 8مكتب المدرسة من الساعة 

796-0.

كما أن فریق الخدمات االستشاریة (السیدة بابتیستا والسیدة بونتي 
والسیدة كوبریك والسید بیترسن) متاحون أیًضا خالل ھذه الفترة 
العصیبة. إذا كنت قلًقا بشأن طفلك ، فیرجى االتصال بـ

beratungsdienst@stsei.de.سیتم االتصال بك على الفور .

االمتحانات
) ستجري ESA ، MSA ، Abiturنفترض حالًیا أن االمتحانات النھائیة (

كما ھو مخطط لھا. لم تصدر السلطة بعد أي معلومات جدیدة. سنقوم 
بإعالمك على الفور باألخبار في ھذا الصدد.

مواد التدریس
یرجى مالحظة أن العطالت لیست ممتدة ، ولكن الطالب یمارسون ویكررون 

ملون في المنزل.ویع



لھذا الغرض ، سیوفر جمیع معلمي المادة مواد تعلیمیة. عادًة ما یتم ذلك رقمًیا 
. في الحاالت االستثنائیة التي لھا ما یبررھا ، یمكن التسلیم الفردي Iservعبر 

المنسق لمواد التدریس.
ن المھام التي یتعین أفاد بعض اآلباء والمعلمین أن بعض الطالب یشعرون باإلرھاق م

القیام بھا. ھذا أمر طبیعي تماًما ، ألننا جمیًعا یجب أن نختبر ھذا الشكل من 
"التعلم عن ُبعد" أوالً. نحن نعمل مع المعلمین لتنسیق خیاراتھم التعلیمیة ودعم 
الطالب في ھیكلة مھامھم. إذا كان ال یزال لدیك انطباع بأن طفلك مرھق ، قلل من 

شكل مستقل وأعطي المعلمین المعنیین مالحظات قصیرة. قبل كل شيء ، من مھام طفلك ب
المھم أن نبقى ھادئین. لن یتأذى طفلك بالتأكید ، حتى لو تعلم أقل من أسابیع 
قلیلة في الحیاة المدرسیة العادیة.

رعایة
 ال مساًء.4 صباًحا حتى الساعة 8 عاًما من الساعة 14یمكن رعایة جمیع الطالب حتى سن 

 ، والذین یعتبرون حاالت Covid-19ینطبق ھذا على الطالب الذین یعانون من مرض 
 یوًما الماضیة.14مشتبھ فیھا أو كانوا في منطقة خطر خالل الـ 

باإلضافة إلى ذلك ، نود أن نطلب منك استخدام الرعایة فقط في حاالت الطوارئ 
إذا كان ذلك ممكًنا خالل مھلة المبررة! ُیرجى بعد ذلك إبالغ معلمي صف طفلك ، 

یومین.

المعلومات الحالیة
یمكن االطالع على المعلومات الحالیة والتدابیر اإلضافیة على الصفحة الرئیسیة 

.www.hamburg.de/coronavirus :(BSB)لھیئة المدارس والتدریب المھني 
والمدارس في یمكن العثور على المعلومات الحالیة حول فیروس كورونا لآلباء 

/https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweiseھامبورغ على 

یمكن العثور على المعلومات الحالیة متعددة اللغات من الحكومة الفیدرالیة حول 
فیروس االكلیل تحت الرابط القصیر التالي إلى موقع مسؤول التكامل:
www. Integrationsbeauftragte.de/corona-virus

نتمنى لك ولعائلتك وأنت - أیھا الطالب األعزاء - الصحة وأن نعیش ھذه األوقات 
الصعبة. سنقوم بإبالغك بجمیع األخبار في أقرب وقت ممكن.

، Eidelstedtبإخالص نیابة عن كلیة مدرسة منطقة 
كلودیا ستوفر دوي (المدیرة)


