المعلومات المدرسية
الدروس و المحاضرات المدرسية
ان المدرسة تحيط االهالي علما بان االطفال سيحصلون من قبل مدرسيهم على على المواد الدراسية بحيث يستطيعون الدراسة من
المنزل وذلك

اعتبارا من 07.05.2020
ستبلغ وزارة التربية و التعليم المدراس اعتبارا من ايار.

Sek II

Abiturklassen haben Unterricht bis
zum 8. Mai. Abiturprüfungen ab dem
12.Mai
Abschlussklassen, Prüfungen ab dem
12.Mai
Die Schule schickt neue Stundenpläne.
Am 7.5. + 8.5.2020 nur Klasse 4
Die Schule schickt neue Stundepläne
Am 7.5. +8.5.2020 nur Klasse 4

Sek I
Grundschulen
Förderschulen
Nicht KME+GE

الصف التحضيري للصف النهائي

SEK2

سحصلون الطالب على دروس لغاية  08ايار و اعتبارا من  12ايار فحص االبيتور
SEK1

الصف النهائي

الفصل النهائي و الفحص اعتبارا من  12ايار
المدرسة االبتدائية:
ان المدرسة االبتدائية سترسل لكم خطة دراسة جديدة ( سينم من خاللها توضيح كافو المعلومات).
اعتبارا من  08.05+ 07.05فقط الصف الرابع سيحضرون الى المدرسة.
مدارس ذوي االحتياجات الخاصة باستثناء KME+ GE
المدرسة سترسل لكم خطة دراسة جديدة اعتبارا من  8+ 7ايار وفقط للصف الرابع .

اعتبارا من 26.06.2020 -11.05.2020
المدرسة سترسل لكم خطة دراسة جديدة
 Sek Iللصفوف من  9-5اليوم الدراسي الكامل سيكون فقط الدروس ما قبل الظهر.

Abiturprüfungen ab dem 12. Mai bis
26. Mai 2020
Q1

Gymnasium + Gesamtschule

Klasse 10
Jeden Tag 1 oder 2 andere Klasse
Die Schule schickt neue Stundenpläne
für die Klassen 1-4. Jeden Tag kommt
eine andere Klasse in die Schule.
Die Schule schickt neue Stundenpläne.
Unterricht für alle Klassen an
verschiedenen Tagen.

Q1: Gymnasium + Gesamtschule

Hauptschule, Sekundarschule,
Realschule
Grundschulen

Förderschulen
NICHT KME + GE

الفحص العام اعتبارا من  12.05ولغاية 26.05

 Hauptschule, Sekundarschule, Realschuleالصف العاشر :
كل يوم صف او صفين مختلفين فقط

: Grundschulen
المدرسة سترسل خطة دراسة جديدة للصفوف من االول وحتى الرابع .وكل يوم ياتي صف اخر الى المدرسة.

:Förderschulen Nicht KME+GE
المدرسة سترسل خطة دراسة جديدة لكل الصفوف و المحاضرات بايام مختلفة.

اعتبارا من  26.05.2020ولغاية 26.06.2020
المدرسة سترسل لكم خطة دراسة جديدة
 Sek Iللصفوف من  9-5اليوم الدراسي الكامل سيكون فقط الدروس ما قبل الظهر.

Jeden Tag kommen andere Klassen in
die Schule.

Gymnasium + Gesamtschule

:Gymnasium + Gesamtschule
كل يوم ياتي فصول مخنلفة الى المدرسة

تنبيه هام :
ال يجب على اال طفال و الطالب الصغار ان يذهبوا الى المدرسة.

يرجى اعالم المدير او الناظر بالبريد او االيميل فيما اذا كان:
لدى العائلة اي امراض خطيرة تهدد صحة احد افرادها.
اذا كان الطفل ( اي الطالب) يعاني من اي مرض خطير.
اي شخص من عائلتكم يعاني من اي مرض خطير.
يحب اعطاء المدرسة في هذه الحالة شهادة طبية من طبيبكم.
وفيما يلي االمراض الخطيرة او المزمنة المقصودة المرتبطة بمرض كوفيد ( 19كورونا):

امراض القلب او ارتفاع ضغط الدم او امراض الرئتين (الربو القصبي او االنسداد الرئوي المزمن) او امراض الكبد
الممزمنة ,امراض الكلي او امراض االورام او السكري او ضعف جهاز المناعة.

الرعاية الطارئة ( الرعاية في حالة الطوارئ):
جميع الطالب من الصف االول و لغاية الصف السادس لهم الحق في الحصول على رعاية و اهتمام خاصين بشرط ملئ
طلب لتلك الرعاية
وذلك في الحاالت التالية :
اذا كان االبوين يعملون في وظيفة ادارية.
االباء الغير متزوجون في حال كان لديهم امتحان او يعملون حاليا.
العائالت التي يشرف عليها مكتب رعاية الشباب ( ودون الحاجة في هذه الحالة الى ملئ طلب الرعاية االضافية بل ان
مكتب الشباب هو من يقرر ذلك).
االطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
يمكن العثور على صيغة الطلب تحت هذا الرابط :
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pd

