
  اآلباء / وأولیاء األمور  األعزاء
 
 

 .عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد یوم الثالثاء 21 أبریل ما یلي 
 

 .اعتباًرا من 11 مایو القادم ، ُیسمح لنا ببدء التعلیم بعنایة مرة أخرى لطالب المدارس االبتدائیة 
 

 مجلس التعلیم االبتدائي) ،) PO مع جمیع مدارس بریماس ، نتبع إرشادات الحكومة ، وسوف نتبع بروتوكول مجلس 
 .قدر اإلمكان

 
 .یسمى البروتوكول "وثیقة لینه ": قد تتبع التعدیالت في المستقبل القریب 

 
 في المستقبل القریب ، سیسألك العدید من مدرسینا ، ولكن أیًضا.  نحن ندرك ذلك تماما 

 
 .ومع ذلك ، إذا اتبعنا القواعد ، نأمل أن نحصل على تنزیل الفیروس  في أقرب وقت ممكن 

 
 هذا في مصلحة أطفالنا وصحة الجمیع.  یمكننا فقط القیام بذلك معا 

 
 .نرید أن نوفر التعلیم ألطفالنا بأفضل طریقة ممكنة وأكثرها فاعلیة ، وسنلتزم بالقواعد الموضوعة لذلك 

 
  سیفعل معلمونا كل شيء لجعله ممتًعا لألطفال مرة أخرى!

 
 بریماس واسعة 

 
 .یقوم مدیرو مدارسنا بعمل قائمة بالمعلمین المتاحین 

 
 .قد یكون هناك البعض الذین ینتمون إلى مجموعة خطر 

 
 .ثم ، وفًقا للبروتوكول ، یضع المدراء جدوًال لمجموعتین مكونتین من نفس العدد تقریًبا من األطفال 

 
 .نقطة البدایة هي: 100٪ من الطالب ، 50٪ من وقت التربیة البدنیة 

 
 أوقات المدرسة 

 
 نسمح لألطفال بالقدوم طوال الیوم ، أیًضا وفًقا للبروتوكول.  ساعات الدراسة لمدة 4 أسابیع من الساعة 8:30 صباًحا 
 إلى 2:00 ظهرا   هذا دائًما لنصف األطفال مع 5 ساعات من الدروس واستراحة غداء لمدة 30 دقیقة وبضع فترات

 .راحة في الیوم.  من االثنین إلى الجمعة
 

 یتم تناول وجبات االكل في  المدرسة مع المعلمین. بمساعدة معلمین آخرین متاحین یساعدون  األطفال الصغار.  إذا كان 
 .ذلك ممكنًا

 
 .أنت تعطي أطفالك الطعام والشراب للمدرسة 



 
 .خالل یوم الصعود وعید العنصرة ، یكون لألطفال ببساطة وقت اجازه.  انظر التقویم المدرسي لهذا 

 
 من في المدرسة؟ 

 
 .(یمكن فقط لألطفال والموظفین دخول مبنى المدرسة وفي الساحة (المتدربون جزء من الموظفین 

 
 .ال یسمح للوالدین في المدرسة أو في الساحة 

 
 هذا یبدو غیر سار للغایة ولیس لطیًفا على اإلطالق.  ومع ذلك ، یجب علینا اتباع القواعد.  من أجل صحة وسالمة 

 .أطفالك وجمیعنا
 

 .التحضیر من 6 إلى 8 مایو 
 

 .االستعدادات مهمة جدا 
 

 یتلقى األطفال الواجبات المنزلیة قبل 7 و 8 مایو.  لن یكون هناك دروس اون الین  من قبل المعلمین حتى یتمكن 
 .األطفال من إعداد كل شيء جیًدا لبدء 11 مایو

 المواعید المدرسیة 
 

 في الفترة المقبلة ، سیتم إبرام اتفاقیات ملموسة في مدارسنا حول العدید من األمور: تخطیط الفصول الدراسیة ، 
 والواجبات المنزلیة ، واالستراحات ، والطعام والشراب في المدرسة ، والنظافة ، واحظار األطفال واصطحابهم ،

 .  .والمساعدة في التنظیف في المساء ، وما إلى ذلك ، إلخ
 .ستتلقى في 4 مایو رسالة إخباریة من مدرستك تحتوي على جمیع االتفاقیات والقواعد 

 
 

 
 تحیاتي الحارة ، والكثیر من القوة ، واإلصرار ، وصحة جیدة 

 
 
 
 
 

 ، نیابة عن جمیع مدیري بریماس 
 
 
 

 أخنس دا یونق 
 

 مدیره مجموعة مدارس بریماس


