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بوكزتهود 17 ،أبريل 2020
 ،أعزائي االباء واألوصياء
.آمل أن تكونأنت وأطفالك على ما يرام  ،فأنت ال تزال بصحة جيدة ويمكن أن تستمتع بعطلة عيد الفصح قليلا
أستطيع أن أتخيل أنك وأطفالك ستكونون سعداء إذا تم إعادة فتح المدارس قريبا .لألسف ،ونحن نعلم منذ اليوم أن هذا سيستغرق وقتا ال بأس
به لبعض الطبقات .واعتبارا من  27نيسان/أبريل ،سيعود الصفان  9و ( 10الفصلن النهائيان) إلى المدرسة ،وستعود جميع الفصول
.األخرى إلى المدرسة في تاريخها اللحق (انظر إلى الوراء)
من يوم األربعاء ،22.4.2020 ،سوف يتلقى أطفالك مهام منا يجب أن يعالجوها بطريقة ملزمة .ولذلك فإن معالجة هذه المهام في التعليم
.المنزلي إلزامية!!! سوف تتلقى المزيد من المعلومات منا في األيام القليلة القادمة
.نشط وكذلك الوصول إليه  IServمن األسبوع المقبل .لهذا ،يجب أن يكون لكل طالب حساب  IServسنرسل هذه المهام إلى أطفالك عبر
.غير أننا الحظنا في األسابيع األخيرة أنها ال تعمل بعد لصالح جميع األطفال وال يستخدمها الجميع
:يرجى اإلجابة على األسئلة التالية حتى نتمكن من ضبط المهام لها
ما هي األجهزة التي يمكن لطفلك استخدامها في المنزل؟
لدينا
كمبيوتر  /كمبيوتر 
اإلنترنت  WLan /
كمبيوتر محمول  /كمبيوتر محمول 
الوصول إلى اإلنترنت عبر االعتمادات 
الطابعه 
ال يوجد وصول إلى اإلنترنت 
اللوحي 
الهاتف الذكي  /الهاتف المحمول 
 IServ.طفلي يمكن تنشيط 
.الخاصة به IiServطفلي يعرف كلمة مرور 
 IServ.طفلي ال يعرف كلمة المرور الخاصة به 
 IServ.ليس لدينا طريقة الستخدام 
 (DE, MA, EN, EK, GE, POL, WI, BIO, PH/CH).طفلي لديه كل الكتب المدرسية والمجلدات في المنزل 
.ال تزال هناك كتب مدرسية ومواد في المدرسة 
:يمكن التقاط الكتب  /المواد على
Klassen 8 – 10 – Dienstag, 21.04.2020, von 8 – 12 Uhr
NUR nach vorherigen Terminabsprache mit den Klassenlehrer*innen
.يرجى التمسك بهذه األوقات بحيث ال يكون هناك الكثير من الناس في المبنى في وقت واحد

.يمكن لطفلي أيضاا أن يأتي إلى المدرسة (بدالا من الحافلة) بالدراجة 
يمكنني أخذ طفلي إلى المدرسة بالسيارة 
.طفلي يمكن أن تصل إلى المدرسة فقط بالحافلة 
________________________________________________________

:عنوان البريد اإللكتروني للوالدين

________________________________________________________

:رقم هاتف الوالدين

________________________________________________________:العنوان الحالي
.نأمل في دعمكم من خلل اإلجابة على جميع أسئلتك وإعادة لنا
يرجى الرد بحلول يوم األربعاء 22.04.2020 ،على أقصى تقدير
:أو عن طريق البريد اإللكتروني إلى
info@hauptschule-buxtehude.de

: Hauptschule Süd Buxtehudeعن طريق آخر إلى
Berliner Straße 127a
21614 Buxtehude

شكرا لمساعدتكم .وأعتذر عن أي أخطاء في هذه النصوص .لكننا حاولنا ترجمة الرسالة لك إلى لغتك من خلل برنامج كمبيوتر
 .ا
مع أطيب التحيات
_______________________________
- Schulleiterin -

HAUPTSCHULE SÜD BUXTEHUDE
Berliner Str. 127a - 21614 Buxtehude
 04161-743970 - Fax: 04161-743975
www.hauptschule-sued-buxtehude.de

وتعتزم والية ساكسونيا السفلى البدء في التحضير المتحانات الصفوف النهائية في  27نيسان/أبريل  2020ثم إعادة السنوات التالية إلى
.المدرسة ،على األقل مؤقتا
في الوقت الحاضر ،هذه الخطة هي للتوجيه فقط .وهو مؤقت وعرضة للتغييرات بمجرد أن تجعل العدوى أو الظروف الجديدة من
.الضروري
.والمرحلة جيم على وجه الخصوص ليست سوى فكرة ولم يتم االتفاق عليها بعد وتحديد موعدها

:وباستخدام مثال المدرسة الثانوية الجنوبية ،يوضح ما يلي
"من  .22.04جميع الطلب يعملون في المنزل في "التعلم في المنزل  /التعليم المنزلي
في  27أبريل ،يبدأ الصفان  9و  10في المدرسة (مع نصف الفصول وفي التغيير اليومي) فقط مع االستعدادات للمتحان
اعتبارا من  18أيار/مايو ،ستضاف مواضيع أخرى في الصفين  9و • 10
في نهاية أيار/مايو ،من المتوقع أن تبدأ الصفتان  7و • 8
فقط ثم الطبقات  5و • 6
 IServ.يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الفور على صفحتنا الرئيسية أو إرسالها عبر
Lernen zu Hause - Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweise-wiedereroffnung-der-schulennotbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html
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