
 

 

 األعزاء، اآلباء

 نقاط أيضًا هناك ولكن ، عنها اإلبالغ يجب إيجابية أشياء هناك.  المدرسة من األولى األيام عن انطباعًا نعطيك أن نود 

 .معًا االهتمام من المزيد نوليها أن يجب

 :إيجابي 

 .وجيد ايجابي الطالب مزاج • 

 .القواعد يطبقون الطالب من العظمى الغالبية • 

 .جيد بشكل القواعد يطبقون سنا االكبر الطالب وخصوصا الكمامات االستراحة اثناء الطالب يرتدي • 

 .يرام ما على تسير لكنها ، كالمعتاد ليست الدروس • 

 طاوالتهم على البقاء الطالب على يجب.  كورونا قبل المعتادة بالدروس الحالية الدروس مقارنة يمكنك ال ، ذلك ومع 

 على بالعمل فقط للمعلم ويسمح أمامية دروس سوى توجد ال.  التدريس منطقة المعلم يغادر أال يجب.  بعيدًا والجلوس

 .السباحة أو الرياضة ودروس مختلطة فصول في عادةً  نديرها التي بالدروس يُسمح ال.  السبورة

 .جيد بشكل وانفذ جيدا استقباال بك الخاص العمل مكان تنظيف تلقى- • 

 .المدرسة إلى بالعودة سعداء أنهم الطالب بعض أفاد • 

 !جيدا االنتباه يجب 

 فارغة الممرات تكون عندما االتجاه أحادية الشوارع لوائح مراعاة يجب - • 

 أهمية ازدادت كلما ، المدرسة إلى الطالب عاد كلما .  

 !القاعدة هذه 

 و( األقل على متر)1.50  المسافة لقاعدة لالمتثال االهتمام من المزيد نولي أن جميعًا علينا يتعين - • 

 .وتكرارا مرارا التالميذ لتذكير خاصة 

 الطالب من المزيد.  الراحة فترات وأثناء الممرات في خاص بشكل صحيح هذا • 

 !القاعدة هذه أهمية زادت كلما ، المدرسة إلى العودة عند 

 يوجد.(  الراحة فترات أثناء حتى) الفارغة الغرف استخدام يمكن ال- • 

 .عليها المنصوص الصالة مناطق 

 ثم.  المدرسة إدارة إلى الطالب هؤالء إبالغ يجب.  كورونا لقواعد االمتثال في عمدًا فشلوا الطالب بعض أن نجد 

 الحاالت في تجنبه يمكن ال اإلجراء هذا ، الحظ لسوء.  آخر إشعار حتى فصلهم سيتم ، األمر لزم إذا.  بالوالدين سنتصل

 .للخطر المدرسة وفتح اآلخرين صحة يعرض السيئ السلوك هذا مثل ألن ، الفردية

 .كورونا بقواعد االلتزام أهمية مدى حول بالتفصيل أطفالك إلى التحدث يرجى ، المدرسة من األول اليوم قبل 

 إرسال قبل بنا االتصال فيرجى ، مشبوهة اتصاالت هناك كانت إذا أو منزلك في كورونا مرض أعراض لديك كان إذا 

 .الفيروس انتشار من للحد الوحيدة الطريقة هي هذه.  معًا التالية الخطوات مناقشة يمكننا ثم.  المدرسة إلى طفلك

 !لدعمكم جميعا لكم شكرا 

 .التالميذ اعزائي "التالية البداية" إلى بشدة نتطلع نحن 

 !صحتك على وحافظ بنفسك اعتن ، التحيات أطيب مع 
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