
 

 

 2020مايو  25ليدن ، 

 عزاء،وصياء األ هل / األاأل

. أنا والمعلمون سعداء باستطاعة  2020يونيو   3مرة أخرى اعتباًرا من  ISK لحسن الحظ ، سيتم فتح

الطالب العودة إلى المدرسة. يمكننا إغالق العام الدراسي بطريقة جيدة. سيكون اليوم الدراسي مختلفًا  

وم المدرسة وما هي  عما كان عليه قبل إغالق المدارس. أود أن أخبركم في هذه الرسالة كيف سيبدو ي 

 .اإلجراءات التي اتخذناها 

يونيو    3يأخذ الطالب نصف يوم من الدروس كل يوم. كل طالب في المدرسة كل يوم. في اليوم األول ، 

، يتلقى الطالب شرًحا حول قواعد النظافة الجديدة والجدول الزمني. يتم تقسيم الفصول إلى مجموعتين  

صغيران ، وال يتم تقسيمهما إلى مجموعتين ، لذلك يأتون إلى   LA2 و LA1 من قبل المرشد. الفصالن

المدرسة كصف. المجموعات هي نفسها كل يوم والمجموعات في المدرسة في نفس األوقات كل يوم.  

 .يسمع الطالب من المرشد في أي مجموعة هم 

، ألن هذا   في المقصف  LUM3 يتم تدريس كل فصل في الفصل الدراسي الخاص به. يتم تدريس الفصل

دروًسا مؤقتة في   LS21 الفصل أكبر من أن يتم تدريسه في الفصل الدراسي الخاص به. يتلقى الفصل

الخاصة. الطاوالت والكراسي   مه ت. نظًرا لمسار المشي ، ال يمكنهم مؤقتًا تلقي الدروس في غرف4الغرفة 

ال يقوم الطالب بتبديل الغرف ،  متر. يجلس الطالب على نفس الطاولة كل يوم.  1.5في الغرفة على بعد 

 .يأتي المعلمون إلى الغرفة. يوجد معلم واحد في جميع الدروس

عند دخول المدرسة ، يقوم الطالب بتطهير أيديهم باستخدام الجل المطهر عند المدخل. عند الباب ملصق  

م الطالب بتطهير  مع القواعد الهامة. ثم يتبع الطالب مسار المشي اإللزامي إلى الفصل الدراسي. يقو 

أيديهم مرة أخرى عند الدخول. في كل مرة يغادر طفلك / تلميذك الغرفة ، يجب عليه / عليها تطهير  

اليدين مرة أخرى. يقوم التالميذ والمعلمون بتنظيف طاولتهم عند دخولهم الغرفة باستخدام منتجات  

ينطبق أيًضا على أماكن العمل والمواد    التنظيف الجاهزة. يفعلون ذلك أيًضا عندما يغادرون الغرفة. وهذا

الموجودة في غرف التدريب. نقوم بتنظيف المواد التعليمية بانتظام بالصابون والماء. نطلب منك التأكد  

وآله حاسبة إلى المدرسة. يجب    ومبراة ودفتر مسطرةو وممحاة حبر وقلم رصاص  من إحضار طفلك قلم 

 .المعلمين  من عض أوعلى الطالب عدم استعارة العناصر من بعضهم الب

ال يتم استخدام الخزائن. يأخذ الطالب معاطفهم وحقائبهم إلى الفصل الدراسي. أقنعة الوجه ليست إلزامية  

، ولكن يمكن للطالب ارتدائها إذا أرادوا ذلك. ال يُسمح بارتداء القبعات أو السترات أثناء الفصل. يحترم  

لدراسي. يشار إليه بوضوح على األرض حيث يمكن  التالميذ والمعلمون مسافة متر ونصف في الفصل ا

 .للجميع المشي

 



 :يونيو هي 3أوقات الفصل الدراسي في  

 موقع الكنال بارك 

08.45 – 10.15: LA1 (21 غرفة)   13.30 – 12.00: LA2 (21 غرفة) 

09.00 – 10.30: LS1 13.45 – 12.15   1 مجموعة: LS1 2 مجموعة  

09.15 – 10.45: LH11 14.00 – 12.30   1 مجموعة: LH11 2 مجموعة  

09.30 – 11.00: LUV1 14.15 – 12.45   1 مجموعة: LUV1 2 مجموعة 

 موقع ماري زلدن رستفيخ 

 08.45 – 10.15: LS2 13.30 – 12.00   1 مجموعة: LS2 2 مجموعة 

09.00 – 10.30: LS21 13.45 – 12.15   1 مجموعة: LS21 2 مجموعة 

09.15 – 10.45: LH10 14.00 – 12.30   1 مجموعة: LH10 2 مجموعة 

09.30 – 11.00: LH20 14.15 – 12.45   1 مجموعة: LH20 2 مجموعة 

09.45 – 11.15: LUM1/2/GIM 14.30 – 13.00  1 مجموعة: LUM1/2/GIM 2 مجموعة 

10.00 – 11.30: LUM3/4/LUH1 14.45 – 13.15  1 مجموعة: LUM3/LUH1 2 مجموعة 

درًسا في األسبوع. يتبع الطالب جدواًل زمنيًا   15يونيو. يتلقى كل طالب  4من  سنبدأ الفصول الدراسية 

 .جديًدا بأوقات تدريس مختلفة 

 :يونيو هي 4أوقات الفصل الدراسي من  

 2 مجموعة      1 مجموعة

 13.50 – 13.00 :6 ساعة التدريس   10.20 – 09.30 :1 ساعة التدريس

 14.40 – 13.50 :7 ساعة التدريس   11.10 – 10.20 :2 ساعة التدريس

 15.30 – 14.40 :8 ساعة التدريس   12.00 – 11.10 :3 ساعة التدريس

(. نطلب منك  2)المجموعة  12.45( أو 1)المجموعة   09.15يمكن أن يأتي التالميذ إلى المدرسة من 

التأكد من أن طفلك ليس في المدرسة قبل هذه األوقات. بعد دخول طفلك / يذهب التلميذ مباشرة إلى  

ميذ والمدرسون اتجاه المشي الذي تشير إليه األسهم داخل المدرسة. هل يجب على  الغرفة. يتبع التال

طفلك / تلميذك االنتظار في الخارج؟ ثم يحتفظ هو / هي أيضا على بعد متر ونصف هنا. نشير في  

شريط حيث يمكن لطفلك االنتظار والمسافة التي يجب أن يكون هذا. في نهاية الدرس ،   بواسطة الخارج 

 .لك / تلميذك إلى المنزل فوًرا. ال يُسمح للتالميذ بالبقاء في المدرسةسيعود طف

عندما يكون الطالب في المنزل ، فإنهم يعملون في الواجبات التي تلقوها من المعلمين في المدرسة. يتلقى  

تلك  الطالب جدوال جديدا. معظم الساعات سيكون لديهم دروس في اللغة الهولندية. باإلضافة إلى ذلك ، يم

الطالب مادة إبداعية ثالث مرات في األسبوع )الرياضة أو الرسم أو التقنية أو التعليم المرئي أو  

الموسيقى(. دروس الرياضة ليست في صالة األلعاب الرياضية. في هذه الدروس ، يقوم الطالب ، على  

علمون بمسافة متر  سبيل المثال ، بتمرين في ساحة المدرسة. في جميع الدروس ، يحتفظ الطالب والم

 .ونصف عن بعضهم البعض 

المقصف مغلق وليس هناك استراحة. ال يُسمح للطالب بتناول الطعام والشراب في الفصل الدراسي ، ما  

لم يكن ذلك ضروريًا ألسباب طبية. خالل الدروس ، يقيم الطالب في الفصل ويفضل عدم الذهاب إلى  

ال يتم تبديل األماكن. فقط لصفوف الرياضية أو التقنية ، قد يضطر طفلك إلى تغيير الغرف.  المرحاض.  

 يجب تطهير اليدين في كل مرة يغير فيها الطالب األماكن. 



 :هذا يعني أيًضا أن RIVM نلتزم بإرشادات 

يحافظ البالغين والطالب على مسافة  متر ونصف عن بعضهم. وهذا ينطبق أيًضا على البالغين   •

 والطالب فيما بينهم. 

ثانية على األقل. يجب غسل يديك عند دخول الغرفة   20نغسل أيدينا عدة مرات في اليوم لمدة  •

 .وبعد زيارة المرحاض 

 .نحن ال نتصافح  •

 نسعل ونعطس في كوعنا  •

 نحن ال نلمس  وجوهنا  •

 :في المنزل يبقىبنتك ، تلميذ مع الشكاوى )الهوائية( التالية إبنك ، ا

 رشح  •

 سعال •

 صعوبة في التنفس  •

 درجة  38حمى أعلى من  •

أيام على األقل في المنزل. ال يمكنه /   7إذا كان طفلك / تلميذ يعاني من هذه الشكاوى ، فإنه سيبقى 

ساعة. إذا كان شخص ما في أسرة   24ديه أي شكاوى لمدة يمكنها العودة إلى المدرسة إال إذا لم يكن ل

درجة و / أو ضيق في التنفس ، يبقى الطالب أيًضا في المنزل.   38الطالب يعاني من حمى أعلى من 

ساعة ، فيمكن للطالب   24ينطبق ما يلي أيًضا: إذا لم يكن لدى أي فرد في األسرة أية شكاوى لمدة 

، فسيبقى طفلك أيًضا في   COVID-19 شخص ما في منزلك مصابًا بـالعودة إلى المدرسة. إذا كان 

ساعة. إذا كانت   24المنزل. يجب على الطالب االنتظار حتى ال يكون لدى هذا الشخص أي شكاوى لمدة 

 .يوًما إضافية  14هذه هي الحالة ، سيبقى طفلك في المنزل لمدة 

لميذك إلى المنزل. كما يتم إرسال  المدرسة؟ سوف نرسل طفلك / ت دوام إذا اشتكى طفلك صحياً خالل 

اإلخوة واألخوات والطالب الذين يعيشون في نفس المنزل إلى المنزل. فقط عندما ال يكون لدى الجميع  

ساعة يمكنهم العودة إلى المدرسة. إذا كان طفلك / تلميذ مريًضا وال يمكنه القدوم إلى    24شكاوى لمدة 

 رقم المدرسة:  غ عن مرض طفلك / تلميذك. المدرسة ، اتصل بمكتب االستقبال لإلبال 

نطلب منك عدم دخول المدرسة بسبب هذه اإلرشادات. هل تريد موعد مع المرشد؟ نطلب منك القيام  

 .بذلك رقميا. سنحدد موعًدا معك في المدرسة فقط إذا لم يكن هناك خيار آخر 

ل النقل العام. التالميذ الذين يعيشون على بعد أقل  نطلب منك عدم السماح لطفلك / تلميذك باستخدام وسائ

  م كيلومترات من المدرسة يأتون إلى المدرسة سيًرا على األقدام أو بالدراجة. كما يمكن إحضاره 8من 

إلى المدرسة قدر   و  كيلومترات من 8بالسيارة. كما يتنقل التالميذ الذين يعيشون على بعد أكثر من 

 .بالسيارة  م إحضاره. كما يمكن بالدراجة اإلمكان 

يمكنك االتصال بموجه طفلك / تلميذك إذا كان لديك أي أسئلة. نأمل أن نرى جميع الطالب يعودون إلى  

 .يونيو  3المدرسة بصحة جيدة في 

 بإخالص، 

 ،ماريال فان دريل

 ISKقائد الفريق  

071 – 751 75 55 


