
 

 

 السادة أولياء األمور األفاضل / األوصياء املحترمون 

تلقينا الكثير من األسئلة من التالميذ، متى نرجع للدراسة في املدرسة، نقول جوابا على هذا السؤال: إن الحكومة ستتخذ القرار فيما 

 أبريل.  28أبريل القادم، عن اإلجراءات التي سيعمل بها بعد  21يتعلق بالدارسة يوم الثالثاء 

 لن نفتح املدرسة حتى تكون آمنة للتالميذ واملعلمين.

 نحن نعتقد أن هناك احتماالت ثالثة: 

أن الوضع ليس آمنا، وبالتالي تبقى املدارس مغلقة وتبقى  RIVMاألول: أن يقرر املعهد الوطني للصحة العامة والبيئة 

 الدراسة عبر االنترنت.

وعليه يمكن العودة للدراسة، بشرط أن يحتفظ التالميذ واملعلمون بقانون التباعد بين  الوضع آمنا، RIVMالثاني: أن يجد 

 األفراد مسافة متر ونصف.

أن الوضع أصبح آمنا، ويتم فتح املدارس وأنه ال يوجد داع لقانون التباعد بين األفراد، فقط لفئة  RIVMالثالث: أن تجد 

 عمرية معينة من التالميذ.

خطر العدوى بين التالميذ والشباب، وإذا كان للشباب دور في نشر العودة، ستتخذ الحكومة قرار  RIVMتبحث في الوقت الحالي 

 ومتى ستفتح من جديد. RIVMفتح املدارس بناءا على نتائج 

دراسة. ونعلمكم مايو. سيتم إعالمكم األسبوع املقبل بقرار الحكومة بشأن بدأ ال 5أبريل، وتستمر حتى يوم  24ستبدأ عطلة مايو يوم 

 .2020مايو  6بذلك بكيفية الدراسة بداية من 

من املفترض أن يستلم التلميذ/ ابنك/بنتك يوم السابع من أبريل تقريره الدراس ي، ولكن عندها أغلقت املدارس، وكنت مشغولين 

 باالمتحانات الجزئية. لألسف لم نستطع إكمال االمتحانات لكل األقسام.

أخبرناكم في رسالة سابقة أخبرناكم بأننا سننظر في انتقال التالميذ من السنة الدراسية التي هو فيها إلى املستوى املتقدم. لقد لقد 

 قررنا أن يتلقى جميع التالميذ الواجبات واملهام في املنزل، وبناء على هذه الواجبات واملهام ننظر إلى وضع التلميذ في الدراسة. 

ابنتك الواجبات األسبوع املقبل، وبعد عطلة مايو سيستلم املجموعة الثانية من هذه الواجبات واملهام. سيقوم  سيستلم ابنك أو

 املشرف بإعالمك بموعد تسليم الواجبات واملهام.

قا في سيجتمع كل املعلمين بعد العطلة، وسينظرون في االجتماع إلى نتائج الواجبات املنزلية، والنتائج التي تحصل عليها ساب

 املدرسة، وستستلم دعوة من املشرف في نهاية شهر مايو، ليتحدث معك على مدى تقدم ابنك أو ابنتك في الدراسة.

امتحانات الفترة، وسيقوم املشرفون بدعوتكم في أسرع وقت ممكن، للتحدث معك حول   LH11  /LUV1لقد أكمل تالميذ الصف 

 عام الدراس ي بصورة جيدة. نتائج التلميذ/ ابنك / ابنتك. وبذلك ننهي ال

نحن نجد أنه من املهم أن نعرف كيف تقيم طريقة الدراسة عبر االنترنت ومساعدة املشرفين وتفاعلهم، والتواصل معكم، لذلك  

 سنرسل لك استبيانا نرجو منكم مألها وإعادة إرسالها.

 .وإذا كانت لديكم املزيد من األسئلة فيمكنكم االتصال باملشرف على تلميذكم

 معا نحن أقوياء
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