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 ، لعائالتالعاشر من الطالب وا إىلالثامن  وف من الصف أعزائ 

 

  نهاية الفصل الدراس   17لقد مر 
 
ا للطالب ف

ً
ا منذ أن قلنا وداع

ً
  أسبوع

  الموقع.  الثائ 
 
ا للعودة إىل التعلم ف ً وقد حان الوقت أخير

ك منشكرك ا بالتحديات  موعملك مودعمك معىل صير
ً
  حير  أنه كان عاًما مليئ

 
ل. ف ة الثانية من التعلم من المي   الجاد خالل هذه الفير

وك م، فقد قمت  .بعمل رائع. مير

 

. اس ا إىل عودة المدرسة بأكملها يوم االثنير 
ً
ا خالل األسبوعير  الماضيير  نحن نتطلع حق

ً
ونأمل أن  -تقر طالب الصف السابع جيد

  
يكون األمر كذلك لجميع العائدين األسبوع المقبل. أتخيل أنك حريص عىل العودة والتواصل مع األصدقاء ، وأن العائالت )التر

ا بعمل رائع هذا العام( ستقدر بعض المساحة وبنية "طبيعية" أكير من ذلك ال
ً
 .يومقامت أيض

 

 :مع هذه الرسالة ، قمنا بتضمير  

 

  الموقعأ( تحديث 
 للطالب واألش ، و دليل العودة إىل التعلم ف 

  العودة إىل المدرسة
 
 ب( بعض النصائح للعائالت لدعم الطالب ف

 

  العودة إىل المدرسة ؛ يتم تذكير الطالب واألش بما يىل  
 
 :للمساعدة ف

 
، سيكون الزي  عطلة ال هذه. بعد كرة القدم  كأسلاألسبوع  نهايةعطلة  حتر  الصيف يمكن للطالب ارتداء زي الشتاء أو  •

  فقط
 .الصيف 

 

 

 

 



(م •  .مفتوح طعم المدرسة )الكانتير 
  المدرسة. يجب ارتداء القناع بشكل صحيح بحيث  •

 
يحتاج الطالب إىل ارتداء قناع ، من وإىل المدرسة ، وأثناء وجودهم ف

 .يغط  األنف والفم

ب • اب حيث ال يمكن استخدام نوافير الشر  .يحتاج الطالب إىل إحضار زجاجة شر

 .ال يمكن تقاسم الطعام •
  بداية  •

 
  جميع أنحاء المدرسة ، وسيتم استخدامه ف

 
يتم التشجيع عىل غسل اليدين بشكل متكرر ، ويتم توفير معقم اليدين ف

 .ونهاية الفصل ، كما هو مطلوب طوال اليوم

 .ل إىل المدرسة والخروج منها عير بوابات شارع ثيودور وآرثر ووينفريديتم الدخو  •

 .صباًحا 8.40يوم األربعاء سيكون بداية طبيعية عند الساعة  •

ة. •  ل بعد المدرسة مباشر  نظًرا لعدم وجود أنشطة ما بعد المدرسة حالًيا ، ُيطلب من الطالب العودة إىل المي  

  لية أو الذين ينتظرون عائالتهمسيكون مركز اللغات مفتوًحا  .ألولئك الذين يحتاجون إىل حضور نادي الواجبات المي  

  المدرسة والطالب دخوليقترص ال •
 .إىل موقع المدرسة عىل موظف 

 من الزيارة. ال يمكن للعائالت التجمع •
ً
 حيثما أمكن ، ُيطلب من اآلباء ومقدم  الرعاية االتصال بالمدرسة عير الهاتف ، بدال

 .خارج المدرسة

 

  
 
لدعم صحة وعافية جميع الطالب والموظفير  ، ستواصل مدرستنا روتير  التنظيف المعزز. يتضمن ذلك طاقم تنظيف إضاف

ا تدريجًيا عىل مدار اليوم لضمان تقليل مخاطر النقل عير األسطح عالية اللمس
ً
 .وتنظيف

 

 .وسنبذل قصارى جهدنا لإلجابة عليها إذا كان لديك المزيد من األسئلة ، يرجر االتصال بالمدرسة

 

ك معىل دعمك ممرة أخرى ، نشكرك .  مالمستمر وصير حيب بالعودة إىل الفصل الدراس   خالل هذا الوقت. نتطلع إىل الير

 

 

 أطيب التحيات

 

 يوتري كريستينا   
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