
 

       

                                                                                                                             

 اآلباء و األمهات األعزاء و العزيزات،

 

 ابتداءا من يوم الثالثاء المقبل 12 يناير إلى غاية 31 يناير 2021، ستتم الدراسة عن بعد.

سيتوصل األطفال بالواجبات المدرسية من طرف مسيري الفصول. لهذا يتوجب عليكم أن تتأكدوا من إحداثيات الدخول )إسم المستخدم 
 وكلمة المرور( لمنصتي:

Anton و IServ 

الصفحة الرئيسية للمدرسة. المزيد من المعلومات بهذا الخصوص تجدونها على  

 على صفحة 

Stufenpadlets 

 تجدون واجبات منزلية إضافية و معلومات.

 إحداثيات الدخول يجدها طفلكم في منصة:

IServ. 

في حالة ما إذا لم يعد باستطاعتكم الدخول إلى المنصة أو أي مشكالت أخرى، فاسألوا آباء و أمهات األطفال من نفس صف طفلكم، أو 
وا عبر اإليميل مع فريق األساتذة المسؤول عن نفس الصف )األول أو الثاني...(.تواصل  

 نرغب أن نبقى في تواصل مع أبناءكم و سنلتقي بهم عبر الفيديو المباشر، وسيعلمكم أساتذة الفصل باألمر.

عالمات( المشاركة و نتائج العمل )حل الدراسة عن بعد و عبر الفيديو إلزامية مثل الدراسة المباشرة بالفصل، وسيتم تقييم )وضع ال
 الواجبات...(. عدم المشاركة يعني غيابا غير مبرر و يؤدي حتما إلى عقوبات أو غرامات مالية.

 جميع أولياء األمور مدعوون لإلشراف على سير هاته األمور بالبيت للمساهمة في التباعد االجتماعي ما أمكن.

على الوالدين، سيتم على المستوى الوطني خالل هاته السنة  -المرافق لهاته اإلجراءات  -مالي من العبء ال -على األقل  –وللتخفيف 
أيام إضافية من: 10، صرف 2021  

Kinderkrankengeld 

 إعانة الطفل المريض



نظرا  -قانون حسب ال –يوما لواحد منهما إن كان يعيش وحيدا مع األطفال، والتي يستحقها الوالدان  20لكل من األب و األم، و 
 الضطرارهما للبقاء بالبيت استجابة لقرار الوزارة.

في حالة ما إذا لم يكن بإمكانكم اإلشراف على طفلكم بالبيت ألي سبب من األسباب القاهرة، فهناك إمكانية إيداعهم باإلشراف 
 االضطراري بالمدرسة 

Notbetreuung 

القاهرة، وهو متاح فقط لمن تسجل مباشرة أو عبر اإليميل.لكن من فضلكم، فقط في حاالت الضرورة القصوى   

وحصة اإلشراف اإلضطراري بالمدرسة ليست بأي حال من األحوال حصة دراسية، وسيتتم الحصة تحت اإلجراءات الوقائية احترام 
 التباعد، لهذا سيبقى األطفال في أماكنهم مع وضع الكمامات. 

OGS 

تحتاج أيضا إلى تسجيل خطي مباشر مسبق، لذلك يجب على الراغبين في ذلك أن يمألوا استمارة أو المدرسة اليومية االختيارية 
التسجيل المرفقة و يرسلوها عبر اإليميل مع التوقيع إلى غاية يوم اإلثنين 11 يناير الجاري، ومن الضروري أن يحددوا األيام و 

العمل. الساعات التي ال يستطيعون فيها اإلشراف على أطفالهم بسبب  

نعلم مدى الجهد الذي يتوجب عليكم بذله في األسابيع المقبلة لكي تمر األمور كما يجب، ونتمنى لكم القوة و الصبر الضروريين لذلك 
 مع الصحة و العافية.

 إنتبهوا ألنفسكم و لذويكم.

 

 فريق المدرسة االبتدائية هوخفليده ماركت.

 

 


