والطالبات الطالب اهالي أعزائي

.وجميل دافي بطقس تستمتعوا بأن الفرصة لكم سنحت قد وتكون اطفالكم مع جميلة عطلة قضيتم قد تكونوا ان أتمني
بفيوس اإلصابة احتمالية خطر لألسف
.جدا ر ي
كبي بشكل ارتفع قد بريمن في كورونا ر
ً
.حذرا اكيي نكون ان منا يتطلب وهذا
:التالية هي اضافية جديدة قواعد ،السابقة والتعليمات للقواعد باإلضافة المدرسة في يوجد لذلك
ً
طبعا  .كلي بشكل الصف تهوية وسيتم الصف في النوافذ فتح سيتم دقيقة ر
عشين كل بعد
ي
نهاية وعند منتصف كل عند يعني هذا
.حصة كل

قصية لمدة المدرسة ساحة ال بالخروج لهم يسمح  ،دقيقة  ٤٥لمدة الصف في الوجه قناع بارتداء والطالبات الطالب قام اذا
من ر
.الطلق الهواء واستنشاق الوجه قناع خلع اجل
ً
المرحلة نفس من ولكن اخرى صفوف من طالب مع مجموعات ببناء  ١٦.١٠تاري خ من اعتباريا والطالبات الطالب يقوم سوف
) .المستوى ذات من ( الدراسية
وال الدراسية المرحلة بذات الموجودة االخرى الصفوف من وطالبات طالب مع ر
مشيكة دروس والطالبات الطالب لدى يوجد ال
حن وال المدرسة مطعم في ايضا بهم يلتقوا
.المائدة ذات عل يجالسوهم ر ي

ر
البقاء عليهم يتوجب واال الصارمة بالقواعد ر
االسياحات اثناء
اليامهم رشط مع ولكن المدرسة مطعم ال والطالبات الطالب يذهب
الصفوف في

التعليمي المدرسة لكادر يتبعون ال اشخاص قبل من يعىط بعضها الن وذلك  ،االختيارية والنشاطات المواد نقدم ان يمكننا ال
.بريمن في ر
اليبية مديرية قبل من الحالي الوقت في منعها تم ولذلك
ر
االشياك
عليه وجب والنشاطات المواد هذه بإحدى االلتحاق قرر من كل ولكن  .الزامي وليس اختياري والنشاطات المواد هذه في
.منتظم بشكل والمشاركة الحضور

 .مغلقة الرياضة الصالة في المالبس تبديل غرف

الصالة مدخل عند فقط الرياضي الحذاء ارتداء لهم ويمكن الرياضة ثياب يرتدون وهم المدرسة ال يأتون والطالبات الطالب
.الرياضية
.للتبديل معهم كم نصف كية والطالبات الطالب احضار المفيد من يكون ذلك وألجل
مي  ٢مسافة التباعد عل المحافضة يجب الرياضية الحصص اثناء
 .ري

)الهوائية( النفخية الموسيقية االدوات استخدام ويمنع الغناء يمنع الموسيقا حصص في

ال باالضافة الجديدة القواعد بهذه ر
االليام اهمية مدى ،لهم واوضحوا وبناتكم ابنائكم مع النقاط هذه ر
وشح مناقشة منكم ارجو
.والنظافة بالتعقيم المتعلقة القواعد

او الطالب أحد أصيب حال في الموضوعة االجراءات عل االطالع ايضا يمكنكم مدرستنا في والنظافة التعقيم مخطط بجانب
كورونا بمرض الطالبات

.لديكم كورونا بمرض اصابة وجود حال في الفور عل المدرسة ابالغ عليكم يتوجب أنه االنتباه يرجي

ر
االحيام فائق من تقبلو
والتقدير

