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 2020أبريل  17

  

وس كورونا  فير
 تدابي  

 

 

 عزيزي الوالد، 

وس كورونا المستجد إىل غاية  ي سياق أزمة في 
 
ي أن المدارس لن 2020مايو  3تم تمديد تدابي  السالمة ف

.  وهذا يعن 

فتح بعد يوم االثني   
ُ
 أبريل. وسيتم تطبيق نظام تدريس عن بعد.  20ت

ستخدم إلعداد ا
ُ
ي شكل ما يسىم بالتعليم المسبق. وهذه طريقة تدريس ت

 
لطالب للمواد سيتم تقديم مادة جديدة ف

. سُيبلغك معلم طفلك أو مدرسته بالتفاصيل العملية 
ً
ي الفصل الدراسي الحقا

 
ي سيتم تدريسها ف

 الدراسية الن 

وس كورونا  ل لضمان استمرار انخفاض معدل اإلصابة بفي  ي المي  
 
يوىص بإبقاء أكير عدد ممكن من األطفال ف

ل الذهاب إىل المدرسة. المستجد. ويمكن لألطفال الذين ليس لديهم إمكانية ال ي المي  
 
قيام بتمارينهم المدرسية ف

ل. بالنسبة  ي المي  
 
نت أو مساحة كافية أو بيئة تعليمية مناسبة ف وهؤالء هم األطفال الذين ليس لديهم حاسوب أو إني 

 فة المطلوبة. ساعات من التعليم المسبق يومًيا، مع مراعاة تدابي  النظا 4إىل  3لهؤالء األطفال، ستوفر المدرسة من 

 باإلضافة إىل ذلك، ستوفر المدرسة رعاية عاجلة لألطفال لمجموعة محددة من األطفال. وهؤالء األطفال هم: 

ي قطاع حيوي •
 
 األطفال الذين يعمل آباؤهم ف

 األطفال المستضعفي   اجتماعًيا أو طبًيا  •
 األطفال من ذوي الوضع المعقد  •

 .
ً
 سيتم تنظيم التعليم المسبق لهؤالء األطفال أيضا

ي المدرسة؟ 
 
 مزيد من المعلومات حول التعليم المسبق ف

ي المدرسة لطفلك أو إذا كنت بحاجة إىل مزيد من المعلومات، 
 
ي االستفادة من التعليم المسبق ف

 
إذا كنت ترغب ف

: XXXXفيمكنك االتصال بـ  ي
ون  يد اإللكي   XXX، الهاتف: XXX، عىل عنوان الير

 وسيتعي   عىل الجميع 
ً
 التعود عليه. لن يكون األمر سهال

ً
، والذي يتعي   علينا جميعا

ً
 جديدا

ً
نحن نواجه حالًيا وضعا

 التكيف. 
 

 دعونا نحقق أقىص استفادة منه! 

 مع أطيب التحيات، 

ي ديالرت )
 (Inge Dellaertإنغ 

ي غنت
 مديرة التعليم البلدي ف 
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