معلومات عامة وبلغة بسيطة
توجد هنا "في الموقع" معلومات هامة وبجميع اللغات .
وان كان لديكم أي استفسار أو سؤال  ،المرجو االتصال  /الكتابة إلى البريد
f.ballaera@ziehenschule.de.اإللكتروني التالي
يمكنكم طبعا كتابة الرسالة باللغة االم مع اإلشارة إلى اللغة اإلمكان ترجمتها .
ماذا يفعل التالميذ خالل الحجر الصحي.
 Lo.Netzكل التالميذ مسجلين في هذا الموقع  .مع ان بعض المعلمين يحبذون
 Schul.cloudأو جوم zoomاالشتغال علبه او اي منتديات اخرى .
معظم التمارين تعطى يوم االثنين أو الثالثاء وعلى التلميذ ان ينجزها خالل
األسبوع مع إمكانية االستعانة بالرفاق أو بمعلميهم باإلتصال يهم بمنتدى
 Schul. iCloud - lo.netالمدرسية .
.
ما هي الرعاية والدعم .؟
أولياء تالميذ القسم الخامس والسادس يمكنهم تسجيل أبناءهم في
التابع للمدرسة.

قسم الرعاية

مالحظة  :جاري به العمل في الحاالت الخاصة فقط ،عندما ال يمكن
بقاء االبن في البيت .للتسجيل على :
f.ballaera@ziehenschule.de

ماذا عن التمارين والتنقيط ؟
المعلمون يصصحون التمارين بالتنسيق مع التالميذ ،مع العلم ان البعظ يحب
أن ترسل له التمارين عن طريق المنتدبين المذكورين أعاله ،والبعض االخر
يريدها بعد الحجر الصحي في المدرسة  .كما أنه المعلمون يتسوقون مع تالميذهم
في مسألة التنقيط.

متى يجب على أبناءي إتمام التمارين؟
بعض المعلمين يفضلون إعطاء الدروس عن طريق الفيديو على حسب استعمال
الزمن (مثال في الحصة الثالثة ) ،والبعض االخر يحددون موعد خاص بالتاريخ
والساعة  ،ومعلمون اخرون يفضلون ان يكون هناك موعد اخير التمام وتسليم
التمارين (مثال اخر اجل هو الجمعة على الساعة الرابعة .
ملحوظة  :البعظ يترك مسألة التمارين مفتوحة  ،حتى االنتهاء منها في الحصة
المخصصة للمادة (مثال خالل حصة االنجليزية يوم األربعاء أو الرياضيات في
الحصة الخامسة والسادسة )

ما معنى التواصل عبر الفيديو؟
عليكم كاولياء التالميذ االمضاء على مذكرة تسمح باستخدام المعلومات الخاصة
للدخول للمنتدى .
ملحوظة مهمة :ال يحق للتالميذ ان يأخذوا صور او فيديوهات خالل الدروس
عن طريق الفيديو ،فهذا ممنوع ويمكن أن نكون له متابعات قانونية و عقوبات.

ماذا لو لم يكن لدى ابني حاسبوا؟
يمكن حينها وبكل بساطة استئجار حاسوب من المدرسة  ،المرجو إرسال الطلب
إلى الموقع التالي :
F.ballaera@ziehenschule.de

كيفية مساعدة االبن /البنت؟
مثال بإعداد استراتيجية عمل أسبوعية:
متى االستيقاظ؟
متى تؤخذ وجبة الفطور؟
متى ابدا في التمارين ،وأي واجبات علب إنجازها وتوقيت اعادة التمارين؟

متى اخذ وجبة الغذاء ؟
توقيت الخروج واالستمتاع بالوقت ؟
توقيت وجبة العشاء؟
توقيت االتصال هاتفيا باالصدقاء؟
كيفية توزيع الوقت بين التلفاز ،التليفون وااللعاب اإللكترونية؟
والمساعدة في خصوص توزيع الوقت يجب االتصال بالعنوان التالي:
f.ballaera@ziehenschule.de

ماذا علي عمله في حالة حدوث مشاكل أو شداءد؟
في هته الحالة المرجو االتصال بإحدى العنوانين ادناه:
f.ballaera@ziehenschule.de. o.haering@ziehenschule.de

