
￼

أيها اآلباء األعزاء ،
منذ أسبوعين لدينا اآلن وضع جديد تماًما وغير عادي ، حيث يتعين علينا جميًعا أن نجد طريقنا أوالً. يبدو أن التعاون بين

اآلباء والمعلمين واألطفال وإدارة المدرسة يعمل بشكل جيد في العديد من المجاالت ، ونحن سعداء للغاية بذلك.   يعد تعليم
األطفال في المنزل تحدًيا كبيًرا لجميع المعنيين. التدريس يبقى مهمة المعلمين. بصفتك والدين ، فأنت تضمن أن طفلك يمكنه

التعلم والممارسة بانتظام وبطريقة منظمة في المنزل في المستقبل القريب.

نستمر في تلقي التعليقات على أن العديد من العائالت قد نظمت روتينها اليومي الجديد بشكل جيد وتمكنت
من دمج أوقات التعلم اليومية لألطفال في حياتهم اليومية. نحن سعداء جدا بذلك! في الصفحة الرئيسية

)www.clara-grunwald-schule.deستجد أمثلة واقتراحات تحت عنوان "من اآلباء لآلباء" حول كيفية تنظيم العائالت (
األخرى اليوم ألطفالهم. يقدم اآلباء هنا لآلباء كيف يتعاملون مع الوضع الحالي في أسرهم. الراحة والتمارين الرياضية ال تقل
أهمية عن التعلم. لقد قدمنا بعض األفكار لهذا على صفحتنا الرئيسية. هذه كلها عروض. انظر ما يناسب عائلتك. خبز ملفات
تعريف االرتباط مًعا ، أو لعب ألعاب الطاولة أو قراءة كتاب مًعا كعائلة ، كل هذه أنشطة يمكنك القيام بها مع أطفالك وسيتعلم

طفلك أيًضا.

 إذا لم تكن هناك دروس في المدرسة لبضعة أسابيع.5يقلق بعض اآلباء إذا كان طفلهم على استعداد جيد لالنتقال إلى الصف 
ال داعي للقلق بشأن ذلك. تتأثر المدارس الثانوية أيضا بالوضع الحالي. تعمل السلطات ونحن في الموقع مًعا لضمان عدم وجود
أي مساوئ للتالميذ من الوضع االستثنائي الحالي. يوافق جميع المعنيين. نود أن نطمئنك: نحن جميًعا في نفس القارب - كل

شيء سيكون على ما يرام!

إذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات ، يرجى االتصال بالمعلم أو إدارة المدرسة. لتسهيل العمل لمعلمي الصف ، يرجى التحقق
من رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بك كل يوم.

شكرا لتعاونكم!  
كن بصحة جيدة وأطفالك!  
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نبقيك على اطالع دائم على موقعنا اإللكتروني بهدف التطورات الجارية:
www.clara-grunwald-schule.de

باإلضافة إلى وجودنا ، يرجى إبالغ نفسك يومًيا على:
https://www.hamburg.de/bsb/


