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  أعزائي أولياء األمور، أعزائي التالميذ والتلميذات،
 وذلك لالنتشار البطيء 29/03/2020كما قرأتم وشاهدتم في وسائل اإلعالم، ال توجد دراسة عادية في المدارس حتى 

ً عاما، وذلك من 14 لرعاية األطفال حتى سن ومع ذلك، هناك عرض). SARS-CoV-2(لفيروس كورونا المتجدد 
، وخصوصا ألولياء األمور والذين يعملون في المجال الصحي، والمواصالت المحلية 16:00 حتى الساعة 8:30الساعة 

أما ). Bramfelder Straße 157(سوف يوجد هذا العرض في . العامة وأيضا في المجاالت األخرى التابعة للنظام العام
، يمكنكم االتصال بي قبل ذلك بيوم ) على سبيل المثال14 إلى 10من (في حاجة لهذا العرض في أوقات أخرى إذا كنت 

ول حتى نتمكن من الحص، )de.hamburg.bsb@ehlers.benjamin(  التالي على بريدي اإللكتروني12وحتى الساعة 
ايطاليا، إيران، (ويستثنى من عرض الرعاية هذا التالميذ والتلميذات والذين كانوا في مناطق الخطر . على موظفي الرعاية

والذين كانوا يتعاملون )  والواليات المتحدة األمريكيةالصين، وأيضا مناطق في كوريا الجنوبية، وفرنسا، والنمسا و أسبانيا
الكحة، وارتفاع درجة الحرارة، (فيروس كورونا أو ظهرت عليهم أعراض المرض أو على اتصال مباشر مع مرضى 

  ).وصعوبة في التنفس
  

وني وذلك من أجل الحصول البريد اإللكترم في األيام المقبلة، لنسألكم عن طرق للتواصل كسوف يتم االتصال بكم وبأطفالك
المدرسين (سوف يحصل التالميذ والتلميذات على عروض دراسية منزلية من معلميهم . على طريق مباشر للتواصل معكم

  وذلك عبر منصة رقمية ) والمدرسات
  

ال توجد حتى نهاية أبريل أنشطة مدرسية مثل الحفالت الموسيقية . سوف تجرى االمتحانات النهائية وكما هو مخطط له
، وذلك حتى العطلة الصيفيةخارج الال توجد رحالت مدرسية إلى . ،ريل حتى نهاية أبوالحفالت واالحتفاليات الرياضية

  .ًالحقا) تحديدها(ولكن عن الرحالت المدرسية في داخل البالد، سوف يتم البت فيها 
  

وكذلك (ًنرجو من حضراتكم االنتباه، بأنه قد يحدث يوميا تغيير على الوضع العام، سوف نعلمكم بالمزيد من التطورات هنا 
  ).ريق البريد اإللكتروني بعد أتمام أعدادهعن ط

  
 واالستعالمات، يمكنكم االتصال بخدمة االتصال المدرسي التي أعدت لكم عبر مكتب المدرسة وإدارة تلالستفسارا

  )200-486 428 040(المدرسة على رقم تليفون 
  

  مع وافر التحية
  )Benjamin Ehlers(بنيامين أهليرس 

  )نائب مدير المدرسة(
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