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2020أبريل  23  

 
  اآلباء،عزائي أ

  أعزائي التالميذ والتلميذات،
  ،زمالء والزميالتالأعزائي 

  
  كامل الصحة. الصعبة وأنتم ب مرحلةنتمنى أن تكونوا أنتم وعائالتكم بحالة جيدة وأن تتخطوا هذه ال

  
بطريقة أن تتم يجب  لكن العمل المدرسي و الستئنافوقت حان ال قد  ،عن بعد دريستوبعد ستة أسابيع من الأخيًرا 

 . في البدايةوعلى األقل  تدريجية 
  العمل على حماية صحة الجميع.وفي نفس الوقت ولكن ، أن يحصل التالميذ والتلميذات على دروسهم من المهم بمكان

  
ة  الدولي ةالتمهيدي وفوأيضا الصف  10و  9العام الدراسي  بامتحانات، 2020أبريل  27سوف نبدأ يوم األثنين الموافق 

)ESA 1) و (MSA 1 2() و MSA ) و (IbE(.  سوف تكون هناك فترتين، الفترة ما قبل الظهر، والفترة ما بعد
. ولذلك  على قدر المستطاع بتالقي أقل عدد من األشخاصيسمح و أوقات البداية وفترات الراحة متداخلة بحيث. الظهر
قوم . سوف ييتم رفض الطالب المتأخرين. سوف بالدقة في المواعيدأن يلتزم الجميع على قدر كبير من األهمية وفأنه 

  المعلمين والمعلمات بأخطاركم باألوقات المحددة وحجرات التدريس والمجموعات الدراسية الحقًا. 
  

    مغلقة.في المدرسة ه الشرب مياتغذية مركز ، وئيةالغذاالظهيرة ة ديم وجباية لن يتم تقفي البد
  

مر ستي. أما بالنسبة لآلخرين، فسوف رىمرة أخ 2020مايو  4في  ، وذلك12للعام الدراسي الدراسة وسوف تنطلق 
  بعد. عن تدريس لهم ال
  

  من قبل مدينة هامبورغ للمدارس تفصيلية  م وضع خطة نظافةتهناك 
  
 Emil( قمنا بتكييفها مع ظروفنا في مدرسة، والتي للمدارسم وضعها تمدينة هامبورغ ل خطة نظافة تفصيلية كانه

Krause( .10ءة ال رجو منكم قران. لمعظم األسئلةمؤكدة إجابات معها أيًضا مرفق ، ولمكتوبوهي مرفقة مع هذا ا 
  قم بمناقشتها مع طفلك.ثم ة عنايبصفحات هذه 

  
  . التدريجي للعمل المدرسي االستئنافللجميع بداية طيبة ناجحة في  نحن نتمنى 

  
  تحياتنا الطيبة

  
  

Arne Gudjons  

Emil Krause Schule; Krausestraße 53, 22049 Hamburg 

An die Eltern,  

Schüler*innen und   

Kolleg*innen 

 درسة زمالء والزميالت في م، والاتذالتالميذ والتلميوإلى اآلباء، 

der Emil Krause Schule 

Arne Gudjons 
Schulleitung 

  
Krausestraße 53, 22049 Hamburg 

Telefon: +49.40.428486.200 
 

eMail: arne.gudjons@bsb.hamburg.de  
 


