
  
 
 
 
 
 

26 March 2020 

،آلباء األعزاء  السالم علیكم   

COVID-19- Student Free and Work From Home 

 

ھذا   ، على استجابتكم السریعة بإبقاء أطفالكم في المنزل. لقد قدمت  جمیعابتوجیھ الشكر لكم أن أبدأ  أود  اوال 
. ومساعدي المدرسین  والمدرسین العاملین   ، أطفالكم  علىالطلب بدافع القلق الحقیقي    

 الیوم األخیر للطالب

أقوم أیًضا  سالتي تم اإلعالن عنھا مؤخًرا ،  الثاني المستوى   مباشرة لقیود الستجابة اال بناًء على ھذا الطلب ، و
   )   Microsoft Teams(  بإعداد مدرستنا للتعلم عن بُعد من خالل

المتبقیة من   خمسة. ستكون األیام ال2020مارس  27 لجمعة یوم اللقیام بذلك ، الیوم األخیر لجمیع الطالب 
   سیعمل المعلمون على إعداد المناھج الدراسیة  .  یبقون في المنزل  حیث   الفصل الدراسي أیاًما خالیة من الطالب 

سواء كان في    .حتى یتمكن أطفالنا من االستمرار في الحصول على تعلیم عالي الجودة   االسبوع خالل ھذا 
 المدرسة أو عن بعد. 

  دعم موظفي الخطوط االمامیة

للطالب ، سوف نقدم   الحرةیر منكم ، في ھذه األیام لدعم مجتمعنا ، واعترافاً بالعمل الحیوي الذي یقوم بھ الكث
(في   فقط  اإلشراف على الطالب في المدرسة االبتدائیة فقط ، لآلباء الذین یعملون في الخطوط األمامیة 

أنھم بحاجة إلى إشراف. یجب علیك   المستشفیات والصیدلیات والطوارئ الخدمات وما شابھ ذلك) یعني 
المناھج والمقرارات  طفال على ن حصول األ االتصال بالمكتب والحجز المسبق لھذا اإلشراف ، والتأكد م

للعمل من خاللھا.  الدراسیة  

 

  الدراسة من المنزل 

بینما نعیش في وقت غیر مؤكد ، ھناك شيء أنا واثق تماًما بشأنھ ؛ ال یوجد شيء أكثر أھمیة من 
  خالل یكون مصدر توتر وقلق. يالمنزل ، أو  الدراسيمن فضلك ال تدع العمل  سالمة طفلك.

: األسبوع الماضي ، أخبرت الطالب أن أفضل األشیاء التي یمكنھم القیام بھا من المنزل ھي   

ألیف) ؛ (ألخیھ أو حیوان  قصة الاو  كتاب القراءة •   

المساعدة في المطبخ (الطبخ ھو واحد من أفضل دروس الریاضیات) ؛•   

ABN: 85 802 283 515 



(أخرج أطفالك في الخارج وفي الطبیعة).  بھا واعتن  ازرع حدیقة  , الزراعة•  

من   وفي ھذا الوقت المضطرب استلھمت من المرونة والمثابرة التي أراھا كل یوم من معلمینا المخلصین ، 
ومن اآلباء الذین یثقون بنا.   ومنكم  أطفالنا الجمیلین   

 إن شاء هللا ، فإن جھودنا ستبقینا جمیعا بأمان 
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