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 بدأنا العام الدراسي 2020/21 بتوقعات كبيرة - كان البد من امتالء الحياة في الر فيربوندشول الجديدة ، وهي مزيج من
Otto Hahn Realschule و Theodor Heuss Werkrealschule.  لقد أمضينا أكثر من عام من  اإلعداد

وتطوير المفاهيم والتخطيط وراءنا .مستوحاة من مزايا مدرسة الشبكة والدعم الكبير من أولياء األمور والطالب والمعلمين 
 .ومدينة الر ، شرعنا جميعًا في إنشاء منزل مدرسي قوي ألنفسنا

 

بشكل كبير في حياتنا المدرسية اليومية .لقد اضطررنا إلى إلغاء األسابيع  Covid19 لقد قيدتنا اللوائح المتعلقة بفيروس
المدمجة والتدريب الداخلي ،  ولم  يكن من الممكن عقد أحداث الوقاية وتم حظر األحداث المدرسية .باإلضافة إلى ذلك ، 

 .كان علينا تقليل الفصول الدراسية طوال اليوم بشكل كبير وساعات الدعم  المخطط لها من أجل تلبية متطلبات النظافة

 
نتيجة لهذه الظروف الخاصة ، يتعرض العديد من شبابنا بشكل متزايد لمشاكل عائلية واجتماعية تمثل تحديًا كافيًا في ظل 

 .الظروف العادية ، ولكنها تمثل حاليًا حالة قاسية لجميع المعنيين
 

 ولكن ليس نحن فقط كمدرسة تأثرنا بالتغييرات الجذرية - فقد فقدت الوظائف ، وتعين على الشركات الدخول في اإلفالس
واآلراء المختلفة هددت بتقسيم المجتمع ، والمناقشات والمحادثات التي كانت تعتبر أهدافًا وجودية للمناخ قبل بضعة  ،

أشهر أصبحت قاسية بشكل متزايد وتراجعت ، وما إلى ذلك .باإلضافة إلى جميع مناطق المشاكل المذكورة ، يعاني 
 .ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم من تزايد الصراعات والنزاعات المسلحة واالستغالل والكوارث الطبيعية

نحن كمجتمع نواجه تحديًا إليجاد  حلول مقبولة اجتماعيًا لجميع الناس في بلدنا ، وال نشعر باإلحباط والدفاع عن بعضنا 
البعض .يصبح هذا واضًحا بشكل خاص في  أيام عيد الميالد ويجب فهمه على أنه  مهمة لنا جميعًا  .كما تم اإلعالن عنه في 

الرسالة  ربع السنوية األولى ، هذه "سنة دراسية  تجلب معها العديد من التغييرات واالبتكارات وتقدم لنا كمجتمع مدرسي 
 كامل تحديات كبيرة ."وباء كورونا الحالي يمثل مثل هذا التحدي 

 

نود أن يشعر المجتمع المدرسي بأكمله بأنه مدعو إلى "التصرف بحكمة وبتسامح ، ووفقًا لبيان مهمتنا ، ومعاملة بعضنا 

 ".البعض باحترام والمساعدة بنشاط ووعي في تشكيل مدرسة شبكتنا الجديدة

 ."نحتاج إلى أولياء األمور الذين يشاركون في الحياة المدرسية ويرون المعلمين شركاء تربويين  وليسوا "معارضين ...

 .نحتاج إلى طالب يفهمون المدرسة كمكان للتعلم والعيش ومستعدين لقبول وتنفيذ قواعد العيش معًا ...

 .نحن بحاجة إلى معلمين يشعرون بأنهم مدعوون لتوفير التعليم والتربية للشباب ، بغض النظر عن أصلهم وشخصيتهم ...

 
 كورونا الحالي 

 .“يجب أن تدخل مدرسة شبكة الر "اإلغالق "اعتباًرا من  األربعاء 16 كانون األول 2020 ⦁

 .يوم االثنين 14 ديسمبر ويوم الثالثاء 15 ديسمبر 2020 ستقام  الدروس حسب الجدول الزمني .اليوم كله مفتوح أيًضا ⦁

 .آخر يوم دراسي رسمي هو الثالثاء 15 ديسمبر 2020 - تقام دروس معلم الفصل هنا في الفصلين الخامس والسادس  ⦁

 يجب على جميع الطالب اصطحاب موادهم التعليمية معهم إلى المنزل

للمدرسة الثانوية تم تأجيله - ومن المتوقع أن يتم تنفيذه في األسبوع من 25 إلى 29 يناير  WBSمشروع فحص ال ⦁

2021 

في التعلم عن بعد - وهذا يعني أن الفصول ستعمل لمدة  (9d، e، f & 10a، b، c، e) ستدخل جميع فصول االمتحان ⦁

 التكنولوجيا  /الفرنسية / AES ساعات يوميًا في المواد الرئيسية األلمانية واإلنجليزية والرياضيات و 4

 .سيتم اإلعالن عن الخطط الخاصة بذلك يوم الثالثاء 15 ديسمبر 2020

 .يجب على أي شخص  يحتاج إلى جهاز طرفي االتصال بمعلم الفصل على الفور

 سيذهبون في إجازة في  وقت مبكر  a ، b ، cالصفوف 5-8 والصفوف 9 ⦁

 هذا يعني أنه ال يوجد تعليم 



بالنسبة آلباء طالب صفوف ال5 إلى ال7 يتم تزويد الفصول الدراسية من  ما يسمى بـ "المهن ذات الصلة بالنظام  " ⦁

 برعاية الطوارئ في المدرسة إذا  كانت هناك حاجة ملحة

 .يرجى التسجيل على الفور مع معلمي الفصل

 .سيتم تقديم رعاية الطوارئ حتى يوم الثالثاء الموافق 22 ديسمبر 2020

 اإلشراف على  الطالب سيكون من من ساعة إلى ست ساعات 

    .يرجى االتصال بمدينة الر لمعرفة ما إذا  كانت ستوجد حضانة في  فترة ما بعد الظهر طوال اليوم

 ."يُنصح جميع الطالب بالقيام بتكرار الواجبات وتكرار المفردات واالستعداد للوقت بعد "اإلغالق ⦁

وفقًا للوضع الحالي ،  يجب أن تعود المدرسة يوم االثنين 11 يناير 2021 .يرجى أيًضا مالحظة البيانات الصحفية  ⦁

 .الصادرة عن والية بادن فورتمبيرغ والمتطلبات العامة للوباء والمعلومات الموجودة على موقعنا على اإلنترنت

في اليوم األول من المدرسة بعد "اإلغالق "،  من المتوقع أن تتم الدروس وفقًا للجدول الزمني ، ولكن حتى خمس  ⦁

 .ساعات فقط .ال توجد رعاية نهارية كاملة في هذا اليوم

كلنا نواجه تحديات هائلة في هذا الوقت العصيب !لذلك من األهمية بمكان أن نلتزم جميعًا بالمبادئ التوجيهية تضامنًا 

وانضباًطا كبيًرا ، حتى نتمكن جميعًا من العودة إلى الحياة الطبيعية وال تذهب تدابير حكومتنا عبثًا  .إنه بالضبط في  مثل 

  .هذا الوقت الذي يظهر فيه المجتمع ألوانه الحقيقية - دعنا  /دعونا نظهر القوة معًا ونقف معًا

 

 تغيرات شخصية

 تم تعيين السيدة إنغريد فورير نائبة أولى للرئيس ⦁

 تم تعيين السيد ماتياس لوب نائبا ثانيا لرئيس الجامعة 

 !تهانينا على دورك الجديد  في مدرسة الر الخاصة بنا

 نتمنى لكليهما الكثير من التعاطف والنجاح والرضا  
 

 :في نهاية العام  /النصف الثاني من العام الدراسي سنترك

 Verbundschule Teningen السيد بوهرريتغير بصفته نائب مدير جديد في

 السيد جروسينمايار والسيد ليبيرال

 تنتقل سكرتيرة مدرستنا السيدة هورنر إلى المدرسة االبتدائية في سولز

 .وسيتقاعد القائم بأعمالنا السيد فريك

نتمنى للجميع التوفيق والصحة في حياتهم المستقبلية ونشكرك جزيل الشكر على العمل الذي قمت به في 
مدرستنا.⦁للتعويض عن عمليات النقل ، وإجازة األبوين ، والمرض ، وما إلى ذلك .سنتمكن من الترحيب بالمعلمين الجدد 

  في مدرستنا في فبراير 2021

 
 معلومات عن المدرسة وتنظيم الدروس 

 التغييرات بعد عطلة عيد الميالد  •

 :بداية ونهاية المدرسة

في اليوم األول من المدرسة  بعد "اإلغالق "،  تعقد الدروس حسب الجدول السابق حتى الساعة الخامسة )انظر أخبار 
 .(كورونا

 :اعتباًرا من اليوم الثاني من المدرسة ، يتم تطبيق لوائح جديدة وجدول زمني معدل

 الصفوف من 5 إلى  7 :الدروس من 7.45 صباًحا إلى 12.55 مساءً  •

 الصفوف من 8 إلى  10 :الدروس من 8.30 صباًحا إلى 1.45 مساءً  •

 فصول ما بعد الظهيرة :من 1.45 إلى  3.15 مساءً  •
 



التربية البدنية :لن  يكون هناك تربية بدنية منتظمة حتى إشعار آخر .بدالً  من الرياضات الداخلية ، سنوفر وقت التمرين  ⦁
)في الهواء الطلق (أو النظرية الرياضية أو التدريب االجتماعي .ستحمي هذه اإلجراءات جميع الطالب والمعلمين بشكل 

 .أفضل في المستقبل وتجنب فرض الحجر الصحي  على فصول بأكملها
 

 .في اليوم األول من المدرسة بعد العطلة  ، ال يلزم تقديم أي لوائح خاصة بالوباء من وزارة الثقافة إلى  مدرس الفصل ⦁

 

 .يجب على العائدين من الخارج  /من مناطق الخطر )تصاريح خاصة (مراعاة لوائح الحجر الصحي !الرجاء االبالغ ⦁

 
 ملحوظة :اعتذار  /تغيب  /غياب بدون عذر  ⦁

من اليوم األول للغياب ، يجب إعتذار الطالب المرضى .ويرجى االتصال بالسكرتارية على  الرقم )07821- •
 .لإلعفاء (sekretariat@verbundschule-lahr.de ) أو إرسال بريد إلكتروني (919610

 .يجب أن يكون لدى المدرسة اعتذار كتابي خالل 3 أيام  عمل من  المرضى •

إذا لم يتم تقديم اعتذار كتابي ، فسيتم اعتبار الطفل "غير معفى "ويجب ، على سبيل المثال ، أن يحصل عقوبة  •
 .على درجة 6 عن وظيفة فاتته

 .من عدد 5 أيام غياب بدون عذر  ، سنبدأ في إجراء غرامة في المستقبل •

 ليوم واحد لإلعفاء من الدروس ،  يرجى االتصال بمعلم الفصل  لعدة أيام فقط كتابةً  إلى إدارة المدرسة •

 النظافة  /إجرائات الكورونا  •

حماية الفم واألنف  :ارتداء الكمامات في مباني المدرسة بأكملها وفي مبنى المدرسة وفي الفصل ال يزال  •
 .إلزاميًا !يجب وضع الكمامات في الهواء الطلق على مسافة 1.5 متر

إذا تم إعفاء الطالب  /المدرسين من ارتداء الكمامات ، فهناك التزام بالحفاظ على  مسافة ال تقل عن  1.5  •
 .متر للشخص التالي .من بين أمور أخرى ، هذا ال بد منه انتبه لترتيبات الجلوس

تطهير اليد :يتم وضع أجهزة تطهير عند مداخل جميع المباني ، ويمكن تنظيف اليدين بالصابون في دورات  •
 .المياه وفي الفصول الدراسية

 ."مخطط الطريق في المدرسة  :تشير الالفتات وأشرطة الحاجز إلى "االتجاه الصحيح للحركة  •

بشكل أساسي ، يجب أن تحافظ على مسافة  بينكما وتفكر في بعضكما البعض )مثل العطس في ثنية  •
 .(ذراعك

 .ال يجوز إرسال األطفال المرضى إلى المدرسة  •

فقد يتم إعفاء هؤالء  ، Covid19 إذا تعرض األشخاص في  منازلهم أو الطالب لخطر معين متعلق بمرض •
الطالب من الدروس لفترة زمنية  معينة .يجب اإلبالغ عن ذلك كتابيًا لمعلم الفصل .ومع ذلك ،  هناك التزام 

 بالمشاركة في التعلم عن بعد .يجب أيًضا إجراء التعليم عن بعد )انظر التعلم عن بعد(

 
 قوانين اإلستراحة •

يستمر تطبيق مناطق االستراحة المحددة في الصباح .يجب أن تقضي الفصول فترات الراحة  في الفصل . •
 .يجوز دخول مبنى المدرسة مع مدرس واحد فقط

 الخامس :ملعب على إطار التسلق •

 السادس: اشخاص  :ملعب بجوار الجناح  •

 السابع :ساحة المدرسة في الكافتيريا •

 الثامن :حوض احتجاز خلف الكافيتريا   •

 التاسع والعاشر :أمام المدخل الرئيسي   •

 ملعب أمام النوافذ الفنية :VKLال •

في حالة  هطول األمطار  /البرودة الشديدة ، يتم االستراحة في الفصل الدراسي مع المعلم من الدرس   •
 السابق )انتبه لإلعالن(

مبيعات اإلستراحة - ال يزال يتم اختيار الفصول فقط - سيتم اإلعالن عنها أيًضا عبر عرض الجدول  •
 ..الزمني

 
 دروس ليوم كامل  /بعد الظهر  /كافتيريا  •

 .المتحدثين الشخصيين الجديدين  لطوال اليوم هم السيدة إيلي  والسيدة واكر ⦁

 .يتم تقديم عرض طوال اليوم بانتظام للصفوف من الصف  الخامس إلى السابع

اإللغاء والتسجيل ليوم كامل ممكن فقط كتابةً  من خالل إدارة المدرسة .من حيث المبدأ ، ال يمكنك إلغاء التسجيل إال في  ⦁
 .نهاية العام الدراسي

 .في حالة تكرار سوء السلوك ، يمكن استبعاد الطالب مؤقتًا أو كليًا من المشاركة في  اليوم الكامل ⦁



 .الكافتيريا مفتوحة ⦁

 التعلم عن بعد  /الدروس الملغاة  •

 باإلضافة  إلى ذلك .MS تدريبًا في  دروس في فرق Verbundschule Lahr تلقى جميع طالب مدرسة •
 .Office365 لديهم جميعًا حساب بريد خاص  بهم وترخيص ،

يمكن أن  تتم المهام  .MS Teams لقد أنشأنا قنوات الفصل ومرافق الدردشة الرقمية من خالل ⦁ •
 .والمعلومات واجتماعات الفيديو بهذه الطريقة

يمكن للعائالت التي ليس لديها جهاز حتى اآلن استعارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من خالل المدرسة  ⦁ •
 .اعتباًرا من يناير 2021 لفترة التعلم عن بعد المحتملة

اعتباًرا من كانون الثاني )يناير  (2021 ، سننشئ تطبيقًا منفصالً  للوالدين  )ممكن عبر الهاتف المحمول ( ⦁ •
ونرسل الرسائل والمعلومات واإلشعارات المتعلقة به مباشرةً  إلى الوصي القانوني )ستتبع المعلومات 

 (الواردة في  هذا بشكل منفصل في  يناير

 .يتم تكليف الطالب الموجودين في الحجر الصحي  أو الذين قرروا الدراسة في المنزل بمهام منتظمة •

 
 :تواريخ مهمة  حتى أبريل 2021 )يمكن تغيير الوضع الحالي(

 ديسمبر 2020 16  •

 !بدء المدرسة حسب الجدول الزمني "القديم  "- ال يوجد يوم كامل :11.01.2021 - •

 كانون الثاني )يناير  :(جدول زمني جديد ، تغيير أوقات البدء  /االنتهاء  12  •

 إن أمكن بسبب الوباء WBS مراجعات مشروع .01 :25-29  •

 G9 / M10 معلومات  /شهادات نصف سنوية :05.02 •

 اجتماع أولياء األمور  - يفترض أنه رقمي :09/02  •

 !األيام الرياضية 5-7  /8-10 واالحتفاالت الكرنفالية 5-7 - تم اإللغاء :10/11/02  •

 ١٢-١٧ فبراير :عطلة شتوية  •

 فبراير :أيام مفتوحة )للصف الرابع (- ستتبع المعلومات 22-26  •

 (G9 / M10) امتحانات التواصل باللغة اإلنجليزية :01/02/03  •

• ⦁ 03.03.: VERA 8 German 

 G7 والمسار التعليمي WPF M6 معلومات :.04.03 •

 اإلنجليزية VERA 8 :الخامس من مارس  •

 VERA 8 math :مارس 8  •

 مارس :أيام التسجيل 5 سلسلة جديدة  10/11  •

 عطلة عيد الفصح :.11.04-.27.03  •
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