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العطل التعليمية – معلومات ألولياء األمور
حضرات أولياء األمور األعزاء،
نحن سعداء بعودة أبنائكم إلى المدرسة .لقد أحدث فيروس كورونا تغييرً ا كبيرً ا في حياتنا اليومية .كما أن التعلم لم يكن سهالً بالنسبة
للعديد من األطفال واليافعين في ذلك الوقت ،بالرغم من أن المعلمين وأنتم كأولياء أمور قد قدمتم أفضل ما لديكم.
لذلك ،يوجد في مدينة هامبورغ اآلن عرض إضافي:

العطل التعليمية  2020في مدينة هامبورغ
العطل التعليمية  :2020هي عبارة عن ثالث ساعات دراسية كل يوم لمدة أسبوعين يقوم أثناءها ابنكم بالبحث وحل األلغاز والقراءة
والكتابة والحساب واكتشاف العديد من األشياء الجديدة مع أطفال آخرين .العطل التعليمية هي فرصة لتدارك ما فات ولالستعداد بشكل
جيّد لبدء السنة الدراسية المقبلة .حيث يعمل موظفون مؤقتون ،مؤهلون في مجال التربية ،على مواكبة األطفال في العطل التعليمية
وعلى اإلشراف على العروض.
ضا؟
ما هو الشيء المهم أي ً










ستجري العطل التعليمية في الفترة ما بين  13و  31يوليو/تموز  2020في مدارس مختارة في مدينة هامبورغ .وستخبركم
المدرسة الخاصة بكم بالوقت والمكان بالضبط.
يُسمح بالمشاركة لألطفال واليافعين من مرحلة الحضانة إلى الفصل  9والذين ترشحهم معلماتهم ومعلموهم.حيث يتم على
وجه الخصوص اقتراح األطفال واليافعين الذين قد يمثل هذا العرض بالنسبة لهم فرصة مهمة للغاية ودعمًا في عملية
التعلم.
العرض موجه أيضًا لألطفال واليافعين الذين يدرسون في الفصول األساسية وفي الفصول التحضيرية الدولية ولألطفال
واليافعين الذين ينتمون لمراكز التعليم واالستشارة المحلية.
التسجيل تطوعي! من قام بالتسجيل ،يلتزم بالمشاركة لمدة أسبوعين ،لكي تتمكن مجموعة ثابتة من التعلم سوية.
تتكون مجموعة معينة من  10تلميذات وتالميذ كحد أقصى.
ّ
تجري العطل التعليمية عادة في المدرسة الخاصة بابنكم .إال إذا شارك عدد قليل من األطفال من مدرسة معينة ،فقد يكون
هناك عرض في مدرسة مجاورة.
إذا كان ابنكم مسجالً في نفس الوقت في خدمة الرعاية في العطل في المدرسة ،فيمكنه أن ينتقل ببساطة وبسهولة من
الرعاية إلى العطل التعليمية.
ال تؤدى أي مصاريف خاصة بالعطل التعليمية.
ُ
تسري في العطل التعليمية نفس إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي طبقت وقت الدراسة.

هل ابنكم ضمنهم؟ يرجى التسجيل إذن في العطل التعليمية في المدرسة مباشرة بملء استمارة التسجيل!

