
 األعزاء، اآلباء
 

 الطالب، أعزائي
 

 من الرغم على. متوقعة غير بقوة األحيان بعض في الجليد أو بغزارة الثلوج تساقط أو العواصف مثل القاسية الجوية الظروف تحدث
 على تأثيرها كيفية تقييم الصعب من يكون ما غالبا أنه إال الطقس، توقعات خالل من المناسب الوقت في عنها اإلعالن يتم ما عادة أنه
 .مختلفة أوقات في المدينة مناطق من منطقة كل
 
 :القاسية الجوية الظروف حالة في بريمرهافن مدينة مدارس في الدروس إجراء به يتم الذي بالشكل الرسالة بهذه نعلمك أن نود
 
 :جليد أو كثيف ثلوج تساقط أو عاصفة. 1

 
 الممكن من كان إذا. التدريس عملية في بالتغييرة التربية مديري قبل من المدارس جميع إبالغ فسيتم شديد، مناخي وضع هناك كان إذا

 أولياء بإبالغ المدارس تقوم. ظهرا 12 الساعة يتجاوز ال موعد فيقبل بيوم  المدارس إلى اإلشعار هذا إرسال فسيتم عليه، التعرف

 .التغيراتب الفور على والطالب األمور
 

 لن....(.  ،itslearning، schulcloud الرئيسية، الصفحة) المعتادة المدرسية اإلبالغ إجراءات عبر اإلخطار عن اإلعالن سيتم

 .طة الراديوبواس إشعارات هناك تكون
 

 .الفترة خالل هذه ةااللزامي للمدرس الحضور تعليق سيتم. دروس الزامية اونالين الطالب جميع يتلقى القاسية، الجوية الظروف خالل
 
 :الفردية المدرسية المستويات على يلي ما ينطبقس
 

 االبتدائية المدارس
 
 .)اونالين( رقمي شكل في المنزل من الدروس تتم أووظائف منزلية  إما الطالب يتلقى االبتدائية، المدارس في •
 
 .الرقمية الدروس في للمشاركة أو المهام لمعالجة مدرستهم إلى القدوم للطالب يمكن األمور، أولياء طلب على بناء •
 
. تعمل ال التوصيل خدمات: مالحظة يرجى .المعنية المدرسة نوع على واإلشراف باإلشراف المدرسة التزام يعتمد الحالة، هذه في

 .السنوات جميع في رعاية عرض يتوفر ،المحتاجين للرعاية الخاصة للطالب
 

 (Lloydثانوية  الثانوية، المدارس) الثانوية المدارس

 
 
 .الثانوية المدارس في)اونالين(  بعد عن التعلم يتم •
 
 .بعد عن الرقمي التعلم في المشاركة والسادس الخامس الصفين في للطالب السماح يمكن األمور، أولياء طلب على بناء •
 

 :التدريب ومدارس المهنية الثانوية المدارس
 
 من الزمني للجدول وفقا بعد عن الرقمي التعلم تنفيذ يتم ،(المسائية المدرسة) الكبار مدرسة في وكذلك المهنية الثانوية المدرسة في
 .المعنيين المتخصصين المعلمين قبل
 
 ة:عالي خارجية حرارة درجات .2

 
 هذه في التدريس عملية أن في السبب هو وهذا مدارسنا، في الفردية الغرف على جدا مختلف تأثير لها المرتفعة الحرارة درجات
 .كل مدرسة على حدىل الهيكلية الظروف إلى تستند أن يجب الحاالت

 
 الخارجية الحرارة درجات في حتى للطالب المناسب التدريس لضمان الالزمة االحتياطات المدارس جميع ستتخذ المبدأ، حيث من

 وبالطبع المناخية، الظروف مع والوتيرة والمكان الشكل حيث من دروسهم تنفيذ بتكييف المعلمون سيقوم المثال، سبيل على. المرتفعة
 .دروس الرياضة على خاص بشكل هذا ينطبق. الطالب أداء في انخفاض أي االعتبار في يأخذونس
 

 .ذلك لعكس مقنعة أسباب هناك تكن لم ما االمتحانات أو الدراسية الفصول مثل لها المخطط االختبارات تأجيل سيتم
 



 في المدرسية اإلشرافية السلطة قبل من إال"( بسب الحرارة المرتفعة)" للدروس المبكر اإلنهاء أو الدروسوقت  تخفيض إجراء يتم لن
 .جدا خاصة استثنائية حاالت

 
 فيمكن ،(الدموية واألوعية القلب أمراض بسبب المثال سبيل على الحرارة، عن الناجمة الصحية بالمخاطر مهددين الطالب كان إذا

 .بعد عن التعلم ذلك بعد سيتلقون المدرسة، إمكانيات نطاق حسب. اليوم لهذا الدروس في المشاركة من إعفاؤهم
 

 :هواء ملوث3.
 
 جميع في المدارس في التدريس عمليات تستند ،(هواء الملوثال)  االنبعاثات من باستمرار المرتفع الهواء لتلوث جدا النادرة الحالة في

 .هذه المعلومات رسالة من 1 النقطة إلى أساسي بشكل المدرسية المستويات

 
 .المدرسة مشرف أو المعنية المدرسة بإدارة االتصال فيرجى هذا، الموضوع حول أسئلة أي لديك كان إذا
 
 
 
 نسك  ه  فانتيه س

 مديرية التربية ة رئيس


