
 ، األعزاء اآلباء واألمهات والطالب 
 
 

أن يبقى ابنك أو  قررت الحكومة مساء األمس أنه يجب أن تظل مدرستنا مغلقة حتى شهر يونيو بسبب فيروس كورونا. ويجب أيًضا 
 بعد عطلة مايو وأداء مهام عمله المدرسية عبر الكمبيوتر. ابنتك في المنزل

 
 عطلة مايو 

، سيبدأ إعطاء الدروس مرة أخرى. سيكون  2020مايو   6يوم األربعاء الموافق . 2020مايو  5تبدأ عطلة مايو غًدا وتستمر حتى  

أن يفعله طفلك، وبعد ذلك سيتعين على  الدرس األول مع المشرف التعليمي عبر الكمبيوتر. سيخبرك المشرف التعليمي بما يجب 
 طفلك مواصلة العمل عبر اإلنترنت ألداء المهام المدرسية من المنزل. 

 
 الواجبات المنزلية 

وبعد ذلك، سيخبرونك بما ال يزال يتعين على طفلك القيام   طفلك.بعد عطلة مايو، سيتحدث معك المعلمون والمعلمات بخصوص نتائج 
المضي قدًما في مساره الدراسي. لن يحصل طفلك على واجبات منزلية لجميع المواد. سيكون ذلك فقط في  به وصنعه حتى يتمكن من 

المواد التي ال تسير فيها األمور معه على ما يرام حتى اآلن، ولكنها مهمة لالنتقال إلى الصف الدراسي التالي. سيعمل طفلك على  
 مع المعلم عبر الكمبيوتر. وسيخبر المعلم طفلك متى سيكون ذلك.  تحسين مستواه في هذه المادة أو المواد بالتعاون

 
. إذا لم يفعل طفلك ذلك، فهناك احتمال بأال ينتقل إلى  إلزامية المهم هو: يجب على ابنك أو ابنتك القيام بهذه الدروس، وبالتالي فإنها 
المقبل... لذلك التواصل مع المشرف التعليمي مهم جًدا، حتى  الصف الدراسي التالي. أو أنه سوف ينتقل إلى مستوى أدنى في العام 

 تعرف أنت وطفلك بالضبط ما يجب القيام به للمدرسة. 
 
 
إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الرسالة، فيرجى االتصال بالمشرف التعليمي. ويمكنك أيًضا إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني  

 هاتفيًا، وهم: إلى قادة الفريق أو االتصال بهم 
 A. Alsemgeest:  /  06 51838272a.alsemgeest@msa.nlالسيدة 

 G. Kloosterman: /  06 18290744  g.kloosterman@msa.nlالسيدة 
 

 
 info@oostpoort.nl.إلى عنوان البريد اإللكتروني ذلك، فيمكنك إرسال سؤالك  إذا لم يفلح

 
 أتمنى للجميع االستمتاع بعطلة مايو، وأن يتمتعوا بموفور الصحة والعافية. 

 
 

 مع خالص التقدير والتحيات، 
 

 ( Sander Jacobsساندر ياكوبس )

 المدير
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