

نشرة إخبارية ألولياء األمور من 26 شباط 2021

التعليم الجزئي منذ 22 فبراير 2021 

 بدأ التعليم للصفوف من األول إلى الثالث في 22 شباط 2021 في فصول مقسمة ووفًقا لقواعد املسافة والنظافة.  كنا 
سعداء للغاية ألن املدرسة امتألت  باألطفال مرة أخرى.  يرجى مالحظة أن خطة برلني التدريجية (خطوة بخطوة) موقفة عن 
التنفيذ حاليًا.  يجب على جميع التالميذ وجميع املوظفني ارتداء قناع وجًها لوجه.  سيضمن موظفونا حصول األطفال على 


وقت كاٍف في الهواء الطلق وأنه يمكنهم خلع القناع بانتظام.  بالطبع ، يحدث هذا تحت إشراف ووفًقا لقواعد املسافة.

 استراتيجية االختبار وفحص املوظفني 

في 22 شباط 2021 ، تم تدريب اربعة زمالء من مدرستنا من قبل موظفي ASB ويمكنهم اآلن اجراء فحص ملوظفي 
املدرسة االبتدائية في Koppenplatz مرتني في االسبوع بحثا عن عدوى كورونا. في املستقبل املنظور، ستتاح هذه 


االخبارات السريعة أيضا ألطفال املدارس كاختبارات ذاتية.

مرشح (فلتر) الهواء 

 سلمت إدارة مجلس الشيوخ هذا األسبوع 18 مرشًحا للهواء إلى مدرستنا ، وهي قيد االستخدام بالفعل.  نأمل أن توفر 
فالتر الهواء حماية أكبر ضد العدوى ألطفال املدارس وموظفينا ، ويسعدنا أن نكون مجهزين اآلن.  الشخص املسؤول عن 


Ullrich جميع األسئلة حول مرشحات الهواء ومفاهيم التهوية ال يزال السيد

أجهزة "تابليت"  لطالب املدارس 

 إذا كنت تتلقى مزايا التعليم واملشاركة (BuT) ، فلديك االمكانية لتقديم طلب استعارة جهاز تابليت من عندنا.  من فضلك 

أرسل طلبك مباشرة إلى مديرنا اإلداري ، السيد Otte من خالل االيميل التالي

verwaltungsleitung@koppenplatz.schule.berlin.de


 Koppenplatz مجلس الطالب في

 على الرغم من النشاط املدرسي االستثنائي ، يجتمع مجلس الطالب عبر اإلنترنت مرة أخرى.  بتوجيه من األخصائية 
االجتماعية في املدرسة السيدة Suchardt ، تتم مناقشة موضوعات هامة للمجتمع املدرسي وتنسيقها ، مما يساهم 


بشكل كبير في التعليم من أجل الديمقراطية

مجموعة توجيهية لثقافة مدرسية حساسة للتمييز العنصري 

 يتم حاليًا إنشاء مجموعة توجيهية تحت إشراف السيد Ullrich ، والتي ستنشىء مفهوًما لثقافة مدرسية حساسة للتمييز 

العنصري.  سنبلغك دائًما على الفور بآخر التطورات والتطورات الخاصة بمجموعة التوجيه

لجنة البناء 

 نظرًا ألن املبنى في Bergstrasse سيتم تجديده في عام 2024 ، فقد أنشأنا لجنة بناء لجلب األفكار من الطالب 

Ullrich واملعلمني وأولياء األمور.  الشخص املسؤول عن االتصال هو السيد
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روابط : معلومات من إدارة مجلس الشيوخ 


 معلومات عن عمليات املدرسة

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/


رسائل الى املدارس 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/



أحييكم بحرارة ولعائالتكم!
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