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التاريخ والبروتوكول حسب التوقيع
143رقم  

اتللتالميذ والتالميذت وللعائال
المدرسةب موقع الويب الخاص  وللموظفين  

في المدارس  دراسةاستئناف ال 
من المرحلة اإلعدادي  األولصفللو لجميع صفوف المدارس االبتدائية 2021 أبريل 7اعتباًرا من يوم األربعاء الموافق    

 وبموجب مرسوم وزير الصحة44 رقم 2021 لعام  أبريل األول من بتاريخ الصادر  قانونال أنه بناًء على أحكام مرسوم معلمكُن
أبريل وحتى إشعار آخرالسابع من بدًءا من األربعاء  و ذلك 2021أبريل  بتاريخ الثاني من   المؤرخ

اإلعدادي من المدارس ولجميع فصول المدارس االبتدائية والصف األل  للتالميذبالحضور استئناف الدروس  سيتم  
قدمهاوف تس التي لتعليمات وادرسة الثاني والثالث للمدارس اإلعدادية حسب خطة من المفين  للصعدُب التعلم عن واستمرار 

معلمي الفصل لألسر والتالميذكذلك  و درسةالم

 لما هو محدد فيوفقًاحضوراً )  تمت دعوة أبنائهم للمشاركة في األنشطة التعليمية لذين االثاني والثالث  اإلعدادي الصفين عائالت
من خالل حول كيفية الحضور  محددةالمعلومات ال قد تلقوا   لتخصيصية( المجالس او المجموعة التشريع وما تم تحديده من قبل

ةقنوات االتصال المعتاد

(69 كذلك   و68المرسوم رقم لمدارس االبتدائية دون تغيير )انظر للتالميذ ا وطرق وصول تدريستظل ساعات ال

ً إلى المدرسة في الساعةالعدادي سيدخلون تالميذ الصفوف األول من المدارس ا  ،ةمن المدخل الرئيسي للمدرس الثامنة  صباحا
 وسوف ينهون الدروس وفقًا لألوقات المعتادةالمنسقون  المسؤولون  وفقًا لإلرشادات المحددة التي يقدمها

الثاني والثالث(  الصفين  )المدارس اإلعداديعدُبالعائالت التي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر أو اتصال باإلنترنت لتطوير التعليم عن 
الفصل مدعون ألخبار  مدرسون وللتعليم الرقمي المتكامل )فصول المدارس االبتدائية والصفوف األولى من المدارس الثانوية(

 باربرا بورليه عن التعلم عن بُعد األستاذة  المسؤولةيعلمون سنالذي

التوجيهات و التعليمات على الويب ، وال سيما قسم المدرسة  موقععلي في متابعة  العائالت والموظفين مدعوون  باستمرار     

للتالميذ وأسرهم وجميع موظفي المدرسة والموظفين  سعيدة  وأعيادالقيامة المجيد  عيد التهنئة بمناسبة  ننتهز هذه الفرصة لتجديد
 ، إدارة وفنيي البلدية  والهيئات االجتماعيةةالتربويين والرئيس وأعضاء مجلس المعهد و  وجمعيات أولياء األمور في المدارس

 واألبرشيات والمجتمعات المحليةهيئاتالووالصحية وموظفي  
مدير المدرسة
انطونيو بيري 
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