إغالق المدرسة:
Stand: 13.03.2020, 12.30 Uhr
بدءا ً من يوم الثالثاء القادم  17.03.2020و حتى نهاية عيد الفصح القادم سيتم إغالق المدرسة .ولهذا
السبب ال توجد دروس وال رحالت مدرسية وال أنشطة خارجية أو أي فعاليات مدرسية أخرى .امتحانات
التاسع والعاشر واآلبيتور (  )eBBR, MSA, Abiturسيتم إجراؤوها كما هو مخطط مسبقاً .بجميع
األحوال سيتم تزويدكم بمعلومات أكثر الحقاً .نرجو من جميع الطالب والطالبات تزويد معلميهم ومعلماتهن
ومرشديهم بعناوين بريدهم اإللكتروني على الفور .البريد اإللكتروني ضروري للتواصل بين الطالب
والمعلمين من أجل الدراسة في األيام القادمة .لألسئلة واالستفسارات يمكنكم التواصل معنا دوما ً عبر وسائل
التواصل المعتادة.
 Birgit Faakمديرة المدرسة
نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.
____________________________________________________________

معلومات متفرقة ( مواعيد ،ترتيبات وتنظيمات)..
Stand: 16.03.2020, 14.00 Uhr
إلى تاريخ  03.04.2020تلغى :
 كل الصفوف واجتماعات المساعدة المدرسية المعيّنة مسبقاً. االمتحانات ،المذاكرات والشهادات للصفوف 12-7امتحانات البريزنتيشن ( )Präsentationsprüfungenتم تأجيلها مبدئيا ً إلى ما بين - 27.05.2020
.29.05.2020
كل الرحالت المخطط لها حتى نهاية العام الدراسي الحالي تم إلغاؤها.
إشعار آخر توقيع عقود من أجل رحالت جديدة.
باإلضافة إلى ذلك ال يمكن حتى
ٍ
معلومات حالية عن فيروس الكورونا واإلجراءات المتبعة من قبل وزارة التعليم تجدونها على الرابط التالي:
____________________________________________________________

:تحضير المواد التعليمية | خطة تدريجية
Stand: 16.03.2020, 13.30 Uhr
:المرحلة األولى
طالب وطالبات الفصل الرابع سيتم التواصل معهم قريبا ً  -كحد أقصى يوم الخميس  - 19.03.2020عبر
 Leistungskurse.اإليميل من قبل معلمي ومعلمات ال

ال يملكون عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالطالب Leistungskurseفي حال أن معلمي ومعلمات ال
.والطالبات ،يرجى من الطالب المعنيين التواصل مع المعلمين فورا ً
يرجى من كافة الطالب والطالبات التواصل عبر البريد اإللكتروني مع معلمي ومعلمات المواد االمتحانية ٣
. ( das 3 und 4 Prüfungsfach).و ٤
.كل الخطوات التالية أو ما يجب معرفته سيتم إعالمكم به من قبل المدرسين عبر البريد اإللكتروني
:المرحلة الثانية
ً
لمواد ) (Lernbausteineبدءا من يوم األربعاء  18.03.2020ستتوفر المواد /األوراق التعليمية
الرياضيات ،اللغة األلمانية واللغة اإلنكليزية للصفين التاسع والعاشر على صفحة موقع المدرسة الرسمي
:حيث يمكنكم تحميلها من هناك
http://www.boell-schule.de/
:المرحلة الثالثة
ً
من المحتمل أنه بدءا من يوم االثنين  23.03.2020سيتم تحضير األوراق والمواد التعليمية
:الموجود على الرابط التالي  Lernraum Berlin ،للصفوف  12-7عبر موقع )(Lernbausteine
http://www.lernraum-berlin.de/
ستقوم المدرسة بإنشاء حساب لكل طالب وطالبة .قريبا ً ستستلمون  lernraum Berlinالستخدام موقع
.معلومات أكثر حول هذا الموضوع
:المرحلة الرابعة
للصفوف من السابع للعاشر  10-7سيقومون بعمل مشروع وتسليمه عبر ) (WATأقسام العلوم واالقتصاد
 Lernraum Berlin.تحميله إلى موقع
.يمكن للطالب أن يبدؤوا بالعمل على مشاريعهم من يوم االثنين 23.03.2020
سيتم إعالمكم قريبا ً بتفاصيل ومعلومات أكثر حول محتوى األوراق والمواد التعليمية التي على الطالب أن
.يتعلموها ويحلوها
____________________________________________________________
ي التاسع والعاشر
المواد التعليمية للصف ّ
Stand: 17.03.2020 13:00 Uhr:
المواد التعليمية (أوراق الوظائف) للصفين التاسع والعاشر لمواد الرياضيات ،اللغة األلمانية واللغة اإلنكليزية
متوفرة حاليا ً للتحميل على صفحة موقعنا الرئيسية على الرابط التالي http://boell- :
/schule.de/hbo/lernmaterialien
يمكنكم الحصول على كلمة السر من معلم الصف.
في حال وجود أسباب تمنع الطالب والطالبات من للحصول على أوراق الوظائف أو حلها في المنزل ،يمكن
ي  19.03.2020و 20.03.2020
للطالب القدوم إلى المدرسة للحصول عليها بشكل ورقي يوم ّ
بين الساعة  09.00و  12.00ظهراً.
____________________________________________________________

المواد التعليمية على OneDrive
[نشر يوم ، 19.03.2020على الساعة ]9:00
نظرا للضغط الذي تعرفه غرفة التعلم لوالية برلين " "Lernraum Berlinوقدرة استعابها المحدودة فقد
تم وضع الدروس والمواد التعليمية األساسية لتالميذ الفصل  07إلى الفصل  12رهن إشارتكم
عبر  Microsoft OneDriveوذلك ابتداءا من تاريخ - 23.03.2020جزءا منها تم نشره
منذ .-19.03.2020
المزيد من المعلومات تجدونها عبر الموقع االلكتروني التالي http://boell-

 schule.de/hbo/lernmaterialienباستخدام كلمة المرور المعروفة لديكم سابقا.
____________________________________________________________

توصيات للتعلم في المنزل والجدول الزمني اليومي
[نشر يوم ،19.03.2020 :على الساعة ]16:00
لكي اليخلق انطباع لدى التالميذ على أنهم في عطلة مدرسية ،يجب تحديد جدول زمني يومي دقيق لهم.
يجب أن يتكون اليوم من ساعات للتعلم وفترات للراحة ,للحركة ولوقت الفراغ.
حا ومن
يفترض أن يتم تحديد فترتين على األقل للتعلم يوميًا (مثال :من الساعة  10حتى  11:30صبا ً
الساعة  1.30حتى  3بعد الزوال).

يتم فرز المواد التعليمية الموجودة في صفحة "المواد التعليمية"„“Lernmaterialienحسب
المادة والفصل الدراسي.
من اآلن فصاعدا توضع جميع المواد التعليمية للمواد التالية رهن إشارتكم :األلمانية ،الرياضيات،
اإلنجليزية ،التاريخ ،الجغرافيا ،األخالق ،التعليم السياسي ،علم األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،اإلقتصاد-العمل-
التكنولوجيا ( ،)WATمشروع (الفن) والمواد االختيارية (الرياضة ،الفرنسية ،الالتينية).
للتذكير مرة أخرى:
إذا كان لديك أي أسئلة حول المواد التعليمية ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:
fragdielehrkraft[at]boell-schule.de
(في موضوع البريد اإللكتروني يجب دائ ًما ذكر :المادة ,الفصل الدراسي واسم المعلم)
____________________________________________________________

تأجيل جميع االمتحانات ( + MSAالبكاالوريا) التي كان من المقرر أن تجرى قبل عطلة عيد الفصح
[نشر يوم ،21.03.2020 :على الساعة  7مسا ًء]
تأجيل جميع االمتحاناتالكتابية للبكالوريا -االمتحانات المركزية -التي كانت ستجرى قبل عطلة عيد الفصح
إلى التاريخ المحدد سابقا لإلمتحانان اإلستدراكية.
بالنسبة لإلمتحانات الكتابية للبكالوريا -الالمركزية -سيتم أيضا تحديد مواعيدها الحقا.

https://www.berlin.de/corona/faq/faq-corona-arab909684.ar.php?fbclid=IwAR3mcdnDcHhSn24uHTAf-fMdsLPwkxD_Wtik2qJiOnKl9L6aCR9_MdE9DY
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus1730762?fbclid=IwAR1Je9urW-pWIGcplDoXy05YOvx2BmmLNXUmyVpvTk4BqOkz9QX_qL1gJ4

