
 
 المدرسة البتدائية والمتوسطة

فتح المدرسة طوال اليوم
مع صفوف التطبيق والتعليم و عشرة أعوام دراسة رئيسية

       مدرسة فيليب – رايس
١٦شارع فيليب – رايس    

٠٦٠٥١/٢١٠٢تلفون    
١٠٦٠٥١/١٥٥٩٣فاكس             

آباء العزاء, طالبات و طلب العزاء,
 نرحب بكم قلبيا في مدرسة فيليب- رايس.

سوف تواجهكم و أطفالكم أمور كثيرة جديدة, مع هذه الرسالة نود ان نسهل عليكم الدخول الى المدرسة الجديدةو تزويدكم بأهم
المعلومات

: -  تفاصيل التصال١  

عنوان المدرسة  معلم الصف         
 مدرسة فيليب – رايس                                                                         
١٦شارع فيليب – رايس                                                                                     

كيلنهاوزن                                                                                   ٦٣٥٧١

٠٦٠٥١/٢١٠٢ :                                    تلفون
١٠٦٠٥١/١٥٥٩٣ :                                    فاكس

                poststelle.prs@schule.mkk.de             : ئيميل
h  ttp://philipp-reis.gelenhausen.schule.hessen.de/               :  الموقع اللكتروني

 السيدة   يوليا آميند                             :لسكرتيرة  ا
١٥,٠٠الى ١١,١٠ و من الساعة٩ ,٤٠  الى الساعة    ٧ ,٠٠ :                        من الساعة  مواعيد العمل 

لضمان أفضل فهم ممكن , يرجى الحضورعند الحاجة  للمقابلة برفقة مترجم

:   جدول المواعيد-٢
سوف يحصلون أطفالكم على جدول المواعيد في اليوم الدراسي الول من معلم الصف

 جداول المدرسة يمكن العثور عليها في القائمة التالية.

٩,١٥ الى ٨ ,٣٠            الساعة الثانية:  من  ٨ ,٣٠  الى  ٧ ,٤٥الساعة الولى:  من   

١١,١٠ الى ١٠,٢٥          الساعة الرابعة:  من  ١٠ ,٢٥  الى  ٩ ,٤٠الساعة الثالثة:  من   

١٣,٠٠ الى ١٢ ,١٥      الساعة السادسة:  من  ١٢ ,١٥  الى  ١١,٣٠الساعة الخامسة:  من   
 

١٣ ,٤٥  الى  ١٣,٠٠   استراحة الظهر:  من ١١,٣٠  الى  ١١,١٠   االستراحة:  من ٩ ,٤٠  الى  ٩,١٥االستراحة:  من    

١٥, ١٥ الى ١٤ ,٣٠      الساعة الثامنة:  من  ١٤ ,٣٠  الى  ١٣ ,٤٥الساعة السابعة:  من 
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: -  التموين٣
 بامكان اطفالكم في أوقات الستراحة الحصول على وجبات خفيفة و مشروبات بأسعار مناسبة في حجرة الطعام.
   يورو٣ ,٢٠تقدم من يوم الثنين الى يوم الجمعةعند استراحة الظهر في حجرة الطعام وجبتين مختلفتين مقابل  

: -  الموادالدراسية٤
ساعة,   الرياضيات ساعتان ,  النكليزية ساعتان,  الرياضة ساعتان١٦ اللماني  :من المقرر التعليم في المواد تكون كما يلي

 ولكن مع بداية نصف السنة يتم التخصيص بشكل فردي

: -  المواد٥
يتم تجميع المواد اللزمة من قبل المدرسة و يمكن الصول عليها في يوم الول للدراسة مقابل دفع مبلغ -----------------يورو

: -  الرياضة٦
 , لغير المشارك على سبيل المثال لسباب صحية , يجب للجميعالمشاركة في مادة الرياضة اجباري

.  من قبل الباءعذر كتابيتقديم 
 , لجلب ملبس الرياضة للتبديليحتاج طفلك في مادة الريا ضة الى ملبس الرياضة و من الفضل احذية الرياضة ,يرجى النتباه

 ارتداءها في قاعة الرياضةل يجوزوان ملبس و احذية الشارع 

:- -  التعليم اللزامي -رسالة اعتذار٧
في المانيا هناك نظام التعليم الزامي , اذا لم يكن بامكان طفلك مشاركة بالدرس , يجب علليك تويع بلغ يذكر فيه عذر لغياب

على ابعد تقدير ثلثة أيام بعد بدء المرضطفلك , هذا البلغ يجب توصيلها و تقديمهاالى معلم الصف  .
هناك نموذج لرسالة العذر مع الملحق..بالضافة الى ذلك , يرجى منك التصال بالسكرتيرة السيدة اميند و ابلغها بغياب طفلك

لجازةا  -         
   في حالة العلم المسبق ان ليس بامكان طفلك المشاركة بالدرس لمدة اكثر من اليومين

   .يجب عليك تقديم طلب الجازة كتابياعلى اقل عشرة ايم قبل الموعد لدارة المدرسة 
             ادارة المدرسة تقرر فيما بعد على منح أو رفض طلب الجازة , و يتم ابلغك بالقرار كتابيا

            .في حالة تكرار عدم المشاركة أو الغياب بدون عذر يمكن ان تلحقها غرامة مالية

-  قوانين المدرسة٨ :
.تعلق لهذة النشرةملخص  لقوانين و قواعد مدرستنا

قوانين المدرسة تحكم تعاون جميع اعضاء المدرسة و تلقي احكام لتمكين ضمان سلمة الجميع يتضمن ذلك على سبيل المثال
استخدام الهاتف المنقول او مغادرة اراضي المدرسة اثناء وقت الدر س ممنوع
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-  عرض بعد الظهر٩ :
لمساعدة بالواجبات المنزليةا  - 

          بامكان طفلك المشاركة ثلث مرات كحد اعلى اسبوعيا في المساعدة بالواجبات المنزلية
               .لمزيد من المعلومات الرجاء التصال بمعلم الصف

AGs-    

 تقدم بالضافة الى ذلك تقدم بعد الظهر دورات مختلفة
      تفاصيل العرض يمكنك العثور عليها في كتيب البرنامج وعبء استمارة

       التسجيل المرفقة للدورة .سوف يحصل طفلك ايضا على كتيب البرنامج من المعلم الصف 

- قهوة الطلبة  
 تم احياء قهوة الطلبة من قبل نادي مدرسة فيليب -رايس وتتم ادارتها من قبل السيدة ميكش

١٣ ,٤٥  الى الساعة ١٢ ,١٠هنا بامكان الطلبة تناول الطعام من الساعة               
 كما يمكن الستراحة فيها او انجاز واجبات المنزلية  

.يرجى الملحظة الى ان جميع النشرات المعلوماتية الخرى لتترجم

نتمنى لكم و لطفالكم بداية لطيفة في اليوم الدراسي
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اعتذار

 السيد /السيدة المحترم / المحترمة----------------------------------------------------

 ارجو المعذرة لغياب ابني / ابنتي    -----------------------------------------------------

هو / هي لم يتمكن / لم تتمكن في اليوم ------------------------------  و ذلك لسبب   ------------------------------------
الشتراك بالدرس

تفضلوا بقبول فائق الحترام

------------------------------------------------------------

تأريخ  و توقيع أولياء المور


