
 ،  األعزاء  األوصياء/  اآلباء
 
 .   المختلفة الموضوعات من العديد حول المعلومات من الكثير البريد هذا في 

 ! بعناية قراءتها يرجى
 
    البريد؟ كل تتلقى هل 
 

 !التحقق يرجى
 
  رسائل اآلباء جميع يتلق لم إليكم،  للوصول المتكررة المحاوالت من الرغم على 

 . بنا الخاصة اإللكتروني البريد
" صارم بشكل" الخدمة مزودي من عدد ضبط  يتم انه  وهو.  لهذا السبب اكتشفنا 

 . الجميع  الى الوصول خالله من بالبريد يُسمح ال بحيث
  

 البريد صندوق في ينتهي ولكنه البريد يصل أن أيًضا الممكن من
 (.    spam)العشوائي

   ذلك؟ من التحقق تريد هل
 

 هذه وفي اليوم .  ال وأحياناً  يرام ما على االمور  تسير األحيان بعض في انه اتضح
 . جيد بشكل إليك الوصول من نتمكن أن المهم بهامن نمر التي الضروف

 
 موقع على إرسالها تم التي اإللكتروني البريد رسائل/  الرسائل نضع كما 

www.hetanker-wijk.nl 

 
 : االطفال رعاية/االستقبال 
 في الوالدين كال يعمل عندما وهي.  استثنائية  حاالت في فقط االطفال  استقبال يتم 

  إلى بحاجة كنت إذا.  واحد والد من عائلة  في الوالدين أحد  أو الحيوي  القطاع
:  اإللكتروني البريد عبر إعالمنا يرجى ، ذلك من االستفادة

directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com . 

 
 : الطوارئ  حالة في االتصال 



 ، الطوارئ حالة في العاجلةأي  الحاالت في فقط المدرسة في نحن األربعاء بعد 
  إلى إلكتروني بريد إرسال يمكنك

directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com . 

 . بك االتصال يتم وسوف بانتظام البريد قراءة لدينا تتم 
 
 :المعلم مع التواصل 
  األسئلة على الرد سيتم.  يوم كل اإللكتروني البريد طريق عن متاح التواصل 

 .ساعة 15- 14  و 11-10 بين

  وسيجيب ، المعلمين كال إلى اإللكتروني البريد بإرسال دائًما فقم ذلك، أردت إذا 
 .اليوم ذلك في يعمل الذي المعلم

 
 : إلى  إلكترونيًا بريًدا ترسل أنك يعني هذا  ، لطفلك  بالنسبة 
 ................. 
 
 مرة اتصل  وأيضا.  صغيًرا فيديو 1/2(الصفوف) المجموعة معلمو يرسل أحيانًا 

 .الفترة هذه خالل واحدة
 
 واألسبوع المقبل األسبوع 4 و 3(الصفوف)المجموعة معلموا بك سيتصل 

 . التالي
 
 مرتين" المباشر البث" 8 إلى 5 من(الصفوف) المجموعات معلموا سيبدأ 

 .  Google Classroom عبر أسبوعيًا

 .يعمل وكيف الدخول  تسجيل بخصوص طفلك معلم من معلومات تستلم سوف
 
 :االربعاء يوم التعليمية المواد من اضافية معلومات 
 
 الساعة بين األربعاء يوم طفلك عمل تستلم أن المتوقع من ، موضح هو كما 

 . مساءً 18.30 و مساءً  1.30

 
  المنزل من العمل حول الرسالة في المذكورة اإلرشادات إلى باإلضافة 
 ( ذلك إلى وما ، مسافة على ابق  ، واحد  شخص( )2020/ 3/16)

 منك نطلب 
 



 الخارجية  الطبقة أبواب باستخدام 5/ 3/4  و 1/2( الصفوف )الوحدة 

 االجتماعات  غرفة بجوار الدرج مع الباب باستخدام 5/6(الصفوف ) الوحدة 

 الطفل  رعاية بجانب الدرج مع الباب الستخدام 7/8( الصفوف )الوحدة 

 
 
 :باردة بوابة 
 .الرائعة  البوابة عبر رقميًا المنزل في جزئيًا  أيًضا األطفال يعمل 
 .المعلم من ذلك عمل كيفية حول معلومات تتلقى سوف 
 
 قدر شيء كل لترتيب القيادة  عجلة على أكتافنا نضع معا.  عصيب وقت كان لقد 

 .اإلمكان
 
  إلى بريد.  بذلك إخبارنا  فالرجاء ، أسئلة أية لديك كانت إذا 

directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com 

 .الممكنة التطورات بكل علم على سنبقيك 
 
 
 ،  التحيات أطيب مع 
 المدرسة  فريق عن نيابة أيضا 
 هوبمان  وإلسي ويسترفيلد إنجي 


