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 معلومات عن إغالق المدرسة 
 

 حضرات اآلباء األعزاء، 
  نحن نعلم أن الوضع معقد للغایة وأنھ یتوجب علیك القیام بالكثیر من األشیاء العملیة ومواجھة العدید من العقبات. وقد تكون إحدى أكبر 
  لقیامالتعقیدات الدراسة عن بعد. من الممكن أیًضا أنھ بسبب إبعاد المدرسة عن الحیاة الواقعیة، أصبح لدیكم انطباع بأنھ لیس ھناك الكثیر ل

بھ في المدرسة. ولكن كونوا على حذر! حیث أن فترة انقطاع طویلة في تعلم طفلكم قد تعني أنھ سیبتعد عن اللغة التشیكیة أكثر وسوف  
 یصعب علیھ اللحاق بالمادة وزمالئھ. إنھ من المحتمل أن االنقطاع عن الذھاب إلى المدرسة سیمتد لبضعة أسابیع.

 
فلكم في تعلم الدروس حتى لو ال یذھب إلى المدرسة. إذا لم تكن على اتصال بممثل المدرسة التي  لذلك، من المھم جًدا أن یواصل ط

 یحضرھا طفلك، فاتصل بمعلم الفصل/الصف (أو إدارة المدرسة) لمعرفة كیفیة التعلم عن بعد. 
 
 ھنا یمكنك تحدید جھة اتصال محددة: …………………..........) )
 

نھ لیس لدیكم معرفة جیدة باللغة التشیكیة، فمن الممكن في براغ استغالل خدمات المترجمین إذا كنتم ال تستطیعون التحدث، أل ●
  ops.cz-www.metaالتي موقعھا االلكتروني   META opsالشفویین المرافقین للمنظمات غیر الحكومیة مثل منظمة  

، ومركز براغ  00420773304464ورقم تلیفونھم الجوال:   poradenstvi@meta-ops.czوالبرید اإللكتروني: 
 online-https://icpraha.com/tlumoceniوالتي موقعھا االلكتروني    Integrační centrum Prahaللتكامل 

ماج األجانب الموجودة في كل منطقة من مناطق الجمھوریة التشیكیة والتي  خارج براغ ، یمكنكم استغالل خدمات مركز اند ●
، وبالتالي استخدام خدمات مترجم أو مساعدة موظف  http://www.integracnicentra.czموقعھا االلكتروني 

 ع المدرسة. أخصائي اجتماعي اللذان سیساعدانكم في التواصل م
 جمیع خدمات الترجمة الفوریة مجانیة.  ●
یمكن للمدرسة أیًضا استخدام خدمات المعھد التربوي الوطني في جمھوریة التشیك ویمكن ترجمة المعلومات األساسیة المتعلقة   ●

بتعلیم طفلكم حتى تستطیعون فھم تعلیمات المدرسة. إذا كنتم ال تفھمون تعلیمات المدرسة  
) ، فال تخجوا من طلب ترجمة ھذه التعلیمات  preklady-a-https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni(الرابط

  Googleاألساسیة. وفي الحاجة الماسة والحاالت القصوى یمكنكم أیًضا استخدام ترجمة 
 https://translate.google.com.على

 
  فاتصل بمعلم الفصل أو إذا كان طفلكم غیر قادر على القیام بالمھام في المدرسة،  تواجھون صعوبة في فھم الواجبات إذا كنتم أنتم أو طفلكم 

 العائالت اآلن). إلعالمكم بأنكم ال تفھمون أو ال تعرفون كیف تحلون الواجبات (ویحدث ھذا في العدید من 
 

لیس مؤكداً لسوء الحظ في ھذه األوقات متى بالضبط سیتم إعادة فتح المدرسة. وبحسب وزارة التربیة والتعلیم، فإن المدارس لن تفتح قبل  
 منتصف شھر مایو (أیار). 

 
 .. …………………………للمزید من المعلومات یرجى االطالع على الموقع اإللكتروني لمدرستكم: 

 ops.cz-www.meta،االلكتروني   AMETأو موقع  
 https://www.mvcr.cz/mvcren،أو النسخة اإلنجلیزیة من الموقع: 

https://metropolevsech.eu/en/news   الموقع مكتوب بالعدید من اللغات ویحتوي على معلومات أساسیة عن الوضع في)
 جمھوریة التشیك) 

 acebook.com/metapromigrantyhttps://www.f.أو الفیسبوك 
 

 یمكننا حل الصعوبات معا! 
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