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االتصال.                                             

ال                                                                                         العائالت العزيزةنامل ان 

تجدوا انفسكم امنين و سالمين وخاليين من هذا الفيروس الذي غير حياتنا بطريقة غير عادة.                                                                               

من مديرة المركز نريد ان نرسل لكم رسالة من الهدوء،حيت اننا نواجه حاالت جديدة و من الصعب تنسيق 

المدرسة باكملها وما تيتتبعه المعلمون.فالفريق باكمله يواصل العمل للتواصل معكم بال كلل لغاية 

االن.فالفريق من معلمين ومعلمات ومتخصصين يحاولون التنسيق لتلبية حاجيات أبناءكم وبناتكم وضمان 

استمرارية تعليمهم.نحن نعلم ان الحق في التعليم ال يمكن انتهاكه في الوقت الحالي،حيت نبذل جهودا كبيرة 

اجمع المعلومات مما جميع العاءالت في مركزنا وكيفية التواصل معهم. الهدف هو انت تصل هذه الدروس 

إلى كل الطالب. وكم قالت وزيرة التربية والتعليم إيزابيل سيال بشكل واضح::::ال يمكن التقدم إذا لم تكن 

هناك ظروف متساوية للجميع.هذه أولويتنا في الوقت الحالي.بضمانهذه الفرضيةمن التواصل مع كل 

األسر،لذا سنبدأ في ارسال الواجبات المنزلية واألنشطة كما نود ان نعلن ان هده الجمعة 27مارس القادم 

من الساعة 14:00,مساًءا ونحن سوف نختتم التقييم وبالمثل سيتم نشر تعليمات  لدوما الثاني وسوف يقم 

وفي هذا الصدد نريد ان نتذكر قبل أي شيء هليمكن  . Edoca نشر  نشرات المالحظات من خالل منصة

استخدام بربكم االكتروني بمجرد انتهاء التقييم الثاني أو الربع الثاني من العام الدراسي، وفي غياب تعليمات 

جديدة ومن وزارة التربية والتعليم، سنستمر في إرسال المواد بمحتوى من الربع الثالث.نذكر انهالوا 

موقعناعلى الويب لديكم مقتطفات من البرنامج يتم فيه تفصيل كل األهداف 

-https://jmhuarte.edoca.navarra.es/web1/extractos-de.والمحتويات

programaciones/                            يلتزم جميع المعلم بتطوير هذه الدورة وإتاحتها للطالب

والعاءالت ونهنأ كل الطالب العاءالت الذين يستجيبون بمسؤولية لهذا التحدي الجديد الذي نسعى اليه 

ونشجعكم على مواصلته وهذا فضيلة منكم اكثر من أي وقت مضى ،كما يجب علينا ان نتحلى بالصبر.الن 

هناك حاالت  ال نهاية لها ستختبر مدى الصبر الذي نتحلى به اكاديميا واجتماعيًا ولهذا السبب نطلب منكم 

راحة البال الننا نضمن توصيل المقررات إلى كل الطالب بأفضل الطرق الممكنة.                                                                 

الكثير من التشجيع للجميع،ستبقيكم على اطالع بكل التعليمات الجديدة التي تصلنا من وزارة التعليم ونتمنى 

ان تهتموا بانفسكم  وسوف نخرج من هذا .                                                          فريق اإلدارة 
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