
 

 

 

لالندماج األخبارية النشرة  

 
 

19-02-2021 

  
  السادة األعزاء اولياء األمور/آباء طلبة المدرسة األبتدائية  د/ ارينز و هولتهيوزين   

 
. التى اتخذنها فى الفترة الماضيةفى هذه النشرة األخبارية ) ملخص ( للخطوات    

 
فبراير 2يوم الدراسة     

مشترك و ناجح . ادراسي اكان يومو .فبراير ، قامت مجموعات العمل بالمهام الجزئية وذلك لألستعداد للعام الدراسى الجديد 2فى يوم الثالثاء    

 

تقديم مجموعات العمل   

. وتقوم مجموعات عمل للتحضير للعام الدراسى الجديد  6يناير ، فقد تم تشكيل  28وكما هو موضح فى النشرة األخبارية لألندماج بتاريخ 

 مجموعتين عمل بتقديم نفسهم اليكم فى هذه الرسالة األخبارية لألندماج .

 

 مجموعة عمل احتياجات الدعم 

للعام الدراسى تكوين المجموعات  يمكنناهذه المعلومات ننظرالى افضل طريقة ب والمختلفة .  اتللمجموع وقد تم تكليفنا بتحديد احتياجات الدعم

مجلس قدم الى  اونوقش اقتراح تكوين المجموعة مع األدارة واعضاء المجموعة واخير .واستخدام الدعم على الوجه األمثلودعمها المقبل 

 المشاركة .

 

 مجموعة عمل النقل واألنتقال 

لعام ونحن نقوم بالتفكير فى اسم جديد للمدرسة المندمجة . وبجانب هذا نركز على التعارف والتعاون بين طالب المدرستين ، بحيث يكون انهاء ا

 الدراسى الحالى وافتتاح العام الدراسى الجديد بطريقة لطيفة.

  اخرى بتقديم نفسهم اليكم . مجموعتينوم قتفى نشرة األندماج القادمة سو

 
يناير 28أجتماع المعلومات بتاريخ   

بشأن اندماج المدرسة األبتدائيى د/ارينز والمدرسة األبتدائية هولتهيوزين . ويمكنكم قراءة  2021يناير  28عقد اجتماع اعالمى بتاريخ 

. وكذلك يمكنكم قراءة التقرير فى موقع بالبريد األلكترونى 2021فبراير  19بتاريخ تقريراألجتماع . وحصل اآلباء واألوصياء على التقرير

. "األندماج"المدرستين األلكترونى  تحت زر   

 

)تبادل المعلومات (األتصال   

داخلية ، والتى تم توزيعها على اولياء امورالمدرستين  بالصدفة على مدى  ()عمل ةبيع ماضية خطة األتصال. وهى وثيقاوقد تلقيتم من اس

اعضاء المجموعات ، واألدارة والبلدية . وبالنسبة لمحتويات الخطة نود و  ،بعد مقابالت عديدة بين اولياء األمورلخطة اواسع . وتم وضع هذه 

 اعطاء شرح موجز :

 

ومع ذلك يصعب لبعض اآلباء فى المشاركة للمشاركة المكثفة لآلباء واولياء األمور ، ومجلس المشاركة  ومجلس اآلباء .  كمالمدرستين تشكر

األندماج بسبب اللغة وكذلك المعرفة المحدودة باآلالت األلكترونية )الكمبيوتر( وكذلك بسبب تعليمات الكورونا . وتم تناول هذا  فى عملية

   بصراحة فى خطة األتصال .

 

  

  

 

 

 
 

 



 

األبتدائية هولتهيوزين ، اذا كان لديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية د/ارينز مع المدرسة 

انظر اوال باألسئلة المتداولة تحت زرار األندماج فى موقع المدرسة األلكترونى . فاذا لم تجد سؤالك بين 

 األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenfusieAriensHolhuizen@keender.nl 

 ونحن نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .

 

 

 

 

 
 ما يجب ان تتوقعوا منا فى الفترة المقبلة ؟

اجتماعات اعالمية وجلسات  وايمكنك ان تتوقعالذى تم وكذلك استشارة اآلباء القانونية  ئىاجتماعات مجلس المشاركة ، والبحث األبتدا بجانب

استجواب ونشرات اعالمية دورية منا. وسنبلغكم مرة كل شهر عن األندماج عن طريق نشرة اخبارية . وكذلك وبعد مرور بعض الوقت بعد 

ترجم الى اللغة األنجليزية والعربية . وستجمع جميع النشرات األخبارية عن والذى سي لهاالنشرة األخبارية األصلية لألندماج سيظهر موجز

 األندماج وستنشر فى الموقع األلكترونى للمدرستين تحن عنوان األندماج .

 الجدول الزمني

خطة الزمنية لعملية األندماج . ومع تقدم العملية وسنقوم باتمام الخطة الزمنية .وسنقدم لكم نظرة فى ال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع التحيات  

 هنرى فيرهاى ، مدير المدرسة األبتدائية د/ ارينزبالنيابة .

 ماريم هافيركات ، مديرة المدرسة أألبتدائية هولتهيوزين بالنيابة .

 فبراير تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية: فبراير  19•

 مارس تنفيذ استشارة الوالدين •

 تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية: أبريل  2•

 .يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج المقترح  •

 يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس المشاركة للمدرستين الموافقة على قراراألندماج المقترح •
 أبريل 

 .يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج النهائى •

 مايو .تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية : مايو  25•

 يونيو .بدء األنتقال الى مدرسة هولتهيوزين األبتدائية •

 يوليو .2021/2022نهاية العام الدراسى  -.  ارينز األبتدائية /توديع موقع مدرسة د•

  أغسطس .  كمدرسة مندمجة فى مبنى مدرسة هولتهيوزين 2021/2022أبتداء العام الدارسى •
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