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 ١٨/١/٢٠٢٢الة أولیاء األمور في رس
  

  أعزائي أولیاء األمور
  :أتمنى لكم وألسركم عاما سعیدا وأود أن أبلغكم بالمواعید والمعلومات اآلتیة

  
 ٢٦/١/٢٠٢٢ وحتى األربعاء ٢٠/١/٢٠٢٢التعلیم عن بعد اعتبارا من الخمیس  -١

ُد تقرر التحول إلى نظام التعلیم عن بعد في جمیع نظرا لحاالت العدوى في المدرسة وارتفاع نسبة غیاب الطالبات فق
وأرجو من حضراتكم . ٢٦/١/٢٠٢٢ وحتى األربعاء ٢٠/١/٢٠٢٢صفوف المدرسة والحضانة اعتبارا من الخمیس 

  .مراعاة التزام كریماتكم بحضور الحصص عبر تطبیق زووم في المواعید المحددة
أما . ٣١/١/٢٠٢٢ اعتبارا من یوم االثنین ١١ إلى ١ من ستبدأ الدراسة الحضوریة بالنسبة للحضانة وللصفوف

  ٧/٢/٢٠٢٢ب فیستمر التعلیم عن بعد لھما حتى یوم االثنین الموافق ١٢ أ ، ١٢بالنسبة للصف الثاني عشر بفصلیھ 
  . ونأمل من خالل تلك اإلجراءات أن تھدأ سرعة انتشار العدوى وأن نتمكن من االستمرار في الدراسة الحضوریة

 
 العطالت ومخطط ٢٠٢٢/٢٠٢٣تقویم العام الدراسي  -٢

وقد  .)١٦/١٢/٢٠٢١صدر بتاریخ (لعام الدراسي الجدید ا عطالت تقویم بعد مراعاة آراء جمیع الجھات أرسل لكم الیوم
ریة البروتستانتیة والمص/  والكاثولیكیةةی والقبطاإلسالمیة(خذ جمیع األعیاد مع أأعدت إدارة المدرسة الجدول الزمني 

 أیام بإحداث توازن في عدد االھتمام راعیناباإلضافة إلى ذلك . لالمتحانات المبدئیةمواعید الفي االعتبار وكذلك ) واأللمانیة
  الطالبات ممثالت اتحادمجلس المعلمین ومجلس أولیاء األمور ومراعاة آراء تم و. العمل واألعیاد بكل فصل دراسي

. 
 شھادات منتصف العام -٣

 ٣/٢/٢٠٢٢حصل الطالبات على الشھادات یوم الخمیس ست
 
  عطلة لجمیع الصفوف–الیوم التربوي  -٤

 بمشاركة كل معلمي المدرسة وتعطل الدراسة بالنسبة ٥/٢/٢٠٢٢تقام فعالیات الیوم التربوي یوم السبت الموافق 
 .لجمیع الطالبات

  

 لدراسيتغییرات الجدول بالنصف الثاني من العام ا -٥
  ٧/٢/٢٠٢٢بسبب التعدیالت التالیة سیكون ھناك تغییر في جدول الحصص اعتبارا من 

  

 )اللون األحمر یشیر إلى المعلمین الجدد(المعلم  الفصل المادة 
 میریت/ السیدة ب ٦ أ ، ٦ اللغة الفرنسیة

 شولتز/ السیدة ب٨ أ ، ٨ب ، ٧ أ ، ٧ التاریخ
  ب٧ أ ، ٧، ب ٦أ ، ٦ب ، ٥ أ ، ٥ الجغرافیا

  ب٨ أ ، ٨
  أ٩

  سالوم/ السیدة
  ندى/ السیدة
 ھارتفیج/ السید

 شولتز/ السیدة ب ٨ اللغة اإلنجلیزیة
  حصص تقویة 
 اللغة األلمانیة

   أ ٥
  أ٥

  نادین/ السیدة
 نادین/ السیدة

 لبنى مرعي/ السیدة أ  ٥ اإلشراف على الواجبات
  ب ٨ أ ، ٨ الكیمیاء

   أ١١
  أ١٢

  بیكر/ السیدة
  مارینا/ سیدةال

 مارینا/ السیدة
 مارینا/ السیدة  أ ١١ األحیاء

   أ ٥ معلمة الفصل
  ب ٧
  أ٨

  لبنى مرعي/ السیدة
  شولتز/ السیدة
 ماجي/ السیدة
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  إمكانیة الوصول لألخصائیة النفسیة -٦
 من ٢٠٢٢یر  اعتبارا من فبرا-  فرح/ السیدة–سیمكن ألولیاء األمور التواصل مع األخصائیة النفسیة بالمدرسة 

  de.dsbkairo@psy :خالل عنوان البرید اإللكتروني التالي
  
  . فرح/  الصف بالسیدةة معلمتال یمكن تنفیذھا إال إذا اتصل  مواعید تلمیذات المرحلة االبتدائیة- ١-٦

نفسیة في المدرسة بشكل مستقل، ولكن فقط إذا تم وال یسمح لتلمیذات المرحلة االبتدائیة باالتصال باألخصائیة ال
 نفس إتباعكما یجب على أولیاء أمور تلمیذات المرحلة االبتدائیة . التوصل مسبقا إلى اتفاق مع مدرسة الفصل المعنیة

  .الطریقة من خالل معلمة الفصل
  
  :یمكن تنفیذھا كالتالي مواعید تلمیذات المرحلة الثانویة -٢-٦
 .فرح/ السیدة إلى الطالبات بتحویل ئولة اتحاد الطالباتمس أو الفصل معلمة تقوم  - أ

 .الكبیرتین االستراحتین خالل فرح/ السیدة مع التواصل للطالبات یمكن  -  ب
ّالملحة الحاالت في  -  ت  أثناء فرح/ السیدة مع تتواصل أن للطالبة یمكن المادة معلم موافقة على الحصول وبعد ُ

 .المدرسة بعیادة الخاصة التحویل استمارة على ة/المعلم توقیع بموجب الحصة
 .كتابیا فرح/ السیدة بمعرفة طالبة ألي موعد أي تأكید یتم عامة بصفة  -  ث
 .واالمتحانات االختبارات لحضور دائما األولویة تكون  - ج

  
 عیادة المدرسة -٧
 بعد العیادة إلى النفسیة واألخصائیة المدرسة طبیبات انتقال وتم. المدرسیة العیادة تجدید عملیة من االنتھاء تم 

  .١٣/١/٢٠٢٢ الخمیس یوم من اعتبارا تجدیدھا
  .مایكل على مجھودھما إلتمام عملیة التجدید بنجاح/ منال والسید/ ونتوجھ بالشكر للسیدة

 الرقم على ھاتفیا ١٣.٣٠ الساعة حتى ٧.٢٠ الساعة من صباحا للمدرسة الطبي الفریق مع التواصل یمكنكم 
 .صوتیة رسائل إرسال عدم ویرجى. آب واتس تطبیق طریق عن كتابة الظھر وبعد ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨

 الطبي فریقنا یتمتع حیث) واالختبارات التحالیل و المنزلي بالعزل یتعلق فیما (الطبي الفریق تعلیمات اتباع یجب 
 المدرسة مجتمع لحمایة االشتباه حاالت لتتبع الصالحیات بكافة

 
 

  ید شھري ینایر وفبرایر مواع -٨
 

 

 ٢٠٢٢ینایر 
 ١٩/١األربعاء  عطلة عید الغطاس

 المسابقة اإلقلیمیة الشباب یعزف ویغني في مدرسة أوروبا 
 

   ٢٢/١السبت 
 ٢٣/١األحد 

   ٢٧/١من الخمیس  عطلة
 ٣٠/١حتى األحد 

 ٣١/١األثنین  ١٢لقاء توعیة للصف 
 

 ٢٠٢٢فبرایر 
  وف بمعرفة معلمي الفصولتوزیع الشھادات لجمیع الصف

  التحریریة للشھادة الثانویةمتحاناتاال قبل ١٢آخر یوم دراسي للصف 
 ٣/٢الخمیس 

 ٥/٢السبت  تعطل الدراسة للطالبات: الیوم التربوي

 )تعطل الدراسة بالحضانة(مقابالت أولیاء أمور المتقدمات للحضانة 
  ٧/٢من االثنین 

 ١٠/٢حتى الخمیس 
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   امتحان الشھادة الثانویة األلمانیة التحریري في اللغة األلمانیة ١٢.٤٥إلى  ٨.٠٠من الساعة 

 )٢١/٢موعد االمتحان البدیل یوم االثنین (
  ٨/٢الثالثاء 

  الفرنسیة /  امتحان الشھادة الثانویة األلمانیة التحریري في اللغة اإلنجلیزیة ١٣.١٥ إلى ٨.٠٠من الساعة 
  ان الشھادة الثانویة األلمانیة التحریري في اللغة العربیة   امتح١٢.٤٥ إلى ٨.٠٠من الساعة 

 ) ٢٢/٢موعد االمتحان البدیل یوم الثالثاء (

 ١٠/٢الخمیس 

   امتحان الشھادة الثانویة األلمانیة التحریري في الریاضیات ١٢.٣٠ إلى ٨.٠٠من الساعة 
 )٢٣/٢موعد االمتحان البدیل یوم األربعاء (

 ١٤/٢االثنین 

  الفیزیاء / الكمیاء/  امتحان الشھادة الثانویة األلمانیة التحریري في األحیاء ١١.٠٠ إلى ٨.٠٠ة من الساع
 )٢٤/٢موعد االمتحان البدیل یوم الخمیس (

 ١٦/٢األربعاء 

 ٢١/٢االثنین  ١٢العودة إلى الدراسة للصف 
 ٢٤/٢الخمیس  لقاء توعیة حول االمتحانات المركزیة للصف العاشر

 ٢٨/٢االثنین   المرحلة االبتدائیة–عات للفصول ب یوم المشرو
 

 

  مع تمنیاتي لكم ولكریماتكم بالتوفیق في نصف العام الثاني

  

 فرانس باور 

 مدیر المدرسة

 


