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  ٢/٤/٢٠٢٢الة أولیاء األمور في رس
  السادة أولیاء األمور األعزاء

  
  . یسعدنا جمیعا الشعور بالدفء وعدم تعرض تلمیذات المدرسة للبرد القارس

  . وأرجو من حضراتكم مراعاة التنبیھات التالیة
 رمضان -١

 

  ٢٠/٤/٢٠٢٢  وحتى یوم٢/٤بمناسبة شھر رمضان یتم اتباع جدول الحصص المخفض اعتبارا من یوم 
  

 ١٢/٤/٢٠٢٢نھایة الیوم الدراسي الساعة الواحدة یوم الثالثاء  -٢
 

   تنتھي الدراسة في ذلك الیوم الساعة الواحدة ظھرا١٢/٤/٢٠٢٢نظرا النعقاد المؤتمر العام لھیئة التدریس یوم الثالثاء 
  

 امتحانات اإلعدادیة للصف التاسع -٣
 

  ات الصف التاسع حسب الجدول التاليسیتم عقد امتحانات اإلعدادیة لتلمیذ
  ٩/٤/٢٠٢٢السبت  اللغة األلمانیة ٨.٤٠ : ٧.٢٠

 الحاسبات والمعلومات ١٠.٢٠ : ٩.٠٠ ١٦/٤/٢٠٢٢الموعد البدیل 
  ١١/٤/٢٠٢٢اإلثنین  الھندسة ٨.٤٠ : ٧.٢٠

 الفنون ١٠.٢٠ : ٩.٠٠ ١٨/٤/٢٠٢٢الموعد البدیل 
  ١٢/٤/٢٠٢٢الثالثاء  الجبر ٨.٤٠ : ٧.٢٠

 العلوم الطبیعیة ١٠.٢٠ : ٩.٠٠ ١٩/٤/٢٠٢٢ الموعد البدیل
 

 الخطابات التحذیریة -٤
 

نرجو التوقیع . في ھذا العام سیتم إرسال خطابات تحذیریة ألولیاء أمور التلمیذات المھددات بعدم االنتقال للصف األعلى
  .بالعلم بمحتوى الخطاب والتواصل مع معلم المادة

  

 رسةعیادة المد -٥
 ولكن الشرط األساسي في تمكین المدرسة من االستمرار في الدراسة الحضوریة،تقدم طبیبات المدرسة مساھمة كبیرة 

  :لذلك نطالب الجمیع باالمتثال للتعلیمات التالیة. لذلك ھو اتباع أولیاء األمور لتعلیمات الفریق الطبي للمدرسة والوثوق بھ
) ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨الھاتف الخاص بالعیادة ھو : مالحظة (١٣.٢٠ وحتى ٧.٢٠ من الساعة فقطیتم تلقي المكالمات الھاتفیة   - أ

  من خالل تطبیق واتس آب -  ولیس الصوتیة -وبعد الظھر یتم تلقي الرسائل النصیة 
 ١٨.٠٠یتم تلقي الرسائل النصیة المكتوبة حتى الساعة   -  ب
حتى في حالة  (٨.٠٠ و الساعة ٧.٠٠رسة بین الساعة  عن الغیاب عن طریق ھاتف المد العیادة یتم إبالغ  -  ت

 ).إبالغكم معلم الفصل بالغیاب
یمكن إرسال نموذج الغیاب أو نموذج مخالطة حالة مرضیة حتى الساعة الحادیة عشرة إلى العیادة مباشرة في   -  ث

 )مرفق النماذج. (حال عدم استطاعتكم إبالغ المدرسة صباحا
 بتحدیث إجراءات المدرسة باستمرار فیما یتعلق بجائحة كورونا لضمان حمایة المجتمع یرجى مراعاة أننا نقوم  - ج

 . المدرسي وتجنب االضطرار إلبقاء التلمیذات في المنزل لفترة طویلة دون داع
 األخصائیة النفسیة -٦

  حیث تقوم .de.dsbkairo@psyفرح من خالل البرید اإللیكتروني / یمكن التواصل مع األخصائیة النفسیة للمدرسة، السیدة
فرح / ومع ذلك ال تستطیع السیدة. األخصائیة النفسیة بدعم جمیع التلمیذات الالتي لدیھن أیة مخاوف أو من تمر منھن بأزمة معینة

  لمدرسةالقیام بتلك المھمة بنجاح إال إذا وعى الجمیع طریقة عمل األخصائیة النفسیة با
 فرح الدعم لمن تحتاج من تلمیذات المرحلة االبتدائیة بناءا على التواصل مع الوالدین أو المعلمین/ تقدم السیدة. 
 یمكن لتلمیذات المرحلة المتوسطة والثانویة المرور بالعیادة لتحدید المواعید ومناقشة شؤونھن على انفراد. 

mailto:/de.dsbkairo@psy.
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 إذا كنتم تعتقدون أن ابنتكم بحاجة إلى . ن اآلباء نیابة عن الفتیاتلن تؤخذ في االعتبار الشكاوى المقدمة م
 .مساعدة، فیرجى توصیتھا بتحدید موعد

 قللوا من ضغط الدرجات لتقلیل التوتر . ال ترفعوا سقف توقعاتكم فیما یتعلق بدرجات كریماتكم: رجاء خاص
 .الذي یتعرضن لھ

  مع اإلھانات ال في المدرسة وال على شبكات التواصل االجتماعي نحن مدرسة خالیة من التنمر ولكن ال نتسامح
  ال بین التلمیذات وال بین أولیاء األمور

 
 )مرفق(لقاءات التشاور مع المعلمین  -٧

 حال - وأرجو من جمیع أولیاء األمور . مرفق لحضراتكم جدول األوقات المناسبة للمعلمین خالل النصف الثاني من العام الدراسي
 . ترتیب موعد للتشاور مع المعلمین بشأن المشاكل أو نقاط الخالف وحلھا معا صالح التلمیذات–اج االحتی

 الرحالت الصفیة والدراسیة -٨
  :بعد التشاور مع معلمي الفصول اتخذت إدارة المدرسة القرارات التالیة

   ٢٠٢١/٢٠٢٢للعام الدراسي 

 ل الفترة المتبقیة من العام الدراسيبسبب ظروف الجائحة ال یمكن إجراء أي رحالت خال  - أ
 .لن یتم تعویض الرحالت الملغاة  -  ب
  

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣مخطط عام 

  :في حالة سماح كل من

  ظروف الجائحة

  األحوال األمنیة

  اإلجراءات التنظیمیة

  فقد تم التخطیط لتنفیذ الرحالت التالیة

 الموعد الرحلة المرحلة
 ٢٠٢٣مایو  رحلة صحراویة الصف السادس
 ٢٠٢٣مارس  رحلة صحراویة الصف الثامن
  رحلة نیلیة الصف العاشر

 رحلة إلى ألمانیا
  ٢٠٢٣بعد االمتحانات المركزیة مارس 

 ٢٠٢٣االجازة الصیفیة 
 ٢٠٢٣مارس  رحلة دراسیة الصف الحادي عشر
 ٢٠٢٢سبتمبر  رحلة دراسیة الصف الثاني عشر

 

 غیاب التلمیذات -٩
و في ھذا الصدد أو . عدد الطالبات ستمر وخاصة في أیام السبت حیث تصل النسبة إلى ثلثغیاب التلمیذات في تزاید م

  تذكیركم بالقواعد التالیة

 ٧:٣٠یعتبر الغیاب مقبوال بعذر فقط إذا تلقت المدرسة معلومات من الوالدین في الیوم األول من الغیاب بحلول الساعة 
 .)الوالدین ملتزمین بتقدیم العذر(ي الوقت المناسب وإذا تم تقدیم اعتذار كتابي ف) ص٨.٠٠(صباحا 

  

في حالة الغیاب غیر المبرر في االمتحانات الصفیة أو االختبارات المعلن عنھا أو ما شابھ ذلك فیتم تقییم الدرجات بتقدیر 
م للطالبات اللواتي باإلضافة إلى ذلك ، نحتفظ بالحق في طلب اختبار تقیی. غیر ممكن إعادة كتابة االمتحان". غیر كاف"

 غالبا ما یتغیبن حتى یتمكن من تكوین درجات ذات مغزى
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باإلضافة إلى ذلك ، نحتفظ بالحق في إجراء اختبارات للطالبات اللواتي غالبا ما یتغیبن حتى نتمكن من إعطائھن درجات 
  .ذات مصداقیة

  الغش ومحاوالتھ -١٠
 . ت الغش أثناء االختبارات في الفصل و االمتحاناتالحظ المعلمون في ھذا العام تزاید حاالت ومحاوال

وأشیر إلى أنھ إذا ثبت قیام طالبة بالغش أو محاولة الغش أو المساعدة أو التحریض على الغش فسیتم تقییم درجاتھا بصفر 
  ٦وإعطاءھا تقدیر 

 وأطالبكم مجددا بالتأثیر على كریماتكم لالمتناع عن تلك األعمال

 بریل مواعید شھر إ -١١
 

 ٢٠٢٢أبریل 
 ٢/٤السبت  بدایة شھر رمضان

 ٩/٤السبت  ب في مادتي اللغة األلمانیة والمعلومات٩ أ ، ٩امتحان اإلعدادیة للفصلین 

   ٩/٤من السبت  لقاءات أولیاء أمور تلمیذات المرحلة االبتدائیة عبر تطبیق زووم
 ١٦/٤إلى السبت 

  دتي الھندسة والرسمب في ما٩ أ ، ٩امتحان اإلعدادیة للفصلین 
 توزیع الخطابات التحذیریة  

 ١١/٤االثنین 

 ب في مادتي الجبر والعلوم٩ أ ، ٩امتحان اإلعدادیة للفصلین 
 المؤتمر العام الثالث لھیئة التدریس

 ١٢/٤الثالثاء 

   أو أسوأ٤ الحاصالت على تقدیر ١١ إلى ٥التشاور مع أولیاء أمور تلمیذات الصفوف من 
 

 ١٢/٤اء من الثالث
 ١٩/٤إلى الثالثاء 

 ١٤/٤الخمیس  عطلة خمیس العھد 
 ١٦/٤حتى السبت  ٧ ، ٦مسابقة القراءة لتلمیذات الصفین 

 ١٨/٤حتى االثنین  ١٢اجتماع لجان االمتحان الرابع للصف 
  ٧ ، ٦مسابقة القراءة لتلمیذات الصفین 
 اللقاء الخامس لمجموعة التوجیھ

 ١٩/٤الثالثاء 

 ٢٠/٤األربعاء  ٢٠٢٢ة القبول بالحضانة للعام الجدید سبتمبر إعالن نتیج

   ٢١/٤الخمیس  عطلة أعیاد القیامة وشم النسیم و عید سیناء و عید الفطر
 ٦/٥حتى الجمعة 

 
 مع أطیب تمنیاتي لحضراتكم و لكریماتكم بمناسبة شھر رمضان المبارك

 
  باور فرانس

المدرسة مدیر  
 


