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  ١٨/٤/٢٠٢٢الة أولیاء األمور في رس
  السادة أولیاء األمور األعزاء

  
  :األعیاد أود إبالغكم بالمعلومات والمواعید التالیةقبل بدء إجازات 

  
 مسابقة القراءة الجھریة باللغة األلمانیة -١

 

الثاء الموافق  یوم الث٧ ، ٦تجرى مسابقة القراءة الجھریة باللغة األلمانیة بالمدرسة بین طالبات الصفین 
   وسوف تشارك الطالبتان الفائزتان في مسابقة القراءة بالغردقة خالل شھر یونیو١٩/٤/٢٠٢٢

  

 ٢٠/٤ إلى ١٦/٤احتفاالت طالبات الشھادة الثانویة من  -٢
 

 بعدم التقید بالزي المدرسي خالل أیام االحتفاالت، كما یسمح لھن بلعب الموسیقى بفناء ١٢یسمح لطالبات الصف 
  .مدرسة خالل الفسحة الثانیة خالل تلك األیامال

  

 ١٢/٥ إلى ١٠/٥معرض الكتاب من  -٣
 

 وحتى الخمیس ١٠/٥/٢٠٢٢سیتم إقامة معرض الكتاب مجددا خالل ھذا العام اعتبارا من الثالثاء الموافق 
جو إمداد لذا نر.  حیث تتاح الفرصة للطالبات لتصفح مختلف اإلصدارات وشراء ما یرغبن منھا١٢/٥/٢٠٢٢

 للحضور أولیاء أمور تلمیذات المرحلة االبتدائیةوندعو . كریماتكم بالمبالغ الالزمة لشراء الكتب حسب الحاجة
  . لمطالعة الكتب وشراءھا مع كریماتھم١٢.٣٠ اعتبارا من الساعة ١٢/٥/٢٠٢٢للمدرسة یوم الخمیس 

 

 ١٧،١٦/٥/٢٠٢٢ یومي ١١: ٥ عطلة للصفوف –االمتحانات الشفھیة للشھادة الثانویة  -٤
  

 ونظرا ٢٣/٥/٢٠٢٢ وحتى ١٦/٥/٢٠٢٢یتم إجراء االمتحانات الشفھیة للشھادة الثانویة األلمانیة خالل الفترة من 
النشغال الكثیر من المعلمین باألعمال الخاصة باالمتحانات فقد تقرر تعطیل الدراسة للصفوف من الخامس وحتى 

  .أما المرحلة االبتدائیة فتستمر الدراسة بھا حسب الجدول المعتاد . ١٧/٥/٢٠٢٢ ، ١٦/٥الحادي عشر خالل یومي 
 

 یوم الرحالت -٥
 

 ویقوم معلمو الفصول حالیا ٣١/٥/٢٠٢٢سیقوم جمیع فصول المدرسة بالخروج في رحالت سریعة یوم الثالثاء 
درسیة من إعادة الطالبات إلى  حتى تتمكن الحافالت الم١٤.٠٠بتنسیق وجھات الرحالت بحیث تنتھي جمیعھا الساعة 

  .مساكنھن في مواعیدھن المعتادة

 

 امتحانات اإلعدادیة للصف التاسع -٦
  تم تحدید موعد عقد امتحانات الشھادة اإلعدادیة كالتالي

 اللغة العربیة ٢١/٥/٢٠٢٢السبت 
 الدراسات االجتماعیة والتربیة الدینیة ٢٢/٥/٢٠٢٢األحد 

  

 ومات في حینھوسنوافیكم بمزید من المعل
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 وقائع الغش -٧
   ١٢ : ٧للصفوف من لمنع محاوالت الغش أثناء االختبارات الصفیة واالمتحانات یتم تطبیق القواعد التالیة 

 یجب على كل الطالبات إخراج حقائبھن خارج اللجنة قبل بدء أي اختبار أو امتحان. 
 لتي یسمح بھا معلم المادة طوال فترة إجراء االمتحانیسمح فقط بوجود أدوات كتابیة وأوراق والمواد المعینة ا. 

  

 االجتماع االفتتاحي لمجموعة مفھوم الحمایة -٨
  

 حیث تم التعارف بین أعضاء المجموعة ١٦/٤/٢٠٢٢تم عقد اللقاء األول لمجموعة مشروع الحمایة یوم السبت 
 على مكافحة التمییز الملموس المعتمد على وباإلضافة إلى العمل. وتم االتفاق حول الموضوعات األساسیة للمدرسة

أو المظھر الخارجي لشخص ما، فقد دعا أعضاء المجموعة إلى ضرورة تعلم وممارسة /المكانة االجتماعیة و
شولتز بالشكر لكل / وقد توجھت السیدة. التعایش القائم على االحترام والتقدیر بین جمیع أعضاء أسرة المدرسة

  .المنضمین للمجموعة
   
 عیادة المدرسة -٩

  

تقدم طبیبات المدرسة مساھمة كبیرة في تمكین المدرسة من االستمرار في الدراسة الحضوریة، ولكن الشرط 
لذلك نطالب الجمیع باالمتثال . األساسي لذلك ھو اتباع أولیاء األمور لتعلیمات الفریق الطبي للمدرسة والوثوق بھ

  :للتعلیمات التالیة

الھاتف الخاص بالعیادة ھو : مالحظة (١٣.٢٠ وحتى ٧.٢٠المات الھاتفیة فقط من الساعة یتم تلقي المك  - أ
٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨ ( 

 ١٨.٠٠ من خالل تطبیق واتس آب حتى الساعة -  ولیس الصوتیة -بعد الظھر یتم تلقي الرسائل النصیة   -  ب
حتى في حالة  (٨.٠٠و الساعة  ٧.٠٠العیادة عن الغیاب عن طریق ھاتف المدرسة بین الساعة  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
 

  مواعید شھري إبریل ومایو  -١٠
 

 ٢٠٢٢أبریل 
   ١١ إلى ٥لتشاور مع أولیاء أمور تلمیذات الصفوف من ا

 
 ١٢/٤من الثالثاء 

 ١٩/٤إلى الثالثاء 
  ٧ ، ٦مسابقة القراءة األلمانیة لتلمیذات الصفین 

 اللقاء الخامس لمجموعة التوجیھ
 ١٩/٤الثالثاء 

 ٢٠/٤األربعاء  ٢٠٢٢إعالن نتیجة القبول بالحضانة للعام الجدید سبتمبر 

   ٢١/٤الخمیس  د القیامة وشم النسیم وعید سیناء و عید الفطرعطلة أعیا
 ٦/٥حتى الجمعة 

  
 ٢٠٢٢مایو 

  ١٠/٥الثالثاء   اللقاء السادس لمجموعة التوجیھ

  ١٠/٥من الثالثاء  معرض الكتاب بفناء المدرسة
 ١٢/٥حتى الخمیس 

  ب/أ١٢آخر یوم دراسي للفصلین 
  ١٢/٢توزیع شھادات الجزء 

 ١٢/٥الخمیس 

 ١٤/٥السبت  )زووم(لقاء توعیة ألولیاء أمور تلمیذات الصف الثاني من الحضانة 
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  ١٦/٥االثنین   ١٢ بسبب االمتحانات الشفھیة للصف ١١ : ٥عطلة للصفوف 
 ١٧/٥الثالثاء 

 ١٨/٥األربعاء  ١٢الیوم الثالث لالمتحانات الشفھیة للصف 
  ١٢الیوم الرابع لالمتحانات الشفھیة للصف 

  تلمیذات الصف الثاني من الحضانة للمدرسةزیارة
 ١٩/٥الخمیس 

 ٢١/٥السبت  امتحان اإلعدادیة للصف التاسع في مادة اللغة العربیة
 ٢٢/٥األحد  امتحان اإلعدادیة للصف التاسع في مادتي الدراسات االجتماعیة والتربیة الدینیة

  ١٢الیوم الخامس لالمتحانات الشفھیة للصف 
  بقاعة الموسیقى١٢لقاء مع طالبات الصف  ١٦.٠٠الساعة 

 ٢٣/٥االثنین 

 ٢٨/٥السبت  )زووم(لقاء توعیة مع أولیاء أمور تلمیذات الصف الثاني 
 ٣١/٥الثالثاء  ١:١٢یوم رحالت الفصول الصفوف من 

  
 

  مع أطیب تمنیاتي لحضراتكم وألسركم بمناسبة عید القیامة وعید الفطر 
 أجازة سعیدة

 
  باور فرانس

المدرسة مدیر  
 

 


