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  ١/٦/٢٠٢٢رسالة أولیاء األمور في 
  

  اء األمورأعزاءي أولی
 :بمناسبة قرب انتھاء العام الدراسي أود أن أعلن لكم المعلومات والمواعید التالیة

 HPI-Cloudتذكرة بالتسجیل في موقع  -١
  وإعادة إرسالھا HPI-Cloud  أود تذكیركم بالتوقیع بالموافقة على رسالة أولیاء األمور المتعلقة بالتسجیل في موقع

  .إلى المدرسة مع كریماتكم
 

 ١٨.٠٠ الساعة ٢/٦/٢٠٢٢حفل تخرج الثانویة یوم الخمیس  -٢
نحتفل یوم الخمیس في تمام الساعة السادسة مساءا في فناء المدرسة بتخریج الحاصالت على الشھادة الثانویة وندعو 

لنھائیة وسوف نجري البروفة ا. أ،ب لحضور الحفل باإلضافة لفردین من أسرة كل طالبة١٢أولیاء أمور طالبات الصف 
  . الساعة الخامسة والنصف١/٦/٢٠٢٢للحفل یوم األربعاء 

 
 )الكانتین(افتتاح المقصف المدرسي  -٣

من دواعي سرورنا التمكن من العودة تدریجیا .  تم إعادة فتح المقصف خالل الفسحتین١/٦/٢٠٢٢اعتبارا من األربعاء 
  .لألجواء الطبیعیة للمدرسة

 
 ٦/٦/٢٠٢٢ن تحیة العلم بدءا من االثنی -٤

  . مع النشید الوطني المصري١١ : ٣ سیتم أداء تحیة العلم للصفوف من ٦/٦/٢٠٢٢اعتبارا من یوم االثنین الموافق 

 
 انتھاء التقییم والشھادات -٥

تم إصدار تعلیمات لجمیع المعلمین بإبالغ الطالبات بقاعدة عدم إمكانیة تقدیم أي مشاریع أو عروض تقدیمیة في شھر 
كما أذكر أولیاء األمور بقواعد المدرسة التي . الل الفترة التي تسبق االنتھاء من رصد الدرجات وإعداد الشھاداتیونیة خ

. خالل األسبوعین السابقین إلعطاء التقدیراتبشأن تقییم الطالبات تقضي بإلزام المعلمین بعدم التحدث إلى أولیاء األمور 
 ٢٩/٦/٢٠٢٢ یوم األربعاء الموافق وسیتم تسلیم الشھادات في أخر یوم دراسي،

 
 العیادة المدرسیة

 :التالیة المدرسیة العیادة بتعلیمات االلتزام األمور أولیاء جمیع من أرجو
الھاتف الخاص بالعیادة ھو : مالحظة (١٣.٢٠ وحتى ٧.٢٠یتم تلقي المكالمات الھاتفیة فقط من الساعة   - أ

٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨ (  
 ١٨.٠٠ من خالل تطبیق واتس آب حتى الساعة -  ولیس الصوتیة -رسائل النصیة بعد الظھر یتم تلقي ال  -  ب
حتى في حالة  (٨.٠٠ و الساعة ٧.٠٠العیادة عن الغیاب عن طریق ھاتف المدرسة بین الساعة  یتم إبالغ  -  ت

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

 )مرفق النماذج. (حال عدم استطاعتكم إبالغ المدرسة صباحا
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 مواعید شھر یونیة  -٦

 
  

 ٢٠٢٢یونیة 
 ١/٦األربعاء  مسابقة القراءة األلمانیة بالمدرسة األلمانیة بالغردقة

 ٢/٦الخمیس   حفل تخرج الثانویة وتوزیع الشھادات١٨.٠٠الساعة 
  ٢/٦من الخمیس  في أولدنبورج" الشباب یعزف و یغني"المسابقة الوطنیة 

 ٩/٦حتى الخمیس 
 ٤/٦السبت  عطلة

 ٧/٦الثالثاء    ألولیاء أمور تلمیذات الصف الرابع بمناسبة االنتقال إلى المرحلة الثانویة ١٨.٠٠لقاء توعیة عبر تطبیق زووم الساعة 
 ١٤/٦الثالثاء  ) حسب الجدول المخفض١٣.٢٠ینتھي الیوم الدراسي الساعة (ریس المؤتمر العام الرابع لھیئة التد

 ٢٠/٦االثنین  امتحانات الثانویة العامة المصریة في التربیة الوطنیة والتربیة الدینیة
  ٢٠/٦من االثنین  ب١٠أ، ١٠تدریب عملي لطالبات الفصلین 

 ٢٩/٦حتى األربعاء 
 ٢١/٦الثالثاء  ) حسب الجدول المخفض١٣.٢٠ینتھي الیوم الدراسي الساعة ( ٨ : ٥ مؤتمر الشھادات للصفوف من

  ) حسب الجدول المخفض١٣.٢٠ینتھي الیوم الدراسي الساعة ( ٤ : ١مؤتمر الشھادات للصفوف من 
 ) حسب الجدول المخفض١٣.٢٠ینتھي الیوم الدراسي الساعة ( ١١ : ٩مؤتمر الشھادات للصفوف من 

 ٢٢/٦ األربعاء

 ٢٦/٦السبت  امتحانات الثانویة العامة المصریة في اللغة العربیة
 ٢٩/٦األربعاء  توزیع الشھادات 

 
 مع تمنیاتي لحضراتكم وأسركم بعطلة سعیدة

 فرانس باور
 مدیر المدرسة


