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  ٢٩/٦/٢٠٢٢رسالة أولیاء األمور في 
  

  أعزاءي أولیاء األمور
  

 :بة بدء اإلجازة الصیفیة أود أن أعلن لكم المعلومات والمواعید التالیةبمناس
 حاالت العدوى في نھایة العام الدراسي -١

ولھذا . خالل األسبوعین األخیرین ارتفعت أعداد اإلصابات بفیروس كورونا بشكل ملحوظ بین الطالبات والمعلمین
  .كتفاء بتسلیم الشھادات یوم األربعاء السبب تم إیقاف الدراسة یومي السبت والثالثاء واال

 
 ٢٠٢٢الكتاب السنوي  -٢

. سوف نرسل لحضراتكم الیوم النسخة اإللیكترونیة من الكتاب السنوي التي تتضمن لقطات من العام الدراسي المنتھي
  .برجاء تصفح الكتاب

 
 بوفیھ التعلم الصیفي -٣

فیة ھذا العام یحتوي على العدید من المواد المناسبة للقراءة تم إعداد بوفیھ تعلیمي لالستخدام خالل اإلجازة الصی
أرجو تشجیع كریماتكم على . باللغة األلمانیة١١ إلى ٥واالستماع والمشاھدة لجمیع المراحل العمریة للصفوف من 

  .اختیار ما یناسبھم ومطالعتھ خالل اإلجازة
 

 القوة البشریة  -٤
  .علمون اآلتي أسمائھم المدرسةمع نھایة العام الدراسي سوف یغادر الم

  ندى/ السیدة
  سریج/ السید

  لبنى مرعي/ السیدة
  ھارتفیج/ السیدة
  ھارتفیج/ السید
  مجدي/ السید

  رضوى عبد الحلیم/ السیدة
  كول/ السیدة

 
 ٢٠٢٢/٢٠٢٣حصص الدعم والتعلم الذاتي خالل العام الدراسي  -٥

 في تلقي حصة ٩ إلى ١  أن تستمر الصفوف من ١٢/٤/٢٠٢٢خ قرر المؤتمر العام لھیئة التدریس في اجتماعھ بتاری
یتم توفیر الحصة اإلضافیة عن طریق تمدید یوم السبت . دعم، یستخدمھا معلمو اللغة األلمانیة لتحسین الكفاءة اللغویة

ي المخفض ، ولكن حتى ال تتأثر عطلة نھایة األسبوع ، نقوم بالتدریس یوم السبت وفقا للجدول الزمن. للحصة الثامنة
 . ١٣:٢٠بحیث تنتھي المدرسة یوم السبت على الرغم من الزیادة في الساعات في الساعة 

 التعلم   الفرصة للعمل بشكل مستقل ومساعدة بعضھم البعض فیما یسمى درس١٢ إلى ١٠سیتم منح الصفوف من 
  .الذاتي

 
 )مرفق (٢٠٢٢/٢٠٢٣المخطط السنوي  -٦

  ٢٧/٨/٢٠٢٢سیبدأ العام الدراسي الجدید یوم . ٢٠٢٢/٢٠٢٣راسي مرفق لحضراتكم مخطط العام الد
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 )مرفق (٢٠٢٢/٢٠٢٣الزي المدرسي  -٧
لذا أطالبكم . یجب على جمیع طالبات المدرسة االلتزام بالقواعد المدرسیة والتي من بینھا االلتزام بالزي المدرسي المقرر

ما بأنھ سیتم التحقق من الزي المدرسي بحزم مع بدایة العام عل. جمیعا التأكد من التزام كریماتكم بالزي المدرسي
  . الدراسي القادم

  
  ٢٠٢٢مواعید یونیة و أغسطس  -٨

 

  ٢٠٢٢یونیة 
٢٩/٦األربعاء   أخر یوم دراسي–توزیع الشھادات   

٣٠/٦الخمیس   بدایة إجازة الصیف–عطلة رسمیة   

 

 ٢٠٢٢أغسطس 
٢٧/٨السبت  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بدء العام الدراسي  

 

 ممتعة صیفیة إجازة بقضاء للجمیع تمنیاتي مع
 

 
 فرانس باور
 
 مدیر المدرسة
 

 


