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٢٦/٨/٢٠٢١قاھرة في ال  
  السادة أولیاء األمور

 
وفقا لما أبلغتنا بھ سفارة ألمانیا، فقد تأجل رد وزیر التربیة والتعلیم على طلب المدارس األلمانیة في 

   -: كالتالي٢٠٢١/٢٠٢٢لذلك فسیبدأ العام الدراسي . الخارج بشأن موعد وشكل بدء العام الدراسي
  

 ٢٠٢١/٢٠٢٢الدراسي الموعد الرسمي لبدء العام  -١
  ١٢ إلى ٢الصفوف من 

   حضوریا بكامل الكثافة١٣/٩/٢٠٢١تبدأ الدراسة اعتبارا من یوم االثنین 
  

    مرحلة الحضانة
  ١٣/٩/٢٠٢١تبدأ الدراسة بالصف الثاني من مرحلة الحضانة حضوریا یوم االثنین 
  ١٥/٩/٢٠٢١ تبدأ الدراسة بالصف األول من مرحلة الحضانة حضوریا یوم األربعاء

  
  الصف األول االبتدائي

  ١٦/٩/٢٠٢١یقام حفل بدء الدراسة لتلمیذات الصف األول االبتدائي حضوریا یوم الخمیس 
 
 تجاوز فترة ما قبل الدراسة الحضوریة  -٢

حتى یمكن االستفادة من الفترة السابقة لبدء الدراسة الحضوریة ستحصل الطالبات على بعض المواد 
شطة حسب المرحلة الدراسیة والعمریة للمراجعة على ما سبق اكتسابھ و االستعداد التعلیمیة واألن

  .للعام الجدید
   :وسیتم تطبیق اآلتي

 
   ١٢ إلى ٦الصفوف من 

  
روم في مواد اللغات -المواد الخاصة بھم عبر جوجل كالس ١٢ إلى ٦تتلقى طالبات الصفوف من 

سیقوم معلمو المواد بإعداد المواد المناسبة وتحمیلھا على . یة والعربیة والریاضیاتاأللمانیة واإلنجلیز
 ٣١/٨/٢٠٢١جوجل كالس روم  یوم الثالثاء 

 
   ٥ إلى ٢الصفوف من 

  
 في اللغات األلمانیة PADLETعروض لمواد تحضیریة من  ٥ إلى ٢تتلقى تلمیذات الصفوف من 

سیحصل ممثلو أولیاء األمور .  عن طریق ممثلي أولیاء األموروالعربیة والریاضیات بالطریقة المعتادة
 .قریبا على طریقة تلقى تلك المواد

  
   ٥ إلى ٢الصفوف من 

 
تتلقى تلمیذات مرحلة ما قبل المدرسة والصف األول االبتدائي مواد تحضیریة تقدم إلى أولیاء األمور 

 .بالطریقة المعتادة
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 مالحظة ھامة
 

 .على جمیع المستویات للطالبات للعمل بشكل مستقل طواعیةتتاح جمیع المواد  -
 .نرجو تفھمكم أن التواصل مع المعلمین قبل بدء الدراسة الحضوریة غیر مسموح بھ -

  
  

 .وسوف أبلغكم على الفور إذا حدثت أیة تغییرات بسبب الرد المنتظر من وزارة التربیة والتعلیم
 

 مع خالص تحیاتي
 
 
 فرانس باور

درسةمدیر الم  
 


