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٦/٩/٢٠٢١قاھرة في ال  
 

 السادة أولیاء األمور األعزاء
  

  . األلمانیة بشأن بدء الدراسة حتى اآلن المدارس طلب على التعلیم وزیر من رد لم یأت فإنھ السفارة، أبلغتنا بھ لما وفقا
 حضوریا بكامل الدراسة ببدء الحضانة والصف األول من مرحلة  ١٢  إلى ٢ من للصفوف السماح یتم أن من المنتظر لذلك

   ١٣/٩/٢٠٢١االثنین  یوم الكثافة اعتبارا من
  

 العربیة مواد اللغات في طواعیة والمواد المتاحة العروض استخدام الطالبات جمیع من نطلب والستغالل تلك الفترة
  ٢٦/٨/٢٠٢١بتاریخ كما جاء برسالتي لحضراتكم  . الدراسي لعامالالستعداد لبدء  ومادة الریاضیات واإلنجلیزیة واأللمانیة

 Google في الرقمیة الدعوة تقبل السادس الصف من كریمتكم بدءا أن من التأكد یرجى منكم كأولیاء أمور ولذلك 
Classroom   َقبل من بالفعل إرسالھا تم التي  .المواد استخدام من الطالبات یتمكن حتى المدرسة ِ

  
 الدراسیة جوجل فصول في المسجلة اإللكتروني البرید عناوین من لتحققا منكم أطلب أن أیضا أود األعزاء، أولیاء األمور

  .األمر لزم إذا میراي /السیدة طریق عن وتحدیثھا
  :وفیما یلي أذكركم ببعض المواعید والمعلومات الھامة المتعلقة ببدء العام الدراسي

 تسلیم الكتب -١
، یمكنھم الحضور المطلوبة الكتب ستالم الالسابقة ي التواریخالحضور ف یتمكنوا من لم الذین األمور أولیاء لجمیعیمكن 

  . الستالم الكتب١٢.٠٠ وحتى الساعة ٩.٠٠ من الساعة ١١/٩/٢٠٢١ السبت یوم المدرسة إلى
 
 القوة البشریة -٢
   المعلمون الجدد- ١-٢

  : تسعة معلمین و معلمات لھیئة التدریس بالمدرسة وھمیسعدنا انضمام
  غة اإلنجلیزیة، الجغرافیاالل  ھارتفیج/ السید
  التربیة الریاضیة    حاتم / السید

  اللغة اإلنجلیزیة  لبنى غریب/ السیدة
  الریاضیات، الفیزیاء  لبنى مرعي/ السیدة
  التاریخ  كراوزى/ السیدة
  بالحضانة    مھا/ السیدة
  بالمرحلة االبتدائیة    مي/ السیدة
  اللغة األلمانیة    نادین/ السیدة
  ضیات، الفیزیاء، األحیاءالریا  سیراي/ السیدة
    الریاضیات، الفیزیاء، الكیمیاء    سیراي/ السید

  .و أرجو التوفیق لجمیع الزمیالت و الزمالء الجدد بالمدرسة
  
   استقالة مفاجئة ألحد أعضاء ھیئة التدریس- ٢-٢
 بھ على زمالء  مما اضطرنا لتوزیع المھام والحصص الخاصة٢١/٨/٢٠٢١لوتى باستقالة مفاجئة یوم / تقدم السید 

وحتى نحافظ على األنصبة القانونیة لكل معلم اضطررنا إلى تخفیض عدد ساعات اللغة الفرنسیة و التاریخ . آخرین
وسیقوم معلمو الفصول بإعالن الجداول الجدیدة ألولیاء أمور الطالبات بالصفوف المعنیة بذلك . لبعض الصفوف

  . التخفیض خالل األمسیات القادمة
 
 ٢٠٢١/٢٠٢٢الدعم خالل العام الدراسي /لتقویةحصص ا -٣
   المرحلة االبتدائیة - ١-٣
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 في األلمانیة اللغة و الریاضیات في الحصص عدد زیادة من  ٢٠٢١/٢٠٢٢ الدراسي العام في تمكنا أننا إبالغكم یسرنا
 یكون قد الذي تملالمح الضعف عن التعویض أجل من مادة لكل واحدة حصة بمقدار االبتدائیة صفوف المرحلة جمیع
 یتعلق فیما تفصیال أكثر معلومات بسنبلغكم و. جائحة كورونا تفشي بسبب عدم انتظام الدراسة الحضوریة بسبب حدث

  .االبتدائیة ألولیاء أمور تلمیذات المرحلة األولى الرسالة في الزمني بالجدول
  
   المرحلة الثانویة- ٢-٣

 مھارات الاأللمانیة في تحسین معلمو اللغة یستخدمھا دعم ساعة  على٩  إلى٥من  الصفوف ستحصل سابقا أعلنا كما
  .ھذه الدعم ساعة خالل التعلم الذاتي/ مستقل بشكل العمل فرصة  ١٢ إلى ١٠من  للصفوف وستتسنح .اللغویة للطالبات

  
   أمور تنظیمیة- ٣-٣

 ١٢ إلى ١من الصفوف في الطالبات یعلجم واحدة ساعة لمدة السبت یوم تمدید ینبغي اإلضافیة للحصص وقت لتوفیر
 بحیث المخفض زمني الجدوللل وفقا للتدریس أیام السبت فسوف نلجأ األسبوع نھایة عطلة تتأثر ال ذلك وحتى معو

 .الحصص عدد زیادة من   بالرغم١٣.٢٠الساعة  السبت یوم الدراسة تنتھي
  
 

  ٢٠٢١/٢٠٢٢ خالل العام الدراسي التعلم الذاتي -٤
 الدراسي العام في  ١٢إلى  ٨من  الصفوف في خالل بعض الحصص الذاتي التعلم إتباع أسلوبنرغب في 

تخفیض عدد   باإلضافة إلى االستفادة من١٢ إلى ١٠ ولذلك سنستخدم حصص الدعم للصفوف من ٢٠٢١/٢٠٢٢
 سنتوسع في ٧، ٦  و لالستفادة من الحصص التي تم تخفیضھا للصفین .حصص اللغة الفرنسیة والتاریخ لنفس الغرض

على تقویة نقاط الضعف في مختلف المواد  للعمل كفرصة الساعات تلك ونستخدمتطبیق التعلم الذاتي لھذین الصفین 
 . و سیتم إتاحة المواد التعلیمیة الخاصة بذلك الغرض إلى الطالبات مع بدایة العام الدراسي. لدى الطالبات

 
 مواعید الدراسة -٥

   ١٢ إلى ١د الحصص للصفوف من فیما یلي جدول مواعی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 تسلیم الشھادات -٦
في الفصول یوم  ١٢ إلى ٢ للصفوف من ٢٠٢٠/٢٠٢١ھادات العام الدراسي توزیع شب معلمات الفصول/ سیقوم معلمو

  ١٣/٩/٢٠٢١االثنین 
 
 

 الجدول المخفض
 یوم السبت

  الجدول الطبیعي
 من األثنین إلى الخمیس

 الحصة

   
٠٨.٠٠  -  ٠٧.٢٠  ٠٨.٠٥  -  ٠٧.٢٠  ١ 

٢ ٠٨.٠٥  -    ٠٨.٥٠ ٠٨.٠٠  -    ٠٨.٤٠ 
   
   دقیقة٢٠فسحة   دقیقة٢٠فسحة 

   
٠٩.٤٠  -  ٠٩.٠٠  ٠٩.٥٥  -  ٠٩.١٠  ٣ 
١٠.٢٠  -  ٠٩.٤٠  ١٠.٤٠  -  ٠٩.٥٥  ٤ 
١١.٠٠  -  ١٠.٢٠  ١١.٢٥  -  ١٠.٤٠  ٥ 

   
   دقیقة٢٠فسحة   دقیقة٢٠فسحة 

   
١٢.٠٠  -  ١١.٢٠  ١٢.٣٠  -  ١١.٤٥  ٦ 
١٢.٤٠  -  ١٢.٠٠  ١٣.١٥  -  ١٢.٣٠  ٧ 
١٣.٢٠  -  ١٢.٤٠  ١٤.٠٠  -  ١٣.١٥  ٨ 
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 دورات المیاه الجدیدة -٧

 منطقة في وضع مبرد للمیاه المفلترة تم ذلك، إلى باإلضافةتم خالل اإلجازة الصیفیة تجدید دورات میاه الطالبات 
  .للشرب صالحةمیاه  بملء زجاجاتھم للطالبات یمكن بحیث المدخل

  
 التطعیم  -٨

ونرجو من . من القوة البشریة للعاملین بالمدرسة% ٩٦حتى نتمكن من العودة للنظام المعتاد للدراسة فقد تم تطعیم 
كما نرجو .  سنة  من الطالبات على اللقاح الالزم١٨حضراتكم الحرص على ضرورة أن تحصل كل من یبلغ عمرھا 

  .سرعة التسجیل لتلقي اللقاحممن لم یتلق اللقاح حتى اآلن 
  

 العیادة المدرسیة  -٩
نرجو حال احتیاجكم لمشورة طبیة تتعلق بمرض كورونا أو مخالطة أحد المرضى أو في حاالت االشتباه التواصل مع 

  و بعد الظھر١٣.٢٠ وحتى الساعة ٧.٢٠ من الساعة ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨الفریق الطبي  للمدرسة ھاتفیا على الرقم 
  )نرجو عدم استخدام الرسائل الصوتیة. (أب-ة عن طریق الواتسبرسالة نصی

  
  مواعید ھامة خالل شھر سبتمبر -١٠
 ٢٠٢١سبتمبر 

 ١٧.٣٠إلى ١٦.٠٠لقاء الخریجات عبر زووم الساعة  ٤/٩السبت 
 الیوم التربوي للمعلمین  ٩/٩الخمیس 
 ٩.٠٠لقاء مجلس أولیاء األمور بالمدرسة الساعة  ١١/٩السبت 

   و الصف الثاني بمرحلة الحضانة١٢ إلى ٢بدء الدراسة الحضوریة بالمدرسة للصفوف من  ١٣/٩ین االثن
  یتم اتباع الجداول٤ لقاءات معلمي الفصول ، وبدءا من الحصة ٣ إلى ١الحصص من 

 بدء الدراسة بالصف األول بالحضانة ١٥/٩األربعاء 
 )١١.١٥ و حتى الساعة ٩.١٠الدخول الساعة (ئي المدرسة حفل دخول تلمیذات الصف األول االبتدا ١٦/٩الخمیس 
 الحفل الشھري لتلمیذات الفصول ب بالمرحلة االبتدائیة ٢٠/٩االثنین 
  ٢١/٩الثالثاء 

 ٢٢/٩األربعاء 
 ١٣/٩ سیتم إرسال الدعوات بمعرفة معلمي الفصول یوم  األثنین – ١٢ إلى ١أمسیات أولیاء األمور عبر زووم للصفوف من 

 اجتماع ممثلي أولیاء األمور وانتخاب المجلس الجدید حضوریا بالمدرسة ٢٥/٩سبت ال
   ٢٧/٩من 
 ٢٩/٩إلى 

 ة المدرسة/انتخاب اتحاد الطالبات رائد

  
  یسعدنا أن نلتقي كریماتكم بالمدرسة األسبوع القادم 

  
  فرانس باور

  مدیر المدرسة
  
  


