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  ٢٠/٩/٢٠٢١الة أولیاء األمور في رس
  

  السادة أولیاء األمور األعزاء
ھا قد بدأت الدراسة الحضوریة مجددا بعد شھور من التعلیم عن بعد وكم كان عظیما أن نتمكن من الترحیب بكریماتكم 

  . مجددا بالمدرسة
 فیما یلي بعض المعلومات الھامة المتعلقة باألسابیع القادمة

 تمبرمواعید شھر سب -١
  

 ٢٠٢١سبتمبر 
 )الملحق الثقافي بالسفارة األلمانیة(ھاال /  الزیارة األولى للمدرسة للسید١٤.٣٠ ٢٠/٩االثنین 

  ٢٠/٩من االثنین 
 تقدیم المرشحات التحاد الطلبة من خالل عروض الفیدیو ٢٥/٩حتى السبت 

 الل الحصص الثالث األولىخ) مقسم على ثالث مجموعات(قداس بدایة العام الدراسي  ٢١/٩الثالثاء 
  ٢١/٩الثالثاء 

 ٢٢/٩و األربعاء 
تم إرسال دعوات الحضور من خالل معلمي .  عبر تطبیق زووم١٢ : ١أمسیات أولیاء األمور للصفوف من 

 الفصول
  خارجشاوى الممثل اإلقلیمي لمجلس المدارس األلمانیة بال/  الزیارة األولى للمدرسة للسید الدكتور١٠.٤٥ ٢٥/٩السبت 

 .  اجتماع ممثلي أولیاء أمور الفصول وانتخاب مجلس اآلباء١٤.٠٠
  ٢٧/٩االثنین

 ة رائد المدرسة/انتخابات المتحدثات باسم الطالبات و المعلم ٢٩/٩حتى األربعاء 

  
 

 أمسیات أولیاء األمور وانتخاب ممثلیھم -٢
 عبر تطبیق زووم ویجري خاللھا ١٨.٠٠الساعة  أمسیات أولیاء األمور ٢٢/٩ و األربعاء ٢١/٩تعقد یومي الثالثاء

انتخاب ممثلي أولیاء أمور كل فصل وأرجو من المنتخبین الجدد التواصل مع سكرتاریة المدرسة وإبالغ بیاناتھم الالزمة 
من خالل البرید اإللیكتروني ) البرید اإللیكتروني/ الھاتف / اسم الطالبة و الفصل / ة األمر /اسم ولي(للتواصل 
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 اجتماع ممثلي أولیاء األمور و انتخاب مجلس اآلباء -٣

 حضوریا بالمدرسة اجتماع ممثلي أولیاء أمور الفصول النتخاب أعضاء ١٤.٠٠ الساعة ٢٥/٩/٢٠٢١سیعقد یوم السبت 
).  العلیا– المتوسطة –ائیة االبتد(وكما حدث في العام الماضي ستجري االنتخابات للثالث مراحل . مجلس اآلباء الجدید 

  .٢٣/٩وسیتم إرسال الدعوات الخاصة لھذا الیوم إلى ممثلي الفصول یوم الخمیس 
 
 الحافالت المدرسیة -٤

وبالطبع فإن الدراسة . خالل األسبوع األول من الدراسة قامت الحافالت المدرسیة بتنفیذ كل الدورات المخططة بنجاح
ى شغل جمیع المقاعد تقریبا بكل الحافالت مما یستلزم فتح جمیع النوافذ لضمان تھویة الحضوریة بكامل الكثافة أدت إل

. ویجب على جمیع الطالبات ارتداء الكمامة لتغطیة األنف والفم طوال فترة تواجدھم بالحافالت. جیدة داخل الحافالت
  .وسیتم قیاس درجة الحرارة لكل الطالبات قبل السماح لھن بركوب الحافالت

 
 مواعید الحصص -٥

  . مرفق لحضراتكم جدول مواعید الحصص لھذا العام
  . ١٤.٠٠ینتھي الیوم الدراسي أیام االثنین و الثالثاء واألربعاء بنھایة الحصة الثامنة الساعة 

  . ١٣.١٥ینتھي الیوم الدراسي یوم الخمیس بنھایة الحصة السابعة الساعة 
  .١٣.٢٠ض یوم السبت وتنتھي الدراسة بعد الحصة الثامنة الساعة ینتھي الیوم الدراسي حسب جدول الحصص المخف
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 مكتبة المدرسة -٦

كراوزى، والمكتبة مفتوحة من الحصة الثانیة وحتى الثامنة و في أثناء / منى مھام العمل بالمكتبة دعما للسیدة/ تتولى السیدة
 .نرجو تشجیع كریماتكم على استعارة وقراءة الكتب. الفسحة

 
 جراءات الصحیة واالحترازیةاإل -٧

 
  مر األسبوع األول من الدراسة بسالم وحتى یمكن أن تظل المدرسة مفتوحة أرجو من حضراتكم 

 .عدم إرسال كریمتكم إلى المدرسة حال ظھور أیة أعراض مرضیة -
  .رسةتنبیھ كریماتكم إلى ضرورة االلتزام بتغطیة األنف والفم في الحافالت المدرسیة و داخل المد -

 
 ارتیاد المدرسة -٨

  أعزائي أولیاء األمور
أرجو منكم إبالغ المدرسة مسبقا حال رغبتكم في الحضور إلى المدرسة ألي سبب حیث أنھ في العادة ال یسمح ألي 

وسیتم . وفي كل األحوال یجب ارتداء الكمامة طوال فترة تواجدكم في المدرسة. شخص بارتیاد المدرسة دون إبالغ مسبق
  كما أرجو مراعاة اإلجراءات الصحیة ومسافات التباعد.  درجة الحرارة ألي شخص قبل دخولھ المدرسةقیاس

 
 العیادة المدرسیة -٩

یمكنكم التواصل مع طبیبات المدرسة في كل ما یتعلق بحاالت . یمكنكم استشارة الفریق الطبي للمدرسة عند الحاجة
 و حتى الساعة ٠٧.٢٠ من الساعة ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨فیا من خالل الرقم اإلصابة أو االشتباه في اإلصابة بكورونا ھات

  .نرجو عم استخدام الرسائل الصوتیة. على نفس الرقم) واتس آب( و بعد ذلك من خالل الرسائل النصیة ١٣.٢٠
 

  .مع تمنیاتي لحضراتكم وكریماتكم بالتوفیق والصحة
  

  فرانس باور
  

   مدیر المدرسة
 

 


