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  ٤/١٠/٢٠٢١سالة أولیاء األمور في ر
  

  أولیاء األمور األعزاء
  

  أود إبالغكم بعض المواعید والمعلومات الھامة قبل اإلجازة المقبلة
  مواعید شھر أكتوبر -١
 ٢٠٢١أكتوبر 

 ٥/١٠الثالثاء 
 أ،ب ١١ ،١٠الفصول لقاء توعیة بخصوص الثانویة األلمانیة الدولیة و االمتحانات المركزیة ألولیاء األمور وطالبات 

استشارات خاصة بالدراسة الجامعیة ) / بدیركھ/ السیدة (١١حسب تعلیمات الئحة الثانویة األلمانیة الدولیة بند 
 ١٨.٠٠عبر تطبیق زووم الساعة ) بدیركھ/ السیدة(اختیار مواد االمتحان والمواعید ) / كول/ السیدة(

  ٧/١٠من الخمیس 
 عطلة نھایة أسبوع عائلیة + إجازة رسمیة ١٠/١٠إلى األحد 

  اجتماع مجموعة التوجیھ حضوریا بالمدرسة١٤.٣٠الساعة  ١٢/١٠الثالثاء 
 )١٨/١٠بدال من االثنین (عطلة بمناسبة المولد النبوي  ٢١/١٠الخمیس 
   حسبما تسمح ظروف الجائحة٢،١للمرحلة االبتدائیة موعد أول رحلة للصفوف  ٢٣/١٠السبت 
   حسبما تسمح ظروف الجائحة٤،٣للمرحلة االبتدائیة موعد أول رحلة للصفوف  ٢٥/١٠االثنین 

 
 أ٨عزل فصل  -٢

 یوم  انتھاء العطلة القصیرة أ فسیبقى الفصل بالعزل المنزلي حتى٨بسبب ظھور حاالت إصابة مؤكدة بالفصل 
  .   ویتم اتباع التعلیم عن بعد حسب جدول حصص زووم١٠/١٠

 
 ت كوروناالتواصل بشأن حاال -٣

  السادة أولیاء األمور
 عدم تداول أخبار حاالت اإلصابة بكورونا  عبر مواقع التواصل االجتماعي ألن ذلك یرجى من جمیع األسر

 مكلفون المدرسة وإدارةعلما بأن ممثلي أولیاء األمور . یؤدي إلى انتشار الفزع بین أفراد المجتمع المدرسي
  كبذل المتعلقة والمكالمات بالرسائل

  :التواصل كالتالي یتم ولذلك،
 الطوارئ رقم على االشتباه في اإلصابة بفیروس كورونا أو ظھور إصابات حالة في طبیبات المدرسة فورا أبلغ

  عبر كتابة الظھر بعد ما فترة في و  ١٣.٢٠ إلى  ٧.٢٠ من الھاتف طریق عن صباحا  38 89 789 0122
  !كمفضل من صوتیة رسائل ال . تطبیق واتس آب 

 طریق عن إبالغھا لحضراتكم وسیتم للظروف، وفقا التدابیر تحدد سالتي المدرسة إدارة بإبالغ األطباء وسیقوم
  .أولیاء األمور ممثلي

 
  االعتذار عن الحضور  -٤

  

 من كریمتكم تتمكن لم إذا تقدیر أقصى على صباحا ٧.٣٠ الساعة قبل تلیفونیا المدرسة إبالغ أرجو من حضراتكم
 .الفصل ة/لمعلم كتابي اعتذار تقدیم یلزم ذلك، إلى باإلضافة .السبب مع ذكر المدرسة إلى الحضور

 في تتصلوا لم إذا .المدرسة إلى العودة من تتمكن أن بمجرد الفصل لمعلم كتابیا اعتذارا كریمتكم إعطاء یرجى
  .عذر دون غائبة فستعتبر كریمتكم تقدم كریمتكم اعتذارا كتابیا، ولم الصباح

  إضافة للنظام الذي كان قائما من قبل
في   .المنزل إلى والعودة الیوم الدراسي انتھاء قبل المدرسة بترك طالبة یأمروا أن لطبیبات العیادة المدرسیة یمكن

 .العودة یوم في الفصل معلم إلى وتسلیمھا استكمالھا یجب طبیة من عیادة المدرسة استمارة تصدر ھذه الحالة
  .غائبة بعذر مقبول الطالبة برتعت فقط وعندئذ
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 تغییر موعد عطلة -٥
  ٢١/١٠/٢٠٢١تم تعدیل موعد إجازة المولد النبوي لتصبح الخمیس الموافق 

  
 انتخاب المتحدثات باسم الطالبات -٦

كما نتقدم .  أ النتخابھن متحدثات باسم المدرسة١٠نتقدم بالتھنئة لكل من ناتالي باسم و ناتالي ھاني  من الفصل 
  .الشكر للمتحدثات السابقات نور رامي و ھانیا حمودة لما قدموه من جھد خالل العام الماضيب
  

 ھارتفیج/ السید" األلمانیة لغة التعلیم"رسالة منسق مشروع  -٧
  

  السادة أولیاء األمور
 بالنسبة لنا  بشكل خاصأمر مھم االبتدائیة إلى الثانویة المرحلة من لكریماتكم اللغة األلمانیة دعم مستوىإن 

 المھمة لیس فقط في دروس اللغة األلمانیة، لنجاح تلك نضع كل إمكاناتنابالطبع  و نحن.كمدرسة ألمانیة في مصر
 أداة أخرى ولكریماتكم م نود اآلن أن نقدم لكلذلك . باللغة األلمانیةالمواد التي تدرسھا الطالباتولكن في جمیع 

كما ھو الحال في   مختلف الموادكتیب مفردات للغة األلمانیة في نقدم  :لثانویة االمرحلةلتعزیز اللغة األلمانیة في 
صعبة الجدیدة والمصطلحات ال الكتساب أبواب لكل مادة على حدة یحتوي على  الكتیبذلكالمدرسة االبتدائیة، 

تم یمات التي وبھذه الطریقة یمكن تسجیل وتوثیق تفسیرات المصطلحات وقوائم الكل. للمراجعة وتعمیق الفھم
 بحیث یتم دعم التحسین التحضیر أو المراجعة بالمنزل تنشأ أثناء  قد أیضا التيو في الفصول الدراسیة، وضعھا
  . لمھارات اللغة األلمانیةالمستمر

 كتیب بتصمیم قمنا الثانویة المرحلة إلى االبتدائیة المرحلة من اللغة األلمانیة دعم مستوى تقویة أجل ومن
 بما خفیفا أیضا ولكنھ. المداخل من للعدید كافیة مساحة الكتیب یوفر .ثمانیة إلى خمسة من للصفوف المفردات

 للصفوف جنیھ 50 و  ،) الخامس الصف  جنیھ ٤٠( الكتیب سعر ومع .على الطالبات یضیف عبء حتى ال یكفي
 الفصول اعتبارا  معلمي قبل من داتالمفر كتیبات توزیع سیتم .أیضا نسبیا منخفضة المالیة النفقات    فإن٨، ٧، ٦

   .یوم كل إحضارھا ذلك بعد  وینبغي٤/١٠/٢٠٢١یوم االثنین  من
  .المتخصصة الدروس في األلمانیة اللغة لتعزیز سھلة بأداة كریمتكم تزوید على قادرین نكون أن نأمل

  
  مع خالص تحیاتي

  یورجن ھارتفج
  

 عیادة المدرسة -٨
یة تتعلق بمرض كورونا أو مخالطة أحد المرضى أو في حاالت االشتباه التواصل نرجو حال احتیاجكم لمشورة طب

 و بعد ١٣.٢٠ وحتى الساعة ٧.٢٠ من الساعة ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨مع الفریق الطبي  للمدرسة ھاتفیا على الرقم 
  )نرجو عدم استخدام الرسائل الصوتیة. (أب- برسالة نصیة عن طریق الواتسالظھر

  
  ریماتكم بالتوفیق و إجازة سعیدةمع تمنیاتي لكم و لك

 
 

 فرانس باور
 
 مدیر المدرسة


