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  ٢٣/١٠/٢٠٢١سالة أولیاء األمور في ر
  

  أولیاء األمور األعزاء
  

  أود إبالغكم بعض المواعید والمعلومات الھامة قبل إجازة الخریف المقبلة
  نوفمبرمواعید شھر  -١

 ٢٠٢١نوفمبر 
  ١/١١من االثنین 
 عطلة الخریف+ عید القدیس شارل بورومى  ٧/١١إلى األحد 

  ٨/١١من االثنین 
 ٢٠٢٢التسجیل عن طریق االنترنت لاللتحاق بالحضانة في سبتمبر  ١٥/١١ إلى االثنین

  ١٥/١١من االثنین 
 ٢٠/١١إلى السبت 

 أسبوع القراءة للمرحلة االبتدائیة

  ١٥/١١من االثنین 
 ٢٠/١١إلى السبت 

  فأسوأ٤التواصل مع أولیاء أمور الطالبات الحاصالت على تقدیر : ١٢ إلى ٥للصفوف من 
 لقاء األول للتشاور مع أولیاء األمورتم إلغاء ال

 االجتماع الثاني لمجموعة التوجیھ ١٦/١١الثالثاء 
  ٢٢/١١من االثنین 
 ٢٧/١١إلى السبت 

 اللقاء األول للتشاور مع أولیاء التواصل مع أولیاء أمور التلمیذات عبر تطبیق زووم في إطار: للمرحلة االبتدائیة
 األمور

 ) عبر تطبیق زووم( الیوم األول – ١٢ ،١١ لقاء االستشارات الدراسیة للصفین ١٩,٠٠ حتى ١٦,٠٠ من الساعة ٢٢/١١االثنین 
 )عبر تطبیق زووم( الیوم الثاني – ١٢ ،١١ لقاء االستشارات الدراسیة للصفین ١٩,٠٠ حتى ١٦,٠٠من الساعة  ٢٥/١١الخمیس 
 یر لالحتفال بعید المیالد المجید ورشة العمل األولى للتحضللمرحلة االبتدائیة ٢٩/١١االثنین 

  
  اإلجراءات الصحیة -٢

أخرى مشددا على ضرورة االلتزام بإجراءات الوقایة من فیروس كورونا في الحافالت المدرسیة أود تذكیركم مرة 
مایة فقط عند التزام جمیع المنتسبین إلى المدرسة بالقواعد الصحیة وتعلیمات الوقایة والحرص على ح. وداخل المدرسة

  .أناشد الجمیع االضطالع بمسؤلیاتھم تجاه ذلك األمر. بعضنا البعض یمكننا االستمرار في الدراسة الحضوریة
  
  ١٢ : ٥لقاءات التشاور مع أولیاء األمور للصفوف  -٣

 لطریقةبا نوفمبر  في اللقاء األول للتشاور مع أولیاء األمورإجراء یمكن العدوى ال بالوقایة من تفشي تتعلق ألسباب
 .المعتادة
 .دراسیة كل مادة في ) فأسوأ٤تقدیر ( حالیا ضعیفا كریماتھم أداء یكون أولیاء األمور الذین بجمیع المعلمون سیتصل

خالل األسبوع من  محادثاتال  تم التخطیط إلجراء تلك.الھاتف عبر أو عبر تطبیق زووم رقمیا اللقاء ھذا إجراء یمكنو
 التي واالختبارات التطبیقات على التوقیع أعزائي أولیاء األمور، منكم، أطلب السیاق ھذا وفي.  ٢٠/١١ إلى ١٥/١١

  .األداء خالل اللقاءات مستوى مناقشة یمكن حتى لحضراتكم یرسلھا المعلمون
  
 لقاءات التشاور مع أولیاء األمور للمرحلة االبتدائیة -٤

 وسیتلقى.  عبر تطبیق زووم٢٧/١١ إلى ٢٢/١١ل األسبوع من خالسیتم عقد لقاءات التشاور مع أولیاء أمور التلمیذات 
  االبتدائیة المدرسة إدارة فریق من إلكترونیة رسالة في إضافیة معلومات تلمیذات المرحلة االبتدائیة أمور أولیاء

  
  )مرفق ( مع معلمي المرحلة الثانویة التشاورلقاءاتمواعید جدول  -٥

فإذا كانت لدیكم رغبة في . أولیاء األمور من خالل ممثلي اعید اللقاءات مع المعلمینمو الماضي جدول األسبوع تلقیتم لقد
   .عقد جلسة تشاور مع أحد المعلمین فأرجو إبالغ المعلم في وقت مناسب سلفا عن طریق البرید اإللیكتروني
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 )٢٨/١٠الخمیس (یوم تنظیمي للصف الخامس  -٦
 

تنظیم موقع العمل ، تنظیم وإدارة : راسي تدریب طالبات الصف الخامس على خالل الیوم الد٢٨/١٠سیتم یوم الخمیس 
 .الوقت ، تنظیم الكراسات و إخراج اللوحات التعلیمیة

 
  فحوص طبیة في المدرسة -٧

   من خالل العیادة المدرسیة٣٠/١٠ وحتى ٢٥/١٠سیتم إجراء الفحوصات التالیة خالل الفترة من 
   الصف األول -١-٧

 و ستتواصل معكم طبیبات المدرسة ٢٦/١٠ب یوم الثالثاء ١أ ، ١حص دوري شامل لتلمیذات الفصلین سیتم إجراء ف
  .حال وجود ثمة ما یحتاج إلى عالج

   ٧ إلى ١ الصفوف من -٢-٧
 في إطار حملة وزارة الصحة للكشف المبكر ٦ : ١ إجراء الفحوصات الالزمة للصفوف من ٣٠/١٠ سیتم یوم السبت 
 فیروس سي لطالبات الصف –وسیتم إجراء اختبارات االلتھاب الكبدي الوبائي . م والسمنة واألنیمیاعن أمراض التقز

  .السابع
نرجو ملئ االستمارات والتوقیع علیھا بالقبول أو . سترسل المدرسة لحضراتكم استمارات الموافقة على إجراء الفحوص

   .٢٥/١٠الرفض وإعادة إرسالھا إلى المدرسة یوم االثنین 
  

 عیادة المدرسة -٨
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 
  )استخدام الرسائل الصوتیةنرجو عدم . (أب-برسالة نصیة عن طریق الواتس

  
  مع تمنیاتي لكم و لكریماتكم بالتوفیق و عطلة خریف سعیدة

 
 

 فرانس باور
 
 مدیر المدرسة


