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 ١٠/١١/٢٠٢١الة أولیاء األمور في رس
 

  السادة أولیاء األمور
  

  القادمة الدراسیة األسابیع التالیة خالل والقواعد والمعلومات التواریخ مراعاة منكم أطلب أن أود
 

 مواعید شھر نوفمبر  .١
 

 ٢٠٢١نوفمبر 
 ٨/١١ نمن االثنی ٢٠٢٢ة في سبتمبر التسجیل أونالین لاللتحاق بالحضان: مرحلة الحضانة

 ١٥/١١إلى االثنین 

 ١٥/١١ نمن االثنی مشروع القراءة للمرحلة االبتدائیة
 ٢٠/١١إلى السبت 

 ١٥/١١ نمن االثنی .تم إلغاء یوم أولیاء األمور األول.  مع أولیاء أمور الطالبات المتأخرات دراسیا١٢ : ٥ل معلمي الصفوف تواص
 ٢٠/١١إلى السبت 

 ١٦/١١الثالثاء  االجتماع الثاني لمجموعة التوجیھ
 ٢٢/١١االثنین  تطبیق زووم عبر ١٢ ، ١١ اللقاء التعریفي األول بفرص الدراسة لطالبات الصفین ١٩,٠٠ : ١٦,٠٠

 ٢٢/١١ نمن االثنی ٤ : ١لقاءات أولیاء أمور المرحلة االبتدائیة عبر تطبیق زووم  للصفوف 
 ٢٧/١١إلى السبت 

 ٢٤/١١األربعاء   )١٣,٢٠یطبق جدول الحصص المخفض وینتھي الیوم الدراسي الساعة  (االجتماع العام الثاني ألعضاء ھیئة التدریس
 ٢٥/١١الخمیس   عبر تطبیق زووم١٢ ، ١١ اللقاء التعریفي الثاني بفرص الدراسة لطالبات الصفین ١٩,٠٠ : ١٦,٠٠

 ٢٩/١١االثنین  ورشة األدفنت األولى: المرحلة االبتدائیة 
 

 ١٢ إلى ٥ طالبات الثانویة یبعن أثناء االستراحات للصفوف من –بیع المخبوزات  .٢
 أ ، ب سوقا لبیع المخبوزات أثناء الفسحة خالل شھري ١٢صندوق الثانویة تنظم طالبات الفصلین من أجل تدعیم میزانیة 

سیقام السوق . وسیراعى تعدیل أیام السوق حسب جداول االمتحانات بالمدرسة. نوفمبر ودیسمبر بمعدل یومین كل أسبوع
 .الغ الالزمة للشراءیرجى منكم إمداد كریماتكم بالمبلذا . ١١/١١ھذا األسبوع یوم الخمیس 

 

 اصطحاب الطالبات من المدرسة في الموعد المحدد .٣
 .الیوم الدراسي نھایة بعد المحدد الوقت في الطالبات من العدید اصطحاب عدم الدراسة من األخیرة األسابیع تالحظ في

  .الالتي ال یتم اصطحابھن اتالطالب على اإلشراف واجب تحمل یمكننا حیث ال المحدد الوقت في اصطحاب كریماتكم رجاءب
  

  ١٢ إلى ٥یوم أولیاء أمور طالبات الصفوف من  .٤
 .المعتادة بالطریقة ول األإجراء یوم لقاء أولیاء األمور نتمكن من العدوى لن من تفشي بالحمایة تتعلق ألسباب
 إتمام یمكن .كل مادة في) سوأو أ أ٤تقدیر (الطالبات ضعیفات األداء  أولیاء أمور مع جمیع المعلمون سیتواصل ولذلك

 .٢٠/١١ وحتى ١٥/١١ من الفترة في أولیاء األمور محادثات تم التخطیط ل.ھاتفیا أو تطبیق زووم عبر رقمیا التواصل
تكونوا  حتى أعیدت لكریماتكم التي واالختبارات الواجبات على التوقیع منكم أعزائنا أولیاء األمور السیاق أطلب ھذا و في

  .األداء ستوىبم على علم
 

 یوم أولیاء أمور طالبات المرحلة االبتدائیة .٥
 وسیتلقى . عبر تطبیق زووم٢٧/١١ إلى ٢٢/١١خالل الفترة من  أولیاء األمور االبتدائیة سیتم عقد لقاءات للمرحلة بالنسبة
 .االبتدائیة المرحلة ةإدار فریق من إلكترونیة رسالة في إضافیة معلومات تلمیذات المرحلة االبتدائیة أمور أولیاء

   

 سوق عید المیالد .٦
 مشاریعنا یمكن استمرار حتى و. تفشي الجائحة بسبب العام ھذا المیالد عید سوق إلغاءبقلب یملؤه األسف وجب علینا 

  .جید السابقة لعید المیالد المسابیع األخالل التبرعات تقدیم إلى األخوات ستدعو ، المعوزة األسر ومساعدة االجتماعیة
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  اإلجراءات الصحیة واالحترازیة .٧
بارتداء   االلتزام-  النظافة(مكافحة انتشار كورونا  لقواعد االمتثال على مجددا أشدد أن أود للجائحة الرابعة الموجة في ضوء
 .المدرسة أو في المدرسیة الحافلة في سواء) التھویة  -الكمامات 

تستمر  أن یمكن البعض بعضنا وحمایة الصحیة والنظافة السالمة بقواعد المدرسي المجتمع التزام جمیع أفراد فقط من خالل
  .الدراسة الحضوریة

  
 المناسبات الخاصة والحفالت و األعیاد .٨

 المدرسة خارج والنظافة السالمة قواعد  مراعاة-  الخاصة  لمصلحتكم- أیضا منكم العدوى أطلب تفشي خطر لتزاید ونظرا
  .العدوى من ابناتن حمایة أجل من

 
  سنة١٥تطعیم الطالبات بدءا من عمر  .٩

لذا  ). ٢٠٠٦موالید (سنة كحد أدنى  ١٥أوصت وزارة التربیة والتعلیم بتطعیم التلمیذات الصغیرات البالغات من العمر 
درسیة االتصال وإذا لزم األمر یمكن للعیادة الم. نطلب منكم تسجیل كریماتكم بالموقع الخاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاح

  بالسلطات الصحیة وترتیب موعد تطعیم جماعي في المدرسة
 

  تعدیل موعد حملة فحص الطالبات .١٠
 

  ١٣/١١/٢٠٢١ إلى یوم السبت ٧ إلى ١تم تأجیل موعد حملة وزارة الصحة لفحص طالبات الصفوف من 
 

  تعلیمات العیادة المدرسیة .١١
  :سة التالیةنرجو مراعاة تعلیمات الفریق الطبي للمدر

 
حتى في أیام .(الحافالت المدرسیة ال باستخدام  وةرسالمد بدخول یةال یسمح لألشخاص الذین یعانون من أعراض مرض  •

  .) االمتحاناتاالختبارات أو
 

  :كانت كریمتكمإبالغ فریقنا الطبي على وجھ السرعة إذا  یجب  •
 

 .مرضیة أعراض الدیھ  -أ
  . كوروناشخص یعاني منب على اتصال - ب

 

عبر الھاتف على رقم الطوارئ  ١٣,٢٠صباحا حتى الساعة   ٧,٢٠في الصباح من الساعة  :ساعات عمل فریقنا الطبي  •
  . عدم إرسال رسائل صوتیةیرجى . وبعد الظھر كتابة عبر واتساب  ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨ التالي 

 

یتمتع الفریق الطبي في مدرستنا . المعملیةبارات بما في ذلك الحجر الصحي واالخت یجب اتباع تعلیمات فریقنا الطبي  •
 . المدرسةمجتمع من أجل الحفاظ على االشتباهحاالت لتتبع بصالحیات كاملة 

 
 مع تمنیاتي لحضراتكم و لكریماتكم بالتوفیق

 
  فرانس باور

  
 مدیر المدرسة


