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 9/12/2021رسالة أولياء األمور في  
 

 أولياء األمور األعزاء
 

 أود إبالغكم بعض المواعيد والمعلومات الهامة قبل إجازة عيد الميالد وحلول السنة الميالدية الجديدة

   ديسمبر ويناير  يمواعيد شهر -1

 2021ديسمبر 

 ( 16/12/2021اللغة األلمانية والكومبيوتر )الموعد البديل الخميس  امتحان اإلعدادية في مواد  9/12الخميس 

 11/12السبت 
 اجتماع مجلس اآلباء مع إدارة المدرسة 9.00

 ( 18/12/2021امتحان اإلعدادية في مواد الهندسة والفنون )الموعد البديل السبت 

 (20/12/2021)الموعد البديل االثنين  امتحان اإلعدادية في مواد الجبر والعلوم 13/12االثنين 

 18/12السبت 
 بالمدرسة  لقاء قدامى الخريجات

 تسجيل أغاني عيد الميالد 

 الجزء األول  –للمرحلة االبتدائية  ورشة عمل األدفنت   20/12االثنين 

 21/12الثالثاء 

 الجزء الثاني  –ورشة عمل األدفنت للمرحلة االبتدائية  

 بعيد الميالد  12:  5احتفاالت الصفوف من 

  10.40ينتهي اليوم الدراسي الساعة 

 22/12/21من األربعاء 

 9/1/2022إلى األحد 
 عيد الميالد إجازة 

 

 2022يناير 

 العودة للدراسة  10/1/2022االثنين 

 بالنمسا )السفارة النمساوية( معلومات عن الدراسة   12للصف  12.30الساعة  12/1/22األربعاء 

 امتحانات اإلعدادية للمواد القومية  15/1السبت بدءا من 

 معلومات عن الدراسة بالجامعة األمريكية  12للصف  10.45الساعة  18/1الثالثاء 

 عيد الغطاس إجازة  19/1األربعاء 

 27/1من الخميس 

 30/1إلى األحد 
  يناير + إجازة عائلية 25عطلة بدال من 

 لقاء توعية خاص بنظام الثانوية األلمانية الدولية ب  12أ،  12للفصول  31/1االثنين 

 المسابقة اإلقليمية "الشباب يعزف ويغني" في المدرسة  نهاية يناير 

 

 اجتماع مجلس اآلباء -2

السبت يوم  مجلس    11/12/2021  يعقد  لجميع    اآلباء.اجتماع  المشترك  االنطالق  أمور بعد  أولياء  مجلس  أعضاء 
 .االبتدائية بشكل منفصل المرحلةمع إدارة باالجتماع االبتدائية  المرحلة أولياء أمور، سيقوم ممثلو المراحل المختلفة

 

 لقاء الخريجات  -3

. ومن عيد الميالدالشرفة في أجواء    في  14:00من الساعة    لقاء خريجات المدرسة بدءا  18/12/2021  يعقد يوم السبت

غناء في  الخريجات  من  عدد  مشاركة  الميالد  المنتظر  عيد  بهذه  تراتيل  للمشاركة  الخريجات  جميع  وندعو  نرحب   .

 االحتفالية.

 

 أخر يوم دراسي قبل العطلة  -4
 10.40بعد نهاية الحصة الرابعة الساعة   2021/ 12/ 21ينتهي اليوم الدراسي يوم الثالثاء 

 المرحلة االبتدائية -أ

حسب خطة عمل ورشة عيد الميالد وكل معلمة فصل مسئولة   الفصول اتيتم العمل في ذلك اليوم من خالل معلم

 عن فصلها.

 المرحلة الثانوية - ب

يتم اتباع جدول الحصص الطبيعي خالل الحصة األولى والثانية. خالل الحصة الثالثة والرابعة تجري احتفاالت 

 الفصول بعيد الميالد بإشراف معلمي ومعلمات الفصول.



                Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo 

 المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة                             
 

Seite 2 von 2 
 

 المدرسي والمالبس الشتوية الثقيلةااللتزام بالزي  -5

 أعزائي أولياء األمور
 أود لفت انتباهكم لشيئين مهمين  
 .الشتاءالزي المدرسي حتى في موسم  كريماتكم يرتدينيرجى التأكد من أن  -
يرتدين مالبس دافئة حتى نتمكن من التهوية باستمرار في الحافالت المدرسية وفي    كريماتكميرجى التأكد أيضا من أن    -

حيث أن ذلك التهوية المستمرة  بالكمامات و  . مع التأكيد على ضرورة االلتزامأشهر الشتاء  خاللالفصول الدراسية حتى  
  رية.  استمرار الدراسة الحضوالعدوى وضمان  انتشار لتقليل خطر  أساسي إجراء صحي  يعتبر

 

 بمواعيد اصطحاب كريماتكم بعد انتهاء اليوم الدراسيااللتزام  -6

إذ  في الوقت المحدد بعد المدرسة.  اصطحاب كريماتهم بضرورة الحرص على أولياء األمورومرة أخرى، أذكر جميع 

 اصطحابهن. لم يتم  الالتي الطالباتال يمكن للمدرسة أن تضطلع بواجب اإلشراف على 
 

 األخصائية النفسية بالمدرسة -7

وستهتم   فقط  أيام السبت  ديسمبر  ستعمل خالل شهرفرح عبد الفتاح هي طبيبتنا النفسية الجديدة في المدرسة. و  /السيدة
 مسوف نبلغكو  .ستعمل خمسة أيام في األسبوع كأخصائية نفسية في المدرسة  2022بالحاالت الحادة. واعتبارا من يناير  

 مع األخصائية النفسية.  وسائل التواصلبعد عطلة عيد الميالد عن 
 

 ترازيةاإلجراءات الصحية واالح -8

مكافحة العدوى  االمتثال لقواعد    حتمية  مرة أخرى على  التأكيدأود    لجائحة كورونا  الموجة الرابعة  مراعاة لظروف تفشي
فقط إذا كان المجتمع المدرسي  .  المدرسية وفي المدرسةت  في الحافالالمستمرة(    والتهوية  بالكماماتالنظافة وااللتزام  )

 تستمر الدراسة الحضورية. يمكن أن    نحمي بعضنا البعض  إذا حرصنا على أنيحترم باستمرار قواعد السالمة الصحية و
 

 سنة  12تطعيم الطالبات أكبر من  -9

على موقع وزارة   كريماتكميرجى تسجيل    .عام  12من سن  بدءا    المراهقينبتطعيم  مؤخرا  قد أوصت وزارة الصحة  ل
 . اللقاححصول على للالصحة 

أطلب    .سنة   18و  12الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين    لتطعيمالالزم    إقرار موافقة ولي األمرفي المرفق    ونستجد
ميراي مع    /وملء وتوقيع وتسليم النموذج المرفق إلى السيدة  طباعة  يوافق على تلقي كريمته اللقاح  ولي أمر  كلمن  

 . 16/12/2021 في موعد أقصاه يوم الخميس الطالبةوشهادة ميالد الشخصية بطاقته من  صورة
نحاول ترتيب موعد س  المناسب  بمجرد توفر ما يكفي من اللقاحو  المدرسية على اتصال مع السلطات الصحيةلعيادة  ا

 ل لتلقي اللقاح بشكالمسجلة موعدا    تواصلت معكم وزارة الصحة بشأن تلقي كريمتكمإذا  أما  .  للطالباتتطعيم جماعي  
 ر وعدم االنتظار.يرجى اتخاذ هذا الخيافردي ف

 

 تعليمات العيادة المدرسية -10

 رجو مراعاة تعليمات الفريق الطبي للمدرسة التالية: أ

)حتى في    ال يسمح لألشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية بدخول المدرسة وال باستخدام الحافالت المدرسية.   •

 .أيام االختبارات أو االمتحانات(
 

 يجب إبالغ فريقنا الطبي على وجه السرعة إذا كانت كريمتكم:   •
 

 .لديها أعراض مرضية -أ

 .على اتصال بشخص يعاني من كورونا -ب
 

عبر الهاتف على رقم الطوارئ   13,20صباحا حتى الساعة   7,20في الصباح من الساعة   ساعات عمل فريقنا الطبي:   •

 .يرجى عدم إرسال رسائل صوتية عبر واتساب. وبعد الظهر كتابة   01227898938التالي   
 

يجب اتباع تعليمات فريقنا الطبي بما في ذلك الحجر الصحي واالختبارات المعملية. يتمتع الفريق الطبي في مدرستنا    •

 بصالحيات كاملة لتتبع حاالت االشتباه من أجل الحفاظ على مجتمع المدرسة. 
 

ميالد سعيد وعطلة سعيدة مع تمنياتي لكم ولكريماتكم بعيد    

 فرانس باور 
 مدير المدرسة 


