
                Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo 
 المدرسة األلمـانیة سـان شـارل بورومى بالقاھرة                            
 

Seite 1 von 3 
 

   ٢رسالة أولیاء األمور رقم 
 ٧/٩/٢٠٢٢القاھرة في 

  
  أولیاء األمور األعزاء

  
  .وفیما یلي تجدون معلومات مھمة تتعلق ببدء العام الدراسي. یسرنا أننا تمكنا من بدء العام الدراسي الجدید كما كان مخططا

 حمایة المناخ الموضوع الرئیسي للعام الدراسي -١
ھذا یعني تطبیق نظام فصل المخلفات في المدرسة و رفع وعي الطالبات بأھمیة . م بمبدأ حمایة المناخسوف نلتزم ھذا العا

نرحب بمشاركات . حمایة المناخ في كل المواد الدراسیة و تنفیذ مشروعات في نھایة العام الدراسي تتعلق بذات الموضوع
  .ودعم أولیاء أمور الطالبات في ھذا الصدد

 د یوم السبت األخیر من كل شھرالتعلیم عن بع -٢
حتى یستمر تدریب الطالبات على مھارات التعامل مع الوسائط  "عطالت نھایة األسبوع الرقمیة"نود في ھذا العام أن نقدم 

  .الرقمیة التي اكتسبنھا وحتى یمكن توفیر عطلة نھایة أسبوع شھریة متضمنة مزید من الوقت للتخطیط الفردي

ن الماضیین اكتسب المعلمون والطالبات مھارات مھمة في التعامل مع الوسائط الرقمیة والتعلیم عن بعد في العامین الدراسیی
  .وحتى ال نفقد ھذه المھارات نود توسیعھا وتعزیزھا .والتطبیقات الرقمیة الجیدة جدا للمدارس من خالل لقاءات زووم 

 حیث  الراحة في إحدى عطالت نھایة األسبوع من كل شھرنأمل أن توفر عطلة نھایة األسبوع الرقمیة أیضا المزید من
كما أن ھذا یوفر . یمكن لكریماتكم االستیقاظ متأخرین بعض الشيء ألنھن لسن في حاجة لحساب وقت االنتقال إلى المدرسة

  .المزید من الوقت للعائلة مرة واحدة في الشھر

 ، ٢٦/١١ ، ٢٩/١٠ ، ٢٤/٩: بوع الرقمیة في أیام السبت التالیةنود اتباع نظام عطالت نھایة األس  ماذا یعني ذلك األمر؟
 . وسوف نرسل لكم مزیدا من المعلومات التفصیلیة في حینھ ٢٤/٦ ، ٢٧/٥ ، ٢٥/٣ ، ٢٥/٢ ، ١٧/١٢

ونرجو الحرص على أن تستیقظ كریماتكم في الوقت المحدد للجلوس أمام . ھذا المشروعنجاح نحن نعتمد على دعمكم إل
 . مكان یمكنھن فیھ التركیز على دروسھنوتوفیر ،رالكمبیوت

 االلتزام بارتداء الكمامة -٣
علما بأن . للطالبات حریة ارتداء الكمامة لحین إشعار آخر حیث یخضع ذلك األمر لتطور أعداد حاالت اإلصابة بالمدرسة

 .ةطبیبات العیادة المدرسیة یقمن یومیا بحصر وتتبع حاالت الغیاب والحاالت المرضی

 أعضاء ھیئة التدریس الجدد -٤
  فیما یلي أسماء المعلمین والمعلمات الجدد بالمدرسة

 المادة االسم
 اللغة العربیة والتربیة الدینیة اإلسالمیة (AHM)أحمد إمام  / السید

 األحیاء والكیمیاء (DAW)غادة داود / السیدة
 مدرسة دعم بالمرحلة االبتدائیة (DOA)دعاء حامد / السیدة
 تربیة فنیة (HIL)زیجرون ھلدبراند / السیدة
 التاریخ والجغرافیا والموسیقى  (KAR)أندراس كرافھ / السید

 الفیزیاء والریاضیات (MAL)ماریل ناجي / السیدة
 مدرسة بالمرحلة االبتدائیة (SFA)عالیة شافرین / السیدة
 نسیةاللغة األلمانیة واللغة الفر (SOM)مارسیل زومر . د/ السید

 مدرسة بالمرحلة االبتدائیة (TES)سارة تیشینج / السیدة
 التاریخ والجغرافیا واللغة األلمانیة والتربیة الریاضیة (WOL)نیكوالس فولبرس / السید
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 إدارة مشتركة للمرحلة االبتدائیة -٥
ستحصلون على معلومات أوفر . یاسمین/ ھاكنبرج والسیدة/ اعتبارا من الیوم تدار المرحلة االبتدائیة بالمشاركة بین السیدة

  .خالل أمسیة أولیاء األمور

 أمسیات أولیاء األمور -٦
سیقوم .  حضوریا بالمدرسة٢١/٩/٢٠٢٢ و األربعاء ٢٠/٩ و ١٣/٩ستعقد أمسیات أولیاء األمور خالل أیام الثالثاء 

حدیث بیانات البرید اإللیكتروني الخاص  ت-عند الحاجة- نرجو  . ١٢/٩معلمات الفصول بدعوتكم للحضور حتى یوم /معلمو
  .بكم عند حضور األمسیات حتى یتمكن المعلمون من التواصل معكم من خالل جوجل كالس روم عند اللزوم

 وللصفین الثالث ٢٠/٩/٢٠٢٢ستعقد أمسیات أولیاء أمور تلمیذات المرحلة االبتدائیة للصفین األول والثاني یوم الثالثاء 
 .٢١/٩/٢٠٢٢عاء والرابع یوم األرب

 انتخاب مجلس أولیاء األمور  -٧
 ١٨.٣٠ الساعة ٢٢/٩/٢٠٢٢یقوم ممثلو أولیاء أمور الفصول بانتخاب مجلس أولیاء أمور المدرسة الجدید یوم الخمیس 

 بالمدرسة

 جماعات األنشطة -٨
یمكن لكریماتكم اعتبارا من . راسينود في ھذا العام معاودة إتاحة جماعات األنشطة في أیام الخمیس بعد انتھاء الیوم الد

  .نأمل أن تقوم الطالبات بتسجیل اسمائھن بأعداد كافیة لبدء النشاط.   تسجیل اسمائھن بقوائم جماعات النشاط ٧/٩الیوم 

  :جماعات األنشطة المتاحة ھي

 التكالیف الوقت الصف ة/المعلم النشاط
 --- ٩،٨الخمیس الحصة  ١٢ : ١٠ غریب/ فولبرس ، أ/ أ محاكاة األمم المتحدة

 --- ٩،٨الخمیس الحصة  ١٠ : ٨ فاطمة/ كرافھ ، أ/ أ )عربي/ ألماني(المناظرات
 --- ٩،٨الخمیس الحصة  ١٢ : ٥ ھیرشمان/ أ الكورال/ الموسیقى

 --- ٩،٨الخمیس الحصة  ٩ : ٦ األخت ماریا النشاط االجتماعي
 --- ٩،٨الخمیس الحصة  ٨ : ٦ حاتم/ أ النادي الكشفي
 --- ٩،٨الخمیس الحصة  ٧ میریت/ أ اللغة الفرنسیة

 --- حسب االتفاق ١٠ : ٦ جارسیا/ أ )أونالین(البرمجة 
 الرجوع للمنزل ١٥.٠٠: ١٣.٣٠السبت  ١٠ : ٧ ماریل/ أ الرقص

 --- ٩،٨الخمیس الحصة   ٩ : ٧ ھاني/ أ جماعة المسرح
 --- ٩،٨الخمیس الحصة   ٧ : ٦ عمرو/ أ ھیا نقرأ

  جنیھ للمرة٨٠ ٩،٨الخمیس الحصة   ٦ : ٥ تیسندورف/ أ الطبخ والطعام الصحي
 --- ٩،٨الخمیس الحصة   ٦ : ٥ ھلدبراند/ أ أشغال الخشب

 --- ٩،٨الخمیس الحصة   ٦ : ٥ فیفیان/ أ الناي
  جنیھ للمرة١٥٠ حسب االتفاق  ٦ : ٥ شفارتس/ أ ركوب الخیل

     
 --- حسب االتفاق ١٢ : ١ سالوم/ أ )أونالین(النادي التعلیمي 

 

 النادي التعلیمي -٩
 حیث تم تطبیق ھذا الطالبات یساعدن الطالباتتحقیقا لمبدأ ) أونالین(نود في ھذا العام االستمرار في نشاط النادي التعلیمي 

) علیمي في المدرسة األلمانیةالنادي الت(ھذا المشروع یسمى . المبدأ خالل العامین الماضیین وكانت تجربة إیجابیة للغایة
ستحصلون على مزید من المعلومات في رسالة . ولكي ینجح ھذا النشاط كبدیل للدروس الخصوصیة نحتاج لمساندتكم

 . منفصلة
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 النظام المدرسي -١٠
 لتلك نرجو المساعدة في تأكید اتباع كریماتكم. یھدف إرساء قواعد النظام المدرسي إلى تنظیم التعایش داخل المدرسة

  .وأود اإلشارة بوجھ خاص إلى ارتداء الزي المدرسي، ومنع استخدام الھواتف المحمولة أثناء الیوم الدراسي. القواعد

 

 الغیاب -١١
وأود إبالغكم أنھ في حالة تكرار غیاب طالبة بعذر فیمكنھا إجراء امتحان . سیتم ھذا العام احتساب أیام الغیاب في الشھادات

  .درجة الحضور في الشھادةبدیل للحصول على 
  

  مع تمنیاتي لكریماتكم بعام دراسي موفق
 

 فرانس باور
 مدیر المدرسة
 


