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 ٢٠/٩/٢٠٢٢ بتاریخ ٣رسالة أولیاء األمور رقم 
  

  أعزائي أولیاء األمور
  المواعید الھامةفیما یلي تجدون آخر المعلومات و. أرجو أن تكون األسابیع األولى قد مرت بشكل جید لكریماتكم

 أمسیات أولیاء األمور: للتذكرة -١
نرجو مشاركتكم النتخاب ممثلي الفصول وتحدیث  . ٢١/٩ واألربعاء ٢٠/٩لیاء األمور یومي الثالثاء ُتعقد لقاءات أو

 .بیاناتكم إذا اقتضت الحاجة

 انتخاب مجلس أولیاء األمور: للتذكرة -٢
النصف  الساعة السادسة و٢٢/٩/٢٠٢٢یقوم ممثلي أولیاء أمور الفصول بانتخاب مجلس أولیاء األمور الجدید یوم الخمیس 

 .ستجرى االنتخابات في المدرسة. مساءا

 ٢٤/٩/٢٠٢٢الدراسة أونالین یوم السبت  -٣
وقد أعطانا .  إجراء تجربة نھایة األسبوع الرقمیة التي سبق اإلعالن عنھا٢٤/٩/٢٠٢٢نود یوم السبت القادم الموافق 

  :وھذا یعني. مجلس أولیاء األمور الضوء األخضر إلجراء التجربة

  یتم إجراء الحصص حسب الجدول المعتاد من خالل تطبیق زووم١٢ : ٥من للصفوف  -
   یتم إجراء الحصص حسب جدول زووم٤ : ١للصفوف من  -
للحضانة یتم تعطیل الدراسة في ھذا الیوم للتلمیذات فقط ویتم استغالل الیوم في إجراء التدریب الخاص  -

 .بالتربیة اإلیجابیة
 العام الثاني لھیئة التدریس على إمكانیة االستمرار في تنفیذ نھایة األسبوع الرقمیة في یوم وسیتم التصویت خالل المؤتمر

لذا نرجو الحرص . وحتى یمكن االستمرار بنجاح في ھذا المشروع فنحن نعتمد على دعمكم. السبت األخیر من كل شھر
 .نت والمكان المناسب للدراسة بتركیزعلى استیقاظ كریماتكم في الوقت المناسب وإعداد االتصال الجید باإلنتر

 رحلة إلى الصحراء للصف السادس -٤
 األخت الرحلة خالل التلمیذات سیرافق ١٣/١٠/٢٠٢٢ : ١٠ من الفترة خالل السادس للصف الفیوم إلى برحلة القیام سیتم

   حاتم/ السید و نادین/ والسیدة سالوم/ والسیدة كالودیا
  

 جماعات األنشطة -٥
  ت المدرسة بتسجیل رغباتھن باالنضمام إلى إحدى جماعات األنشطة التالیة خالل النصف األول من العامقامت طالبا

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

 --- ٩،٨یس الحصة الخم ١٠ : ٨ فاطمة/ كرافھ ، أ/ أ )عربي/ ألماني(المناظرات

 ٩،٨الخمیس الحصة  ١٢ : ٥ ھیرشمان/ أ الكورال/ الموسیقى
 --- وحسب االتفاق

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

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

 --- ٩،٨الخمیس الحصة   ٦ : ٥ ھلدبراند/ أ أشغال الخشب
 --- ٩،٨صة الخمیس الح  ٦ : ٥ فیفیان/ أ الناي

الرجوع للمنزل   حسب االتفاق  ٦ : ٥ شفارتس/ أ ركوب الخیل
  جنیھ للمرة١٥٠
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 االلتزام بموعد بدء الیوم الدراسي -٦
نالحظ كل یوم حضور بعض الطالبات متأخرات لذا أطالبكم باالھتمام بحضور كریماتكم إلى المدرسة في 

  .العلمالموعد المحدد والمشاركة في طابور الصباح وتحیة 
   

 )راجعوا المرفق(االلتزام باالعتذار حال الغیاب  -٧
 كما یجب ٧.٣٠ إبالغ المدرسة ھاتفیا قبل الساعة – حال مرض كریمتكم –أعزائي أولیاء األمور، یجب علیكم 

وحتى یمكن تسھیل مھمة طبیبات المدرسة في حمایة . ة الفصل خالل ثالثة أیام/إرسال اعتذار كتابي لمعلم
بین لمجتمع المدرسة نرجو منكم استیفاء نموذج الغیاب وإرسالھ إلى العیادة المدرسیة في موعد أقصاه المنتس

 آب- أو عن طریق واتسde.dsbkairo@klinik عن طریق البرید اإللیكتروني ١٣.٣٠الساعة 

 رسالة العیادة المدرسیة -٨
   التواصل١-٨

الت اإلصابة أو االشتباه في اإلصابة بكورونا یمكن التواصل مع طبیبات المدرسة على ھاتف الطوارئ في حا
  :وأرجو من جمیع أولیاء األمور. ١٣.٠٠ صباحا وحتى الساعة ٧.٢٠ من الساعة ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨رقم 

 عدم إرسال رسائل صوتیة -
 ١٤.٠٠م الطبیبات بالرد قبل الساعة  وستقو١٣.٠٠ حتى الساعة فقطاالتصال أو إرسال رسائل یكون  -
  .المكالمات أو الرسائل بعد الظھر أو لیال لن یتم االلتفات لھا -
   تعلیمات الفریق الطبي٢-٨

. یجب اتباع تعلیمات الفریق الطبي بالمدرسة فیما یتعلق بإجراءات العزل أو إجراء اختبارات كورونا وخالفھ
أرجو تجنب . حیات لتتبع حاالت االشتباه من أجل حمایة المدرسةحیث أن الفریق الطبي مفوض بكافة الصال

  .المناقشات المطولة لتمكین الطبیبات من أداء عملھن
   نصائح العیادة٣-٨
كل من تتغیب عن الحضور إلى المدرسة لسبب طبي ینبغي علیھا مراجعة العیادة صباحا قبل االنضمام  -

 .إلى فصلھا
 .لیھن أعراض مرضیة بارتداء الكمامة حتى من تثبت سلبیة تحالیلھاننصح الطالبات الالتي تظھر ع -
  .ننصح أیضا الطالبات المخالطات لمریض كورونا بضرورة ارتداء الكمامة -

 

  مواعید شھري سبتمبر وأكتوبر -٩
 
 ٢٠٢٢سبتمبر 

   محاكاة األمم المتحدة ومؤتمر المناخ في المدرسة األلمانیة بالدقي٢٢/٩حتى 
 احتفال الشھر للفصول أ: بتدائیةالمرحلة اال

 ١٩/٩االثنین 

   ١٩/٩االثنین  تقدیم المرشحات النتخاب المتحدثات باسم الطالبات خالل طابور الصباح
 ٢٠/٩والثالثاء 

  ٢٠/٩الثالثاء   حضوریا بالمدرسة١١ : ١ أمسیات أولیاء األمور للصفوف من ١٩.٠٠ /١٨.٣٠
 ٢١/٩واألربعاء 

للنصف األول من العامبدء جماعات األنشطة   
  اجتماع ممثلي أولیاء أمور الفصول وانتخاب المجلس الجدید حضوریا بالمدرسة١٨.٣٠الساعة 

 ٢٢/٩الخمیس 

  .ورشة عمل التربیة اإلیجابیة في المعادي
  التدریس أونالین–نھایة أسبوع رقمیة 

 ٢٤/٩السبت 

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣  اللقاء األول لمجموعة التوجیھ للعام الدراسي١٤.٣٠
 لقاء تعریفي للطالبات وأولیاء األمور بنظام الثانویة األلمانیة الدولیة واالمتحانات ١٨.٠٠للصف العاشر الساعة 

 بدیركھ/ مع السید) صالة األلعاب الریاضیة(المركزیة والتدریب العملي 

 ٢٧/٩الثالثاء 

 ة الثقة/انتخابات المتحدثات باسم الطالبات وانتخاب المعلم
 

   ٢٦/٩ن االثنین م
 ٢٨/٩حتى األربعاء 
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 ٢٠٢٢أكتوبر 

   ٢/١٠األحد  )المولد النبوي+ أكتوبر ٦عید + یوم الوحدة األلمانیة (عطلة 
 ٩/١٠األحد 

   ١٠/١٠االثنین  رحلة الصف السادس إلى الفیوم
 ١٣/١٠حتى الخمیس 

  االجتماع األول لمجلس أولیاء األمور المنتخب
 شولتس/ موعة تطویر مبدأ الحمایة مع السیدة لقاء مج١٥.٠٠ : ١٣.٤٥

 ١٥/١٠السبت 

 ١٧/١٠االثنین   الجزء األول–للمرحلة االبتدائیة تدریب على طرق التدریس 
 ١٨/١٠الثالثاء   المؤتمر العام الثاني لھیئة التدریس١٤.٣٠

 ٢٤/١٠االثنین  المرحلة االبتدائیة احتفال الشھر للفصول ب
 ٢٩/١٠السبت   التدریس أونالین–میة مخطط نھایة أسبوع رق

 
 مع خالص تحیاتي

 
باور فرانس  

المدرسة مدیر  


