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  ٢٨/٩/٢٠٢٢ في ٤سالة أولیاء األمور رقم ر
  

  أولیاء األمور األعزاء
  

  فیما یلي آخر المستجدات
 

  مجموعات األنشطة -١
أرجو من حضراتكم االلتزام بالتنبیھات التالیة الخاصة بمجموعات األنشطة بعد ظھر یوم الخمیس حتى یستمر عمل 

 .األنشطة بسالسة
 
 اء األنشطةاالنصراف من المدرسة بعد انتھ ١-١

 لكریماتھن في خدمة الحافالت المدرسیة یجب علیھم تدبیر انصراف كریماتھم إلى لم یشتركواأولیاء األمور الذین 
 .غیر ممكن استخدام حافالت المدرسة ألسباب تنظیمیة وأسباب أمنیة. بمعرفتھم  منازلھن

 
  عدم المشاركة في األنشطة٢-١ 

. شاركات في األنشطة بالمدرسة ألنھ من غیر الممكن توفیر اإلشراف الالزم لھنغیر مسموح ببقاء الطالبات غیر الم
 .یرجى اصطحاب كریماتكم من المدرسة في الوقت المحدد لالنصراف

  
  الفسحة قبل بدء األنشطة٣-١

غیر مسموح للطالبات المشاركات في األنشطة بالخروج من المدرسة  أثناء الفسحة وال بطلب األطعمة من خارج 
  . یرجى إمداد كریماتكم بالطعام الكافي أو النقود الالزمة لشراء األطعمة من الكافتیریا. المدرسة

 
 

 انتخاب مجلس أولیاء األمور -٢
 

   تم انتخاب المجلس الجدید بالتشكیل التالي٢٢/٩/٢٠٢٢أثناء تجمع ممثلي أولیاء أمور الطالبات یوم الخمیس الموافق 
  

 

 )٤ : ١الصفوف (المرحلة االبتدائیة  )٩ : ٥الصفوف (المرحلة المتوسطة  )١٢ : ١٠ الصفوف(المرحلة العلیا 

  ب٢أمیرة مصطفى  / السیدة  أ٥ریمون ماھر / السید  أ ١٠مرفت فخري / السیدة 

  ب٤دالیا نعمان  / السیدة  ب٥دالیا نبیھ / السیدة  أ١٢كارین الشافعي / السیدة

  أ٤خیر حلمي  / السید  أ٩نسرین یوسف / دةالسی  ب١٢إیناس سلیمان / السیدة

  
  .  نائبا لرئیس المجلسریمون ماھر/ والسید رئیسة للمجلس كارین الشافعي/ السیدةكما تم انتخاب 

  . یسعدنا التعاون مع أعضاء المجلس ونتمنى لھم التوفیق
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  امتحانات الصف التاسع-٣
نات داخلیة إضافیة لإلعدادیة في مواد اللغة األلمانیة والریاضیات تخفیفا على طالبات المدرسة لن یتم إجراء امتحا

والحاسب اآللي واألحیاء والكیمیاء والفیزیاء والتربیة الفنیة ولكن یتم تقییم جمیع األعمال التحریریة واإلنجازات األخرى 
  .ووضع درجة ذات مصداقیة لتلك األعمال

سیتم إجراء امتحانات الشھادة اإلعدادیة في المواد .  انات عن الطالباتتم التوصل لھذا الشكل بھدف تخفیف عبء االمتح
  .كما ھو متبع  وسیتم إبالغكم بموعد ومكان إجراء االمتحان في حینھ) اللغة العربیة ، التربیة الدینیة ، الدراسات(القومیة 

 
 ھم مستقبلنا الطالبات یناقشن موضوعات ت– ٢٧ محاكاة األمم المتحدة ومؤتمر المناخ كوب -٤

 
بمناسبة االستعدادات النعقاد المؤتمر العالمي للمناخ في شرم الشیخ، شاركت جویریة یاسر وناتالي ھاني وناتالي باسم 

. وناردین رفیق كممثلین لكل من الصین وكولومبیا والبرازیل والسوید في نموذج محاكاة األمم المتحدة األسبوع الماضي
وباإلضافة إلى المناقشات المكثفة والمعقدة ، تمكنت الطالبات . قوق اإلنسان ولجنة تغیر المناخوقد مثلن بلدانھن في لجنة ح

وقد تعزز ذلك من خالل االلتقاء مع بعض . أیضا من معایشة دورھن كدبلوماسیات على مدى فترة زمنیة أطول
وحصلت  . رة إلیھا في الجلسة الختامیةوقد أصدرت الطالبات خمسة تقاریر تمت اإلشا. الدبلوماسیین من مختلف السفارات

 . ناتالي باسم على جائزة واحدة من أفضل المندوبین
 

  رسالة العیادة-٥
 

في حاالت اإلصابة أو االشتباه في اإلصابة بكورونا یمكن التواصل مع طبیبات المدرسة على ھاتف الطوارئ رقم 
  :أرجو من جمیع أولیاء األمورو. ١٣.٠٠ صباحا وحتى الساعة ٧.٢٠ من الساعة ٠١٢٢٧٨٩٨٩٣٨

 عدم إرسال رسائل صوتیة -
 ١٤.٠٠ وستقوم الطبیبات بالرد قبل الساعة ١٣.٠٠االتصال أو إرسال رسائل یكون فقط حتى الساعة  -
 .المكالمات أو الرسائل بعد الظھر أو لیال لن یتم االلتفات لھا -
  االلتزام بتعلیمات الفریق الطبي -

 
 

  وبر مواعید شھر أكت-٦
  

 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
 ١٥/١٠السبت  شولتس/ دة لقاء مجموعة تطویر مبدأ الحمایة مع السی١٥.٠٠ : ١٣.٤٥

 ١٧/١٠االثنین   الجزء األول–للمرحلة االبتدائیة تدریب على طرق التدریس 
 ١٨/١٠الثالثاء   یتم اتباع جدول الحصص المخفض– المؤتمر العام الثاني لھیئة التدریس ١٤.٠٠

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

 
 مع خالص تمنیاتي بعطلة سعیدة

 
 فرانس باور
 مدیر المدرسة


