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  ١/١١/٢٠٢٢ في ٥رسالة أولیاء األمور رقم 
  

  أولیاء األمور األعزاء
  

  فیما یلي أھم المستجدات
  
  الزي المدرسي -١

 یثح ةالبارد الشتاء الزي المدرسي حتى في أشھر یرتدین الطالبات التأكد من أن ضرورة جمیع أولیاء األمور من أرجو
في حالة  بأنھ علما  . مع قواعد الزي المدرسيانتوافقی ال بلوفر أو  في الصباح سترةیرتدین الطالبات بعض أن لوحظ
  م.الحصص في  المشاركة من ِالمخالفة الطالبة ستحرم التعلیمات مخالفة تكرار

 
  ٢٠٢٢/٢٠٢٣نھایات األسبوع الرقمیة خالل العام الدراسي  -٢

وھذا . ھیئة التدریس مؤخرا اتباع نظام ما یسمى بعطلة نھایة األسبوع الرقمیة خالل ھذا العام الدراسيقرر المؤتمر العام ل
  :یعنى تطبیق التعلیم عن بعد خالل أیام السبت التالیة

١٧/١٢/٠٢٢٢ ، ٢٦/١١/٢٠٢٢ ، ٢٩/١٠/٢٠٢٢ ، ٢٤/٩/٢٠٢٢   
٢٤/٦/٢٠٢٣ ، ٢٧/٥/٢٠٢٣ ، ٢٥/٣/٢٠٢٣ ، ٢٥/٢/٢٠٢٣.  

. ام إلى تعزیز القدرات الرقمیة وإتاحة فرصا أكثر مرونة لقضاء عطالت نھایة األسبوع لمنتسبي المدرسةیھدف ھذا النظ
 .وسیتم تقییم الفكرة في نھایة العام الدراسي

 
 ٢/١١/٢٠٢٢تنظیم الخروج من المدرسة اعتبارا من  -٣

 
بمعنى أن تخرج جمیع طالبات . قبل الجائحة سنعود إلى القواعد التي كانت متبعة ٢/١١/٢٠٢٢اعتبارا من یوم األربعاء 

 . ، وتبقى بوابة شارع دمحم محمود مغلقة)بوابة شارع فھمي(المدرسة من البوابة الجانبیة للمدرسة 
 

 لقاءات أولیاء أمور طالبات المرحلة الثانویة  -٤
مثلما فعلنا في العام الماضي یمكن . تفي ھذا العام الدراسي أیضا سیقوم المعلمون باالتصال بأویاء أمور الطالبات المھددا

  . دقیقة١٥أن یكون اللقاء رقمیا من خالل تطبیق زووم أو ھاتفیا على أال یستغرق أكثر من 
   ٢٤/١١/٢٠٢٢ و حتى ٢٢/١١تعقد لقاءات أولیاء األمور خالل الفترة من 

 
 أسبوع لقاءات التشاور مع أولیاء أمور تلمیذات المرحلة االبتدائیة -٥

 
 حیث تتصل ٢٦/١١/٢٠٢٢ إلى ٢٢/١١ لقاءات التشاور مع أولیاء أمور تلمیذات المرحلة االبتدائیة خالل الفترة من تعقد

 .وتم إبالغ أولیاء األمور بما یتعلق بھذا الشأن. معلمات المواد بأولیاء األمور لترتیب المواعید/معلمات الفصول ومعلمو
 

 ٣/١١/٢٠٢٢رحلة المرحلة االبتدائیة یوم  -٦
 

 وتم إبالغ ٣/١١/٢٠٢٢من المقرر أن یتم تنظیم رحلة مدرسیة لفصول المرحلة االبتدائیة إلى قریة فجنون یوم الخمیس 
  .أولیاء األمور بما یتعلق بھذا الشأن

 
 

   مواعید شھر نوفمبر-٧
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 ٢٠٢٢نوفمبر  
 ٣/١١الخمیس   ٤ : ١رحلة الصفوف من 

 ٤/١١الجمعة  یوم القدیس شارل بورومى

  ٧/١١من االثنین  بوع القراءة للمرحلة االبتدائیةأس
 ١٢/١١حتى السبت 

  ٨/١١من الثالثاء  معرض الكتاب 
 ١٠/١١حتى الخمیس 

  ١٨/١١من الجمعة  عطلة الخریف
 ٢١/١١حتى االثنین 

  ٢٢/١١من الثالثاء   أسبوع لقاءات التشاور الرقمیة- المرحلة االبتدائیة 
 ٢٦/١١حتى السبت 

  ٢٢/١١من الثالثاء   لقاءات التشاور مع أولیاء األمور رقمیا أو ھاتفیا- نویة المرحلة الثا
 ٢٤/١١حتى الخمیس 

 ٢٥/١١الجمعة  سوق عید المیالد بالمدرسة األلمانیة بالدقي
   التدریس أونالین–نھایة أسبوع رقمیة 
 ٢٦/١١السبت   أمسیة القراءة للصف الرابع–المرحلة االبتدائیة 

 
تيمع خالص تحیا  

 
 فرانس باور
 مدیر المدرسة


