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 ٩/١١/٢٠٢٢ في ٦الة أولیاء األمور رقم رس
  

  أولیاء األمور األعزاء
  

  فیما یلي آخر المستجدات
 

  أسبوع القراءة بالمرحلة االبتدائیة -١
باإلضافة إلى أنشطة القراءة المختلفة سیتم . خالل ھذا األسبوع" القراءة"تنظم المرحلة االبتدائیة أسبوع مشروعات بعنوان 

وستقوم الكاتبة سامیة صالح جاھین بالقراءة لتلمیذات المرحلة االبتدائیة . صالة األلعاب الریاضیةعقد جلسات قراءة في 
  .یوم السبت القادم

 
 معرض الكتاب -٢

 حیث یعرض عددا من الناشرین ١٠/١١/٢٢بالتزامن مع أسبوع القراءة یقام معرض للكتاب بالمدرسة حتى یوم الخمیس 
  .  واأللمانیة واإلنجلیزیة للبیعكتبا مختلفة باللغات العربیة 

 
  رحلة الصحراء للصف التاسع-٣

 قبل عطلة عید الفصح ٢٠٢٣ أبریل ١٢ إلى ١٠ستقوم طالبات الصف التاسع أ،ب برحلة إلى الصحراء خالل الفترة من 
  .تاو التخطیط للرحلة/ بوده والسیدة/ وقد بدأت معلمتا الفصول السیدة. مباشرة

 
 ة على إنستجرامحساب خاص بالمدرس -٤

خاص بالمدرسة على موقع إنستجرام، حیث نرغب أن ال (dsb.kairo)خالل األیام القلیلة الماضیة تم تدشین حساب 
یسمح للمتحدثات باسم طالبات المدرسة وكذلك أربع طالبات . تكون المدرسة مرئیة أكثر على مواقع التواصل االجتماعي

  . بنشر اإلسھامات١٢ و ١١من الصفین 
 

  جداریة الصف العاشر -٥
خالل األسابیع الماضیة  أعادت طالبات الصف العاشر أ ، ب  تقدیم أھداف االستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة بمعاونة 

وسیتم عرض . شفارتس وصنعن لوحات جداریة مثبتة على الحائط بجوار العیادة في المدرسة/ فنانین مختصین والسیدة
  .یة على شكل صور بالمنطقة الخضراء للمؤتمر العالمي لتغیر المناخ في شرم الشیخنسخة من اللوحات الجدار

  
  )مرفق( بسبب عطلة عید األضحى ٢٢/٢٣ تعدیل المخطط السنوي لعام -٦

 وعلیھ ٢٧/٦/٢٠٢٣بسبب عطلة عید األضحى في نھایة شھر یونیة یجب أن نبدأ اإلجازة الصیفیة مبكرا في یوم الثالثاء 
ولذلك من الضروري .  ھو آخر یوم في العام الدراسي الحالي ویوم تسلیم الشھادات٢٦/٦/٢٠٢٣ثنین سیكون یوم اال

  :وبعد التشاور مع مجلس المعلمین ومجلس أولیاء األمور تقرر اآلتي. حذف یومین من العطالت المتفرقة
 ٢٨/١/٢٠٢٣مباشرة التعلیم عن بعد یوم السبت  -
 ٥/٦/٢٠٢٣ العمل بالمدرسة یوم االثنین -
 ٢٤/٦/٢٠٢٣التدریس حضوریا بالمدرسة یوم السبت  -
  
 

  نوفمبر  مواعید شھر-٧
 ٢٠٢٢نوفمبر 

 ٧/١١االثنین  أسبوع القراءة بالمرحلة االبتدائیة
 ١٢/١١حتى السبت 

 ٨/١١الثالثاء  معرض الكتاب
 ١٠/١١حتى الخمیس 
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  ١٨/١١الجمعة  عطلة الخریف
 ٢١/١١حتى االثنین 

  ٢٢/١١الثالثاء  ات التشاوریة الرقمي مع أولیاء األمور للمرحلة االبتدائیة أسبوع اللقاء
 ٢٦/١١حتى السبت 

  ٢٢/١١الثالثاء  مع أولیاء األمور للمرحلة الثانویة) رقمیا أو ھاتفیا(أسبوع اللقاءات التشاوریة 
 ٢٤/١١حتى الخمیس 

   التدریس أونالین–نھایة أسبوع رقمیة 
 ٢٦/١١السبت  بع أ ، بأمسیة قراءة للصف الرا

 
 مع خالص تحیاتي 

 
 فرانس باور
 مدیر المدرسة
 
 


