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  ٢٢/١١/٢٠٢٢ في ٧رسالة أولیاء األمور رقم 
  أولیاء األمور األعزاء

  فیما یلي أھم المستجدات. لة القصیرةأرجو أن تكون كریماتكم قد استمتعن بالعط

  

  لقاءات أولیاء أمور طالبات المرحلة الثانویة -١
. سیقوم معلمو المدرسة بالتواصل خالل ھذا األسبوع مع أولیاء أمور الطالبات المھددات بالحصول على تقدیرات ضعیفة

وبالطبع یمكنكم .  تطبیق زووم أو ھاتفیا من خالل٢٤/١١/٢٠٢٢ وحتى ٢٢/١١سیتم عقد اللقاءات مع أولیاء األمور من 
  .التواصل مع معلمي المواد المختلفة

 

  لقاءات أولیاء أمور طالبات المرحلة االبتدائیة -٢
 ٢٦/١١/٢٠٢٢ وحتى ٢٢/١١سیتم أیضا عقد لقاءات مع أولیاء أمور تلمیذات المرحلة االبتدائیة خالل ھذا األسبوع من 

  .یین بكیفیة عقد اللقاءاتوتم إبالغ أولیاء األمور المعن

 

 ٢٦/١١نھایة األسبوع الرقمیة یوم السبت  -٣
أود تذكیركم أنھ سیتم التدریس عن بعد  . ٢٦/١١/٢٠٢٢سیتم اتباع نظام نھایة األسبوع الرقمیة للمرة الثالثة یوم السبت 

ادة للطالبات من خالل وأرجو تحمل ما یخصكم من أجل تحقیق االستف.  حسب الجدول المعتاد١٢ إلى ٥للصفوف من 
  . اھتمامكم بجودة االتصال عبر اإلنترنت وتوفیر مكان ھادئ لكریمتكم للتواجد في الحصص في الوقت المناسب

 
 تأجیل الیوم الریاضي -٤

 

 وذلك بسبب المشاھدة الجماعیة ٣/١٢لألسف یجب علینا تأجیل الیوم الریاضي لمدرستنا الذي كان مقررا یوم السبت 
ولذلك یتم التدریس حضوریا كالمعتاد بالمدرسة لجمیع الصفوف یوم . كأس العالم بالمدرسة األلمانیة بالدقيلمباریات 

   ٣/١٢/٢٠٢٢السبت 

 ٤ إلى ١ وستحصل تلمیذات الصفوف من ٢٠/١٢/٢٠٢٢ یوم الثالثاء ١٢ إلى ٥سیتم إقامة الیوم الریاضي للصفوف من 
 . م التربوي للمرحلة االبتدائیة الذي تم تأجیلھ أیضاعلى إجازة في ذلك الیوم بسبب فعالیات الیو

 

 مواعید شھري نوفمبر ودیسمبر -٥
  

 ٢٠٢٢نوفمبر 
 المرحلة االبتدائیة أسبوع لقاءات أولیاء األمور الرقمي ٢٦السبت  : ٢٢الثالثاء 

الخمیس  : ٢٢الثالثاء 
 المرحلة الثانویة أسبوع لقاءات أولیاء األمور رقمیا أو ھاتفیا ٢٤

 سوق عید المیالد بالمدرسة األلمانیة بالدقي ٢٥/١١الجمعة 
  تعلیم عن بعد -عطلة نھایة أسبوع رقمیة ٢٦/١١السبت 
  في المدرسة األلمانیة بالدقي١٢ و ١١یوم تعریفي بفرص الدراسة للصفوف  ٢٩/١١الثالثاء 
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  ٢٠٢٢دیسمبر 

 ١/١٢الخمیس  أمسیة قراءة للصف الرابع أ ، ب

 إلى ١/١٢الخمیس   األمم المتحدة بالمدرسة األلمانیة سان شارل بورومى باإلسكندریةمحاكاة
 ٣/١٢السبت 

 ٢/١٢الجمعة  احتفال الفوانیس بالحضانة

 إلى ٣/١٢السبت  )١١.٣٠ إلى الساعة ٨.٠٠من الساعة (التقدیم للحضانة بمقر المدرسة 
 ٦/١٢الثالثاء 

 ٩/١٢ة الجمع سوق عید المیالد بفناء المدرسة
 ١٠/١٢السبت  ٩.٤٥لقاء مع مجلس أولیاء األمور الساعة 

 ١٧/١٢السبت   تعلیم عن بعد–نھایة أسبوع رقمیة 
   بالمدرسة األلمانیة بالدقي١٢ إلى ٥الیوم الریاضي للصفوف من 

  الیوم التربوي للمرحلة االبتدائیة

 ٤ إلى ١عطلة للصفوف من 

 ٢٠/١٢الثالثاء 

 ٢١/١٢األربعاء   ١٠.٤٠ي وتحرك الحافالت المدرسیة الساعة انتھاء الیوم الدراس

 إلى ٢٢/١٢الخمیس  عطلة أعیاد المیالد
 ٨/١/٢٠٢٣األحد 

 
 مع تمنیاتي للجمیع بأوقات طیبة تغمرھا أجواء اقتراب عید المیالد

 
 
 فرانس باور
 
 مدیر المدرسة
 

 


