Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo
المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة
خـطاب أولياء األموراألول بتاريخ 2016/9/7
أعزائي أولياء األمورالفضالء ،،،
تحية طيبة و بعد ،،،
مع بداية العام الدراسي الجديد ،أود أن أوافيكم بمعلومات مهمة وهى كالتالي:
 .1المعلمون والمعلمات الجدد
مع بداية العام الدراسي الجديد انضم لمدرستنا  14معلما و معلمة جيدة وهم :
-

األستاذة  /كالوديا بوجرسهاوزن  ،مدرسة فصل  1أ
األستاذ  /مانفريد بوكيور كراوزيه ،مدرس فصل 11ب ،لغة إنجليزية و فرنسية
األستاذة  /أنا دافيد  ،مدرسة فصل  2ب
األستاذة  /فريدة هايك  ،مدرسة لغة إنجليزية و مادة األحياء
األستاذة  /ياسمين محـمد  ،مدرسة فصل  3ب
األستاذة  /مارينا لبيب  ،مدرسة فصل 9أ  ،مادة األحياء و الكيمياء
األستاذة  /ريكى مولشتيجن  ،إنابة ودروس تقوية
األستاذة  /رضوى عبد الحليم  ،مدرسة رياضيات وألعاب رياضية
األستاذة  /رضوى الصباغ  ،مدرسة فصل  3أ
األستاذة  /يوليا راينهارد  ،مدرسة فصل 7ب ،لغة إنجليزية و ألمانية
األستاذة  /سوزان جورج  ،مدرسة لغة فرنسية
األستاذة  /مارتينا تاو  ،مدرسة فصل  5أ  ،مادة الرياضيات واأللعاب الرياضية والجغرافيا وتكنولوجيا
معلومات
األستاذ  /هانز ديتر فانكموللر  ،مدرس فصل 10أ  ،رياضيات وتكنولوجيا معلومات
األستاذة الدكتورة  /فيفيان  ،مديرة عيادة المدرسة ( و خليفة األستاذة  /كريستيان )

أهال وسهال بكم جميعا بمدرستنا – مدرسة سان شارل بورومى بباب اللوق !
 .2اإلنجازات في المنح الدراسية
الهيئة األلمانية للتبادل العلمي ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية قامتا بإهداء منح دراسية في شهر يونية
الماضي للخريجات والخريجين المتفوقين من المدارس األلمانية بالخارج المتواجدة بمصر.المنح تتيح الفرص
للدراسة الجامعية بأى جامعة بألمانيا مع اختيارالتخصص المالئم .كالم رائع  :بعد االنتهاء من عملية االختيار
المعقدة و الصعبة  ،تم منح أربع منح من إجمالي ست منح دراسية على مستوى مصر إلى أربع خريجات من
مدرسة ال  DSBالقاهرة و هن  :زينة عامر  ،نادين بديع ،مريم باهر و ندى سعدة ! نهنئهن من كل قلوبنا
بهذا النجاح الباهر ونتمنى لهن جميعا كل التفوق والنجاح في دراستهن المستقبلية بألمانيا.
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 .3تغيير في مجموعة قسم الصيانة بالمدرسة
احتفل أعضاء المدرسة من خالل حفل وداع مدير الصيانة أ  /حسين الهندى لبلوغه سن التقاعد  ،بعد مرور
 27عاما من خدمته المخلصة للمدرسة .نشكره شكرا جزيال على تفانيه و إخالصه في العمل و نتمنى له مزيدا
من الصحة و الخير و البركة .و يخلفه في عمله السيد المهندس  /مايكل مجدى و نتمنى له كل التوفيق والنجاح
في هذه المهمة والمسئولية الجديدة  .وفقه هللا و سدد خطاه !
 .4مد عطلة عيد األضحى المبارك
بسبب مد عطلة العيد ليوم آخر،تقرر مؤخرا منح يوم الخميس الموافق  2016/9/15أجازة رسمية من
المدرسة ،وبذلك يكون يوم الخميس  2016/9/8آخر يوم دراسي قبل أجازة العيد و نستأنف الدراسة يوم
السبت الموافق  .2016/9/17نتمنى لكم جميعا عيدا سعيدا وأجازة طيبة .بما أننا مدرسة ألمانية بالخارج،
فالبد من إثباتنا للهيئات األلمانية بأننا نقوم بتطبيق قاعدة  180يوما دراسيا على مدار السنة الدراسية وبالتالي
فإننا من المحتم علينا تعويض هذا اليوم بيوم دراسي آخر ،وعلى األرجح سيكون ذلك في نصف العام الدراسي
الثاني .سنوافيكم بتاريخ هذا اليوم في الوقت المناسب.
 .5اجتماعات أولياء األمور
سيتم الدعوة الجتماعات أولياء األمور لجميع أولياء أمور طالبات الفصول الدراسية المختلفة بالمدرسة
بالمواعيد التالية :اجتماع أولياء األمور لفصول من  3 – 1يوم االثنين  2016/9/26والثالثاء 2016/9/27
للفصول من  8 – 4و يوم األربعاء  2016/9/28للفصول من  .12 – 9يجب حضور أي طرف من أولياء
األمور لكل طالبة وأرجوااللتزام بالميعاد المحدد وهو السادسة مساء في مكان الفصل .ستصلكم دعوة رسمية
من مدرسي الفصول مرفقة معها معلومات هامة تخص هذا اليوم عن طريق كريمتكم.
 .6قواعد جديدة تخص الوصول متأخرا عند بداية اليوم الدراسي
فى خطاب أولياء األمور األول من العام الدراسي السابق أكدت على ضرورة تطبيق و مراعاة محور هذه
المدرسة العريقة وهو :التعليم والتدريس الجيد هو أساس و محور هذه المدرسة و على أعلى مستوى دراسي
وأكاديمي بدون انحراف أو التأثر بأي مشاكل انضباطية.
و من أجل إتاحة فرصة عمل جادة بالمدرسة بطريقة أفضل وتفادى أي نوع من التشويش أو التعطيل أثناء
الدرس/الحصة ،فقد تمت مناقشة ذلك في اجتماع المائدة المستديرة مع ممثلي أولياء أمور الفصول المختلفة في
 ، 2016/6/4و تقرر تطبيق القواعد الجديدة التالية بدءا من السبت الموافق  2016/9/17كالتالي :
مع الجرس األول للمدرسة في تمام الساعة  7:15صباحا ستغلق األبواب الخارجية للمدرسة .الحضورللمدرسة
ودخولها بعد الساعة  7:15صباحا لن يكن متاحا فيما بعد .الطالبات الالتي تصلن للمدرسة بعد  7:15صباحا
ستضطررن للرجوع إلى المنزل .و في حالة التغيب في يوم كتابة امتحان أواختبار ،فإنه ال بد من إعادة هذا
االمتحان أو االختبار.
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االستثناءات :
 في حالة وجود موافقة كتابية مسبقة باإلعفاء من بعض الحصص في اليوم الدراسي  ،وفي هذه الحالة يمكندخول المدرسة بعد الساعة  7:15صباحا.
 و بالنسبة لطالبات الفصول  11و  ، 12الالتي يبدأن في األغلبية اليوم الدراسي بعد الحصة  2أو  ،3فإنهفي هذه الحالة يمكنهن الحضور للمدرسة بعد  7:15صباحا.
أما بالنسبة للطالبات الالتي تستخدمن أتوبيسات المدرسة فليس هناك أية عواقب جديدة بخصوص هذه القاعدة
ألن أتوبيسات المدرسة دائما تصل في الميعاد .أما إذا جاءت الطالبة مع سائق خاص أو معكم شخصيا ،فأرجو
االلتزام بالميعاد .فإنه من الممكن أن تضطر الطالبة أن ترجع معكم إلى المنزل في حالة عدم االلتزام .

تحياتي القلبية من مدرسة سان شارل بورومى بباب اللوق
جيورج ليبر
مدير المدرسة

