Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo
المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة

خطاب أولياء األمور الثالث بتاريخ 2017/4/11
أعزائي أولياء األمور ،،،
تحية طيبة و بعد،،،
وصلنا للربع األخير من العام الدراسي الحالي وأنتهز هذه الفرصة ألوافيكم ببعض المعلومات واألخبار المهمة التي تخص
المدرسة وهى كالتالي :
ببالغ الحزن و األسى تلقى الجميع خبر الهجوم اإلرهابي على الكنيستين بطنطا و اإلسكندرية مما نتج عنهما وفاة أكثر من 40
شخصا بريئا وإصابة العديد من األقباط المتواجدين للصالة بالكنيستين ،تقريبا أكثر من مائة مصاب .من ضمن المتوفيين أقارب
طالبات من مدرستنا سان شارل بورومى بالقاهرة .هذه الضربات اإلرهابية ليست موجهة لمسيحيي مصرفقط وإنما ضد جميع
المصريين والشعب المصري  -الذين يتواجدون بالمدرسة تحت سقف واحد في تعايش سلمى دون التفرقة ألي انتماء ديني.
تعازينا ومواساتنا القلبية لجميع أفراد أسر الضحايا في هذه األحداث األليمة.
اجتماع أولياء األمور يوم السبت الموافق  2017/4/29من الساعة  14:00حتى 17:00
سيتم توزيع خطاب إخطار لجميع الطالبات يضم معلومات مهمة عن هذا اليوم .ننصح أولياء األمور بانتهاز هذه الفرصة
لالجتماع مع المدرسين و المدرسات ومدرسي الفصول لمناقشة أداء كريمتكم في المواد المختلفة وباألخص في حالة وجود
خطابات إنذار لكريمتكم .مدة االجتماع ال تتعدى العشر دقائق ،و في حالة توقع طول مدة االجتماع  ،فإنه من الواجب التنسيق
لميعاد مقابلة خارج هذا اليوم  ،حيث أنه اليوم المحدد الجتماع أولياء األمورالعام .وهذا اليوم مخصص ألولياء األمور لتبادل
المعلومات ،وليس يوما للطالبات لتمضية وقت مع زميالتهن بالمدرسة ،لذا غير مسموح بتواجد كريمتكم بفناء المدرسة بدون
رقابة أو إشراف.
الزى المدرسى
كما علمتم من قبل ،فإن إدارة المدرسة وجميع أعضاء هيئة التدريس سيقومون بالرقابة من جديد على صحة إاللتزام بقواعد
ارتداء كريمتكم للزى المدرسي بطريقة صحيحة عند حضورها للمدرسة .الرقابة تتم األول من المنزل من قبل أولياء األمور قبل
مغادرتها للمدرسة  ،لذا نرجو التأكد من أنها ترتدي بنطلون جينز أسود أو بنطلون قماش أسود و ليس "البنطلون الستريتش"
" "Leggingsأو بنطلون رياضي واسع .يمكن للطالبات ارتداء الحذاء أو الحذاء المفتوح المنخفض أو الحذاء الرياضي و لكن
فقط فى األلوان اآلتية  :أبيض أو أسود أو مزيج من اللونين أبيض و أسود (وينطبق ذلك أيضا على رباط الحذاء).
التواصل مع هيئة التدريس عبر البريد اإللكترونى
كما تعلمون  ،فإن إدارة المدرسة حددت قاعدة تخص الرد على البريد اإللكتروني من أولياء األمور التي تنص على المدة وهى
أقصاها في خالل  3أيام كقاعدة عامة .من المالحظ في الفترة األخيرة  ،رد فعل أولياء األمورالمتكررمن الشكوى واالستياء عندما
ال يتم الرد عليهم في خالل ساعات من إرسال البريد اإللكتروني .وأحيانا يتم إبالغ المدرس المختص عن طريق المندوب أو عن
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طريق التليفون إلخباره بإرسال بريد الكتروني للرد عليه في أقرب وقت ممكن .في كلتا الحالتين ،هذه سلوكيات غير مالئمة وغير
مرغوب فيها .أرجو التأكد من أن المدرس أ و المدرسة ملتزمة بالرد على بريدكم الشخصي خالل  3أيام عمل كحد أقصى ،لذا
نرجو منكم االلتزام بالصبر.
أجازة دراسية قبل االمتحانات المركزية أو بعد الرحالت المدرسية
مازلنا كإدارة المدرسة نحصل على طلبات مستمرة من أولياء األمور للموافقة على أجازات استثنائية للطالبات قبل االمتحانات
المركزية ( فصول  )10أو قبل امتحانات اإلعدادية (فصول  .)9وهنا نود أن نؤكد وأن نلفت نظركم بأننا كمدرسة ألمانية أجنبية
معتمدة بالخارج البد أن نلتزم بالقواعد المتفق عليها من الجهات األلمانية المسئولة وهى  :غير مسموح – مهما كان السبب أو
األمر – منح أجازات استثنائية إضافية في جدول العام الدراسي كل عام .و ينطبق ذلك على األيام التالية بعد عودة رحلة مدرسية
فبالتأكيد يعتبراليوم التالى للرجوع يوما دراسيا عادىا البد االلتزام به  ،إال أنه توجد بعض االستثناءات في حالة الرجوع من
الرحلة في وقت متأخر جدا.
التصرف عند وجود القمل
في حالة اكتشاف وجود قمل في شعر كريمتكم  ،أرجو التكرم بإبالغ المدرسة بذلك حتى يتسنى اتخاذ الالزم و إجراء الكشف في
فصل كريمتكم .في حالة اكتشاف القمل بشعر كريمتكم ،أرجو إلزامها بعدم ترك المنزل وعدم الذهاب للمدرسة حتى يتم شفاءها
تماما وذلك على األقل لمدة  3أيام متتالية .و إذا اكتشفت المدرسة وجود القمل بشعر كريمتكم ،سوف يتم االتصال بكم على الفور
للحضور للمدرسة واصطحابها للمنزل .إمكانية الرجوع مع أتوبيس المدرسة لن تكون متاحة  .و ليست هناك أية استثناءات في
هذه القواعد واإلجراءات.
عرض مسرحى يوم الخميس الموافق  2017/4/27و السبت  2017/4/29فى تمام الساعة  7:30مساء
ستقوم مجموعة الفريق المسرحي بعرض قطعة مسرحية يومي الخميس و السبت  2017/4/27و  2017/4/29بصالة األلعاب
بالمدرسة .العرض المسرحي سيكون للكاتب "ليسنج" الذى يتم تدريسه في الحصص المختلفة على مدار األعوام للمراحل
المختلفة .المحور أو موضوع القطعة المسرحية يدور حول السؤال _ إذا كان هناك إمكانية لوجود عالم به تسامح  .و يدور
الحديث حول التربية الصحيحة السليمة و صورة العالم اإلنسانية و الفرص المتاحة للحياة في سالم ما بين الثقافات المختلفة
واألديان المختلفة .طروحات الكاتب ليسنج تعتبرحديثة جدا وهامة جدا فيما يتعلق بالتغييرات الحديثة في عالمنا اليوم .إن
مجموعة العرض المسرحي تدعوكم جميعا ألمسية مسرحية غير تقليدية و مثيرة .العرض المسرحى التدريجي سيتم تقديمه
باللغتين العربية و األلمانية حتى يتسنى لجميع المشاهدين والحاضرين فهم المضمون والموضوع كله.
احتفالية المدرسة المقامة يوم الجمعة الموافق  2017/5/5من الساعة  17:00 – 14:00مساء
يسرني أن أدعوكم الحتفالية المدرسة للمجتمع المدرسي ككل يوم الجمعة الموافق  2017/5/5من الساعة  14:00حتى 17:00
مساء تحت شعار " المدرسة بها أكثر  " ...يمكن إبهارهم – أعزائي أولياء األمور – بالبرنامج المختص المقدم من الطالبات من
المراحل التعليمية المختلفة في هذا اليوم الترفيهي الجميل .بجانب التسامر والجلوس سويا لجذب أطراف الحديث سوف تقوم
طالبات المرحلة الثانوية بتقديم البرامج الترفيهية واأللعاب المتنوعة للصغار للتسلية و قضاء وقت ممتع لهن في هذا اليوم.
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مجلس اآلباء مسئول عن وجود ما لذ وطاب من مأكوالت و مشروبات .نحن سعداء إلتاحة هذه الفرصة الجميلة لقضاء وقت ممتع
معكم ومع كريمتكم والمجتمع المدرسي في هذا اليوم.
أبعث لكم بتحياتي من المدرسة
جيورج ليبر – مدير المدرسة
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