Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo
المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة
السادة أولياء األمور األعزاء
تحية طيبة وبعد،
ونحن على مشارف أجازة أعياد الميالد المجيد ،أود أن أغتنم هذه الفرصة وأبلغ سيادتكم ببعض المعلومات الهامة.
المصروفات المدرسية وطرق السداد الجديدة
كما تعلمون مسبقا ً أن المدرسة قد حصلت على موافقة وزارة التربية والتعليم بزيادة المصروفات المدرسية لهذا العام الدراسى بنسبة
 .%30,34نحن سعداء جدا بهذه الموافقة ،حيث أنها تساهم إسههاما ً كبيهرا ً فهى ضهمان اسهتمرارية عمهل المدرسهة األلمانيهة للراهبهات
بالرغم من هذه الظروف االقتصادية الصعبة.
تجدون المصروفات المدرسية الحالية على موقع المدرسة http://dsbkairo.de/schulgebuhren/

يُرجى الرجوع إلى الجدول التالى لمعرفة مواعيد سداد األقساط:
الصفوف
يناير 2018
مارس 2018
إبريل 2018
مايو 2018
يونيو/أغسطس 2018
يونيو/أغسطس 2018
أكتوبر 2018
يناير 2019

الحضانة
×

التمهيدى
×

×
×
×

×
×
×

×

×

×
×
×

×
×
×

إبريل 2019
مايو 2019
يونيو/أغسطس 2019
يونيو/أغسطس 2019

من 12-1
×
×
×
×
×
×

×
×
×

قسط ثانى مصروفات مدرسية
قسط ثالث مصروفات مدرسية
قسط ثالث مصروفات مدرسية
قسط أول سيارة مدرسية *
قسط أول مصروفات مدرسية
بيع الكتب
مصروفات نثرية تدفع مرة واحدة
قسط ثانى مصروفات مدرسية،
قسط ثانى سيارة مدرسية
قسط ثالث مصروفات مدرسية
قسط أول سيارة مدرسية
قسط أول مصروفات مدرسية
بيع الكتب

لعام
2018/2017
لعام
2019/2018

لعام
2020/2019

* يُرجى مالحظة أنه فى حالة حجز مكان لكريمتكم فى سيارة المدرسة فعليكم تسديد مصروفات السيارة مقدماً.
األجازة المرضية قى أيام السبت
لقد الحظنا فى األسابيع الماضية أنه يتم اإلبالغ عهن األجهازات المرضهية فهى أيهام السهبت أكثهر مهن بهاقى أيهام األسهبو  .لههذا أود أن
أذكركم بأنه يجب تقديم أجازة مرضية فقط فى حالة مرض الطالبة.
إذا تم اإلبالغ عن غياب الطالبة على أنها مريضة بدون عذر مرضى فعلى( ،مثال :اشتراكها فى بطولة رياضية) يعتبر هذا اختراقاا
واضحا لعالقة الثقة بين أولياء األمور والمدرسة .وعليكم أن تتوقعوا من إدارة المدرسة اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد.
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البقاء فى المدرسة أثناء حصص األنشطة
للتذكرة :غير مسموح للطالبات غير المشهتركات فهى حصه
الساعة .)3,15

األنشهطة البقهاء فهى المدرسهة (أيهام الخمهيس مهن السهاعة  1,45حتهى

نائب المدير الجديد
بعد أن أنهى السيد اندرياس هايتس عمله بالمدرسة فىى العام الماضى ،قررت إدارة المدرسة إسناد مههام وييفهة نا هب المهدير للسايد
اندريه كاول .لقهد كهان السهيد كهول مدرسها لمهادتى التهاري األلمهانى والتربيهة الرياضهية فهى الفتهرة مهن  2005إلهى  .2010نتمنهى لهه
التوفيق والنجاح فى هذا المنصب الهام.
الممثل المصرى الجديد للمدرسة
تههم تعي هين الساايدة راايرين ز ياار ف هى وييفههة الممثههل المصههرة إلدارة المدرسههة ،وذل ه لفهها للسههيدة من هى يعقههوب التههى أنهههت عملههها
بالمدرسة فهى العهام الماضهى .سهتبدأ السهيدة شهيرين عملهها بمدرسهتنا ابتهدا ًء مهن  .2018/1/1ترحهب إدارة المدرسهة بهها وتتمنهى لهها
التوفيق والنجاح فى هذه المسئولية المهمة.
المواعيد الهامة فى رهر يناير
بدايهة الدراسهة بعهد انتههاء أجهازة أعيهاد المهيالد المجيهدة يكهون يهوم الثالثهاء الموافهق  .2018/1/9يهوم اإلثنهين الموافههق 2018/1/29
سوف يكون يوم تربوة للسادة أعضاء هيئة التدريس ،مما يطيل أجازة نصف العام لكريمتكم يوم آ ر (مهن  25إلهى .)2018/1/29
سيتم توزيع شهادات نصف العام الدراسى على الطالبات يوم الخميس الموافق .2018/2/1
أتمنى لسيادتكم ولعا التكم أعياد ميالد مباركة وأجازات سعيدة وبداية جيدة للعام الجديد .2018
أجمل األمنيات من المدرسة األلمانية بالقاهرة
جيورج ليبر ،مدير المدرسة
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