خطاب رقم  1ليوم االثنين الموافق 30/8/2010
السادة أولياء األمور
في البداية أود أن أقدم لكم ﻧفسى ﺑصفتي المديرة الجديدة للمدرسةاالروﺑيه ﺑالقاھرة .أﻧا اسمى داجمر فيبر قادمة
طالبة و طالب ولدى خبرة 1200من والية شلزفيج ھولشتاين و توليت العمل ھناك فى إدارة مدرسه ثاﻧوية ﺑھا
.فى إدارة مدارس خارج ألماﻧيا فى سنغافورة و أﻧا سعيدة ﺑمھامى الجديده ھنا فى القاھرة فى المدرسة األورﺑية
تلميذ من الحضاﻧة و ﺣتى ﻧھاية 780ﻧحن مدرسة كبيره يتزايد اعدادھا الملتحقين ﺑھا ﺑسرعة فلدينا ما يزيد عن
المرﺣلة الثاﻧوية و كتحدى كبير لنا ھذا العام ﻧجرى ألول مره شھادة الثاﻧوية األلماﻧية )األﺑيتور( و تجرى
( ﺑنجاح 12اإلعدادات لھا األن ﺑالفعل و أﻧا على يقين اﻧنا ﻧستطيع ان ﻧصل ﺑطالب الشھادة الثاﻧويه )الصف
.خالل ھذا االمتحان السنوى المكثف
:أيضا أود أن أرﺣب فيما يلى ﺑالزميالت و الزمالء الجدد للعام الدراسى الجديد
فى المدرسة االﺑتدائية األستاذة كيرستين اليجا للصف الثاﻧى و األستاذة اﻧجه زينكه للصف الثالث و األستاذة
ليزا يوﻧن و األستاذة ريبيكا كيرش للصف األول و ستدرس األستاذة جوﻧدل أدلر للصف الراﺑع ﺑاإلﺿافة إلي
األلماﻧيه و الموسيقى فى المرﺣلة الثاﻧوية.و فى المرﺣلة الثاﻧويةاألستاذة أدرياﻧا اسبوسيتو للصف الخامس و
األستاذ لوتس كروزاه للصف السادس و األستاذه ھايكه للصف الثامن و األستاذة سوﻧيا اﻧدلر للصف العاشر .و
سيكوﻧوا أيضا مدرسين الفصول.و ﻧرﺣب أيضا ﺑأعضاء ھيئة التدريس الجدد :األستناذه ﺑسمه درويش ) اللغه
الفرﻧسيه و اللغه االﻧجليزيه( و كذلك االستاذه ياسمين عبيد)الرسم( واالستاذه شيماء فؤاد مسئوله المكتبه
الجديده و االستاذ روﺑرت ميرلى مدرس ألعاب رياﺿيه و الذى سيتولى غرفه التدريبات وايضا سيكون
اخصائى اجتماعى و فى القسم العرﺑى االستاذ عصام أﺣمد و االستاذه تاﻧيه شتاين مديره الحضاﻧه و كذلك
.الالستاذه ﻧيو ھوزر كمدرسة جديدة ﺑمرﺣلة ما قبل اإلﺑتدائي
و من خالل اجتماع اولياء االمورللمدرسه االﺑتدائيه فى الثالث من اكتوﺑر وللمدرسه الثاﻧويه فى الراﺑع من
اكتوﺑر سنتمكن من التعارف علي ﺑعضنا البعض ان يتعارف ﺑعضنا على ﺑعض .اتمنى لكل الزميالت و
الزمالء ﺑدايه سعيده
 7:30في تمام الساعة 5/9/2010و فى النھاية ﻧحيط سيادتكم علما ً ﺑأن الدراسي ستبدأ يوم األﺣد الموافق
ﺻباﺣا ﺣتي الساعة الواﺣدة و النصف ظھرا و ھي تعد فرﺻة الﺑنائكم للتعارف و التنظيم و ﻧحن على علم ﺑاال
ﻧثقل عليھم اثناء فتره الصيام و ﺑالرغم من ذلك أرجو من سيادتكم ان ترسلوا أوالدكم للمدرسه لكى يستفيدوا من
ھذا الوقت فى وﺿع االعدادات الھامه و االساسيات لكي يستطيع أﺑنائكم ان يجدوا مدخال سھال للمواد المقرر
.تدريسھا و سيجدوا فى المدرسه مجاال للمتعه
و ﻧظراً لتأخر ﺑدايه السنه الدراسيه سيكون اإلﺣتفال ﺑدخول الصف األول اإلﺑتدائي يوم االثنين الموافق
ظھراً 12:00ﺣتي الساعة  10:30من الساعة 6/9/2010

في تمام الساعة 5/9/2010و سيكون ميعاد ﺻالة القداس لليوم الدراسى االول أيضا ً يوم األﺣد الموافق
.الراﺑعة و النصف عصراً و سنقوم ﺑإﺑالغ أولياء أمور التالميذ المسيحيين
سيكون أجازة ﺑمناسبة عيد الفطر المبارك ،كل عام و 9/9/2010كذلك ﺑرجاء العلم ﺑأن يوم الخميس الموافق
أﻧتم ﺑخير .و أيضا ً أعتذر عن عدم إمكاﻧية تبادل المعلومات ﺑشكل جيد ﺣيث تم إﺑالغنا ﺑضرورة تأجيل الدراسة
.يوم السبت
ﻧاجح و ارسل لكم اطيب التماﻧى2010/2011اتمنى لكم عام دراسى
داجمر فيبر
مديره المدرسه

