خطاب رقم  ٥بتاريخ ٢٠١١/١/١٨
السادة أولياء األمور،
لقد اوشك نصف العام الدراسي األول علي االنتھاء لذا نرسل اليكم بعض المعلومات الھامة من المدرسة
االوربية:
 .١توزيع الشھادات
سيتم توزيع الشھادات يوم الخميس الموافق  ٢٠١١/١/٢٧في الحصة الثامنة .وفي نفس ھذا
اليوم سيكون المھرجان الرياضي للمرحلة االبتدائية .أما بالنسبة للمرحلة االعدادية و الثانوية
سيقوموا باالحتفال بالمھرجان الرياضي يوم االحد الموافق .٢٠١١/١/٣٠
 .٢المواعيد
مرفق بالخطاب جدول المواعيد الخاص بنصف العام الدراسي الثاني .برجاء العلم بانه يمكن
تغيير بعض المواعيد و في حالة حدوث ذلك سنبلغكم بالتغييرات عن طريق البريد االلكتروني.
 .٣إجتماع اولياء االمور
ستتاح لكم الفرصة يوم اإلثنين الموافق  ٢٠١١/٢/٧للتحدث مع مدرسي أنجالكم بعد انتھاء اليوم
الدراسي إبتداء من الساعة  ٢:٣٠حتي الساعة  ٦مساءا .برجاء تحديد موعد مع المدرسي الذي
ترغبوا في التحدث معه عن طريق أنجالكم ،مع العلم بان الموعد المحدد لن تتجاوز مدته ١٠
دقائق حتي يتمكن جكيع اولياء االمور من التحدث مع المدرسين .في حالة رغبتكم في التحدث
مع أحد المدرسين بشكل تفصيلي برجاء تحديد موعد اخر .يوجد في مدخل مبني االبتدائي و
كذلك مبني الثانوي خريطة توضح اماكن جميع المدرسين و كالمعتاد سيتواجد مدرسي الفصول
داخل الفصل و ستجدوا كذلك بعض المدرسين داخل مكاتبھم.
 .٤الھدايا
أكرر مرة أخري بأن إعطاء المدرسين ھدايا يعد شيء غير مستحب .و لقد ذكرت ھذه النقطة
من قبل و لكن بالرغم من ذلك تم احضار ھدايا ثمينة لبعض المدرسين .نحن نعلم ان ھذا يعد
شيء معتاد في مصر و لكن في المانيا يعد ھذا السلوك غير متعارف عليه .و نظراً لكون
المدرسة مدرسة ألمانية في الخارج أطلب منكم عدم تقديم الھدايا نھائيا ً في المستقبل لمدرسي
المدرسة الننا سنضطر لألسف العادتھا اليكم مرة أخري.
 .٥بوابة رقم ١
أكرر ايضا مرة أخري أنه يسمح بدخول المدرسة و الخروج منھا اثناء اليوم الدراسي فقط من
بوابة  ١و ايضا في خالة وجود موعد مسبق .يطبق ھذا النظام علي الحضانة ،اإلبتدائي،
االعدادي و الثانوي.

 .٦جدول الدرجات
لقد تم اجراء بعض التغييرات البسيطة علي طريقة تحويل الدرجات االلمانية بما يتناسب مع
الدرجات المصرية حتي نتمكن من مقارنتھا بدرجات المدارس االلمانية االخري في القاھرة.
تم تطبيق النظام القديم فقط علي الصف الثاني عشر .ستجدوا جدول الدرجات الجديد علي
شھادات انجالكم.
 .٧الدرجات األلمانية
يعتقد بعض أولياء االمور ان حصول أنجالھم علي الدرجة " "٣تعتبر درجة سيئةز لذا اليكم
بعض التوضيح لنظام الدرجات:
الدرجة " :"١جيد جداً تمنح للتلميذ الذي يتميز أدائه بالتفوق.
الدرجة " :"٢جيد تمنح للتلميذ الذي يتناسب أدائه بشكل جيد مع ما يطلب منه من مھام.
الدرجة " :"٣مقبول و تمنح ھذه الدرجة للتلميذ الذي يتماشي أدائه بشكل عام مع المتطلبات.
الدرجة " :"٤ناجح و تمنح ھذه الدرجة للتلميذ الذي يكفي أدائه للحصول علي درجة النجاح.
الدرجة " :"٥ضعيف و تمنح ھذه الدرجة للتلميذ الذي ال يتوافق أدائه تماما مع المتطلبات.
الدرجة " :"٦ضعيف جداً و تمنح ھذه الدرجة للتلميذ الذي ال يتوافق أدائه تماما مع المتطلبات
التعليمية كما ان ينقصه الحد األدني من المعلومات الخاصة بالمادة.
 .٨اللغة العربية لغير الناطقين بھا
سيتم تقييم اللغة العربية لغير الناطقين و ووضع درجات لھا بدءاً من نصف العام الدراسي
الثاني.
 .٩ستكون السيدة /ھايكي جروخوتسكي المسئولة عن الصفوف من ) (١٠-٥ابتداء من .٢٠١١/٢/١
في حالة وجود اي تساؤالت لديكم فيما يخص ھذه المراحل الدراسية برجاء طرحھا علي السيدة/
جروخوتسكي.
اتمني لكم و ألنجالكم عام جديد موفق!
خالص التحيات
داجمار فيبر
مديرة المدرسة

