خطاب مدير المدرسة رقم  6بتاريخ 2011/2/6
السادة أولياء األمور ،أعزائي الزميالت و الزمالء ،أعزائي تالميذ المدرسة،
اتسمت األيام الماضية و كذلك ستتسم بعض األيام القادمة بالصعوبة الشديدة و مع ذلك فأننا نريد
ان نفعل كل ما بوسعنا لبدء الدراسة بدون تعرض للخطر.
لقد اجتازت المدرسة األوربية ھذه االضطرابات بسالم و بدون خسائر و بالرغم من مغادرة
بعض الزمالء البلد إلي ألمانيا ،فقد تبقي بعضھم في مصر.
و بعد اجتماعي بالزمالء يوم األحد الموافق  2011/2/6أحيطكم علما ً بما يلي:
 .1وفقا للحالة الراھنة قررنا بدء الدراسة يوم االحد الموافق  2011/2/13لكل التالميذ
الذين يمكنھم الوصول الي المدرسة دون صعوبات او اخطار و سنكون في انتظارھم
بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثانية عشرة و النصف ظھرا و بناء عليه
سنقوم بعمل الحصص الدراسية بشكل مختلف بعض الشيء .برجاء العلم ان قرار
ارسال انجالكم الي المدرسة سيخضع لمسئولية ولي االمر فقط و المدرسة ستتفھم االمر
في حالة عدم حضور انجالكم الي المدرسة ،فلقد اتخذنا ھذا القرار بعد تعبير الكثير من
اولياء االمور عن رغبتھم في عودة انجالھم الي الدراسة و استمرار الحياة بشكل
طبيعي .برجاء العلم باننا لن نتناول اي موضوعات جديدة في المناھج و لكننا سنقوم
بمراجعة ما سبق من موضوعات.
 .2نرجو من اولياء االمور ارسال انجالھم و اصطحابھم من المدرسة بأنفسھم مع العلم باننا
سنعمل علي الفور لتوفير خدمة سيارات المدرسة علي سبيل المثال بعمل نقاط تجمع.
 .3ستبدأ الحضانة يوم االحد من الساعة التاسعة و النصف صباحا حتي الساعة الثانية
عشرة و النصف ظھرا.
 .4التعلم االلكتروني :بدءا من يوم الثالثاء سنقوم بارسال واجبات عن طريق البريد
االلكتروني و التي ستصلكم عن طريق مدرس الفصل أو ممثل الفصل في مجلس
االباء .برجاء التاكد من وجود بريدكم االلكتروني الصحيح لدي مدرس الفصل و لدي
مجلس االباء.
 .5سيبدأ سحب استمارات االلتحاق بالحضانة للعام الدراسي  2012/2011يوم األربعاء
الموافق  2011/2/9من الساعة العاشرة صباحا ً حتي الساعة الواحدة ظھراً عند أ/
بسمة.

برجاء العلم بأنه طالما لم تغير السفارة األلمانية ووزارة الخارجية تعليماتھا بشان المستوي
االمني لن نتمكن من فتح المدرسة رسمياً ،حيث تحذر وزارة الخارجية االلمانية من السفر الي
القاھرة و السويس و االسكندرية نظرا لالشتباكات العنيفة و الوضع الراھن.
و عليه فقد تأجلت أيضا إمتحانات شھادة االبيتور و المرحلة االعدادية و علي تالميذ شھادة
األبيتور توقع إجراء األمتحانات بعد اسبوع من بدء الدراسة الرسمي بالمدرسة.
برجاء االطالع باستمرار علي بريدكم االلكتروني و كذلك موقع المدرسة للحصول عي أخر
المعلومات.
نتمني جميعا أن تخف حدة التوتر و يسود الھدوء مرة أخري!
مع خالص التحيات
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