
 

   

 

 
                     
 

 

 

 

  ،الكـرامالســادة األفاضل أوليـاء أمـور طالباتنـا 

 ، كما تتقدم إدارة المدرسة بشكر حضراتكم لتعاونكم المخلص مع  2222/2222نهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسى 

 مدرستكم متمنيين مستقبالً باهراً ودوام التقدم والرقى لوطننا الحبيب مصر طالبين من الرب القدير أن يبارك الجميع، 

  -ونحيطكم علماً باآلتى :

 

  سداد مصروفات واستالم الكتب" مواعيد": أوالً 

مع اإلحاطة بأن المصروفات  مع وقت القسط الثانيوسيتم عمل تسوية نهائية تسدد المصروفات المدرسية على قسطين لجميع الصفوف « 1» 

 .2222المدرسية والرسوم اإلضافية هي مصروفات سنوية إجمالية واجبة السداد في شهر نوفمبر 

 جنيهاً فقط 22221مبلغ وقدرة ( بالبنك األهلى المصرى )2212232240830222212ويتم السداد بالحساب الخاص بالمدرسة برقم ) 

 (عشر ألف جنيهاً مصرياً فقط الغير اثنى 

 استالم الكتب  الصف  المصروفات المدرسية  الصف 

 القسط األول والزى المدرسى

 رياض األطفال ثان  

بداية من األثنين  

22/4/2222 

 وحتى الخميس

1/9/2222 

 2/9/2222السبت        EبF، 1ب1

 0/9/2222      األثنين  EبF، 2ب2 الصف األول والثانى األبتدائى

 9/2222/ 6الثالثاء      EبF، 2ب2 الصف الثالث والرابع األبتدائى 

 3/9/2222األربعاء     EبF، 8ب8 الصف الخامس والسادس األبتدائى 

 9/2222/ 4الخميس     EبF، 0ب0 الصف األول االعدادى

 12/9/2222السبت      EبF، 6ب6 الصف الثاني األعدادى 

 12/9/2222األثنين       EعF، 1ع1 الثالث األعدادىالصف 

 9/2222/ 12الثالثاء       EعF، 2ع2 الصف األول الثانوى

 18/9/2222األربعاء     EعF،2ع2 الصف الثانى الثانوى

 10/9/2222الخميس     E/Fث  2،2،1 الصف الثالث الثانوى

 

( ظهراً ماعدا 12322( الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ) 4322الكتب المدرسية في األيام المحددة من الساعة ) متُسل

( وفى حالة عدم الحضور في األيام المحددة  مع ضرورة إبراز إيصال السداد وتسليمة لمسئول الكتبالجمعه واآلحاد وايام األجازات واألعياد ) 

وبالنسبة لتوزيع الكتب لقسمى رياضى األطفال أول وثاِن بالفصول بعد ،  سوف تُسلم الكتب داخل الفصول في اليوم الثانى من انتظام الدراسة

 األنتظام في الدراسة 

 -:(9/9/2218بتاريخ  822لوزاري بة من المدرسة ) طبقاً للقرار الملحوظات هامة : في حالة تحويل الطا* 

 مة القسط األول.من قي % 12عام الدراسى ، يتم خصم قبل بداية ال -

 بعد بدء العام الدراسى ،اليُرد القسط األول ، ويُرد القسط الثانى فقط في حالة سداد المصروفات كاملة. -

 ، ال يحق لولى األمر استرداد أي مصروفات.إذا تم التحويل بعد منتصف العام الدراسى ) بداية الفصل الدراسى الثانى ( -

 إذا رغب ولى األمر في تحويل ابنته وعليه مديونيه للمدرسة، فعليه تسديدها أوالً. -

يوماً من بداية الدراسة لمن يسحب أوراق ابنته من المدرسة اما الرسوم اإلضافية  10ال يجوز استرداد المصروفات المدرسية بعد مرور  -

 مهماكانت الظروف.فهى ال تُسترد 

في حالة عدم سداد المصروفات المدرسية يجوز تحويل ملف الطالبة إلى مدرسة مناظرة بمعرفة اإلدارة التعليمية ، حيث ان المدرسة  -

 تقوم بشطب اسم الطالبة من السجل وتخطر اإلدارة التعليمية.

 لتزام بالمواعيد المحددة لحسن سير العمل .تأمل المدرسة حسن تعاونكم معنا حتى يتحقق النظام . كما نرجوكم األ*  

 

 -ملحوظات عامة :
بالمدرسة التزامها واسرتها باألخالق الفاضلة والتصرفات السليمة والتعامل المحترم مع جميع العاملين بالمدرسة  ةيشترط لقيد الطالب «1»

 )مدرسين، إداريين، األمن، عمال، سائقين ومشرفات السيارات( وااللتزام بقواعد المدرسة وآدابها.

وفى حالة عدم سداد المصروفات المدرسية يتم حجب نتيجة الطالبة محددة، قيد الطالبة بالمدرسة مشروط بسداد المصروفات في المواعيد ال «2»

 .وال تنقل للصف األعلى وذلك طبقاً لتعليمات اإلدارة العامة للتعليم الخاص

 محافظة اإلسكندرية

 إدارة وســط التعليميــة

 خاصة لغات –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 1490تأسست سنة  -جميع المراحل 

 2229مؤسسة تربوية حاصلة على اعتماد الجودة 

 اإلبراهيمية –ش بور سعيد   109

 0922222تليفاكس : 
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بعد تظر لتن اانصراف الطالبة يكون عقب انتهاء اليوم الدراسي مباشرة، رجاء خاص لجميع من يتأخر عن ابنته بعد االنصراف ان ال يتركه «2» 

ظهراً علماً بأنه بعد هذا الموعد لن يتواجد أمن عند باب المدرسة والمدرسة تُخلى مسئوليتها بعد هذا الموعد و من تتأخر سوف تدفع 03,2الساعة 

 متدخل ابنتكم المدرسة إال بإقرار من ولى االمر بعد لن،الكثر من ثالث مرات مساءً لبعد الساعه الثالثة  ولو حدث وتأخر ولى األمر عن ابنتهغرامة. 

 ومن سيتأخر سوف يدفع األمور الذين يتناسون ابنتهم ألنشغالهم نطلب منهم أن تكون بناتهن شغلهم الشاغل  وهمهم األول ءأوليا تكرار التأخير.

 غرامة. 

ين وأحكامه هلل ( األديان السماوية هبه من عند هللا لنتغذى ونتعمق رجاء خاص لكل اب وام ) إزرعوا المحبة والتسامح واتركوا مفاهيم الد «8»

 ونتعايش ونتشارك جوهر معانيها السماوية.) هللا محبة ( خلقنا لنرتقى بتعالميه اإللهيه والسماوية وليس لنفكك معانيها.

ول اى تجاوزات أو اى خطأ بالفاظ غير مناسبة السادة أولياء األمور ستتخذ المدرسة اإلجراءات برفض ملف التلميذات والطالبات عند حص

 بموضوعات الدين و األخالقيات وغيره من ألفاظ.

 X حفظ الموبايل بالمدرسة لمساءلة ، وفى حالة عدم األلتزام يممنوع منعاً باتاً إحضار المحمول أو استخدامه داخل حجرات الدراسة وذلك منعاً ل

 و منعاً لألحراج عدم الحضور للمدرسة لتقديم مبررات ألخذ الموبايل . ابنته.حتى نهاية العام الدراسى ويسلم لولى االمر عند أخذ نتيجة 

 X ممنوع إحضار اى كتب أو مجالت خارج الكتاب المدرسى وعدم التحدث في النواحى السياسية او الدينية داخل المدرسة. 
 

 :"خدمة السيارات"ثالثـاً :  
  وعلى من يرغب في اشتراك السيارة ضرورة اخطار المدرسة في موعد اقصاة نهاية  ) دفعة واحدة بدون تقسيط (تسدد الرسوم المقررة

 ( حيث يتواجد السائق والمشرفة 1/9/2222وحتى الخميس 22/4/2222) يتم السداد اعتباراً من يوم األثنين  2222شهراغسطس 

وال يجوز للسادة أولياء األمور طلب توصيل بناتهن ولكى تقوم المدرسة بتحديد خطوط السير تبعاً لظروف المرور والمواعيد الدراسية 

 من الباب إلى الباب إال إذا اتيحت الظروف 

  ًالمدرسة ليست مسئولة عن السيارات الخاصة التي يتم األتفاق معها بمعرفة ولى األمر وإنما عليه األلتزام بالمواعيد الدراسية حضورا

 بوابة المدرسة ألتاحة الفرصة لولي األمر لتسلم ابنته .وانصرافاً. وعدم تواجد السيارات المؤجره أمام 

  في حالة التعدى على المشرفات أو السائقين بأى لفظ أو تصرف غير الئق تُحرم الطالبة من خدمة السيارة طبقاً لالئحة االنضباط

 السلوكى.

  ثمن التخته بالكامل .عدم كتابة أوكشط أو أي تعدى على التخت وممتلكات المدرسة ومن تخالف ذلك سوف تدفع 

 ً  -:" مواعيد بدء الدراسة كاآلتي"   :رابعـا
  28/9/2222المرحلة األعدادية والثانوية : السبت -1

 26/9/2222المرحلة األبتدائية ) القسم األنجليزي ( : األثنين  -2

 23/9/2222المرحلة األبتدائية ) القسم الفرنسي(  : الثالثاء  -2

 24/9/2222انجليزي و فرنسي ( :األربعاء رياض أطفال ثان )  -8

 9/2222/ 29رياض أطفال أول ) أنجليزي ( : الخميس -0

  1/12/2222رياض أطفال أول ) فرنسي ( : السبت  -6

 -: "الزى المدرسى "خامسـاً : 
ويبدأ ارتداء الزى الشتوى بدءاً من  ( ،12/2222/ 21يبدأ ارتداء الزى الصيفى مع بداية العام الدراسى وحتى نهاية شهر أكتوبر )األثنين ⁎

 . (22/8/2222( وحتى نهاية ابريل )األحد1/11/2222شهر نوفمبر ) الثالثاء 

 -:شتاءً  ֎

 بنطلون كحلى+ سويت شيرت 

 ." بلوفر " نبيتى" أو سويتر "كحلى 

 -:صيفاً  ֎

  جيب كارو+ بولو شيرت 

 . تريننج التربية الرياضية إجبارى 

  بوتا أو كوتشى او قماش وممنوع ارتداء الكوتشى والتريننج في خارج حصص التربية الرياضية(حذاء اسود بسيط .) ليس 

  .شراب ابيض او كولون ابيض 
 

 سادسـاً : 

 

نا هو ، مدركين أن هدف مع تطبيق الئحة األنضباط السلوكىالمدرسة  ساندتكم اللتزام االبنة بتعليماتواثقين من تفهمكم ، آملين تعاونكم معنا وم

نى من كل متربية بناتنا تربية حقيقية لتصبح شخصية ُمتحلية بالقيم واألخالق الراقية والمبادئ السامية ، مع تقديم حبى لهن جميعاً، كما إننى أت

، أولياء أمور، ومجلس اآلمناء قلبى التوفيق ودوام الصحة والسعادة ، وتقديم خالص شكرى وعميق امتنانى للتعاون الفعال من الجميع طالبات 

مع األسرة التربوية مما أضفى على المدرسة صورة رائعة اسعدتنا جميعاً، مع نجاح النشاط الصيفي ، سوف تستمر المدرسة كل عام في 

 قرار.االستمرار في النشاط الصيفي مع التطوير الدائم في األنشطة ، متمنيين لبلدنا دوام التقدم واالزدهار واألمن واالست

 مع تمنياتى بعام دراسي سعيد وكل عام وحضراتكم بخير ،

                                                                  

 مديرة المدرسة                                                                                                                                                     

 األخت / نادية فرح عطا هللا 

 

E.mail: info.english.ib2020@gmail.com 

Site:www.ib.franceg.org 
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