
 
   

 
 

                     
 

 

 

  الكرام،تلميذات مرحلة رياض األطفال أوليـاء أمـور  األفاضل الســادة

 بخير،وحضراتكم كل عام              

 2022/2023 الدراسييٌسعد اسرة المدرسة ان تقدم لحضراتكم أطيب التمنيات بمناسبة بدء العام  
لس أتوجه بالشكر هلل تعالى ولالسرة التربوية بالمدرسة التي لم تدخر جهداً  وعملت بكل حب وتضحية، شكرى لجميع السادة أولياء األمور ومج

العاملين معنا ولكل من تقدم للمدرسة بعمل أو فكر أو لقاء فإن دليل قاطع على العمل معاً بروح الفريق األمناء واآلباء ومجلس إدارة المدرسة وجميع 

روح األسرة الواحدة، يبارك هللا جهودنا جميعاً ويمنحنا معونته ومساعدته لالستمرارية في التقدم والنجاح دوماً لصالح بناتنا  " روح المحبة والتعاون"

 زيز.ومجتمعنا ولبلدنا الع

 ×عاشت مرص ابيه ُمصانة .. وحىم هللا شعبها المبارك ومنحنا األمن واألمان ... الخير والسالم÷
 " االنتماءشعارنا هذا العام "المحبة...

ة .نحن نؤمن بأن األبناء هم غراس يافعة نامي نرغب أن نطمئنكم بأن ابنتكم هي ابنتنا ... مثل محبة األم نحب كل واحدة من أطفالنا في شخصها

في حينه الثمر الطيبة، راجية من هللا تعالى أن يمنحكم الصحة  ،تحتاج إلى الرعاية والعناية الفائقة ، نهتم بنموهم من كافة الجوانب ، حتى تعطى ابنتنا

 وطول العمر لترونها في المستقبل خريجة مدرستها يفتخر بها الجميع .

 -ن نبلغكم باآلتى:يسرنا أ
 
 
 
 

ن على التمرينات يتعود لكي الصباح حضور طابور ضرورة التلميذاتوعلى  دقيقة،السابعة واربعون  (7ر40) تمام الساعة فييبدأ اليوم الدراسي  «1»

 اح والنشيد الوطني وتحية العلم.بواالستماع إلى كلمة الص
 
الحادية عشر  11,-صباحاً واالنصراف الساعة  7.40الحضور من الساعة 01/10/2202 ثنيناال :القسم الفرنسي األطفال ثان  رياض ل بالنسبة« 2»

 ً  واألنصراف 7.40منتظمة" الحضور الساعة "المواعيد  15/10/2022من السبت و ،12/10/2022وذلك حتى األربعاء  صباحا

  ظهراً".الثانية عشر  12,-من كل أسبوع االنصراف الساعة يس عدا يوم الخم ظهراً،الواحدة  1,-الساعة 

 (.)الترام لطفيشارع عمر تعديل وذلك من  بأييتم إخطار ولى األمر  ممال
 
ً الحادية عشر  11,-واالنصراف الساعة  7.40الحضور من الساعة 12/10/2022 االربعاء :الفرنسيالقسم  لرياض األطفال أول بالنسبة« 3»  صباحا

عدا يوم الخميس  ظهراً،الواحدة  1,-واالنصراف الساعة  7.40"المواعيد منتظمة " الحضور الساعة  15/10/2022ومن السبت  لهذا اليوم فقط. وذلك

 (.)الترامشارع عمر لطفى يتم إخطار ولى األمر بأي تعديل وذلك من  ممال الثانية عشر ظهراً". 12,-من كل أسبوع االنصراف الساعة 
 

 

 

 

ى اآلمر حتى ال يتعرض ول تعليمات وزارة التربية والتعليم ممنوع منعًا باتًا الغياب إال بعذر موضح فيه سبب الغياب وهذه
 للمساءله.

 
 
 
 

 الزى المدرسى إجبارى

   توكة بيضاء للشعر. –حذاء اسود  –بنطلون كحلى  ءشراب ابيض وللشتا «1» 

( ويبدأ ارتداء 31/10/2022 اإلثنينيبدأ ارتداء الزى الصيفى ) الجيب والتي شيرت( مع بداية العام الدراسى وحتى نهاية شهر أكتوبر )  «2»  

 (30/4/2023األحد) ابريل(وحتى نهاية 1/11/2022 لثالثاءالزى الشتوى ) البنطلون والبولو شيرت( بدءاً من شهر نوفمبر ) ا

 محافظة اإلسكندرية

 إدارة وســط التعليميــة

 خاصة لغات –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 1895تأسست سنة  -جميع المراحل 

 2009مؤسسة تربوية حاصلة على اعتماد الجودة 

 اإلبراهيمية –سعيد ش بور   159

 5923330تليفاكس : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أوال: المواعيد 

 الغياب: ثانيا  

 الزى المدرسى: ثالثا  
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 : الفرنسىللقسم  الحضور بترننج التربية الرياضية فى األيام اآلتية «3» 

 

 " رياض األطفال أولA الخميس" يوم  

  رياض األطفال أول"Bلسبت" يوم ا                      

 المدرسة.زى الوبقية أيام األسبوع ب

 مع مراعاة االلتزام بالزى المدرسى اول يوم دراسى. 

 

 

 
 

 ( ظهراً 1.30( ظهراَ وحتى الساعة الواحدة والنصف )1.-: يوم السبت األول من كل شهر من الساعة الواحدة )رياض أطفال أول

 ( ظهراً 1.30( ظهراً وحتى الساعة الواحدة والنصف )1.-يوم السبت الثاني من كل شهر من الساعة الواحدة ) : رياض أطفال ثان

 برجاء عدم الحضور لمقابلة هيئة التدريس في غير المواعيد المحددة  وذلك للحفاظ على النظام . -

ة المتواجدة في حقيبة الطفلة يومياً مع مراعاة في حالةوجود أي استفسار لولى األمر الرجاء ان يكون عن طريق كراسة المتابع -

 األلتزام في كتابة فقط مايخص المادة وعدم التجاوزات في األسلوب.

 

 

 

 

 إدارة المدرسة تقوم بتحديد السير تبعاً لظروف المرور والمواعيد الدراسية. -

 توصيل بناتهن من الباب إلى الباب.اليجوز للسادة أولياء األمورطلب  -

اليجوز لولى اآلمر استرداد المبلغ الخاص بأتوبيس المدرسة بعد مرور أسبوع من بدء الدراسة والمدرسة غير مسئولة عن السيارات التي  -

 ليس لها اشراف وال تتبع المدرسة.

 والنزول للسيارة . كل طفلة مشتركة بالسيارة سوف تتسلم ميدالية تكون معها يومياً عند الصعود -
بالبنك األهلى  (201307085475200012) بالمدرسة برقم بالحساب الخاص 31/12/2022 سبتوحتى ال1/11/2022 الثالثاءاعتباراً من  االقساط -

بالمدرسة، وعدم األحتفاظ به حتى ال يتم شطب اسم  لمحمد مسئول األمنويتم تسليم أصل اإليصال فور السداد المصرى باسم الطالبة وصفها الدراسى 

 .32المادة  2014لسنة  420من الالئحة الداخليه للمدرسة والقرار الوزاري  224الطالبة من سجالت المدرسة وذلك اعماالً للمادة 
 

 تنبيهات هامة : -
 

 

 بوابة المدرسة .الرجاء من أولياء األمور عدم دخول فناء المدرسة وتسليم الطفلة للمسئولة عند  -

ً دبعد الظهر ولع الثانية(2)األلتزام بمواعيد االنصراف حيث أن تلميذات الصف األول والثانى األبتدائى ينصرفن الساعة  -  م تقابل المرحلتين معا

 ) حضانات مع ابتدائى(

( 12.30الساعة ) وحتى  ظهراً  الثانية عشر( 12من الساعة ) شهرمن كل الثالث  لخميسايتم مقابلة مشرفة قسم رياض األطفال السيدة / نرمين جمال  -

 ظهراً.عشر والنصف  الثانية

 .برجاء عدم إحضار ادوية مع الطفلة -

في حالة مرض الطفلة أو ارتفاع درجة حرارتها ، يرجى عدم حضورها للمدرسة وعند العودة احضار شهادة مرضية من الطبيب ثم من التأمين  -

 .الصحى 

 .اسم الطفلة على الزى المدرسى من الداخل حفاظاً على السويتر والجاكيت وتريننج التربية الرياضية الرجاء كتابة -

 .دم تزين الطفلة بالمجوهرات وعدم إحضار اى ألعاب من المنزلع -

 .الرجاء إبراز الكارنية الخاص بالتلميذة عند الحضور الستالمها -

 إلخ....(  -خ فرا -ناجتس –ممنوع منعاً باتاً إعطاء الطفلة أي مأكوالت مطبوخة ) مكرونة  -

دها داخل المدرسة بعد يث ان المدرسة غير مسئولة عن تواجنصراف حرك الطفلة في المدرسة بعد موعد االاأللتزام بمواعيد االنصراف وعدم ت -

 .االعدادى أو الثانوىالميعاد حتى لو لها اخت بالصفوف االبتدائى أو 

ووضع غيار داخلى يومياً واستدعاء ولى األمر  االهتمام بالنظافة الشخصية للطفلة مع نظافة المالبس والشعر لعدم احراج الطفلة أمام زميالتها -

 بشنطتها
 

 ملحوظة :

 الحضور إلى المدرسة الستالم الكارينة الخاص بالطفلة قبل بداية الدراسة وذلك  -1

عشر صباحاً من شارع عمر  لثانية(ا12( التاسعة صباحاً وحتى )9من الساعة ) فرنسى ، انجليزى(وثان  ) رياض أطفال أول  1/10/2022السبتيوم   

 .لطفى ) الترام(
 

  اللكى يتم متابعة اخبار المدرسة عن طريقSite [www.ib.franceg.org] 
 Franc-IBوالمتابعة وعن طريق  ةالمراسل وعن طريق كراسة

 سادسـاً : 

 

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

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

 خدمة السيارات وسداد القسط الثانى: خامسا  

  "  ربعاءاال" يوم Aرياض األطفال ثــان 

  "  االربعاء" يوم Bرياض األطفال ثــان 

 مقابلة أولياء األمور مع هيئة التدريس: رابعا  

http://www.ib.franceg.org/


، 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 اللة                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


