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 السادة اعزاء اولياء ا�مور
يسرني أن أرحب بكم في مدرستكم مدرسة القباني للغات في بداية العام الدراسي الجديد  وبقلب يم�ه التفاؤل  أتمنى  لنا جميعا 

.عاما دراسيا سعيدا  ناجحا  
 

. للغاتتنتھج مدارس القباني للغات مناھج وزارة التربية والتعليم المصرية المخصصة لمدارس ا  
� يقتصر دور مدرسة القباني على تعليم القراءة والكتابة فحسب بل يعمد إلى تنمية  مھارات الطفل واكتشاف مواھبه حتى 

 –من ھذا المنطلق ترعى المدرسة . يتسنى له تكوين شخصيته المستقلة ويحفز لديه ا�حساس بالمسئولية تجاه بيئته ومجتمعه
 الفنون واعمال ا9بداعية والتربية الرياضية والمسيقية وغيرھا من المشروعات وانشطة –ة اضافة لتعليم المواد الدراسي

.مما يھدف إلى تحقيق المرح بجانب اليوم الدراسي  
 

نقوم منذ اليوم اول لتأسيس المدرسة بعمل كل ما بوسعنا لتوفير بيئة تعليمية خ=قة و�دنا ونحاول تحسين المستوى وا�داء 
.ريق اكتشاف اخطاء اعوام المنصرمة و محاولة تفاديھاعن ط  

وتعد فكرة عمل محطات ثابتة توبيس المدرسة من الجوانب التي تحسب في عداد التحسين والتطوير للمدرسة حيث تمكنا من 
.تفادي تأخير اليوم الدراسي الذي طالما عانينا منه في ا�عوام السابقة  

  
رسة لم تكن قد أنشأت من اجل الربحية بل على العكس فھي مدعومة إلى حد كبير من فندق ومركز وأود أن تعوا جيدا ان المد

. غطس انمو  وذلك لقناعتي الشخصية بفكرة خدمة المجتمع وبناء لبنة جديدة في جدار الوطن  
لخبرة والكفاءة وذلك لحاجة لقد واجھنا الكثير من الصعوبات على مدار اعوام السابقة و حتى اDن بحثا عن المعلمين ذوي ا

المغلم إلى راتب أعلى يعوضه عن مغادرة محل اقامته وا�نتقال إلى مدينة دھب با9ضافة إلى احتياجه إلى نفقات المسكن 
.والماكل يأتى ھذا إلى جانب منعه من الدروس الخصوصية بالمنازل حسب نص عقد العمل امر الذي يلزم تعويضه ماديا  

 
رسة أو بكتاب التواصل فيما عدا ذلك يتم التواصل مع المدرسة عن طريق البريد ا�لكتروني من خ=ل الصفحة الخاصة بالمد

أما في الحا�ت الطارئة والتي تستوجب مناقشة فورية مع إدارة أو معلمي المدرسة فبرجاء ا�تصال لتحديد موعد . ازرق 
.٣٦٤٢٨٨٨للمقابلة تليفونيا على   

 
امر الذي ، وقد �حظنا أن زيارات بعض ا�مھات في العام الماضي كانت متكررة وبدون سبب مھم وكانت تستغرق وقتا طوي= 

أدى إلى الضغط على إدارة ومعلمي المدرسة من ناحية وكذلك التاثي السلبي على مستوى التحصيل الدراسي وعلى اليوم 
.الدراسي ككل  

  
ور على مستوى ابناء فإننا نحيط علم سيادتكم أنه قد تم إنشاء صفحة الويب الخاصة بالمدرسة وإذ نقدر حرص أولياء ام

لھدف تعليمي وليس للدعاية للمدرسة  فمن خ=ل ھذه الصفحة يمكنكم التواصل مع المدرسة كما يمكن بنائنا ا�ستفادة من 
 بالمواد المختلفة على مدار السنة وكذلك ا�ستمتاع با�لعاب الموقع من أوجه عدة أولھا تنزيل الملفات وأوراق العمل الخاصة

.التعليمية المختلفة والھادفة  
 

ولكي تتمكن من الدخول إلى صفحة المدرسة فيلزم تسجيل وكلمة مرور والتي يمكن طلبھا من المدرسة مع ا�عتبار لسرية 
ذا من شأنه ان يضر بأسرار المدرسة وعملھا ولذا تھيب كلمة المرور  وعدم افشاءھا او نشرھا بأي وسيلة من الوسائل 9ن ھ

إدارة المدرسة بالسادة أولياء امور عدم إعطاء كلمة المرور ي شخص كان وإ� ستضطر المدرسة آسفة إلى إلغاء حساب 
يق عليھا أو برجاء اعتبار أن الصفحة ملك لك ف= تتردد في التعل( ذلك الشخص وبالتالي الحرمان من مصدر تعليمي مھم  

).إضافة افكار لھا   
  

في نھاية كلمتي أود أن يلم الجميع أننا نرحب بأي نقد بناء أو نصح مخلص في الوقت ذاته أشعر باسف الشديد ن ھناك قلة 
.قليلة � تقدر المجھودات المبذولة بالمدرسة وادعوھم بكل احترام وتقدير للبحث عن مدرسة أفضل بنائھم  
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