
تابع مجلس اآلباء واألمناء والمعلمين بكلية رمسيس الجديدة المشتركة ما تم تداوله على منصات التواصل االجتماعي من بعض 

 .أولياء األمور متهمين المدرسة وإدارتها بالفساد والبلطجة طالبين إستغاثة من رئيس الجمهورية من الكلية وممارستها

والمجلس يهيب أوال بجميع أولياء األمور دائما وأبدا بالتمسك بآداب و أصول الحوار وإذا فشل أولياء األمور في التواصل مع 

إدارة المدرسة كما إدعوا فلماذا لم يتواصلوا مع اي من اعضاء المجلس؟ حيث ان ارقام المحمول والبريد االلكتروني لكل 

 .، لعرض المشكلة بدالا من إلباس الزور لباس الحق األعضاء منشور على صفحة المدرسة

وايضا بعض year9 نحن كمجلس آباء كلية رمسيس الجديدة يؤسفنا ما تم نشره من هذه القلة من أولياء أمور بالقسم الدولي

 اولياء امور الصف الثالث اإلعدادي لغات .

رسة. وتم تشويه المدرسة بالتطاول بشكل صريح وذكر أسماء وتم مالحظة تعمد اإلساءة بشكل صارخ للمنظومة التعليمية بالمد 

 .بعينها. واستعمال ألفاظ ال تليق ويعاقب عليها القانون

فإننا كمجلس وبكافة األعضاء نعلن أن هذا األسلوب مرفوضا جملة وتفصيال. إذ ما تم إشاعته من قطع االتصال اثناء 

من الصحة. فإنه طبقا لتعليمات *كمبريدج* و *وزارة* *التربية والتعليم*  االمتحانات وانها تؤثر علي األوالد إنما هو عار

فإنه ال يوجد امتحانات وأن كل الطالب منتقلين تلقائيا للسنة األعلي دون اجتياز اي امتحانات، وبالرغم من ذلك قامت المدرسة 

دخر المدرسة بكل من فيها اي جهد للتواصل مع باستكمال المناهج بنظام التعلم عن بعد وعمل شيتات مراجعات اونالين. ولم ت

 .أبناءها وأولياء أمورهم والرد علي كل استفساراتهم. فهل هذا هو األسلوب المنوط للتعبير عن الشكر واإلمتنان

و ارسال  online ان المدرسة تقوم بدورها على أكمل وجه و المدرسين يعملون بكامل طاقتهم حتى و قتنا هذا فى التدريس

صص للطلبة و تحضير تدريبات و إختبارات و تصحيحها و متابعة الحضور و التواصل مع الطلبة الغير حاضرين و حثهم الح

 . على متابعة الحصص و الشرح و التدريبات و اإلختبارات

 .وكان من المفترض ان يقوم أولياء األمور بدورهم

بإلتزاماتها المالية... فكان األجدر بالذين يهاجمون بدفع ما عليهم فكيف تطلب ما لك وأنت لم تقم بما عليك؟ وكيف تفي المدرسة 

 .من مصروفات بدال من اتهام المدرسة للتغطية علي تقصيرهم

ولذلك نحن كمجلس نعلن دعمنا الكامل إلدارة وهيئة تدريس مدرستنا بكال فرعيها اللغات والدولي وندعم كافة قرارات المدرسة 

 .خذ اإلجراءات القانونية الالزمة التي تحفظ للمدرسة إسمها وكرامتها وعراقة تاريخهاوتحتفظ الكلية بحقها في أ
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