
  
 
 
 
 

 
 

 2016-7-12 بصاليم، في                                                                                          
إلى األهالي الكرام،                          

 توّد إدارة المدرسة إعالمكم بالمواعيد اآلتية:
U : ّالدوام الصيفيU  

 منه، يومي الثالثاء والخميس، بين 28 لغاية 2016 تـّموز 14تستقبل اإلدارة األهل، من  -
الساعة الثامنة والنص  والواددة بدد الهرر، ويومّيا ابتداًء من األّول من أيلول. 

، يومي الثالثاء 2016 آب 30 لغاية  2016 تـّموز 14يستقبل قسم المحاسبة األهل، من  -
 والخميس ، بين الساعة الثامنة والنص  والواددة بدد الهرر. 

 

U 2017 - 2016بداية الدام الدراسّيU : 
ثانوّي   دّتى السنة الثالثة تدليم(EB7): تالمذة السنة السابدة تدليم أساسّي 2016 أيلول 21األربداء  -

(ES3).« ّدوام عادي»   
 دّتى السنة السادسة تدليم (EB1): تالمذة السنة األولى تدليم أساسّي 2016 أيلول 28األربداء  -

  «دوام عاديّ ». (EB6)ّي أساس
«دوام عاديّ »، أّما  (3ème J)والروضة الثالثة  (2ème J): الروضة الثانية 2016 أيلول 29الخميس  -

 قبل الهرر ليومي الخميس 11,30 دّتى الساعة 7,45 فالدوام من الساعة (1er J)الروضة األولى 
 .2016 تشرين األّول 3، وبدوام عادّي ابتداًء من االثنين  أيلول30 و 29والجمدة 

 5يرجى من أهالي تالمذة صّفّي الروضة الثانية والثالثة ادضار ثالث صور شمسّية ابتداًء من  •
  أيلول، وتسليمرا إلى مسؤولة القسم السيدة جنان نصراهللا.9أيلول ولمّدة أقصاها 

 
Uامتحانا اإلكمال والدخول للتالمذة: 

  الساعة الثامنة والنص  صباًدا، من 2016أيلول  6يوم الثالثاء في امتحانا اإلكمال والدخول يجري  -
 . )12,30) دّتى الثانية عشرة والنص  ظرًرا (8,30(

 

دفاتر الدطلة الصيفّية:  
في األسبوع ساسّي األيسّلم التالمذة دفاتر الدطلة الصيفّية اإللزامّية من صّ  الروضة الثالثة دّتى الثامن  -

 .2017-2016من السنة الدراسّية األّول 



يجرى اختبار خّطّي خالل الشرر األّول من المدرسة من دفاتر الدطلة ومن القصص المطلوب قراءترا  -
 من الرابع األساسّي دّتى التاسع األساسيّ .

: الـزّي المدرسيّ 
 منه، بين الساعة 23 ولغاية 2016 أيلول 7يمكن شراء الزّي المدرسّي ابتداًء من يوم األربداء في  -

   الثامنة والنص  والواددة بدد الهرر.
الزّي المدرسّي إلزامّي لكافّة الصفوف من الروضة األولى دّتى الثانوّي الثالث. (الزّي الصيفّي والشتويّ )  -

 
: مريول + بنطلون كحلّي (يُباع في المدرسة) مردلة الروضة

 زرقاء (تُباع في المدرسة) (t-shirt) شرت -  تِ 
  دذاء: كحلّي، أسود، بـُنِّيّ . 

 

مردلة االبتدائّي والتكميلّي والثانويّ :  
ز خاّص بالمدرسة (صيفيّ ) (يُباع في المدرسة) ـبولو صفراء نص  كّم + جين -
  + مدط  (شتويّ ) (يُباع في المدرسة)+كنـزة صوفّية كحلّيةزـبولو صفراء كّم طويل + جين -
 سود، بـُنِّيّ .أدذاء: كحلّي،  -

ومن المستحسن تأمين  على التلميذ االلتزام بالزّي المدرسّي الشتوّي والصيفّي طيلة السنة الدراسّية، 
... . بديل له إن تمّزق أو وضع في الغسل

 

الزّي الرياضيّ : (صيفّي وشتويّ ) 
 الرياضة في أثناء الّلدب. (t-shirt)شرت تِ - بيضاء تحت  (t-shirt)شرت - يسمح للتلميذ ارتداء تِ 

دذاء الرياضة ذو ندل أملس ال مسامير فيه وذلك لسالمة أوالدكم يُنتدل في اليوم الموافق فيه دّصة الرياضة 

 .إالّ في يوم الرياضة أيًضافقط، كما يمنع ارتداء الزّي الرياضّي 
  على كّل قطدة من ثيابه دّتى يتسّنى لنا مدرفة الثياب المفقودة.سم التلميذاكتابة يطلب من األهل  •

 
  مــن األهـــــالـي الكـرام:يـــرجـى : مالدهة

آخر شرر آب ، في مرلة أقصاها 2016 – 2015تسديد مـــا تبّقى من أقساط متــــأّخرة عـن الدـــام  -
2016.  

وم القرطـــاسّية ليتمّكن ـ، تسديــد رس منه20 ولغاية 2016 أيلول 7ابتداًء من يوم األربداء في  -
قرطاسّيته كاملة، وشراء كتاب اللغة اإلنكليزيّة من المدرسة، من الصّ  األساسّي التلميذ من استالم 

 الخامس دّتى الثانوّي الثالث، باإلضافة إلى كتاب األدب الدربّي للثانوّي الثالث.    

 اإلدارة                                                                      


