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 2020تموز  9بيروت في 

 

 حضرة األهالي الكرام

 تحية وبعد،

والسالم.  ومن أجل التحضير  والصحة مع نهاية هذا العام الدراسي نتمنى لكم وألوالدكم عطلة صيفية مليئة بالراحة
 للعام الدراسي المقبل، نرجو منكم أخذ العلم باآلتي:

حتى تموز   13إبتداء من  يومي الثلثاء واألربعاء من كل أسبوعالمدرسة أبوابها للمعامالت اإلدارية  تفتح -
 2020آب  17على أن تعاود دوامها كالمعتاد في  2020آب  7

نذكركم بأهمية إتمام معامالت لذا ، 2021-2020للعام الدراسي أوالدكم تسجيل طلبنا منكما قد كن   -
وذلك حتى نتمكن من تأمين كافة المستلزمات  2020قبل نهاية شهر تموز  التسجيل وفق األصول

 التربوية تسهياًل إلنطالق العام الدراسي بصورة طبيعية
 تأمين مساحة تعاضد ومساندة بين األهل،  .  وُبغيةسوف ُنرسل لكم لوائح الكتب عبر البريد اإللكتروني -

يوم في ما بينهم  شراء الكتب المستعملةأو /تبادل وب من المتعل مين تفتح المدرسة أبوابها لمن يرغب
 . اظهرً ثانية عشرة صباًحا والساعة ال 8:30وذلك ما بين الساعة  2020تموز  15ربعاء الواقع فيه األ

جًدا ، ُيباع حصريًّا في المدرسة بأسعار مدروسة زيًّا مدرسيًّا 2021-2020الدراسي تعتمد المدرسة للعام -
صباًحا والساعة الواحدة  8:30ما بين الساعة  2020 آب 28حتى  25وذلك خالل الفترة الممتدة من 

 من بعد الظهر.  ويتألف الزي المدرسي هذا من:
  لمتعلمي صف الروضة الثالثةمرحلة الروضات: مريول لجميع الصفوف و زي رياضي 
 :باقي المراحل التعليمية 

o بنطلون جينز خاص بالمدرسة 
o قميص رسمي 

tel:+961


o  قميصPolo 
o  كنزة أو جاكيتHoody  إختياري 
o  بنطلون + بلوزة قطنية( زي رياضيT-shirt )سروال قصير إختياري + 

صباًحا والساعة الواحدة  8:30ما بين الساعة   2020أيلول  3و 2ُتدفع القرطاسية في المدرسة يومي  -
 من بعد الظهر

 يبدأ العام الدراسي -
 2020أيلول  7يوم اإلثنين في   المتوسطة والثانوية و  اإلبتدائيةحل الصفوف المر 

 2020أيلول  16يوم اإلثنين في       الروضاتلصفوف 
 ُيعتمد الدوام المدرسي اآلتي لجميع الصفوف: -

o  ،من بعد  2:20صباًحا ولغاية الساعة  7:30الثلثاء، الخميس، والجمعة من الساعة أيام اإلثنين
 الظهر

o  ظهًرا 12:30صباًحا ولغاية الساعة  7:30يوم األربعاء من الساعة 

إننا إذ نشكر حسن تجاوبكم مع مضمون هذا الكتاب، نسأل هللا أن ُيبارك سعينا من أجل تربية أبنائنا وأن يزيدكم 
 من نعمه.

 ضلوا بقبول التقديروتف

 المديرة

 لورا عبدهللا


