
 حضرة األهلین الِكرام، 
 تحّ�َة محّ�ٍة و�عد،   
ي الّنور ما دام ل� الّنور." تحت شعار:    ٢٠٢٣-٢٠٢٢نستهّل مًعا هذه الّسنة الدراسّ�ة     

ن
وا � ؛ )٣٥:  ١٢(یو    "س�ي

م ـــــي أن أذّ�ر�ــو�المهاّم المنوطة �ه خیر ق�ام، یهّمنة �مسؤولّ�اته  ـــــل أن �قوم �ّل من أفراد أسرتنا الّتر�و�ّ ـــــنأم  و�ذ 
 اء �اآلتي: ــأّیها األحبّ 

التّ ـــــــــــااللت .١ الثانوّ�ة اإللكترونّي  �الّنظام المدرسيّ اّم  ـــزام  �عنـــوان    www.asg.edu.lb . (وارد على موقع 
School By-Laws  (.الّلغتین العر�ّ�ة واإلنكلیزّ�ة� 

الّتقّید �األّ�ام الخمسة للّتدر�س أسبوع��ا، مع الّتشدید على أهّمّ�ة عدم الّتغّیب، وعلى الوصول إلى المدرسة   .٢
 ص�اًحا.   ٧،٥٠قبل الّساعة  

 في حرم المدرسة (لجم�ع الّصفوف من دون استثناء البّتة.)   الّزّي المدرسيّ إلزامّ�ة ارتداء  .٣
متا�عة أوالد�م عن �ثب لجهة الّتأّكد من إنجازهم الوظائف المدرسّ�ة �إتقان، ولجهة تحّلیهم �الِقَ�م األخالقّ�ة   .٤

 والمظهر الّالئق: قّص الّشعر للّصب�ان، ر�ط الّشعر للبنات، عدم ل�س الحلّي ال سّ�ما الّثمینة منها... 
 في قاعات الّتدر�س منًعا �ات�ا.  ح�ازة الَخَلويّ منع  .٥
 وعدم الّتغّیب عنها البّتة ألهّمّیتها تر�و��ا ومسلك��ا.   اجتماعات األهل الّتجاوب الكّلّي مع دعوة اإلدارة إلى حضور   .٦
 داخل حرم المدرسة والّتحّلي �طول األناة، فالق�ادة َذوٌق وأخالق. نظام الّسیرِاحترام   .٧
: الهدوء، الّنظافة، اعتماد الكلمة الّطّی�ة، الحفاظ  في �اصات المدرسةضرورة االلتزام �الّنظام وقواعد الّل�اقة   .٨

 على الفرش...
إلى  ا .٩ المدرسيّ لّتنّ�ه  الدراسّ�ة    اإلعالم  الّسنة  اإللكترونّي    Skooleeعبر    ٢٠٢٣- ٢٠٢٢خالل  والموقع 

 والّتقّید �ه.   www.asg.edu.lbالخاّص �الثانوّ�ة  
   اإللكترونيّ   الموقع  عبر   المدرسيّ   اإلعالم  س�صلهم   ،الُجدد  الّتالمذة  أهل   إلى  �الّنس�ة ⚠

www.asg.edu.lb    إلى حین حصولهم على الحساب الخاّص بهمSkoolee account    خالل
 . ٢٠٢٢الّنصف الّثاني من شهر تشر�ن األّول 

ــالّتواص .١٠ ــ ــ ــ ــل مع قسم المعلوماتیّ ــ ــ ــ ــفي المدرسة یت  ةــ ــ ــ ــ ــ ــّم �إرسال طل�كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحصر�ً   WhatsAppم عبر  ــ إلى  اــ
 ، وتحصلون على إجا�ة خالل دوام العمل في أقرب وقت ممكن. ٠٩-٩٢٠١١٥م  ـــالّرق

 من �ّل أسبوع مخّصٌص الستق�الكم في �ّل إدارات الّثانوّ�ة، بناء على موعد ُمسبق.  یوم الّثالثاءإّن  .١١

 والّتعل�م. وّفقنا هللا بتعاوننا جم�ًعا وسّدد خطانا لت�قى ثانوّ�ـتنا منارة ِعلم وأدب على میناء الّتر��ة    

 

 األخت جودیت هارون                                                            ٢٠٢٢أیلول  ٢١غز�ر، في 
 رئ�سة الّثانوّ�ة                                                 


