
 

 ، الكرام أهل تالمذتنا حضرة

  
ً
  تحّية

ً
 ديرنا وثانوّ�تنا الغز�رّ�ة.  الّساهر ع��مشفوعة ب��كة مار الياس ال�ّ�،  تر�وّ�ة

اِ�َحن  و أن أرفع    ،أّ��ا األعّزاء  ،يطيب ��  �ي جّنبتنا 
ّ
ال إ�� العناية اإللهّية  كر 

ّ
�ّياكم آيات الش

سائر   إ��  نوّجھ شكرنا أيًضا،  كما،  ٢٠٢٢-٢٠٢١املدرسّية    ةنّس ال  خالل هذه  واملصاعب ا�جّمة

�ي واجهت الّتحّدّيات الك��ى الّراهنة، بطول أناةٍ 
ّ
�بوّ�ة ال

ّ
 وتفان.   وعزٍم  أعضاء أسرتنا ال�

تجاه أعضاء ، كما  الّس�� للقيام بواجبنا تجاهكم وتجاه أوالدكمبمتا�عة  �عاهدكم  �ّننا  و 

رغم األزمة االقتصادّية واملالّية ا�خانقة، من أجل ا�حافظة ع��    ،الّتعليمّية واإلدارّ�ةالهيئت�ن  

�بية والّتعليم ل�جميع ِرفعة
ّ
 .املدرسة و�عز�ز ال�

�بو�ّ حاجات  و �عد الّدرس الّدقيق واألخذ �ع�ن االعتبار أوضاع العائالت  و 
ّ
،  واملدرسة  �ن ال�

 فقد توّصلنا 
ّ
 : ٢٠٢٣-٢٠٢٢تيبات الّتالية للّسنة الّدراسّية  � إ�� ال�

 
ً

 . سة أّيام �� األسبوع مخ من أر�عة إ��الّدوام املدر��ّي ز�ادة    .  أّوال

بنانّية ع�� ما إبقاء    . ثانًيا
ّ
��ة الل

ّ
 .٢٠٢٢- ٢٠٢١نة س �ان عليھالقسط املدر��ّي بالل

ا
ً
م و )  Fonds de soutien(   املساندة صندوق  صا�ح  ل عم من األهل  طلب الّد      .  ثالث

ّ
ملدرسة للّسنة  ا للمعل

األم���ّي   نقًداالّتا��  السنوّي  املبلغ    �سديد  ع��  ، ٢٠٢٣- ٢٠٢٢  املقبلة   الّدراسّية  ، بالّدوالر 

 : (ة)عن �ّل تلميذ

ا�ي عن                $  ٤٥٠
ّ
الث و تالمذة صفوف الّروضات واألسا��ّي األّول، الث

ّ
 الث

الث الّرا�ع تالمذة صفوف األسا��ّي عن                 $  ٥٠٠
ّ
انوي الث

ّ
 إ�� الث

 ،٢٠٢٣- ٢٠٢٢  ةدم ا ة الق ن الّس   ن ع اله، ع أ املذكور  غ$ من املبل ١٠٠قيمة �سديد الرجاء 

 . ٢٠٢٢  ة شهر تّموز ـل ��ايــقب

دوا ��جيل أوالدهم     .  را�ًعا ذين لم يجّدِ
ّ
 ،٢٠٢٣- ٢٠٢٢للّسنة الّدراسّية املقبلة  يتعّ�ن ع�� األهل ال

 .أق�ىى احد�  ٢٠٢٢حز�ران  ٣٠قبل ا�خميس أن يبادروا إ�� ذلك 

بفيٍض و�ذ   لكم  و�يّ   ندعو  نواصل  الّسماء،  ِ�َعِم  �بوّ�ة امن 
ّ
ال� رسالتنا  الّتعاون  بروح  كم 

 . وعّزتھ ا�حبيب لبنانالّسامية لديمومة الوطن 

 ٢٠٢٢ حز�ران  ١٧غز�ر، �� 

 األخت جوديت هارون 

انوّ�ة                           
ّ
 رئيسة الث


