
 

 

 1029 كانون األّول  9غزير في                                                                                          

 الص   تالمذة حضرة أهالي
 
 الكرام، االساسيين الخامس والسادس ينف

ربوّيةفرقاء عاون املستمّر بين واصل والتّ منها بأهّمّية التّ  إيماًنا
ّ
ة ، يهّم إدارة ثانويّ أسرتنا الت

د يوم  غزير، أن تدعوكم إلى اجتماٍع عامّ  –اهبات األنطونّيات، مار الياس الرّ 
َ
اقع و ال االربعاءُيعق

ل  81فيه   اعة الّس  1089 كانون األو 
 
 مبنى الحلقة الثانية،من بعد الظهر في  صفالثالثة والن

(Multipurpose Room)  اديمّية واملسلكّيةاملشاركة الفاعلة في من أجل
ّ
 .وغيرها األمور األك

 

 في البرنامج: 

  الة ـــــــــص -

انويّ ــــارون، رئيســـت هـــــــــة األم جوديـــــــــــــــــــــــكلم -
ّ
 ةـــــة الث

 حديث كّل من: -

ربية  ليـــــــال كعـــــــــــــدي:ّيدة الّس أخّصائّية علم الّنفس، 
ّ
 "في العائلة" الت

ربية أسلوب ومهــــارة" نسرين ابراهيم:ّيدة الّس أخّصائّيـــــــــــــــــــــــة الّنطـــــــــــق، 
ّ
 "الت

 " توجيهات إدارّية "      :ةــــــــــــر املرحلـــــــــر، مديــــــاد األشقــــــــالخوري زيـــة ــــــــــــــــــــــكلم -

 

ا فيه خدمة  إّن حضوركم البّناء يعّمق التعاون املثمر بين اإلدارة واألهل والهيئة التعليمّية ملم

، لذلك يهّمنا أن ال يتغّيب أحد منكم عن ّوهم اإلنسانّي وتقّدمهم العلميّ أوالدكم/تالمذتنا ونم

 هذا االجتماع الحيوّي.

                                                                                                                               

         اإلدارة

 . 1029 كانون األّول  21 الواقع فيه الجمعةالرجاء ملء االستمارة أدناه وإعادتها إلى إدارة املرحلة يوم 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ع)ة(
ّ
 __________التلميذ)ة(  ولّي)ة( أمر__ __________أدناه أنـا املوق

ّ
 ______، االساس يّ فـي الصف

غُت ضرورة التزامي حضور االجتماع املقّرر 
ّ
الساعة  ،1029 كانون األّول  21االربعاء يوم قد تبل

 والنصف الثالثة
ً

عة بناء جيٍل واٍع وناجٍح ومسؤول. ، عمال بم
َ
  بمبدأ املشاركة بين الجميع في ت

 ___________________________ التوقيـع                    _____________________ التاريخ

 

 



 

 

 

 1029كانون األّول  9غزير في                                                                                         

ين االساسيين 
 
ف ابعحضرة أهالي تالمذة الص  امن الس 

 
 الكرام، والث

ربوّيةفرقاء أسرتنا إيماًنا منها بأهّمّية الّتواصل والّتعاون املستمّر بين 
ّ
، يهّم إدارة ثانوّية الت

د يوم  –الّراهبات األنطونّيات، مار الياس 
َ
 الخميسغزير، أن تدعوكم إلى اجتماٍع عاّم ُيعق

ل  89اقع فيه و ال صفالّساعة  1089كانون األو 
 
مبنى الحلقة من بعد الظهر في  الثالثة والن

اديمّية واملسلكّيةاملشاركة الفاعلة في من أجل  (Multipurpose Room) الثانية،
ّ
 .وغيرها األمور األك

 

 في البرنامج: 

  الة ـــــــــص -

انويّ ــــارون، رئيســـت هـــــــــة األم جوديـــــــــــــــــــــــكلم -
ّ
 ةـــــة الث

 حديث كّل من: -

ربية  ليـــــــال كعـــــــــــــدي:ّيدة الّس أخّصائّية علم الّنفس، 
ّ
 "في العائلة" الت

ربية أسلوب ومهــــارة" نسرين ابراهيم:ّيدة الّس أخّصائّيـــــــــــــــــــــــة الّنطـــــــــــق، 
ّ
 "الت

 " توجيهات إدارّية "      :ةــــــــــــر املرحلـــــــــر، مديــــــاد األشقــــــــالخوري زيـــة ــــــــــــــــــــــكلم -

 

ا فيه خدمة  إّن حضوركم البّناء يعّمق التعاون املثمر بين اإلدارة واألهل والهيئة التعليمّية ملم

، لذلك يهّمنا أن ال يتغّيب أحد منكم عن ّوهم اإلنسانّي وتقّدمهم العلميّ أوالدكم/تالمذتنا ونم

 هذا االجتماع الحيوّي.

 اإلدارة        

 . 1029كانون األّول  21الرجاء ملء االستمارة أدناه وإعادتها إلى إدارة املرحلة يوم الجمعة الواقع فيه 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 االساس يّ 
ّ

ع)ة( أدناه____________ ولّي)ة( أمر التلميذ)ة( __________فـي الصف
ّ
______،  أنـا املوق

غُت ضرورة التزامي حضور االجتماع املقّرر 
ّ
الساعة  ،1029كانون األّول  29 ميسالخيوم قد تبل

عة بناء جيٍل واٍع وناجٍح ومسؤول. الثالثة والنصف بم
َ
 بمبدأ املشاركة بين الجميع في ت

ً
 ، عمال

 ______________التوقيـع _____________                    ___ التاريخ __________________


