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 ٢٠٢٢  العام الدرا��يّ  ختام

 تحّية طّيبة و�عد،، حضرة أولياء تالمذتنا الكرام 

��اية العام    إنَّ إدارة املدرسة إذ تتمّ�ى لتالمذ��ا األعّزاء عطلة صيفّية هادئة، تتوّجُھ إليكم ببعض املعلومات �� ما يخّص 

 .٢٠٢٣ -  ٢٠٢٢را��ي املُقبل ّد العام الرا��ي ا�حا��، و�داية الّد 

ا  ةتائج الّ��ائيّ نّ ال  تصدر  .١ املتعّلقة ، و�ستقبل اإلدارة مراجعاتكم  ٢٠٢٢يوم الثالثاء الواقع فيھ ا�خامس من تّموز    إلك��وني�

النتائج   يليانلاليوم�ن الخالل    حصًرا��ذه  (  ذين  الّصدور  الّتاسعة  تّموز)  ٧-٦عملّية  الّساعة  الّثانية ، من  الّساعة  وحّ�ى 

   .عشرة ظهًرا

�ما أنَّ �عض األها�� لم يل��موا بما يتوّجب عل��م من ُمستحّقات مالّية، ولم يتقّيدوا بمضمون الُكتب املُرَسلة إل��م، ُير�� و  .٢

 تائج.ا�حاسبة، قبل املوعد اُ�حّدد الستالم النّ  دائرةمراجعة 

معامالتكم .٣ وإلتمام  مراجعاتكم  الستقبال  مفتوحة  املدرسة  أبواب  ��جيل...)محاسبة،  (  تبقى  يوم   إفادات،  حّ�ى 

فيھ   اقع  الو �عد ٢٠٢٢تّموز    ٢٢ا�جمعة  من  الواحدة  والّساعة  صباًحا  الّثامنة  الّساعة  ب�ن  اإلستقبال  دوام  و��ون   ،

 . )ما عدا أّيام الّسبت واألحد واألعياد الرسمّيةالظهر (

 ُمعامالت دفع األقساط .٤

األقساط    ّم تت دفع  فيھ    اإلثن�نيوم    منابتداًء  معامالت  اقع  الّشهرولغاية    ٢٠٢٢أيلول    ١٢الو دوام ��اية  و��ون   ،

 بت واألحد.  ، ما عدا أّيام الّس الواحدة من �عد الظهرى ح�ّ و امنة صباًحا اعة الثّ الّس ستقبال من إل ا

 الزّي املدر��ي و�دلة الر�اضة .٥

اقع فيھ �� املدرسة ابتداًء من يوم  توافري و هو  للّتالمذة إلزامّي  املوّحد الرس�يّ  اللباس   . ٢٠٢٢أيلول   ١٢اإلثن�ن الو

 ٣٢٠٢ - ٢٢٠٢خول للعام الدرا��ي مواعيد  الّد  .٦

  S3SV - S3SG - S3SE - EB9  أيلول     ٢٧  الثالثاء  −

  S2S - S2E - S1G - EB8 - EB7 - EB6 - EB5 - EB4 - EB3 - EB2 - EB1 �شر�ن األّول    ٠٤   الثالثاء  −

 GS �شر�ن األّول    ٠٥   األر�عاء −

 MS �شر�ن األّول    ٠٦   ا�خميس −

 PS �شر�ن األّول  ٠٧ا�جمعة       −

املُ  العام الدرا��ّي  نأمل أن يحمل  إيجابّيةْقِبل  إّننا و�ذ  تذّللت �اّفة املصاعب والعقبات  �شائر  ... نضع �امل فيحّل وقد 
 .و�� ظّل حماية أّمنا مر�م العذراء القّد�س يوسف م�ّونات عائلتنا املدرسّية ب�ن َيَدّي شفيعنا 

 مديرة املدرسة         ٢٠٢٢ حز�ران  ٢٨جبيل ��   
 األخت ماري سلست سركيس                
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