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 حضرة األهل الكرام،
 

نة األهل في المدرسة أن تكون سنة جتتمنّى ل ،وهي الثانية في مسيرتها 1029-1028السنة هذه في بداية  

 : األهالي علمن ت  أهمها يوهي إذ تشكر جميع المتعاونين،  لجميع أفراد العائلة التربوية.ألوالدنا وتتكلّل بالنجاح وخير 
 

عن كّل عائلة )وليس عن كل  –ثالثين ألف ليرة لبنانية //..لل 00.000//بقيمة الرمزية المساهمة السنوية  نأ -2

دات النشاطات ـعائ نـع الً ـفض –اتّخذته اللجنة السابقة مشكورةً  قرارتلميذ(، ومّرةً واحدةً في السنة الدراسية، 

التي تسند بمثابة "البحصة  1009-1008منذ هـي ، دراسيةة ـّل سنـوم بها اللجنة خالل كـت وتقـالتي قام

على أمـل أن . هاإستمرارمن أجل ، الحياةظروف معهم السند للعديد من عائالت مدرستنا مّمن تعثّرت والخابية"، 

 تشجيعكـم.ومشاركتكـم ب صخـرة    "البحصة"هذه تصبح 

عائلة( من أهالي مدرستنا بمبلغ أربعماية ألف ليرة  21قدمت اللجنة مساعدات مالية إلثنتين وستين عائلة )وعليه، 

 9/7/1028//، بموجب إيصاالت صادرة عن إدارة المدرسة بتاريخ .ل.ل 000.000لبنانية لكل عائلة منها //

 وثمانمايةوعشرين مليونًا  أربعة //.ل.ل 10.800.000//، وقد بلغ إجمالي مجموعها المصلحة المستفيدين منه

 ألف ليرة لبنانية.
 

وعديدة، وبخاصٍة  قاءات عمل ومتابعة مع األخت الرئيسة والمسؤولين في المدرسة لمواضيع مختلفةقمنا بل -1

 زيادة مدروسة.توّصلنا إلى تحديد . وقد 02/1027على األقساط المدرسية بعد صدور القانون رقم  موضوع الزيادة

 

 :، تاريخ انتخاب لجنتنا1027تشرين الثاني  27ونشاطات منذ  محطات عمل -0

توزيع الهدايا على و، بمناسبة عيد الميالد المجيد "MIZO et MIZA A LONGUY NOELمسرحية " نظيمت -

 أساسي(؛الثالث  ←)الروضات في الحازمية والجمهور أوالدنا 

 ستّ ، تّم خالله تقديم يسبوك" المدرسةا"فصفحة عبر مباشرةً  "Live"بمناسبة عيد األم: سحب هدايا بالقرعة  -

 ؛الجمهور( 8و الحازمية 8)عشرة من أّمهات أوالدنا  ستّ عشرة أسوارة من الذهب على الرابحات ال

، اً عشرين اختصاصملت حوالي وقد ش لصفوف المرحلة الثانوية، (ORIENTATION) تنظيم يوم توجيهي -

 .طلبهمل وفقاً 

 وافتتاح" الدمج المدرسي"المشاركة في اإلحتفال الذي أقامته المدرسة بمناسبة مرور عشر سنوات على  - -

-ناديا الشاميى "ــدة األولــه السيــتـذي رعـة، والـي الحازميـف (CADREة )ـص والمعالجـز التشخيـمرك

 ؛الروحية والرسميةالعديد من الشخصيات وحضره  ."ونعـ

 BESTصفوف الثانوية األولى )فرنسي وإنكليزي(، و"اللتلميذات " MISS COLLEGEتنظيم إنتخاب " -

VOICE "و "BEST DANCE" ،ا الهدايا الالزمة والالئقةأّمنّ  وقد لكل التالمذة في المدرسة.  

المدرسة في الجمهور، وتقديم على مسرح  (Terminales) المشاركة في إحتفال تخّرج تالمذتنا في الثانوي -

 جوائز نقدية للخمسة األول منهم؛

ؤون شــمع لجان أهل في مدارس أخرى وفي مناطق مختلفة للمساهمة في تأسيس إتحاد لمواكبة تعاون ال -

 العائلة التربوية.
 

المزيد من واألهداف لتحقيق تبقى على تواصل  ،اءةتكم البنّ ال يكتمل إال بمشاركن عمل لجنة األهل بأ كـّررإذ تا هنإ

 ادارةً وهيئةً تعليمية.التقّدم واإلزدهار لما فيه خير أوالدنا ومدرستنا 
 

 كل عام والجميع بألف خير.
 

 رئيس لجنة األهـل                

 المحامي سمير حبيب سعاده         


