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 Ref : Cir 078 /18            1122-21-4 يالحازمية، ف

 
 حضرة أولياء التالمذة الكرام،

تدعوكم إدارة  ،حبةمو  المجيد نتمناه لكم وللبنانيين جميعًا عيد بركة وللبنان عيد سالمبمناسبة عيد الميالد 
 الى: المدرسة

صعبة، تدعونا روح المشاركة غم الضائقة االقتصادية والظروف الر : حملة عيد الميالد الخيرية -2
طلق المدرسة ككل سنة حملتها منا، فت   م بأكثر حاجة  ن ه  لى م  إفي زمن الميالد للتفكير واإللتفات 

لمساعدة  "Vivre Noël – Christmas Spiritعيش الميالد   "الميالدية الخيرية تحت عنوان 
  .المحتاجين

 ، يمكنكم تقديم:فإذا شئتم المشاركة
 شاي Garderie/Nursery     الحضانة
 قمح  PS1/KG.1 األولى الروضة
 عدس PS2/KG.2 الثانية الروضة
 أرز PS3/KG.3 الثالثة الروضة

 حمص EB1/Gr.1 األساسي األول
 حليب EB2/Gr.2 األساسي الثاني
 فاصوليا EB3/Gr.3 األساسي الثالث
 معكرونة  EB4/Gr.4 األساسي الرابع

 سكر EB5/Gr.5 األساسي الخامس
 برغل EB6/Gr.6 األساسي السادس

 )غير مبّردة( جبنة EB7/Gr.7 األساسي السابع
 مربى أو حالوة  EB8/Gr.8 األساسي الثامن
 أو سردين طون EB9/Gr.9 األساسي التاسع

 وشعيريةملح  S1G/Gr.10 الثانوي األول
 فول S2/Gr.11 الثانوي الثاني

555بسكويت  S3/Gr.12 الثانوي الثالث 
 ضمنًا. 0202كانون األول  02الى  5الممتدة من ُتستقبل التبرعات في الصفوف خالل الفترة 

جازيكم خيرًا ونتمنى لكم فترة بإسعاد المحتاجين طالبين من اهلل أن ي   للمساهمة االختياريةنشكر جهودكم 
    ميالدية مباركة.

 الحازمية. فرعفي  1122-21-21 الخميس للمشاركة معًا نهار :رياضة روحية ميالدية -1
 البرنامج: 

 صالة سا  0011
 (مرشد الرياضة) جورج كميداألب عظة ومحادثة  مع  سا  0021

 "  اليوم عيد الميالد "بموضوع     
 استراحة قهوة سا  21045
 يليها قداس ومعايدة  اعترافات سا 22025

 ا في ذلك من إفادة روحية لكم.نأمل مشاركتكم جميعًا مع دعوة من ترغبون من األهل واألصدقاء لم
 

 االدارة                    


