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 الكرام، األهلحضرة 

نأمل أن تكونوا بصحة جّيدة وأن تكون جائحة كورونا قد مّرت بدون مشاكل صحّية في عاائتتكم الكريماة، 
 كما نتمنى أن نتجاوز واياكم الضائقة اإلقتصادّية التي يعيشها لبناننا الحبيب.

ماا  عادياا ، بال اناتينائيا  بكال ماا لمكمماة مان معناى، ماا رتّاب عميناا مقارباة انااتينائّية عا 6262لام يكان العاام 
لألمور وطريقة عمل مبتكرة لمبقاا  عماى تواصال دائام، كاي نحاافم عماى مناتوانا التعميماي ولتناتمرار بالتاالي فاي 

انة، ولم يتواَن أناتذتنا عن تزويد في جّو الدر  ةذمعد إلبقا  التتحمل مشعل اليقافة والتربية، فكان التدريس عن ب  
أبنائنا بالعمم والمعرفة، بطرق مختمفة نوا  عبر تقنّية البث المباشر أو بوانطة الونائل التكنولوجية الحديية عمى 

 اختتف أنواعها، كما انتمرت اإلدارة بتصّرفكم وبقيت أبوابنا مفتوحة لخدمتكم.

ميم العالي د. طارق مجذوب بشأن إنها  العام الدراناي، نرفاق لكام وبنا   عمى قرار معالي وزير التربية والتع
فااي هااذا الخصااو ،  ،الجمهااور –ربطااا  الخطااوات التااي نااتتخذها يانويااة الناايدة لمراهبااات األنطونيااات الحازميااة 

 آممين تعاونكم معنا لخير أوالدنا ولما فيه المصمحة المشتركة.

مان الروضاة المدرناّية عد لجميع الصفوف عن ب  والفروض وس : تنتكمل الدر عن بعد العام الدراسياستكمال  -1
نهاااا  البااارام  الكفاياااات معمااام إتماااام  حتاااىباااالفرعين الفرنناااي واالنكمياااز  الصااافوف النهائياااة  ولغاياااةاألولاااى  وا 

عبار ذلا  ياتم ، عماى أن 6262نهاياة شاهر حزياران  حّتى لمننة المنهجّية المعتمدة، ، وفقا  المطموبة لكل صف
اعتااد والمنصاات اإللكترونياة التاي  التواصال االجتمااعي وناائلة اإللكتروني وتطبيقها، كما عبر موقع المدرن

 ,Zoom, Digital Cam, Goto Meeting)المعممون والتتمذة انتعمالها والتكّيف معها واإلفادة من مميزاتهاا 
Whatsapp, YouTube …).  

 تااااري  3رقااام  والتعمااايم العاااالي وزيااار التربياااةمعاااالي  بقااارارتمتااازم المدرناااة تقيييييم عميييل التتميييهم  تييير يع م   -6
بترفيااع التتمااذة فااي جمياااع الصاافوف وفااق ضااوابط تحااّددها وزارة التربيااة والتعمااايم " القاضااي 6262أيااار  61 
 ".تنتند إليهاو لعالي ا

رح الهيئااة لجهااود التتمااذة والتاازامهم الااتعّمم الرقمااي والحضااور وإلعطااائهم حقهاام، نااتط إدارة المدرنااة تقااديرا  ماان
التعميمياة فااي الصاافوف المتوناطة واليانويااة بعااض االختباارات التقييميااة خااتل الحصا  األخياارة تكااون بميابااة 

 . لبداية الننة الدرانية المقبمة تحضيرا  ختل هذه الفترة  لمكتنباتهمتقييم 
بداياااة النااانة  ماااع مّياااةنيصاااار الاااى اعتمااااد أنااااليب تقيااايم متطاااّورة لمجهاااود التعميبالننااابة لمصااافوف االبتدائياااة، 

 .(6261 – 6262) الدرانية المقبمة
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 ييي ن ايييا  يي ر عااد فااي كافااة المراحاال التعميميااة م عاان ب  يتوقااف الااتعمّ   9191-9102ن ايييا العييام الدراسييي  -3
، مع انتها  البرام  المقّررة النتكمال الكفايات المطموبة لكل صف. وعمياه، يطماب مان األهال 9191حزيران 
 الكرام:

 مع مراعاة المروف االنتينائّية التي مررنا بها:  المدرج أدناه،عمى الشكل  تسديد األقساط المدرسيا المت جبا - أ
 كامت .  القنط األول 
  كامت .الياني القنط 
 02( وبالتالي تكون المدرنة قد التزمات بتعهّادها الوقاوف الاى جاناب األهال فاي % من القنط اليالث

 كامييلحناام باإلضااافة الاى  مان قيمااة القناط اليالااث لمعاام الجااار  %01ماّل هااذه الضاائقة وحناامت 
 مفصل الدراني اليالث )االوتوكار((.النقل لبدل  المبلغ

الفتاارة خااتل الحضااور شخصاايا   عباار لمقباال،فااي المدرنااة لمعااام الدرانااي ا تسييجيل جميييت التتمييهمتأكيييد  - ب
اليانياة بعاد  منة صاباحا  ولغاياة النااعةمن الناعة اليا، ضمنا   6262حزيران  11وأيار  62 بينالممتدة 

 بعد انتها  الفترة المذكورة أعته.  تنجيل التتمذة الجددالمهر، عمى أن ينتكمل 
اليانياة صاباحا  ولغاياة النااعة  اليامناة تنتقبمكم اإلدارة كالمعتاد، يومياا  مان النااعة  د ام العمل اإلداري   - ت

 2 االيناين ين )الحازمياة والجمهاور( فتتواجادَن فاي المدرناة مانفاي الفارع مديرات األقسامأّما  بعد المهر،
لمرد عمى مختمف أنئمتكم وانتفناراتكم التعممّياة والتربوّياة، كماا  ضمنا   6262حزيران  16الجمعة  ولغاية

 والنتتم جميع األغراض الباقية في الصفوف.

فاي أوقاات تحاّددها مع األهل  مفردهب وضع كل تمميذومتابعة تقييم ب  ريق قسم الدمج المدرسييقوم كما 
 معهم مديرة القنم.

يصااار الااى تزوياادكم بهااا تباعااا  عباار تطبيااق المدرنااة اإللكترونااي، وهااي عبااارة عاان  الييدر ا الفييي يا  - ث
 مراجعة شاممة لممنهاج الدراني المقّرر.

 متحظات عاما    -4
والنااتمة العامااة، نااائمين ا  التباعاد اإلجتماااعي  قواعااد نرجاو ماان جميااع الحاضاارين الاى المدرنااة احتاارام - أ

 نعمة الصحة لمجميع. 
لااذين يعااانون ماان بعااض الصااعوبات اتبقااى المدرنااة الااى جااانبكم دومااا  اليجاااد الحمااول المناناابة لمتتمااذة   - ب

 ترني  معموماتهم وتقويتها.التعممية، أو الذين يجدون أنفنهم بحاجة الى 
ت االدارياة والتفاصايل الموجناتية والعممياة المتعمقاة نتصمكم تباعا  عبر تطبياق المدرناة، جمياع المعموماا  - ت

 بترتيبات الننة الدرانية الجديدة.
ّياكم شّر هذا الوبا ، وأن نتغّمب معكم عمى جميع مروفنا الصعبة ليأتي العام الدراني  آممين أن يقينا ا  وا 

 المقبل متمّيزا  باليقافة والتطّور والنشاطات. 
 االخت كميميا القز     بكل احترام   


