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 Ref: Cir 029 /21        2021-9-3الحازمية، في 

 

 حضرة األهل األعزاء،

سنة دراسّية جديدة تطّل علينا، بتحدياتها واستثناءاتها، لكن بعزمنا وتعاونكم نحّقق النجاح واالستمرارّية، والدعم 

ا للفترة المقبلة،   على الشكل التالي: األكاديمي لتالمذتنا االحباء، لذلك نضع بين أيديكم تصّوًرا عاّمً

 وفقاً للصفوف كما يلي :   حضوريا  : تحّدد المواعيد بدء العام الدراسي -1

 Classes Terminales (S3) // Gr. 12  +  S2S  0201ايلول  11الخميس 

 Gr. 9  ème3 //  0201ايلول  02االثنين 

 S1 G // Grade 10  +  S2 SE // Grade 11  0201ايلول  00االربعاء 

 GS  //  KG3  - CP // Grade 1      0201ايلول  00عاء االرب

  Grade 8 // Grade 4  ème4  CM1      0201ايلول  02الجمعة 

 CE1 -  CE2  //  Grade 2 - Grade 3      0201ايلول  02الثالثاء 

 MS  //  KG2      0201ايلول  02الثالثاء 

فاصيلها في مجموعات صغيرة يعلن عن ت)وفق   PS  //  KG1     0201  1ت 1االربعاء 
 عبر تطبيق المدرسة اإللكتروني( 02/9/0201

 دار الحضانة )لألطفال الجدد(      0201أيلول  02الخميس 

 

 12302حتى  2302من الساعة  12/9/0201الجمعة : Examen de passage فحص االستلحاق  -0

 صباحاً في الحازمية والجمهور3

في الحازمية والجمهور  0201ايلول  9 خميسوال 2 ربعاءاال: ن يرغب(مل) تبادل الكتب المدرسية -0

 كالمعتاد، حسب الصفوف واألقسام3

نتمنى عليكم تأكيد تسجيل أوالدكم للعام الدراسي الجديد إلحصاء عدد التالمذة، واستكمال المعامالت  وللغاية،

 تتضمن: ( والتي 0201ايلول  12ولغاية  7المدرسية في األسبوع المقبل )من 

 ضمن إمكانيات األهل3  0200-0201: تسديد القسط األول للعام الدراسي الحالي القسط المدرسي -

: تبقى األقساط المدرسية على حالها في الوقت الراهن، ريثما يصار الى استكمال دراسة مالحظة

 الموازنات السنوية والمستجدات التي قد تطرأ في هذا الخصوص3

 

تتضمن تكاليف القرطاسية ل.ل. عن كل تلميذ  055.555المبادرة الى تسديد : اللوازم المدرسية -

االدارية من لوازم تكنولوجية وبرامج رقمية وصيانتها ومواد مكتبية وتكاليف الوقاية الصحية العامة3 أما 

  الدفاتر وباقي اللوازم الخاصة بالتالمذة، فتترك المدرسة لألهل حرية تأمينها من مصادرهم الخاصة3
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: يمكنكم شراء الزي المدرسي الرسمي المتوافر حالياً في المدرسة بكمية محدودة الزي المدرسي -

وبأسعار مدروسة، وتحّسًسا من المدرسة بالضائقة االقتصادية التي نرزح جميعنا تحتها، وفي حال تعّذر 

مادي لجميع عليكم الشراء، يمكنكم االستعاضة عنه ببنطلون كحلي مع قميص أبيض أو كحلي أو ر

 الصفوف3

 

: ال نزال ندرس مع المعنيين كيفّية تأمين الباصات المدرسية نظراً ألزمة الوقود المستفحلة باصات النقل -

في البلد، وبالتالي ال تؤّمن المدرسة حالياً النقل المشترك ويكون تأمين التالمذة من والى المدرسة على 

ر الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن3 نعلمكم بتفاصيله في عاتق األهل في المرحلة الراهنة، ريثما ُيصا

 حينه3 

 

 على أمل أن تنجلي هذه الغمامة السوداء عنا جميعاً، نتمنى للجميع عودة آمنة وصحّية، وسنة دراسية مثمرة3

 

 االدارة
 


