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 Ref : Cir 038 /21                    3231-11-32 الحازمية، في

 دعوة الختيار أعضاء لجنة األهل
 

 ،حضرة ولي التلميذ أو التلميذة المحترم

 بعد التحية،

نا لجهة أصول انتخاب لجنة األهل، يهم   11/11على القانون  معطوفاا  515/69بالقانون رقم  وعملا 

 : لألصول التالية المدرسة انتهت مدتها وندعوكم النتخاب لجنـة أهـل جديدة وفقــاا إبلغكم إن لجنة األهل في 

 نتخبون لمدة ثلث سنوات.ي   عضواا  /15/ـن عدد أعضاء لجنة األهل محدد بإ  -1

 : شترط في المرشح لعضوية لجنة األهل ما يليي    -3

 ى األقل.أن يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين دراستين متتاليتين عل• 

بأحكامه وشروط تطبيقه وعلى المبادئ التربوية  على نظام المدرسة الداخلي وقابلا  أن يكون موافقاا • 

 التي تنتهجها المدرسة.

 ومن ذوي السيرة الحسنة. أن يكون متعلماا • 

 ( في المدرسة.أو موظفاا  أو أجيراا  )معلماا  أن ال يكون عاملا • 

 سنوات متتالية. 9 في لجنة األهل به عضواا أن ال يكون قد قضى على انتخا• 

عند السيدة )أمانة سر المدرسة  ، وت مأل استمارة الترشيح في مكتبوباليد قدم طلب الترشيح شخصياا ي   -2

وذلك قبل أربعة أيام من موعد االنتخاب في الجمهور( السيدة ليليان عون في أو  ،في الحازميةساميا مكرزل 

علن أسماء باستلم الطلب. وت   م المرشح إيصاالا سل  وي   ؛(39/11/3231ة للترشيح الجمعة )آخر مهل الدورة األولى

 المرشحين المقبولين قبل ثلثة أيام من موعد االنتخاب على مدخل المدرسة بعد التدقيق بطلباتهم.

في قاعة  بعد الظهر السادسةالساعة  3/13/3231 الخميس تلتئم الهيئة العامة الناخبة بتاريخ -4

طلقة. وفي حال وال يكتمل نصابها القانوني إال بحضور األكثرية الم   في الحازمية المحاضرات في الثانوية

الساعة من عينه وفي نفس  في اليوم تلتئم الهيئة العامة حكماا  ،عدم اكتمال النصاب في االجتماع األول

بمن  ويكون النصاب قانونياا  لظهربعد ا السادسةالساعة  6/13/3231 الخميساألسبوع اللحق أي 

 حضر.

 

بأن الهدف من إنشاء لجنة  علماا  وانتخاباا  إن إدارة المدرسة تدعوكم للمشاركة في العملية االنتخابية ترشيحاا 

عاونة إدارة المدرسة في رعاية شؤون أوالدهم والسهر على مصالحهم وتأمين اإلمكانات المالية التي األهل هو م  

 لقاة على عاتقها.سة لتحقيق هدفها ولتسديد األعباء الم  تستوجبها المدر

 وعليه،

م بطلب الترشيحندعو من يستوفي الشرو  .ط المطلوبة التقد 

 ي رجى اعتبار هذه الدعوة بمثابة إشعار تبليغ خاص للجميع.

 
 وتفضلوا بقبول االحترام        
 اإلدارة         

 


