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�أوال ً  :تواريخ بدء العام الدرا�سي كالتايل :

2018-2017

• ال�سبت يف  : 2017/9/16ال�صف التا�سع اال�سا�سي والرو�ضة الأوىل.
• الإثنني يف  : ٢٠١٧/9/١٨الرو�ضة الثانية.
• الثالثاء يف  : ٢٠١٧/9/١٩الرو�ضة الثالثة والأول الأ�سا�سي.
• الأربعاء يف  : ٢٠١٧/9/٢٠احللقة الأوىل.
• ال�سبت يف  : ٢٠١٧/9/٢٣احللقة الثانية والثالثة وال�صف العا�رش.

ثانيا ً � :أوقات احل�ضور والإن�رصاف :
• �صفوف الرو�ضات واحللقة الأوىل  :تبد�أ الدرا�سة يف متام الثامنة �صباحاً ،ويجب على الطالب التواجد يف
حرم املدر�سة عند الثامنة �إال ربعا ً كحد �أق�صى.
تنتهي الدرا�سة عند ال�ساعة الثانية �إال ع�رشين دقيقة.
• �صفوف احللقة الثانية والثالثة  :تبد�أ الدرا�سة يف متام الثامنة �صباحاً ،ويجب على الطالب التواجد يف حرم
املدر�سة عند الثامنة �إال ربعا ً كحد �أق�صى.
تنتهي الدرا�سة عند ال�ساعة الثالثة �إال ع�رش دقائق.

مالحظة :يرجى من الأهايل الكرام الذين �سجلوا �أبناءهم يف حافالت املدر�سة اخلا�صة �إح�ضار �أبنائهم �صباحا ً
يف اليوم الأول ،على �أن تكون عودتهم م�ساء من خالل احلافالت.

ثالثا ً  :الزي املدر�سي  :يقوم االهايل الكرام ب�رشاء الزي املدر�سي والزي الريا�ضي من املدر�سة وذلك :
 لطالب �صفوف الرو�ضات والتا�سع الأ�سا�سي  :ال�سبت والإثنني يف  ٩و� ١١أيلول ،٢٠١٧ للحلقة الأوىل  :اخلمي�س وال�سبت يف  ١٤و � ١٦أيلول ،٢٠١٧ جلميع ال�صفوف الأخرى  :الإثنني والثالثاء يف  ١٨و � ١٩أيلول ،٢٠١٧رابعا ً  :الكتب املدر�سية  - :ال�سبت والإثنني يف  ٩و� ١١أيلول  : ٢٠١٧طالب الرو�ضات يف املدر�سة.

 �إبتداء من الأربعاء � ١٣أيلول  :جميع ال�صفوف الأخرى  :مكتبة الربيع ،الأوتو�سرتادال�رشقي ،مقابل �سبين�س ،بجانب جرديل �سبور.

خام�سا ً  :حجز املقاعد  :يجب على الأهايل الكرام املبادرة اىل حجز املقاعد الطالبية لأبنائهم القدامى واجلدد.
وذلك من خالل الإ�رساع يف دفع عربون الت�سجيل قبل تاريخ � ٦أيلول حتت طائلة فقدان املقعد الدرا�سي.
�ساد�سا ً  :امللف املايل  :يتم تق�سيم امللف املايل للأق�ساط املدر�سية خالل الأ�سبوع الأول من �شهر ت�رشين
الأول ،مع �رضورة االلتزام بهذه التواريخ ووجوب تواجد والد الطالب �شخ�صيا ً المكانية تق�سيم امللف.
�سابعا ً  :القرطا�سية  :ت ُ َوزَّع القرطا�سيات على الطالب يف ال�صفوف خالل الأ�سبوع الأول من العام الدرا�سي .

ثامنا ً  :حافالت النقل  :ت�ؤمن املدر�سة با�صات حديثة خا�صة بها لنقل الطالب �ضمن مدينة �صيدا

ومنطقة �سبلني وجوارهما ،مع مالحظة التايل :
• قامت املدر�سة بت�أمني �صحي كامل لطالبها امل�سجلني يف حافالتها خالل النقل من و�إىل املدر�سة.
• يُعفى الطالب امل�سجلون يف حافالت املدر�سة اخلا�صة من �أي ر�سوم �إ�ضافية لأي رحلة �أو ن�شاط ال
منهجي تقوم به املدر�سة خالل العام الدرا�سي ،حيث يدفع الطالب االخرون ر�سوم النقل لذلك الن�شاط.
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