ثانوية راهبات القلبين االقدسين
في 0202/7/02

مرجعيون

أهالي متعلمينا الكرام،
ال شك بأن االزمة الصعبة التي نمر بها جميعً ا ارخت بثقلها على كل القطاعات وبات الكل يرزح تحت وزرها .وكما تعودناا مناا القادم
في ثانويتنا على المشاركة وشبك االيادي وبال الجهود من اجل اجتياز االزمات والصعوبات والنهوض بثانويتنا والحفاظ علاى وجودناا
ً
مميزا في عالم العلم والثقافة والتجدد واالنفتاح .وبعد عدة اجتماعات مع لجنة االهل ومحاسب الثانوية قررت ادارة
ليبقى صرحنا منبرً ا
ثانوية راهبات القلبين االقدسين – مرجعيون بشخص مديرتها االخت لبيبة مبارك حسم مبلغ  022،222ل.ل .ثالثماية الف ليرة لبنانية
عاان كاال مااتعلم مسااجل فااي سااجالت المدرسااة للعااام الدراسااي  .0202-0202وكمااا تفيااد االخاات مبااارك ان كاال عااللااة سااددت االقساااط
المتوجبة عليها كاملة دون حسومات سيصار الى حسم المبلغ من اقساط السنة الدراسية القادمة  0200 -0202ويمكن اعادتها ً
نقدا فاي
حال ترك المتعلمون الثانوية.
عط ًفا على المنشور السابق ال بد من التاكير بالنقاط التالية خاصة على صعيد السنة الدراسية :0200-0202
-

يرجى االحتفاظ بكتب السنة الماضية  0202-0202والك ليتمكن المعلماون مان مراجعاة الكفاياات االساساية وترسايخها ماع
المتعلمين في بداية العام الدراسي  0200-0202خالل شاهري ايلاول وتشارين االول علاى ان يباشار العمال بااللواالل الجديادة
ابتدا ًء من نصف تشرين االول.

-

لااواالل الكتااب للعااام الدراسااي المقباال سااتبقى علااى حالهااا دون اي ت يياار .وقااد تاام تحديااد فااي اساافل الالالحااة الكتااب المسااتعملة
المرفوضة والقرطاسية الواجب تأمينها.

-

اما بالنسبة لكتاب الل ة االنكليزية فسيبقى هو نفسه وسيحمله الطالب من صف الى آخر.

-

يمكاااانكم االطااااالا علااااى لااااواالل الكتااااب للعااااام الدراسااااي  0200-0202علااااى الموقااااع االلكترونااااي الخاااااص بالمدرسااااة

 www.marjeyoun.sscc.edu.lbوالك ابتدا ًء من االسبوا القادم.
-

واخيرً ا وعلى امل ان ينعم وطننا وشعبه براحاة الباال والصاحة واالماان واالساتقرار ،ساتفتل الثانوياة ابوابهاا للسانة الدراساية
المقبلة " ان شاء هللا" في  7 :ايلول  0202من الصف السابع االساسي حتى الثالث الثانوي
 8ايلول  0202من الصف االول االساسي حتى السادس االساسي
 2ايلول  0202من صف الروضة االولى حتى الروضة الثالثة
على امل اللقاء القريب نتمنى للجميع عطلة صيفية مفعمة بالراحة وسنبقى على تواصل داالم إلطالعكم بأي ت يرات.
مديرة الثانوية
االخت لبيبة مبارك

