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معلومات مه ّمة لبدء العام الدراسي
نرحب بكم وبأوالدكم في المدرسة اللبنانية لسنة نأمل فيها الخير والتوفيق والنجاح
ّ
لطالبنا ولعائالتهم.
 .1بدء العام الدراسي :يوم األحد في  18أيلول  6112لصفوف EB4-Gr4 /ES3-Gr12
ويوم اإلثنين في  19أيلول  2016لصفوف الروضات وحتى الثالث إبتدائي
 .6الدوام اليومي للطالب :من صباح ألحد حدى ماح ألخممس من ل سااح من ألخاحة 03:7
ىعط ألخ رح في ألخم رابب سحا ألخعمع من ل سابباح ّ ،
حدى  0377اع ألخظهرّ ،
ىعط ألخ رح
في ألخم راب سحا ألخابام من ل ّ ساباح احابى ح شبحطحم محر ألخ حألا حاع ألخ رح ألضاحفس
حامن ألححقحم ألخمد ّ ة خهح
 .3دوام المكااتب :ىفىح مكاتب المدرساااااااة ألخلا ح س ساحألاهح سمحا ألحه حألخمرألععسن سسّحا ألحاببببببباح من
صاح ألحد حدى ماح سحا ألخممس

من ألخاحة  03:7صاحدح ً حدى ألخاحة  03:7اع ألخظهر،

حذخك احابببببى ح سسحا ألخعط ألخمد ّ ة في ألخىاحسا ألخاببببب ح( خلم راببببب ةرح حم ألخم راببببب  ،تغلق
المدرساااة أبوابها كل يوم جمعة لعطلة نهاية األسااابو

ىغلق مكاتب المدرساااة يوم السااابت سمحا

ألخمرألععسن مح خا سعلن مالف ذخك ةن طرسق ىعمسا سح إةالن ةل محقع ألخم رابببب سد ّ اببببحةحم
ألخ حألا.

 .4الوصااااول إلى المدرسااااة والدخول والخروا منها والموا ف :سرع ألخى اّه خلى ألاسر ألخع س ة
في ةملس ألخ مح إخ ألخم راببببب حألخمرح م هح ةل ابببببح ألخىغسسرألم في ألخشبببببحر سمحا
ألخما  .مع س م ألخمحألقف في ألخشحر  ،حمن سع ىمفسف ألخع ح ةن ألحه  ،حع م ألض ألرة
خ ألمح ً ةلسهح سن ىح ّفر خلم رّ اببسن حألخاحصببحم ألخم راببس محألقف لحفس ألم ألخم را ب ىحرلسن
ألخمحألقف في ألخشبببببببحر خم فع ب سحخسببح ألهمحر .حةلسببه ىا ألةىمببح ألخدلح ألخىببحخس ب حىطاساهببح
ماحشرة:
 .aيفتح الباب في المدخل الرئيساااااي لجميا الداخلين إلى المدرساااااة والخارجين منها
ويعتمد هذا الباب المنفذ الوحيد لدخول المدرسة والخروا منها في كل األو ات.

 .bيقفل البابان األول المحاذي للمدرسااااة الفرنسااااية والثاني المحاذي لمدرسااااة طر
ويخص اصااان لدخول وخروا الباصااات المدرسااية وساا ّيارات
العالمية أمام المشاااو
ّ
ّ
المسجلة لدى اإلدارو
الموظفين
ّ
 .5التقويم المدرساااااااي االرو نامة  :من سع ألضطال ةل ألخعط ألخم رابببببببس سرع ألخعح ة
خلىاحسا ألخم راي ألخم شحر ةل محقع ألخم را  .هذأل مع ألخعلا اأ ه ساا ةلس ح من حقم آلمر
م هدق ةن ح ألرة ألخىراس في قطر.
ألخىع س ىا ّس ألً احخىعحمسا ألخىي ىص ر في حق ٍ
 .2تو يا الكتب :سىا ىح سع ألخلىب لحخىحخي:
 .aسعر( ىح سع ألخلىب خلصبببفحف ألضاى أل س ااابببمسهح ألض للس ( حألخفر ابببي حخصبببفحف
ألخرحاببببببب

ة  KG2ح GS

في غرف ألخصبببببببفحف سحا ألخممس

في  8سسلح

ةااىمار من ألخاحة ألخ حم حألخراع صاحدح ً حدى ألخاحة ألخحألد ة اع ألخظهر.
ألخمىحا بط حألخ ح حس حااس صببفحف ألخرحا ب
 .bسعر( ىح سع ألخلىب خطالّب ألخصببفحف
ّ
في ألخسحا ألححّ خلم را خطالّب هذه ألخصفحف
 .7تو يا ال ي المدرساااااي :مالفح ً خمح ىعحّ ح ةلسه في ىح سع ألخ ( ألخم رابببببي حخم فع ألحه
احف سعر( ألخىح سع في عمسع ألخصفحف ،مح ة أل ألخرحاحم ،ماحشرة خلطالّب حن ألخدحع
خداببحر حخي ألحمر حذخك مال ألحابباح ألحح من ألخم رابب حرامح ألاببىغرق ألهمر د ّس ألً
من ألهابببباح ألخ ح ي ،حفي دح حع حخي ألهمر سن ألخاسح

ه سى حاببببب مع ىحقعحىه فحض ألرة

ااسح

سصغر سح سلار .سمح فسمح سمصّ

احف ىد ّ محألةس سملن من مالخهح ألاىا أل ألخلاح

ّ
ألخمحظفسن ااسح
صفحف ألخرحا فاساحا ألحه احخىعححن مع

ألخلاح

ألخمال ا خلطحخب حسعط

حخي ألهمر قاببسم ةلسهح رقمح ً سأمذه إخ ألخاحة ألخلارف في ألخم را ب خىا بلّا ألخ ( ألخم راببي
ألخمحص احخ ه حهذه ألخعملس ىىا في ألخصاح س ح ألخ مح إخ ألخصفّ .
 .8اللوا م المدرساية :سرع ألخعح ة إخ محقع ألخم را حألضطال ةل مح سعل ه ألخااا ألخمحص
احخ لا دح هذأل ألخمحاح .
أهالً ومرحبا ً بكم في مدرستكم!
اإلدارو

