نشرة اتصال مع أولياء أمىور الطالب -شررين ولرر2015
8.10.15
باوكينياننفس ينالرب،نوالنتنس ينكلنحسناتهن(زصزىزر )2 :103

أولُاء أزىزر الطالب الكسام،
جدُت طُبت وبعد،
املبدث :ررخخلىاث وجسجِباث ّ
أولُتنواجتماعنألاهالي
بداًت ،هخلدم وإًاكم لطالبىا ألاعصاء ،بأحمل الخمىُاث زع بداًت العام الدزاس ي الجدًد ،آزلين أن ًكىن ً
عازا
ّ
ً
زملىءا بالىجاخاث وزمازه جدـد بفسح وطسوز.ر
خي ًرا
ً
زيؼىزا ًدىي على عدة جسجِباث وخخلىاث ،طىعمل عليها بداًت الظىت ،وعلى زأطها الاحخماع
هضع بين أًادًكم
املسجلب-راحخماع ألاهالي العام.ر
فُما ًلي الىلاط وجفـُلها:
.1ردعىةنشخصيتنالجتماعنأولياءنأمىونالطالب-رالاحخماع العام:رفي هره الاحخماعاث ٌعسض/حعسض املسبي/ة
أزىزا وجسجِباث عازت ،هازت وضسوزٍت حدا لخلدم الـف.رر
كرلك طِخم اهخخاب لجىت ألاهالي الـفُت واملكىهت زً زالزت أعضاء وزنها ًخم اهخخاب زئِع اللجىت الـفُت.ر
( ً ا-رغير زظمىح جسػُذ أولُاء أزىز ٌعملىن في طلك التربُت والخعلُم ،وذلك ً
وفلا لخىؿُاث هلابت املعلمين،
عرز
ولكً ٌظسها وَظعدها الحىاز في أي زجال لخدظين ألاوضاع وجلدم املدزطت).رحعلد احخماعاث أولُاء أزى رز الطالب
في املدزطت أوال في كاعت الكىِظت (للاء عام وكـير لطسح إطتراجُجُت املدزطت وخخلىاث بخـىؾ جىحهاث
املدزطت) زم في غسف الـفىف .غسف ؿفىف زان وزابع -رطادض في الطابم الثاوي ،غسفت ؿف زالث) (1خلف
كاعت الكىِظت ،غسفت ؿف زالر ()2رالطابم ألاول بجاهب املخخبر ،غسف ؿفىف طابع – زازً في الطابم الثالث
(العلىير) .ر
زىعد الاحخماع العام ،لـفىف الثاوي ختى الثازً ،يىمنالجمعتن ،16.10.2015في جمام الظاعت 17:00ر(الخجمع
في كاعت الكىِظت)ر ،زحاء الخدكُم في الىكذ.رهخىكع خضىزكم ،ملا فُه زـلحت ألبىائكم.رر
ر

ؿباخا ،وذلك ً
ً
وفلا لترجِباث وشازة التربُت
 .2طِخىاحد زىاوب/ة في الظاخاث كل ًىم ابخداء زً الظاعت 7:30
وهلابت املعلمين.
ً
زىعا ألي حؼىَؽ غير زلـىد على زجسي الدزوض ،هطلب زً ألاهل عدم الدخىل إلى الـفىف أبدا،
.3
وعىد الحاحت الخىحه فلط ملكخب طكسجازٍت املدزطت ألي جسجِب.ر
 .4لدظهُل عملُت الخىاؿل بِىكم وبين زعلمي الـف طِخم إزطال طاعاث املكىر للمعلمين وذلك خال ججهيز
البرهازج الدزاس ي الثابذ.روفي خال لم جدىاطب الظاعت املىضىعت زع وكخكم ،باإلزكان جسجِب زىعد آخس زع
زعلم/ة أو زسبُت الـف.ر
 .5للمظاهمت في جخفُف زلل الحلائب املدزطُت ،بادزث املدزطت زىر طىىاث بمؼسوع تأجيرنخاليانكتبن
للطالب ،وعلُه بئزكان الطالب وضع خاحُاجه زً كخب وكسطاطُاث داخلها ،ػسط أال حعسكل عملُت
جدضيره لىاحباجه املدزطُت.رجكلفت الخلُت  50غ.ج في الظىتً ،خم دفعها لدي الظكسجازٍت.ر
 .6وؼير ووؼدد ،أهه غير زظمىح على إلاطالق (إال في خاالث الضسوزة وبالخيظُم املظبم زع طكسجازٍت
املدزطت) ،دخىل ألاهل كبل نهاًت الدوام إلى املدزطت ألخر أوالدهم.رهطلب الاطخماع والخعازل باخترام كازل
زع الحازض الري ًلىم بمهمخه على أفضل وحه زلتززا بخعلُماث ضابط ألازً والؼسطت بهدف خماًت
أبىائىا.
 .7عملناملكتبتناملدوسيت:رغالبا جفخذ املكخبت أبىابها أزىاء الدوام ،وٍخم إعالم الطالب بمىاعُد فخدها ،لُدظنى
للطالب جىاول كخب إزساء وجىطُع زدازكهم الخعلُمُتً .مكً أن ًطسأ حغُير على طاعاث الدوام في املكخبت
ولظسف زا كد ال جفخذ املكخبت عىد أو بعد اهتهاء الدوام وذلك بدونر إعالم زظبم .حؼسف على بسازج املكخبت
املدزطُت املسبُت ػيرًً زطخم.
 .8هطلب وهؤكد على أهمُت زغادزة الطالب أو أخرهم زً كبل ألاهالي زباػسة بعد اهتهاء دوازهم في املدزطت.
 .9زحاء الاهخمام بساخت طكان ّ
الحي عىد الحضىز ألخر ألاوالد بالظُازاث في نهاًت الدوام وعدم اطخخدام
الـفازة وعدم اًلاف الظُازة في ػازع زاز ًىخىا بهدف اهخظاز أوالدكم.رر
ملخابعت الحخلىاث ،باإلزكان إلاطالع عليها عبر زىكع املدزطت:رwww. Stjohnhaifa.comر
وألي اطخفظاز ًسجى الاجـال على املدزطت هاجف زكم:ر04-8526288
زع الؼكس
إدازة املدزطت والهُئت التربىٍت

نشرة اتصال مع أولياء أمىور الطالب -شررينألاولرر2015
8.10.15
باوكينياننفس ينالرب،نوالنتنس ينكلنحسناتهن(زصزىزر )2 :103

أهالي طالب ّ
ؿفي ألاول ألاعصاء،
جدُت طُبت وبعد،
املبدث :ررخخلىاث وجسجِباث ّ
أولُتنواجتماعنألاهالي
بداًت ،هخلدم وإًاكم لطالبىا ألاعصاء ،بأحمل الخمىُاث زع بداًت العام الدزاس ي الجدًد ،آزلين أن ًكىن ً
عازا
ّ
ً
زملىءا بالىجاخاث وزمازه جدـد بفسح وطسوز.ر
خي ًرا
ً
زيؼىزا ًدىي على عدة جسجِباث وخخلىاث ،طىعمل عليها بداًت الظىت ،وعلى زأطها الاحخماع
هضع بين أًادًكم
املسجلب-راحخماع ألاهالي العام.ر
فُما ًلي الىلاط وجفـُلها:
.1ردعىةنشخصيتنالجتماعنأولياءنأمىونالطالب-رالاحخماع العام:رفي هره الاحخماعاث ٌعسض/حعسض املسبي/ة
أزىزا وجسجِباث عازت ،هازت وضسوزٍت حدا لخلدم الـف.ر
كرلك طِخم اهخخاب لجىت ألاهالي الـفُت واملكىهت زً زالزت أعضاء وزنها ًخم اهخخاب زئِع اللجىت الـفُت.ر
( ً ا-رغير زظمىح جسػُذ أولُاء أزىز ٌعملىن في طلك التربُت والخعلُم ،وذلك ً
وفلا لخىؿُاث هلابت املعلمين،
عرز
ولكً ٌظسها وَظعدها الحىاز في أي زجال لخدظين ألاوضاع وجلدم املدزطت).روذلك في االجتماع العام الذي
سيعقد يوم الخميس  15.10.15الساعة ( 17:00الخامسة مساء) في غرف الصفوف في مبنى
سانت لوكس وفيه سيتم انتخاب لجنة أهالي صفية.
ؿباخا ،وذلك ً
ً
وفلا لترجِباث وشازة التربُت
 .2طِخىاحد زىاوب/ة في الظاخاث كل ًىم ابخداء زً الظاعت 7:30
وهلابت املعلمين.
 .3لدظهُل عملُت الخىاؿل بِىكم وبين زعلمي الـف طِخم إزطال طاعاث املكىر للمعلمين وذلك خال ججهيز
البرهازج الدزاس ي الثابذ.روفي خال لم جدىاطب الظاعت املىضىعت زع وكخكم ،باإلزكان جسجِب زىعد آخس زع
زعلم/ة أو زسبُت الـف.ر

 .4وؼير ووؼدد ،أهه غير زظمىح على إلاطالق (إال في خاالث الضسوزة وبالخيظُم زع طكسجازٍت املدزطت) ،دخىل
ألاهل كبل نهاًت الدوام إلى املدزطت ألخر أوالدهم.رهطلب الاطخماع والخعازل باخترام كازل زع الحازض الري
ًلىم بمهمخه على أفضل وحه زلتززا بخعلُماث ضابط ألازً والؼسطت بهدف خماًت أبىائىا.
 .5هطلب وهؤكد على أهمُت زغادزة الطالب أو أخرهم زً كبل ألاهالي زباػسة بعد اهتهاء دوازهم في املدزطت.
ر
ملخابعت الحخلىاث ،باإلزكان إلاطالع عليها عبر زىكع املدزطتwww. Stjohnhaifa.com :ر
وألي اطخفظاز ًسجى الاجـال على املدزطت هاجف زكم04-8526288 :

زع الؼكس
إدازة املدزطت والهُئت التربىٍت

