ت فِي النُّوِر ولَي ِ ِ
ِ
َخاهُ فَ ُه َو فِي الظُّل َْم ِة.
َم ْن يُ ِح ُّ
ضأَ
َخاهُ يَثْبُ ُ
بأَ
س فيه َع َثرةَ .وأ ََّما َم ْن يُ ْبغ ُ
َْ َ

3.3.16

الطالب واألهالي األعزاء،
تحية محبة وبعد،
الموضوع :ترتيبات وعطل مدرسية
نعلمكم بهذا ،أن آخر يوم للفصل الثاني سيكون يوم األربعاء الموافق  ،23.3.2016وعليه تبدأ
عطلة الفصح المبارك صباح يوم الخميس  ،24.3.16في حين تكون العودة إلى المدرسة صباح
يوم الثالثاء الموافق .29.3.16
سيتم توزيع شهادات التقييم والسلوك يوم األربعاء  ، 23.3.2016بحيث ينتهي الدوام تمام الساعة
 12:15لكافة الصفوف.
مرفق قائمة بالعطل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية :2015-2016
األيام والتاريخ

العطلة
عطلة الفصح المجيد (غربي)
عطلة الفصل الثاني

ابتداء من صباح يوم الخميس  24.3.2016حتى مساء
يوم االثنين  ،28.3.2016العودة يوم الثالثاء 29.3.2016

مؤتمر المعلمين (عطلة)

األربعاء 13.4.16

عطلة الفصح المجيد (شرقي)

ابتداء من صباح يوم الخميس  28.4.2016حتى مساء
يوم االثنين  ،2.5.2016العودة يوم الثالثاء 3.5.2016
الخميس 12.5.16

يوم االستقالل

مالحظات:
 توزع شهادات نهاية السنة لطالب المرحلة اإلعدادية يوم الخميس  23.6.16وبهذا اليوم
نختتم السنة الدراسية للصفوف اإلعدادية.
 يوم السبت الموافق  2.7.16هو يوم تعليم اعتيادي لصفوف المرحلة االبتدائية.
 توزع شهادات نهاية السنة لطالب االبتدائي يوم االثنين 4.7.16وبهذا اليوم نختتم السننة
الدراسية للصفوف االبتدائية.
 يمكن أن يطنرأ تغيينر أو تعنديل فني بنرامع العطنل ،سنيتم إعالمكنم بنتي تغيينر بواحندة أو
أكثر من الطرق التالية :بواسطة أوالدكم (شفهيا أو خطيا) ،من خالل حتلنة أو إعالن في
موقع المدرسة ،رسالة الكترونية على عنوانكم.
فصح مبارك نرجوه لكم وكل عام وأنتم بخير
إدارة المدرسة

اليوم األخير -يوم تنكري احتفالي ربيعي
طالبنا األعزاء،
األهالي الكرام،
كما في عام ،واحتفاال بالصوم األربعيني الذي يسبق عيد القيامة ،تقيم المدرسة يو ًما تنكريًا ،يشارك
فيه الطالب والمعلمون والعاملون ،وذلك يوم األربعاء الموافق ،23.3.16لكافة الصفوف من األول
حتى الثامن .وعليه نشجع طالبنا وذويهم على ابتكار مالبس تنكرية من مواد مسترجعة ،وإظهار
مدى إبداعكم من خاللها .فيما يلي برنامع اليوم التنكري ،وقد ت ّم بناؤه بالتعاون مع أعضاء مجلس
الطلبة:
التوقيت
8:00 -8:30
8:30-9:30

9:30-10:00
10:00
12:00-12:30

الفعالية
لقاء وتجمع في الساحة وفترة الكنيسة.
تنكر حول العالم–عارضة محوسبة من إعداد مجلس الطالب
زي تنكري عرض صفي 3-1دقائق.
وجبة فطور جماعية لكل صف مع المربين
ح ّداء (حداي)
توزيع الشهادات في الصف
نرجو لكم يوما ممتعا و ُمبدعًا
فصح مبارك
وكل عام وانتم بألف خير
إدارة المدرسة والهيئة التربوية

