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 ٢٠١٩-٢٠١٨تعمیم حول السنة الدراسیة                    
CIR-124-17/18                                                                                                                                                            

 
  

 إلى األهل الكرام،
كر إلى اهللا على ِنَعِم األمن ثانویة راهبات القلبین األقدسین في طرابلس، ترفع الشّ دارة إ إنّ  

 والّسالم التي سكبها غزیرة علیها هذه الّسنة.
الیة التّ  االلتزام بالتوجیهاتو مواكبة المسیرة التربویة بمسؤولیة،  ،تمنى لألهل الكرامكما أّنها ت 

 .هأدنا والتقّید بالمواعید المحّددة
   

  
  
 

  F.E.D.C.B.A: ٨٢٠١ أیلول ٦الخمیس  •
 L.K.J.I.H.G :٨٢٠١ أیلول  ٧الجمعة  •

  R.Q.P.O.N.M :٨٢٠١أیلول  ٠١اإلثنین  •
 Z.Y.X.W.V.U.T.S :٨٢٠١أیلول  ١٢ ألربعاءا •

 
 

 .من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر إبتداءً وذلك 
 

 

 .هرة المقّررة أعالهرف الشّ بأح االلتزام رجىیُ  •
 .٢٠١٨أیلول  ٢٠قبل  Bordereau - –رجى تسدید األقساط المدرسیة في المهلة المحّددة كما یُ  •

 

 إّن الحسومات التي ُتمنح لبعض الحاالت الخاصة، ُتدرس سنة بسنة في الفصل األّول وبحسب   هام:
 .إمكانات المیزانیة العامة للمدرسة     

 ٩٢٠١-٨٢٠١للسنة الدراسیة مواعید الدخول  
       

 الدوام الصف التاریخ
  EB9صف التاسع األساسيو   S1→S3صفوف الثانوي   أیلول ١٧ ثنیناال

 ١٤:٣٥ – ٧:٤٥من الساعة 
 EB8حتى الثامن األساسي  EB4الرابع األساسي  من أیلول ٢٤االثنین 
 EB3والثالث األساسي    EB2الثاني األساسي أیلول ٢٥الثالثاء 

 ١٤:٣٠ – ٧:٤٥من الساعة 
 PS3والروضة الثالثة  EB1األول األساسي  أیلول ٢٦االربعاء 
استقبال األوالد مع أهلهم من الساعة  PS2صفوف الروضة الثانیة  أیلول ٢٧ الخمیس

 PS1 الروضة االولىصفوف  أیلول ٢٨ الجمعة ١٠:٠٠حتى  ٨:٠٠

 ١٢:٣٠ – ٧:٤٥من الساعة  PS2صفوف الروضة الثانیة  أیلول ٢٨ الجمعة
 تسّیر باصات المدرسة)(

 ١٢:٣٠ – ٧:٤٥من الساعة  PS1-PS2صفوف الروضة األولى والثانیة  ١ت ١االثنین 
 (تسّیر باصات المدرسة)

 طرابلس –ثانویة راھبات القلبین األقدسین    
  tripoli@sscc.edu.lb: البرید اإللكتروني

 www.tripoli.sscc.edu.lb  : الموقع اإللكتروني 
     SSCCTripoliتطبیق الموبایل :  
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خول األول فقط، وفقًا لروزنامة مواعید الدّ  األهل تأمین نقل أوالدهم إلى المدرسة صباح الیوم طلب منیُ  •

     الخاصة بكل صف.

 .١٤:٣٥عند الساعة  ٢٠١٨أیلول  ١٧ الثنینمن نهار ا ُتسّیر المدرسة باصاتها ابتداءً   •
 

 

 المیناء -م الصیفي في أمانة السرالدوا
 

 .من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانیة عشرة ظهراً ، ٢٦و ١٩في والخمیس ٢٤و ١٧في  الثالثاءیام أ :تموز •

 من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانیة عشرة ظهرًا.، ٢٨و ٧الثالثاء في  یومي   آب: •

 من الساعة الثامنة حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر. أیلول ٣ في االثنین إبتداًء من یوم: أیلول •
          

 ٢٠١٩-٢٠١٨الدوام المدرسّي للسنة الدراسّیة 
 

 ،بعد الظهر ١٤:٣٠باحًا إلى الساعة ص ٧:٤٥من الساعة   EB3حتى الثالث األساسي  PS1من الروضة األولى 
 .ضمنًا نهار الجمعة لصفوف الروضة

 بعد الظهر. ١٤:٣٥صباحًا إلى الساعة  ٧:٥٠من الساعة  S3حتى الثالث ثانوي  EB4من الصف الرابع األساسي 
 

توى الواحد، مما یؤدي عب المختلفة للمسالمذة على الشِّ ة في توزیع التّ ة وسلوكیّ عتمد اإلدارة معاییر تربویّ تَ  :للتذكیر
 ثمر.ي والمُ تحصیل العمل الجدّ جواء مالئمة لأر وى العلمي، ویوفّ إلى تشكیل صفوف متوازیة، من حیث العدد والمست

 حدث ذلك  إلى أخرى تحاشیًا لما یُ  عبةوزیع، وعدم طلب نقل أوالدهم من شلذلك، نتمنى على االهالي احترام هذا التّ  
 .شوتشوی من خللٍ         

 

 :النشاط الخاص بالعطلة الصیفیة
 

 ة.تحتوي على نشاطات ومواضیع ثقافیّ  التي صیفیةالعطلة الدفاتر  وصفوف األول ابتدائي یستلم تالمذة الروضات -
       ؛٢٠١٩-٢٠١٨الدراسیة  وللموضوع الخاص بالسنة التعلمّیة للمواد "websites"الكترونیة  واقعم دحدّ تُ  -

”érationMod“:  Thème fédérateur 
 .في الموّاد األساسّیةالّدراسیة وفقًا لنتائجهم  ،المذةبعض التّ لبطاقات دعم تسّلم  -

 .هذا النشاط اإلضافي إتمام على جودة نتمنى على األهل الّسهر
 

 .العمل الصیفي بكامله، محتوى ٢٠١٩-٢٠١٨الّدراسیة نة ول للسّ األ ختباراال مواضیع تتضمن بعض  :هام    
                  

 .عطلة سعیدةنتمنى للجمیع 
 ١٠/٧/٢٠١٨طرابلس، في                         

 اإلدارة                     
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