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طرابلس في  10نيسان 2021

أهلنا الكرام،

األعزاء،
أساتذتنا
ّ
تالمذتنا األحباء،
مع بداية فصل دراسي جديد ،نرجوه م َّ
كللا بالنجاح والسلم والسلمة ،وأيضا مع حلول شهر
ُ
الصحة
رمضان الفضيل الذي نتمناه للجميع مباركا وفيه صوما مقبوالا وأن يكون مغمو ار بنعمة
ّ

وببركات الخير ،يهم إدارة ثانوية راهبات القلبين األقدسين – طرابلس بأن تضع بعض الترتيبات لدوام

هذا الشهر الفضيل بانتظار ق اررات و ازرة التربية.
دوام شهر رمضان:

 تبدأ الدروس إبتداء من نهار اإلثنين الواقع فيه  12نيسان  ،2021من الساعة الثامنةوأربعون دقيقة صباح ا لألقسام التالية (.)P1. P2, complémentaire et secondaire

 ال تغيير في دوام قسم الروضات (.)PSمالحظة هامة:
•

الحضور إلزامي لكافة الحصص.

بجدية تامةِّّ ،
مادته.
كل أستاذ إنطلقا من ّ
• سنتابع اإلختبارات ّ
يقررها ّ
• تَُق َّسم العلمة على الشكل التالي:
 oاإلختبار :خمس عشرة علمة ()15
 oالحضور :علمتان ()2

 oالمشاركة :علمة ونصف العلمة ()1.5
 oالفروض :علمة ونصف العلمة ()1.5
Horaire special – Ramadan:

- Début des cours: 8h40 (P1, P2, complémentaire et secondaire) à
partir du Lundi 12 avril 2021.

- Décalage nécessairement de toutes ls séances.
- Pas de changement pour les PS.

Important :

- Récitations et contrôles échelonnés suite à un calendrier proposé
par profs et responsables.

- Présence – participation – devoirs exigés et notés sur 5.
نطلب من األهل تبرير غياب أوالدهم يوميا ،ألن الحجة عند بعض التلميذ ،لم َّ
تتعلق غالبا
ّ
ّ
باإلنترنت والكهرباء...؟؟
عزِّمنا أبطال
نطلب من الجميع أن يتحّلوا باإلرادة الصلبة ،حتى َّ
تمر هذه المحنة فنكون على ْقدر ْ

علم وثقافة ...ألننا "إذا َأرْدنا الحياة ..فل اب َّد أن يستجيب القدر"..
أمنيتنا أن نعود قريب ا إلى الحياة الطبيعية ونواصل السير على طريق اإلزدهار و ُّ
التقدم وبناء

اإلنسان ،كل اإلنسان على القيم واإليمان باهلل...

اإلدارة
األخت جورجيت أبو رجيلي

