
 

  
  

 

 

 01/07/2022طرابلس، في  

 ، الكرام ناأهل
 

(، على شتى المستويات، الصحي واإلقتصادي والمعيشي، 2022-2021تحديات كثيرة رافقت العام الدراسي المنصرم ) 
إدارة، أساتذة، أهالي وموظفين، والشكر هلل    كّل،لكنه تكّلل بالنجاح بفضل العمل المشتَرك والتفّهم التام والجهد الكبير من ال

 . وللجميع
الذي هو ثروتنا  باتت تهددنا وتلقي بثقلها على قطاع التعليم    ية التي يمر بها الوطنإن الظروف االقتصادية والمعيش

   وضمان مستقبل أوالدنا. وافتخارنا
وال خيار لنا على الرغم من صعوبة   ،ربيةمحافظة على مستوى التضمن معايير الجودة والبرسالتها،  مستمّرة  المدرسة  

ى هذا الصندوق بالدوالر األميركي  ذّ غَ . ي  هافريق عمل الثانوية و للوقوف إلى جانب    تفعيل صندوق دعم مستقل  إال    ، األوضاع
 القسط بالليرة اللبنانية.إضافة إلى النقدي من الحصة المتوجبة على كل طالب، 

ألن هدف رسالتها األول هو المحافظة  ،  ولّي أمر في ضائقة حقيقيةصاغية لكل    هااإلدارة آذان  ي بقر، ت  ر  قَ تَ رغم كل ما  
،  األهالي  على عائلتها التربوية من أساتذة وموظفين وطالب على قدر استطاعتها.. تبقى األيادي البيضاء، من المقتدرين من 

 .ومستقبل الطالب  هذه األزمة والسهر على القطاع التعليمي جسر عبور الجتياز  ،  أو دعم تلميذ)ة( بسرية تامة  دعم الصندوق ل
 

 :2023-2022لسنة الدراسية الحالية لقساط األ إستنادًا إلى ما تقرر، إليكم 
 اإلستثنائي بالدوالر األميركي  الدعم القسط السنوي بالليرة اللبنانية  المرحلة

 $  7.500.000 L.L. 300 ( PSالروضات )
 $  7.900.000 L.L. 300 ( EB1, EB2, EB3اإلبتدائي )
 $  7.900.000 L.L. 350 ( EB4, EB5, EB6اإلبتدائي )
 $  8.700.000 L.L. 350 ( EB7, EB8, EB9المتوسط )

 $ 9.500.000 L.L. 400 ( S1G, S2, S3الثانوي )
 

 طريقة دفع صندوق الدعم:
 .2022أيلول  15، أي قبل المدرسة$ قبل الدخول إلى 200الدفعة األولى:   -
 .2022$ في شهر كانون األول 100الدفعة الثانية:   -
 .للصفوف الثانوية 2023في شهر شباط $ 100الدفعة الثالثة:   -

 .EB4 → EB9 صفوفلل 2023في شهر شباط $ 50 
 

والتعّلم، عسى أن يكونوا نواة وطن إن اإلدارة تشكر األهالي على تفهُّمهم وتعاونهم للمحافظة على حق أوالدهم بالتربية  
 م فَعِم بالتطور واإلزدهار والسالم، في المستقبل القريب إن شاء هللا. 

 اإلدارة 
 األخت جورجيت أبو رجيلي  

 طرابلس –ثانوية راهبات القلبين األقدسين    
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