
 
   
 مدرسة سيدة لورد  

 لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
 هالي الكـــــــــــــــــــرا مألحضرة ا

 
 

 :ةزنامة المدرسي  ويديكم الرنضع بين أعام  الدراسي نهاية ال مع إقتراب       

  . حزيران 14 ربعاءاألمساء   لجميع الصفوف الصيف تبدأ عطلة -

 

    ”The Park “  إلى   PS1  …PS3  لصفوف  :  حزيران 11الخميس  نهار (لمن يرغب) ترحالال -

 ”Rio Lento“   إلى    EB1 …EB5  لصفوف                                        

 ”la vallée blanche“ إلى      EB6 …EB8  لصفوف                                                           
    

 . ثامنة والثانية عشرة ظهرا  ما بين ال تموز 6 نهار الخميس : بطاقات العالمات   -      

   
ا EB7  الـيلول لصف أ 11و 11: كمال إمتحان الدخول واإل   -         .الساعة الثامنة والنصف صباح 

 .اصباح   والنصف الساعة الثامنة  PS3…EB6 صفوفيلول  لأ 11  

اأ 20 في النتائجتعلن            .يلول الساعة العاشرة صباح 
 

   ".ظهرا الثانية عشروالساعة التاسعة ب بين تموز وآ يكل يوم خالل شهر المراجعات ودفع القسط المدرسيتقبل   -

    .  من بعد الظهر الثانيةفيكون من الساعة الثامنة وحتى  يلولأ شهر الدوام فيما أ 
        

  .يلولأ 5 ثالثاءال من" ءبتداإ الزي المدرسي بيع الكتب و   -
 

ل مراجعة لوائح الكتب على الموقع  )مؤمنة في المدرسة نذّكر أّن الكتب  لبعض " اإللكتروني للمدرسة نظراُيفض 
 (.التعديالت التي أجريت عليها

            
  .حزيران الساعة الثامنة 1 خميسال :PS1إجتماع مع أهالي صّف الروضة الصغرى  -

يدة زينة حرب مسؤولة قسم الحضانة حول موضوع ر ولدي لدخول المدرسة: "مع الس    ". كيف أحض 
 

 : 0218 - 0217الدخول للسنة الدراسية  دـيمواع -
 
 يلول أ  11  ثنيناإل  :     ساسياألالتاسع   -  
   يلولأ  26  ثالثاءال:       يساساألالثامن والسابع  -  
  أيلول  21 الخميس  :  ةاالبتدائي المرحلة  صفوف  - 
  أيلول 21 جمعة ال:         التمهيدي   - 

احتى الساعة ) ولتشرين األ 2  ثنيناإل:     PS2   الكبرىالروضة   -             (الثانية عشرة ظهر 
ابوجود األهل حتى الساعة ) ولتشرين األ 4 اءربعاأل:      PS1  الروضة الصغرى  -   . ( الثانية عشرة ظهر 

االيوم الثاني كذلك حتى الساعة               ولكن بدون وجود األهل  الثانية عشرة ظهر 
ا اليوم الثالث فدوام عادي                          .أم 

 
     ة  نى لكم عطلة صيفية  ها د ئل  أ ن  نلقاكم بخير نتممعلــى أ 

 
 االدارة                               
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