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مدرسة سيدة لورد    

 لراهبات العائلة المقدسة المارونيات 

  9201-8201السنة الدراسيّة 

 

 توجيهات عاّمة

 
 

 ”NDL en ligne“ الهاتف تطبيق عبر  ،المدرسة هذه الّسنة تعتمد  

 مّكنها من متابعة الـمفّكرة، العالمات والمراسالت .رمز خاّص بها ي  ستحصل كّل عائلة على 

 

 

    : غاتعليم واللّ مراحل التّ  أّوال":
  

 .ة والثالثة(انيّ الثّ ، ىولألالث: ا)الحلقات الث ساسيّ ألعليم الى نهاية مرحلة التّ إطفال ألعليم من رياض امراحل التّ  تمتدّ : التّعليم -1

من  ء  بتداا ثانية ةأجنبيّ غة لية كيزّ نكلإلم اعل  ، وت  ةة واللغة الفرنسيّ : اللغة العربيّ دريسن في التّ ايتن أساسّ اغتلمد عت  ت  : اللغات -2

 . ّروضة الثّالثةال صفّ 

  

  : ةالحياة المدرسيّ ثانيا": 
 

 2،45 الساعة ىحتّ و 7،45 الساعة منيمتدّ دوام المدرسة  : وامدّ ال

 .الجمعة نهار ىاإلثنين حتّ  نهار فوف منالصّ  ولكلّ  اسبوعي  أالدراسة ام يّ أ تمتدّ 

 .تكميلية وستة  حصص للصفوف االبتدائيةللصفوف ال ى سبع حصصإلقسم اليوم ي   

 

  : ناستراحتإلها يتخلّ 

 

 دقيقة( 30)  10:30...   10:00 ستراحة األولى:إلا -

 دقيقة( 30)  12:50...   12:20ستراحة الثانية : إلا -

 

 لصفوف الحضانة برنامج خاص.

 

 :األنظمة المعتمدة في الّدوام -1

 

 :اصباح    -أ

 

 7،40ع عند الساعة جمّ ي قرع جرس التّ  -

ا. 8،00عة ابة الملعب السات غلق بوّ  -  تمام 

 ابة الحمراء(.فقط بالمدخل الرسمّي )البوّ  اي صبح الدخول أثناء الدوام المدرسّي محصور   -

 .المرحلة مسؤولة مراجعة عليه جبي 8،00  الساعة بعد ي حضر تلميذ كلّ  -

اصباب صفوف الحضانة من الساعة السابعة والربع يبدأ دوام  ناظرة طاّل  -  .ح 

 .حضانة، باألخّص تالمذة صفوف الفوفلى الصّ إوالدهم أال يرافق األهل  -
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 : اظهر   -ب

 

 ب.  اّل يخرج باقي الطّ  ن دقيقة ثمّ يربعأباصات المدرسة الساعة الثانية و تنطلق -

قفل ي  على أن  لساعة الثانية من مدخل الحديقةوالدهم عند اأصطحاب إب صفوف الحضانة هالي طاّل أيمكن لمن يريد من  -

 .صاتهذا الباب عند الساعة الثانية وعشر دقائق، بعدها ال يعود باإلمكان إصطحابهم إالّ بعد خروج البا

ل.ال ي سمح  -  إالّ لتالميذ األوتوكار المغادرة من الّصّف عند الجرس األو 

ال ولدهم يوي إرسارغبتهم فساعة الواحدة في حال عدم لّين باألوتوكار إبالغ اإلدارة قبل العلى أهالي الطالّب المسجّ  - ما  م 

 .”WhatsApp“أو الـ  ”SMS“ برسالة نّصيّة على الـ  في األوتوكار

 على ةبرسالة نّصيّ  ، ي رجى إبالغ اإلدارة مسبق ال إرسال شخص غيرهم إلصطحاب ولدهمفي حال اضط ر  األه -

 عن إسم الشخص وصفتِِه.  ”WhatsApp“أو الـ  ”SMS“ الـ  

 

 :اف األوالدإلنصر تسهيال  

 واحد فقط جاهير بإتّ جيه السلمساعدتنا على تو اب  شرطي  اّل وعند انصراف الطّ  ان لنا صباح  ن تؤمّ أنطلياس مشكورة أة طلبنا من بلديّ 

ا و من طريق بكفيّ أسة لى المدرإ نزوال    ”Pointure“اش ليدخلوا من مفرق ن يسلكوا طريق النقّ أ(.  يمكن لألهل الكرام ) نزوال  

 لى المدرسة. إ ة نزوال  رق المطرانيّ مف

 

 اإلستقبال و المراجعات: -2

   

 :ستقباالتالمواعيد الثابتة لإل -أ

 

 صفوف ن عبي كرم المسوؤلة أما ستير عبد النور رئيسة المدرسة كما المسؤوالت، اآلنسة نورإتستقبل األخت  

لّسيدة أنيتا الحاج المسؤولة عن وا EB2…EB6صفوف الـ  دة زينة حرب المسؤولة عنوالسيّ  EB7-EB8-EB9الـ 

 . 11:00حتى الساعة  8:30ثالثاء من الساعة  كلّ  من يرغب من األهل،  PS1…EB1صفوف الـ 

 

 :مكالمات الهاتفيّةابتة لتلقّي الالمواعيد الثّ  -ب

 

 صف.نسعة والى الساعة التاالنصف وحتّ ويوم من الساعة الثامنة  ى المسؤوالت مراجعاتكم عبر الهاتف كلّ تتلقّ  

 

 

 :لقاءات األهل مع األساتذة -ت

 

 م بهذه المواعيد. عالمهإللى األهل دعوة إ دارة مواعيد لقاءات األهل مع األساتذة وترسل: تعيّن اإلاللقاءات العاّمة -

ن لألهل يمككما . همبضرورة الحضور للتشاور بوضع ولد عِلم  المسؤولة األهل خّطي اعند الحاجة، ت  : الخاّصة اللقاءات -

 الّطلب من مسؤولة المرحلة موعد خاّص للقاء إحدى المعلّمات.

 

هم مع عِ ولدِ عن وضءات المنصوصة أعاله وعدم التشاور من أجل مصلحة التالمذة، على األهل التقيّد بأنظمة اللقا

 لتي ت عطى اومات المعل ستوقافِهم على الطريق ... لتكونهم الخاّصة وال اصال بهم على هواتفاالتّ  ال عبر األساتذة

   موثّقة، دقيقة وأكيدة.

 

 :الحضور، الغياب والتأخير -3

 

 .”SMS“ أو الـ  ”Whats App“من خالل الـ  لولدهم األهل عن كّل يوم غياب ي بلّغ -

بّرر. وه أيّ ة تتعدّى الشهر من دون أن يقدّم ذوتلميذ يكون قد تغيّب لمدّ  عن المدرسة كلّ  كما ي عتبر مفصوال   -  م 
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 :أنظمة عاّمةثالثا": 

 

  

   : عشروط الترفّ  -1

 

 وما فوق .  10/20ل عالماته العام دّ إذا كان معب يترفّع الطال -

ية المجلس )أو بناء  لتوص 20/ 10و  20 /9بين  ل عالماته العاميخضع الطالب لفحص إكمال إذا كان معدّ  -

 (.التربويّ 

  .9/20قل من ل عالماته العاّم أكّل من يكون معدّ  اعتبر راسب  ي   -

 

 التقييم: -2

 

 :  PS1 … PS3 من صّف الـ

 

 .ليوميّةاي قيّم عمل التاّلميذ من خالل المتابعة المستمّرة 

 

 :  EB1 … EB6 من صّف الـ

 

 (.Contrôle continuالمستمّرة إلى جانب العمل اليومّي ) التاّلميذ من خالل المتابعة عمل ي قيّم 

 

 :  EB7 … EB9 من صّف الـ

 

 (.Contrôle continuالتاّلميذ من خالل المتابعة المستمّرة إلى جانب العمل اليومّي )  عمل مي قيّ 

 . (Examen)ويخضعون إلمتحانين 

 

 

 توزيع التّقييم والعالمات: -3

 

 PS1   وPS2   PS3    ثالث مّرات في الّسنة قدراتالتقيم . 

 EB2…EB9   EB1:  دفاتر العالمات أربع مّرات في الّسنة.تصدر 

 

 .ا ورقي   في آخر الّسنة ةتيجة النهائيّ النّ  إليكم مسلّ ت  على أن  ”NDL en ligne“تصلكم العالمات عبر تطبيق 

 

 الفروض المنزليّة: -4

 

 ”NDL en ligne“تصلك م المفّكرة عبر تطبيق  -

 أستاذ.إعالم اإلدارة بحال إلتحاق التلميذ بمركز للدروس الخصوصيّة أو إستعانتِِه ب من الضروريّ  -
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 :قسم التمريض -5

  

بيق عبر تط بذلك فيفة وبإعالم األهليقوم الشخص المسؤول في قسم التمريض بمعالجة اإلصابات الطّ  -

“NDL en ligne” . 

ه في م ومعالجتصطحاب ولدهاألهل كي يأتوا إلب اإلتصال ، يتّم خطورة  في الحاالت التي تكون اإلصابة أكثر   -

ن اد العاملين األفربالغ   م هم، ي نقل التلميذ إلى المستشفى ويرافقه شخص  مع تّواصلالتعذّر. في حال المستشفى

 المدرسة. في

تفعة ارة مرحر" )موسميّ "حفاظ ا على سالمة أوالدنا الّرجاء عدم إحضار التاّلمذة في حال إصابتهم بمرض  -

 . جدري...(أو 

ا إعطاء الدواء. -  من مسؤوليّة الممّرضة حصر 

 

 :المحاسبةقسم  -6

  

 : القسط المدرسيّ  ن تسديد يمك -أ

 

    .( ل )يستفيد من يتبع هذه الطريقة من حسم خاصّ وّ قبل نهاية شهر تشرين األ  -

  .دفعات ربعأ على -

  

ا )تحصل كّل عائلة على  في بنك بيبلوسي دفع     .خاّص بها( IDحصر 

 

 م بطلب من قسم المحاسبة ن تتقدّ عائلة بحاجة للمساعدة أ لكلّ  يمكن   -ب

 . شرط أالّ يكون لها مصدر مساعدة آخر ا الموضوعهذة بستمارة خاصّ بئة إوتع     

ه  يتّم قبول  لبات بعد درس الطّ   .قبولةللطلبات المالحسم  قيمةدارة د اإلتحدّ  و  الطلب أو رفض 

 

 

 الّرقم المخّصص للرسائل النّّصيّة عبر الـ ملحوظة :”SMS“  أو الـ”WhatsApp“ :756764/03 

 

 

 .أوالدكمبهذه التوجيهات لضمان مصلحة  نأمل التقيّد

 

 

 

 

 

 

 18/9/2018، في اإلدارة
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