فرن الشباك في2020 /11/10
الموضوع :طلبـات الحسم
حضرة أولياء تالمذتنا الكرام
صا منا على مساعدتكم ضمن إمكانياتنا المحدودة ،نرجو الراغبين في تقديم طلب حسم على األقساط المدرسية عدم ترك األمور
حر ً
تتراكم حتى آخر السنة الدراسية وااللتزام التام بالتالي:
 -1التقيّـد بتقديم الطلب في التوقيت المحدّد من  11تشرين الثاني إلى  15كانون األول  2020ضمنـًا
 -2االتصال ال ُمسبق من أجل تعيين موعد مع السيدة مارلين سيف على الرقمين التاليين 01/380491 01/380490
 -3ضرورة احترام تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة واحضار جميع المستندات المطلوبة كما يُرجى األهالي عدم المراجعة بعد انقضاء
المهلة بغية الحصول على طلب استثنائي.
 -4تعتذر االدارة منكم:
-

عن اجراء أي حسم من دون تقديم طلب خطي لدى السيدة مارلين سيف (هذا الطلب يجب تجديده سنويـًا ).

-

عن قبول أي ملف مساعدة خارج المهلة المحدّدة.

-

ملغى".
عن قبول أي ملف غير مستوف ٍ الشروط الالزمة واعتباره " طل ًبا
ً

 -5كل تلميذ جديد ال يستفيد من أي مساعدة مدرسيّة إالّ في بعض الحاالت االستثنائية.
 -6إن تالمذة صفوف الروضة األولى ( )P.Sال يستفيدون من المساعدات المدرسيّة ما لم يكن لديهم أخوة أو أخوات في صفوف أخرى
في المدرسة.
صة تتولى التدقيق في المعلومات المعطاة ،دراسة
 -7إن تقديم طلب الحسم غير ُملزم بضرورة إجراء الحسم .إن اللجنة المالية المخت ّ
الملفات بعناية وتحديد نسبة المساعدة.
مالحظة :الرجاء عدم ترك األمر حتى نهاية السنة لمقابلة رئيس المدرسة ،فاللجنة المالية مجتمعة هي المسؤولة عن الحسم.
 -8يلتزم الراغب في تقديم الطلب باإلجابة عن جميع األسئلة المطروحة والتعهد باعطاء كل المعلومات الصحيحة.
-9يُرجى الذين يستفيدون من مساعدة مدرسيّة من مصادر أخرى عدم طلب أي حسم بُغية افساح المجال لغير المستفيدين للحصول عليها
من المدرسة.
-10يُرجى صاحبا العالقة (األب أو األم فقط) الحضور شخصيًا من أجل تعبئة الطلب ومن ث ّم إحضار المستندات المطلوبة.
 -11في حال صدر قرار باقفال البلد سيكون تقديم طلبـات الحسم مع المساعدة االجتماعية عبر الهاتف من خالل فيديو  Watsappاو
 TEAMSعلى الرقم التالي 76/109692 :على موعد مسبق.
وذلك من الساعة  8الى الساعة  12ظهرا" ومن الساعة  2الى الساعة  3من ب.ظ من االثنين الى الجمعة.
مع الشكر ال ُمسبق لتعاونكم وتف ّهمكم ،تتمنّى االدارة من األهالي الكرام التزام ما سبق،وعدم التخلف عن المواعيد ،والحضور في األوقات
المحددة واحترام قوانين المدرسة.
وتفضلوا بقبول االحترام
االدارة
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