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 0202تشرين الثاني  31فرن الشباك في 

 

 حضرة األهل الكرام

 

ى  31تبعا لقرارات اإلقفال العام الذي يبدأ يوم السبت 
ّ
الجاري ضمنا.  12تشرين الثاتي الجاري، والذي سيستمر حت

 يهّم إدارة مدرسة السيدة "فرير" فرن الشباك. أن تعلمكم بالقرارات اآلتية:

 

  الحضوريدوام األدارة أّوال: 

خالل الفترة املنوه عنها أعاله من  - االثنين إلى الخميسمن  -ة بمختلف أقسامها دواما أسبوعيا تؤمن إدارة املدرس

 الثامنة صباحا، إلى الواحدة من بعد الظهر ضمنا.

 سياراتهم.وينطبق هذا التدبير أيضا على مسؤولي الحلقات، بحيث يداومون يوميا تبعا لتسلسل أرقام لوحات 

 

 وعن بعد حضوريا  تحديد فترة االمتحاناتثانيا: 

م إدارة املدرسة لتالمذة الحلقتين الثانية، والثالثة. امتحانات حضورية، في حال  سمحت الظروف الصحّية بذلك. 
ّ
تنظ

واإلجراءات الوقائية، مع ، على أن تبلغكم الحقا ببرامج توزيع املواد. وهي ستتخذ أقص ى التدابير 1111/ 01/01اعتبارا من 

 مراعاتها للتباعد الضروري بين التالمذة.

 وهي تلفت انتباهكم إلى مسألتين اثنتين هما:

 يخضع تالمذة السنة التاسعة )صفوف الشهادة الرسمية(، المتحانات حضورية بكافة املواد . -أ

 EB4-EB5-EB6-CYCLE 2يخضع تالمذة بقية السنوات  -ب

EB7-EB8- CYCLE 3                                    

 وفقا ملا يأتي:

 

Maths-SVT-Physique-Chimie- 

Langues                              

 امتحانات حضورية في املدرسة

بقية املواد بما فيها الرياضة واملعلوماتية 

 واملختبر

 TEAMSامتحانات عن بعد عبر منصة 

        

 



 

 املساعدات االجتماعيةتقديم طلبات ثالثا:   

تؤمن السيدة مارلين سيف املسؤولة عن قسم الخدمات االجتماعية، دواما مدرسيا طيلة الفترة التي نحن بصددها، لذا 

والحضور إلى املدرسة عبر أرقام املدرسة  يطلب من الراغبين بتقديم طلبات االستفادة من الخدمة املذكورة، التواصل معها

 بناء ملوعد مسبق.

 

 املراجعات والخدمات املختلفةعا: راب

 املدرسة وطيمكنكم التواصل لبحث قضايا ملحة أو متعلقة بشأن مدرس ي وتربوي، على خط

 88قسم النفس ي األجتماعي الطبي  الخاص بال الساخنأو الخط   098288-76خالل الدوام أو على الرقم  01-380490/1 

– 820976   

 : أو إرساله بالبريد االلكتروني إلى 

 

Mlle Claire Said clairesaid@cnd-freres.com 

Mme Ghada Azar ghadaazar@cnd-freres.com 

Mme Marie-Thérèse Baroody mimabaroody@cnd-freres.com 

Frère Louis Mjalli flouis@cnd-freres.com 

M. Atef Eid atefeid@cnd-freres.com 

 

 

 أن تتمنى للجميع زوال ظروف اإلقفال ومندرجاتها، وعودة األمور إلى طبيعتها في أقرب وقت 
ّ
أخيرا ال يسع اإلدارة إال

 ممكن. متمنية للجميع الصحة والسالم.

 

 اإلدارة

 

 


