
  

 

 عين نجم الكرام –أهالي تالميذ ثانوية القلبين األقدسين 

 تحّية أخّوة وفصح مجيد،

مع قيامة السيد المسيح من بين األموات نصلّي معاً كي يقوم وطننا من شّدته ويسكن السالم في  

 ا ثقتكم قد وضعت هدفين لعملها:إّن لجنة األهل في المدرسة، بعد منحه عائالتنا.

هو إيصال صوتكم إلى إدارة المدرسة ومتابعة اقتراحاتكم وشكاواكم الواصلة إليها إليجاد الحلول  الهدف األّول

 المناسبة لها.

هو إقامة نشاطات تربوّية وترفيهّية للتالميذ وبالتنسيق مع إدارة المدرسة من أجل تأمين بيئة  الهدف الثاني

 والدنا ومحببة إلى قلوبهم. وقد تّم منها على سبيل الذكر:مالئمة أل

كانون األّول ، حيث عزفت أغاني  21* النشاط الميالدي الذي أحيته إحدى الفرق الموسيقّية وبابا نويل في 

صف  ميالدّية بين الصفوف وعلى مالعب المدرسة للكبار والصغار ووزعت لجنة األهل هدايا ألوالد 

 الثانية والثالثة بشعبه كافة. -الروضة  األولى 

 آذار. 15* العرض المسرحي مع لونا وفرقتها على مسرح المدرسة في 

 * تمثيل األهالي في كل المناسبات وال سيما في عيد المعلم وعيد األم.

 * المشاركة في التحضير لحفل التخّرج.

* المشاركة الفّعالة في كل النشاطات المدرسية وتجسيد دور األهل الداعم لإلدارة في كل ما يعود إلى خير 

 أوالدنا ومصلحتهم.

ت وفي اإلطار نفسه فإن لجنة األهل تنظر إلى التقديمات المادّية باعتبارها عونا أخويا يخفف من الصعوبا

يلها، فتدفع عنها المبلغ المتبقي من القسط. أّما العائلة التي تمر التي فقدت مع المادّية التي تعانيها العائالت

وتجدر اإلشارة إلى ان التقديمات تطال أيضاً أوالدنا في ية صعبة، فإن اللجنة تدرس ملفها بظروف ماد

 لصفوف المرحلة االبتدائية بغية مواكبة التطور التقني.   LCD 17صفوفهم، من ذلك مثالً تقديم 

ة إلى الزيادة على األقساط فقد رفضت اللجنة  أّي زيادة، ولكن وبعد درس الموازنة، وكي ال تتأثر أّما بالنسب

 ل.ل. فقط. 50,000الخدمات المقدمة ألوالدنا فقد وافقت اللجنة على زيادة مبلغ 

و بريدنا أإننا وتحقيقا لما ترجونه، نتمنى التواصل الدائم معنا عبر صفحتنا في الموقع اإللكتروني للمدرسة 

 وق الخاص باألهل في السكرتاريا أو اإلتصال بنا  مباشرة.اإللكتروني ،  أو الصند

 .المسيح قام، حقاً قام، ونحن شهود على قيامته

 رئيس لجنة األهل                             

 طانوس السغبيني الدكتور القاضي                                
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