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 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                  إدراة المدرسة الليبية في هال       

  التأخير
  

التDميذ وصلوا الي المدرسة متأخيرين في عدد من 
باء و اFمھات نرجو من جميع اG .اFسبوعين الماضين

الحرص علي تواجد أبنائھم في الفصل الدراسي عند بداية 
  .وعليه 9:30الحصة اFولي  

  
o Vميذ على نأمل اD09:15تمام الساعةلتزام بحضور الت 

صباح يومي السبت واFحد، حيث ان الحصة اFولى تبدأ 
بعد  15:30صباحا وتنتھي الدراسة في  09:30الساعة 
  .الظھر

o  ولى من الدراسة بإستعمال نسخFسابيع اFستكون ا
مصورة من المنھج حتى تصل المناھج الجديدة عبر 

  .بياالسفارة من لي
o ان التسجيل سيظل مفتوحاَ ولتسجيل ابنك نرجو احضار 
وشھادة الميDد  6في  4صور مقاس  2ملف يحتوي  

ا في المدارس وشھادة بالمستوى الدراسي لمن درسوا سابق
  .الليبية او العربية

o  مور على أن أبوابkخوة أولياء اVنود ان نلفت انتباه ا
 10.20من الساعة اVدارة مفتوحة ليومي السبت واkحد 

  .11.20حتى 
  

  ھل ترغب في المساعدة؟
أولياء اkمور  بينتأسيس مبدأ التعاون  إلىتسعى المدرسة 

فعلى كل من يرغب في المساعدة أن يتوجه Vدارة والمدرسة 
  .المدرسة لتنسيق معھا بھذا الخصوص

  
تتوجه المدرسة بالشكر الخاص الى كل من اkخت أسماء 
أبوعائشة، واkخت حنان فياض على الجھود المبدولة لمساعدة 

  .الطلبة واVدارة
 

  2012العط�ت الدراسية 
  

  :عطلة منتصف الفصل الدراسي اFول 
 تكوناFطفال وعودة  –فبراير  19د يوم اFحالمدرسة تنتھي 

  .فبراير 25 يوم السبت
  

يوم من التي تبدأ عيد الفصح عطلة  إستمرار الدراسة خ�ل
  . أبريل F16ثنين يوم ا مارس ألي   30الجمعة 

  
  :عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني

  يوم السبتة تكون عودوال – يونيو 3د يوم اFحالمدرسة تنتھي 
  .يونيو 9
  

  
  2012 عيادأتواريخ و 

  
o شباط/ فبراير 4سيكون يوم السبت  المولد النبوي الشريف. 
o   شباط/ فبراير 17ذكرى الثورة الليبية يوم الجمعة.  
o  حدF25التوقيت الصيفي في المملكة المتحدة يبدأ من يوم ا 

 .آذار /مارس 
o يوم الجمعة   أول يوم من شھر رمضان يتوقع أن يبدأ من

 .تموز أن شاء v/  يوليو 20

  
  مكتبة المدرسة

المدرسة في إنشاء مكتبة صغيرة للقصص باللغة  ـأملت
فعلى كل . بھدف دعم تعليم اللغة العربية لyطفالالعربية 

                         .دارة المدرسةإتسليمھا إلى  بإي قصةالراغبين بالتبرع 
  علي تعاونكم و شكراً                                             

  


