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وصلنا من المفوضیة العلیا لالنتخابات قرار ..بخصوص انتخابات المؤتمر الوطني العامبالمملكة المتحدةاعالن ھام من السفارة اللیبیة
مكتب لھا في بتفویض المنظمة الدولیة للھجرة باالشراف على انتخابات المؤتمر الوطني في بریطانیا وقد قامت المنظمة الدولیة للھجرة بفتح 

وأوضحت المنظمة أن مھمة المكتب في ھذه المرحلة )-Out of Country Votingالتصویت بالخارج(:لندن لھذا الغرض تحت مسمى
ھو توفیر كل المعلومات المتعلقة باالنتخابات بالخارج للناخبین اللیبین وطلبت في ھذا الخصوص مساعدة السفارة في توصیل ھذه المعلومة 

لذلك تھیب السفارة بكل األخوة واألخوات اإلتصال بمكتب المنظمة في لندن ألیة استفسارات .اللیبین واللیبیات المقیمین في بریطانیالجمیع 
ocvlibya.info@gmail.com:حول العملیة االنتخابیة أوإمكانیة المشاركة باالشراف فیھا وذلك على العنوان االلكتروني التالي

ظھرا 12:30على تمام الساعة یونیو 24: یوم ریاضي ترفیھي
نأمل من كافة أولیاء األمور .. سیكون بإذن هللا یوماً ریاضیاً مفتوحاً 

.وابناء الجالیة اللیبیة والعربیة مشاركتنا فرحة أبنائھم بنھایة ھذا العام

تأمل المدرسة مساعدتھا في ارجاع الكتب -ارجاع الكتب المستعملة
المنھجیة لھا لمن الیحتاجھا، لتساعد تالمیذ العام القادم في اقتناء كافة الكتب 

. من أول العام لنقص كمیة الكتب المتاحة لدینا

.االطفال حتى نتمكن من تفادى حدوث أى مشاكل صحیة لباقى ھم لاطفأترجو إدارة المدرسة من أولیاء األمور مساعدتنا فى اإلنتباه إلى صحة شعر 

إمتحانات

امتحانات نھایة الفصل 2012یونیو 16ستبدأ بعون هللا یوم السبت 
یونیو، 24الثامن، وستستمر إلى الدراسي، للصفوف من الرابع إلى 

وتشكر أسرة المدرسة تتمنى التوفیق للجمیع. بواقع مادتین في كل یوم
جمیع أعضائھا من تالمیذ ومدرسیین وإداریین وأولیاء أمور، من أجل 

. كل جھد بذلوه في العام األول من عمر ھذه المدرسة

قبل حضورنأمل من األخوة واألخوات االفاضل ضرورة اإللتزام بال
موعد اإلمتحان حتى یتسنى للتالمیذ دخول الفصول وبدء اإلمتحان أو 

كما یجب التنبیھ على التالمیذ عدم مغادرة . المحددالتقییم في الموعد
أن یغادر التالمیذ من الوقت، كما یجب % 75االمتحان إال بعد مرور 

ن الذي في جدول اإلمتحامبینالمدرسة بنھایة وقت اإلمتحان وفق ماھو 
.  سیرسل لكم بالبرید اإللكتروني وفي موقع المدرسة على اإلنترنت

ولقاءاتاجتماعات 

اإلجتماع الثالث 2012مایو 19عقد بمقر المدرسة یوم السبت 
بین المدرسة وأولیاء االمور، تم فیھ مناقشة العدید من المواضیع 
المتعلقة بسیر الدراسة، وتم إطالعھم على نتائج إجتماع مدیري 

كما .   المدارس اللیبیة مع منسق المدارس األستاذ محمد المیالدي
مدرسة اجتماعھا العام للفصل الثاني لھذا العام، تم عقدت أسرة ال

فیھ بدایةً تقدیم الشكر لكافة أعضاء االسرة المدرسیة لتفانیھم في 
تم تحدید مواعید العمل رغم الصعوبات التي یواجھونھا، وكذلك 

اإلمتحانات والتقییمات وبدایة العام الدراسي القادم، ونتج عن 
علمین واإلداریین أحدھما لوضع اإلجتماع تكلیف لجنتین من الم

اإلشراف على اإلمتحانات بالمدرسة، وكذلك لجنة مصغرة ر معایی
. لإلشراف على الیوم الریاضي الترفیھي نھایة ھذا العام الدراسي

2013-2012التسجیل وبدایة العام الدراسي المقبل
رب والمسلمین ممن یرغبون في تدریس باب التسجیل مفتوح للعام القادم للتالمیذ الجدد، وعلیھ نأمل مساعدة المدرسة باإلتصال بأصدقائكم من اللیبیین والع

.شكراً على حسن تعاونكم.أبنائھم المنھج اللیبي أو منھج فصل اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة
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