اللويزة ،في  7حزيران 1028

إلـى األهلين الكرام،
تـحيّة طيبة،

من أجل ختـام ُم ْنتَظم ،ي ُه ّمنـا أن ت ّ
الدراسي الحال ّي
طلعـوا على تفاصيل ما تبقّـى من العام
ّ
.1028/1027
شهـر حزيـران 1028
الجمعـة 8
الخميس 21

التخرج لصفـوف الروضـة الثالثـة
حفل
ّ
ي
آخر نهار دراس ّ

الصفوف
GS, KGII
PS  CM2
Pre-K  G5

االمتحـان األخيـر
S1,S2
G10, G11
G10AP, G11AP
6ème → 4ème
G6 → G8

األربعاء 21

ثالثـة أيّـام تحضيـريّـة للصفوف الثانويّـة

الخميس 21
الجمعة 21
اإلثنين 28
الثالثاء 21
األربعاء 10
الخميس 12
الجمعة 11

سطـة
يومان تحضيريّـان – تعليق الدروس للصفوف المتو ّ
األول من االمتحان
اليوم ّ
ي – تعليق الدروس
يوم تحضير ّ
اليوم الثّـاني من االمتحان
ي – تعليق الدروس
يوم تحضير ّ
اليوم األخير من االمتحان

6 → S2
G6 → G11
G8 AP → G11 AP

الثالثاء 21

التخـرج للصفـوف النّهـائيّـة السـاعة السـابعـة مسـاء
حفـل
ّ

Classes
Terminales

األربعاء 10

سـاعة التاسعة مساء في
صفوف النهائيّـة ال ّ
سهرة ال ّ
كازينو لبنان

الجمعة 11

ي – حرم المدرسة
سهـرة اختتـام العام الدراس ّ

ème

S1, S2
G10, G11

توزيـع النّتـائج في شهـر ت ّمـوز 1028
الخميس  11 1آب
بدء المخيم الصيفي CNDL Visas Loisirs
 -2تــــؤ ّمـن اإلدارة دوامــــا ً صيفيّا ً ك ّل يــــوم لغـايــــة  21تمـوز وكـل يـوم ثــــالثـاء ،بعـــد ذلــك
التـاريـــخ ،مـن الساعة  8،10حتى  2,00بعد الظهر لغاية  12تـ ّموز .1028
 -1الكتب المدرسيّة وجميع القرطاسيّة الالزمة تتوافـر في مكتبة الدايلي برس إبتداء من  11آب .1028

شهـر أيلـول 1028/1027
 تفتح الـمدرسة أبوابـها ابتدا ًء من يوم اإلثنين  1أيلول  1028لتسليم األقساط المدرسيّة وسـحب الـالـمدرسي واستالم بطاقة األوتوكـار.
 Initialeلصفوف الروضة ،ولشراء اللّباس
ّ

الجمعة 12

Examen de passage

تسبقه دورة تحضيريّـة تبدأ في الثالث من أيلول

PS, CM1, 3ème,
S2F, S3F,
Bac Français,
Terminales, G12,
G12AP
Pre-K, G4, G9, S3

الثالثاء 11

األربعاء
16

الخميس 17

CM1 → S2
G4 → G11

الدراسي
بـدايـة العـام
ّ

MS, CP, CE1, CE2,
CM2, KGI, G1, G2,
G3, G5

GS, 6ème, 5ème,
4ème, S1, S1F, S2,
KGII, G6, G7, G8,
G7 AP, G8 AP,
G9 AP, G10 AP,
G11AP, FS,SS

مالحظة :في حال عدم استالم النتائج والتي يلحظ فيها دورة تحضيريّـة في الصيّف ،تقع على
عاتق األهل مسؤوليّـة رسوب ولدهم إذا لم يتقدّم لالمتحان في الوقت المحدّد.
األب زياد أنطـون
رئيس
المدرسـة
................................................................................................
الرسالـة،
ي أمـر الطـالب  .................................قد تبلّغـت محتـوى هذه ّ
أنـا الموقّـع أدنـاه ول ّ
وأوافق على مضمـونها.

