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المواعيد

كلمة من مديرة المدرسة
أٔنٛاء األيٕس األػضاء،
ٚسؼذَٚ ٔ ٙششفُ ٙأٌ أذٕنٗ إداسج يذسسح َفشذاسٖ انفشَسٛح ٔ اشكش فشٚق انؼًم ػهٗ ذشحٛثٓى انحًٛى
تٗ.
ُٕٚب ػُٗ يذاو /ي ٙانشفاػٗ إلداسج يشحهح انحضاَح ٔ انًشحهح االترذائٛح ٔ األسرار /تٓجد شؼشأ٘
نهًشحهح اإلػذادٚح ٔ انثإَٚحًٚ ٔ .كُكى انشجٕع ألحذْى ف ٙكم يا ٚخض األيٕس انًذسسٛح .
أيا فًٛا ٚخض انًٕاػٛذ ٔ انًقاتالخ فركٌٕ ػٍ طشٚق يكرة انسكشذاسٚح األسرارج /ساسج فٕص٘ ٔ سقى
انرهٛفٌٕ  01066682297أٔ ػٍ طشٚق انثشٚذ االكرشَٔٗ انخاص تانًذسسح.

سٚاع األطفال تٕاتح سقى 14
انحضٕس 7:20
االَظشاف 14:15
انًشحهح االترذائٛح تٕاتح سقى 14
انحضٕس 7:20-7:10
االَظشاف 14:40
انًشحهح اإلػذادٚح ٔ انثإَٚح تٕاتح سقى
15
انحضٕس 7:20 - 7:15
االَظشاف 14:40
المواعيد اإلدارية:
السكرتارية من  7:30إلى 14:00

لتحديد موعد مع اإلدارة يكون عن طريق
البريد اإلكترونى

َٕجّ ػُاٚح سٛادذكى ػهٗ ضشٔسج قشاءج انالئحح انًذسسٛح يغ تذاٚح انؼاو انذساس ٔ ٙاحرشاو تُٕدْا ٔ خاطح فٙ
يا ٚخض انًٕاػٛذ انًذسسٛح.
يغ انؼهى أٌ يٕاظثح حضٕس انطهثح إجثاس٘ إال ف ٙانحاالخ انًشضٛح ٔ األسثاب انجذٚح ٔ .ف ٙحاالخ انرغٛة ػٍ
انًذسسح تشجاء إتالؽ اإلداسج تزنك.
كًا َطهة يٍ حضشاذكى نذٔاػ ٙانساليح ٔ األياٌ أٌ ذُرظشٔا أَجانكى ػُذ انثٕاتح فَٓ ٙاٚح انٕٛو انذساس ٔ ٙػذو
ذشكٓى السرخذاو انًالػة نؼذو ٔجٕد سقاتح.
يغ ذًُٛاذٗ نكى تسُح سؼٛذج

secretariat@lycee-nefertari.net
في المواعيد التالية األحد و الخميس من 7:30إلى
 10:00و من  12:00إلى 2:30

يهحٕظح
انرٕاطم ت ٍٛاإلداسج ٔ أٔنٛاء األيٕس
ٚرى ػٍ طشٚق ْزِ انشسانح
األسثٕػٛح.

يؼهوياث

La Proviseure
Catherine LEGET

أجنذة
ٕٚو االثُ* 2018/09/24 ٍٛاجخًاع اإلدارة يغ أونياء أيور انًزحهت اإلػذاديت و انثانويت انساػت 3:00
*اجخًاع أونياء األيور يغ انًذرسين نهًزحهت اإلػذاديت و انثانويت انساػت 3:30
يزحم رياض األطفال وانًزحهت االبخذائيت انساػت 3:00
ة
ٕٚو انثالثاء * 2018/09/25اجخًاع اإلدارة يغ أونياء أيور
*اجخًاع أونياء األيور يغ انًذرسين نًزحهت رياض األطفال وانًزحهت االبخذائيت انساػت 3:30
اَرخاتاخ يجهس اٜتاء ٕٚو انخًٛس 2018/10/11
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 األَشطح:
ححج إشزاف انسيذ نائب انًذيز
 انظحح:
في حاالث انحساسيت أو إحباع نظاو
غذائي يؼين ننجهكى بزجاء ضزورة
إبالؽ انًذرست ألنو في ىذه انحانت
سيحخاج إنى ػًم ييثاق يخصص نو
نهًساػذة انفزديت يخى حوقيؼو ين قبم ونى
األيز ،انًذرست و طبيبت انًذرست.

