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المواعيد
رياض األطفال بوابت رقن 14
الحضور 7:20
االنصزاف 14:15

ٍِ أحذ ٍحبٗس اىجؼثخ اىقٍ٘ٞخ اىفشّغٞخ ٕ٘ إرقبُ اىيغخ اىفشّغٞخ ٗ .ىزىل فَِ اىٌَٖ ٍشافقخ اىطفو فٜ
خَٞغ ٍشاحو اىزؼيٌ ثبىفشّغٞخ ثَب أّٖب ىٞغذ ىغخ اىزحذس ثبىَْضهْٕٗ .بك ٗعبئو ػذٝذح ىزحغِٞ
اىيغخ ٍثو اىقشاءح ،االشزشاك ف ٜاىَدالد اىشٖشٝخٍ ،شبٕذح األفالً ٗ االعزَبع إى ٚاألغبّ .ٜإُ
االّفزبذ ػي ٚاىيغخ ٗ اىثقبفخ اىفشّغٞخ ٝدت أُ ٝنُ٘ ٍششٗع ػبئي ٜحز ٚاى٘ص٘ه ىيْدبذ اىنبٍو.
ثبىْغجخ ألٗىٞبء األٍ٘س ر٘خذ دٗساد ثبىَشمض اىثقبف ٜاىفشّغ.ٜ
إُ ٍشبسمخ أٗىٞبء األٍ٘س ف ٜاىحٞبح اىَذسعٞخ رؼزجش ٍِ اى٘عبئو اىَيَ٘عخ ىَشافقخ اىطفو رؼيَٞٞب ًا.
ٗ ّحِ ّشحت ثَشبسمخ أٗىٞبء األٍ٘س ف ٜاألحذاس اىَخزيفخ ثبىَذسعخ (اىن٘ساه – اىحفالد –
اىَيزق ٚاىشٝبض – ٜاىَؼبسض.)...
ف ٜثذاٝخ اىؼبً اىذساعٝ ٜزٌ رْظ ٌٞاّزخبثبد ألٗىٞبء األٍ٘س حٞش ٝزٌ اّزخبة ٍَثي ِٞىَديظ اىَذسعخ
ىَشحيز ٜاىحضبّخ ٗ االثزذائٍَ ٗ ٜثي ِٞىَديظ ٍشحيز ٜاإلػذاد ٗ ٛاىثبّ٘.ٛ
ٗ ثبىز٘اص٘ٝ ٛخذ أحٞبّب ًا أٗىٞبء أٍ٘س ٍَثي ِٞىنو فصو (ثؼٞذاًا ػِ االّزخبثبد)َٕ ٌٕ ٗ ،ضح اى٘صو
ث ِٞاىَذسط ٗ ثبق ٜأٗىٞبء أٍ٘س اىفصو ىيَغبػذح ف ٜرْظ ٌٞاألحذاس اىثقبفٞخ اىَخزيفخ (اخزٞبس
اىَشافق ِٞف ٜاىشحالد.)...
ًا
ف ٜثذاٝخ اىؼبً أٝضب ًا ٝنُ٘ ْٕبك اخزَبع ىيزؼبسف ث ِٞأٗىٞبء األٍ٘س ٗ اىَذسعٝ ٗ ِٞزٌ أٝضب رْظٌٞ
اخزَبػبد خاله اىؼبً اىذساع ٗ ٜرىل ىحش أٗىٞبء األٍ٘س ػيٍ ٚزبثؼخ ٗ ٍشافقخ أثْبئٌٖ ف ٜاىد٘اّت
اىزؼيَٞٞخ.
ٗ أٝضب ًا َٝنْنٌ أخز ٍ٘اػٞذ ىَقبثالد ٍخزيفخ ٍغ مبفخ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ .مَب أّْب ّذػ٘ أٗىٞبء
األٍ٘س ػيٍ ٚزبثؼخ ٗ ٍشافقخ أٗالدٌٕ ثحٝ٘ٞخ فَٞب ٝخص ّزبئدٌٖ اىذساعٞخ ٗ مو اىْ٘اح ٜاىَذسعٞخ
األخش .ٙإُ ٍزبثؼخ ٗ احزشاً اىز٘قٞزبد ػي ٚاىْزٞدخ اىغْ٘ٝخ ىيَذسعخ ٍز٘قؼخ ٍِ اىدَٞغ ٗ رىل
ىَصيحخ األٗالد ألُ اىزؼيٌ ٍجشٍح ثحغت اىدذٗه اىضٍْ ٜػي ٚاىْزٞدخ اىَذسعٞخ.

الوزحلت االبتذائيت بوابت رقن 14
الحضور 7:20-7:10
االنصزاف 14:40
الوزحلت اإلعذاديت و الثانويت بوابت رقن
15
الحضور 7:20 - 7:15
االنصزاف 14:40
المواعيد اإلدارية:
السكرتارية من  7:30إلى 14:00

لتحديد موعد مع اإلدارة يكون عن طريق
البريد اإلكترونى
secretariat@lycee-nefertari.net
في المواعيد التالية األحد و الخميس من 7:30إلى
 10:00و من  12:00إلى 2:30

هلحوظت
التواصل بين اإلدارة و أولياء األهور
يتن عن طزيق هذه الزسالت
األسبوعيت.

ٍؼيٍ٘بد

أخْذح
يوم االثنين * 2018/09/24اخزَبع اإلداسح ٍغ أٗىٞبء أٍ٘س اىَشحيخ اإلػذادٝخ ٗ اىثبّ٘ٝخ اىغبػخ 3:00
*اخزَبع أٗىٞبء األٍ٘س ٍغ اىَذسع ِٞىيَشحيخ اإلػذادٝخ ٗ اىثبّ٘ٝخ اىغبػخ 3:30
ٍشحو سٝبض األطفبه ٗاىَشحيخ االثزذائٞخ اىغبػخ 3:00
ح
يوم الثالثاء * 2018/09/25اخزَبع اإلداسح ٍغ أٗىٞبء أٍ٘س
*اخزَبع أٗىٞبء األٍ٘س ٍغ اىَذسع ِٞىَشحيخ سٝبض األطفبه ٗاىَشحيخ االثزذائٞخ اىغبػخ 3:30
انتخاباث هجلس اآلباء يوم الخويس 2018/10/11
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 األنشطت:
رحذ إششاف اىغٞذ ّبئت اىَذٝش
 الصحت:
ف ٜحبالد اىحغبعٞخ أٗ إرجبع ّظبً
غزائٍ ٜؼ ِٞىْدينٌ ثشخبء ضشٗسح
إثالؽ اىَذسعخ ألّٔ فٕ ٜزٓ اىحبىخ
عٞحزبج إى ٚػَو ٍٞثبق ٍخصص ىٔ
ىيَغبػذح اىفشدٝخ ٝزٌ ر٘قٞؼٔ ٍِ قجو ٗىٚ
األٍش ،اىَذسعخ ٗ طجٞجخ اىَذسعخ.

