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بيروت –كليمنصو   

 حضرة االهل الكرام

ذلك بفضل تضافر ا العقبات الجَمة التي اعترضتنا وفي نهاية هذا العام الدراسي ال يسعنا االَ أن نشكر هللا على تجاوزن

الظروف القاسية التي واجهتنا.جهود أفراد أسرتنا التربوية الذين لم يتوانوا يوما عن القيام بواجبهم في ظل   

إن االزمة االقتصادية والمالية تلقي بظلها على كافة القطاعات. لذلك، ومن أجل ضمان استمرارية مؤسستنا التربوية 

اتخاذ بعض االجراءات  على يم لطالبنا نجد أنفسنا مرغمينالمعلمين والموظفين والحفاظ على جودة التعل وصون كرامة

على تفهمكم لها والتزامكم بها : نأدنى مقومات الصمود لعائلتنا التربوية واالدارية معِوليالضرورية لتأمين   

على أن تصدر االقساط النهائية بعد إقرار الموازنة المدرسية حسب %  35اط بنسبة سإقرار زيادة مبدئية على االق – 1

  االصول.

كي يتسنى الدارة المدرسة تلبية جزء من  يمَول من قبل االهل، لفريشإنشاء صندوق تعاضدي استثنائي بالدوالر ا – 2

.مطالب الهيئة التعليمية واالدارية  

 

: 2023-2022الُرسوم المدرسية لعام   

 المرحلة التعليمية القسط بالليرة اللبنانية صندوق الدعم بالدوالر
 الروضة 10,450,000 300

 االبتدائية 10,550,000 300

 التكميلية 10,750,000 350

االولى والثانية الثانوية 11,450,000 350  

لثاثةالسنة الثانوية ا 11,650,000 400  

 

دفعتين متساويتين : مقسما علىبالنسبة للدفع بالدوالر، بإمكانكم تسديد المبلغ كامال خالل شهر أيلول، أو   

2022تشرين الثاني  15الدفعة االولى في مهلة أقصاها  –أ   

  15/02/3202 الثانية قبلالدفعة  –ب 

% على المبلغ 10لعائالت التي لديها أكثر من تلميذ واحد في المدرسة، يستفيد االخ الثاني من حسم قدره بالنسبة ل

 % على المبلغ المدفوع بالدوالر كما ويستفيد االخ الرابع15، ويستفيد االخ الثالث من حسم قدره بالدوالر المدفوع 

% على المبلغ المدفوع بالدوالر.20من حسم قدره  وما فوق  

ال يمكنكم إعادة التسجيل قبل دفع كِل المتراكمات عن االعوام السابقة. .مستمر 2320-2022إن التسجيل للعام الدراسي   

إَن االدارة، إذ تشكر جميع االهل ممثَلين بلجنة االهل على التعاون المستمر، وتشكر جميع العاملين من هيئات إداريَة و 

تتمنى للجميع صيفا مفعما بالصحة والمحبة  والعيش الكريم. أعاننا هللا وأياكم على تحُمل أعباء تعليميَة وموظفين وعاملين،

 هذه االزمة.

.وتفضلوا بقبول االحترام  

03/08/2022بيروت في   

 رئيسة المدرسة

 االخت فانسان علوان


