
 

 الكرام، حضرة أهالي تالميذنا الجدد  

، آملين أن دكم بكّل محبّة وفخر ورحابة صدر. اّن مدرستنا تمدّ  ذراعيها الستقبال أوالهال بكم وبأبنائكم وبناتكم بينناأهال وس

 . أحضان عائالتهم الكريمة المقدّسة، تتّمة لما بدأوه في العلم والمعرفة والرفعة والرقيّ  ينهلوا من مواردها

 باالرشادات والمالحظات اآلتية :  نعلمكم ، نودّ  أن منا المدرسّي الخاصا على صون نظااننا وحرصا من

، فنحن نفتح قلوبنا لجميع األبناء من ، وتاليّا طار الذي وضعها هللا فيهة في االاّن مدرستنا مدرسة مسيحيّة  تنشر رسالة المحبّ  .1

. من هنا فنحن ندعو جميع تالميذنا بادلونا االنفتاح والمحبة بالمثل؛ لذا فاننا نطلب من كّل تالميذنا أن ين استثناء  أو تمييز  دو

 من العائالت المسلمة الكريمة إلى أن ينضووا في نظامنا المدرسّي باالنفتاح والمحبّة أنفسهما اللذين نختطهما ألنفسنا . 

حّي وذلك حتّى  الصّف السادس ي لدينّي المس من هنا نعلمكم بأن جميع التالميذ ملزمون بالبقاء في الصّف في أثناء حّصة التعليم ا  .2

 مختلف عن دينهم الخاّص . االنضواء في أّي التزام دينّي  األساسّي من دون اجبارهم على

حفاظا على ، وذلك  لمدرسة بتعّهد من األهلفي ا  مطلوب من جميع التالميذ المسلمين ان يلتزموا احترام الصالة الصباحيّة   .3

ي أّي شكل من ، ولكن المعاكسة غير مقبولة فسيّ ، وهذا ال يعني إكراه أّي شخص على تغيير دينه األسا للمدرسةالنظام العاّم 

 . ير إجرائيّة خاّصة بحق المخالفينالتخاذ تداب ، وإالّ وجدنا أنفسنا مضطّرين األشكال

دكم  (  يمكن ألوال   نهائيةال  وف  الصف  ية  لغا  السادس خالل االحتفاالت الدينيّة والرياضات الروحية  في الصفوف  ) من الصف    .4

 . غبتم بذلكعدم الحضور إذا ر

، في إطار وقبول اآلخر  ، بل تحترم الجميع في مجال المحبة والتسامحي ديانة محبة ال تميّز بين الناس إّن الديانة المسيحيّة ه .5

 الحّرية المسؤولة. 

وأي سلوك يخّل   )التنمر، سوء المعاملة،التحرش،االعتداء...(ضا" تاما" جميع مظاهر العنف  إن المدرسة تحذر وترفض رف  .6

 بحقوق االنسان.

االحترام المتبادل بين األهل والمدرسة ) اداريين،أساتذة وموظفين( وباألخص   بني  الموتشجع المدرسة التواصل االيجابي   .7

 احترام موقع وسمعة المدرسة عبر جميع وسائل التواصل االجتماعي .

يرجى من حضرتكم التوجه ودون تردد الى االدارة لتوضيح األمور وايجاد الحلول   شكوىكلة معينة أو أي  في حال وجود مش .8

 وأخذ االجراءات  الالزمة بما فيه مصلحة أوالدنا والمحافظة على مستوى ومصداقية المدرسة.

ل المدرسة ، يعرض صاحبه يخالف قوانين ومعايير السلوك الموضوعة من قبقد    أي تصرف من  قبل األهل والتالميذ    .9

 للفصل من المدرسة والغاء التسجيل. 

10.  ً  بالعلم والخير والفرح باهلل. زاهراً  ، حياة كريمة عزيزة ومستقبالً ى لكم وألبنائنا وبناتنا األعّزاء ، ونتمنّ أهالً وسهالً بكم جميعا
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