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حضرة أهالي تﻼمذتنا الجدد الكرام ،
أهﻼ وسهﻼ بكم وبأبنائكم وبناتكم بيننا .إ ّن مدرستنا تمدّ ذراعيها ﻻستقبال أوﻻدكم بك ّل محبّة وفخر
ي ،تت ّمة لما اكتسبوه من
ورحابة صدر ،آملين أن ينهلوا من مواردها العلم والمعرفة والرفعة والرق ّ
عائﻼتهم الكريمة المقدّسة.
ي الخاص ،نودّ أن نعلمكم باﻹرشادات والمﻼحظات اﻵتية :
إننا وحرصا منا على صون نظامنا المدرس ّ
 - ١إ ّن مدرستنا مدرسة مسيحيّة تنشر رسالة المحبّة في اﻹطار الذي وضعها ﷲ فيه ،وتاليّا ،فنحن نفتح قلوبنا لجميع
اﻷبناء من دون استثناء أو تمييز ؛ لذا فإننا نطلب من ك ّل تﻼمذتنا أن يبادلونا اﻹنفتاح والمحبة بالمثل .من هنا ندعو جميع
ي باﻻنفتاح والمحبّة نلزم أنفسنا بهما.
تﻼمذتنا من العائﻼت غير المسيحية الكريمة إلى أن ينضووا في نظامنا المدرس ّ
ي  ،والمشاركة
 - ٢من هنا نعلمكم بأن جميع التﻼميذ ملزمون بالبقاء في
الصف في أثناء ح ّ
ّ
ي المسيح ّ
صة التعليم الدين ّ
الخاص .
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في اﻻحتفاﻻت الدينية في المدرسة من دون اجبارهم
ّ
ّ
ّ
 - ٣مطلوب من جميع التﻼمذة غير المسيحيين ان يلتزموا احترام الصﻼة الصباحيّة في المدرسة ،وذلك حفاظا على
ي.
النظام العا ّم للمدرسة  ،وهذا ﻻ يعني إكراه أ ّ
ي شخص على تغيير دينه اﻷساس ّ
صف اﻷساسي السادس حتى
 - ٤خﻼل الرياضات الروحية يمكن ﻷوﻻدكم عدم الحضور اذا رغبتم في ذلك )من ال ّ
الصفوف النهائية(
 -٥إن رفض التلميذ البقاء في الصف أثناء حصة التعليم المسيحي أو رفضه المشاركة في اﻻحتفاﻻت الدينية أو عدم
صة بحق المخالفين.
احترام الصﻼة الصباحية يُعتبر خرقًا للنظام الداخلي ويُؤدّي ﻻتخاذ تدابير إجرائيّة خا ّ

ّ -٦
إن الديانة المسيحيّة هي ديانة محبة ﻻ تميّز بين الناس ،بل تحترم الجميع في مجال المحبّة والتسامح وقبول اﻵخر،
الحريّة المسؤولة.
إطار
في
ّ
ّ
اﻷعزاء ،حياةً كريمةً عزيزة ً ومستقبﻼً زاهرا ً بالعلم والخير والفرح
أهﻼ وسهﻼ بكم جميعا ،ونتمنّى لكم وﻷبنائنا وبناتنا
با .
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