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  مدرسة الطفل يسوع
بعبدات –البزنسون  ٨٢٠٧١٠ – ٠٤/٨٢٠٠٠٢هاتف:    

٠٤/٨٢١٣٧٥فاكس:   
 
 

 
 
 

 
  

  نا الجدد الكرام ،تذحضرة أهالي تالم
  
  

دكم بكّل محبّة وفخر ذراعيها الستقبال أوالّن مدرستنا تمدّ ناتكم بيننا. إأهال وسهال بكم وبأبنائكم وب
 منوه ، تتّمة لما اكتسبالعلم والمعرفة والرفعة والرقيّ  ، آملين أن ينهلوا من مواردهاورحابة صدر

  .المقدّسة عائالتهم الكريمة
  
  رشادات والمالحظات اآلتية :باإل نعلمكمأن ، نودّ ا على صون نظامنا المدرسّي الخاصننا وحرصا منإ

  
  
ا لجميع ، فنحن نفتح قلوبن، وتاليّاطار الذي وضعها هللا فيهفي اإل ةتنشر رسالة المحبّ ّن مدرستنا مدرسة مسيحيّة إ - ١

. من هنا ندعو جميع نا أن يبادلونا اإلنفتاح والمحبة بالمثلتذمن كّل تالم ننا نطلبفإ؛ لذا أو تمييز األبناء من دون استثناء 
  هما.نا بأنفسنلزم الكريمة إلى أن ينضووا في نظامنا المدرسّي باالنفتاح والمحبّة  غير المسيحيةنا من العائالت تذتالم

  
المشاركة ، وحّي يأثناء حّصة التعليم الدينّي المس فين جميع التالميذ ملزمون بالبقاء في الصّف من هنا نعلمكم بأ - ٢

  من دون اجبارهم على االنضواء  في أّي التزام دينّي  مختلف عن دينهم الخاّص .  في المدرسة االحتفاالت الدينيةفي 
  
على  حفاظا، وذلك في المدرسة الصالة الصباحيّةان يلتزموا احترام  غير المسيحيين ةذممطلوب من جميع التال - ٣

 سّي. ، وهذا ال يعني إكراه أّي شخص على تغيير دينه األساالنظام العاّم للمدرسة
  
ساسي السادس حتى من الّصف األ(ذلك عدم الحضور اذا رغبتم في يمكن ألوالدكم خالل الرياضات الروحية  - ٤

  الصفوف النهائية)
  
أو رفضه المشاركة في االحتفاالت الدينية أو عدم إن رفض التلميذ البقاء في الصف أثناء حصة التعليم المسيحي  -٥

 تخاذ تدابير إجرائيّة خاّصة بحق المخالفين.احترام الصالة الصباحية يُعتبر خرقًا للنظام الداخلي ويُؤدّي ال
  
اآلخر،  وقبول ة والتسامحإّن الديانة المسيحيّة هي ديانة محبة ال تميّز بين الناس، بل تحترم الجميع في مجال المحبّ  - ٦

   ة المسؤولة.في إطار الحّريّ 
  
  

بالعلم والخير والفرح  زاهراً  ومستقبالً  عزيزةً  كريمةً  اء، حياةً ، ونتمنّى لكم وألبنائنا وبناتنا األعزّ أهال وسهال بكم جميعا
  .با
  
  
  رئيسة المدرسة                  سم ولي األمر   إ

  
  ماري راشدخت األ            التاريخ           مضاءاإل
   

 


