المدرسة المعمدانية في الناصرة
رسالة الى اولياء االمور والطالب
19/06/3102

 اعزاءنا اولياء امور الطالب المحترمين طالبنا االعزاءطابت اوقاتكم،
مع نهاية السنة الدراسية وبداية العطلة الصيفية نتمنى لطالبنا االعزاء عطلة ممتعة
وآمنة.
ان طول فترة العطلة الصيفية يحتم علينا وعلى ابنائنا تغيير نهج حياتنا اليومي ،لذلك فإننا
نتوجه اليكم ،اولياء االمور ،طالبين منكم ان تخصصوا وقتا ً كافيًا خالل العطلة الصيفية
لرعاية اوالدكم وارشادهم وتوجيههم ،حتى يحافظوا على سالمتهم ،كذلك المحافظة على
اتصال دائم بهم للتعرف على احوالهم اليـومية وكيفية قضاء اوقات الفراغ ،واالنتباه الى كل
تغيير قد يحدث في اسلوب حياتهم المعتاد ،لتقديم ما يحتاجون اليه من مساعدة ودعم
ونصيحة.
كذلك ،فان دخول الوسائل االلكترونية الحديثة في حياتنا اخذت تغير من نمط حياة االطفال،
وخاصة في الساعات الكثيرة التي يقضونها في مشاهدة التلفزيون او امام الكومبيوتر او
العاب الفيديو وغيرها .لذلك نتوجه اليكم لكي تحثوا ابناءكم خالل هذه العطلة على القيام
بنشاط جسماني وعدم الخمول.
فيما يلي بعض المالحظات الهامة:
 .1توزع الشهادات على الطالب من الصف األول وحتى السادس يوم الجمعة،
 ،32/06/3012كذلك تـوزع في نفس اليوم لوائح الكتب واللوازم المدرسية المطلوبة
للسنة الدراسية .3012/3012
يستمر الدوام في هذا اليوم حتى الساعة  01:01صباحا.
نرجو التأكد من ان الرسوم المدرسية ورسوم الخدمات للسنة الدراسية 3013/3012
قـد دفعت او رتب دفعها في مكتب المدرسة قبل استالم الشهادة.
 .3اعادة اوراق االمتحانات لطالب صفوف (  ) 10 - 7ومراجعة االمتحانات مع المعلمين
ستكون يوم الثالثاء ،32/06/3012 ،الساعة  0321صبا ًحا.
 .2توزع الشهادات على الطالب من الصف السابع حتى العاشر ،يوم الجمعة
 ،32/6/3012الساعة العاشرة صباحا ً في الصفوف.
ال يعتبر الطالب مسجال للعام الدراسي المقبل اال بعد ترتيب امور جميع المستحقات المالية
تجاه المدرسة ،وايضا اذا لم تكن عليه اية تقييدات سلوكية او تحصيلية.
 .2من اجل التخفيف من عملية جباية تكاليف عدد من الفعاليات المدرسية خالل العام
الدراسي ستقوم المدرسة بجباية مبلغ  180شيكل ،تخصم بواسطة امر الدفع الدائم وذلك
من اجل تغطية ما يلي :مسرحية واحدة ،عرض موسيقي ،عرض راقص ،رحلة ليوم
واحد  021( ،شيكل)؛ والمشاركة في مشروع المدرسة االلكترونية ()E- School
( 30شيكل)..
تغطية اصابة االسنان :في حالة وقوع اصابة اسنان البنكم خالل العطلة ال سمح هللا  ،فان
وزارة المعارف تغطي عالجه (باستثناء حوادث السير والحرب) ،يمكنكم االتصال الى
العيادة القطرية على الرقم 1-800-44-33-44
 .2يكون مكتب مدير المدرسة مفتوحا ً لمقابلة االهالي او الطالب خالل الفترة ما بين يوم
االثنين ،01/07/3012 ،ولغاية يوم األربعاء ،02/07/3012 ،ما بين الساعة التاسعة
صبا ًحا وحتى الواحدة ظه ًرا.
الرجاء تعيين موعد مسبق لمقابلة المدير أو نوابه بواسطة سكرتارية المدرسة.
تبدأ السنة الدراسية الجديدة ،1023/1024 ،يوم الثالثاء  ،12/00/1023ويستمر الدوام
في ذلك اليوم لغاية الساعة  03311ظه ًراً.
 تعتمد المدرسة الزي المدرسي الجديد فقط (االعتيادي ولحصص الرياضة) في السنة
الدراسية  2013\2014وال يسمح للطالب بارتداء الزي القديم (الرمادي) .يمكن شراء
الزي الجديد من دكان المدرسة ابتداء من اسبوعين قبل ابتداء السنة الدراسية وبحسب
ما سيعلن في موقع المدرسة .يٌلزم الطالب بارتداء الزي المدرسي الجديد مع بنطلون
جينز اسود.

 نلفت نظركم ان الدفعات الشهرية لتغطية رسوم الخدمات في المدرسة االبتدائية
(الصفوف بستان وحتى ثامن) والتي تجبى من البنك مباشرة ستوزع على  0دفعات
شهرية من  10\9\1023وحتى . 10\4\1024
نكرر تمنياتنا الطيبة لكم ،وكل عام وانتم بخير.
مع االحترام
ادارة المدرسة
عنوان الموقع االلكتروني للمدرسةwww.nbs.org.il :

