

الدوام المدرسي:
الدوام المدرسي لعام  8102 –8102سيكون عمى النحو التالي مع مراعاة تعميمات
وزارة التربية والتعميم والعطل الرسمية:

انٍىو

انزبرٌخ

انفئخ

وقذ انذواو

انطجذ

8/25

دواو انهٍئخ انزذرٌطٍخ

9:00

االثٍٍُ

9/3

دواو قطى األضبضٍخ انذٍَب

1:05-7:30

االثٍٍُ

9/3

دواو قطًً انثبَىي
واألضبضٍخ انؼهٍب

2:30-7:30

انخًٍص

9/6

دواو انجطزبٌ KG1

1:05-7:30

انطجذ

9/8

دواو انزًهٍذي KG2

1:05-7:30



ٌرجى حضىر أطفبل انروضخ  KG1و  KG2إنى انقطى ثًرافقخ روٌهى
ٌىو انطجذ انًىافق  9/1يٍ انطبػخ  9:00حزى  11:00صجبحب.



ضٍُزهً انذواو فقظ نٍىو انخًٍص  9/6نقطًً انروضخ وانذٍَب انطبػخ
 12.30ظهرا ورنك نزحذٌذ يطبر انجبصبد.



األقساط والكتب والمالبس

 .1األقساط :

* يتم تسديد القسط األول من الروضة لغاية الصف األول الثانوي.
* يتم تسديد القسط كامالً لمصف الثاني الثانوي.
* يرجى إبراز سند القبض ليتم شراء الكتب والمالبس المدرسية.
 .8الكتب:

سيتم الدفع نقداً لثمن الكتب والدفاتر كاممة  -يمنع التجزئة فيي اليكيتيب  -لجمجمجيجع
المراحل في مكتبة الكمية حسب األيام المخصصة لكل صف.

 .:المالبس:

سيتم الدفع نقدا لثمن المالبس واستالمها من غرفة المالبس ويمنع تبديمها
نهائيا لذا الرماء التأكد من القياس قبل الشراء.



مواعيد بيع الكتب المدرسية والزي المدرسي والتسجيل لمباصات:
مالحظييية :التيييسجيل لمباصيييات لمطالبيييات القيييدامى والجيييدد يتيييم بالتنيييسي ميييع
مسؤول الحركة لتحديد موقع السكن بدقة.
المواعيد من الساعة  2::1لغاية الساعة  0::1ظه ارً
انٍىو
انخًٍص
انطجذ

انزبرٌخ
8/16
8/18

ان ف
األول األضبضً
انثبًَ وانثبنث األضبضً

يٍ  20نغبٌخ  8/ 24ػطهخ ػٍذ األضحى



8/25
8/27
8/28

انطجذ
االثٍٍُ
انثالثبء

انراثغ وانخبيص األضبضً
انطبدش وانطبثغ األضبضً
انثبيٍ وانزبضغ األضبضً

8/29
 8/30و 9/1

األرثؼبء
انخًٍص وانطجذ

انؼبشر واألول انثبَىي ثفرػٍه
انجطزبٌ وانروضخ

كزت قطى انروضخ:

سٍتُ دفغ يجهغ (  ) 65دٌُبرا ثّٓ وتب اٌرشضةرف رً ِرىرتردرف اٌرّرذسسرف
اٌّخصصف ضٌ تٍُ ضًٌ ا ِش ضصً اٌمدض فقظ  ،أِ اٌرىرترب
اٌشضةف الستعّ ٌه


ر

رب ا ٌر َ

رحححفحع رً ل رُ

ب اٌدشٔ ِح اٌّمشس.

دواو انزىجٍهً انفرع انحؼحهحًحً ٌحجحذأ ثحزحبرٌحخ  7/21نحًحبدرحً يحهحبراد االر حبل
وانرٌبضٍبد فقظ وثبقً انًىاد يٍ  8/1رسايُب يغ انفرع األدثً حطت انحجحرَحبيح



انًؼزًذ .
اَزظبر انطبنجبد فً قطًً انروضخ وانذٍَب:

سٍى ْ هٕ ن يجهغ (  ) 30دٌُبر شهرٌب بذي أتظ س ٌٍط ٌد ت اٌٍ اتً ٌٍس ٌرهرٓ أار ات
ً اٌّشا ً ا س سٍف اٌعٍٍ ضاٌث ٔ ي ضسٍى ْ اٌذ ع ً ل ُ اٌّح سدف.



َؼهًكى ثأَه قذ رى اػزًبد رطجٍق  B12نهزىاصم
يغ أونٍبء األيىر ثكم يب ٌخص انطبنجبد،

B12

وضُىافٍكى ثبنزؼهًٍبد الحقب.


ثبنُطجخ نًهفبد اَزقبل انطبنجبد:

ٌشخى ِٓ ا هً اٌىشاَ ِشى سٌٓ إبالغ ل ُ اٌت دًٍ ضإعط ء ضسلف اٌرمردر ي
ِٓ اٌّذسسف ا اشى بفتشة و ٍف ضرٌه ٌٍت ٕى ٌٍّذسسف أاز اٌر لرا اٌرىر رً
ٌتدهٍض اٌّطٍ ب أض أضساق ٌٍ فش ا سج اٌدالد ،عٍّ ً بأْ اٌٍّف ت س
بعذ تذلٍك اٌدذاضي اٌّذسسٍف

ت ٍَُ

ب ِ عذ ضصاسة اٌتشبٍف ضاٌتعرٍرٍرُ أي ارالي

دضاَ اإلداسة اٌع ِف ً شهش آب.
يالحظبد هبيخ نهؼبو انقبدو:


رغهق األثىاة انخبرجٍخ نهكهٍخ انطبػخ انحثحبيحُحخ صحجحبححب ورحفحزح ػحُحذ
انطبػخ انىاحذح وانرثغ ظهرا .



انًالػت نخذيخ انطبنجبد ونٍحص نحزحرحًحهحر أونحٍحبء األيحىر ،ويحىاقحف
انطٍبرد نههٍئخ اإلدارٌخ وانزذرٌطٍخ فقظ شبكرٌٍ نكى رؼبوَكى.

رىزع انشهبداد انًذرضٍخ ٌىو انطجذ انحًحىافحق  2018/6/23فحً
رًبو انطبػخ انؼبشرح صجبحب حزى انىاحذح ظهرا وثؼحذ رنحك ضحى
ركىٌ انشهبداد فً اإلدارح انؼبيخ وفق ثرَبي انذواو انًؼزًذ.
ألي مستجدات نرجو المتابعة عمى موقع التواصل االجتماعي الخاص بالمدرسة
أو الموقع االلكتروني أو االتصال عمى خط اإلعالنات
اإلدارة

هاتف 5664158 :
فاكس2029565 :
خط اإلعالنات2062260 :

www.rosarycsh.com
Our page on facebook:
Rosary College School\Shmeisani

تعليمات
العام الدراسي 2019 -2018
حضرة أولياء أمور طالباتنا الكرام،،،
مع إطاللة عيام دراسي جدييد ،تتشرف إدارة اليكيمييية بيتيقيدييم الشيكير ليميييء أوالً وألولييياء

األمور ثانياً عمى حسن الثقة ،كما ونرحب بطالباتنا الجديدات وذوييهين اليذيين اخيتياروا

الوردية بيتاً آمناً لفمذات أكبادهم ،راجين منهم التعاون والسير معاً يداً بيييد لينيميا اليعيام

الدراسي الجديد  8102-8102بهمة وعزم ،واضعين بين أيديكم أهم التعميميات اليتيي
تمهد لنا طري مسيرتنا التربوية والتعميمية.

دواو اإلدارح انؼبيخ
شهر حسٌراٌ
 يٍ ربرٌخ  6/ 9وحزى آخر انشهر يٍ انطبػخ  9:00حزى  1:00ظهرا ( يب ػذا أٌبو انؼطمواألػٍبد انرضًٍخ) .

شهري رًىز وآة
َ
 أٌبو االثٍٍُ يٍ كم اضجىع يٍ انطبػخ  9:00صجبحب حزى  1:00ظهرا -يٍ ربرٌخ ٌ 8/16ىيٍب يٍ انطبػخ  8:30حزى انطبػخ  1:30ظهرا

