
 

 ،االهالي الكرام

ها ب االشتراك ، والتي يمكن2018-2017للعام  الالمنهجية الفعاليات برنامج جمعية أصدقاء المدرسة الثانوية الفرنسية في القدس لكم تقدم

 .للجمعية المنضمون للطالبفقط 

في حديقة  8:30الساعة  2017 سبتمبر ايلول / 8يوم الجمعة قُدم  الالمنهجية الفعالياتالعرض المفصل للجمعية والمشاركون في 

 .ةعضويالدفع رسوم مام للجمعية وضوكذلك ستتاح الفرصة لالهالي باالن. المدرسة

 .2018 يونيو / حزيران 14وستنتهي في  2017 ايلول / سبتمبر 25في  الالمنهجية الفعالياتستبدأ معظم 

الفن البالستيكي الذي سيكلف  فعالية ، باستثناءلقاءلكل  شيكل 25، أو )لقاءا   32 وعددهم( لجميع اللقائات شيكل 800هي  فعاليةرسوم كل 

 .نصف السعر فقط ةالَمْمنُوح العائالتستدفع لتمويل المعدات الالزمة.  وذلك شيكل 900

 ايلول / سبتمبرشهر ، األولى في بدفعتينأو  ايلول / سبتمبرشهر في وقت التسجيل في  واحدة بدفعة بالكاملالرسوم  دفعيمكن أن يتم 

بدء البالكامل بمجرد  الرسوم دفعيجب . المدرسة الدوام في ساحة، خالل فترة 2018فبراير  / شباط16 حتى  12من ابتداءا   ةوالثاني

 .الفعاليةب

 :الدوام في ساحة المدرسة، خالل ساعات ايلول / سبتمبر 15إلى  11من  ابتداءا   نقداالمختارة  فعالياتللالدفع  يجب

  15:30 حتى 14:30ومن الساعة  8:30 حتى 8:00من الساعة  الخميس حتىمن االثنين . 

  13:00حتى  12:00الجمعة من الساعة . 

 .بعد الدفع فقطهم بفعاليتبدء  للطالبيمكن 

التي تركت المدرسة سر ألا، باستثناء الفعاليات خالل فترة أي غياب بسبب المدفوعةالرسوم  استراجاعلن يتم ف، شامل دفع الرسوم كون

 ."خالل العام الدراسي

 :  الفعاليات ساعات

 15:30حتى  14:30من الساعة  الفعالياتاألطفال، ستجري  اتضوفي ر. 

  15:45 حتى 14:45االبتدائية، من الساعة  الصفوففي. 

 16:45حتى  15:45الثانوية، من في الصفوف االعدادية و 

. في حالة في نهاية األوقات المذكورة أعاله األطفال، وبعد ذلك يجب استرداد الفعاليةحتى نهاية  المرشدينتحت مسؤولية سيكونو  لطالبا

ألنه ، المدرسة في سيتم إحالة األطفال إلى الحضانة، الفعالية ساعات  بعدلم يتم استرداد األطفال  إذا . المرشدتأخر استثنائي، يرجى إبالغ 

 .،الحضانة ليست مجانيةهذه  لمعلوماتكم ،دون مراقبة االهال بعد انتهاء فعاليتهالمدرسة ب ال يسمح ألي طفل البقاء في

 ).اصابات تأمين(  شخصيتأمين مدني  طالبكل بحوزة  ، يجب أن يكونالمنهجية فعاليات هي الفعالياتبما أن هذه كذلك  .

 . الفعاليات نظام باخالل قامإذا الفعالية  ي طالب منا باقصاءتحتفظ الجمعية بالحق 

 :للجمعية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للفعالياتمفصل  شرحللحصول على 

c1x1t-https://www.aalfjerusalem.com/about1 

 .موفقة أسبوع التسجيل، ونتمنى لكم سنة دراسية خاللالترحيبي أو  لقاءا نتطلع إلى رؤيتكم في

 الجمعيةطاقم 

https://www.aalfjerusalem.com/about1-c1x1t
https://www.aalfjerusalem.com/about1-c1x1t

