حضرة تالمذتنـا في الصفوف النّـهائيّة الـمحترمين،
ساعة  54:6مساء ،ورغبةً منّا
في إطار االستعداد لـحفل
التـخرج يـوم الثالثاء  91حزيران  1098ال ّ
ّ
ومنكم في إنـجاح هذا االحتفال ،نطلب إليكم أخذ العلـم بـمضمون هذه الـمذ ّكرة والتقيّد بـها.
سنكون في انتظاركم:
 األربعاء  91حزيران – الخميس  9:حزيران 1098
الـمكان
التوقيت
الوصف
ساعة الثامنة صبا ًحا
ي
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ساعة الواحدة
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كرسم تأمين لثوب
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ً
مركز اللباس الـمدرس ّ
النادي
لدى تسليم الثوب بعد حفل
التخرج)
ّ
ي :مبنى
ساعة الثامنة صبا ًحا
التخرج (يسلَّم الثوب
استالم ثوب
من ال ّ
ّ
مركز اللباس الـمدرس ّ
النادي
ظـهرا
ساعة الواحدة
بعد دفع مبلغ التأمين وإبراز
حتى ال ّ
ً
الوصل)
 االثنين  98حزيران 1098
التوقيت
الوصف
ساعة الثالثة من بعد الظهر
تسليم بطاقات الدّعوة والشهادات ال ّ
ساعة الرابعة والنصف
التدريب على بروتوكول حفل ال ّ
التـخرج
ّ

الـمكان
مبنى الحضانة
في ملعب 6ème – 5ème

 الثالثاء  91حزيران 1098
ساعة الخامسة
 الوصول إلى مسرح سليم صفير قبل ساعة ونصف من بدء احتفال
ي عند ال ّ
ّ
التخرج أ ّ
والربع مسا ًء.
التخرج.
سن ارتداء قميص أبيض تـحت ثوب
 من الـ ُمس ْ
ّ
ْتح َ
 حـمل الــــ Cellulaireمـمنوع منعا باتا تـحت طائلة االنسحاب من التخرج.
ألي سبب كان ،ال يـمكنه الرجوع إليه.
 ك ّل
ّ
متخرج يترك مكانه خالل احتفال التخرج ّ
 عدم ارتداء (شورت) وعدم انتعال ْ
(قلشين) حفا ً
ظا على الحشمة ومهابة االحتفال.
 الجلوس بطريقة الئقة وعدم العلك واستخدام الخلوي في خالل االحتفال.
الـمدعوين إلى االحتفال ( :أشخاص) ،وضرورة إبراز قسيمة الدّخول الـ ُمرفقة ببطاقة
 التقيّد بعدد
ّ
الدّعوة.
 يُـمنَع على األهل منعًا باتًا التصوير في أثناء االحتفال.
 سنعتذر عن استقبال األوالد لـمحدوديّة األماكن ،وحفا ً
ظا على رسـميّة االحتفال.
ي شخص خامس أيًّا كان ومهما كان عمره فاألماكن مر ّمزة ومـحدودة.
 سنعتذر عن استقبال أ ّ

ساعة
 يُ ْرجى الحضور إلى كازينو لبنان ،يوم األربعاء  10حزيران في تـمام ال ّ
التاسعة مساء .سيت ّم االفتتاح في هذا الوقت بـ َمن ح َ
ضر.

 من االثنين  16حزيران حتى الجمعة  11حزيران 1098
ظـهرا لتسليم األثـواب في مبنى النادي ،واستـرداد
ساعة الثانية عشرة
ساعة التاسعة صبا ًحا حتى ال ّ
 من ال ًّ
مبلـغ التأمين.
 ال يُعاد رسم التأمين في حال عدم التقيّد بـهذه الـمواعيد.التخرج.
 الحضور إلى الـمدرسة ابتداء من  91أيلول  1098الستالم  DVDحفلة
ّ

يـخولكم أن
ي ،مـا
ّ
مالحظة 4الـمعلومات الواردة فـي هذه الرسالـة ،ست ُ َ
درج على موقـع الـمدرسة االلكترونـ ّ
ي وقت ،هذه التواريـخ والتعليمات وتلتزمـوا بـها.
تراجعـوا ،فـي أ ّ
اإلدارة

