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مدارس العطلة الصيفيةّ
ّ
حضرة أولياء األمور
األعزاء
ّ
تحية طيبة وبعد؛

ّ
الصيفية
البرنامج :مدارس العطلة

ّ
ّ
ّ
الصيفية" ،الذي يهدف إلى منح إطار تربو ّي
تعليمي يجيب عن
يسرنا أن نعلمكم بانطالق برنامج "مدارس العطلة
احتياجات التالميذ املختلفةّ ،
ّ
ويشجع اندماجهم في العمل.
ويخفف العبء الذي يقع على كاهل األهل
ّ
إضافية من أجل تقليص الفجوات ،وتعزيز ثقافة االستغالل
ترى وزارة التربية والتعليم في هذا البرنامج ركيزة
الصحيح لوقت الفراغ.
ّ
ُي َّ
الحالية ) 2018 ،في الصفوف األول ,الثاني والثالث
طب ُق البرنامج في مدارس القرية (السنة الدراس ّية
ُي ّ
فعل البرنامج في األسابيع الثالثة األولى من شهر ّتموز (منذ  01/07/2018حتى .)21/07/2018
ابتداء من يوم األحد ّ
ُ تجرى ّ
الفع ّ
ً
حتى الخميس ،بين الساعات 13:00 – 8:00
اليات


ّ
ّ
سي ّ
يشمل الطاقم التربو ّي الذي ُ
فعل البرنامج :املعلمين واملرشدين ،كما ُوي َع َّين مركز إلدارة البرنامج.



يتم تفعيل التالميذ وفقا للمضامين َ
خالل البرنامج ّ
القي ِم َّية ذات الجودة ،بهدف تطوير املهارات والقدرات
في مجاالت اإلثراء املختلفة.



يحصل التالميذ ّ
كل يوم على وجبة خفيفة.

ّ
مع تمنياتنا بالتوفيق
باحترام
نصر صنع هللا
رئيس المجلس المحلي

مجيد الدين موسى
مدير قسم التربية والتعليم

_______________________________________________________________________

ת.ד ,1.מיקוד -20188 :טל 04-6875417 .פקס04-9989591.

جملس دير األسد احمللي

מועצה מקומית דיר אל אסד

قسم الرتبية والتعليم

מחלקת חינוך

DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM

التسجيل لطالب األول والثاني والثالث في املدرسة التي يتعلم فيها الطالب/ة

األربعاء 30 ،أيار2018 ،

موافقة األهل
أنا املوقع أدناه._____________________ :
ولي أمر الطالب/ة :ـ___________________الصف__________________ :
أوافق
ال أوافق
على اشتراك ابني ابنتي في برنامج مدارس " العطلة الصيفية “للسنة الدراسية الحالية2018/2017 .

اسم ولي أمر الطالب ___________________
التوقيع _________

_______________________________________________________________________

ת.ד ,1.מיקוד -20188 :טל 04-6875417 .פקס04-9989591.

