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 حضرة أولياء الطلبة األعزاء ،

 

منتََخبين قبلوا بتكريس جزء من وقتهم لخدمة المدرسة واألهالي الّذين تمثّلهم. وهي تلتقي بالرئيس مّرة في  عضاءلجنة األهل أتضّم 

الشهر لتنقل إليه اهتمامات األهل وقلقهم، أو لمناقشة مسائل معيّنة تحتاج إلى جواب سريع. واألب الرئيس يُعِلم اللجنة بَِسير العمل 

افة الموازنة المدرسيّة(. باإلضم بعرضها عليها )لزَ عرض عليها الملفّات التّي هو مُ جتماعّي والرياضّي في المدرسة، كما يالتربوّي واال

 .تمويليّةإلى ذلك، تقوم اللجنة بتنظيم أو بتنسيق عدّة نشاطات اجتماعيّة وتربويّة أو 

 

مدرسة ال يُعقد فيسإلى االجتماع الذي  ،أولياء الطلبة صفتكمب ،نهايتها، ندعوكمشارفت على قد ة وكالة لجنة األهل الحاليّ  مدّة بما أنّ 

كانون  12الصادر في  4564والمرسوم رقم  ،1981آذار  13الصادر في  11/81، عمالً بأحكام القانون ممثّليكم الجدد النتخاب

 الخاّص بتنظيم الموازنة المدرسيّة. 515/96وعمالً بالقانون  ،ذي يحدّد طريقة تطبيق هذا القانونالّ  1981األول 

 

في قاعة  رابعة بعد الظهرالساعة الفي تمام   2120 تشرين الثاني 92االثنين  يومتاريخ االجتماع ومكانه: يُعقد االجتماع  -

. النصاب القانونّي هو نصف عدد أولياء الطلبة زائد واحد )ممثِّل واحد عن العائلة(. وإذا لم يكتمل (فرع الكبار) المحاضرات

 في المكان نفسه والساعة عينها. 2120كانون األول  6االثنين  يومالنصاب القانونّي، فإّن اجتماًعا انتخابيًا ثانيًا سيُعقد 

 

 .عضًوا 17هو  األهل لجنة أعضاء ، عدد4564من القرار ولى الفقرة األ، 3بالمادة  عدد أعضاء اللجنة: عمالً  -

 

 .ثالث سنواتمدّة وكالة أعضاء اللجنة: هي  -

 

ت من ذوي الطالّب طيلة سنواب منذ سنتين على األقّل، وأن يبقى من ذوي الطالّ على المرّشح أن يكون تقديم طلبات الترشيح:  -

قدمم الترشيح يُ الرئيس: " القسيمة الخاّصة بالترشيح من أمانة سّر األبلتقديم ترشيحكم، نرجوكم أن تطلبوا  .التفويض الثالث

شخصيًا وباليد ويُعطى مقدّمه إشعاًرا خطيًّا بقبوله أو رفضه، مع تعليل الرفض. ويُقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدّد لالنتخاب 

(. إّن الجهاز المخّول استقبال الترشيحات وقبولها أو رفضها، هو أمانة سّر األب الرئيس. 4564، المرسوم 3بأربعة أيّام" )المادة 

من  2021تشرين الثاني  18 الخميس الثاني حتّى يومتشرين  15اإلثنين  وهذه األمانة ستكون جاهزة لقبول الترشيحات من يوم

ي ف على مدخل المدرسة.  إّن الئحة المرّشحين سوف تُعلّق هروالنصف بعد الظ الساعة السابعة والنصف صباًحا حتّى الثانية

 .2021تشرين الثاني  23 الثالثاءا من االنتخاب، أي يوم عمل أيّام أربعةقبل  فرع الكبار

 

 

 في  بشاااافّع ف  ا  الذين سااااا اوا الةا ساااا  واألهلين، فرًدا فرًدا ، لجنة األهل السااابقة أعضاااء هذه الرسااالة قبل أن أشااكر نهيال أودّ أن أ
 الةاضي . السنوات

دأ أود  أن ختامال يوف ال  كممشا كت ي  أهة   لى بالتالي في حياة الةا س  و  األهعدو  لجن    ي  أهة   لى  شا   .اباتفي هذه االنتخ الف  
 

  

 ، بقبول فائق احترامي وتقديري.األعّزاء اليوتفّضلوا، أيّها األه
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