
 2019 -2-28 طرابلس في                               
      

 ”classe de deux ans“ تسجيل األطفال في صفوف السنتينتلبية لرغبة األهالي الكرام ، وبعد اإلقبال على      

مع اإلشارة بأن   - المئتين –" في مبنى الروضات  الفرنسي واالنكليزي "نعلن عن استمرار التسجيل لهذه الصفوف 

، إضافة مجهزة  بجميع الوسائل التربوية الحديثة المالئمةطفل ، علما بأنها  14األعداد في كل شعبة لن تتعدى الـ 

 إلى الرعاية الصحية المتميزة واستشارات توعية لرعاية األطفال بإشراف اختصاصيين في هذا المجال.

من الساعة ،  ضمنا نيسان 18الخميس يوم  حتىويستمر  آذار 4في  ناالثنييبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم 

 تقديم الطلبات على الشكل التالي :على أن يستأنف ، التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر

 . 2019أيار  30يوم الخميس حتى أيار   2الخميس وم يـ -

 . 2019حزيران  27حزيران حتى يوم الخميس  10يوم االثنين  -

 .2019أيلول  9حتى يوم االثنين  آب  27الثالثاء يوم  -

  لصفوف السنتينالوثائق المطلوبة من التالمذة الجدد عند تقديم الطلب : 

  صورة عن الهوية -

 عليه صورة شمسيةجديد إخراج قيد أصلي  -

  2صورة شمسية عدد  -

 . صورة عن دفتر اللقاحات التي تلقاها الطفل -

 /ل.ل. 1.000.000/ القسط األولديد ــإلى تسباإلضافة  مائة ألف ليرة لبنانية  /ل.ل. 100.000 /رسم التسجيل

 .غير قابل لإلستردادعلما أن رسم التسجيل  .نانية يدفع نقدا في قسم المحاسبةمليون ليرة لب

 االدارة - وشكرا      .األماكن محدودة واألفضلية للمسجلين األوائل -
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من الساعة ،  نيسان ضمنا 18الخميس حتى يوم ويستمر  آذار 4االثنين في يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم 

 ، على أن يستأنف تقديم الطلبات على الشكل التالي :التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر

 . 2019أيار  30يوم الخميس حتى أيار   2الخميس وم يـ -

 . 2019حزيران  27حزيران حتى يوم الخميس  10االثنين يوم  -

 .2019أيلول  9حتى يوم االثنين  آب  27الثالثاء يوم  -

  لصفوف السنتينالوثائق المطلوبة من التالمذة الجدد عند تقديم الطلب : 

  صورة عن الهوية -

 عليه صورة شمسيةجديد إخراج قيد أصلي  -

  2صورة شمسية عدد  -

 . دفتر اللقاحات التي تلقاها الطفلصورة عن  -

ل.ل./  1.000.000/ القسط األولديد ــإلى تسباإلضافة  مائة ألف ليرة لبنانية ل.ل./  100.000 رسم التسجيل/

 .غير قابل لإلستردادعلما أن رسم التسجيل  .نانية يدفع نقدا في قسم المحاسبةمليون ليرة لب
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