
 
 

 حضرة أهـالي تالمذِتنــا الكـراِم،

 للعذراء مريم سّيدة لبنان، 
ا

ماء ابتهاًل بارك لُيبهجنا بإشراق أنوار السَّ
ُ
وسط ظلمات  ُيطلُّ علينا شهر أّيار امل

أزمات أخالقّية واقتصادّية وسياسّية، إلى جانب جريمة اًلنفجار في مرفأ  هذا الّزمن الّرديء، وحيال ما ُيصيبنا من

ذي اجتاح بأذّية سائر قطاعات الحياة اليومّية.2020آب  4بيروت، 
ّ
 ، وبخاّصة تحت وطأة الوباء ال

اء مسيرتنا ولكّننا مع كّل ذلك، ًل نزال نتمّسك وإّياكم، أّيها األعّزاء، بالّرجاء األكيد ببزوغ فجر جديد في فض 

نا لم نستسلم للّتحّديات 
ّ
ربوّية الّصامدة، ألّن أنظارنا مّتجهة نحو مستقبل أوًلدكم األحّباء. وقد ربحنا الّرهان ألن

ّ
الت

ا مّنا  العة، يقينا
ّ
تي ًل تزال تهّدد البالد ومصير األجيال الط

ّ
 "أّن مجيع األشياء تعمل خلري اّلذين حيّبون اهلل."الكبرى ال

خذنا الّتدابير والوسائل الّناجعة إلنقاذ الّسنة الّدراسّية (. 8/28)روما 
ّ
ني، وات

َ
ا كأسرة تربوّية، بهّمة ًل ت

ّ
فَنَهْضنا وتعاون

م ِمن ُبعد 
ّ
ا وقواعد جديدة للتعل ا جديدا لتالمذتنا في سائر الّصفوف املدرسّية. من أجل ذلك، أرسينا نظاما

م والّتعليم ِمن ُبعد، بالّتجهيزات البشرّية والّتكنولوج
ّ
. فجاء التعل

ا
ة
ّ
وجستّية واملنهجّية والّتنظيمّية كاف

ّ
 ّية والل

 تجاوب معه جميع الّتالميذ، بفضل حكمة الجسم الّتعليمّي واإلدارّي ومناقبّيته 
ا

ا متكامال في مدرستنا، نظاما

وثيق مع إدارة املدرسة ومشروعها وجهوزّيته وتضحياته، وبفضل رعايتكم أوًلَدكم ومرافقتكم إّياهم وتعاونكم ال

مين ماهرين في زمن الحجر الّصّحّي القسرّي! وهذا ما أشاع في 
ّ
ا، معل الّتعليمّي الجديد. لقد أصبحتم، أنتم أيضا

م ِمن ُبعد. فلكم مّنا أطيب األماني والّتهنئة.
ّ
ا من اًلطمئنان واملثابرة في عملّية التعل  نفوس أوًلدكم جوا

 خواتيمها حّتى ُبعد ِمن الّتعليم نظام وفق ٢١ - ٢٠نواصل مًعا الّسنة الّدراسّية االستثنائّية وليقّدرنا اهلل ل 

إجراء االمتحانات مهم من لسائر تالمذتنا، فنشهد نجاحهم بل تفّوقهم بعد تقّد  ،2021 حزيران 25 يف

تي تحّن إلى رؤية وجوههم البهّية. وكما كانت إدارات حضوريًّا 
ّ
املراحل الّتعليمّية حريصة طيلة هذه في مدرستهم ال

لة بوضوح لهذا  رتيبات والبرامج املفصَّ
ّ
رسل إليكم الت

ُ
ربوّية، فسوف ت

ّ
الّسنة على إعالمكم بكّل البرامج والجداول الت

الث واألخير.
ّ
قة املتبادلة والجّد  الفصل الّدراس ّي الث

ّ
ا بروح اإليجابّية والّتعاون والث ّية رجاؤنا هو أن نظّل نعمل معا

م.
َ
رّسل، أمام هللا وأمام العال

ّ
ِم الحياة، باملعرفة والحكمة والّنعمة والت

َّ
 البّناءة في سبيل نمّو أوًلدكم وارتقائهم على ُسل

ربوّية أن نوّجه إليكم الّتهاني 
ّ
 وبحلول عيد الفصح املجيد لدى الكنيسة األرثوذكسّية، يطيب لي ولألسرة الت

ا مع صاحب املزمور:  مرّددينالقلبّية بأبهى األعياد وأعظمها،   جميعا

ُّ ونفرح فيه ،هذا هو اليوم اّلذي صنعه الّرّب "  (24: 118)مز  ."تعالوا ُنَسر

ا إلى  ني أدعوكم جميعا
ّ
ا، إن ، Microsoft Teams اجتماع تربوّي افرتاضّي عرَب املنّصة اإللكرتونّية ختاما

شرقة في ذلك الحين،  ، الّساعة الّسادسة مساًء.2021أّيار  10الواقع فيه  االثننييوَم 
ُ
وإلى أن نلتقي بوجوهكم امل

للمشاركة في اًلجتماع، ُيرجى الّنقر على الّرابط ) أدعو لكم بفيض من ِنعم الّسماء، ودوام العافية والهناء.

ا.( ه إليكم ًلحقا
ُ
ذي سنرِسل

ّ
 اإللكترونّي ال

 وتقديري.مع حمّبتي 
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ّ
 رئيسة الث


