روزنامة العام الدّراسيّ لسنة 2021 - 2020
دفع القسط المدرسيّ األول
دفع القسط المدرسيّ األول
 18آب –  20آب ّ
ّ26آبّ–ّّ27آب ّ
ّ7أيلولّ–ّّ9أيلول
الصفوف الثانويّة
 7:50ق ظ –  3:17ب ظ
بدء العام الدراسيّ لصفوف البكالوريا العالميةّ(ّIBDP Year 2عنّبعدّعبرّاالنترنت) ّ
 28آب (الجمعة)
 7:50ق ظ –  3:17ب ظ
بدء العام الدراسيّ للصفّوف الثانويّة الثالثة (منهج لبناني) و البكالوريا العالميةّ ّIBDP Year 1
 8أيلول (الثالثاء)
(عنّبعدّعبرّاالنترنت)
يوم توجيهيّ للطالب في الصفوف الثّانوية
 8:00ق ظ –  1:00ب ظ
ّ21وّّ22وّ23
أيلول
بدء العام الدّراسيّ للصّفوف الثانويةّ(عنّبعدّعبرّاالنترنت)
 8:00ق ظ –  1:00ب ظ
 24أيلول (الخميس)
الصفوف المتوسّطة
بدء العام الدراسيّ للصفّ التاسع اساسيّّ(عنّبعدّعبرّاالنترنت)
 7:50ق ظ –  3:17ب ظ
 8أيلول (الثّالثاء)
 24وّّ25وّ 26أيلول يوم توجيهيّ للطالب في الصفوف المتوسطة
 8:00ق ظ –  1:00ب ظ
بدء العام الدّراسيّ للصّفوف المتوسطةّ(عنّبعدّعبرّاالنترنت)
 8:00ق ظ –  1:00ب ظ
 28أيلول (االثنين)
الصفوف االبتدائيّة
 2:00ب ظ
يوم توجيهيّ ألهاليّالصفوف االبتدائيةّ(عبرّ)ZOOM
 4أيلول (الجمعة)
بدء العام الدّراسيّّللصفّاألولّوّالثانيّوّالثالثّ(وجهّلوجهّوّعنّبعدّعبرّاالنترنت)
 8:00ق ظ –  1:00ب ظ
 23أيلول (األربعاء)
بدء العام الدّراسيّ للصفّالرابعّوّالخامسّ(عنّبعدّعبرّاالنترنت)
 9:00ق ظ –  2:00ب ظ
 23أيلولّ(األربعاء)
صفوف الّرّوضات
 4:00ب ظ –  5:00ب ظ
 16وّّ17وّ 18أيلول يوم توجيهيّ ألهاليّصفوف الروضاتّ(عبرّ)ZOOM
بدء العام الدّراسيّ لصفوف الروضة األولىّوّالثانية و الثالثةّ(وجهّلوجهّوّعنّبعدّعبرّ
 8:00ق ظ –  10:00ق ظ
 22أيلول (الثالثاء)
االنترنت)
ً
•ّبالنسبةّللصفوفّمنّّKG1إلىّالثالثّابتدائيّّ،ستبدأّالمدرسةّوفقاّللتواريخّالمذكورةّأعالهّ.سيكونّالحضورّمزي ًجاّمنّالدروسّوج ًهاّلوجهّوعنّبعدّعبر ّ
اإلنترنتّّ،معّاتخاذّاإلجراءاتّالوقائيةّالصحيةّوأخذّالمشورةّمنّوزارةّالتربيةّوالتعليمّالعاليّوّوزارةّالصحةّ .
•ّبالنسبةّللصفوفّمنّالرابعّإلىّالثانيّعشرّّ،سيكونّالتعلمّعنّبعدّعبرّاإلنترنتّمعّمراجعةّالقرارّخاللّأسبوعينّ.ومعّذلكّّ،سيحضرّطالبّالصفوفّ
المتوسطةّوّالثانويةّإلىّالمدرسةّفيّأيامّالتوجيهّوفقًاّلجدولّزمنيّسيتمّنشرهّلتلكّاأليامّ.بعدّمراجعةّالقرارّّ،سيتمّوضعّجدولّجديدّلاللتحاقّبالمدرسةّبعدّ
أخذّالمشورةّمنّوزارةّالتربيةّوالتعليمّالعاليّوّوزارةّالصحةّ.وّسيكونّالتعلمّعلىّاألرجحّمزي ًجاّمنّالفصولّالدراسيةّوج ًهاّلوجهّوعنّبعدّعبرّ ّ
اإلنترنتّّ،معّاتخاذّجميعّالتدابيرّالوقائيةّالصحيةّمنّأجلّسالمةّمجتمعناّ .
 8:30ق ظ –  1:00ب ظ

•ّبصرفّالنظرّعنّأسلوبّالتعلمّالذيّنقررهّّ،يمكنّللطالبّدائ ًماّاختيارّالقيامّبالتعلمّعنّبعدّعبرّاإلنترنتّطوالّالوقتّ .

•ّخاللّأيامّالتوجيهّللصفوفّالمتوسطةّوالثانويةّّ،لنّتسيرّالحافالتّالمدرسيةّ .
•ّيجبّأنّيرافقّطالبّصفوفّالروضاتّأحدّالوالدينّفيّطريقهّإلىّالمدرسةّومنّالمدرسةّمنّالثالثاءّّ22أيلولّحتىّالجمعةّّ25أيلولّّ.2020يمكنّألحدّ
الوالدينّفقطّالبقاءّفيّالمدرسةّمعّطالبّالروضةّاألولى.
ّ
راسي
العطل المدرسـيّة  -انتهاء الفصل الدّراسيّ  -نهاية العام الد
* عيد األضحى
 31تموز  3 -آب (ضمنًّا) (الجمعة  -االثنين)
* رأس السّنة الهجريّة
 20آب (الخميس)
* عاشوراء
 29آب (السّبت)
* عيد المولد النّبويّ الشّريف
 29تشرين األوّل ّ30 -تشرين األوّل (ضمنًّا) (الخميس  -الجمعة)
عيد االستقالل
 22تشرين الثاني (األحد)
انتهاء الفصل االّول
 23تشرين الثاني (االثنين)
عيد الميالد ورأس السّنة
 19كانون األول  3 -كانون الثّاني (ضمنًّا) (السّبت  -األحد)
عيد الميالد لدى الطّائفة األرمنيّة
 6كانون الثّاني (األربعاء)
عطلة الشّتاء وعيد مار مارون
 5شباط  9 -شباط (ضمنًّا) (الجمعة  -الثالثاء)
انتهاء الفصل الثّاني وعيد المعلّم
 6آذار  10 -آذار (ضمنًّا) ( السّبت  -األربعاء)
عيد البشارة
 25آذار (الخميس)
عيد الفصح الغربيّ
 1نيسان  5 -نيسان (ضمنًّا) (الخميس  -االثنين)
عيد الفصح الشّرقيّ
 29نيسان  3 -أيار (ضمنًّا) (الخميس  -االثنين)
عيد العمال
 1أيار (السّبت)
* عيد الفطر
 13أيارّ 16 -أيار (ضمنًّا) (الخميس  -األحد)
عيد التحرير
 25أيّار (الثالثاء)
نهاية العام الدّراسيّ لصفوف الرّوضات
 10حزيران (الخميس)
نهاية العام الدّراسيّ للصّفوف االبتدائية
 11حزيران (الجمعة)
نهاية العام الدّراسيّ للصّفوف المتوسطة و الثّانوية
 25حزيران (الجمعة)
* مواعيد تقريبيّة على أساس الرّوزنامة الهجريّة.

