مدرسة دى السال"الفرير"
الظاهر – القاهرة
العام الدراسى 2021 / 2020

القسم الثانوى
القسم االعدادى
القسم االبتدائي الكبير
القسم االبتدائي الصغير
قسم رياض األطفال
قسم التربية الخاصة
عمومى المدرسة
فاكس

25928070
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25885651
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25885649
25885652
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25908291

البريد اإللكتروني:
delasalle@lasalle-eg.net

الصفحة الرسمية علي موقع
التواصل االجتماعي:
facebook.com/delasalleegypte
25885653 - 25909765 -

أوال  :مواعيد سداد القسط األول
ابتدأ ً مـن
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 -1القسط األول للمصروفات المدرسية للعام الدراسي  2021 / 202قدره  7000جنيهاً.
 -2مواعيد الخزينة من الساعة  9صباحا إلى الساعة  1ظهرا طوال اإلجازة عدا الجمع واآلحاد واإلجازات الرسمية.
 -3مصروفات الصف الثالث الثانوى وفصل ما قبل الحضانة تسدد بالكامل مرة واحدة .
 -4الطالب الذين لم يسددوا مصروفات العام المنتهي  2020 / 2019لن يسجلوا في قوائم الفصول للعام الدراسي
 2021 / 2020طبقا ً للقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ويعتبر الطالب متنازال عن مكانه ويحق لإلدارة شغله بطالب
مستجد ،ويمكن النظر فى أمر قبوله بعد أول سبتمبر إذا وجد مكان خال.

ثانيا ً :مواعيد سداد القسط الثانى

* شهر ديسمبر  2020للمراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
* شهر يناير  2021لقسمى نحو حياة أفضل والحضانة.

و نرجو مراعاة هذه المواعيد حتى التضطر المدرسة لتطبيق القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

ثالثا ً :سيارات المدرســة
-1

-2
-3

-4

اإلدارة تقوم بتحديد خط سير السيارات تبعا لضرورات المرور ومواعيد الدراسة وال يجوز للسادة أولياء األمور
طلب التوصيل من الباب للباب  ،ولإلدارة الحق فى تعديل خط السير فى أى وقت من العام الدراسى دون إبداء
األسباب.
تصرف إدارة المدرسة بطاقة ركوب السيارة للطلبة المشتركين فيها لكل فصل دراسى على حدة .ويجب على الطالب
أن يحتفظ ببطاقة السيارة دائما معه وأن يقدمها عندما تطلب منه.
لما كانت سيارات المدرسة مزدحمة  ،لذلك فإن إدارة المدرسة تقبل الطلبة المستجدين فى السيارات فى حدود
األماكن المتاحة وتعطى األولوية ألخوة الطلبة الحاليين.
فى حالة خروج الطالب عن النظام العام واآلداب والسلوك بالسيارة تطبق إدارة المدرسة مبدأ العقاب و من حق
إدارة المدرسة فصل الطالب لمدة محددة أو فصله نهائيا طوال مدة قيده بالمدرسة.

رابعا ً :مواعيد تسليم الكتب
ستحدد فيما بعد.

خامسا ً :مواعيد بداية العام
الدراسى

سادسا ً :الزى المدرسى
يتكون الزي المدرسي من :
" -1تي شيرت" خاص بكل مرحلة.
 -2بنطلون خاص بكل مرحلة.
 -3جاكيت أو سويت شيرت خاص بكل مرحلة.
 -4الحذاء لون أسود أو كحلي أو أبيض وال يجوز للطالب الحضور إلي المدرسة بلون آخر أو أي لون "فوسفوري".

يتم صرف الزى المدرسى ابتداء من السبت  1أغسطس  2020من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  2بعد الظهر يوميا
ماعدا يوم األحد .منعا لالزدحام ،يراعى عدم االنتظار حتى يوم تسليم الكتب أو أول يوم دراسي لشراء الزي.

سابعا ً  :مالحظـات
* برجاء ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل المدرسة.
* فى حالة وجود أخوة تسدد المصروفات فى الموعد المحدد ألى منهما .
* المصروفات المدرسية والرسوم اإلضافية ،هى رسوم سنوية إجمالية تستحق السداد مهما طال غياب الطالب عن المدرسة حتى
لو كانت لظروف قاهرة ومن حق المدرسة عدم إصدار أى شهادات قيد أو تخرج إال بعد سداد المستحق عليه.
* يرجى مراجعة موقع المدرسة اإللكترونى  www.lasalle-eg.net :أو الصفحة الرسمية علي موقع التواصل االجتماعي
( facebook.com/delasalleegypte :)Facebookوذلك بصفة دائمة لمتابعة أى تغييرات قد تطرأ أثناء اإلجازة الصيفية.
* للمراسلة delasalle@lasalle-eg.net :

تحريرا فى 2020/7/1

اإلدارة

