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  ذنا الجدد الكرام يحضرة أهالي تالم

 

 

 ناتكم بيننا.  بكم وبأبنائكم وب وسهاًل أهاًل 

 ،عرفةعلم والمال دهاأن ينهلوا من موار دكم بكّل محبّة، آملةً ذراعيها الستقبال أوالّن مدرستنا تمدّ إ

 .الفاضلةعائالتهم  منوه لما اكتسب، تتّمة الرفعة والرقيّ 

 
 رشادات والمالحظات اآلتية :باإل نعلمكمأن ، نودّ ا على صون نظامنا المدرسّي الخاصّ ا منّ حرصً 

 

 

ا بننفتح قلو ، فنحنلتاليبا، وهللا فيه خّصهاذي طار الّ في اإل ةتنشر رسالة المحبّ مدرسة مسيحيّة  هي ّن مدرستناإ - 1

ة بّ والمحآلخر على انفتاح أن يبادلونا اإل ناذيتالمجميع من  نا نطلبنّ ؛ لذا فإأو تمييز من دون استثناء ألوالد لجميع ا

مدرسّي ظامنا الالكريمة إلى أن ينضووا في ن ةغير المسيحيّ من العائالت  ناذيندعو جميع تالم ، . من هنابالمثل

 هما.نا بأنفسنلزم  الّلذين  باالنفتاح والمحبّة

 

 يالمشاركة فبو ،حّي يلمساأثناء حّصة التعليم الدينّي جميع التالميذ ملزمون بالبقاء في الصّف  نّ من هنا نعلمكم بأ - 2

 خاّص .دينهم ال تزام دينّي  مختلف عنأّي المن دون اجبارهم على   في المدرسة الّتي تجري ةاالحتفاالت الدينيّ 

 

لى عا حفاظً ذلك ، وفي المدرسة الصالة الصباحيّةان يلتزموا احترام  نغير المسيحييّ ذ يممن جميع التال نطلب - 3

 سّي. على تغيير دينه األسا منهم، وهذا ال يعني إكراه أّي النظام العاّم للمدرسة

 

ة في المشارك  أو رفضهميّ ة التعليم المسيحأثناء حصّ  البقاء في الصفّ  غير المسيحيّين ميذإن رفض التال -4

جرائيّة إير ذ تدابخاالتّ  ويُؤدّي ة يُعتبر خرقًا للنظام الداخليّ احترام الصالة الصباحيّ رفضهم ة أو االحتفاالت الدينيّ 

 خاّصة بحقّهم. 

 

ألساسّي ان الصّف ميسمح للتالميذ غير المسيحيّين التغيّب، طوًعا، عن المشاركة في الرياضات الروحّي، بدًءا  – 5

 حتّى الصفوف النهائيّة. السادس 

 

لجميع ل تحترم اديان، بوالطوائف واأل من حيث المذاهب ة ال تميّز بين الناسإّن الديانة المسيحيّة هي ديانة محبّ  - 6

  ة المسؤولة.وقبول اآلخر، في إطار الحّريّ  ة والتسامحالمحبّ  حيث من 

 

 

 .باهللا بالعلم والخير والفرح زاهرً  ومستقباًل  هانئة، اء، حياةً األعزّ  والدكمنتمنّى لكم وأل

                                          

 ع الشكر والتقديرم                                                                                           

 ....................التاريخ :...........
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