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حضرة أهالي تالميذنا الجدد الكرام
ً
ً
وسهال بكم وبأبنائكم وبناتكم بيننا.
أهال
إ ّن مدرستنا تمدّ ذراعيها الستقبال أوالدكم بك ّل محبّة ،آملةً أن ينهلوا من مواردها العلم والمعرفة،
ي ،تت ّمة لما اكتسبوه من عائالتهم الفاضلة.
الرفعة والرق ّ
الخاص ،نودّ أن نعلمكم باإلرشادات والمالحظات اآلتية :
ي
ّ
حر ً
صا منّا على صون نظامنا المدرس ّ
صها هللا فيه ،وبالتالي ،فنحن نفتح قلوبنا
 - 1إ ّن مدرستنا هي مدرسة مسيحيّة تنشر رسالة المحبّة في اإلطار الّذي خ ّ
لجميع األوالد من دون استثناء أو تمييز ؛ لذا فإنّنا نطلب من جميع تالميذنا أن يبادلونا اإلنفتاح على اآلخر والمحبّة
ي
بالمثل .من هنا ،ندعو جميع تالميذنا من العائالت غير المسيحيّة الكريمة إلى أن ينضووا في نظامنا المدرس ّ
باالنفتاح والمحبّة الّلذين نلزم أنفسنا بهما.
ي  ،وبالمشاركة في
 - 2من هنا نعلمكم بأ ّن جميع التالميذ ملزمون بالبقاء في
الصف أثناء ح ّ
ّ
ي المسيح ّ
صة التعليم الدين ّ
خاص .
ال
دينهم
عن
مختلف
ي
دين
تزام
ال
ي
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اجبارهم
االحتفاالت الدينيّة الّتي تجري في المدرسة من دون
ّ
ّ
ّ
 - 3نطلب من جميع التالميذ غير المسيحييّن ان يلتزموا احترام الصالة الصباحيّة في المدرسة ،وذلك حفا ً
ظا على
ي.
النظام العا ّم للمدرسة ،وهذا ال يعني إكراه أ ّ
ي منهم على تغيير دينه األساس ّ
ي أو رفضهم المشاركة في
 -4إن رفض التالميذ غير المسيحيّين البقاء في
الصف أثناء ح ّ
ّ
صة التعليم المسيح ّ
ً
ي ويُؤدّي الت ّخاذ تدابير إجرائيّة
الداخل
للنظام
ا
ق
خر
ُعتبر
ي
ة
ي
الصباح
االحتفاالت الدينيّة أو رفضهم احترام الصالة
ّ
ّ
صة بحقّهم.
خا ّ
ي
ي ،بد ًءا من
 – 5يسمح للتالميذ غير المسيحيّين التغيّب ،طو ً
ّ
الصف األساس ّ
عا ،عن المشاركة في الرياضات الروح ّ
السادس حتّى الصفوف النهائيّة.
ّ -6
إن الديانة المسيحيّة هي ديانة محبّة ال تميّز بين الناس من حيث المذاهب والطوائف واألديان ،بل تحترم الجميع
الحريّة المسؤولة.
من حيث المحبّة والتسامح وقبول اآلخر ،في إطار
ّ
ً
ّ
زاهرا بالعلم والخير والفرح باهلل.
ومستقبال
األعزاء ،حياة ً هانئة،
نتمنّى لكم وألوالدكم
ً
مع الشكر والتقدير
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