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     رسالة من اإلدارة إلى الطالب.                             
 
 
 

 اعزائي الطالب،
 قع ان فترةان يتوكمرة وقت طويل على غيابكم من المدرسة وعدم التقائكم بأساتذتكم نحن جد مطربين لتطور الحالة، ال احد 

 .٣/٤/٢٠٢٠غاية  التوقيف المدرسي ستطول كثيرا، كما جاء في رسالة البارحة انها ستستمر إلى
 ليس من السهل وجود طريقة موافقة للكل لتدريس عن بعد ولكن نحن نعمل لكي نجد الحل الموافق.

 ولكن أريد ان انصحكم : اتبعوا النصائح للوقاية والحماية من انتشار الفيروس.
 بونكم.حبائكم ومن يحالتزموا في  منازلكم ، اقرؤوا، استغلوا الفرصة إلكتشاف معنى العائلة، وان تبقوا مع ا

 ة تعاملنا.ى طريقانها فترة صعبة وال ندري حين ستنتهي الن كل شئ متعلق على حسب انتشار الفيروس، وهذا أيًضا متعلق عل
ضعفاء و  كم نحنوكونوا مسؤلين، ال تستهثروا بما يجري من حولكم  خذوا بعين االعتبار القيمة الحقيقية لمعنى الحياة. 

 داء يمكن ان يكون فرصة ودرس لكي نعرف نعمة الحياة ونحافظ عليها.مغلوبين. هذا ال
 اجدادنا كانوا يقولون ان الصحة هي كل شئ، ولكني لم اسمع أبدا شابا يقوا كذالك.

ريقة نا و على طية علياليوم الكل يقول ان الصحة نعمة كبيرة، بدونها اإلنسان ال يقدر على شئ. والمحافظة عليها يبقى مسوؤل
 نا.عيش

 احبوا انفسكم و حافظوا عليها، استغلوا هذه المرحلة لكي تعملوا ما تحبون!
 حياتكم مابين ايدكم اجعلوها تحفة.

 هذه أمنية لكم، ولكن تذكروا أنكم لستم في عطلة.
ل نحن حيدين بم ووا أنكنبقى على اتصال، و ابقوا على اتصال بأساتذتكم ولكن أوال و اخيرا ابقوا على اتصال بحياتكم، ال تحسب

 معكم و بجانبكم.
 المديرة

  
 أنا مرية غاندولفي.

Anna Maria Gandolfi 
 
 
 
        
 


