
 
 

 :السادة األهالي الكرام 
 :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وكل عام وأنتم بخير

ـب بطالبـها األعزاء ، وتتمنى للجميع عامًا دراسيًا موّفقًا ومكّلاًل بالّنجاح  يسر إدارة مدرسة الشباب المسلم الكندي أن ُترحِّ
 .والّتوفيق 

 :كما وتود إدارة المدرسة أن تذّكركم بما يلي 
، وذلك حسب الّتوقيت  8102/ 12/  98ستكون إن شاء اهلل تعالى يوم السبت    8102 -8102بداية العام الدراسي -

 .الجديدالمعتاد من الّساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة والّنصف بعد الظهر في مبنى المدرسة 
 www.ecolejmc.caخاص على موقعها ال الجدد القدامى و الطالبترّحب المدرسة بتسجيل  -

  إلتمام التسجيلظهرًا  الواحدةصباحًا ولغاية  الحادية عشرة من الساعة 8102 / 12/  15وقد خّصصت يوم السبت 

 :وذلك في مبنى المدرسة الكائن على العنوان التالي 
 

1G5Montréal, Québec, H4M Église,'2205 Rue De L 

 :المطلوب ما يلي 
 تسجيل الطالب على موقع المدرسة *     

 رقم بطاقة التأمين الصحي لكل طالب *              
 (   École JMCنقدًا أو شيك باسم ) دفع الرسوم المطلوبة *            

 ي يتم تسديد  رسوم الدراسة كاملة عند التسجيل في بداية العام الدراس: رسم التسجيل السنوي   
 
 

 
 
 

 إرسال شيكات بالرسوم المطلوبة باسم  ترجو اإلدارة من حضرتكممن أجل تسديد رسوم الدراسة للطالب القدامى   -    
 .على عنوان المدرسة ، مع كتابة اسم الطالب خلف الشيك 8102/ 12/ 15قبل يوم السبت المدرسة بواسطة البريد         

 www.ecolejmc.ca/samedi.php لموقع الخاص بالمدرسةمع االنتباه لضرورة تسجيل الطالب على ا         
:وفق البرنامج التالي  ،أيام الدراسة األولى أو مراجعة اإلدارة خالل          

  29/9/2102يوم السبت ( مع اخوتهم الكبار ) لطالب البراعم والروضة والتمهيدي  *          
  10/01/2102يوم السبت ( في الصفوف األعلى مع إخوتهم ) لطالب صفوف األول والثاني  *         
  01/01/2102لطالب صفوف الثالث وما فوق يوم السبت  *         

التأخر في حال جيل على موقع المدرسة وفيال يُعتبر الطالب مسجالً ويفقد مكانه في حال عدم التس  -: مالحظات هامة   

.م الدراسيفي بداية العا دفع القسط                            
 .الدوامبداية من رالطالب من المدرسة بعد أسبوعين أو أكث انسحابفي حال  لالسترجاعالقسط غير قابل  -                      

  يحق له سحب القسط المستحق  في حال انسحاب الطالب من المدرسة خالل العام الدراسي ال -                      

 .الرسومفي األسبوع األول النسحابه وإال سيضطر ولي األمر لدفع كافة اإلدارة م ويجب إعال               

 رسوم تأخير$ 11ُيغرم كل طالب  51/55/8152في حالة التأخير في الدفع عن         

   889# (   505) 259-2552: ف رقم الهات: إلستفساراتكم الرجاء اإلتصال على      
 Samedi@ecolejmc.ca: أو البريد اإللكتروني                                   

 ( رسم تسجيل للطالب الجديد ) $ 01+    $   571  الرسم السنوي للتلميذ األول 

 (رسم تسجيل للطالب الجديد ) $ 01+    $    501 الرسم السنوي للتلميذ الثاني

 (رسم تسجيل للطالب الجديد ) $  01+   $    521 الرسم السنوي للتلميذ الثالث وما فوق
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