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

مع إطاللة العام الدراسي الجديد يسر إدارة مدرسة الشباب المسلم الكندي أن تُ ِّ
رحـب بطالبـها األعزاء  ،وتتمنى للجميع
ال بالنّجاح والتّوفيق .
عاماً دراسياً موفّقاً ومكلّ ً
كما وتود إدارة المدرسة أن تذ ّكركم بما يلي :

 بداية العام الدراسي 0218 -2017ستكون إن شاء اهلل تعالى يوم السبت  ، 2017/ 20 / 16وذلك حسب التّوقيت المعتادالنصف بعد الظهر في مبنى المدرسة .
الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة و ّ
من ّ
ترحب المدرسة بتسجيل الطالب الجدد على موقعها الخاص www.ecolejmc.ca/samedi.php
ّ
خصصت يوم السبت  2017/ 20 / 02من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظه اًر إلتمام التسجيل
وقد ّ
وذلك في مبنى المدرسة الكائن على العنوان التالي :
5919 Henri Bourassa, Ouest V.S.L Qc H4R 1B7

المطلوب ما يلي :
* تسجيل الطالب على موقع المدرسة
* رقم بطاقة التأمين الصحي لكل طالب

* دفع الرسوم المطلوبة ( نقداً أو شيك باسم ) Ecole JMC

رسم التسجيل السنوي  :يتم تسديد رسوم الدراسة كاملة عند التسجيل في بداية العام الدراسي
الرسم السنوي للتلميذ األول

+ $540

 ( $05رسم تسجيل للطالب الجديد )

الرسم السنوي للتلميذ الثاني

$500

+

 ( $05رسم تسجيل للطالب الجديد )

الرسم السنوي للتلميذ الثالث وما فوق

$460

 ( $05 +رسم تسجيل للطالب الجديد )

 من أجل تسديد رسوم الدراسة للطالب القدامى ترجو اإلدارة من حضرتكم إرسال شيكات بالرسوم المطلوبة باسمالمدرسة بواسطة البريد قبل يوم السبت  2017/ 20 /02على عنوان المدرسة  ،مع كتابة اسم الطالب خلف الشيك.
مع االنتباه لضرورة تسجيل الطالب على الموقع الخاص بالمدرسة www.ecolejmc.ca/samedi.php

أو مراجعة اإلدارة خالل شهر أيلول ( سبتمبر) ،وذلك حرصاً منا على راحتكم وتوفير وقتكم بعدم اإلنتظار الطويل

في أيام الدراسة األولى.

ي جب أن تكون جميع األقساط مسددة قبل  . 2017 / 11 / 15في حالة التأخير في الدفع عن التاريخ المذكور
ُيغرم كل طالب  $05رسوم تأخير,
إلستفساراتكم الرجاء اإلتصال على  :رقم الهاتف 009 # ) 515( 059-0550 :
أو البريد اإللكتروني Samedi@ecolejmc.ca :

