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9.11.2017
حضرة االهالي الكرام
تحية ميالدية وبعد،
تقوم عائلة المدرسة المعمدانية من طالب وطاقم وأهالي وأصدقاء في عيد الميالد بتوحيد القوى
لجمع التبرعات على اسم الطيب الذكر األستاذ جورج التي ،لمساعدة المحتاجين في مدينتنا
والمنكوبين في شرقنا .إننا نسعى في موسم الميالد وهو موسم العطاء -أن يشترك طالبنا في
يذوتوا هذه القيمة الحيوية.
الحمالت التي نجريها لكي ّ
المرحلة األولى لجمع األموال لمساعدة العائالت هي البازار الميالدي الخيري السنوي الذي
سيعقد في قاعة المدرسة والذي يرصد ريعه لمساعدة المحتاجين في الناصرة والقضاء والالجئين
السوريين والعراقيين .سنعلن عن المرحلة الثانية والثالثة من فعاليات الميالد الحقًا.
ستكون ساعات البازار هذا العام كما يلي:
الخميس  23-11-2017الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء
(سنفتتح البازار بكلمة صالة الساعة الواحدة والربع عند مدخل القاعة من جهة صفوف الروابع)
الجمعة  24.11.2017من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء.
السبت  25.11.2017من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.
األحد  26.11.2017من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة ظهرا.
اما في يومي االثنين والثالثاء  27و 28تشرين ثاني  2017فيمكن لطالب المدرسة ان يشتروا
األغراض منه خالل ساعات الدوام.
أوالً ندعوكم الرتياد البازار وشراء أغراض منه (قدمت كهدايا أو اقتُنيَت بأسعار منخفضة).
كما ندعو من يرغب من األهالي والطالب التبرع بأغراض للبازار ،أن يحضرها للمدرسة
(وتسليمها للسكرتارية في المدرسة االم) في أحد األيام التي تسبق البازار وحتى الساعة الثانية
ظهرا.
ً
يمكن االتصال بالست ليلى عبده ألي استفسار .رقمها058-6562888 :
التبرع بها لتُعرض في البازار:
فيما يلي اقتراحات ألغراض يمكن ّ
أكل :معجنات ،كعك ناشف ،غريّبة وبسكوت بأنواعه ،هريسة ،كعك العيدChristmas Cake ،
وغيرها( .الرجاء احضار الكعك يوم األربعاء فقط وليس قبلها).
أغراض منزلية :أغراض زجاج ،ألعاب أوالد صغار ،مالبس (جديدة وغير مستعملة طبعًا).
أشغال يدوية :شغل من حياكة الصوف ،شغل صنارة ،أغطية للطناجر.
باإلضافة إلى زينة عيد الميالد ،اكسسوارات وغيرها..
لنعبر عن شكرنا لعطاء هللا لنا في عيد الميالد بأن نعطي من هم اقل ح ً
ظا منا.
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إدارة المدرسة ولجنة البازار

