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F O U N D A T I O N  

أكثر الذكريات التي تبقى عالقة في ذهني من طفولتي 

 في فلسطين حدثت خلال شهر ديسمبر.

ولم  1987أتذكر عندما اندلعت الانتفاضة الأولى عام 

نتمكن من الذهاب إلى المدرسة لأيام وأسابيع 

 متواصلة.

 1990مستمرة خلال عام أتذكر عندما كانت حرب الخليج 

ووضعنا الاحتلال الإسرائيلي تحت منع التجول لأسابيع 

 طويلة حيث لم نتمكن حتى من مغادرة المنزل.

أتذكر عندما كان شهر ديسمبر يحضر معه العواصف 

وكانت تلك أياماً مرحًة لأن الزائر  –أحياناً  –الثلجية 

 رالأبيض دائماً ما يلقى الترحاب في فلسطين. وأتذك

السلطة الوطنية الفلسطينية  وفودأيضاً عندما وصلت 

لأول مرة إلى رام هللا، في شهر ديسمبر، وتزينت 

كان شهراً  –الشوارع لاستقبالها واستقبال الأعياد معاً 

 رائعاً حيث ارتسمت الابتسامة على وجوهنا جميعاً.

أتذكر عندما كنت طالبًة بالصف الثاني عشر في مدرسة 

وكانت الانتفاضة الثانية مستمرة.  2000الفرندز عام 

وكان ذلك الشهر الذي لن أنساه لأن حياتنا بعده تغيرت 

للأبد، حين عاد الرعب والموت والألم إلى حياتنا مرة 

 أخرى.

قبل تسع سنوات، بدأ شهر ديسمبر بوفاة والدة أعز 

صديقاٍت لي. سيدٌة كانت أماً ثانيًة لي طيلة حياتي برام 

لا يتجزأ من عائلتي المقَربة. منذ ذلك الحين، هللا وجزءا 

 أصبح شهر ديسمبر أصعب وأصعب كل عام.

هذا العام، أحضر ديسمبر معه موجًة جديدًة من القلق 

 –والألم. لكنني آمل أن تنتهي قريباً وأتذكر بأن ديسمبر 

أحضر لنا ولادة سيدنا المسيح،  -مرًة قبل سنوات عديدة

في بلدٍة فلسطينية جميلة النبي عيسى عليه السلام 

تقع على الهلال هي بيت لحم. لذلك فإن ديسمبر لم 

يكن دائماً شهر الرعب والألم بل سيبقى شهر الأمل 

 والعطاء. 

في هذا العدد من عصر الزيتون، نود مشاركتكم بنشر 

الأمل وروح العطاء التي تنطلق كل عام من مدرسة 

 *الفرندز رام هللا.

 يرة العلاقات العامة والتطويرمد - بيسان جعوان

 تأملات روحية في عيد الميلاد المجيد
  

في حين يقترب موسم احتفالات 

الأعياد المجيدة في رام هللا كنت 

محظوظاً لتمكني من المشاركة 

باحتفالية إنارة شجرة الميلاد بالقرب 

من ميدان ياسر عرفات الواقع 

وسط مدينة رام هللا، حيث كان 

ُيطلق على الميدان اسم ميدان 

الساعة سابقاً. كنت دائماً أعتقد أن 

زدحمة لكنني رام هللا مدينة م

تفاجأت من الحشود الكبيرة التي 

كانت هناك فشاركت بالاحتفال. 

عائلات ومعها أطفال صغار 

وأشخاص أكبر بالعمر كلهم 

 يحتفلون ويشاهدون بابا نويل وهو 
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 :الشهر هذا عدد في

بالفرح للمسيحيين  مليئةً  للألعاب النارية. كانت أمسيةً رائُع  ينزل من أعلى أحد المباني وتلاه عرضٌ 

في فوالمسلمين معاً. وقف بالقرب مني فلسطينٌي وصف هذا الاحتفال بأنه يمثل بياناً يقول "نحن هنا". 

 .مستمرةوقٍت يحكمه التوتر والظلم يتحد الفلسطينيون معاً في مثابرتهم ال

 إن مجتمع المدرسة يشبهيجمع موسم عيد الميلاد المجيد دائماً بين العائلات والأصدقاء. وفي نواح كثيرة 

يحفل تاريخ مدرسة الفرندز برام هللا بعلاقات وطيدة وطويلة الأمد بين الموظفين، المعلمين، فالعائلة. 

. وإن مبادىء الكويكرز التي نتحلى ومميزة الطلاب والأهالي وهم جميعاً من يجعلون هذه المدرسة فريدة

 يقة والسلام واستشعار هذه الروح بالآخرين.بها هي التي تطلب منا العيش بروح المحبة والحق

إن عيد الميلاد المجيد ليس فقط مناسبة تجمع بين العائلات والأصدقاء. بل هو عبارة عن موسم للاحتفال 

دخل فيها هللا تاريخ الإنسانية يوم ولادة سيدنا المسيح. ولهذا السبب فإن عيد  والتفكير بعمٍق باللحظة التي

ذين عائلاتنا، أصدقاؤنا، والأشخاص الل – نوقت للتأمل والشكر. ولدينا الكثير لنكون شاكريالميلاد المجيد هو 

هذا الوقت العصيب ليس فرحاً للجميع. وُنبقي فلسطين بكاملها في قلوبنا أن يهتمون بنا. ونتذكر أيضاً ب

 وصلواتنا ونتذكر دائماً بأننا هنا مع بعضنا البعض.

 *اً.ى لكم عيداً سعيداً وآمنمنأت

                                                                                    

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز                                                                                       

 فلسطين في ديسمبر

تونعصر   لزي  ا

 إنه أروع وقٍت بالسنة!
  مديرة المدرسة الثانوية –ريام كفري بقلم 

إنه أروع وقت بالسنة في مدرسة الفرندز! منذ كنت طالبة هنا وشهر 

منذ عشرين عام وما زال. ديسمبر هو شهري المفضل. كان كذلك 

 ولمدرستنا أسلوب مميز بنشر جمال روح هذا الموسم.

ي بتزيين شجرة الميلاد. ويأتفي المدرسة الثانوية  يبدأ شهر ديسمبر 

هذا التقليد بتفاصيله الحية: إحضار الشجرة، تركيب أسلاك الإضاءة 

د واللامعة. تق والأجراس الملونة عليها، وثم تزيين فروعها بالكرات

والأساتذة  ةالمعلمة أوديت هذا النشاط ويساعدها جميع الطلب

هكذا بمجرد الضغط على كبسة صغيرة ووالموظفين بإنهاء العملية. 

قد قمنا بإضافة تقليد  لإضاءة أنوار الشجرة، يبدأ جمال هذا الموسم.

وية العام الماضي، وهو عشاء العطايا البيضاء الثانجديد للمدرسة ا

وي. فنجتمع معاً كعائلة واحدة، نأكل ونلعب ونحتفل العائلي السن

معاً. وُتمنح العائدات المادية من العشاء، كما ُتجمُع معها التبرعات 

التي نجمعها خلال الفصل الأول، لعائلات في رام هللا والبيرة وبعض 

القرى ومخيمات اللجوء المجاورة. فينطلق الطلاب والمعلمون من 

  ه الهدايا المتواضعة.بيت إلى بيت يوزعون هذ

 

 لقاء مع الخريجين
 

 

 

خلال هذا الشهر أجرت صحيفتنا لقاء مع 

دكتورة  1973عام خريجة مدرسة الفرندز 

اللغة الإنجليزية في جامعة بيرزيت د. وفاء 

درويش. زارت درويش حرم المدرسة 

 40الأساسية الذي تخرجت منه قبل نحو 

عام وتجولت في ساحاتها وهي تخبرنا عن 

ذكرياتها المختلفة مع طالبات صفها وطاقم 

التدريس في حينه، وأخبرتنا عن الأماكن 

المدرسة وكم  المميزة بالنسبة لها في

كانت تحب المدرسة وحرمها خلال تلك 

 الفترة من حياتها.

التحقت وفاء بالمدرسة في الصف التاسع، 

ثلاثة أعوام بعد فقدانها للبصر. بعد تغيير 

ضخم مثل هذا في حياتها وبعمر صغير، 

ذي الفرندز، وال مجتمع جزءا منأصبحت 

تقول وفاء بأنه استوعب احتياجاتها 

ها في وقٍت كان الآخرون وقبلوتفهمهما 

لم يتمكنوا من  هذا المجتمعممن هم خارج 

تفهمها. حدثتنا وفاء عن تجربتها لدى 

"لقد شكلت نقطة تحول التحاقها بالمدرسة: 

في حياتي، انا لا أمدح المدرسة، بل لأنني 

كنت وقتها أغرق وفجأة شعرت نفسي أجد 

طوق النجاة فأصبحت أشعر بالأمان 

نت بيئًة مرحبة ومحبة لي في والسلام فكا

الفرندز وكان الجميع داعماً ومشجعاً لي 

وهو شيء لم أكن قد اعتدت عليه في 

 حينه."

وعبًرت وفاء أيضاً عن فرحها لزيارة المدرسة 

"كانت لي تجربة فريدة وقالت لصحيفتنا  

في الفرندز بعد الصدمة التي مررت بها 

بعمر صغير جدا، وقد ساعدتني بمتابعة 

تعليم العالي في الجامعة الأميركية في ال

البكالوريوس  تيبيروت لتحصيل شهاد

والماجستير وثم الدكتوراة من الجامعة 

 العبرية."

تقول وفاء بأن التزام مدرسة الفرندز بتقبل 

أنا دائماً ُأقدر ما الجميع أثر بها كثيراً، "

منحتني إياه هذه المدرسة خصوصاً عندما 

 يها عندما كنت طالبة."منحوني غرفًة أنام ف

نشرت وفاء عدة مقالات بموضوع الأدب 

الأمريكي الأفريقي، كما نشرت مؤخراً 

 "لم أنتهيمذكراتها الشخصية في كتابها 

الذي كتبت فيه عن تجربتها  من الحياة بعد"

في مدرسة الفرندز والدور الذي لعبته 

 المدرسة بحياتها.

بها فقط، بل ح"إن المدرسة لا تجعلك ت

 درويش -" أيضاً  تجعلك تحب رام هللا

 

 رسالة من المدير العام 

 علاقات الخريجين  –لمى مرة بقلم 

نأمل دائماً بتربية أفراٍد مهتمين في مدرسة الفرندز ويبقى هذا 

البرنامج في صميم تعزيز روح رعاية ومساعدة الآخرين في 

 قلوب أطفالنا وأبنائنا. 

إن المرونة والمثابرة الفلسطينية مبنيٌة على التضامن 

الاجتماعي، وهو أمر نأمل أن يصبح طبيعياً وعادياً لطلابنا أثناء 

 مسؤولين.ونموهم وتحولهم لأشخاص بالغين 

نويل السرِي" الخاص بمجلس طلبة المدرسة  اثم ينطلق "باب

ى لأسبوعاً بعد تزيين الشجرة، يوزع الحلوى ويضع ابتسامة ع

وجوه جميع من في المدرسة وهي لحظات ُتشعرنا جميعاً 

 لاضطرابات التي نعيشها في وطننا.بالفرحة في خضم كل ا

هذا العام كان ديسمبر مميزاً أكثر لي كأٍم لطلاب في مدرسة 

الفرندز، فتمكنت من التمتع بروح هذا الشهر الرائعة كوالدة 

الأساسية يوم أيضاً. بدأت حفلات عيد الميلاد في المدرسة 

السبت السادس عشر من ديسمبر واستمرت على مدى أربعة 

إن أصوات الأطفال الصغار يغنون معاً، وفرحتهم التي  أيام.

 بدت واضحة على وجوههم وهم على المسرح ملأت

قلوبنا بالفرحة أيضاً. وأما الجهود التي بذلها المعلمون 

والمعلمات ليصعد أكثر من ستمئة طفل على المسرح 

ويقدموا الأغاني والرقصات دون أي أخطاء ظاهرة ُتعبر 

 عن مدى التفاني والحب والعطاء الذي يقدمونه لأبنائنا

ل، يارة من بابا نوي. وينتهي الأسبوع الحافل بز باستمرار 

وكأم أجد نفسي شاكرة لتمكن أطفالنا الصغار من تذوق 

 فرحة الأعياد التي يحضرها بابا نويل معه كل عام.

مي باسل وتيمة، فقد أرادا أن تشارك أبطلب من تو

تطوعت لأقوم فوالدتهما بنشاطات المدرسة الخاصة. 

بنشاط خبيز بسكوت عيد الميلاد المجيد مع طلاب 

وطالبات الصف التمهيدي. وأود التنويه هنا بأن هذا 

النشاط ليس فقط بعجن وخبز البسكوت، بل إن تعمقنا 

فيه كنشاط نجد بأنه درٌس في أخذ القياسات والحجم، 

ت لينتج بسكووكيف يتم جمع المكونات المختلفة معاً 

ن ين، مرحين، فضولييكان الأطفال متحمس. ومتماسك

ن أيضاً! وكانت كل خطوة بمثابة مغامرة جديدة يوخلاق

أنني كنت متوترة قبل بدء النشاط وكانت فكرة مع . لهم

العمل مع عشرين طفلاً ليست بالسهلة، لكنني غادرت 

ة أحمل معي الصف بعد انتهاء النشاط مفعمة بالحيا

. أثناء عملي معهم الالأطف يَ الفرحة التي نقلها إل

وشعرت مباشرة بكم كنت محظوظة لحصولي على 

 فرصة تتيح لي ذلك.

هكذا تنشر مدرسة الفرندز روح هذا الموسم الرائعة في 

ك جميع شرا. ونقوم بذلك عن طريق إطريقةأكثر من 

أعضاء عائلتنا ومجتمعنا، لنعكس صورة ُمصغرة عن 

عي تعددية مجتمعنا الفلسطيني ونسيجه الاجتما

نه. ونحاول أن نكون منارة أمٍل عندما المتنوع الذي يكوِ 

يبدو الأمل بعيداً جداً في بعض الأحيان. إن المثابرة 

والقدرة على الصمود هو ما يبقينا ثابتين في فلسطين، 

وقد وقفت مدرسة الفرندز برام هللا صامدًة عبر العصور 

عيد  ترب المائة وخمسين عاماً. ومثل بسكوالما يق

ميلاد المجيد، فإن كل واحٍد منا عبارة عن مكِوٍن مميز ال

نجتمع معاً مع القليل من المحبة والكثير من العطاء 

 *اليوم. عليه لنجعل مدرسة الفرندز ما هي

 صور من عشاء العطايا البيضاء الخيري الذي تضمن لعبة بينغو، غناء، وزيارة من بابا نويل وذهب ريعه للعائالت األقل حظًا.

 خبيز بسكوت الأعياد -اشتراك الأهالي بنشاطات المدرسة 



أهالي وطلاب المدرسة الأساسية أثناء بيع الطعام 

 .لريع العطايا البيضاء

  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

ارسونبين ك –"إن الفرحة لا تنتج مما نحصل عليه، بل مما نعطيه"   

 

 "كل فرد ناجح يعلم أن إ

 

 اة قيمة أجمل وأعمق من قيمة العطاء، ولا يمكنلا يوجد بالحي

ع تخيل مدى أثرها على أي مجتمع إلا إذا تربى أبناء هذا المجتم

هذه الرؤية نعمل على تلك القيمة. من هذه النقطة ومن 

، ز ويكر تربية أبنائنا على قيم ومعايير الكعلى بمدارس الفرندز 

ال خلالتي لا نرى أثرها فقط  للآخرين العطاء ةومن بينها قيم

ها أن العطايا البيضاء وإنما نهدف من تربية طلابنا عليبرنامج 

 نراها متجسدة في حياتهم دائماً وحتى ما بعد تخرجهم.

عها يسعدني هنا مشاركتكم قصة إحدى طالباتنا التي أخذت م

 وقامت بتأسيس حملةقيمة العطاء بعد تخرجها من المدرسة 

ين السوريين حيث أصبحت تسكن بعد أن ة النازحدلمساع

 قامتبمدرسة كمعلمة . عندما بدأت تعمل تخرجت من الجامعة

 درسهبإحياء فكرة مشروع العطايا البيضاء ضمن المنهاج الذي ت

ظيمها خارج فلسطين، عن طريق تن -في المدرسة التي تعمل بها

مه لعدد من النشاطات مع طلابها التي تهدف لجمع المال وتقدي

  للعائلات السورية النازحة هناك.  طلابهاع م

 

 العطايا البيضاء في المدرسة الثانوية لجنة – أوديت عصفور دار يوسفبقلم 

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 المواعيد النهائية

المواعيد النهائية لتقديم يناير:  1-15

الطلبات لأغلبية الكليات والجامعات في 

 الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد تقديم الطلبات لطلاب  يناير : 7

الصف التاسع للتقدم لبرنامج تبادل 

 2018-19الطلاب للعام الدراسي 

لمدرستي سيدويل أو وست تاون 

 بالولايات المتحدة.

المواعيد النهائية لتقديم  يناير: 15

الطلبات لأغلبية الجامعات في المملكة 

 المتحدة.

المواعيد  بداية يناير وحتى بداية فبراير:

النهائية لتقديم الطلبات لأغلبية الكليات 

-19والجامعات الكندية للسنة الدراسية 

2018. 

 

 الإعلانات:

بداية  اجتماع شعب الصف الحادي عشر:

بمنتصف شهر يناير يتطلب من جميع 

طلاب الصف الحادي عشر لقاء كريس 

لاجتماعات أولية للإرشاد الجامعي. 

حضور اللقاءات إلزامي للجميع، وسيقوم 

كريس بإرسال مواعيد اللقاءات في بداية 

 شهر يناير. 

-6نشاطات الإرشاد الجامعي للصفوف 

لدينا عدد من النشاطات المختلفة   :11

لال الربيع من ضمنها لقاءات عبر خ

الإنترنت وأخرى شخصية، وعروض 

وجولات جامعية. رجاء ذكروا الطلاب 

بتفقد بريدهم الألكتروني باستمرار 

ونرحب بأي من الأهالي والعائلات ممن 

يودون حضور هذه النشاطات أيضا! 

وسننظم مزيدا من النشاطات خلال 

 !2018العام 

لجامعات أما بخصوص طلبات التقدم ل

قد تم قبول طلابنا  للصف الثاني عشر:

دول مختلفة  3كلية وجامعة في  33ل

 1.5حتى الان. وتم منح ما مجموعه $ 

مليون دولار أمريكي من المنح الدراسية، 

قبل أي موعد نهائي طبيعي بالعالم! 

 –فإذا كان طلابكم بالصف الثاني عشر 

عليكم بتهتنئتهم  –أو تعرفون أيا منهم 

عملهم الشاق وإنجازاتهم المستحقة على 

 *خلال هذه الإجازة!

 

  العطايا البيضاء في المدرسة الأساسية
عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر بأنك 

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 التحرير: بيسان جعوان

 مرة ىالترجمة: بيسان جعوان ولم

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 رزنامة المدرسة

 كانون ثاني 9 –كانون أول  23

 الميلاد المجيدعطلة عيد 

 

 يناير/ كانون ثاني 10

 العودة للمدرسة!

 

 يناير 17 

 أخر يوم في الفصل الأول  –المدرسة الثانوية 

 (12- 6)صفوف 

 

 يناير  18

 .أول يوم دوام في الربع الثالث –المدرسة الثانوية 

 

 يناير 20

دورة تطويرية  بسببلا يوجد دوام  –المدرسة الأساسية 

 .للمعلمين والمعلمات

 

  يناير 25

 .توزيع الشهادات –المدرسة الثانوية 

 

 يناير 28، 27، 26

لا يوجد  –( PalMUN Conferenceمؤتمر  ) –المدرسة الثانوية 

 يناير 20 فقط يوم السبتدوام 

 

 شباط 15 – 1

 الدفعة الثالثة من الأقساط مستحقة )الطلاب القدامى(

 

 شباط 3

دورة تطويرية للمعلمين  بسببلا يوجد دوام  –المدرسة الثانوية 

 .والمعلمات

  

 

 

 

ة المدرسة الأساسي –** المرحلة الابتدائية 

 صفوف الروضة حتى الخامس الابتدائي.

 

المدرسة الثانوية  –** المرحلة الثانوية 

 صفوف السادس حتى الثاني عشر.

للاطلاع على الرزنامة الشهرية لمدرسة الفرندز رجاء 

تابعوا الصفحة المرفقة على موقعنا حيث سيتم 

 !تحميل الرزنامة الخاصة في بداية كل شهر

طلاب المدرسة الثانوية يبيعون الطعام لأجل جمع 

 لبرنامج العطايا البيضاء.التبرعات 

 هل تعلم؟

ن برنامج العطايا البيضاء في أ

على مدرسة الفرندز تأسس 

نكبة فلسطين في عام  إثر

بهدف مساعدة  1948

العائلات المحتاجة وعائلات 

اللاجئين الذين هربوا من 

الحرب. وهو مستمر حتى 

 *الآن!

 

*لالطالع على عدد 

أكبر من الصور 

ة والفيديوهات الخاص

بموسم عيد الميالد 

مدرسة في  المجيد

وا الفرندز رجاء تابع

صحفاتنا على 

Facebook   +  

YouTube 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

رسة الفرندز، دبالمدرسة تشكر لنا جهودنا معها عندما كانت طالبة بما بالفخر والمحبة عندما راسلتنا هنا نوقد ملأت قلوب

تخرج ن الممكن أن م ما كانقائلة إنها لولا نشاطاتنا بمشروع العطايا البيضاء ولولا قيم ومعايير مدرستنا التي تربت عليها ل

ي تشعر بالفخر به. ذ بهذا العمل ال  

ربيناهم عليها  التي يءبنه الطالب أو ابنته الطالبة قد اكتسب القيم والمباد وإن أكبر تقدير لأي معلم أو معلمة هو أن يرى ا

اً نطمح رام هللا متجسدة على أرض الواقع. فنحن دائمبوهكذا نستطيع أن نرى رؤية مدرسة الفرندز  ،وقد علمها للآخرين

أكبر هي أن كل مكان، لكن رسالتنا ال من خلال مشروع العطايا البيضاء إلى تقديم يد العون والمساعدة لأبناء مجتمعنا في

  *.وينشرها أينما كان نربي جيلاً قاًدرا على أن يحمل هذه الرسالة معه مدى الحياة

 

المعلمتان أوديت وسماح في أحد نشاطات برنامج 

 .العطايا البيضاء

 لجنة العطايا البيضاء في المدرسة الأساسية – بقلم روز هيلانة وأرليت قاعود

رسالة أكاديمية وأخرى سعت مدرسة الفرندز منذ نشأتها إلى غرس 

مجتمعية، كي تنشرها في محيطها الداخلي والخارجي، وبما يعكس 

قيمها النابعة من مباديء الكويكرز كالتسامح والبساطة والمساواة 

عطايا البيضاء كأحد المنافذ والتعاون والّتعاطف، لهذا كان برنامج ال

من خلال برنامج برنامج العطايا البيضاء أيضاً كما يتبلور ه الرسالة. لهذ

البكالوريا الدولية، الذي بدوره يتيح المجال للطلاب لتطوير مهارات 

 اجتماعيّة وحياتية مختلفة تتماشى مع الواقع الحياتي الذي يعيشونه،

 لجهة المعرفة بكيفية إدارة عمليات البيع والشراء في الحياة، وقبل ذلك 

القدرة على اتخاذ خيارات صحية عامة، وذلك بتحديد نوعية وكمية الطعام المراد إحضاره، والتعامل 

أثناء تنفيذ عملية البيع والشراء، ولخلق طلاب مهتمين ومسؤولين بمواقف النزاهة والاحترام والتعاون 

 ملتزمين تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، وتنمية الّتقدير للآخر ولأنفسهم.وأيضاً 

نا نواصل العمل ببرنامج العطايا البيضاء كإرث سنوي متداول، وبتعاون تام مع الأهل؛ الذين  من هنا، فإنَّ

حية، والمشاركة مع أطفالهم في عملية البيع خل ال يكون لهم الدور الأبرز في تحضير هذه الأطعمة الّصِ

في جو من الحيوية والنشاط والتفاعل بين كل فئات مجتمع المدرسة، مظهرين روًحا إيجابيًة  الفرص

 لجمع أكبر مبلغ ُمستطاع من المال كي يتم إفادة أكبر عدد ممكن من العائلات المستورة والأقل حّظاً.

مة في هذا البرنامج، ولا بد هنا من التَّنويه إلى دور طاقم المدرسة في تخصيص أيام أخرى للمساه

لي وعفوي فيما بشكل تفاعالخير، وتثبيت قيم مدرستنا وذلك لخلق نموذج واقعي ومثال أيضاً لعمل 

 .بسلاسة ومحبة بينهم وبين الطلاب

عائلة مستورة. لذلك  120( ووّزعت على  2017-2018شيقل هذا العام ) 42,000وقد تّم جمع مبلغ وقدره  

ور طلابنا لتبرعهم السَّخي بالمأكولات الّصحيّة، ولطاقم المدرسة لمساندتهم في نتقدم بالشكر لأولياء أم

  .َذِلك

 * .دمتم ودام عطاؤكم لهذا الوطن الجميل   
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