
 ٕٕٓ/78ٕك. خ.                                                                       كرمل القديس يوسف
 أ.م.ن /ش.ع./ ب.ن.           ٕٕٕٓ/6/6المشرف، في                          

 
 حضرات األىالي الكرام،

 تحية وبعد،
 

لتي إّننا نعيش أزمة اقتصادّية غير مسبوقة لناحية تدّني سعر صرف الميرة مقابل الدوالر وارتفاع أسعار المحروقات. كما أنَّ ىذه األزمة ا
من المدّرسين في  اتعصف بمبنان منذ فترة لم تترْك قطاًعا إاّل وضرَبْتو، وجديد تداعيات ىذه األزمة القاسية تدىور القطاع التربوي مّما جعل عدًدا كبيرً 

 مدارس عديدة مضطّرا إلى َتْرِك السمك التعميمّي لتأمين معيشة عائالتيم. 
 

 أّييا األىالي الكرام،
 باَت تأمين الكادر التعميمّي ىو الصعوبة الكبرى التي تواجييا المدارس ونحن لسنا بمنأى عن ىذا الوضع. 

رسالة... إّنيا مشروع َخمق أجيال لبنانّية قادرة عمى َحْمل مشعل المسؤولّية. إّنيا واحة إّن مدرسة كرمل القديس يوسف أكثر من مدرسة. إّنيا 
أنَّ كالًّ منكم أمل وعطاء وحّب وانتماء ومواطنة وأخّوة وتعاون وتفاىم وانفتاح عمى اآلخر... نحن عائمة واحدة، وىذه المدرسة بيتنا، ونحن عمى يقين ب

 وف في وجو العاصفة. سيناضل ويكافح معنا من أجل الوق
و ىو أبعد نحن بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم. ال نريد خسارة الكادر التعميمّي الذي لطالما تغّنت بو المدرسة، وتغّنيتم بو أنتم كأىل، ألّن فقدان

 ثقافة والِعمم والمغات والتنّوع. من فقدان جسٍم تعميمّي، إّنو فقدان ىوّية تمّثل التربية الصحيحة والمواطنة واالنتماء والفكر والحضارة وال
ميرة المبنانّية لم نعم، نحن في أزمة شديدة وبأشّد الحاجة إليكم لحّميا. أنتم صّمام األمان لمحياة المدرسّية والستمرارّية مشروع الكرمل. فالمبالغ بال

السنة، لم نعد نرى من حّل أمامنا إاّل في تحديد مبمغ بالفريش دوالر تعد تكفي، وبالّرغم من أّننا كافحنا كثيًرا وانتظرنا طوياًل وتحّممنا الخسارة ىذه 
الخاّص بالمدرسة لكي نتمّكن أّواًل من الحفاظ عمى معّمماتنا ومعّممينا الذين حالتيم ليست  (Caisse de solidarité)يضاف إلى صندوق التضامن 

يد فواتيـر كثيـرة بالعممة الصعبة )مازوت، أعمال الصيانة، صيانة األلواح الرقمّية تسدبأفضل من حالة المعّممين بشكل عام في ىذا البمد، وثانًيا ل
زيادة إقرار مضطّرة إلى  اإلدارةاالعتبار أّن  فيمع األخذ  والكومبيوترات الـمحمولة والثابتة، ومجمل الـمعّدات واآلالت الـمستخدمة في الصفوف...(.

يرادات المدرسة وستكون مبدئيًّا المدفوعة بالمير  األقساط المدرسّيةعمى  )عمى سعر الصرف المعتمد ة المبنانّية وفق معايير موضوعّية ترتبط بنفقات وا 
 كالتالي:اليوم( 

 ل.ل.  ٓٓٓ،ٓٓٓ،7ٔ:      (PS – MS – GS) ــــ صفوف الروضة
 ل.ل.  ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٕٓ:    (CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2) ــــ صفوف االبتدائيّ 

 ل.ل.  ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٖٕ:    (6ème – 5ème – 4ème – 3ème) التكميميّ ــــ صفوف 
 ل.ل.  ٓٓٓ،ٓٓٓ،0ٕ:     (2nde – 1ère – Terminale) ــــ صفوف الثانويّ 

   . ارتفاًعاأو  انخفاًضا، بحسب تقّمبات سعر الصرف عمى أن تُقّرر نيائيًّا باالّتفاق مع لجنة األىل الجديدة
 

 أىالينا الكرام، 
نسانّي واجتماعّي لتأمين عممّية التعمي م عمى الوجو ال بّد من تضافر الجيود لدعم األساتذة والستمرارّية ىذا الصرح التربوّي، وىذا واجب أدبّي وا 

ىذا الوطن األمثل. ندعوكم إلى التضحية معنا في ىذه المسيرة لالستمرار في مشروع الكرمل التربوي من أجل مصمحة أبنائنا. لنحافظ مًعا عمى 
سة وستجد نفسيا الصغير لعّمو يصبح وطًنا كبيًرا، فالكرمل ال يمكنيا أبًدا التخّمي عن رسالتيا التربوّية ولن تقبل بأن يكون أحد أبنائيا خارج المدر 

 حريصة كل الحرص عمى تعميم الجميع ضمن ما تسمح بو إمكاناتيا. 
 بناًء عمى ما سبق،

دوالر  6ٓٓالخاّص بالمدرسة  (Caisse de solidarité)تقّرر أن تكون قيمة المبمغ بالفريش دوالر الذي يضاف إلى صندوق التضامن 
ويقسم عمى دفعتين، فتكون الدفعة األولى في مطمع  ()أو أكثر لمن يستطيع دعم الصندوق بمبمغ أكبرلممقتدرين بينكم  دوالر أميركي 8ٓٓأو  أميركيّ 
 ، والدفعة الثانية خالل شير كانون الثاني. ٖٕٕٓ/ٕٕٕٓالدراسي المقبل  العام

 
 نجّدد شكرنا لتفّيمكم وحسن تعاونكم مع فائق احترامنا وتقديرنا. 

 
 الرئيسة                                   الـمديرة               

 األخت مريم النور                                      اآلنسة شارلوت العويط 


