
 
 

    

  

 

 0أستقبـال االطفال  1220 /10/   14 الموافق   الخميس  * يوم

 16/10/1220   الموافق  السبت يوم  -رجاء ارسال الطلبات األتية:ب*
              0)معقم( Hand Gel + مناديل مبللة صغيرة -1 

 0صابونة كبيرة(  2)مناديل كبيره +  علبة( (1عدد -2

 0زجاجه مياه خاصه بالطفل وكافيه لليوم الدراسي ومميزه باالسم  -3

                 0علبة ألوان خشب مميزة باالسم -5         0فوطة يد بيضاء لالفطار مميزة بإسم الطفل -4

              0مادة الصقة() حجم كبيرقلم صمغ جاف  (2)عدد – 6

 .( اغلفه شفافه5) عدد  -7

( من نوع white board ) قلم+  (20 ×30) (white board)تعليميه   سبورة – -8

 0جيد خاص بالطفل

                                        صور حديثه للطفل . 6عدد   -9

 غيار داخلى كامل مميز باالسم + شراب . -10

          Mathورقه(  24) اصفراسكتش بجالد   -11

  للعربي   ورقه( 24اسكتش بجالد ازرق)        

    Discoverورقه(  24اسكتش بجالد اخضر)         

 دوسيه بالستيك بكبسوله  4عدد   -12

 ( Englishاحمر -   Discoverاخضر  -  Mathاصفر   -)ازرق للعربي          

                            مجموعه فوم جليتر.  -14          بجالد ازرق.  ورقه( 28اسطر )  9كراسه  1عدد   -13

 مريله لالنشطه.  -16                                 صلصال من نوع جيد .  -15

 بالكامل على جميع ادواته و حقيبته ()يسجل أسم الطفل                    

 
 

                               

 

 مميز بإسم الطفل من اليوم األول .   Face shieldالتزام الطفل بأرتداء ال  -
حرصا على صحة و مصلحة اطفالنا ممنوع احضار سندوتشات لحوم محفوظة ) النشون   -

 ......................( و الشيبسى و العصائر التى بها مواد حافظة -هامبورجر  –مورتدلة  –

    7:30 الرجاء المحافظة على المواعيد المدرسية ) الحضور الى المدرسة الساعة  -

 ( ظهرا  1:30 واستالم الطفل الساعةصباحا 

مع ضرورة حضور ولي االمر وإحضار الكارنية عند استالم الطفل وال يتم التسليم بدون 

 وشكرا لتعاونكم ,                                                                          كارنية .  

 لحوظهم

 -:هامه

Kg1 

 محافظة اسيوط

 سنودس النيل االنجيلى

 ادارة اسيوط التعليمية

 مدارس السالم اإلعدادية الثانوية المشتركة
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     القسم العربى                                 

  

 0أستقبـال االطفال  1220 /10/   14 الموافق   الخميس  * يوم

 16/10/1220   الموافق  السبت يوم  -رجاء ارسال الطلبات األتية:ب*
              0)معقم(Hand Gelمناديل مبللة صغيرة+ -1

 0صابونة كبيرة 2مناديل كبيره +  علبة 1عدد -2

 0بالطفل وكافيه لليوم الدراسي ومميزه باالسم زجاجه مياه خاصه  -3

 0فوطة يد بيضاء لالفطار مميزة بإسم الطفل -4

              0)مادة الصقة( قلم صمغ جاف حجم كبير 2عدد - 6علبة ألوان خشب مميزة باالسم .                     -5

 0( اغلفه شفافه 5عدد)  -7

( من نوع white board+ قلم ) ( تقريبا 30× 20وسط )الكتاب المت تعليميه حجم  سبورة – -8

 0جيد خاص بالطفل
 صور حديثه للطفل .                                        6عدد   -9

 . غيار داخلى كامل مميز باالسم + شراب -10

          حساب ورقه(  24اسكتش بجالد اصفر )  -11

  ورقه( للعربي   24اسكتش بجالد ازرق)        

  أكتشفورقه(  24اسكتش بجالد اخضر)         

 دوسيه بالستيك بكبسوله  4عدد   -12

 ( English  احمر-   أكتشف اخضر  -  حساب اصفر   - عربي  )ازرق          

مجموعه فوم جليتر.                              -14ورقه(                 28اسطر )  9كراسه  1عدد   -13

 مريله لالنشطه.  -16صلصال من نوع جيد .                                   -15

 جميع ادواته و حقيبته ()يسجل أسم الطفل بالكامل على   -                   
    
  

                      

 

 مميز بإسم الطفل من اليوم األول .   Face shieldالتزام الطفل بأرتداء ال  -
مورتدلة  –حرصا على صحة و مصلحة اطفالنا ممنوع احضار سندوتشات لحوم محفوظة ) النشون  -

 ......................( و الشيبسى و العصائر التى بها مواد حافظة -هامبورجر  –

    7:30 الرجاء المحافظة على المواعيد المدرسية ) الحضور الى المدرسة الساعة  -

 ( ظهرا  1:30 واستالم الطفل الساعةصباحا 
 مع ضرورة حضور ولي االمر وإحضار الكارنية عند استالم الطفل وال يتم التسليم بدون كارنية .  -

 وشكرا لتعاونكم ,,,                                                                                                                               

Kg1 

 محافظة اسيوط

 سنودس النيل االنجيلى

 ادارة اسيوط التعليمية

 مدارس السالم اإلعدادية الثانوية المشتركة

 ارع طلعــــت حـــــرب أسيـــــوطـــش 11

 2333083أسيوط    ت/  105ص . ب / 

 Assiut Governorate 

 Synodes El-Nile Schools 

Assiut Educational Directorate 

Salam Prep. Secondary Schools 

  P.O Box 105 Assiut    

 Tel: 088/2333083 

Website : www.salampsschool.com  
  Schools have got the NAQAAE                المدارس حاصلة على شهادة الجودة واإلعتماد    

 لحوظهم

 -:هامه

http://www.salampsschool.com/
http://www.sps-assiut.com/

