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 عــزيــزي/ عــزيــزتــــي:
 
ـةدرســالق المـــإغ   بـسـببا ـانـة مجـات مدرسيـبـوج رـيـوفـت  

 

 -دـيـوفـكك ــورونــا/  وسر  ـي  ــفَ وبـاء ب ـبـسـة بـالق المدرسـإلغ   ة  ـجَ ـيـت  ـنَ
ف ـلـكــم  ن  أل وذلـكك ـل غ  ـلَـ ب  ـم ع  ــف  دَ  م  ــت  ــسيَ فـ، 19 د اآلن ـعـى بــق  ــلَـ تَ ـيَ لـن ط 
.ةــي  ـان  ـة مجـرسي  د  ـات مَ ـبـوج  

 
ة ـلـالمرحالسنة األولـى مـن ن ـال مـفـع األط  ـيـمـى جـلـذا عـه ق  ـب  ــطَ ـن  ـيَ 

وا ـل ـ صـن حـذيـة الـوي  ـانـث  ـة الـلـالمرحالسنة السادسة مـن ى ـة إلـي  ـدائـتـاالب
م 2019 حـزيـران /وـيـونـن يـيـة بـمدرسي  الس ـمالبالـة ـحَ ـن  ـى م  ـلـع
م.2020 /ارسـوم  

 
ين ـوعـب  ـأس   ل  ـك  ـل لــف  ـط   ل  ـك  ـل ا ـ يــنـيـإسترل ا ـ هـيـنـج   22.50ع ـف  د  ـون الـك  ـسي
د ـيـة ع  ـلَـ ط  ـع  الد راسـي و صلـفـن الـن مـريـيـين األخ  ـوعـي األسب  ــط   ـغَ ـي  ـوس



ـم  نـيـوعـب  ـ  سأ  لمـد ة  ر  ـم  ـستـي تـتـح الـص  ــف  ـال  رة  ـاشَ ـبـها م  ـلـويـتح. وسـيَـتـ 
.ةـي  ـس المدرسـالبـة المـحَ ـن  ـم  لـ ه  ـم  ـيد  ـق  ـت م  ـذي تَ ـي الـرفـصـساب المـى الحـإل  

 
 

اء  ـنـبوذلـك ح ـص  ـف  ـد الـيـة ع  ـلـط  ـالل ع  ـب خ  ـيـرت  ـت  ـذا الـه ة  ـعَ ـراجَ ـم   م  ـت  ـتَ ـسَ 
ـقَد مـة ىـلـع ر ـط  ن األ  شأ  ــة بـدي  ـنـلـتـة االسكـمن الحكوم المش ـورة الم 
 ة  ر  ـك مَ ـب ل  ـص  ـت  ــوف نـس دارس. ـالق المــة إلغ  ـلـمـتـة المحـي  ـن  ـمَ ز  ـال
.ةــي  ـل ـ بَ ـق  ـات المستـبـيـرت  ـت  ـد الــيـأكـتـرى لــأخ    

 
 

 
ــلــوا بــقَــبــول فــائـق  قــديــر واالحـتـرام،وتـفـض  التـ   

 
  رـايـتـنـاكـن مــيــج 

Jane MacIntyre 

التــامــعـق المـريــر فـديــم  

 

 


