النص الخاص بالموقع اإللكتروني الحتفاالت المدارس لعام 2017
احتفاالت المدارس للمرحلة األولى (من الصف األول وحتى الرابع)  -األربعاء الموافق  28حزيران/يونيو 2017

معلومات خاصة باألسرة واآلباء
قبل االحتفال
في منتصف شهر حزيران/يونيو ،سوف يستلم اآلباء ممن لهم أبناء في المرحلة االبتدائية (من الصف األول وحتى الرابع) في إحدى المدارس
االبتدائية في المدينة ،نشرة معلومات حول االحتفاالت .لتنزيل النشرة من هنا.
يُحدد المعلمون في هذه النشرة الساعة التي يتعين عليكم إحضار أطفالكم فيها إلى مدارسهم .يُرجى االلتزام بالوقت ال ُمحدد ألن الحافالت سوف تُغادر
إلى موقع االحتفاالت في مواعيدها بالضبط.
ال يجب إحضار األطفال مباشرة إلى بارك دي باستيون أو إلى نقطة انطالق الموكب.
يوم االحتفال
األحوال الجوية
في حال عدم وضوح األحوال الجوية ،سوف يتخذ مجلس اإلدارة قراره بخصوص اإلبقاء على الموكب واالحتفال أو كالهما أو إلغائهما صباح يوم
الثالثاء.
يمكن معرفة هذه المعلومة عن طريق االتصال برقم  ،1600ابتدا ًء من الساعة  12منتصف النهار.
في حالة عدم وضوح األحوال الجوية ،سوف يتم اإلبقاء على االحتفال فقط في البارك.
سوف يحضر األطفال في وسائل النقل العام كما هو ُمحدد ولكن سيتوجهون مباشرة إلى بارك دي باستيون.
في حالة الطقس السيء للغاية ،سوف يتم إلغاء الموكب واالحتفال في البارك.
ظهرا (وذلك في حالة عدم تواجدهم هناك
سوف يتوجه التالميذ وأعضاء هيئة التدريس مباشرة إلى المدرسة في الساعة الواحدة والنصف
ً
بالفعل) .سوف ينصرف التالميذ في الساعة الرابعة مسا ًء.
الموكب
بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بالتنظيم والتأمين ،لن تكون ساحة سانت أنطوان ،والتي تُعد نقطة انطالق الموكب ،مفتوحة أمام الجمهور أو العائالت.
سوف يُشارك أكثر من  6000طفل في هذا الموكب .يُرجى االلتزام بالتعليمات .يمكنكم متابعة الموكب مباشرة على قناة ليمان بلو Léman Bleu
ثم متابعة االحتفال في بارك دي باستيون .سوف يتم بث هذا التقرير أيضًا على حلقات طوال فترة الصيف.
مسار الموكب
منتزه سانت أنطوان  شارع دي شادرونييه  ساحة دي بورج دي فور  شارع فيردان  شارع دي ريف شارع ال كروا دور  شارع
دو مارشي  شارع دي ال كونفيديراسيون  شارع دي ال كوراتيري  ساحة دي نوف

بارك دي باستيون
يمكن الدخول إلى البارك ابتدا ًء من الساعة الخامسة والنصف مسا ًء وسوف تكون األلعاب الترفيهية ُمتاحة مجانًا حتى الساعة السابعة مسا ًء.
سوف ينتظر األطفال آبائهم بالقرب من الطاوالت الخاصة بمدارسهم .تُنظم المدارس في مجموعات (أنظر الخريطة ال ُمرفقة).
سوف تظهر أرقام المجموعات على الالفتات.
يُرجى االلتزام بالتعليمات التالية من أجل تسهيل عملية دخول الحديقة:



المدارس التي تنتمي إلى المجموعات  1و > 2يُرجى انتظار األطفال في جانب شارع سانت ليجير
المدارس التي تنتمي إلى المجموعات  3و 4و 5و 6و 7و > 8يُرجى انتظار األطفال في جانب ساحة دي نوف

على الشاشات
سوف يتم بث الحدث مباشرة على قناة ليمان بلو  Léman Bleuوعلى الشاشة
الضخمة ال ُمثبتة في مدخل بارك دي باستيون.
للمزيد من المعلومات
قسم المدارس والمؤسسات الخاصة بالطفل
022.418.48.38

احتفاالت مدارس المرحلة الثانية (من الصف الخامس وحتى الثامن)  -األربعاء الموافق  30حزيران/يونيو 2017
معلومات خاصة باألسرة واآلباء
قبل االحتفال

في منتصف شهر حزيران/يونيو ،سوف يستلم اآلباء الذين لهم أبناء في المرحلة االبتدائية (من الصف الخامس وحتى
الثامن) في إحدى المدارس االبتدائية في المدينة ،نشرة معلومات حول االحتفاالت التي سوف يصحبها تقديم "مشروبات
منعشة" خالية من الكحول لجميع التالميذ ،وستكون ُمتاحة على منصات الهيئات التي ستحضر الحفل في بارك دي باستيون
بد ًءا من الساعة الخامسة مسا ًء وحتى الساعة العاشرة والنصف مسا ًء.
يوم االحتفال
األحوال الجوية

سوف تُعقد االحتفالية في جميع األحوال الجوية.
بارك دي باستيون
الساعة الخامسة مساءً :افتتاح االحتفاالت

أماكن الجذب ،واأللعاب ،والعروض ،والتنزه ،والمشروبات ،والمطاعم ،والموسيقى.
يتوجه األطفال مباشرة إلى الموقع تحت إشراف آبائهم ومسؤوليتهم الكاملة .يمكن لألطفال مشاهدة جميع العروض مجانًا.
الساعة العاشرة مساءً :عرض الصوت والضوء من أمام قصر إينارد

عرض خيالي يُقدم ألول مرة في جنيف.

الساعة العاشرة والنصف مساءً :اختتام االحتفاالت

الوصول باستخدام وسائل المواصالت العامة
الترام رقم 12
الحافالت 36 ،5 ،3
التوقف :ساحة دي نوف
للمزيد من المعلومات

قسم المدارس والمؤسسات الخاصة بالطفل
022.418.48.38

احتفالية الصف الثامن  -الجمعة  30حزيران/يونيو  - 2017قاعة فيكتوريا
معلومات خاصة باألسرة واآلباء
سوف تُقام احتفالية الصف الثامن أثناء الوقت الدراسي من الساعة الثالثة والنصف وحتى الرابعة والنصف مساء

ابتدا ًء من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الرابعة والنصف مسا ًء ،سوف تستقبل قاعة فيكتوريا تالميذ الصف الثامن،
ومعلميهم ،ومعلماتهم إلقامة االحتفالية ال ُمخصصة للطالب الذين أكملوا مرحلة التعليم االبتدائي.
إنها لخطوة هامة في حياة كل تلميذ أن ينتقل من عالم الطفولة إلى عالم المراهقة ومواجهة تحدياتها المختلفة.
صا للتالميذ ،ومعلميهم ،ومعلماتهم.
ولالحتفال بهذا التحول ،تُنظم مدينة جنيف احتفاالً رسميًا ُمخص ً
هذه االحتفالية غير ُمخصصة لآلباء ،ولكن سوف تُعد قناة ليمان بلو  Léman Bleuفيديو لهذه المناسبة ،ويمكنكم مشاهدته
في األيام التالية على موقع القناة.
من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة الخامسة مساء

بعد نهاية االحتفالية ،يتم تجميع التالميذ بحسب الفصول من أجل الذهاب إلى بارك دي باستيون بصحبة المعلمين،
والمعلمات ،وعناصر الشرطة البلدية ،والدوريات المدرسية ،وموظفي قطاع المدارس.
ويمكنهم حينئذ االستفادة من العروض ال ُمنظمة الحتفالية المرحلة الثانية قبل االفتتاح.
ابتداء من الساعة الخامسة مساء

لن يكون التالميذ تحت مسؤولية معلميهم ومعلماتهم .ويجب على اآلباء مرافقة أطفالهم في الموقع .ومن أجل تسهيل التجمع
في األماكن ال ُمحددة ،ست ُوضع الفتات تحمل أسماء مدارس المرحلة الثانية بالقرب من الطاوالت .يتم تثبيت خريطة للموقع
على سور البارك من ناحية ساحة دي نوف.
من الساعة الخامسة إلى الساعة العاشرة والنصف مساء :احتفالية مدارس المرحلة الثانية

أماكن الجذب ،واأللعاب ،والعروض ،والتنزه ،والمشروبات ،والمطاعم ،والموسيقى.
يتوجه األطفال مباشرة إلى الموقع تحت إشراف آبائهم ومسؤوليتهم الكاملة .يمكن لجميع األطفال مشاهدة كل العروض
مجانًا.
الساعة العاشرة مساء :عرض الصوت والضوء من أمام قصر إينارد

عرض خيالي يُقدم ألول مرة في جنيف.

الساعة العاشرة والنصف مساء :اختتام االحتفاالت

الوصول باستخدام وسائل المواصالت العامة
الترام رقم 12
الحافالت 36 ،5 ،3
التوقف :ساحة دي نوف
للمزيد من المعلومات

قسم المدارس والمؤسسات الخاصة بالطفل
022.418.48.38

