
 

 

 

 

 

  لفت نظـــــر
 سلمك اهلل   .........................................../ المكرم ولي أمر الطالب 

 :أما بعد                                              السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته     
 

 :من ابنكم  عندنظرًا لما الحظته اإلدارة 
 

 ة مع الجماعة التهاون في أداء الصال.   كثرة الحركة والحديث داخل الحلقة. 

 معلم الحلقة  التعامل بشكل غير الئق مع.   جوار المسجد بكثرة اللعب. 

 حلقةكثرة الغياب عن ال .   تعدد الشكوى من الطالب. 

  الغياب عن برامج الحلقة كثرة.    التعامل بشكل غير الئق مع مشرف المرحلة. 

 مستوى ابنكم في الحفظ والمراجعة ضعف   

فسيتم لسلوكيات ابنكم ونعلمكم بأنه عند تكرار مثل هذه ا أإلى خط نحيطكم علمًاقد بدر منه هذا التصرف ، فإن إدارة الحلقات حيث أنه 

عدم تكرار هذه ا في من الحلقات ، آملين منكم التعاون معن استبعاده إلى  صلتالطالب والذي ربما الئحة النظام بالحلقة على 

 حتى ال يقع في مثل هذه المخالفة مرة أخرى واهلل يحفظكم ويرعاكم السلوكيات 

  :رقم الجوال  :توقيع ولي األمر  :توقيع الطالب

 الرجاء إعادة ورقة اللفت  مع الطالب  :توقيع المشرف   :توقيع المعلم 
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 لفت نظـــــر 
 سلمك اهلل   / ...........................................المكرم ولي أمر الطالب 

 :أما بعد                                              السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته     
 

 :نظرًا لما الحظته اإلدارة عند ابنكم من 
 

  التهاون في أداء الصالة مع الجماعة.   كثرة الحركة والحديث داخل الحلقة. 

  التعامل بشكل غير الئق مع معلم الحلقة.   كثرة اللعب بجوار المسجد. 

 حلقة كثرة الغياب عن ال.   تعدد الشكوى من الطالب. 

  كثرة الغياب عن برامج الحلقة.    التعامل بشكل غير الئق مع مشرف المرحلة. 

 ضعف مستوى ابنكم في الحفظ والمراجعة   

فسيتم لسلوكيات ذه اإلى خطأ ابنكم ونعلمكم بأنه عند تكرار مثل ه نحيطكم علمًاقد بدر منه هذا التصرف ، فإن إدارة الحلقات حيث أنه 

عدم تكرار هذه صل إلى  استبعاده من الحلقات ، آملين منكم التعاون معنا في تالطالب والذي ربما الئحة النظام بالحلقة على 

 حتى ال يقع في مثل هذه المخالفة مرة أخرى واهلل يحفظكم ويرعاكم السلوكيات 

  :رقم الجوال  :توقيع ولي األمر  :توقيع الطالب

 الرجاء إعادة ورقة اللفت  مع الطالب  :توقيع المشرف   :يع المعلم توق
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