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المحترمين

تحية طيبة وبعد،
وتبقى مشكلة ضبط حركة المرور أمام المدرسة شغلنا الشاال حياأ أ احتجاا ساكا الحاع وهتابلم هلاى
المدرسااة بساابا ت اااخم الم ال اااّ خااد ةاعكد لدرجااة الشااكاو العاارادو لكا كتااة دواداار الدولااة حتااى كااا خاارار
الوزارة بتجميد القدرة اإلستيعابية للمدرسة استجابة لتلك الشكاو وت ي ا ً ألزمة المرور أمام المدرسة .ولم
يتو كخف األمر هند هذه النتيجة المؤلمة للمدرسة وللجالية تقد اساتمرك ّ خيااداّ الحاعك تاع مطالباتلاا وشاكاواها
مشيرة إلى المدارس الثالأ المتواجدة هلى شارع األمم المتحدة هلى أ كنلا سبا اإلزدحام.
ولألسف وبمواخف لير هادلة حمكلّ المادارس وبااأل ك المدرساة اللبنانياة وزر الةاعوباّ المتر كتباة هلاى
هذا الوضع دو األ ذ بعي اإلهتبارهملية البناء هلى دوك ار القوس وتحوي حركة المرور وسد مناتاذ الساير
د والً و روجا ً م األحياء تع محيط المدرسة  ،كذلك وجود الس ارة اللندياة وخنةالياتلا دا ا الحاع وهاع
ت دم جالية تزياد هلاى  820الاف نسامة ،وكا ك هاذه التغيياراّ اجتمعاّ لتزياد الطاي بلكاة مضااه ة ما حا كدة
المشكلة.
وال نقةااد تقااديم هااذه الوخااادع كتبردااة للماادارس م ا هكااذا وضااع تاانح كماادارس ،تاايتع بيهااداد كبياارة م ا
الس ايكاراّ والباةاااّ ،نتح كم ا القسااط األكباار م ا المسااؤولية ه ا هااذا الوضااع الةااعا .أضااف إلااى ذلااك
المضااايقاّ المتع كماادة ولياار المتع كماادة التااع تةاادر م كنااا تجاااه الجياارا باسااتعما المواخااف أمااام بيااوتلم وس ا كد
اار مسااتعرة م ا الغضااا تتاارجم مزيااداً م ا الشااكاو والعاارادو
الماادا إليلااا وبااذلك نةاااك زيت اا ً هلااى نا غ
للمسؤولي تع الدا لية والمرور والتربية واألوخاف والبلدية الخ..
نرجو التعام مع الجيرا بالحسنى وهدم استعما المواخف الم ةةة لمساكنلم .وهنا ال باد لناا ما إهاادة
التذكيربرسادلنا السابقة ود هوتكم للتقيد بقواني المرور وهدم إيقاف سياراتكم تع األماك الممنوهاة و اةاة
أمام المناز وال ل المجاورة للمدرسة ،مما يتسبكا بعناء للجيرا وهتا ولضا منلم هلى المدرسة.
كما يرجى التقيد بتعليماّ رجا األم المكل ي م المدرسة بتنظيم د و و رو الطالا واجتياازهم
للشارع حرةا ً هلى سالمتلم.
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