
 2/5/2020السبت 

 أولٌاء األمور الكرام؛/ السادة 

.أتمنى أن تكونوا قد أمضٌتم األسبوع األول من شهر رمضان الكرٌم بصحة وعافٌة   

 كما نؤكد لكم دائما بأن دعمكم وأرائكم وبتوجٌهات مجلس أولٌاء األمور كنا وال زلنا نعمل على تحسٌن وتطوٌر 

:وها نحن على وشك البدء باألسبوع السابع و نود أن نشارككم بعض النقاط. خدمة التعلٌم عن بعد   

:اجتماع أولٌاء األمور عبر اإلنترنت للصفوف من الرابع إلى الثانً عشر  

أولٌاء " لقد جاءت  ردود أفعال أولٌاء أمور طالب الصفوف من الروضة وحتى الثالث الذٌن شاركوا فً لقاء   

إٌجابٌة للغاٌة، وقد كان لقاًء بناًء ومثمراً حٌث قام معلمونا بمناقشة تقدم الطالب أكادٌمٌا والوقوف " األمور بالمعلمٌن

على المصاعب التً تواجه أولٌاء األمور والطالب معاً ، ونود أن نشكر جمٌع أولٌاء األمور الذٌن خصصوا بعضاً 

.من وقتهم للمشاركة  بهذا اللقاء  

: كما ونود إعالمكم بأن اجتماع أولٌاء األمور بالمعلمٌن للصفوف الرابع وحتى الثانً عشر ستكون كالتالً

          2020 ماٌو، 10و7و6أٌام األربعاء والخمٌس واألحد. 

          سٌتم إرسال الروابط الخاصة بمعلمً أوالدكم ٌوم اإلثنٌن من خالل تطبٌق

الخاص بالمواعٌد حٌث تم استخدام نفس التطبٌق فً اجتماع أولٌاء األمور  (كالندلً)

. بالمعلمٌن للصفوف من الروضة وحتى الثانً عشر

         بعد الظهر3:00 صباحاً وحتى الـ 11:00 سٌعقد االجتماع بٌن الساعة  

         األٌام المخصصة الجتماع أولٌاء األمور بالمعلمٌن ستكون أٌام دراسٌة عادٌة حٌث سٌقوم 

المدرسون بنشر دروس مسجلة مسبقاً على برنامج إدمودو ولكن لن تكون هناك ؛حصص 

 مباشرة

         سٌشارككم مدراء األقسام مزٌداً من التفاصٌل حول هذا الموضوع 
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 حفل تخرج الصف الثانً عشر

تم تألٌف لجنة مختصة لمناقشة حفل تخرج طالب الصف الثانً عشر ولقد ضمت عددا من األمهات و مدٌر عام 

المدرسة  ونائب المدٌر ورؤساء األقسام ومسؤولة عالقات األهل بالمدرسة و بعض المعلمٌن والطالب وقد تم 

:االجتماع ٌوم الخمٌس السابق وقرروا التالً  

  إن شاء هللا2020سٌتم تنظٌم حفل تخرج بحضور الجمٌع فً شهر دٌسمبر 

 سٌتم تنظٌم حفل تخرج عبر اإلنترنت ٌشارك فً تنظٌمه أولٌاء األمور

:إجراءات إعادة التقٌٌم

الطالب الذٌن فاتهم أي جزء من التقٌٌمات ، أو لم ٌقدموا تقٌٌمات فً الوقت المحدد ، أو واجهوا صعوبات فنٌة  •

، حٌث سٌتم مشاركة اإلرشادات واإلجراءات مع أولٌاء األمور  من قبل مدٌري " إعادة التقٌٌم "الزال لدٌهم فرصة 

 ماٌو10 ماٌو إلى األحد 5ٌوم الثالثاء  المقرر إعادة التقٌٌميٍ القسم الثانوي حٌث 

  صباحاً 11 صباًحا إلى الساعة 10:15من الساعة 

،أٔنٛاء األيٕس انكشاو  

َحٍ عهٗ ثمح تايح تأَُا لادسٌٔ عهٗ حم كثٛش يٍ انًصاعة انتٙ تٕاخٓكى أَتى ٔطالتُا حتٗ اٌٜ خالل تشَايح انتعهى 

عٍ تعذ ، ٔلذ ساعذ فٙ رنك َظاو انذعى انمٕ٘ نذُٚا ٔيشاسكتكى انفاعهح فٙ تعهٛى أتُائكى، ٔكًا ركش ساتما َحٍ يذسسح 

االتحاد نذُٚا أْذافا يشتشكح فُحٍ ٚذ ٔاحذج ، فإٌ أْى أٔنٕٚاتُا يُح أتُائُا أفضم تعهٛى عهٗ اإلطالق، كًا أَُا َحشص 

عهٗ سفاْٛح أٔالدَا حتٗ فٙ ْزِ انظشٔف انصعثح،، ٔإَُا عهٗ ثمح تايح تأَُا سُخشج يٍ ْزا انًٕلف انصعة ألٕٖ 

ٔأفضم يًا كُا عهّٛ،  يع اكتساتُا يٓاساخ ٔتداسب حٛاتٛح يتعذدج ٔخذٚذج ، ٔاختى حذٚثٙ تمصح  سائعح ٔصهتُٙ 

.انٕٛو أٔد يشاسكتٓا يعكى خًٛعا ًٚكٍ إٚدادْا فٙ انشاتظ انًشفك  

 أتمنى لكم أسبوعا قادماً رائعاً 

كونً وٌنر.د

          المدٌر العام
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