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م 2020ديسمبر  15التاريخ:   

 
2020/2021العام األكاديمي   

 معلومات عن الفصل الدراسي الثاني 

 

 أعزائي أولياء األمور،

أن أغتنم هذه الفرصة ألتمنى للجميع عطلة    أوداآلن وبعد أن وصلنا إلى نهاية الفصل الدراسي تقريبًا ،  

 آمنة ومريحة. 

ختبرنا بطرق لم نكن نعتقد أنها  كان تحديًا لجميع المعنيين وقد ا    فصل الدراسيليس هناك شك في أن هذا ال 

، أعتقد أننا يجب أن نكون فخورين للغاية بالطريقة  خالل هذا الوقت من العام الماضي. ومع ذلكممكنة  

 . علمينا وطالبنا مع الوضع الطبيعي الجديد ا مالتي تكيف به

فستتغلب في النهاية    إذا كان لديك موقف إيجابي وتسعى باستمرار لبذل قصارى جهدك ، رايلي ،)   صرح

تطبيقه    جد أنك مستعد لمواجهة تحديات أكبر(. مما ال شك فيه أن هذا البيان تم وست   على مشاكلك األولية 

خالل  لموظف   من  المشتركة  بدالجهود  منذ  وطالبنا  ظهورينا  واضطر  اية  الحرم  االوباء  إغالق  إلى  رنا 

  ية االحتراف   ى، أنا فخور للغاية بمستوبر اإلنترنت. بصفتي مدير المدرسةومواصلة برامجنا ع  مدرسيال

 غالبية الطالب.  من قبل الدراسةااللتزام بكذلك التي أظهرها أعضاء هيئة التدريس و

الوضع الطبيعي  أن نتمكن من العودة جزئيًا إلى )  قبل، وآمل بصدق أتطلع إلى الفصل الدراسي الم •

النقاط الواردة    االعتبار  خذ فياأل مع    مدرسيواستضافة المزيد من الطالب في الحرم ال  (القديم

 أدناه: 

  . ومع ذلك ، 2021يناير    3  الموافق   لجميع الطالب يوم األحد   الثاني • سيبدأ الفصل الدراسي   •

  يناير  14يناير إلى الخميس    3األحد  التعلم عن بعد خالل الفترة من  كما ذكرنا سابقًا ، سيكون  

الدراسية.   المراحل  باستيفاء    ذلك سيسمح  لجميع  العطلة  خارج عمان خالل  سافر  ألي شخص 

 متطلبات الحجر الصحي / العزل الالزمة. 
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ال  • الحرم  بعودة الطالب إلى  أن نرحب  النحو    يناير  17  الموافق  األحديوم    مدرسينأمل  على 

 : التالي

 الروضةجميع فصول  - -

 السنة السادسة  - -

 عشر  ةوالثاني ةالعاشر سنة ال - -

  فاضل/. سيرسل السنوات الدراسية• في األسابيع التالية، سنخطط لعودة المزيد من مجموعات ال •

دراسة عن  أسبوع   داخل المدرسة وأسبوع    دارين تفاصيل حول كيفية عمل نظام فاضل/  بول وال

 بداية الفصل الدراسي المقبل.  في   بعد وذلك 

 على النحو التالي:  IBو   IGCSE االختبارات التجريبية لمرحلتي • ستجرى  

 يناير  28يناير إلى   17( من  IGCSE)  11السنة 

 فبراير 10يناير إلى   31( من IB)  13السنة 

اإلشارة    نودبروتوكوالت التباعد االجتماعي الصارمة. وستجرى هذه االختبارات في المدرسة بموجب  

 حيال ذلك. أيًضا إلى أننا أخذنا المشورة من وزارة التربية والتعليم 

ال تم إدراج    شهر نوفمبر  في  سارة حيث أنه أخيًرا ، أود أن أختتم رسالتي هذه بمشاركة بعض األخبار 

القائمة المختصرة   الدولي  لجائزةالمدرسة في    625، قدمت  إجمااًل البيئية.    لمبادراتل  -  ة للعامالمدرسة 

من   طلبات  62مدرسة  سيتم    ضمن، ووصلنا    ها دولة  البيئية.  الجائزة  فئة  في  األخيرة  األربعة  المراكز 

 . 2021يناير   18تاريخ اإلعالن عن الفائزين في  

 الجديد. عام الفي  موأتطلع إلى رؤيتك أطيب التمنيات بقضاء عطلة سعيدة 

 

 كانترفورد د.جلين 

 دير المدرسة م
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