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 2021 - 2020العام الدراسي 

 2021يناير   11 الموافق  االثنين  بتاريخمحدثة  المعلومات  ال

 أعزائي أولياء األمور،

 . 2020أفضل بكثير من عام  2021أن يكون عام نأمل سنة جديدة سعيدة و ب  بداية أطيب التمنيات للجميع

الماضي   الدراسي  نهاية الفصل  األخيرة على    حيثمتابعة لرسالتي في  اللمسات  انتهينا اآلن من وضع 

اإلشارة  نود  يناير وهي موضحة أدناه. و  17  المو افق  اعتباًرا من يوم األحد  دمجخططنا لتقديم برنامجنا الم

 أيًضا إلى أنه لضمان سالمة الموظفين والطالب ، فقد قررنا بدء هذا البرنامج على مراحل. 

فاضل من قبل ال   مدمجسيتم إرسال معلومات إضافية بشأن بروتوكوالت الحضور وشكل البرنامج ال •

  الل خالثانوية( في وقت الحق    المرحلة  بول )رئيس   فاضلاالبتدائية( وال  المرحلة  دارين )رئيس

 هذا األسبوع. 

 : 2021يناير  17يوم األحد الموافق   تعود المجموعات التالية إلى المدرسةس •

 السنة السادسة   الروضة المرحلة االبتدائية: 

 السنة الثالثة عشر  السنة الثانية عشر  السنة العاشرة  المرحلة الثانوية: 

 فبراير.  10تى حويناير  31من  االختبارات التجريبية للسنة الثالثة عشرستستمر   •

 : 2021يناير  24يوم األحد الموافق   تعود المجموعات التالية إلى المدرسةس •

 السنة الثانية   السنة األولى  المرحلة االبتدائية: 

 السنة التاسعة  السنة الثامنة  المرحلة الثانوية: 

 : 2021يناير  31يوم األحد الموافق   تعود المجموعات التالية إلى المدرسةس •

 السنة الخامسة  السنة الرابعة  السنة الثالثة  المرحلة االبتدائية: 

 السنة السابعة  المرحلة الثانوية: 

 . تجريبيةعند االنتهاء من االمتحانات ال اسة عشر إلى الدر ةالحادي سنة ال طالب • سيعود  •

التعلم عبر اإلنترنت ، فال يزال يتعين عليهم   م/ ابنتك مأن يواصل ابنك  ونتفضل  مأنك  م• إذا قررت •

، وفقًا لجدولهم الزمني. سيتم تحميل    Firefly / Teamsعبر    مباشرةحضور جميع الدروس ال

االستمارة الخاصة  . يُطلب من أولياء األمور أيًضا إعادة  Fireflyجميع الموارد الالزمة على  
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االبتدائية أو رئيس المرحلة الثانوية ، حيث إننا مطالبون بإرسال هذه    إلى رئيس المرحلةبذلك  

 المعلومات إلى وزارة التربية والتعليم. 

للسماح    Fireflyبوابة    عةأولياء األمور أنه في األسابيع المقبلة ، سنعمل على توس  اعالمأود أيًضا  

المتعلقة بتعليم أم  لك إلى المعلومات  أكبر  ، والذي  بنائكمبوصول  للتنزيل  قابالً  تطبيقًا  . سيشمل ذلك 

وتلقي معلومات مهمة  ،    بنائكمبما في ذلك القدرة على االتصال بمعلمي أ  خصائص سيوفر العديد من ال

 المعلمين / أولياء األمور على سبيل المثال ال الحصر.  وحجز مواعيد لقاء

 في االتصال بالمدرسة.  لترددالرجاء عدم اأي أسئلة بخصوص ما ورد أعاله،   م إذا كان لديك

 

 . وا آمنًينابق

 

 د. جلين كانترفورد

 مدير المدرسة 
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