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  2021يونيو  15

 2021 - 2020العام الدراسي 

 2021يونيو  15الثالثاء الموافق  – المعلومات المحدثة 

 أعزائي أولياء األمور،

أغسطس   شهر . عندما بدأنا فيستتفقون معي أن هذا العام الدراسي يعتبر األكثر تحدياً على االطالقمع اقتراب نهاية العام الدراسي،  

لألسف    لكن  ود الطالب إلى المدرسةيعالماضي، كنت واثقًا من أن الحياة في شهر يونيو ستعود إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية وس

 ، بيئة التعلم االفتراضية لدينا.  Fireflyلم يكن األمر كذلك، ورأينا الغالبية العظمى من طالبنا يتلقون تعليمهم من خالل 

جًدا بالطريقة التي تكيف بها طالبنا ومعلمونا مع متطلبات التعلم اإللكتروني  على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إال أنني فخور

لم يكن  مدرسيوعلى الرغم من هذه التطورات ، فإن الحرم ال ،في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. ومع ذلك انجزنا الكثيرومن الواضح أننا 

 أغسطس.  شهر  في  الى المدرسة  يجلبونه كل يوم. أتمنى أن يُسمح لهم بالعودةذي  ال  حماس(ال)جميعًا  افتقدنا  الطالب ، وقد    كما هو بدون

  لقرارات ( فيما يتعلق ببدء العام الدراسي. بالنظر إلى اMOEلم نتلق أي معلومات من وزارة التربية والتعليم )  حتى اآلن يرجى العلم أنه  

وإن كان ذلك وفقًا إلرشادات الصحة والسالمة الصارمة.     مدرسياألخيرة من اللجنة العليا ، نأمل أن يُسمح للطالب بالعودة إلى الحرم ال

 أولياء األمور.  اعالمأنه بمجرد تلقينا مزيًدا من المعلومات من وزارة التربية والتعليم، سنقوم ب  العلميُرجى 

عام الماضي  أثر فيروس كورونا على حياتنا كلها ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  وال شك أنه سيستمر  أنا متأكد من أنه خالل ال

في القيام بذلك في المستقبل. على مدار العام الماضي، سمعت قصًصا ال حصر لها من الطالب والمعلمين وأولياء األمور حول كيفية 

 . همأحبائ همنها سلبت منتأثيره على حياتهم ، ولألسف في بعض الحاالت أ

 أن الفيروس ال يزال نشطًا للغاية في عمان.  تظهر األرقام إال ان على الرغم من رفع بعض القيود اآلن 

تم السيطرة على الوباء ويمكن لطالبنا  يأود أن أشجع الجميع على اتباع بروتوكوالت الصحة والسالمة التي تقترحها السلطات حتى   

 العودة إلى المدرسة.

TSS  = ًإلى النجاح.  نسعى معا 

TSS  =لتحقيق األمان.  معاً  نسعى 

 

 أغسطس.شهرفي  موأتطلع إلى رؤيتك ابقوا بأمان

 جلين كانترفورد د. 

 مديـــر المدرســــة
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