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 2021ديسمبر  15

 2022-2021العام الدراسي 

 األول  الدراسي تحديث نهاية الفصل

 

 أعزائي أولياء األمور،

العديد من التحديثات    م أنتهز هذه الفرصة ألقدم لكاألول، أود أن  وصلنا إلى نهاية الفصل الدراسي    وقداآلن  

 الثاني. الدراسي والتذكيرات استعداًدا للفصل 

وزارة التربية والتعليم فيما    شهرسبتمبر، أرسلت إلى جميع أولياء األمور توجيهات  في    :الطالب  تطعيم

، أود أن أذكر الجميع بأن برنامج  التوجيهاتالمدرسة. تماشياً مع هذه    إلى يتعلق بتطعيم الطالب والحضور  

راسي ، ومن المتوقع أن يلتحق جميع الطالب  التعلم اإللكتروني الخاص بنا سينتهي في نهاية هذا الفصل الد

اعتباًرا من المؤهلين  2022يناير    2  تاريخ  بالمدرسة  الطالب  لهؤالء  لذلك سيكون  الوحيد  . واالستثناء 

 . والتعليم  وزارة التربية  وموافقة بموجب اإلعفاءات الطبية 

هذا    مدرسيعلى الرغم من أنه كان من الرائع عودة الطالب إلى الحرم ال  :السالمة داخل الحرم المدرسي

أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن الفيروس ال يزال نشًطا ، ويجب علينا أن نظل    إال أنه  فصل الدراسيال

 يقظين. 

واستالم  تنزيل    لمدرسي )حتى عند الحرم ا  داخل  ارتداء أقنعة الوجه إلزامي  تذكير الجميع بأن أودلذلك ، 

 . مسبق دخول المنطقة التعليمية إال بموعد ولياء األمورال يمكن أل  كذلك( والطالب

سرعة  والحفاظ على  داخل الحرم المدرسيعند القيادة  السرعةأود أيًضا أن أطلب من الجميع التحقق من  

،    عالية   بسرعة  سوقونالحظنا أن العديد من السائقين ي  كم / ساعة. في األسابيع األخيرة ،   30أقل من  

في الصباح. يرجى تقليل سرعتك ومساعدتنا    6عبر المسار    منطقة الروضةخاصة أولئك المغادرين من  

 آمنًا.  مدرسيفي الحفاظ على الحرم ال

.  13و    11لسنتين  ل   التجريبية ختبارات  اال   تكونفي بداية الفصل الدراسي التالي ، س   :التجريبية  ختباراتاال

. لقد تم  ختباراتتماشياً مع إرشادات وزارة التربية والتعليم ، من المتوقع أن يحضر جميع الطالب هذه اال 
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أي أسئلة ، فالرجاء عدم التردد    م طالب ، ولكن إذا كان لديكختبارات ال بالفعل إصدار الجدول الزمني ال 

 (. IGCSEيمون )منسق ا س ولية( والفاضل/  رلز )منسق البكالوريا الدتشا فاضل/في االتصال بال

( بما  ECAنعتزم في الفترة القادمة إعادة تقديم برنامج األنشطة اإلضافية )  :برنامج األنشطة االضافية

يتماشى مع اإلرشادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. على الرغم من أننا سنقدم مجموعة واسعة  

األنشطة لجميع   ال المن  القيود لضمان سالمة الطالب    دراسية مجموعات  تزال هناك بعض  أنه ال  ، إال 

لي    فاضل/  االتصال بال  م، يمكنكاألنشطةفي أي معلومات إضافية بخصوص    ونترغب  موالمعلمين. إذا كنت

 )منسق األنشطة(. 

لقد علمنا مؤخًرا أنه بدًءا من الفصل الدراسي التالي ، سيسمح للطالب باستخدام غرف    :غرف التبديل

المالبس في بداية ونهاية كل درس من دروس التربية البدنية. هذا يعني أنه لن يُطلب من الطالب  بديل  ت

  بديلأي أسئلة بخصوص استخدام غرف ت  مإذا كان لديك.  التربية البدنية ب  بالزي الخاص القدوم إلى المدرسة  

 التربية البدنية(.  قسم تي )رئيس فاضلة/ كيالمالبس ، يرجى االتصال بال 

أنه للسنة الثانية على التوالي ، تم اختيارنا ضمن القائمة  اعالمكم  . يسعدني  جائزة مدرسة العام الدولية

لمبادررشحة  الم الجائزة  البيئية  لهذه  ال  داخلتنا  الجائزة  مدرسيالحرم  بهذه  الفائز  عن  اإلعالن  سيتم   .

 المرموقة في نهاية شهر يناير. 

الدولية )سلطان   اليونسكو العالمي.منتدى   البكالوريا  أنه تم اختيار أحد طالب  أبلغكم  يسعدني أيًضا أن 

الحضرمي( لتمثيل الدول العربية في منتدى اليونسكو العالمي القادم. باإلضافة إلى ذلك ، تم اختيار سلطان  

ي المؤتمر  الكندي من قبل وزارة التربية والتعليم لتمثيل عمان في منتدى الطالب االفتراضي ف  همع زين

 . ه لكل من سلطان وزين نبارك األخير لتعليم المواطنة العالمية من أجل التنمية المستدامة.  

 

 يرجى البقاء بأمان خالل العطلة الشتوية وأنا أتطلع إلى رؤية الجميع في الفصل الدراسي القادم. 

 

 

 جلين كانترفورد د.

 مديــــر المدرســـة 
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