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 2022-2021العام الدراسي 

 الخاصة بالفصل الدراسي الثالث  المعلومات

 

ي ولياء األمور، 
 أعزائ 

   بداية أود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك.  

أن أغتنم هذه الفرصة ألقدم    ود اآلن بعد أن وصلنا إىل الفصل الدراسي األخير من هذا العام الدراسي ، أ

:   لك العديد من التحديثات المهمة  كما يلي

ي ال   . IBو    IGCSE  ختباراتا
ي وقت الحق من هذا    13و    11  سنواتستبدأ هذه االختبارات للطالب ف 

ف 

بية والتعليم ) ا للوائح الصادرة عن وزارة اليى
ً
. وفق ( ،  MOEالشهر وستستمر حتى نهاية هذا العام الدراسي

ي مقبول. لقد تم بالفعل    سببمن المتوقع أن يحض  جميع الطالب هذه االختبارات ما لم يكن لديهم   طت 

إىل جم االختبارات  بهذه  المتعلقة  المعلومات  إذا كنتإرسال  ، ولكن  الطالب  ي مزيد من   ون ترغب  ميع 
ف 

دد ي  وا المعلومات ، فال تيى
ي االتصال بمنسقى

 الفاضل/ تشارلز.     IBالفاضل/ سايمون و   - IGCSEف 

العام.   ختبارات ا المرحلة    نهاية  ي 
ف  لطالبنا  العام  نهاية  امتحانات  ا 

ً
أيض إىل ما سبق، سنجري  باإلضافة 

ي ولكن إذا كنت
ي نهاية الفصل الدراسي الماض 

  م الثانوية. تم توزي    ع التفاصيل المتعلقة بهذه االختبارات ف 

ي االتصال بال
دد ف   . Paulفاضل / بحاجة إىل أي معلومات إضافية ، فالرجاء عدم اليى

الفطر  من    . المبارك  عيد   
ً
بدال فقط  ا 

ً
واحد أسبوًعا  العام  هذا  لدينا  الربيع  إجازة  ، كانت  تعلمون  كما 

. وقد تم التخطيط لذلك عمدا حتى نتمكن من االحتفال بالعيد عل مد أسبوع. نتيجة لذلك  ار أسبوعير 

  5  لموافق ا   الخميسيوم  حتى  مايو و   1  الموافق  يوم األحد  من  ، يرج  مالحظة أنه سيتم إغالق المدرسة

نود  مايو. باإلضافة إىل ذلك ،    8  الموافق  العادي( يوم األحد   حصصمايو. ستستأنف الدروس )وجدول ال

ي السنة    التنوية
خالل هذا األسبوع ،    IBأو    IGCSEخضع المتحان  ي  13أو    11إىل أنه إذا كان الطالب ف 

 حضوره.  فمن المتوقع أن 
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:  ىل العام الدراسي القادم ، هناك العديد من النقاط الهامة الجديرة بالمالحظةشارة إباال   وىه كما يلي

بية والتعليم ، سنقوم بتغيير المناهج  االبتدائية والمتوسطة  رحلتي   مناهج الم  مع لوائح وزارة اليى
ً
. تماشيا

ي الم
. لعام المقبل إىل لاالبتدائية والمتوسطة رحلتير  الدراسية ف  دج الدوىلي  برنامج كامي 

ا للتغيير وتم طلب جميع الموارد الالزمة. تتمثل إحدى مزايا   
ً
بدأ موظفونا بالفعل التدريب الالزم استعداد

نامج الذي نقدمه حالًيا. باإلضافة إىل ذلك ،   ا للي 
ً
ي أن المحتوى مشابه جد

يدج ف  التغيير إىل برنامج كامي 

ا برنامًجا 
ً
ي أن لدينا أيض

 االبتدائية والمتوسطة ، مما سيفيد طالبنا بال شك. رحلتير  سلًسا للم فهذا يعت 

ال  ي فرضها    (. ECA)  ضافيةاال  نشطةبرنامج 
، لم نتمكن من    COVID-19لألسف ، بسبب القيود التى

نامج الكامل للعام الدراسي المقبل   هذا العام. ومع ذلك ،  ECAتقديم برنامج  فإننا نخطط للعودة إىل الي 

ي ستكون معروضة بواسطة منسق  
  ECA، وسيتم إرسال المزيد من التفاصيل فيما يتعلق باألنشطة التى

( قريًبا.  فاضل/ )ال  ىلي

ي عام  (CISمجلس المدارس الدولية )
  سنوات.   3لمدة    CIS، حصلنا عل االعتماد الكامل ل     2018. ف 

ي نقدمها  
من المناهج الدراسية إىل تقديم الطعام ومن    - تضمن ذلك مراجعة كاملة لجميع الخدمات التى

ي الفصل ال
ي أن تؤدي إىل إعادة اعتمادنا    قادمالمرافق إىل التمويل. ف 

ي ينبغ 
، سنبدأ العملية مرة أخرى ، والتى

ي عام  
ي  . وستكون المرحلة األوىل من العملية ىهي تقديم تقريرن2024ف 

ي ف  أكتوبر وزيارة  شهر  ا التحضير

المدارس الدولية من   ي    مجلس 
إذا كنتشهر  ف   . ي الحصول عل مزيد من المعلومات    ون ترغب  م ديسمي 

ف 

 . ي ي االتصال ئ 
دد ف  ج  عدم اليى ي تعود عل المدرسة ، فير

 حول عملية االعتماد والفوائد التى

 

ي  آمنير  سأختم بتذكير الجميع بالبقاء  
وس كوفيد ف  سلطنة  . لحسن الحظ ، ال يزال عدد اإلصابات بفير

ام اليقظة واتباع اإلرشادات الحكومية الالزمة.  ا ، لكن علينا جميًعا مسؤولية اليى 
ً
 عمان منخفض

 

، ي
 أطيب تحيائى

 

فورد   د. جلير  كانيى

 مدير المدرسة
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