
٢٥ أغسطس ٢٠٢٢

ط�بنا وأولياء ا�مور الكرام،
 بكم في مدرسة السلطان في

ً
أرحب بجميع الط�ب وأولياء ا�مور القدامى والجدد، أه�

يا الدولية. هذا نجاح   العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣. أود البدء بتهنئة ط�ب السنة ٢٠٢٢ لتحقيقم نسبة نجاح ٩١ بالمئة في دبلوم البكالور
 في نتائج 

ً
 مبهجا

ً
، ولمرة أخرى، تحسنا

ً
 صعبة غير مسبوقة خ�ل سنتي الدراسة والتحضير. نشاهد أيضا

ً
 بأنم واجوا ظروفا

ً
مبر، علما

.A أو *A الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي، حيث حقق عشرة ط�ب درجات ممتازة، جميعها إما

ا�ستاذة/شاندري،  ا´س�مية؛  الدراسات  مادة  زهراء، معلمة  ا�ستاذة/  الجدد:  المعلمين  العام عدد من  الثانوية هذا  بمدرستنا  التحق 
معلمة اللغة ا´نجيزية؛ ا�ستاذة/ كيلي، معلمة إدارة ا�عمال وا¸قتصاد؛ ا�ستاذ/ إيفان، معلم المجتمع الرقمي والحوسبة ؛ ا�ستاذة/ 
الداخلية.  الجديدة  التعيينات  بعض   

ً
أيضا تمت  والتكنولوجيا.  التصميم  معلما  آدم،  وا�ستاذ/  جافين  ا�ستاذ/  الرياضيات؛  معلمة  ديدري، 

 ا´ع�ن عن كون الفاضلة/ هند 
ً
ا�ستاذ/ جاي هو اÀن رئيس مادة ا�فراد والمجتمع؛ ا�ستاذة/ سارة، رئيسة مادة الرياضيات. يسعدنا أيضا

اÀن نائبة المدير في مدرستنا.

 على تشجيع ط�بنا ومساندتم 
ً
يتطلع فريق المدرسة الثانوية في مدرسة السلطان إلى استمرار الدعم من أولياء ا�مور، فنحن نعمل معا

الصالحة في  والمواطنة  والرياضة،  الفنون  والنجاح في  ا�كاديمي،  النجاح  تحقيق  لتمكين ط�بنا من  نناضل  التميز.  لتحقيق  السعي  في 
مجتمعم وفي المجتمع العالمي ا�وسع.

كما سبق وذكر د. جلين، نستطيع اÀن الترحيب بعودة الط�ب للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في حرم مدرسة السلطان، إذ يتوجب على جميع 
 إلى المدرسة بعد أن تم رفع القيود المتعلقة بكوفيد-١٩. نأمل أن نتمكن من إتمام العام الدراسي بشكل عادي. 

ً
الط�ب الحضور شخصيا

 في الصفوف التعليمية، سيكون بدء الحضور إلى المدرسة على مرحلتين، كالتالي:
ً
ولمساعدة الط�ب على التمكن من ا¸ستقرار مجددا

يبدأ ط�ب السنوات ٧، ١٠، ١٢ بالحضور يوم ا�حد ٢٨ أغسطس.  •
يبدأ ط�ب جميع السنوات بالحضور يوم ا´ثنين ٢٩ أغسطس.  •

تكون الجداول الزمنية الكاملة متوفرة على Firefly بحلول يوم ا´ثنين ٢٩ أغسطس.  •

سيتم إرسال تعليمات إضافية إلى أولياء أمور ط�ب المرحلة الثانوية عبر ا´نترنت هذا ا�سبوع. يحتاج الط�ب العائدون إلى تسجيل الدخول 
إلى حساباتم المدرسية في البريد ا´لكتروني و  Firefly قبل يوم الخميس، ا�ول من سبتمبر.

بالرغم من رقع القيود الخاصة بـ كوفيد-١٩ إ¸ أن الفيروس ¸ يزال بيننا. ومع أن الط�ب غير ملزمين بارتداء قناع الوجه، إ¸ أنه يمكنم فعل 
ذلك إن أرادوا. نحن بانتظار تعليمات إضافية من وزارتي الصحة والتربية والتعليم بخصوص ما يتوجب على أولياء ا�مور فعله في حال جاءت 

نتيجة فحص ابنم/ابنتم إيجابية لفيروس كورونا. سنشارككم هذه التعليمات فور ورودها.

 ´دارة المعلومات، ونطلق بعد ذلك بوابة أولياء ا�مور Firefly الجديدة، لتمكينكم من متابعة تقدم 
ً
 جديدا

ً
سنعتمد هذا الشر نظاما

، عليكم تحديث عنوانكم ا´لكتروني في نظامنا. ستتم مشاركة المزيد 
ً
أبنائكم، واستخدامها كوسيلتنا الرئيسية للتواصل. ولجعل ذلك ممكنا

.
ً
من التعليمات والتدريب مع أولياء ا�مور ¸حقا

 التواريخ والتعليمات.
ً
يبا ستعقد اجتماعتنا خ�ل هذا الفصل، وستصلكم قر

. نوافيكم بأي مستجدات في ا�حداث وا´جراءات عند 
ً
، إننا نعيش في زمن يمكن أن تتغير فيه ا�مور بشكل سريع جدا

ً
وكما نعي جميعا

ظورها.

قد تعلمون أنني أتبع سياسة الباب المفتوح، فإذا أردتم طرح سؤال سريع يتعلق بابنتكم/ابنكم أو بالمدرسة، الرجاء عدم التردد في ا¸تصال 
بي عبر البريد ا´لكتروني. وإذا رغبتم بمناقشة أمر ما بمزيد من التفصيل، الرجاء ا¸تصال بالفاضلة/ زاهدة الزدجالي وأخذ موعد لكي أتصل 

بكم.

 لمساعدتكم ودعمكم حيث أننا نبدأ العام الدراسي مرة أخرى بطريقة طبيعية.
ً
أود أن أشكركم مقدما

مع أطيب التحيات،
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