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 تحديث (12) ألولياء األمور
 

 أولياء األمور الكرام
 
 

مراسلتكم في استمر بأن أحببت سيطرتنا، عن خارجة األمور من الكثير فيه تبدو الذي هذا وقتنا في الروتين ألهمية                     نظًرا
 هذه التحديثات بالرغم من أن رسالتي لليوم ستكون قصيرة جدًا.

 
 مدونة قواعد السلوك

 
لضمان اإلرشادات، بعض مشاركة نود ، أسابيع لعدة مكثف بشكل Google Classroom باستخدام الطالب قام أن بعد و اآلن،                     أّما
ومناقشتها، طفلك مع اإلرشادات هذه مشاركة منكم يرجى لذا المناسب . بالشكل النظام هذا استخدام كيفية الطالب                  فهم
القيم نفس االنترنت، عبر تفاعالتنا في جميعنا ُنْظِهر أن الضروري فمن منهم. مطلوب هو لما الكامل فهمهم من                    والتأكد

 التي نعيشها في حياتنا المدرسية الفعلّية.
 

 التقويم المدرسي
  

وأيضًا، العالم. أنحاء جميع في وعائلتنا أصدقائنا مع التواصل صعوبة بشأن قلقون منا العديد فإن ، الربيع عطلة اقتراب                     مع
و خارجها، حتى أو البلد، أو المدينة، اكتشاف و واالسترخاء، الراحة ببعض للتمتع أسبوعين لمدة عالج بمثابة العطلة هذه                     كانت
أن أود ، السبب لهذا و الحالية. لألزمة استجابًة اتخاذها الحكومة على تعّين التي األخيرة التدابير مع أيضًا هذا استبعاد تم                       قد
بعد قليًال، معّدل تقويم على أطلعكم أن وآمل ، الدراسي العام لبقية المدرسي التقويم بمراجعة حاليًا نقوم بأننا                    أطمئنكم

 أن يتم التصديق عليه من قبل مجلس اإلدارة ووزارة التربية والتعليم.
 
 

reasonstobecheerful# 
 

التالي اإلعالن أو ، التجوال حظر وغير ، COVID-19 غير آخر شيء ، مختلف شيء في التفكير إلى نحتاج األحيان بعض                       في
 للحكومة.

أخذ على تساعدكم قد فربما الرابط ، هذا في المقاالت هذه بعض قراءة في يرغب قد منكم البعض بأن اعتقد ، ولذا                       
 تفكيركم إلى مكان آخر ، إلى مكان أبسط ،و مكان أكثر إيجابية.

  
 أتمنى لكم مساًء جميًال مع عائالتكم.

 
 مع أطيب التمنيات
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