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 تحديث (16) ألولياء األمور
 

 أولياء األمور الكرام
 

 آمل أن تكونوا قد تمكنتم من االستمتاع ببعض الوقت مع أطفالكم في نهاية األسبوع الماضي.
 مع كل تركيزنا الضروري والمهم على رفاه الطالب في الوقت الحالي ، سيكون من السهل التفكير بأننا نسيانكم
 ، وأريد أن أؤكد لكم بأن هذا غير صحيح. إذا كان أي أحد منكم يعاني إما مع تجربة التعلم المنزلي لطفلكم ، أو مع

 أي جوانب أخرى تتعلق باإلغالق والحظر ، عليكم فقط التواصل بنا. إن  فريق االستشارة والقيادة األكاديمية
 موجودون هنا لكم وألوالدكم. وأيضًا ، إنني أؤكد لكم بأن هناك ولي أمر آخر يواجه نفس التحديات التي تواجهكم
 ، واآلخر ينجح في التغلب عليها ، لذا يمكنكم التواصل مع بعضكم البعض ، فقد تتفاجأ بمدى تقدير ذلك الشخص

 الذي تواصلتم معه.
 

Secondary ‘Spring Break’ Timetable 
 

 من أجل ضمان حصول طالب المرحلة الثانوية على أكبر عدد ممكن من الدروس الخاصة بهم التي ستكون ضمن
 "عطلة نهاية األسبوعين الطويلين" القادمين ، قمنا بإجراء تعديل طفيف على الجدول ، يرجى التأكد من أن

 الطالب على علم بهذه التغييرات ، حتى يحّضر ويستعد للدروس الصحيحة. ملحوظة: ينطبق هذا فقط على طالب
 الثانوية ؛ الجدول الزمني للطالب األساسي يبقى دون تغيير لتلك األيام.

 
 14 أبريل = جدول الثالثاء

 15 أبريل = الجدول األربعاء
 16 أبريل = جدول الخميس

 21 أبريل = الجدول األحد
 22 أبريل = جدول االثنين
 23 أبريل = جدول الثالثاء

 
Year 11 and Year 13 Update 

 
Exam Boards اآلن مع المدارس ، وبّينت العملية التي علينا اتباعها لتقديم الدرجات إلى Ofqual لقد تواصلت 

 المتحانات صيف 2020. نحن بصدد دراسة هذه الترتيبات ، وسنكتب ألولياء أمور الطالب السنة 11 والسنة 13 غًدا
 بشكل منفصل. سنشرح في هذه الرسالة أيًضا كيف سيكون التدريس والتعلم لهاتين المرحلتين لبقية هذا العام

 الدراسي ، وذلك من أجل (أ) زيادة فرصهم في الحصول على درجة إيجابية ؛ و ب) إعدادهم بشكل أفضل للعام
 الدراسي القادم.

 
Year 9 (I)GCSE Options 

 
 عادًة ، يعد هذا وقًتا مهًما جًدا لطالب السنة 9 ، حيث يبدأون في تحديد المواد التي يرغبون في دراستها في

Assembly مع جميع طالب السنة 9،  أثناء Google form في السنتين 10 و 11. سيتم مشاركة IGCSE و GCSE 
 time يوم الثالثاء 7 نيسان ، والتي سيستخدمونها لتحديد خياراتهم األولية. يرجى التأكد من مناقشة هذه

 االختيارات مع أطفالكم ، حتى تكونوا جزء من هذه العملية المهمة ، والمساعدة في ضمان أن تكون اختيارات
 المواد الخاصة بهم مناسبة قدر اإلمكان. الموعد النهائي الستكمال وتقديم هذا النموذج هو الخميس 23
 نيسان. إذا كان لديك أو ألطفالكم أي أسئلة على اإلطالق حول هذا الموضوع ، يرجى عدم التردد في االتصال

 بالعضو ذي الصلة في فريق القيادة األكاديمية .
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#reasonstobecheerful 
 

 من المدهش أنه أصبح من السهل علّي العثور على أخبار جيدة ، و reasonstobecheerful# ، حتى في هذه
 األوقات الصعبة ؛ ربما تكون هذه عالمة على التفاؤل المتأصل في الروح البشرية؟ اليوم ، أود أن أشارككم مقاًال

 فيه عدًدا من القصص الرائعة   from Daleks to puppy-fostering، وآمل أن يساعدكم البعض منها على
 االستمرار في رؤية الجانب المشرق فيها.

 
 

 مع أطيب التمنيات
 ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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