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 تحديث (9) ألولياء األمور

 
 بدايًة، أرى أنه من الضروري أن ُأبعد نفسي عن تتبع أخبار انتشار  COVID-19 في النشرات اإلخبارية ومواقع التواصل

 االجتماعي، وإنني اشجعكم على القيام بذات األمر. ولذا، فإنني أود أن أذكركم جميًعا بأن هذا اليوم ، 25 آذار، هو ليس فقط
 يوم الوافل العالمي  و  اليوم العالمي لقراءة أعمال تولكين  فحسب ، بل إنه أيًضا يصادف  اليوم العالمي لتقدير حيوان خروف

 البحر ، المفضل لدي شخصيًا. أنا متأكد من أن هذا سيجلب اهتمامكم بطريقة ما، وتسلية معظمكم، بينما أشارككم بعض
 المعلومات من كادر موظفي مدرسة الجالية الدولية.

 
 التعلم عن بعد  للمرحلة االبتدائية

 
 لقد رأينا بعض األعمال الرائعة التي تقومون بمشاركتها مع المعلمين، ونود مشاركة بعض هذه الصور ومقاطع الفيديو

 إللهام الطالب اآلخرين. ُيرجى إخبار معلم الصف لطفلك إذا كنتم تفضلون عدم مشاركة أعمال أطفالكم مع بقية الطالب.
  

 جدول الحصص الجديد للطالب
 

 سنرسل لكم بعد ظهر غٍد جدول حصص جديد لألسبوع المقبل، بعد أن استمعنا إلى ردود أفعال أولياء األمور والطالب
 والموظفين على حٍد سواء، فقمنا بتعديل طول اليوم الدراسي وتنظيمه، للسماح بتقديم المناهج بشكل أكثر مرونة

 وسالسة لطالب المدرسة االبتدائية والثانوية، و للمعلمين أيضًا. ونود أن نأّكد على أن هذا التعديل لن يقلل من جودة خدماتنا
 بأي شكل من األشكال، ولكن ستعطي فرصة للجميع بتنظيم وقتهم أكثر.

 وتذكروا أولياء أمورنا الكرام، بأن التعّلم موجود  في كل شيء حولنا وبكل األوقات، وليس فقط في جدول الحصص المدرسي،
 خاصًة اآلن، حيث تكتشف العائالت المزيد والمزيد بوجود األطفال والشباب في المنزل: حتى أنه أحياًنا يكون األمر أكثر إثارة، إذا

 ما قمنا نحن بالبحث عن أمور جديدة نتعّلمها.
 

 االمتحانات العامة
  

 كما أبلغنا أولياء أمور طالب  Y11-Y13، فقد انضّمت Pearson Edexcel اآلن إلى جميع لجان االمتحانات األخرى، في إلغاء
.A Level أو (I)GCSE امتحاناتها العامة لصيف 2020. وهذا يعني أنه، و في جميع أنحاء العالم، لن يتم إجراء امتحانات  

 بدًال من ذلك ، سيكون هناك نظاًما جديًدا مبنيًا على الدرجات الكلّية "المحسوبة" ،والذي نأمل بأن يكون أكثر عدًال، وسنقوم
 بإبالغكم بالمزيد من التفاصيل ما أن نحصل عليها. نشّجع أولياء أمور طالب المرحلتين بالتواصل مع سوزان هافيس على

 s.havis@ics.edu.jo  أو روث تانجير على r.tanjeer@ics.edu.jo ، ألي أسئلة واستفسارات أخرى. وفي نفس الوقت نحّث طالب
 السنة 11 والسنة 13 على مواصلة العمل بجّد، حتى تكون الدرجات النهائية أفضل ما يمكن أن تكون.

 
#reasonstobecheerful 

 
، YouTube فتدريباته الرياضّية تعرض مباشرًة على قناة ،، Joe Wicks تعّرف بعض الّطالب على  المدّرب الرياضّي جو ويكس 

 الساعة 9 صباًحا بتوقيت جرينتش، فهي تجربة ممتعة و رائعة، و مناسبة لألعمار ما بين 4 إلى 40 عاًما،  خاّصة إذا كنتم
 عالقين في المنزل. فلَم ال تجربونها جميعكم كعائلة ؟

 
 مع أطيب التمنيات

 ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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