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 23 نيسان 2020
 تحديث رقم (20) ألولياء األمور

 
 أولياء األمور الكرام

 
 التوقيت المدرسي خالل شهر رمضان

 
هذه تحضير عند والطالب، األمور وأولياء الموظفين ورفاهية والتعليمية، الدينية األولويات االعتبار في أخذنا                لقد
الحكومة إعالن مع التجاوب إلى بالحاجة أيًضا شعرنا لقد الدولية. الجالية لمدرسة االلكتروني التعلم من األخيرة                  المرحلة
وقت في الغذائية المواد متاجر إلى بالوصول سيسمح مما ستتغير، رمضان شهر خالل التجول حظر ساعات بأن                   أمس
في الدروس بدء قبل الوقت هذا من باالستفادة للعائالت التغييرات هذه تسمح بأن نأمل صباًحا. 8 الساعة من                    مبكر

 التسوق وتجنب درجات الحرارة المرتفعة التي ستحدث في وقت الحق من اليوم خالل الشهر التالي.
 

 ونتيجة لهذه التغييرات قمنا بتحديث  خطة الطوارئ  كما تم مشاركتها سابًقا مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 

(Appendix H)  معلومات ألولياء األمور (Appendix G) إرشادات للطالب 
 

.Y9-Y13 والمراحل Y8 و Y7 شاركنا نماذج من جداول الحصص للمرحلتين ، Secondary School في المرحلة الثانوية 
، دقيقة 15 مدتها استراحة وأوقات دقيقة، 40 مدتها دروس مع ، سابًقا عليه كان الذي الهيكل نفس على حافظنا                      لقد
Assembly, Challenge Hour, في: P6 حصص وضع خالل من الدراسي لليوم البداية ساعة بتغيير قمنا               ولكننا   

 Wellbeing لضمان عدم تفويت التعلم.
 

Y7 and Y8 Schedule 

  Sunday Periods  Monday Periods  Tuesday Periods 
Wednesday 

Periods 
Thursday 
Periods 

9:45  Registration  Registration  Registration  Registration  Registration 

09:55-10:35  1  1  Assembly  1  1 

10:50-11:30  2  2  Challenge Hour  2  2 

11:45-12:25  3  3  3  3  Tuesday P6 

12:55- 13:35  4  4  4  4  4 

13:50-14:30  5  5  5  5  5 
 

Y9, Y10, Y11, Y12, Y13 Schedule (Y11 & 13 Finish Thursday 30 April) 

  Sunday Periods  Monday Periods  Tuesday Periods 
Wednesday 

Periods 
Thursday 
Periods 

9:45  Registration  Registration  Registration  Registration  Registration 

 09:55-10:35  1  1  Monday P6  1  1 

10:50-11:30  2  2  Wednesday P6  2  2 

11:45-12:25  3  3  3  3  Tuesday P6 

12:55- 13:35  4  4  4  4  4 

13:50-14:30  5  5  5  5  5 
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مدتها دروس مع سابًقا مشاركته تمت الذي الهيكل نفس على الفريق حافظ ، Primary School االبتدائية المرحلة                   في
الدروس عدد تقليل طريق عن المدرسية، الحصص وقت بداية غّيرنا ولكننا ، دقيقة 15 لمدة استراحة وأوقات دقيقة 40                   
غرف في األحد يوم بداية في رمضان شهر خالل بهم خاصة الحصص جداول المعلمون سيشارك خمسة. إلى                   يومًيا

.Google Classroom الدراسة في 
 

Student Registration  9.40-9.55 

Lesson 1  9.55-10.35 

Listen to music  10.35-10.50 

Lesson 2  10.50-11.30 

Jump around  11.30-11.45 

Lesson 3  11.45-12.25 

Lunch  12.25-12.55 

Lesson 4  12.55-13.35 

Read a book  13.35-13.50 

Lesson 5  13.50-14.30 

 
Family Teacher Consultation (FTC) 

المكالمات ستبدأ نيسان . 29 األربعاء يوم سيكون والذي األمور ، أولياء باجتماع المتعلقة الرسالة مشاركة                نعيد
النهار منتصف في األحد يوم Engage برنامج فتح سيتم مساًء . 2.30 الساعة وستنتهي صباًحا 9:30 الساعة                  الهاتفية

 لحجز العشر دقائق ،وسيغلق يوم الثالثاء في منتصف النهار.
 

#voicesofAmman 
What a" لـ الكورالي الغنائي بالمشروع تذكيركم و مشاركتكم في مشغولة كانت داروود إيما المعلمة بأن                  أعلم

.ICS وأنا شخصيًا حريص على رؤية المونتاج النهائي ألداء مجتمع "Wonderful World 
 شكًرا جزيًال  للمعلمة إيما  و فريقها على هذه الفكرة ولمن شاركوها التسجيل الخاص.

 
#stayathome 

اليوم لهذا مساًءا 6 الساعة في يبدأ واحد تجوال حظر يوم هناك سيكون القادمة‘ األسبوع نهاية عطلة                   في
على يجب ، الليلة مساًء 6 الساعة المحالت إغالق بمجرد بأنه التذكر يرجى السبت . يوم صباًحا 8 الساعة                    وينتهي

.#stayathome   المواطنين في البقاء في منازلهم 
 

وقت منذ يبدو (والذي طفًال كنت عندما اآلن. حتى التجول حظر حول الخاصة تجربتي من مقتطفات مشاركة                   أردت
قطع مع العائلية الطعام مائدة على ساعات أقضي وكنت ، Puzzle أحجية وإكمال بدء على حريًصا دائًما كنت                    طويل)
التي األولى المرة ليست أنها وبما الثالثة، األحجية إكمال خضم في اآلن وأنا االمر هذا يتغير لم مكان. كل في                      صغيرة

 أحاول تركيبها، أجد نفسي أسرع مما فعلت في المرة السابقة! وإنني أجد خالل هذا الوقت فرصة للتأمل و االسترخاء.
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.’the shows must go on‘ برنامجه من كجزء Andrew Lloyd Webber ويبر لويد أندرو بعروض أيًضا استمتعت         لقد              
، اإلنتاج هذا تكملة إلى ونتطلع األوبرا" "فانتوم مسرحية بإنتاج وزوجتي أنا استمتعت ، الماضي األسبوع نهاية                   وفي
نوّد كنا ، عائلية عطلة في سنوات عدة قبل نيويورك بزيارة قمنا عندما القادم. الجمعة يوم أبًدا" يموت ال                     "الحب
شاهدنا ذلك من وبدًال الحال هو هذا يكن لم ، ذلك ومع ، برودواي مسرح في عرضه تم كما اإلنتاجات هذه                       مشاهدة

!' Frozen' اإلنتاج الموسيقي لـ 
 

طالبنا دعم في تفعلونه ما لكل دائًما ممتن وأنا ، #athome ومريحة آمنة أسبوع نهاية عطلة جميًعا لكم                     أتمنى
 خالل عملية التعلم عن بعد.

 
 نتمنى لكم ولعائالتكم السالم خالل شهر رمضان المبارك

. 
 

 رمضان كريم
 

 
 

 مع أطيب التمنيات
 

  إيان هوبكنز
 مدير المدرسة باإلنابة
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