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 30 نيسان 2020
 تحديث أولياء األمور (21)

 
 أولياء األمور الكرام

 
 تحديثات من الحكومة

 
 في األسبوع الماضي ، شهدنا تغييرات في اإلجراءات الحكومية باستئناف بعض الخدمات ، في ظل قيود الحفاظ على

 السيطرة على تفشي COVID-19 في جميع أنحاء المملكة:
 

 ومع ذلك ، ستظل المدارس مغلقة حتى نهاية شهر رمضان على األقل ، وفي هذه المرحلة ، ليس لدينا معلومات
 أخرى حول موعد أو ما إذا كانت المدارس ستفتح قبل نهاية العام الدراسي.

 
 لقد تمكنت من مشاركة التحديثات التالية مع الموظفين خالل هذا األسبوع:

 
 تم افتتاح معظم صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل ومحالت دراي كلين وبعض المتاجر داخل مراكز●

 التسوق ؛
 معظم العيادات الطبية مفتوحة لمدة أربعة أيام في األسبوع؛●
 تعمل سيارات األجرة ، بما في ذلك أوبر وكريم ، إلى جانب الحافالت العامة كالمعتاد بحيث ُيسمح لراكبين بحد●

 أقصى  في المرة الواحدة ؛
 يمكن أيًضا استخدام المركبات الشخصية داخل محافظة عمان كل يوم بين الساعة 8 صباًحا و 6 مساًء. تعتمد●

 الحركة على الرقم النهائي على لوحة تسجيل مركبتك. فالمركبات التي تنتهي برقم زوجي  سُيسمح لها
 بالتجول اليوم ثم مرة أخرى يوم السبت ، والمركبات لألرقام الفردية سُتستخدم يوم األحد. ثم يكرر هذا النمط

 نفسه على مدار األسبوع: الزوجي: يوم االثنين ، الفردي: يوم الثالثاء ، إلخ؛
 المطاعم في جميع أنحاء عمان قادرة على تقديم "الوجبات السريعة" من الطلبات عبر اإلنترنت حتى الساعة 7●

 مساًء؛
 يستطيع سكان محافظة مادبا استخدام سياراتهم ، بغض النظر عن رقم لوحة المركبة ، من الساعة 8:00 صباًحا●

 حتى 6:00 مساًء يومًيا باستثناء يوم الجمعة.
 

 يرجى التأكد من وضع wellbeingfirst# واالستمرار في الحفاظ على التباعد االجتماعي واتخاذ االحتياطات الالزمة التي
 أنا متأكد من أنكم تتخذوها عند دخول المتاجر ، وخاصة عند استخدام وسائل النقل العام.

 
#stayathome 

 
 سيكون هناك حظر تجول لمدة يوم واحد يبدأ في الساعة 6 مساًءا هذا المساء وينتهي الساعة 8 صباًحا صباح السبت.

 ُيرجى التذكر أنه بمجرد إغالق المحالت الساعة 6 مساًء الليلة ، يجب على المواطنين في عمان البقاء في منازلهم
.#stayathome 

 
(FTC) اجتماع أولياء األمور 

 
 كان يوم أمس هو ثاني اجتماع هاتفي ألولياء األمور الكرام؛ نشكركم جزيًال  على تخصيص الوقت للتحدث مع معلم

 طفلك. أعلم أن أعضاء فريقي  األساسي والثانوي Primary /Secondary المعنيين سيراجعون تعليقاتكم بعد مكالمات
 األمس ، ومع ذلك ، يرجى التذكر أيًضا أنه إذا كان لديكم أي أسئلة عامة حول GoogleClassroom ، يمكنكم إرسالها  عبر

  هذا النموذج . وفي الوقت نفسه ، يمكن إرسال األسئلة التقنية إلى technicalsupport@ics.edu.jo  ، ومن األفضل
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 مشاركة أي أسئلة تتعلق بالمنهج الدراسي أو الموارد الخاصة بطفلك مع معلمه ، أو  مع األعضاء األكاديميين ذوي
 الصلة .

 
 لقد حددنا المواعيد المذكورة أدناه الجتماعات أولياء األمور، في حالة استمرار إغالق المدرسة. سنعلمكم األسبوع

Progress Test المقبل بما يتعلق بالتقارير ونهاية ترتيبات الفصل الدراسي ، بما في ذلك اختبارات التقدم السنوية لدينا
. 
 

Third FTC day Thursday 28 May 
Term 3 reports Monday 15 June 
Final FTC day Tuesday 16 June 
 
 

PSA رابطة اآلهالي والموظفين 
 

 تواصل رابطة اآلهالي و الموظفين لدينا (PSA) االجتماع خالل هذا الوقت من إغالق المدرسة، وهم حريصون على بدء
 التخطيط للعام الدراسي الجديد. في بداية كل عام دراسي جديد ، تقوم PSA بالتحضير للترحيب بالعائالت الجديدة

 والعائدين. ولذلك ، يود الفريق اتحاحة الفرصة لكم بمشاركتهم هذه التحضيرات، لمن يرغبون في "التطوع" بوقتهم
 للدعم في هذا الحدث. إذا كنت مهتمون بالمشاركة في هذه التحضيرات ، يرجى التكرم بإرسال بريد إلكتروني إليهم

 على psa@ics.edu.jo ، و سيتواصل معكم أحد األعضاء في أقرب وقت.
 

 كلمة من رئيس مجلس اإلدارة ، أمينة منكو
 

والقلق والمشاعر العواطف من السفينة لركوب جًدا مشابهة الماضية األشهر كانت ، لمعظمنا               بالنسبة
إلى العودة على قادرين غير ، مثلي ، منا البعض ولكن ، واألطفال العائالت مع متواجدون منا الكثير                    والعجز.

 ديارهم بسبب القيود الحالية على عدم الطيران ...
  

ICS وفريق مجتمعنا منحني ولقد باالمتنان. ويشعر يقّدر أن المرء يتعلم ، والصعوبات المشقة خالل من                  ولكن
 قدًرا كبيًرا من االمتنان لما يلي:

  
الطالب حول االجتماعي التواصل وسائل منشورات جميع ومشاهدة المدرسة تحديثات بقراءة استمتعت لقد -              
كانت التي للموظفين الفيديو مقاطع جميع إلى باإلضافة للدهشة. مثير بشكل والتعلم اإلبداعي               والعمل

 ممتعة للغاية وحسنة األداء. أحسنتم جميعًا!
حقيقيًا. ولطالبنا لموظفينا والرفاهية اإلنترنت عبر التعلم لجعل الكواليس وراء يجري الذي العمل كل أقدر -                
ذلك جعل على العليا القيادة وفريق العمل فريق أعضاء من عضو كل أشكر أن وأريد حًقا مدهًشا األمر كان                     لقد

 ممكًنا.
 - بصفتي رئيًسا لمجلساإلدارة ، أقّدر كثيًرا الوقت والتفاني والدعم من كل عضو من أعضاء المجلس خالل هذه

 الفترة العصيبة.
 

  أود أن أشكر فريق القيادة العليا وإيان هوبكنز الذين عملوا بفعالية في أدوارهم الجديدة لدعم مدرستنا في
 هذه الفترة االنتقالية الصعبة للغاية.
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لنفسها.. تعبق ال الزهرة لذاتها.. تشرق ال الشمس ثمارها.. تأكل ال األشجار مياهها.. تشرب ال األنهر "                 
 فلنعيش لبعضنا…

   العيش من أجل اآلخرين هو قاعدة من الطبيعة.
  لقد ولدنا جميًعا لمساعدة بعضنا البعض بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك ...

 الحياة جيدة عندما تكون سعيدًا ؛ ولكن ستكون أفضل بكثير عندما يكون اآلخرون سعداء بسببك "
 Pope Francis  

 
 بالنسبة لي ، ينطبق ما سبق أيًضا على مجتمع ICS للطالب والموظفين وأولياء األمور ؛ فأنتم سبب سعادتهم!!

  
 أمينة منكو

 رئيس مجلس اإلدارة
 
 

 
 وأخيًرا ، أتمنى لكم جميعًا عطلة نهاية أسبوع آمنة ومريحة athome# وأتمنى لكم ولعائالتكم السالم والوئام خالل

 شهر رمضان المبارك.
 

 مع أطيب التمنيات
 

 إيان هوبكنز
 مدير المدرسة باإلنابة
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