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 تحديث رقم (13) ألولياء األمور
 أولياء األمور الكرام

 
، ولكن ، بديستوبيا يسمى ما أو الفاسدة، المدينة فيلم في وكأنني أشعر ، األحيان بعض في بالفعل! عشر الثالث التحديث                       إنه
أن آمل ، ذلك غضون في النهاية. هذه كانت مهما ، سعيدة نهاية الفيلم لهذا سيكون أنه أعلم ، مدرستنا مجتمع فريق                        مع

 تكون المعلومات التالية مفيدة وواضحة لكم جميًعا.
 

 تعديل على تواريخ بقية الفصل الدراسي
 

إدارة مجلس مع الموضوع مناقشة وتمت ، الدراسي العام لبقية الفصل تواريخ حاليًا نراجع نحن ، األمس تحديث في أشرت                      كما
 المدرسة،  ومع اإلدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم. و كانت أسباب هذه التعديالت هي كما يلي:

 
فإنه● األخرى، البلدان في رأينا وكما ، نيسان / أبريل 15 األربعاء يوم حتى رسميًا التجول وحظر اإلغالق فترة تمديد                      تم

 من المرجح أن يتم تمديده أكثر ؛
الربيع● لعطلة المحتملة التغييرات حول ، اقتراحات وقدموا ، باالستفسارات األمور وأولياء الموظفين من كبير عدد                  قام

 القادمة ، في ضوء الوضع الراهن ؛
و● رفاههم على أسبوعين ومدتها الكاملة الربيع عطلة تأثير من قلقهم عن األمور وأولياء الموظفين من العديد                   عّبر

 رفاه أطفالهم ، إذا بقيت البالد تحت اإلغالق وحظر التجول ؛
فرصة● من األمور وأولياء والمعلمين الطالب ونحرم ، تماًما العطلة من نتخلص قد أننا من قلقًا اآلخر البعض                    وكان

 االستراحة من تجربة التعلم والتعليم عبر اإلنترنت المكثفة ؛
ما● إذا ، ذلك من تمكنهم بمجرد وأصدقائهم لعائالتهم واألنضمام األردن بمغادرة المغتربة العائالت من العديد                  رغبة

 تم رفع حظر الطيران ؛
باقي● عن جًدا متأخر وقت في المدرسة إلنهاء الرئيسي السبب أزال قد A Level و GCSE امتحانات جميع                    إلغاء

 المدارس األخرى في عمان.
 

باإلجماع قرار إلى التوصل وتم ، اإلدارة ومجلس SLT و SSLT و PSLT مستوى على مناقشات هناك كانت ، النقاط لهذه                       ونتيجة
التالي، قررت المدرسة بأن إعالمكم نوّد و اليوم، ظهر بعد والتعليم التربية لوزارة العام األمين إلى رسميًا أنا أبلغُته                     والذي
مع ، األمور وأولياء والطالب الموظفين من ممكن عدد أكبر رفاهية ومعالجة الجميع، احتياجات تلبية إلى يهدف وسط                    كحل

 الحفاظ أيًضا على زخم تجربة التعلم عبر اإلنترنت:
الفصح● عيد عطالت الحترام ، نيسان / أبريل في ، مدرسية عطلة أيام وأربعة ، طويلة أسبوع نهاية عطلة لدينا                      سيكون

والطالب للموظفين نقدمها بأن ملزمون ونحن االثنين) الفصح وعيد األحد ويوم ، الشعانين (أحد                األرثوذكسية
 المسيحيين، وأيضًا علينا تقديم فترتين استراحة للمعلمين، و الطالب وأولياء األمور.

الثالثاء● يوم المدرسة وتستأنف ، أبريل 9 الخميس ليوم الدراسي اليوم نهاية في طويلة أسبوع نهاية عطلة أول                    تبدأ
 14 أبريل.

يوم● المدرسة وتستأنف ، أبريل 16 الخميس ليوم الدراسي اليوم نهاية في الثانية الطويلة األسبوع نهاية عطلة                   تبدأ
 الثالثاء 21 أبريل.

يوم● سينتهي الدراسي العام أن يعني وهذا الدراسي، العام نهاية من هذه اإلضافية الستة الدراسية األيام                  سُتلغى
 األربعاء 17 يونيو.

 ولتجنب فقدان الدروس نفسها ، سيتم تعديل الجدول الدراسي لألسابيع المختصرة.●
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آمل ، جميًعا مثلكم وإنني سابقًا. عليه مقرر كان مما أسبوع من بأكثر موعده قبل سينتهي الدراسي العام بأن يعني                      وهذا
وقت أقرب في طبيعي بشكل األمور ببعض االستمتاع من عندئٍذ جميعًا ونتمكن ، آجًال وليس عاجًال نفسها األزمة هذه تحل                      أن

 ممكن. و بالنسبة للبعض منكم، فقد يمّكنكم هذا من مغادرة المملكة والعودة إلى أصدقائكم وعائالتكم في وطنكم.
أود و أسابيع. لعدة ُحبست التي األردن بكنوز واالستمتاع العمل، من االنتهاء من هللا، شاء إن فستتمكنون ، آلخرين                     وبالنسبة
األسبوع نهاية عطلة بعد ذلك، نحو أو أسابيع أربعة بعد الفطر، عيد أيام 4 إلى 3 لمدة عطلة لدينا سيكون بأنه                       ّتذكيركم

 الطويلة الثانية.
لهذه مختلف فعل رد هناك سيكون بأنه أدرك إنني قرار، أي مع الحال هو وكما هنا . pdf كملف المنقح التقويم أرفقت                       لقد
سيعود القرار هذا بأن ونأمل ، اإلدارة مجلس وقرار باإلجماع قراًرا كان أنه في تمامًا، واثقين تكونوا أن نتمنى ذلك، ومع                       األخبار.
واألشهر األسابيع خالل الحال هذا استمرار بكيفية التوقع يمكنني ال والرفاهية. والتعليم بالتعلم يتعلق فيما                 باإليجابية
بهذا تشعرون قد ذلك ومع ، مًعا األمر هذا في جميًعا فنحن وحده: هذا في منكم أحد يوجد ال أنه العلم يرجى ولكن                         المقبلة،

 في بعض األحيان ، ومن المفيد أن نذكر أنفسنا من وقت آلخر بأننا جميعًا معًا في هذا األمر.
 

 التعّلم المنزلي مقابل التعليم المنزلي
 

من واٍع قرار هو فاألول مختلفان. شيئان المنزلي والتعّلم المنزلي التعليم مدرستنا: آهالي لجميع وطمأنة تذكير مجرد                   هذا
ما فهو الثاني وأما دقيقة. وأبحاث هائل وإعداد مطولة دراسة بعد و الطويل المدى على يكون ما وعادة العائلة،                     قبل
تغيير أهمية على للتأكيد الفرصة هذه أغتنم أن أود األيام. هذه خالل العالم أنحاء جميع في وشبابنا أطفالنا من                     نتوقعه
عملهم يكملوا لم إذا يهم فال ، به واالستمتاع التعّلم في منغمسين أطفالنا فطالما الجديد". الطبيعي "الوضع إلى                    توقعاتنا
إذا يهم فال ، الجديدة المعرفة الكتساب متعطش و حوله، من العالم على للتعرف فضولي طفلك أن طالما منهم.                     المطلوب
لوقت ولو ، اآلن اآلوان آن ربما االمتحانات، ومعايير بمناهج طويلة لفترة مقّيدين كّنا فقد المقرر. بالمنهاج دائًما يلتزموا                     لم
كان مهما #candleofcuriosity استمرار في والمساعدة ، التعلم متعة من بعض الستعادة الفرصة هذه نغتنم بأن ،                   قصير

 عمر أطفالكم.
 

 التعّلم عن بعد
 

بأننا أعلم العالم. أنحاء جميع في الدولية البكالوريا مدارس إلى مؤخًرا التوجيه هذا (IBO) الدولية البكالوريا منظمة                   قّدمت
أو مطلوب المتزامن التدريس بأن المدارس تفترض أن ينبغي “ال أيضًا. تعنينا النصيحة هذه لكن دولية، بكالوريا مدرسة                    لسنا
أمر فهو ، لوجه وجهًا الدراسية الفصول إنشاء إعادة محاولة ليس فالهدف الفّعال. التعّلم دعم أجل من فيه مرغوب                     حتى
، آفاقهم وتوسيع ، استقاللية أكثر بشكل للعمل للمتعلمين فرًصا اإلنترنت عبر التعّلم عملية توّفر بل به. القيام                    مستحيل
التكّيف إلى بحاجة أنها المدارس معظم فستكتشف لديهم، تكن لم ربما التي واالستراتيجيات األدوات استخدام                 وتعّلم
لتحقيق كمدرسة نحن به نقوم لما باالرتياح، شعرت ، هذا قراءة عند " صحية بطريقة التعلم استمرار لضمان التفكير                     وسرعة

 هذا التوازن ، وآمل أن تكون هذه تجربة أطفالكم أيًضا.
 

#reasonstobecheerful 
 

من عددًا بأن ونعلمكم ، الفن إلى سنتوجه اليوم ، السابقة رسالتي في الرياضيين للمعلقين احترامًا قبعتي رفعُت أن                     بعد
، الحاالت بعض في ، أو مسبًقا مسجلة إما ، اإلنترنت على مجانًا إنتاجاتها أفضل اآلن تقّدم المتحدة المملكة مسارح                      أفضل

 ستذاع مباشرًة على الهواء:
 

 أتمنى لكم مساًء جميًال!
 مع أطيب التمنيات

 ماثيو سافيج
  مدير المدرسة
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