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 تحديث رقم (15) ألولياء األمور

 
 أولياء األمور الكرام

 
 تنبؤاتي لألرصاد الجوية باألمس جاءت صحيحة ، وقد أشرقت الشمس على عّمان معظم اليوم. آمل أن يكون هذا

 قد ساعدكم جميًعا في العثور على بعٍض من اإليجابية والصبر لمحاربة حالة عدم اليقين التي نعيشها اآلن.
 

FTC - اجتماع أولياء األمور 
 

 كانت خطوط الهاتف في جميع أنحاء عمان صاخبة اليوم، حيث ُأجريت أكثر من 700 محادثة حول تعّلم ورفاه طالب
 مدرسة الجالية الدولية. كانت التعليقات األولية إيجابية للغاية ، ومعلمونا ممتنون لتقدير الكثير منكم

 لجهودهم الخاّصة في هذا الوقت العصيب. إذا لم تتمكنوا من التحدث مع معّلم/معلمة الصف الخاص بطفلك
 (االبتدائي/الثانوي) اليوم ، فال تتردد في التواصل مع مريم على m.alnahhas@ics.edu.jo (للقسم االبتدائي)
 أو حنين على h.qulaghassi@ics.edu.jo (للقسم الثانوي) ، وسيحاولون ترتيب اجتماع عبر البريد اإللكتروني أو

 الهاتف خالل األسبوع المقبل.
 

 أفكار لعطلة نهاية األسبوع الخاصة بك
  

 في حين أن البعض منكم قد أصبح لديه روتينه الخاص لعطلة نهاية األسبوع ، فمن الممكن أن يمّثل حظر
 التجول الكامل المفروض غًدا تحدًيا جديدًا بالنسبة له ؛ أما بالنسبة للبقية منا ، يمكن أن تساعدنا األفكار التالية

 الجديدة لنبقى متفائلين وسعيدين في منازلنا. إليكم بعض األفكار التي وجدتها عصر هذا اليوم:
  

 The Little Tiny Quiz of the Lockdown: قد يكون معجبو أو كارهو الكوميدي البريطاني جيمي كار على
 معرفة بالمسابقة السنوية  Big Fat Quiz. فهو اآلن يشارك على صفحة YouTube الخاص به مسابقة "صغيرة"

 كل يوم.
  

 Travel the World with Google Earth: قد نكون اآلن محصورين في منازلنا معظم الوقت ، لكن هذا ال
 يمنعنا من السفر حول العالم. فأثناء كتابتي لهذه الرسالة ، على سبيل المثال ، قمت بزيارة قصيرة إلى ماتشو

 بيتشو الرائعة في بيرو ، وأشعر بأنني قد جّددت نشاطي بشكل غريب.
  

 letsbuildtogether#: لنكن صريحين، معظمنا لم يقعوا أبًدا في حب Lego ، ولكن بعد أن فتحت Lego موقعها
 على اإلنترنت لمساعدة العائالت في حالة حظر ، شجعتنا جميًعا على "البناء مًعا".

  
 Learn from the experts: بالنسبة لبعضنا ، تعتبر العزلة وحظر التجوال أمور جديدة وغير مألوفة ، لكن هذه

 المقالة توضح لك كيفية ممارسة حظر التجوال مثل هؤالء األشخاص المحترفين، حيث تسير الحياة والعزلة
 معهم جنًبا إلى جنب تلقائًيا.

  
 ?Fed up with Motivational Memes إذا كان الناس مثلي يخبرونكم باستمرار بأن تكونوا إيجابيين وأن تنظروا

 إلى الجانب المشرق وقد أصبحوا يزعجونكم بذلك، فقوموا بتصفح بعض هذه المنشورات الساخرة على هذا
 الموقع.
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 Go back to Hogwarts: أطلقت J. K. Rowling وفريقها مساحة خاصة جديدة على اإلنترنت لـ Potterheads في
 جميع أنحاء العالم لالنغماس في عالم يبدو اآلن بطريقة أو بأخرى أكثر بساطة من عالمنا.

  
 Launch yourself into Space: استفيدوا إلى أقصى حد من الموارد التي وفرتها وكالة ناسا للعائالت،

 لمحاولة  عيش سحر الفضاء الضخم كاّلرواد الحقيقيين.
  

 Give yourself a new Challenge:: قد يرغب معجبو برنامج المسابقات البريطاني ، Taskmaster ، الذي يتم
.#hometasking فيه إعطاء المتسابقين مجموعة من التحديات الغريبة ، في عيش التجربة الجديدة 

 
#reasonstobecheerful 

 

 
 

 منذ أن بدأت في تسجيل كتب مصورة ألطفال صديق مقرب لي جًدا ، لمساعدتهم خالل أيام وأسابيع حظر التجول،
 أصبح من المعتاد أن  ُأشارككم أحدها في تحديث كل خميس. هذا األسبوع ، قصة بسيطة و جميلة عن الرفقة ،

..The Snow Friends :في أوقات الوحدة هذه  ، بقلم إيان ويبرو وتيباني بيك 
  

#athome !أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع جميلة 
 

 مع أطيب التمنيات
 

 ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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