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 23 آذار 2020
 

  تحديث(7) ألولياء األمور
 

 أولياء األمور األعزاء؛
 

و ذلك، إلى باإلضافة معكم؛ مشاركتها نود جديدة معلومات دائًما هناك أن يبدو ولكن لكم، يومّي تحديث إرسال أنوي أكن                      لم
العمل نحاول زلنا ما بأننا دائمًا نذّكرهم أن و نجاة طوق لكم نقدم أن المهم من أنه أشعر التجوال، حظر فرض أثناء                        خاصة

 "بشكل طبيعي" قدر اإلمكان ، حتى في مثل هذه األوقات الغير الطبيعّية.
 

 الترجمة العربية
 

العربية الترجمة توفير على حاليًا نعمل فإننا ولذلك التحديثات، لهذه عربية ترجمة عن الكرام أهالينا من طلبات عدة                    تلقينا
Parent، األمور أولياء تحديثات قسم في اإللكتروني، موقعنا في ستتوفر والتي مسبقًا، بإرسالها قمنا التي التحديثات                  لجميع

 Update. وبهذا الشكل أتمنى أن كل فرد من أفراد مجتمعنا سيكونون قادرين على قراءة وفهم المعلومات التي نشاركها.
 

 االمتحانات العامة
 

معلومات وجود لعدم نظًرا الحالي، الوقت في 13 والسنة 11 السنة طالب يعيشه الذي والتوتر بالقلق تام علم على                     نحن
التي الرسالة 13،بقراءة و 11 السنة من وطالبنا الكرام أمورنا أولياء تذكيركم، أود العامة. باالمتحانات يتعلق فيما                   مؤّكدة

  أرسلناها مسبقاً ، والتي قمنا بصياغتها بعناية تامة لتشمل جميع المعلومات التي لدينا حالًيا عن هذا الموضوع.
لهم فيديو رسالة إرسال خالل من الطالب مع مباشر بشكل يتواصلون ميتشام والسيدة فاطمة السيدة فإن ذلك، إلى                    باإلضافة
لالمتحانات، واالستعداد المواد، مراجعة حيث من "كالمعتاد" الموضوع مع يتعاملوا أن عليهم بأن وتشجيعهم                لطمأنتهم

 بالرغم من صعوبة هذا األمر.
 

 خطة طوارئ مدرسة الجالية الدولية
 

 إننا نعمل دائمًا على تحديث  خطة طوارئ المدرسة ،  بإضافة أو تعديل المعلومات، فأرجو منكم قراءتها من وقت آلخر، علمًا
 بأنني سأسلط الضوء على أي تغييرات مهّمة من خالل هذه التحديثات. أود تذكيركم أيضًا بأن الصفحة األولى من الخطة تبّين

 متى وأين تم تحديثها مؤخرًا.
 
 

 التعلم عن بعد في مدرسة الجالية الدولية
 

تحميل كيفية توضح المرة هذه ،Google Classroom استخدام لطريقة أخرى تدريبية فيديو مقاطع ثالثة مشاركتكم                 يسعدني
المزيد بإضافة ونأمل ، موقعنا على التعليمية البرامج صفحة على الجديدة الفيديو مقاطع على العثور يمكنك                  الملفات.

 منها قريًبا أيًضا.
 

Living Peace International مؤسسة عيش السالم العالمية 
 

وقد العام، مدار على Living Peace International مؤسسة مع عملنا فقد المدرسة، في المجتمع خدمة منهاج من             كجزء       
على صفحتهم زيارة يرجى الحل". من جزًءا أكون أن أريد - المنزل في "ابق بعنوان جديدة بمبادرة مؤخرًا المؤسسة هذه                      بدأت

 الفيسبوك ، إذا كنتم ترغبون بمتابعة الموضوع، أو المشاركة فيه.
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 حل الصيف
 

 كلما رأيت هذه الكلمة، ولسوء الحظ،  يعود ذهني مباشرًة  إلى عام 1991 (عندما كان عمري 17!)، و باألخص هذه األغنية .
 ومع ذلك، ولخدمة الغرض من هذه الرسالة، أود إبالغكم بأن التوقيت الصيفي في األردن سيبدأ في منتصف ليل الخميس 26

 آذار، بتقديم الوقت ساعة واحدة، يرجى التذّكر بتغيير ساعاتكم وفقًا لذلك.
 

 #أسباب_للبهجة
 

 من أجل أن تسامحوني على األغنية السابقة، أود أن ُأنهي هذه الّرسالة بهذه القصيدة للشاعر البريطاني سيمون أرميتاج ،
 والتي ُكتبت خصيًصا لمساعدتنا فيما يواجهه العالم اليوم:

 
Lockdown by Simon Armitage 
 
And I couldn’t escape the waking dream 
of infected fleas 
 

in the warp and weft of soggy cloth 
by the tailor’s hearth 
 

in ye olde Eyam. 
Then couldn’t un-see 
 

the Boundary Stone, 
that cock-eyed dice with its six dark holes, 
 

thimbles brimming with vinegar wine 
purging the plagued coins. 
 

Which brought to mind the sorry story 
of Emmott Syddall and Rowland Torre, 
 

star-crossed lovers on either side 
of the quarantine line 
 

whose wordless courtship spanned the river 
till she came no longer. 
 

But slept again, 
and dreamt this time 
 

of the exiled yaksha sending word 
to his lost wife on a passing cloud, 
 

a cloud that followed an earthly map 
of camel trails and cattle tracks, 
 

streams like necklaces, 
fan-tailed peacocks, painted elephants, 
 

embroidered bedspreads 
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of meadows and hedges, 
 

bamboo forests and snow-hatted peaks, 
waterfalls, creeks, 
 

the hieroglyphs of wide-winged cranes 
and the glistening lotus flower after rain, 
 

the air 
hypnotically see-through, rare, 
 

the journey a ponderous one at times, long and slow 
but necessarily so. 

 
 وإذا لم يجلب هذا الشاعر، أو ويل سميث ابتسامة على وجوهكم أو في قلوبكم، فلربما  هذه الصورة لتلوث الهواء فوق

 جنوب شرق المملكة المتحدة  ستعطيكم بعض األمل في هذه األوقات الصعبة.
 

 أتمنى لكم أمسيًة جميلًة، وأن تبقوا بآمان ودفئ، وقبل كل شيء، أن تبقوا في منزلكم.
 

 مع خالص األمنيات
 
  ماثيو سافيج
  مدير المدرسة
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