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 تحديث ألولياء أمور مدرسة الجالية الدولية 6

 
 

  أولياء األمور الكرام؛
 

حظر مع التكّيف تحاولون الخاصة وبطرقكم أنكم أعلم إلنني مقتصرة، اليوم هذا في رسالتنا                ستكون
  التجول الذي نعيشه جميعًا، ولهذا ال أريد إثقالكم بالمعلومات.

 
 

  التعليم اإللكتروني في مدرسة الجالية الدولة
 
مناهجنا تقديم من بالرغم الّطالب، ويقّدمه المعلمون يشاركه الذي العمل ية وكم� بجودة بالسرور               أشعر
بين التوازن إيجاد على أطفالهم يساعدوا أن األهالي أحّث فإنني مسبقًا، ذكرت وكما ذلك، ومع                 إلكترونيًا.
هي بأكملها الحياة فإن مثلي، بالسن كبارًا كنتم وإن حتى للجميع، وبالنسبة بأنه وتذكروا والحياة،                 التعلم

 أيضًا عبارة عن عملية تعلم.
إلغالق المحتملة الفترة عن الوضوح بعض لدينا يصبح أن وبعد الوضع، هذا من أسبوعين أول إنتهاء                  بعد
اليومي، وروتينهم ألطفالكم، الدراسي الّجدول في المهّمة التعديالت من المزيد توقع يرجى              المدرسة،
جميع من وألتمس أشجع فإنني األنسب، التوازن إيجاد على تساعدونا ولكي لهم. الدراسية               والمتطلبات
يقوموا أن بأكملها، التجربة تحسين كيفية عن تعليقات، أو استفسارات أو أسئلة أية لديهم الذين                 األهالي
الفريق من المعنيين األعضاء مع التواصل أو - forms.gle/fMi7A44AiqRJiZRn9 - النموذج هذا              بتعبئة
عبر يكون تقنية أسئلة أية بخصوص التواصل بأن التذكر والرجاء            األكاديمي .

.technicalsupport@ics.edu.jo 
 

 معلومات مهمة ألهالي المرحلة اإلبتدائية
 
طلبوا األهل أغلبية أن حيث اإلبتدائية، المرحلة بصفوف يتعلق فيما األفعال، ردود بعض اليوم                وصلتنا

  بنشر جميع الواجبات مّرة واحدة، ليتسنى ألهالي طالبنا الّصغار إدارة جدول أطفالهم بهذا الشكل.
جميع بمشاركة غد يوم من اعتبارًا سنقوم فإننا تغييرات، بعمل االستمرار نريد ال أننا من وبالرغم                  ولهذا،

 الواجبات في  تمام الساعة 7:45 صباحاً ، وذلك  للمرحلة اإلبتدائية فقط.
 نود التأكيد بأن عدم تسليم الواجبات لن يؤثر سلبًا على أطفالكم، ألنه حقاً  لن  يؤثر على أي شيء.

األعمال من ممكن قدر أكبر وإنجاز الخاّصة، جداولها إدارة تحاول تزال ال العائالت بأن تمامًا يقين على                   إننا
و التعليمية، الفرص نقّدم أننا من التأّكد نود فإننا اإلبتدائية، المرحلة في كمعلمين ونحن يومهم.                 خالل

  تعليم طالبنا مهارات جديدة، و سنستمر في التواجد دائمًا للدعم خالل حصص الجدول الدراسي.
رغبتكم، وفق وقت، أي في العودة من لتتمكنوا المخصصة، المادة ملفات في الواجبات جميع تخزين                 تم

  إلى أية واجبات لم يتم اإلنتهاء منها.
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 #أسباب_للبهجة
 

يدعوكم سببين مشاركتكم     أود�
األسبوع نبدأ كي وذلك اليوم،       للبهجة
االبتسامات. من ممكن قدر      بأكبر
بأن تعلمون كما األول،      السبب
بجّد العمل في مشغولين      موظفينا
بشكل بالعمل المدرسة تستمر      كي
الغير األوقات هذه خالل      سلس
اجتماعات ذلك في بما      اعتيادية،
"زووم" منصة على متكررة      يومية
وهذه اإلدارية. الفرق مختلف      من
فريق اجتماعات إحدى من      صورة

 اإلدارة العليا ظهيرة هذا اليوم:
 
# #معًا_في_البيت هاشتاق العالمي، المواطن مؤسسة مع العالمّية، الصّحة منّظمة أطلقْت            ختامًا،
التباعد فكرة لترويج وذلك تواصل، دون من افتراضّية حفالت مجموعة عن عبارة وهي ،TogetherAtHome              

  اإلجتماعي من أجل الصّحة العالمّية.
وسيكون بيته. داخل من غنائي أداء طريق عن مارتين، كريس "كولدبالي" فرقة مغني هذا في بدأ                  وقد
منازلهم في يبقون الذين األشخاص ولدعم العالمية، للصحة للترويج ُأخرى عديدة تضامنية جلسات               هناك
COVID-19 التضامن لصندوق للتبّرع التشجيع أجل من وأيضًا كوفيد-19، من واآلخرين أنفسهم              لحماية

.Solidarity Response Fund 
 

 آمل أن تبقوا آمنين، وأن تعتنوا بأنفسكم واآلخرين، وفوق كل هذا #خليك_بالبيت.
 

 مع خالص األمنيات
 
  ماثيو سافيج
  مدير المدرسة
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