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 تحديث (14) ألولياء األمور

 
 أولياء األمور الكرام

 
 على الرغم من عودة الطقس الرمادي و الشتوي اليوم ، فإن تطبيق Weather يخبرني بأن الطقس الدافئ

 والمشمس على األبواب ، وبهذا االندفاع المتفائل أود أن أبدأ التحديث لهذا اليوم. فقد يبدو العالم رمادًيا من
 حولنا ، لكن أشعة الشمس سترجع مرة أخرى ؛ ولكننا بحاجة للقليل من الصبر.

 
 التعديل على تواريخ التقويم الدراسّي

 
 آمل أن تكونوا قد استلمتم جميًعا النسخة المعدلة من التقويم األكاديمي 2019-20 أمس. ومع ذلك ،  فإنني

 ُأرفقه مرة أخرى في هذا الرابط . يرجى المالحظة بأنه بالنسبة للطالب الجدد أو التاركين ، فإن بداية الفصل  الثالث
 Term 3 ، يبدأ يوم األحد 24 نيسان ، على الرغم من أنه في الواقع ، بالنسبة لمعظمنا ، سيستمر الفصلين الثاني

 والثالث دون انقطاع. وبمجرد علمنا بأي خطط لتخفيف حظر التجول واإلغالق ، أو إعادة فتح المطار ، سنبلغكم
 على الفور. ومع إعالن اإلغالق الكامل ليوم الجمعة القادم، باستثناء حاالت الطوارئ الطبية ، يبدو من المرجح أن

 الحكومة ال تزال في خضم جهودها الحتواء انتشار الفيروس وتسوية هذا المنحنى.
 

FTC  - اجتماع أولياء األمور 
  

 كما يعلم أولياء أمورنا الكرام بأن عملية التعّلم ما زالت مستمرة وبوفرة لطالبنا في منازلهم. في الواقع و كما
 رأينا في جميع أنحاء العالم ، فإننا نشهد تقدًما واضحًا بالنسبة للعديد من الطالب ، ونحن حريصون على مشاركة
 تجربتنا معكم. ولهذا السبب فقد أدرجنا في جدولنا اجتماعات عدة ألولياء األمور ُتجرى عن بعد ، والتي سُيعقد

 أولها غًدا (الخميس). كّنا قد طلبنا منكم في نهاية األسبوع الماضي ، التسجيل للتحدث على الهاتف مع
 المعلم/المعلمة الخاص بطفلك (االبتدائي/الثانوي) ، من أجل مناقشة تعلمه ورفاهه في المنزل. علمًا بأنه غدّا،

 و كأي يوم ُيقرر فيه اجتماع أولياء األمور، لن يتم فيه تعيين أية أعمال للطالب فيمكنهم بذلك االستمرار في
 مراجعة الواجبات واألعمال المدرسية السابقة في Google Classroom ، ونشجعهم على مراجعة أعمالهم،

 وإنهاء أي شيء لم يتم إكماله بعد.
 

Stars of the Week -  نجوم األسبوع 
 

 بالنسبة للمرحلة االبتدائية ، ستنشر المعلمة ميل مقطع فيديو في الساعة 9.00 صباًحا يظهر فيه "نجوم
 األسبوع" ، لطالب المرحلة االبتدائية الذين أظهروا جهًدا إضافًيا، وقّدموا قيمنا بشكل ملحوظ خالل األيام

 الخمسة الماضية. باإلضافة إلى ذلك ، ُأشجعكم جميًعا على متابعة صفحة ال Facebook الخاصة بنا، وباقي
 وسائل التواصل االجتماعي األخرى ، لرؤية بعض األعمال المدهشة التي يتم تقديمها لمختلف األعمار والقدرات.

. Year 1مع الميكروبات والصابون  ،  واستكشاف الكسور  ل  Year 8 لقد استمتعت بشكل خاص  بمشاهدة تجارب 
 نحن نتطلع لمشاركة المزيد من األمثلة عن التعّلم المنزلي المذهل الذي نراه أثناء عملنا عن بعد كل أسبوع ،

 لذلك إذا كنتم ال تتابعونا على Facebook ،  فالرجاء زيارة صفحتنا هنا .
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reasonstobecheerful# 

 
 من الطبيعي أنه عندما نقترب من نهاية أسبوعنا الثالث من العمل عن بعد ، و "الوضع الطبيعي الجديد" الذي
 نعيشه بشكل ال إرادي ، يصبح من الصعب رؤية الجانب المشرق فيه. ومع ذلك ،  فقد قرأت أمس مقاًال للكاتب
 والناشط السياسي والبيئي ، جورج مونبيوت  ، والذي أعطاني سبًبا تلو اآلخر ألكون مبتهًجا ، وآمل أن يكون له

 نفس التأثير عليكم. وبالنسبة لمن غاب عنهم سبب هذا الهاشتاغ في المقام األول ، فإليكم السبب الرئيسي ل
 reasonstobecheerful# ، الذي كتبه قريب والدتي عام 1979 ، الراحل العظيم إيان دوري (انظروا إذا كان بإمكانكم

 تحديد الشبه بيننا!).
 

 أطيب التمنيات
 ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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