
ر األفاضل،وأولياء األم  
 

 تحيّة طيّبة و بعد،
 

 أتمنّى أن تكونوا بأمان و بصّحة جيّدة.
 

لقد طرح الّشهران الماضيان تحّديات عديدة حيث كان علينا أن ننسجم مع ضوابط جديدة. وبينما نستعّد 
 الفتتاح العام الّدراسي القادم، فإنّنا نتوقّع استقبال جميع طّّلبنا.

 
تقترح فتح المدارس في شهر سبتمبر القادم، و مع ذلك نحن على دراية باحتمال مواصلة إّن الدولة 

لى المدى القصير. كما ندرك أيضا أّن ع التّعليم عن بعد أو المزج بين التّعليم عن بعد و التّعليم في المدرسة
نا نعمل بجّد حتّى نكون لذلك فإنّ المؤقّت.  غّلقي إلى اإلالمستجّدات المتعلّقة بفيروس "كورونا" قد تؤدّ 

 مستعّدين في الّسنة المقبلة.
 

محور حول إنشاء مجموعتين تإّن جزءا كبيرا من االستعدادات في مدرسة تّلميذ األكاديميّة الخاّصة ت
رئيسيّة تخّطط لكّل االحتماالت. ترّكز  فرقك مكتبنا الّرئيسي ان أعضاء من مدرستنا ورئيسيّتين تضمّ 

"فرقة العمل المعنيّة بتخطيط المرافق" على مراجعة شاملة  لجميع تقييمات المخاطر لدينا باإلضافة إلى 
و إعداد سياسات جديدة تتماشى  تطوير العشرات من التّقييمات الجديدة لتطبيقها عند فتح أبواب المدرسة

قّعة. هذا التّخطيط سيكون جاهزا في أواخر شهر جوان و سنعلمكم بكّل مع مختلف السيناريوهات المتو
 التّفاصيل حتّى نضمن سّلمة طّّلبنا و موّظفينا.

 
باالستعداد األكاديمي" على إنشاء طريقة عمل برنامجنا التّعليمي و ثانيا، تعمل "فرقة العمل المعنيّة 

ختلط يجمع بين التّعليم عن بعد ن علينا اعتماد برنامج مالتّعلّمي في حال استمّر التّعليم عن بعد أو إذا كا
التّعليم المباشر في المدرسة. سنضمن لكم بهذا التّخطيط أن يستمّر ابنك/ابنتك ليس فقط في تلقّي برنامج و

 أكاديمّي صارم، بل وتجربة تعليميّة كاملة و غنيّة.
 

ومن األمور الحاسمة لهذا الجهد هو تطوير الجزء المتعلّق بالتّعليم عن بعد في برنامجنا حتّى نرفعه إلى 
سيضمن هذا التّحّول برنامجا أكثر فاعليّة لدعم نمّو طفلك مستوى أكثر فعاليّة مّما نقوم به بالفعل. 

ل توفير التّوجيه الّّلزم لتنمية الّشخصي و تفاعله االجتماعي. كما سنستمّر أيضا في دعم طفلك من خّل
بشكل مفيد مع واصل من خّلل االستمرار في التّ  ؛ قدرته على المثابرة و مواجهة التّحّديات الجديدة

ة التي ستضمن أن تطوير المعتقدات والقيم األساسيّ  و  ،ةم واإلبداع واإلنتاجيّ علّ ة التّ م كيفيّ تعلّ  ، واألصدقاء
جحين في المجتمع.يصبحوا أفراًدا مسؤولين ونا  

 
إّن نهجنا في التّدريس يتضّمن فعليّا و على نطاق واسع "وضع الّطالب في مركز العمليّة التّعليميّة"، فهو 

 يس مبنيّا فقط على إتقان الموادّ المستفسر المسؤول عن تعلّمه. فالتّعليم الذّي يحّركه التّعلّم النّشط ل
العمل بتطبيق تلك المواّد في إعدادات العالم الحقيقي من خّلل ى ديميّة و لكن أيضا على القدرة علألكاا

 ضمان استخدام التّفكير القائم على التّصميم ضمن فرص التّعليم التّعاوني القائم على المشاريع.
 

في جميع أنحاء  على االستفادة من تجارب المعلّمين النّاجحةتجاربنا خّلل الّشهرين الماضيين و قدرتنا 
مح لنا بصقل برنامجنا بسرعة. و سيكون جاهزا لنشاركه معكم في أواخر شهر جوان.ستس العالم  



 
في نهاية المطاف، لسنا متأّكدين مّما سيأتي غدا، ناهيك عن شهر سبتمبر. نأمل في الحصول على 

ضو حتمال، و يعمل كّل عإرشادات من هيئة الّشارقة للتّعليم الخاّص قريبا. و مع ذلك، نحن نستعّد ألّي ا
 في الفريق بجّد لضمان حصول طفلك على تجربة تعليميّة آمنة و مستقّرة و عالية الجودة.

 
 

نحن مدرسة تّلميذ األكاديميّة الّدوليّة الخاّصة، و سوف نضمن أن نعمل كمدرسة دوليّة رائدة في 
   الّشارقة.

 
 شكرا جزيّل على حسن تعاونكم.

 
 بول ليبلك

 المدير التّنفيذي
 SIG & SIA 

 
 

 


