
 ورحمة هللا وبركاته  السالم عليكم

 أخوتي أولياء االمور،،

 ،،،، تحية طيبة

ظم دارة الحالية هى فى معن اإلأكم، وسعة صدركم معنا، وحيت ئفى البداية نحب ان اشكركم على اهتمامكم بأبنا

 .2015أعضاءها جدد، وقد استلمت مهامها فى بداية شهر سبتمر لسنة 

هلية قائمة على دعم أولياء االمور لها، أن هى مدرسة وحتى األ 2006سها فى سنة سيأن المدرسة منذ تأوحيت 

ميع ننا نحب ان نشكر جإهذه المناسبة فوب خيرة،يجار الشهرى فى السنوات األاإلبدفع  أى دعم اإلولم تتلقى 

عملهم فى ميزان اإلدارات السابقة وأعضاء هئية التدريس الذين توالوا على هذه المدرسة، وجعل هللا جميع 

 حسناتهم.

مراجعة النتائج والملفات خصصت لالفترة الماضية ه ،،،، نود ان نوضح ألولياء االمور ان معظم ـــــوعلي

خر فى الرد على مراسالتكم فى حينها أوحصرها وتنظميها،، وهذا هو السبب فى عدم التواصل الدائم معكم والت

 طلبة الفروع. باإلضافة إلىطالب  891حوالى بة وذلك لضخامة حجم العمل، حيت ان عدد الطل

 ة:التالي ط، ونوضح ذلك فى النقالتنظم العمل بالمدرسة وفروعهانهج منهج جديد أن تت إدارة المدرسة ءورا

متحانات تقيمية على طول العام  الدراسى، وهنا ااالول الى الثالث: يتم إجراء ثالث من الصفوف  طلبة -1

طول العام الدراسى حسب الخطة  إبناءهمملزم بتدريس  بأنهمنحب ان نوضح ألولياء االموربالخارج 

الدراسية، واالمتحان الذى يجرى من قبلنا هو امتحان تقيمي، وبالتالى سوف يرسل الى الطالب قبل 

ألبنه، ويوجد بموقع المدرسة امتحانات  االطالع علية وتلقينه االمتحان مباشرةً، واليحق لولي االمر

 مل االلتزام بذلك.أ، فنهاعلي التلميذقديمة يمكن تدريب 

متحان ويجرى لهم ادراسيين لى فصلين إلى الثامن: ينقسم العام الدراسى إالرابع و من طلبة الصفوف -2

فيتم إجراء امتحان نهاية الفصل فقط  ، فيما عدا مادتى الحاسوب واالنجليزىاعمال ونهائى لكل فصل

 ويحتوى معه امتحان االعمال

الكامل هجية بنالخطة الم اتباعيتم إجراء ثالث امتحانات فترة، وهم مجبرين على طلبة الصف التاسع:  -3

 الوزارة.قبل الموضوعة من 

إعادة االمتحان له وترصد جيل أو أتأى طالب يتغيب عن إجراء اى امتحان بدون عذر مقبول، فلن يتم    -4

 (Spam, Junk)وعلى ولى االمر تفحص البريد االلكترونى والتاكد من السبام والجنكله درجة صفر. 

اشرةً مب، وفي حالة عدم إستالمكم اى ايميل بخصوص االمتحان فى موعده، فيطلب منكم االتصال بنا 

ر عذاى قبل يولن  يومى السبت او االحد او عن طريق االيميل فى كل االوقات. الهاتفما عن طريق إ

 منز، حيت اننا نعطى في حالة تأخركم بالتواصل معنا فى حالة عدم أستالمكم اى بريد إلكترونى منا

  اعات ألجراء االمتحان.س 4

 بالغنا اذا كان هناك اى خطاء فيها.إاستلم صحيفة مراجعتها، و على كل من  -5

تعتبر كل الصحائف جاهزة، ومن يرغب فى استالمها للطلبة الدراسين بداخل المدرسة الحضور يومى  -6

رسال ظرف بريدى مدفوع الثمن إو االحد الستالمها، وبالنسبة لخارج المدرسة أالدراسة السبت 

  رسال الصحائف فيها.إل



دة ء مانتهالكندى او السفارة منذ كتب امكما نود ان نعلمكم بان المدرسة لم تتلقى اي دعم مالى من ال -7

، ولهذا اذا استمر انقطاع الدعم المالى لدفع اإليجار 2015المكتب الكندى مهامه بنهاية شهر سبتمير 

ر الى فرض رسوم دراسية على كل طالب مسجل طوالمصاريف المدرسية من الجهات المعنية سنض

 بالمدرسة.

ة للطلبة بالداخل والخارج، وسيتم تعميمها عليكم فى االيام ن فى إطار اعداد الالئحة التنظمية للمدرسحن -8

 مل االلتزام بها.أالقادمة، ون

لتعاونكم معنا، ونامل من الجميع االلتزام ومتابعة االبناء والعالفان وفى الختام نتقدم اليكم بجزيل الشكر 

 معنا.
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