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 ، واألسر األعزاء،أولياء األمور ،أيها األهالي

 

تحتفل التي تهانينا لجميع األسر لنهايتها.  تقد وصل 2017-2016! من الصعب االعتقاد بأن السنة الدراسية سنة دراسية مذهلةيا لها من 

كيف طالب الصف الثامن يستغرب ، تهمفي حياالتالي الفصل ويخرجون إلى الثانوية  ةلمدرسطالب اتخرج يهذا العام. بارزة معالم ب

 .اإلعدادية ةمدرسالكيفية التنقل في ممرات عن الصف الخامس  تالميذيتساءل فعال  ،المدرسة الثانويةستكون 

 

نا وموظفلقد التزم . ناومجتمع اموظفينأهالينا، دليل على تفاني هي  هموإنجازات همجهودإن كل يوم. طالبنا وجعلونا فخورين  ألهمنالقد 

، الدراسية ناهذا جليا كل يوم في فصولكان لجميع الطالب. أعلى جودة ممكنة ببرامج تعليمية موفرين كأفراد ومتعلمين،  كمبأطفالبالعناية 

ة يمدرسالكتب ال، في العروض الموسيقية، في معارض العلوم، في الميادين الرياضية، في مقاصف المدرسةفي الحافالت المدرسية، في 

 .من ذلك وأكثرالسنوية 

 

معكم غير محدودة قوة الشراكة لقد كانت المستمرة. تكم دعمكم ومشاركأولياء األمور وأفراد األسر اآلخرين، أشكركم على أيها األهالي، 

لألسر والمدارس لدعم االحتياجات العاطفية والتعليمية متعاونا  اأخذ جهدمقدرتكم. إنها حقا تو كمنحن ممتنون لوقت –لمجتمعاتنا المدرسة 

 في مدارسنا.للطالب 

 

غالبا ما يسبب انفصال الطالب . ومع ذلك، لطفلكم للعطلة الصيفية واألنشطةتعدون الخطط إنكم أنا أعلم ، بسرعةعلينا الصيف حلول مع 

 اأوأقرهذا الصيف:  مإلى المدرسة في الخريف. الرجاء االستمرار في العمل مع أطفالك معودتهعند األنشطة المدرسية فارقا في التعلم عن 

المهارات االجتماعية شجعوا و ،البقالةأن يساعدوا بالتسوق في خيارات والتخاذ على اشجعوهم  ،في جرة المالدعوهم يعدون الفرق  ،معهم

 معلى استخدامها، واالستمتاع بوقتك أشجعكمفيالدلفيا العديد من فرص التعلم، وأنا توفر مدينة العين والتحيات الودية. عبر االتصال بالجيدة 

 هذا الصيف. ممع أطفالك

 

ينبغي على سبتمبر. أيلول/ 5اليوم األول من المدرسة هو . مليئة بمغامرات جديدة مثيرة 2018-2017سية السنة الدرامن المؤكد أن تكون 

 أيلول/سبتمبر لرياض األطفال. 1سنوات من العمر في أو قبل  5 ونكونيتسجيل األطفال الذين سوف األهالي وأولياء األمور 

 

 جداً! اوممتع انوآم اسعيدا صيفوألطفالكم وحتى ذلك الحين، أتمنى لكم 

 

 بإخالص، 

 

 

 

 

 

 
 وليم ر. هايت، االبن، دكتوراه في التعليم

 

 


