12دٌسمبر 8102
أولٌاء األمور الكرام،
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
نٌابة عن جمٌع موظفً مدرسة الظفرة ،أوّ د أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم على تعاونكم ،وأبلغكم ببعض
المعلومات األساسٌة ،وأتمنى لكم ولعائالتكم كل النجاح والتوفٌق فً العام .8102
لقد شهدنا بداٌة رائعة لهذا العام فً الفصل الدراسً األول من السنة الدراسٌة .ابتدا ًء من طالب المرحلة
االبتدائٌة الذٌن استقروا وتقدموا أكادٌمًٌا بسرعة ،إلى طالبنا فً الصف الثانً عشر والذٌن ٌختتمون
ً
فصال رائعًا من حٌاتهم ،حٌث شهدنا بكل فخر قصصًا مذهلة للطالب (والموظفٌن) من التعلم ،وغٌر
بدورهم
ً
التعلم وإعادة التعلم .شكرً ا جزٌال لكم ،أولٌاء أمور طالبنا على دعمكم ومشاركتكم لنا ،فً الواقع حٌن تكون
هناك عالقات قوٌة بٌن الطالب والمدرسة وأولٌاء األمور ،فسٌكون هناك تحسن فً تعلم الطالب ،وستكون
الفرصة لخروج الطالب عن المسار المطلوب ضئٌلة.
لقد خضعنا فً الفصل الدراسً األول للتقٌٌم من قبل دائرة التعلٌم والمعرفة  ADEKوارتقاء  ،Irtiqa’aفقد
أكملنا ما بدأن به من تحسن .بشكل عام ،قمنا بتحسٌن  %28من األحكام ( 23حكمًا من أصل  )012ولم
نتراجع فً أي حكم .األحكام العامة لكل معٌار هً:
 .0جٌد – تحصٌل الطالب (التحصٌل والتقدم)
 .8جٌد ً
جدا – تنمٌة الطالب الشخصٌة واالجتماعٌة ومهاراتهم فً االبتكار.
 .2جٌد – التدرٌس والتقٌٌم
 .4جٌد – المنهج
 .3جٌد ً
جدا – الحماٌة والرعاٌة والتوجٌه والدعم للطالب
 .6جٌد – القٌادة واإلدارة
لقد تقدمنا بشكل كبٌر ،فً كل مرحلة من مراحل المدرسة:
مرحلة رٌاض األطفال –
المرحلة االبتدائٌة –
المرحلة المتوسطة –
المرحلة الثانوٌة –

بنسبة %02
بنسبة %20
بنسبة % 02
بنسبة %68

وكان تقدمنا واضحا فً المواد التالٌة:
بنسبة %83
مادة الدراسات اإلسالمٌة –
بنسبة %02
اللغة العربٌة –
بنسبة %83
اللغة اإلنجلٌزٌة –
بنسبة %31
الرٌاضٌات –
بنسبة %53
العلوم –
بنسبة ( %011الفن ،األعمال ،االقتصاد ،رٌادة األعمال ،التارٌخ ،تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،الموسٌقى،
المواد األخرى –
التربٌة الرٌاضٌة ،الدراسات االجتماعٌة باللغة اإلنجلٌزٌة)

مهارات التعلم – بنسبة %83

(االبتكار ،واإلبداع ،والتفكٌر النقدي ،واالتصاالت ،وحل المشكالت والتعاون)

ً
كامال باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة عبر موقعنا على اإلنترنت
كما ٌمكنكم الوصول إلى تقرٌر تقٌٌم ارتقاء
فً الصفحة األولى أسفل خانة التقارٌر واالعتماد.
أوّ د أن أبلغكم كذلك بأنه فً تارٌخ ٌ 86ونٌو  8102من العام المضً بأننا حصلنا على موافقة دائرة التعلٌم
والمعرفة لزٌادة الرسوم المدرسة بنسبة ( %2المرجع .)LA/234/KN/2018 :كما نعتقد أنه لن ٌكون
أخالقًٌا تطبٌق تلك الزٌادة على الرسوم الدراسٌة للعام الدراسً  8102-8102بعد إخطار أولٌاء أمورنا
بفترة قصٌرة ،ووافق مجلس األمناء بدوره على تأجٌل الزٌادة حتى العام الدارسً  .8181-8102وعلٌه،
فإنه ٌمكنكم الوصول إلى جدول الرسوم المدرسٌة للسنة الدراسٌة القادمة على موقعنا أسفل خانة القبول
والتسجٌل .وسنطبق ذلك عندما نقوم بإرسال نموذج إعادة التسجٌل للعام الدراسً  8181-8102والتً
ستوزع فً أمسٌة اجتماع أولٌاء األمور القادم.
وفً الختام ،أوّ د أن أشكركم مرة أخرى على تواصلكم معنا ومشاركتكم لنا .وأتمنى النجاح الكبٌر فً عام
 8102لكم ولعائالتكم ،واالستمرار سوًٌا فً رحلة المدرسة من قوة إلى قوة.
السٌد دانٌل بوكلمان،
المدٌر التنفٌذي

