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 2019/ 2018 العام     4العدد  

 :الشهر هذا عدد في

                                                                  

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

لقائنا هذا الشههههه ر مع صري   ههههه  

، المغني والملحن ومدير فرقة 2003

 ههدأ تههامر . تههامر أ و الالههة"إيقهها،"، 

مجههها   في  نيهههة  م  ل يرتههه  ا مسهههههه

 عد أن أن ا  2007الموسهههيقا عام 

تخصههههه  بكهههالوريو  دراسههههههههة ال

الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في 

 .2006القاهرة عام 

ل  في  يا ت  م تامر تجر  نا  شههههههارم

"أشهههههعر  هه نني  الفرنههدز:مههدرسهههههههة 

لهههأنهنهي أصهههذ   هرنهههامه   مهحهظهو 

م  مثل هذا البرنافالبكالوريا الدولية، 

يرمل علا تمكين المرء من التعلم 

من تلقهههاء نفسههههههه   خلههها  نمههها   

التعليم التقليهههديهههة. لقهههد التقيههه  

واللملاء اللامعين  الأسهاتذة عشهاا  

مهدرسههههههة في تله  السهههههنوا  في 

ملههاء الفرنههدز. مههانهه  التجر ههة مع الل 

قدماء  وا أساتذةسواء مان ساتذةوالأ

 ،جيل  الشباب الجديد و صبرة أو من 

ماديمية  يا  أ أو طلاب من مسهههههتو

مهههان لكهههل  تجر هههة مميلة. ،مختلفهههة

 ،مميلةماريلما و شههخ  ت رير صا 

أمتاز زملائي  قدرت م علا أن يكونوا 

 ارزين وفي نفس الوق   يناجتماعي

 أماديمي."الصعيد المميلين علا 

مههل تههامر الههمن في مجهها  إنتهها  يع

 فرقة "إيقا،" تامر الموسهههههيقا. يدير

في نفس ويؤل  الموسيقا ويؤدي 

مع الفرقة. مان أحدث إ ههدار الوق  

لهه  هو ألبوم موسهههههيقي مشهههههتر  

" ، والههذي يمكنهه  الههفصفههاء عنوان "

موقعههه   علا  ليههه   تمههها، إ الهههاسهههههه

 هنا. الموجودالفلكتروني 

 تجار   الممتعةعندما سئل عن أمثر 

تامر: "مان من  شارمنا، في المدرسة

الجميهههل أن يعهههاملنههها العهههديهههد من 

المعلمين م  هههدقاء وعائلة، صا هههة 

 ".الثانوية رحلةفي الم

 

أن ا تامر لقائ  مع  هههههحيفتنا في 

 عض ملمهها  لخريجين المههدرسههههههة 

 : المستقبل

"عليكم أصذ الأمور  سلاسة وس ولة، 

واسهههههتمتعوا  واسهههههتمتعوا  ههالتعليم

 في المدرسة". *لكم وم  كل ي أيضا  

 

 المدير العام  سالةر 

  دائرة التوا ل –لما مرة  قلم 

 

 البساطة

أهم الأمور    ن )الأ دقاء( يؤمن الفرندز

 المادية. شياء الحياة ليس  الأ

 

 السلام

يؤمن الفرندز أن هنا  دائما مسار 

الكرامة والعدالة، ويجل  السلام،

 والاحترام.

 

 النلاهة

يؤمن الفرندز   ن ملماتنا وأفعالنا يج  

 أن تعكس  اتنا الحقيقية.

 

 المجتمع

يؤمن الفرندز   ننا نحتا  لبعضنا 

ل  مكانت  وقيمت  البعض، لأن مل منا 

 التي تؤرر في المجتمع.

 

 المساواة

يؤمن الفرندز   ن مل شخ  محبوب من 

 قبل هللا  شكٍل متساٍو م ما مان.

 

 العناية

التي منحنا  نَِعميؤمن الفرندز   ن ال

إياها هللا أوِدع  لنا لنعتني   ا لأجيا  

 المستقبل.
 

  
 

رز في  ادا  الكويكش

 مدرستنا

 مدير دائرة الفدارة المالية  – قلم نافل الكوني 

 والموارد البشاية

 الصاا، والحل
موضو، هذا العدد من عصا الليتون هو العناية 

الأمثر ملائمة، لأن البيئية. هذا الموضو، هو 

العناية البيئية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إن ا رعاية الأرض وسكان ا. نحن 

نؤمن   ن هللا قد أعيانا مل ال دايا وأن ا من 

مسؤوليتنا استخدام هذه ال دايا  حكمة.  النسبة 

للفرندز، فإن هذه ال دايا لا تشمل فقط مواهبنا 

ا  ممتلكاتنا و يئتنا اليبيعية. هذه ال دايا ولكن أيض

ليس  لنا وحدنا، والقيادة الجيدة تعني الاهتمام 

 ما تم منح ، ليس فقط لأنفسنا،  ل للأشخا  من 

حولنا وللأجيا  القادمة مذل . نحن م تمون في 

الفرندز  الحفا  علا الياقة وإعادة التدوير والحد 

ية الخلايا الضوئمن النفايا . نقوم حاليٌا  ترمي  

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكالي  الياقة لدينا 

ولكن لأننا ن تم  البيئة أيضا . لدينا مجموعة  يئية 

في حرم المدرسة الا تدائية ونوش  علا إطلاق 

 رنام  حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمل جميع طلا نا. نحن نحفظ مياهنا الثمينة. 

 النظام البيئي إلا السعي للحد يدفعنا الاهتمام 

من است لامنا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر المن 

 في ال دية التي هي مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150 ينما نقترب من الاحتفا   اليو يل اله 

التي تستند علا قيم الكويكرز، يتم تذميرنا   همية 

رسالتنا وقيادتنا. يج  أن تستند اليريقة التي 

  ا، وميفية عيشنا ممجتمع، ومي  نتخذ نعمل 

القرارا  ومي  نتوا ل، علا تل  القيم 

والش ادا  التي ش د  إنشاء الفرندز في عام 

. لذل  مل عمل نقوم   ، ومل قرار نتخذه، 1869

ومل سياسة  نيورها، ومل إجراء نقوم    يج  أن 

يجسد قيم الفرندز وضمان أن التعليم القائم علا 

كرز متوفر للأجيا  القادمة من مبادئ الكوي

 الأطفا  الفلسيينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

  معلمة اللغة الفنجليلية والأصلاق للص  الثامن – عبلة جبجي

 تعليم حل المشامل في المدرسة الأساسية
 دائرة الفرشاد للمرحلة الأساسية –الصا ر أ و ليان دريني وصالد 

العيش  سلام هو الحد الأدنا للحياة الكريمة، وحق مل طفل التمتع 

 السلام إن مان علا الصعيد الداصلي أو علا  عيد البيئة المحيية، 

تعليل استخدام الحوار والمناقشة ونعمل في مدرسة الفرندز علا 

المنيقية صلا  حل المشامل اليومية، و ل  من صلا  استراتيجية 

نسعا إلا تثبيت ا من مرحلة الص  الأو ، لتنمو مع م تدريجيا 

ليتعمق اليلبة في ف م ا واستخدام ا أرناء النلاعا   ين  عض م 

 البعض.

ره/ا لتعبير عن مشاعتتيح هذه الاستراتيجية الفر ة أمام اليال /ة ا

أرناء النلا، والدفا، عن  ات ا، مما يؤدي ن اية إلا الّسلام الداصلي 

النات  عن الففصاح عن المشاعر داصل حيّل مريح حيث يحظا  اهتمام 

وتعاط ، مما أننا نشجع اليلبة علا تكرار هذه الاستراتيجية رلاث 

ورويّة مما  مّرا  و ل  لفعياء فر ة للير  المصر  التفكير   دوء

يعلز قيمة الّصبر وتف م الحالا  الشعورية للمصرين، وفيما لم ينجح 

اليرفان  حل المشكلة يلج  أحدهما إلا دفتر صا  لكل    يسما 

"دفتر حل المشامل"، حيث يعبر عن مشاعره متا يا وأحيانا من صلا  

الرسم لتوضيح ما حدث، و  ذا يلمس اليلبة طرقا مختلفة للتعبير 

 داصل م والسعي دائما لحل المشامل حتا لو طال  فترة عما 

المشكلة، ونناقش المشامل المكتو ة في الدفتر في حصة حّل 

 المشامل. 

نبدأ حصة حّل المشامل  دقيقة  م  وت مل في مشاعر مل من 

اليلبة صلا  الأسبو،، أي فيما لو واج وا مشامل ونجحوا  حل ا أو لم 

واج وا مشكلة ولكن لم يستييعوا حل ا، وفي يواح وا أي مشكلة أو 

هذه الحالة يسعا طلبة الص  والمعلمة والمرشد/ة إلا حل 

المشامل المكتو ة علا الدفتر فقط و ل  لتعليل اليلبة علا 

الاعتماد علا  ات م أولا ، فيقترح اليلبة حلولا سلمية لحل المشكلة 

  ين أطرا  النلا،.*

 

جلء أسههههانههههي من فلسههههفة التدريس في مدرسههههة الفرندز هو دم  

درو  الأصلاقيا  في النظام التعليمي. ت د  فصو  الأصلاق إلا 

كير النقههدي والتفسهههههير دعم مههل طههالهه  لتيوير قههدرتهه  علا التف

الأصلاقي. ينصههههه  الترميل الرئيطهههههي لليلاب علا تيوير الم ارا  

لتحديد القضهههههايا الأصلاقية وإيجاد شهههههعور  الرابة في الدصو  في 

 مناقشة محترمة حو  هذه المواضيع مع أقران م.

هو واحد من المواضيع المتعددة التي  الحلو ،موضو، الصاا

الثامن هذا العام. يعمل   يتيرق ل ا من ا  الأصلاق ليلاب الص

 اليلاب في مجموعا  من أجل معالجة قضايا السياق المحلي 

والتنمر في المدار ، والتنمر الالكتروني، وعمالة الأطفا ،  والعالمي في اليبيعة مثل عدم المسههههههاواة  ين الجنسهههههين،

 والقواعد المدرسية، والقضايا البيئية وايرها من المواضيع.

( Power Pointيسههههتخدمون  رنام  البوير  وين  )يقوم اليلاب    حار م حو  المواضههههيع  المختلفة تح  إ ههههاا  المعلم. 

والملصهههههقا  والألعاب والتمثيل ومقاطع الفيديو لتقديم النلا،، رم يناقشهههههون القرارا  المقترحة مع أقران م. يتم الترحي  

  جميع المراء المختلفة المشترمة أو التعليقا  الواقعية في الفصل  يريقة محترمة جدا .

 دوره ممكن أن يسههههه م في التيور  ، والذيكامل لليال  مشهههههخ   و قيم أصلاقيةاما  في التيور التلع  الأصلاق دورا  ه

 *الفيجا ي لمجتمع  و لده.

 

!2019مروا علا مكت  دائرة التوا ل في المدرسة الثانوية لتحصلوا علا رزنامة عام   

 الزيتون عصر

 جودو النسبة لنا العن  يعني الصاا، في علاقاتنا.  في مدرسة الفرندز ننبذ العن  ونرفض   كافة أشكال ، 

لتي التحديا  في مجتمعنا المبا ا هي لكن ا ،العديد من التحديا  يضعنا أمامفي أرض محتلة،  تنامدرس

 نسعا إلا القضاء علا أسباب النلا،. مي  ،سعيا  لتحقيق سلام دائم ومستدام. تخير في  الي  المقام الأو 

 ممدرسة نعال  أسباب النلا،؟

ل السلام من أجالمدرسة  مجتمع ا  تكافحو، لتخلي عن الصاا،للح  وقوة اللاعن  قوة ا تتبنا مدرسة الفرندز

تقد، أعت رمن من أرمان العالم. جودين في ملالمولملاء وأولئ  الفي التفاعلا  اليومية مع العائلة والجيران و

ممدير عام لمدرسة الفرندز، أن ما يعني   ل  في مجتمعنا المبا ا، حيث نسعا أن نرى وجود هللا في مل 

 الجنسية أو العرق أو الجنس أو العمر أو القدرة أو الحالة الاجتماعية.شخ  فينا،  غض النظر عن 

للسلام في علاقاتنا الفردية، ومجتمعنا  مبدئ الكويكرزتعبيرا  عمليا  عن التحدي الذي يواج نا هو أن نكون 

مع المجت تحويل مؤسسا عملنا هو أعتقد أن  .أشكال  افة، ومدرستنا و لدنا. نحن نعارض العن   كالمحلي

 .نحو  أنفسنا لنكون جلء من هذه الأدوا أدوا  سلام وأن   ما في ا المدرسة الا

ا  الأفراد وطلا نا ومعلمينا ومجتمعنا للحفا  علا علاقا  متناامة تقوم علا الاحترام السلام هو تنمية قدر 

مارتن لورر منغ الا ن "السلام الحقيقي ليس مجرد اياب للتوتر: إن   قا المتباد  والرعاية لرفاهية الجميع. 

 ما تدور حول  مدرسة الفرندز.وجود العدالة". هذا 

 

في التفاعلا  اليومية مع 

العائلة والجيران واللملاء 

ن في مل جوديوأولئ  المو

، فكر رمن من أرمان العالم. أ

ممدير عام لمدرسة الفرندز، 

ا يعني   ل  في مجتمعنا  م

 نسعا أنأننا المبا ا، حيث 

نرى وجود هللا في مل 

شخ  فينا،  غض النظر 

عن الجنسية أو العرق أو 

الجنس أو العمر أو القدرة أو 

 الحالة الاجتماعية.

التحدي الذي يواج نا هو أن 

 أتعبيرا  عمليا  عن مبدنكون 

الكويكرز للسلام في علاقاتنا 

الفردية، ومجتمعنا المحلي، 

ومدرستنا و لدنا. نحن 

نعارض العن   كافة 

أشكال . أعتقد أن عملنا هو 

تحويل مؤسسا  المجتمع 

 ما في ا المدرسة الا أدوا  

سلام وأن نحو  أنفسنا 

 لنكون جلء من هذه الأدوا .

ا  السلام هو تنمية قدر 

الأفراد وطلا نا ومعلمينا 

ومجتمعنا للحفا  علا 

علاقا  متناامة تقوم علا 

الاحترام المتباد  والرعاية 

الفردية، ومجتمعنا المحلي، ومدرستنا و لدنا. نحن نعارض العن   كافة أشكال . أعتقد أن عملنا هو تحويل 

 من هذه الأدوا . الا أدوا  سلام وأن نحو  أنفسنا لنكون جلءإؤسسا  المجتمع  ما في ا المدرسة م

ا  الأفراد وطلا نا ومعلمينا ومجتمعنا للحفا  علا علاقا  متناامة تقوم علا الاحترام السلام هو تنمية قدر 

المتباد  والرعاية لرفاهية الجميع. قا  مارتن لورر منغ الا ن "السلام الحقيقي ليس مجرد اياب للتوتر: إن  

 *وجود العدالة". هذا ما تدور حول  مدرسة الفرندز.
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 :هامةعيد وام

كانون الأول:  15 –موعد نهائي مهم 

تقديم طلب للتعديل على المقالات 

الشخصية لطلبات الجامعات، 

والتوصيات، و أي ملف سيتم إرساله 

من  25للجامعات في الفترة ما بين ال 

من كانون الثاني  10كانون الأول وال 

 )الجامعات الأمريكية والبريطانية(.

خلال كانون الأول: قبول مبكر ومعتاد 

 عات الأمريكيةمن بعض الجام

كانون ثاني: الموعد النهائي ليوكاس  15

خدمة القبول للجامعات والكليات  –

(UCAS لكل الجامعات التقليدية في )

 المملكة المتحدة وويلز وسكوتلندا. 

خلال كانون الثاني وشباط: الموعد 

النهائي للجامعات الكندية والأوروبية 

)يستطيع الطلاب التقديم لجامعات 

المتحدة والجامعات الأوروبية  المملكة

مع بداية فتح قبول الطلبات في شهري 

 تشرين أول وتشرين ثاني(.

 إعلانات ومناسبات هامة:

زيارة القبول لجامعة  تشرين ثاني: 17

 ظهرا في القاعة( 3أيرلهام )الساعة 

لقاء خريجي الجامعات  تشرين ثاني:

 )مكتبة المرحلة الوسطى( 2018خريف 

تقديم العروض التعريفية  تشرين ثاني:

 حول أهم الجامعات الأمريكية )القاعة(

تحديد أوقات العمل على  تشرين ثاني:

اب البيانات الشخصية )كي يتمكن الطل

 من مراجعة بياناتهم(

 

 إرشادات عامة:

شهر  –التوصيات وبيانات الطلبة الفردية 

يتوجب على  واحد قبل المواعيد النهائية:

ينوون التقدم  ذينجميع الطلبة ال

للجامعات حول العالم طلب التوصيات 

من أساتذتهم. وعليهم تسليم بياناتهم 

الشخصية في حال رغبوا من كريس 

مراجعتها على الأقل أسبوعين قبل 

 الموعد النهائي.

 

: 2018-2019دليل الإرشاد الجامعي 

هذا يتوفر دليل العام الماضي على 

ويتضمن كل ما تحتاجونه عن  الرابط

كيفية التقدم للجامعات العالمية 

وتفضلوا إلى مكتب الإرشاد الجامعي 

 لتعرفوا أكثر!

 

التواصل مع كريس ومكتب الإرشاد 

 cakel@rfs.edu.ps الجامعي:

 

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي

 

 المدرسة تقويم 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 لى السلامإا في حل الصراعات..هو ما يوصلنا أسلوبن

 

 .م السنوي كاملاينقر هنا للوصول للتقو أ

عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر بأنك 

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 : بيسان جعوانوالترجمة  التحرير

 ولمى مرة.

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 كانون أول 10

المدرسة الثانوية: بدء امتحانات نصف 

 النهائية لصفوف السادس حتى العاشر

 

 كانون أول 15

 المدرسة الأساسية: عروض عيد الميلاد

 لصفوف الروضة.

 

 كانون أول 17

 Cاستحقاق دفعات الأقساط حسب برنامج 

المدرسة الأساسية: عروض عيد الميلاد 

 لصفوف الأول والثاني.

 

 كانون أول 18

 المدرسة الأساسية: عروض عيد الميلاد

 لصفوف الثالث والرابع.

نا في دائرة ور وز 

 التواصل اليوم واشتروا 

 !2019رزنامة عام 

موجودون في نحن 

مبنى مكاتب الإدارة 

العامة في حرم 

 المدرسة الثانوية

 

عند التحدث عن السلام نتوقف ونتسائل عما هو 

في مدرسة الفرندز،  .السلام وما المقصود بالسلام

يؤمن الكويكرز بأن هناك دائماً مسار يجلب السلام، 

والعدالة، والكرامة والاحترام ونحن كفلسطينيين 

لإنسان انعيش في صراع مستمر حيث يتعرض فيه 

ر للسلام الداخلي دائماً للعنف وعدم الاستقرار، نفتق

والخارجي مع أننا نعيش في وطن السلام والمحبة 

حيث ولد ملك السلام، وبالرغم من واقعنا الأليم 

نسعى دائماً وبإصرار للحصول على حياة كريمة 

لأبنائنا ولكافة أطياف المجتمع من خلال استنباط 

المشاعر والمواقف الإيجابية التي بداخلنا والتفاعل 

ض لنؤمن الشعور بالأمان والرضى مع بعضنا البع

 للجميع.

وتقوم مدرسة الفرندز بتعليم أبنائنا ومحاولة بناء جيل 

جديد يعتمد على الطرق السلمية لحل مشاكلهم 

 والتعبير عن آرائهم والابتعاد عن استخدام العنف من 

 

خلال توفير الأنشطة والاستراتيجيات وتسليحهم بالمهارات 

طلابنا بالتعبير الفكرية والحياتية الضرورية. وغالباً ما يقوم 

عن مواقفهم الحياتية باستخدام المهارات التواصلية ما بين 

البيت والمدرسة والمجتمع وأحياناً كثيرة يقومون بتبني 

والمبادرة بأفعالهم على أرض الواقع والسعي المواقف 

دوماً لتوفير مجتمع آمن وصحي للطلبة لتعزيز ثقتهم 

بأنفسهم وبالآخرين لتمكنهم من مجابهة الحياة بكل 

 نواحيها.

وهنا، تسعفني الذاكرة في ذكر أبيات للشاعر أنيس 

 شوشان تلخص فحوى معنى السلام في حياتنا:

 سلام إليكم والينا سلام       سلام عليكم وعلينا سلام

 وسلام حتى على من لم يرد       سلام على من رد السلام 

 رب العباد هللا الصمد          سلام باسم رب السلام

 سلام معجون بأرض هذا البلد              سلام ترعرعنا فيه

 *سلام ما عاد يسكن فينا     سلام ما عدنا نسكن فيه

 

 ما هو السلام؟

 كانون أول أساسيةزاوية مكتبة المدرسة ال

 المدرسة الأساسيةمديرة  – فريدا دحدح

 أساسيةلأمينة مكتبة المرحلة ا – نادين الحاج عبد

يركز مبدأ السلام، وهو واحدد مدن مبدادل الكدويكرز، علدى أهميدة خلدم انسدجام 

 د الأطفداليسداعو يدرك الكويكرز أن لا شيء يعّزز الفرد مع ذاته ومع مجتمعه. 

ومشداركته بفعاليدة مدع  الدداخلي إيجاد السدلام يعززها كما ،على تحقيم التميز 

 .الحياة اتفي خضم الضوضاء الطبيعية وتضارب ،الآخرين

يتشارك الأطفال حول العالم، بالرغم من اختلاف لغتهم وثقافتهم، العديدد مدن 

طموح الأطفال بالشعور بالأمان ووجود  رغبات المشتركة. أهم هذه الرغباتال

  السلام في عالمهم.

ُيعلددم هددذا الكتدداب المصددور كيددف يعبددر الأطفددال عددن مصددطلح "السددلام" فددي 

 لمشرقة والبسيطة لكارين كاتز هي لغتهم الأم. إن الرسوم التوضيحية ا

 غدةلاثنتين وعشدرين  الطريقة المثلى لإدخال مفهوم السلام على الصغار جداً وتعليمهم كيفية نطم الكلمة في

دأ السدلام. يمكدن لهدذا بدالسلام والسلوك السلمي هما المفهومان الأساسيان للناس الدذين يؤمندون بم مختلفة.

الكتداب أن يسداعد الطلدداب علدى تصدور السددلام باعتبداره هددفا عامددا للفصدول الدراسدية، مددن خلدال زيدادة فهددم 

 الطلاب لما يبدو عليه السلام.*

 

 زاوية الإرشاد الجامعي

 تواريخ مهمة قادمة:

كدانون الدأول:  15 –موعد نهدائي مهدم 

تقددديم طلددب للتعددديل علددى المقالددات 

الشخصدددددددية لطلبدددددددات الجامعدددددددات، 

والتوصدديات، و أي ملددف سدديتم إرسدداله 

مدن  25للجامعات في الفترة ما بين ال 

مدددن كدددانون الثددداني  10و  كدددانون الدددأول

 )الجامعات الأمريكية والبريطانية(.

قبول مبكدر ومعتداد  خلال كانون الأول:

 .من بعض الجامعات الأمريكية

الموعددددد النهدددددائي  كددددانون ثددددداني: 15

خدمدددة القبدددول للجامعدددات  –ليوكددداس 

( لكدددددل الجامعدددددات UCASوالكليدددددات )

التقليديددة فددي المملكددة المتحدددة وويلددز 

 وسكوتلندا. 

الموعددد  ال كددانون الثدداني وشددباط:خلدد

النهددائي للجامعددات الكنديددة والأوروبيددة 

)يسددتطيع الطلدداب التقددديم لجامعددات 

المملكة المتحدة والجامعدات الأوروبيدة 

مدددع بدايدددة فدددتح قبدددول الطلبدددات فدددي 

 شهري تشرين أول وتشرين ثاني(.

 

 نشاطات وإعلانات  قادمة:

لقدداء افتراضددي مددع مدددير  كددانون أول: 4

 3:00القبول في كلية ويليدامز )السداعة 

عصدددراً، فدددي مكتبدددة المدرسدددة  4:00 –

 الثانوية(

 

 إرشادات عامة

للطلبة المتقدمين للجامعات الأمريكية 

: علددددى الطلدددداب التقددددديم العددددادي –

مشاركة كريس المعلومات التاليدة عدن 

 طريم الإيميل:

 (# CAIDرقم الطلب )

مدن خلدال   (Bridge Uإنشداء حسداب )

 يميل المرسل سابقاً من كريسإال

قائمدددة الجامعدددات التدددي يدددود الطلددداب 

التقددديم عليهددا ويددودون إرسددال أوراقهددم 

 إليها

كتاب الإرشادات الخاص : 2019 -2018

بالإرشاد الجامعي: يضم كتاب 

الإرشادات للعام الفائت كافة التفاصيل 

 التي تساعدكم في التقديم للجامعات.

تواصل مع كريس ومكتب الإرشاد 

 cakel@rfs.edu.psالجامعي: 

كريس  كانون أول، 24-12من ملاحظة: 

كن ممكن التواصل لخارج المكتب و

 يميل.*عبر الإ معه

 

الطريقة  ،شأ بين أعضاء أي مجتمعينلا بد أن  صراعال

كويكرز. ك تميزنا لتياهي التي نختار بها حل النزاع 

 سوف تنشأ النزاعات والاختلافات في الرأي بالتأكيد 

لى إ ما سيساعد في التوصل ل. في تعليم الأطفا

أن نعود إلى الحوار حل وسلام في النهاية هو 

عتقادي هذا ما تحاول أن ، وباوالانفتاح والصدق

قيمة السلام من خلال  –تعكسه قيم الكويكرز 

 التعليم.

إلى تعليم طلابنا أن في مدرسة الفرندز نهدف 

الانفتاح والحوار هما أفضل الطرق لحل أي نزاع أو 

. أيضاً  منأمل أن يحذو الآباء والمعلمون حذوهو ،خلاف

التي تقود التطور انوية ثالمدرسة ال ةبصفتي مدير 

على  آكد، أريد أن حرم المدرسة الثانويةلل الأكاديمي

جعلنا ت التيأن الطريقة التي نحل بها الخلافات هي 

من  ولتحقيم هذه الغاية واستلهاماً . ز مدرسة كويكر 

 السلام قيمة 

 

 ملزيارة معلمي أطفالك م كأهل، أدعوككويكرز ال

التواصل مع الأساتذة معهم. كما أطلب من  تحاوروال

الذين يشاركونهم وجهات النظر والآراء والحلول  الأهل

 أيضاً  الأساتذة المحتملة عندما يكافح أطفالهم. أدعو

حرم ، لأن نامع طلابكم لمشاركة قصص نجاح

أرحب بكم لزيارتي  .بهذه القصص المدرسة مليء

حتى نتمكن  ،المرحلة الثانوية والوسطى زيارة نائبيو

الموجودة،  وحل الخلافاتمشترك حوار  خلممن 

ستضعنا على الطريم الصحيح لتحقيم  والتي بدورها

 تحقيم السلام الداخلي.السلام في مجتمعنا و

 

خلال ساعات عملهم، ولا  أساتذةيرجى زيارة ال

 يميلمن خلال الإفي التواصل معي مباشرة  واتتردد

rkafri@rfs.edu.ps ا لخدمة . أنا هنللقاء لتحديد موعد

 في أفضل صورة ممكنة.*مجتمعنا 

 

 مديرة المدرسة الثانوية – ريام كفري أبو لبن

 كانون أول 19

سية: عروض عيد الميلاد المدرسة الأسا

 لصفوف الثالث والخامس.

 

 كانون أول 20

المدرسة الأساسية: عروض عيد الميلاد 

 لصفوف الرابع والخامس.

 

 كانون أول 22 

المدرسة الثانوية: انتهاء امتحانات نصف 

 السنة.

 

 كانون ثاني 9 –كانون أول  24

 عطلة عيد الميلاد المجيد

 

 2019كانون ثاني،  10

 إلى المدرسة مع انتهاء العطلةالعودة 

 

 كانون ثاني 14

و  Bاستحقاق دفعات الأقساط حسب برامج 

C. 

 

 تقويم المدرسة
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