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F O U N D A T I O N  

 مدرسة واحدة في حرمين مختلفين

  
  .واحدة في موقعين مختلفين مدرسة الفرندز هي مدرسة

اثنين إلا أننا مدرسة واحدة بمجلس أمناء واحد ورسالة  حرمينكلام؟ في حين أننا نعمل في ماذا يعني هذا ال

 1990هويات مختلفة، إلا أنه في عام بنين الفرندز للبنات والفرندز للمهنية واحدة. تاريخياً كان لكل من مدرسة 

مؤسسة تعليمية مشتركة  بنينة مختلطة، وأصبحت مدرسة المدرسة أساسيتحولت مدرسة البنات الى 

 رام هللا. –لتصبح المدرستان مدرسة واحدة، لنصبح مدرسة الفرندز للمرحلة الثانوية. 

، نينبللبنات أو مدرسة الفرندز لل ف عن المدارس بشكل رسمي بأسمائها السابقة، مدرسة الفرندزلم نعد نعر  

وسائل تواصلنا المختلفة.  تستطيع ملاحظة هذا من خلال الرسائل التي نقوم بإرسالها  لينعكس هذ من خلال

 .أو الوسطى أو الثانوية المرحلة الدراسية، إما الأساسية من المدرسة، مبدوئًة بمدرسة الفرندز ويتبعها اسم

 نحن مدرسة الفرندز بحرميها، حرم المرحلة الثانوية وحرم المرحلة الأساسية.

يست مجرد مسألة مصطلحات لأن مدرسة واحدة بحرمين يعني أن المبادئ والممارسات موحدة في هذه ل

كل من الحرمين. لذلك يتم التعامل مع القضايا المختلفة مثل رعاية الطلاب، والتطوير المهني، والاتصالات، 

مدرسة. على سبيل والتوظيف على أساس المدرسة بأكملها. وينطبق هذا أيضاً على الوظائف الإدارية لل

المثال، اعتباراً من بداية شهر آذار لدينا مكتب واحد للمالية الذي يقع في مبنى مكاتب الإدارة الواقع بجانب 

سيتم إجراؤھا من خلال ھذا المکتب ولیس  لتسديدها الأمور الجرانت هاوس. لذا، فإن أي دفعات یحتاج أولیاء

 ية أو حرم المرحلة الثانوية.في مکاتب المالية في حرم  المرحلة الأساس

أن نكون مدرسة واحدة بحرمين اثنين، يؤثر على طرق عمل المدرسة العملية. بدايًة من العام الدراسي المقبل 

سيعمل كلا الحرمين بنفس التقويم الأكاديمي، حيث ستكون العطل والإجازات وأيام تدريب الأساتذة مشتركة. 

ها على كل من الأساتذة والأهل والطلبة مع بداية العام الدراسي القادم.  تم طباعة هذه الرزنامات وتوزيعتسو

بهدف خلق بيئة آمنة  تتبعها إدارة المدرسة في الحرمينستلاحظون أيضاً الإجراءات الأمنية الجديدة التي 

يعني  لطلابنا، ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات متطابقة في الحرمين. العمل من منطلق مدرسة واحدة

أسلس وأسهل. ومن السمات  اً أننا سنعمل بطريقة أكثر فعالية وسيكون انتقال الطلاب من حرم لأخر انتقال

الهامة الأخرى لكونها مدرسة واحدة  هو تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للمدرسة، والخطة الاستراتيجية هي 

 ستقبل.ككيان موحد في الم الخطة التي من شأنها أن تطور المدرسة

أن أخبركم بأنني سوف أتواجد في حرم المرحلة الأساسية أيام  وكجزء من سياسة المدرسة الواحدة أود أيضاً 

الأربعاء والسبت بعد الظهر. سأتواجد في الغرفة التي كانت تتقاسمها موظفة الشؤون المالية مع مدير تكنلوجيا 

استخدام هذه الغرفة كل صباح ولكن في فترة ما بعد المعلومات. حيث سيواصل مدير تكنولوجيا المعلومات 

الظهر ستكون هذه الغرفة غرفة للمحادثة. لذلك، في حال أراد أحد من الأهل أو الأساتذة التواصل معي هو أو 

الإدارية، جمانة ثلجي، من  هي موضع ترحيب لزيارتي. ولضمان تواجدي، يرجى تحديد موعد مع مساعدتي

غير ذلك فأبوابي دائماً مفتوحة لاستقبالكم، حيث أنني  .jumanathalji@rfs.edu.ps لىإيميل إ رسال إخلال 

 *أتطلع إلى التعرف على مجتمع المرحلة الأساسية أكثر .
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 :الشهر هذا عدد في

                                            

                                                                                

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

 

أجرت صحيفتنا هذا الشهر لقاء مع أستاذ 

الفيزياء في المدرسة، أستاذ عنان 

البرغوثي. تخرج عنان من المدرسة عام 

، وكان واحداً من القلائل الذين شهدوا 1991

الانتقال الكبير للمدرسة، لتصبح المؤسسة 

 التعليمية المشتركة الموجودة اليوم.

فترة  1991و  1987"كانت الفترة ما بين 

صعبة على المدرسة، فمع اندلاع الانتفاضة 

ي مرت فيها الأولى وحالة عدم الاستقرار الت

أمتنا على الصعيدين السياسي 

كان على المدرسة أن تعدل  عي، والاجتما

وتحدث تغييرات للتتأقلم مع الوضع 

 الجديد."

 قامت ذيحدث عنان صحيفتنا أن التحول ال

به المدرسة خلال الانتفاضة الأولى جاء 

نتيجة الأوضاع الصعبة التي كانت تمر بها 

 هر عنان أنالمدرسة والبلد بشكل عام. عب  

 رسةالمد مانتحتى في ظل الانتفاضة، 

. بالإضافة لذلك، ركز على اً دائماً مكاناً آمن

دور المدرسة في صقل شخصية الطالب 

في ذلك الوقت، حيث أنه يؤمن أن وجود 

مجلس طلبة فعال في تلك الفترة 

والنشاطات التي كان يقوم بها المجلس 

 كان لها دور في التأثير على شخصيته.

 

ر أثناء الحديث عن أيامه في المدرسة، عب  

عنان عن شعوره بالفخر تجاه المدرسة 

كطالب، وأستاذ، وأب لثلاث طالبات 

 يدرسن الآن في المدرسة.

تلعبه المدرسة  ذي"دائماً أكتشف الدور ال

في شخصيات بناتي، فمن خلال الحديث 

معهن، أعي نوعية التعليم وكمية 

المعلومات الموجودة لديهن والتي تتجاوزن 

 بها أقرانهن خارج المدرسة."

 

لعمل في لوعندما سألناه عن العودة 

أجاب أنه بسبب شعور الإنتماء المدرسة، 

خلقته المدرسة في داخله، حيث يتركز  ذيال

ء كبير من عمل المدرسة على صقل جز 

شخصيات الطلاب والتأكيد على أهمية 

 القيم الأخلاقية.

أن أنسى حصص الأخلاق مع  "لا أستطيع

 انت تسميه رو، حيث علمتنا ما كز مس جين 

القاعدة الذهبية؛ عامل الناس بالطريقة 

التي تريد لهم أن يعاملوك بها، وحتى اليوم 

 ر."أنا آخذ هذا في عين الاعتبا

 

جي خريمقابلته بنصيحة لأنهى أستاذ عنان 

 : المستقبل

"من النادر أن يفشل أي خريج من خريجين 

الفرندز، لذلك بالنسبة للمستقبل أنت 

بحاجة الى التفاني والرسالة الواضحة التي 

 *زرعتها المدرسة فيك."

 

 

 المدير العام  سالةر 

 علاقات الخريجين  –لمى مرة بقلم 

بحرميها الفرندز ) رسةككيان واحد، تعمل مد

لهيكل تنظيمي واحد  ( وفقاً الأساسي والثانوية

، أدريان مودي، الذي يرأس المدير العاميقوده 

طاقم الإدارة العليا للمدرسة، والذي يتألف من كل 

مدراء المدرستين الأساسية والثانوية، فريدا خياط 

ين الإداريوريام الكفري على التوالي، بالإضافة إلى 

في المدرسة. يجتمع طاقم الإدارة العليا للمدرسة 

منتظم، ويعمل على تلبية الاحتياجات  على نحو  

التشغيلية للمدرسة بأكملها. أما فيما يتعلق 

بالمهام التعليمية اليومية لكل مدرسة، فيتم العمل 

على توجيهها من قبل مدير كل مدرسة على حدة، 

مجلس وضمن الإطار العام لمدرسة الفرندز. أما 

فيتولى الإشراف المنتظم على أمناء المدرسة 

سة وكافة الأنشطة والمشاريع المتعلقة بها، المدر 

 في FUMفريندز يونايتد ميتنغ  وذلك بالشراكة مع

 إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية. 

بتعيين المدير العام  فريندز يونايتد ميتنغ قومت

عن  للمدرسة، والذي يكون في نهاية الأمر مسؤولاً 

اذ المدرسة ككل. كأي مدرسة كويكرز، يتم اتخ

القرارات بالإجماع من خلال سياسة شاملة تضم 

أعضاء المجتمع المدرسي كافة، من أولياء أمور، 

 وطلاب، وموظفين، وحتى الخريجين. 

، والتي يقع مكاتب الإدارة العامة للمدرسةتعمل 

في حرم المدرسة  غرانت هاوسمقرها في مبنى 

 حرمييمتد عملها عبر  دوائرالثانوية، كعدة 

المشاريع وإدارة المرافق  دائرةلاثنين؛ المدرسة ا

شمل إدارة مشاريع البناء، الأمن، الصيانة، ت تي)وال

ية المالية والموارد البشر دائرة البستنة، والتنظيف(، 

شمل المالية، المحاسبة، والموارد البشرية(، ت)و

التواصل، علاقات  وتشملالتواصل ) دائرة

 دائرة الخريجين، والمشاريع التنموية(، وأخيراً 

 *(.تكنولوجيا المعلومات )الدعم الفني والصيانة

 بيسان جعوان                                               

 مديرة دائرة التواصل                                         

 

  

الهيكل التنظيمي في 

 مدرسة الفرندز

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

للمحادثة في حرم المدرسة الأساسية للقاء الأهالي والموظفين خلال ان مودي في غرفة المدير العام يتواجد المدير العام أدريس

 .بعد الظهر  12ما بعد الساعة  يام الأربعاء والسبت من كل أسبوعأ

 في حرم المدرسة الأساسية.  العامة مبنى الإدارةتفضلوا بتعيين موعد  أو الحضور إلى غرفة المحادثة مع المدير العام في 

 التعليم المختلط في مدرسة الفرندز

كان التعليم يختص بالذكور، واقتصر تعليم البنات في مدارس خاصة بهن في بعض المدن في  فلسطين ولسنوات طويلة في

فترات لاحقة، ونحن في مدرسة الفرندز لا ننسى مريم كرم ابنة رام هللا والتي أصبحت فيما بعد معلمة في مدرسة الفرندز 

ث  في شوارع رام هللا، حي الكويكرز أثناء سيرهمن طائفة ا ةأمريكي يوهللبنات، والتي اعترضت طريق السيدة سيبل جونس 

عندما تم افتتاح مدرسة  1869في سنة  مريم ها بذلك وتحقق ما أرادتتفتح مدرسة للبنات في المدينة، فوعد اطلبت منه

 مم تحول مركز التدريب للبنات إلى مدرسة الفرندز للبنات وتعرف اليوم باس1889سميت بمركز التدريب للبنات، وفي سنة 

 مدرسة الفرندز الأساسية. 

ولى وما أطفال في الصفوف الابتدائية ال.  فكان الأ1889لم يغب التعليم المختلط عن مدرسة الفرندز منذ النشأة أي منذ سنة 

قبل ذلك يجلسون على مقاعد الدراسة معاً ذكوراً واناثاّ. ثم ينفصلون حين وصولهم للصف الثالث الأساسي حيث  تبقى 

في مدرسة الفرندز للبنات )مدرسة الفرندز الأساسية حالياً( بينما ينتقل الطلاب الذكور إلى مدرسة خاصة، في تلك الطالبات 

الفترة تم استخدام بيت دار حرب  ودار شهلة ودار عجلوني كمدارس للأطفال الذكور حتى تم بناء مدرسة الفرندز للصبيان ) 

 م. 1901مدرسة الفرندزالثانوية حالياً( في سنة 

م، حيث اندلعت الانتفاضة الأولى في سنة 1989/ 1988أما التعليم المختلط في الفترة الحديثة، فان ذلك يرجع الى سنة 

ليزية جالي الطلاب الناطقين باللغة الإنم وهاجر الكثير من أهالي الطلاب إلى الولايات المتحدة ودول أخرى وخاصة أه1987

طالباً وطالبة، ولكن عدد الموظفين  700ي طالباً وطالبة إلى حوال 1100 درستين منمما أدى إلى نقص في عدد طلاب الم

 بقي تقريباً كما هو مما تسبب في عجز مالي كبير. 

تج عن الهجرة المذكورة، الفرندز، ولكن مشكلة العجز المالي الكبير الذي ن رسةإن فكرة التعليم المختلط هي قناعة لدى مد

، ثم توسع التعليم المختلط 12التاسع وحتى الصف ن معاً والبدء بالتعليم المختلط من الصف دمج المدرستيسارع في 

تدريجياً ليشمل جميع المراحل. وفعلاً تم الدمج في الصفوف الثانوية والإعدادية والإبتدائية، وبات التعليم المختلط يشمل 

  *.ساسي والثانويأفي مدارس الفرندز في الحرمين ال جميع المراحل

 

 وأستاذ الرياضيات CASمنسق برنامج  –بقلم محمد سليم 

 1941صورة تجمع طلبة مدرستي الفرندز للبنات والبنين في عام 



  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

للاطلاع على الرزنامة الشهرية لمدرسة 

الفرندز رجاء تابعوا الصفحة المرفقة على 

موقعنا حيث سيتم تحميل الرزنامة 

 !الخاصة في بداية كل شهر

 في المدرسة الثانويةمعلمة  – فاطمة عرفاتبقلم 

 المدرسة الأساسية مديرة – فريدا دحدحبقلم 

 تحت مظلة مدرسة الفرندز

 

 "كل فرد ناجح يعلم أن إ

 

 رزنامة المدرسة
 آذار  10

 توزيع الشهادات  -المرحلة الأساسية 

 للصف العاشر PSATتقديم امتحانات  -المرحلة الثانوية 

 

 آذار  13 -12

 اجتماعات الأهالي والمعلمين  –المرحلة الأساسية 

 

 نيسان 22 –آذار  17

  2018/2019الحاليين للعام الدراسي  التسجيل للطلبة

 

 آذار  20

 انتهاء الربع الثالث -المرحلة الثانوية

 

 آذار  24

 عطلة نهاية الربع الثالث –المرحلة الثانوية 

 

آذار  28  

توزيع الشهادات -المرحلة الثانوية  

 

 

 

 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 مدرسة الفرندز للبنات تصبح المدرسة الأساسية

 
 مدرسة الفرندز للبنين تصبح المدرسة الثانوية

 

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

 

 التحرير: بيسان جعوان

 مي أيوب.لمى مرة والترجمة: 

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 

 مواعيد التقديم للجامعات:

القرارت النهائية  معظمصدور نيسان: 

في الولايات  التقديم العادية لمواعيد

 .كنداجامعات المتحدة وبعض من 

 

تصدر معظم حزيران:  –كانون الثاتي 

رارات القبول قالمملكة المتحدة جامعات 

كانون الثاني  15المشروط بدايًة من 

 .للطلبات العادية

 

لمملكة المقدمين لالطلاب حزيران:  –آيار 

جامعة اختيار ال ،أوليتخاذ قرار االمتحدة 

إعلان نتائج البكلوريا قبل  فبها المقبول

 .الدولية

 

امعات يم لجطلبات التقد تموز: –حزيران 

جامعات  الشرق الأوسط )ومن ضمنها

 .تركيا وجامعة بيرزيت(

 

 إرشاد الطلبة للجامعات  -معلومات عامة 

للإرشاد الجامعي:  11لقاءات صف 

الأول هنا.  مإيجاد موعد إجتماعك مبإمكانك

في   cakel@rfs.edu.psارسل ايميل الى 

 حال وجود أي استفسارات.

 

للإرشاد الجامعي:  2019 – 2018كتيب 

يتضمن كتيب الإرشاد الجامعي لهذا العام 

كل المعلومات التي تحتاجها للتقديم 

للجامعات، ومن الإمكان استخدام مكتب 

 الإرشاد في حال الحاجة.

 

 :مواعيد تقديم الامتحانات القادمة

 

)يقدم من خلال مؤسسة  SATمواعيد 

Amideast – ةوليس في المدرس) 

 

PSAT   ذار يقدم في المدرسة  10في– 

 .سيكون التسجيل في آواخر شباط

 

هارفارد، ستانفورد، وبومونا: زيارة كل من 

ذه هفي ، نرحب نيسان 30في 

سيتم ! مدرستناقة في المؤسسات المرمو

 *.لاحقاً المزيد من المعلومات تزويدكم ب

 

 

 

 

 

 مديرة المدرسة الثانوية –ريام كفري بقلم 

 -تعرفوا على كريس عقل 
 المرشد الجامعي

مدرسة الفرندز للبنات تعني لي الكثير، فقد كبرت وترعرعت 

بها حيث أنني تخرجت منها وحصلت على شهادة التوجيهي 

حفل  فرع أدبي ورغم وجودي في مدرسة البنات إلا أن

التخرج حصل في مدرسة البنين وإن دَل ذلك على شيء فهو 

يدُل على ترابط المدرستين ككياٍن واحٍد تحت مظلة الكويكرز 

 كمدرسٍة واحدٍة بحرمين مختلفين.

بهدف تعليم  1869تأسست مدرسة الفرندز للبنات عام 

البنات في منطقة رام هللا والبيرة وخدمت هذه المدرسة 

جتماعية من مناطق مختلفة كالأردن ولبنان جميع الفئات الا

تأسست مدرسة الفرندز للبنين  1901وغيرها. وفي عام 

امج الأكاديمي للبنين. تحت مظلٍة بهدف تقديم نفس البرن

بكل ظروفها التغيرات السياسية واحدة واكبت المدرستان 

واستمرتا بالعطاء وقامتا بتعديلاٍت وموائماٍت عديدٍة وإعادة 

طلاب والصفوف حيث تَم خلط البنين مع البنات توزيع ال

 فأصبحت مدرسًة واحدًة بحرمين مختلفين.

وقد عهدنا على مر السنين أن تبقى قيم ومبادىء الكويكرز 

دائماً أساس ما تقدمه مدرسة الفرندز بحرميها حيث أننا في 

المدرسة الأساسية )مدرسة البنات سابقاً( نبدأ المشوار 

ي بغرس القيم وصقل المهارات وبناء التربوي والأكاديم

 الشخصية المتعاطفة والمسؤولة والواعية والمنتمية

 

لهذا المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي ويتم استكمال 

 هذا المشوار في المدرسة الثانوية )مدرسة البنين سابقاً(.

إن عراقة مدرستنا، بحرميها في رام هللا والبيرة، تتميز بكيان 

واحدة وتهدف لتخريج جيل واعٍد متميز منفتح واحد وقيم 

يسعى لتحقيق العدالة والحفاظ على البيئة وعلى أنفسهم 

 وعلى الآخرين من خلال ثقتهم بأنفسهم واكتسابهم

لمهارات حل المشاكل والمبادرة الفاعلة في تحقيق 

الأهداف المنشودة. وأتمنى من هللا أن تستمر مدرسة 

 لقادمة.*الفرندز بالعطاء للأجيال ا

 

من الآن، بدأت حياتي العملية كمعلمة، وفي الحقيقة  ، وقبل عشرين عاماً أساسيةفي مدرسة الفرندز للمرحلة ال

كانت حياتي، شبابي، صداقاتي التي حملتها في قلبي، وسأحملها، ولم يكن  من السهل أن أتنقل بعد ثماني عشرة 

الفرندز أيضا، أي  رسة، أي مد وسطىا مدرسة الفرندز للمرحلة السنة إلى مكان آخر لأكمل رسالتي كمعلمة، ولكنه

سنة سابقة،  18ي انتقلت من مبنى إلى آخر بعيد مكانيا فقط، لأجد نفسي في نفس روح الفرندز التي عشتها ل أنن

والصدق،  اقة ذاتها، والعدل إنها العر حيث قيم ومبادئ الفرندز، التي تزرعها المدرسة في نفوس طلابها ومعلميها، 

احد ورسالة واحدة، ومجتمع واحد، فهذه المدرسة الفرندز بالنسبة لي تحت سماء واحدة، جسدين لقلب و رسةمد

الفرندز تعني أن هذا الطالب يحمل في جعبته الكثير،  رسةقلعة من قلاع فلسطين، فكلمة خريجة أو خريج من مد

يحمل قيما، وحبا وتواصلا مع مجتمعه، يحمل حسا وطنيا، وإنسانيا، هذه القيم التي تبدأ اليد الأولى بغرسها في 

لينتقل  ثانويةوال الوسطىالمرحلة ا، لتتسلمها اليد الثانية في دنيا في نفس الأطفال، وترعاها سنوات ثمانالمرحلة ال

الطالب من أحضان الفرندز إلى أحضانها، فلا يتغير عليه شيء، بل تكبر المسؤولية ، والتحدي تعبا للمرحلة العمرية، 

الفرندز جيلا  رسةفيكمل نفس المسيرة، ليخرج من مدا لانتماء،ولكن هذا الطالب ابن الفرندز مسلح بالحب، والقيم ،وا

هو أملنا جميعا، بمختلف المراحل، ومع الفرندز  سةر ، متمزة سامية، واعدة، فابن مدواعيا، صاحب شخصية قيادة

 سمائها لأكون تحت  تحت سماء الفرندز إلى فأنا انتقلت من الفرندز للمرحلة العليا،رسة نهاية سنتي الثانية في مد

الفرندز التي أحبها، وأعتز بالانتماء إليها، وأن أكون  رسةبنبض واحد بعطاء واحد أنها مد لقلب واحد، جسدين أيضا

  *جزءاً من هذه الأسرة.

 

آذار  29   

اجتماعات الأهالي والمعلمين  -المرحلة الثانوية  

 

آذار  31  

  عطلة/ ورشات عمل التطوير المهني  -المرحلة الثانوية

 

نيسان  2  

.اليوم الأول من الربع الرابع -المرحلة الثانوية  

  

نيسان  30 -2من   

لى بدء التسجيل لجميع الطلاب + موعد استحقاق الدفعة الأو

  .من القسط للطلاب الجدد

 

نيسان 5-12  

د الفصح المجيد عطلة عي  

 

 نيسان  14

 ( غير مؤكدالإسراء والمعراج ) -عطلة

 

 أيار 24 –نيسان  24

 2018/2019الجدد للعام الدراسي  ةتسجيل الطلب

 

  

 

قبل حوالي أسبوع، مرت أختي، وهي إحدى خريجات 

( لزيارتي في مكتبي. وما 2001مدرسة الفرندز )عام 

إن دخلت المكتب، كان أول عبارة قالتها "ياه، روح 

مدرسة الفرندز ...دائما مميزة، أليس كذلك؟" فأنت 

  بمجرد دخولك إحدى المدرستين". تشعر بها 

هي العبارة بالضبط! روح مدرسة الفرندز! هذه تلك 

المجموعة المعينة من القيم، السلوكيات، المشاعر 

... الخ هي ما يربطنا جميعا ببعضنا البعض، سواء 

كنا معلمين، طلابا، خريجين او حتى أولياء أمور، فهم 

 بالتأكيد حاضرون أيضا ضمن هذه المنظومة. 

جاهدين إنهاء كومة من الأوراق، أو نحاول نحن في خضم السنة الدراسية،  بينماإن هذا الشعور نكاد لا نعيه 

إنها روح يشعر بها، لا بل  .حتى الانتهاء من كتابة مقال آخر  ، اووأولياء الأمور الإسراع لحضور اجتماع المعلمين 

بالبنان من  سنا يشار إليهاوح هي التي تجعل مدار . هذه الر وخريجوها، ومتطوعوهايراها، كل أصدقاء مدرستنا، 

قبل الآخرين، بدأ من السنوات المبكرة الأولى لدخول الأطفال مرحلة الروضة. هذا هو ما يجعلنا مدرسة واحدة 

 اثنين.   حرمينذات 

التي من شأنها  والإجراءات المختلفةالعديد من الممارسات  ويبدأ بإحصاءمن السهل أن يجلس الواحد منا هنا  

ضمان أؤكد لكم هنا أيضا بأن العمل على  وأستطيع أنمدرسة مختلفة.  حرميها،أن تجعل من مدرستنا، بكلا 

 والنظر فيتوافق المنهاج الدراسي في برنامج البكالوريا الدولية هو أمر يجري الحديث عنه في الوقت الحالي 

 ونفكر فيتطيع أن أخبركم بأننا ننظر إلى طلابنا سبل تحقيقه على نحو أفضل على مدار السنة. كما أس

من أجل صقل تلك المهارات.  ونقوم بالتخطيطبحاجة لامتلاكها في الصف الثاني عشر،  االمهارات التي سيكونو

 التي لاالروح التي لا يمكن تفسيرها، و هو هذه كمدرسة وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يجعلنا حقا ما نحن عليه

 من جيل لآخر.  بالفطرة وآخذة بالانتقالموجودة ضمن تكوين المدرسة  والتي هي، كذلك ها أحديمكن أن يخطئ

المدرسي لهذا العام، من ضمن طلاب التعليم  وملكة الحفلأن يكون ملك التي نتج عنها  الروح ذاتهاهي 

 *المساند لهذا العام. 

 

 أولياء أمور الطلبة حول حرمي المدرسةوجهة نظر ل

 أحد أولياء الأمور  –خليل غاوي بقلم  

خلال عائلتي  وكذلك من، وكوالدإن تجربتي الحياتية تجعلني مرتبطا بمدرسة الفرندز، أولا، كأحد خريجيها، 

 .وأصدقائي

قيم  وكذلك أفضللطالما رأينا هاتين المدرستين كمدرسة واحدة تحاول على الدوام تقديم أفضل تعليم  

 الكويكرز. 

. والعلوميقل أهمية عن تعلمنا للغات  والسلام لالخدمة، المحبة، العدالة النزاهة، المساواة، ا قيمتعليم إن 

 الحياة.  وتعدنا لمواجهةفمثل هذه القيم تشحذ هممنا 

وبناء مدرسة للبنات. وفي وقت لاحق،  وقاموا بتأسيس، استجاب الكويكرز لاحتياجات المجتمع 1869في العام 

فيما  ولكنها تطورتطلب من خريجات المدرسة، قاموا بتأسيس مدرسة للبنين. كانت تلك هي البداية،  على

 بعد تبعا للتحديات التي واجهتها كلتا المدرستين وعلى مدار الأوضاع السياسية الصعبة. 

مدرسي إلى  حرممن  ر كي ننتقلسنا هذه مدرسة واحدة. وكنا ننتظر بفارغ الصبر عندما كنا طلابا، كنا نعتبر مد

 ، فقد عاصرنا جميعا كلا المدرستين. وبالتاليآخر كلما تقدمنا صفا. 

 وأن نكونلقد أثرت قيم الكويكرز في حياتنا؛ أن نحترم الجميع بنفس القدر ذكورا كانوا أم إناثا، صغارا أو كبارا، 

 منفتحين على التعلم من بعضنا البعض. 

 في خدمة مجتمعاتنا.  ولتطوير أنفسنا، وللعملللحياة،  إن تعليم الكويكرز مهم لإعدادنا

ومنبع يقول الكويكرز دائما أن "هنالك شيء من الذات الإلهية في كل منا، وذلك هو مصدر احترام الجميع، 

 ". وصراعاتناباللاعنف كوسيلة لتحويل أوضاعنا  إيماننا

مام لاحتياجات كلا المدرستين. أمر هام أن يبنى إنني آمل بحق أن تولي إدارة المدرسة القدر ذاته من الاهت

 . وقويالمجتمع المدرسي الواحد على أساس متين 

واحد من الأشياء التي تقوم بها مدرستنا هو برنامج "الهدايا البيضاء"، حيث يتم تثقيف الأطفال لمعرفة 

معه والذي هو  وتبادل التفاعل، من خلال شعورهم بالتعاطف، بناء المجتمع ويحاولوناحتياجات المجتمع، 

 *قيمة عظيمة. 
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