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لقاء مع الخريجين

تاريخ مدرستنا

لمى مرة – دائرة التواصل
نلتقي ذا الشهر خري ة عام  1999والمديرة ايإقليمية لمنطقة الشإق ايأوسط في
 Mercy Corpsبعمان ايأردن سعاد جرباوي .بدأت سعاد عملها مع Mercy
( Corpsو ي منظمة إنسانية وإنمائية عالمية) .وبعد ححولها على شهادة
الماجستير من جامعة كولومبيا عملم في فلسطن لعامين قبل أن تعود للعمل
ايإنساني الدولي مع .Mercy Corps
انضمم سعاد يأول بع ايإنقال التي توجهم إلى اييتي إثر زلزال عام  2010وبقيم
نا لعامين كاملين .الت قم سعاد بعد ا بفريق اياستجابة للطوارىء حي عملم
معهم في عدة مناطق كوارث حول العالم بما فيها مناطق مثل اليمن مالي النيجر
سوريا جمهورية افريقيا الوسطى والعراق.
عندما سألنا سعاد عن وقتها كطالبة في مدرسة الفرندز قالم" :إلا تركم خيالي يتذكر سأجد نفس بالزي المدرس
المدرسة.
حول
اركأ
المدرسة.بي وأنا
القديم الخاص
القديمسأجد
يتذكر
أدخل من المدخل الرئيس وأمش بممر
حرم وأنا
نفس
تخيل
أستطيع
المدرسحول حرم
بالزياركأ
نفسبي وأنا
الخاص
بستان الز ور
ايأياموأمش
الرئيس
قربأدخل
المنسقوأنا
تخيل نفس
كمدرسة واحدة ونغني موطني معا نتذكر
بممر نجتمع
المميزة كنا
المدخل في
منالمدرسة.
مدخل
أستطيعالز ور
بستان
كمدرسة
ظوظينالمميزة
المدرسة .مفي ايأيام
مدخل
المنسق
ونغني كمدرستنا".
واحدةمدرسة
تعليم في
نجتمععلى
كنا حول
بإمكاننا ال
فلسطينيين
قربنكون
يعني أن
ما
فلسطينيين م ظوظين بإمكاننا ال حول على
نكون
المدرسةأن
أثر ما يعني
نتذكر
موطني
حياتها وقالم:
على
معاعن
سعاد
سألنا
كمدرستنا".
ليمدرسة
تعليممفي
المساحة ياكتشف من أنا كشخص وبأن أبدأ بتكوين شخحيتي .إن العلاقة التي تمتعنا بها
مدرسة الفرندز
"فت
وقالم:
أسس حياتها
رالمدرسة على
معلمينا عن
سألنا سعاد
التي ارسم فينا ي التي تجعلنا نعمل بجد ونتمتع بروح من كبيرة من
المعرفة
اثمميزة .إن
تبقى
مع
وبأن
فيمن أنا
ياكتشف
مدرسة الفرندز
"فت م
بتكوين دائما إلى ايأمام بايأوقات الحعبة
أبدأتدفعني
التي
كشخص ي
عملي وأيضا
المساحة اتبعها
ايأساسيات ا لتي
الفضول.لي ذه ي
شخحيتي .إن العلاقة التي تمتعنا بها مع معلمينا تبقى مميزة .إن أسس المعرفة
والسهلة".
منهاكبيرة
التيبروح
ونتمتع
نعمل بجد
لطلاب ي التي
ارسم فينا
التي
الفضول .بال ياة وإن التعليم الذي تكتسبونه
من شبكتكم
ستحب
تنشؤون
الحداقات
تجعلنا "إن
المدرسة ايآن:
تقول سعاد
دائما
تدفعني
ي التي
مستقبلكم.في عملي
التي اتبعها
ايأساسيات
ذه
إلىحازمين بما تريدون ت قيقه – يا ش ء
وكونوا
ايإجهاد
الرام من
وأيضا على
استمتعوا بذلك
بتشكيل
سيحب يأساسيا
والسهلة".
الحعبة
بايأوقات
قيقه*".
قررتم ت
المنال إلا
ايأمامبعيد
خارج

في عدد هذا الشهر:
 .١رسالة المدير العام
 .٢لقاء مع الخر يجة سعاد جرباوي
 .٣أقوال الطلاب عن حبهم للمطالعة
 .٤تقويم المدرسة وإعلانات

شهادات الكويكرز في
مدرستنا

العناية
رسالة المدير العام
في يوم ال 23من نيسان سنقوم بدفن كبسولة (صندوق) الزمن
كجزء من احتفايات المدرسة بذكرى تأسيسها ال .150ويقوم
بالوقم ال الي كافة طلابنا معلمينا وأولياء أمور الطلبة
وفرز ايأفكار عما قد يودون وضعه في ذه الكبسولة
بالب
التي سيتم دفنها ت م ايأرض في حرم المدرسة ايأساسية
بالقرب من شجرة كانم قد زرعتها مريم أول معلمة بهذه
ذه الكبسولة بعد 25
المدرسة قبل فترة طويلة .وسيتم فت
عاما أي في عام  2044حين ست تفل المدرسة بذكرى تأسيسها
ال .175إن كبسولة الزمن عبارة عن مخبأ لمواد ومعلومات
تاريخية قيمة .وتمثل قناة من التواصل والترابط لنا مع أجيال
تؤمن المعلومات لعلماء المستقبل من
المستقبل حي
باحثين مؤرخين ومتخحص ايأنثربولوجيا وتساعد م التعرخ
على العهد السابق .ي رسالة منا يأجيال المستقبل .حي
تعكس المواد التي سنضعها بالكبسولة حياة مدرسة الفرندز
بيومنا ذا.

اضةةةةةةةةةغةةةةط/ي ةةةةنةةةةا
لتتعرخ/ي أكثر على تفا صيل
احتفاليات مدرسةةة الفرندز رام
هللا بذكرى تأسيسها ال!150

عصر الزيتون

نوادي البيئة في مدرسة
الفرندز

تقول سعاد لطلاب المدرسة ايآن" :إن الحداقات التي تنشؤ ا ستحب شبكتكم
بال ياة وإن التعليم الذي تكتسبونه سيحب أساسيا بتشكيل مستقبلكم .استمتعوا
حازمين بما تريدون ت قيقه – يا ش ء خارج بعيد
ايإجهاد وكونوا
الرام من
بذلك على
المدرسة الثانوية
معلمة في
عثمان –
ميراج
المنال إلا قررتم ت قيقه*".
ي هدخ النادي البيئي لنشةةةةةإ التوعية ح ول الحةةةةة ة والعناية بالبيئة داخل المدرسةةةةةة .كانم
مجموعة من الطلبة قد أ س سم النادي في عام  2010بم ساعدة مني كمعلمتهم .ذا العام
يشةةار في أعمال النادي البيئي بالمدرسةةة الثانوية عدد من طلاب الحةةف السةةابع الثامن
والتاسع.
يشةةجع النادي إعادة اسةةتحةةلاح ايأرالةة الزراعية ترشةةيد اسةةتخدام المياه والطاقة إعادة
التدوير ورفع الوعي .حي قام طلابنا با ستحلاح أرض وت ويلها من أرض مهملة إلى ب ستان
عضوي داخل حرم المدرسة .يمن البستان العضوي الطلاب فرصة للتعلم خارج ارفة

بدايات مدرسة الفرندز للبنين
1901
بدأت مدرسةةةةةة تدرين البنين تقديم التعليم
للطلاب اليوميين الذكور في مبنى مسةةةتقل
قرين .وحضةةإ إليا و وألمي ارانم من وياية
نيو إنجلةانةد ليفتت ةا المةدرسةةةةةةة معةا حية
افتت م في مبنى مستأجر بالبداية.

جمعية فرندز يونايتد ميتنغ
في عام  1905جاء تيموثي ب .وآنا

اسةةةةة

من مجلس البعثة ايأمريكية الخارجية (التي
عرفم ياحقا بجمعية الفرندز يونايتد ميتنغ)
إلى فلسطين ومعهم أموال ليب ثوا ويشتروا
أرض ةال لتحةةب موطن حرم مدرسةةة البنين .تم
ال حةةةةةول على إلن بةةالبنةةاء في عةةام 1909
حي

تم إنهاء مبنى مدرسة البنين ايأ ساس

في عةةام  .1914لكن المبنى لم يسةةةةةتخةةدم
للطلبة قبل عام  1919بسبن إالاق المدارس
خلال ال رب العالمية ايأولى .خلال سةةةةةنوات
ال رب تم احتلةةال المبنى من قبةةل ايةةأترا

ال حف ضمن منهاج برنامج البكالوريا لل سنوات الو سطى .كذا يعكس الطلاب سمات
المتعلم كباحثين متواصلين لوي مبادىء عاطفيين ومطلعين.
يقوم الطلةاب بزراعةة ري والعنةايةة بةالبسةةةةةتةان حتى أصةةةةةب فيةه أكثر من  12نوع من
الخ ضإاوات .يقوم طلاب النادي بن شاطات أخرى منها فرز النفايات إعادة تدوير النفايات
الحةةةةةلبة تحةةةةةنيع مزيل العرق من مواد صةةةةةديقة للبيئة وإعادة تدوير أكياس وقناني
البلاستيك وإطارات السيارات أيضا .نتطلع إلى ايأمام ليبقى النادي نشيطا ومميزا!*

وثم الجيش ايإنجليزي الذي اسةةةتخدم المبنى
كمشةةةةفى .في بعأ ايأوقات تم اسةةةةتخدام
ارفة الطعام كاسطبلات لخيول الجيوش.
كان إل يا و ارا نم أول مدير ول قه كل من
إدوارد كيلسةةة

لقاء دائرة التواصل مع طالب المدرسة األساسية
للحديث عن كبسولة الزمن.

وحدنا .ي نعمة وككويكرز ن ن نؤمن بأن النعم التي
ةةةةم لنا
المدرسةةةةةة
ذكرنا كبسة
وحدنا .ي
ليسةلنا
ليسم
الزمنبأنبأن ذ ذهالمدرسة
ةةةةولةالزمن
كبسولة
تتذكرنا
المسةةةةةتقبل .فن ن وكلاء مدرسةةةةةة الفرندز .تعني العناية
بها ب
لنعتني
أودعم لنا
نعمةنا إيا ا هللا
من
يأجيال ا هللا
كمة نا إيا
التي من
النعم
نؤمن بأن
وككويكرز ن ن
أكثر بكثير من للك .العناية مسؤولية .ن ن مسؤولون
يا وتي حي
بإحساس
ايإشإاخلناعلى ش
العنايةوكلاء
المستقبل .فن ن
يأجيال
لكن كمة
لنعتني ءبها ب
أودعم
لكنبل يأجل من حولنا ويأجل أجيال المسةةةةتقبل .عندما تكون
يأجلنا
فقط
ليس
اياعتناء بها –
الفرندز.وعلينا
مدرسةةةةتنا
عن
ش ء
على
ايإشإاخ
تعني العناية
مدرسة
العنايةوليسم عبئا .يا تقتصإ العناية على العطاء للمدرسة
للك.ايإيمان
من من
بكثيرمرحا
تعبيرا
العناية
مسؤولياتنايا واض
أكثر
وتي ةحيتحبالعناية
بإحساس
شامل مكرس ن و مؤ س ستنا .عادة ما يقول المعلمون
وعلينا عن
ي عبارة
فقط بل
لل رص
قرار بها –
اياعتناء
مدرستنا
ستمراريتها عن
على ان مسؤولون
مسؤولية .ن
الفرندز برام هللا .في عام  2044قد يتطلع أولئك الذين
مدرسةةةة
ةةمنا
حولنان اسة
الطريقة فن
وبنفس
مناداتهم.
بأنها
المستقبل.
أجيال
ويأجل
يأجل من
يأجلنا بل
ليس فقط
مجتمعنا حينها – إلى الوراء ويلاحظوا بأننا ن ن كنا
سيتواجد
سولة
سيتواجدون للك شف
من من
جزءمرحا
تعبيرا
تحب  -والعناية
الكب ة
عنواض
مسؤولياتنا
عندما تكون
مشإفين
ايآن
جيدين .يا تقتصإ العناية على العطاء للمدرسة
وليسم عبئا.
ايإيمان
أدريان مودي /مدير عام مدرسة الفرندز
لل رص على استمراريتها فقط بل ي عبارة عن قرار شامل
مكرس ن و مؤسستنا .عادة ما يقول المعلمون بأنها مناداتهم.
وبنفس الطريقة فن ن اسمنا مدرسة الفرندز برام هللا .في
سيقوم كل صف من صفوف المدرسة ال 48الحاليين
عن
للكشف
شيء داخل كبسولة الزمن .خالل شهر آذار ،يقوم
عام  2044قد يتطلع أولئك الذين سيتواجدونبوضع
الوراء
إلى
الكبسولة  -وسيتواجد جزء من مجتمعنا حينها –
الطالب والمعلمون بتحضير المواد معا – مثل المواد
ويلاحظوا بأننا ن ن كنا ايآن مشإفين جيدين.بالصور المرافقة!

خليل طوط

موسةةة ،بيلي

وجون حرامي.
1902
بدأت التجارب ايأولى بالحةةةةةفوخ المختلطة
في عام  1902حي

تم دمج صةةةفوخ البنات

والبنين بنفس الحفوخ لمدة ساعة ونحف
كل يوم.
1923
كانم مدرسة الفرندز المؤسسة ايأولى التي
ححلم على ايإنارة الكهربائية في رام هللا
عام  .1923جلس الطلاب الذكور ياختبار
التوجيهي الفلسطيني يأول مرة في القدس
عام  .1926ووافقم في حينه الجامعة
ايأمريكية في بيروت على قبول الطلاب
الذكور أتوتماتيكيا بعد التخرج*.

صفحة  - 2عصر الزيتون

عندما يبدو كل شي ٍء مظلماً ،فكِر بأنك
أنت قد تكون النور".

ماذا يعني ذلك؟

من أقوال الكويكرز (الأصحاب)

ريام كفري – مديرة المدرسة الثانوية
بقلم كريس عقل – المرشد
إعلان القبول المبكر حتى  19شباط :
الجامعي
 52جامعة وكلية 23 ،طالب 8 ،دول
ما قيمته  $1.515.314بالمنح
والمساعدات المالية
 10منح كاملة ل 6طلاب مختلفين
عدد الطلبات التي تم تقديمها وصل
إلى 436
تواريخ مهمة مقبلة
خلال أشهر كانون ثاني /شباط /آذار/
نيسان :مواعيد نهائية في أوروبا وكندا.
تواريخ النشاطات والإعلانات القادمة:
 11آذار :امتحان  PSATالتحضيري لطلاب
الصف العاشر فقط
 18آذار الساعة  4:30-3ظهرا في قاعة
خليل طوطح :زيارة وفد كلية بارد برلين
 19آذار الساعة  4:30-3ظهرا في مكتبة
المرحلة الوسطى :معرض الجامعات
الأمريكية بالتعاون مع مجلس المدارس
الدولية.
نيسان (يحدد لاحقا) :معرض الجامعات
الفلسطينية
نيسان (يحدد لاحقا) :حضور طلبة
الجامعات من خريجي مدرسة الفرندز
الإرشادات الجامعية العامة
لقاءات الربيع :لن يتم تحديد أي لقاءات
خلال الإجازات .بل سيتم تحديد مواعيد
اللاقاءات الرسمية بفترة سابقة .لحجز
موعد خلال الربيع على طلاب الصف
الحادي عشر المهتمين اتباع الخطوات
التالية (في رسالة إيميل موجهة
لكريس):
 .1املأ الاستبيان بالتفصيل.
 .2الرد على البريد الإلكتروني من
كريس مع أيام وأوقات حصص الفراغ
وحصص الدين.
يحتوي دليل الكليات الإرشادي كل ما
تحتاج إلى معرفته من أجل التقديم
للجامعات ولا تنسى بإمكانكم استخدام
مكتب الإرشاد الجامعي!
تواصلوا مع كريس من خلال:
cakel@rfs.edu.ps

العناية ...ماذا يعني بأن نمارس العناية في مؤسسة
تعليمية؟ أليس التعليم شكلا من أشكال العناية ،إن
كان أكاديميا أو سلوكيا؟ هذه الأسئلة التي أتأملها
بانتظام خلال عملي مع الطلاب والمعلمين بشكل
يومي .بالنسبة لمبادىء الكويكرز حسب مجلس
أصدقاء سان فرانسسكو للتعليم ،فإن العناية هي
الاهتمام بالأرض وساكنيها.
أنفسهم،
بالطلاب
نهتم
أن
ذلك
فيعني ذليك أن نهيتم بالطلياب أنفسيهم ،وبالبيئية التيي يعيشيون بهيا ،بيل وأيضيا بيأن
مدرسة فيعني
في مدرسة
أما في
أما
كيف
نعلمهم
بأن
وأيضا
بل
بها،
يعيشون
التي
وبالبيئة
نعلمهم كيف يعتنون بأنفسهم وأصدقائهم وبيئتهم المدرسية.
المدرسية.
وبيئتهم
بأنفسهم
يعتنون
مباشر ،مثل أعضاء نيادي المدرسية البيئيي وهيم يعلقيون
بأسلوب
وأصدقائهمالعن اية
الثانوية تظهر
المدرسة
في
مثل
مباشر،
بأسلوب
اية
العن
تهر
الثانوية
المدرسة
في
اللافتييات التييي تشييجع الطليياب علييى إطفيياء الييأنوار ،وغسييل أييياديهم بعييد اسييتخدام الحمييام ورمييي
يعلقون
بسلةالبيئي
المدرسة
نادي
أعضاء
اللافتات زراعة الأشجار ،كميا سينفعل فيي شيهر آذار .2019
الحث على
وهموأيضا
القمامة.
الورقية
المناشف
أياديهم
وغسل
الأنوار،
إطفاء
على
الطلاب
تشجع
التي
وتوزيع سلال القمامة مع أغطية حول الحرم المدرسي.
بسلة
الورقية
المناشف
ورمي
الحمام
استخدام
بعد أحيان أخيرى تبيدو العنايية ظياهرة فيي المكتبية حييث يمينح الطلبية المسياعدة واليدعم لبعضيهم
في
سنفعل
نمنحها كما
التيالأشجار،
زراعة
الحث على
البعض بشكل يومي لنضمن بأن كل شخص فينا
لبعضنا
والمحبة
وأيضاالحنان
القمامة.إنهما
البعض.
قدراته .سلال القمامة مع أغطية
على وتوزيع
للتعرف.2019
شهر آذار
في
متمكن
المدرسي.
الحرم
حول
إن العناية تمتيد أيضيا أبعيد مين الصيداقة ،الميدير(ة) تيرى الطلياب بشيكل منيتظم ،أو تقيدم المشيورة
أحيان
في
يمنحما يحتاجونه لأداء مسؤولياتهم على أكمل وجه.
المكتبة كل
فيأن لديهم
ظاهرةمن
العناية للتأكد
تبدو طويل
أخرىعمل
بعد يوم
لمعلم
الحنان
إنه
البعض.
لبعضهم
والدعم
المساعدة
الطلبة
هناك طرق عديدة لممارسة العناية ،وفي المدرسة الثانوية نحن ملتزمون بتقيديم ميا هيو أفضيل كيل
والمحبة التي نمنحها لبعضنا البعض بشكل يومي
يوم*.
لنضمن بأن كل شخص فينا متمكن للتعرف على
قدراته.
ترى
المدير(ة)
الصداقة،
من
أبعد
أيضا
تمتد
العناية
إن
خلال شهر شباط قام بعض الطلبة بكتابة ما يحبونه عن المطالعة .إليكم بعض ردودهم:
الطلاب بشكل منتظم ،أو تقدم المشورة لمعلم بعد
يوم طويل للتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجونه لأداء
*أحب المطالعة لأنها تقودني إلى عوالم أخرى حيث بإمكاني السفر والاستمتاع.
مسؤولياتهم على أكمل وجه.
*أحب المطالعة لأنها تعلمني أكثر وتجعلني أذكى.
هناك طرق عديدة لممارسة العناية ،وفي المدرسة
يوم*.المعلومات.
وتمنحني
تجعلنيهوأفكر
لأنها
المطالعة
*أحب
أفضل كل
بتقديم ما
ملتزمون
الثانوية نحن

*المطالعة هواية جيدة لأنها تعطينا المعلومات ومسلية أيضا.
*المطالعة تأخذني إلى كون آخر!
*أحب المطالعة لأنني أستطيع الهروب من الواقع بأي وقت.
*أحب المطالعة لأنها تشعرني بأنني شخصية بالقصة وأستطيع أن أكون شخصا آخر لفترة
معينة.
*أحب المطالعة لأنني أتعلم أشياء جديدة عن الحياة وكيف يفكر الناس بأماكن أخرى.
*أحب المطالعة لأنها تسعدني! كل ما قرأت أكثر ،أريد أن أقرأ أكثر وأكثر.

زاوية مكتبة المدرسة الوسطى لشهر اذار
شيريل إنجل – أمينة مكتبة المرحلة الوسطى
كتاب  School for Loveتأليف أوليفيا ماننغ
تجري أحداث هذه الرواية في القدس عام  1945حين امتلأت الشوارع باللاجئين من الحرب العالمية في أوروبا.
فيليكس لاتيمر كان مراهقا تيتم ووصل إلى القدس من بغداد يشعر بالوحدة وعدم الاستقرار .وكان خياره
الوحيد هو منزل للسكن تنظم أموره الآنسة بوهان .فكانت تدعي المرح والعطاء والحب بينما كانت تجعل
الوحيد هو منزل للسكن تنظم أموره الآنسة بوهان .فكانت تدعي المرح والعطاء
الحياة صعبة ومزعجة لسكان المبنى .ثم تأتي السيدة إيليس .وكانت أرملة رائعة تقوم بتغيير الواقع المرير
والحب بينما كانت تجعل الحياة صعبة ومزعجة لسكان المبنى .ثم تأتي السييدة
بالمسكن .يمزج هذا الكتاب بين المحبة والنقد والمرح معا لقراءة جيدة .بإمكانكم الحصول على هذا الكتاب
إيليس .وكانت أرملة رائعة تقوم بتغيير الواقع المرير بالمسكن .يمزج هذا الكتاب
في مكتبة المرحلة الوسطى.
بين المحبة والنقد والمرح معا لقراءة جيدة .بإمكانكم الحصول على هيذا الكتياب
في مكتبة المرحلة الوسطى*.

تلفون 02.295.22.86
فاكس 02.295.83.20

www.rfs.edu.ps
لالشتراك مع عصر الزيتون

أكاديمية ” “I Know I Canللتحضير الجامعية والقيادة



تغيير هام :هذا الصيف سيركز البرنامج على جميع التحضيرات للجامعة بما فيها:
البيانات الشخصية

الطلبات والإرشادات الجامعية

البحث عن الجامعات

التحضير للامتحانات مثل )(IELTS, TOEFL, and SAT English

القيادة (مثل الالتحاق بمؤتمر نموذج الأمم المتحدة)




تغيير هام :يتوجب على الطلاب الالتحاق بالبرنامج لطيلة فترة الأسابيع الأربعة كاملة – أما من يود الالتحاق لجزء من هذه المدة ستتم
أضافة اسمه لقائمة الانتظار.





 16آذار :انتهاء مدة الخصم الأولي للتسجيل بالأكاديمية.

التحرير والترجمة  :بيسان جعوان
ولمى مرة.
التصميم ،الصور والغرافيكس :بيسان
جعوان ،لمى مرة ومحمد داوود.

إنشاء

تغيير هام  1نيسان :سيكون آخر يوم للتسجيل في .IKIC
للتسجيل:




عليكم تعبئة ملف الطلب الموجود على هذه الرابط.
دفع مبلغ القسط للسيدة حنان سعد (المدرسة الثانوية) خلال أيام الاثنين حتى الخميس ،والسبت قبل
الساعة  12ظهرا.

إنه وقت الاحتفال بعيد الأم!

“Respect the
earth and life
”upon it

تعالوا إلى مكتبة المرحلة الوسطى واحتفلوا
يصادف يوم  21من آذار عيد الأم
مع أمهاتكم أو جداتكم او حتى صديقات تعتبورنهن كأمهات لكم وشاركوا بمسابقة شهر
آذار:
 ) 1تعالوا إلى المكتبة وامسكوا بورقة لتلوينها أو ارسموا صورتكم أو اصنعوا بطاقة خاصة.
 )2قوموا بتلوين الصورة ثم اكتبوا عليها رسالة قصيرة لأمكم أو اكتبوا ما تحبونه عن أمكم.
 )3قوموا بتسليم الصورة لنا بالمكتبة حتى نتمكن من تصوير نسخة عنها للمسابقة.
 )4خذوا الصورة للبيت لتقدموها لأمكم مع جرعة من الحنان.
سيتم اختيار الفائزين حسب العمق والإبداع بالكتابة والترتيب بالتلوين .سيتم توزيع الجوائز
بتاريخ  28من شهر آذار.
شاركونا المرح!

تقويم المدرسة
 4آذار
بداية امتحانات التجريبي للصف الثاني عشر

 23آذار
عطلة نهاية الربع الثالث

 11آذار
موعد امتحان  PSATالتحضيري لطلاب الصف العاشر

 25آذار –  6نيسان
موعد التسجيل للطلاب الحاليين لصفوف الروضة حتى
الخامس ،وبداية الربع الرابع

 18 – 12آذار
استقبال الطلبات للطلاب الجدد لصفوف الثاني حتى
الحادي عشر

 28آذار
المدرسة الثانوية :توزيع الشهادات

 23 – 13آذار
تسجيل الطلاب الجدد لصفوف البستان حتى الأول
 18آذار
موعد تسديد الأقساط (خطة ج)
 21آذار
آخر يوم بالربع الثالث

أأنقر هنا للوصول للتقو يم السنوي كاملا.

 30آذار
تدريب مهني للمعلمين – نصف يوم دوام للطلاب
 1نيسان
المدرسة الثانوية :اجتماعات المعلمين وأولياء الأمور
 24 – 8نيسان
تسجيل الطلاب الحاليين لصفوف السادس حتى الثاني عشر
 18 – 2أيار
تسجيل الطلاب الجدد لصفوف الثاني حتى الحادي عشر

الآن بإمكانكم الاشتراك
بنشرتنا الشهرية عبر هذا
الرابط.

زورونا في دائرة
التواصل اليوم
واشتروا
رزنامة عام !2019
نحن موجودون في
مبنى مكاتب الإدارة
العامة في حرم
المدرسة الثانوية

