
 

 
 (English Followsاألصدقاء األعزاء)

 
ى وكافة التعليمات الواردة لنا من  ي فلسطير

وس كورونا فى أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، تستمر المدرسة بمتابعة آخر تطورات انتشار فير
بية والتعليم والصحة. وتبقر سالمة عائلتنا المدرسية هي األولوية األوىل لنا.  ي الير

  وزارتر
 

ي رسالة المدير العام وبحسب تعليمات الو 
ة الحجر الصحي الحالية، كما ورد فى ي حرم المدرسة خالل فير

زارة ال يسمح بتواجد أي طفل فى
  وسنوافيكم بآخر التعليمات أوال بأول. 

 
ي المدرسة  ٣:٣٠-٨:٣٠غدا من الساعة  ألولياء األمور فقط الحضوريمكن 

ألخذ الكتب الخاصة بأبنائهم، علما بأننا سنتواجد فى
ي 
 تحتاجونها من أجل فتح خزائن أبنائكم:   لمساعدتكم، واليكم المعلومات النر

 . الصف١
 . مكان تواجد الخزانة )اللوكر( أي العمارة والطابق٢
  . رقم اللوكر٣
  . إحضار مفتاح اللوكر٤

 
بعد إخالء خزائن الطلبة سيقوم طاقم التنظيف بتنظيف المدرسة استعدادا لعملية تعقيم شاملة، لذلك أرجو منكم عدم إطالة مدة 

ي المدرسة. وجود 
  كم فى

 
ة المقبلة، وسنبدأ باستخدام وسائل التعليم عن بعد، و سيتواصل  تجتمع الهيئة التدريسية يوم الثالثاء لتحضير الخطط الالزمة للفير

معلمو المواد مع أبنائكم لتحديد كيفية التواصل، و سنستخدم منظومة األديونيشن بشكل أساسي مع استخدام تطبيقات أخرى 
  مساندة. 

 
  

ى  ي فلسطير
ونود هنا أن نطمئنكم بأننا عىل تواصل مباشر ومستمر مع منظمة البكالوريا الدولية، حيث أعلمناهم عن الوضع العام فى

ات منهم حال  وس كورونا، وأننا اآلن عىل قائمة المدارس المغلقة، وسنوافيكم بأي تغيير وعن إغالق المدارس بسبب انتشار فير
ات تذكر حنر اللحظة.  وصولها مع العلم أنه ال    يوجد أي تغيير

 
وع الشخصي كما هو  : يبقر تاري    خ تسليم المشر ي طلبة الصف العاشر

بحسب التعليمات الواردة من األستاذ عنان  ٢٠٢٠/ ٣/ ١٥أحبنر
ي وقت الحق ألولياء أمور الصف العاشر فقط، لذا نرجو العمل عىل إتمام التقارير والمنتج خالل

ي سيتم ارسالها فى
 ذا األسبوع. ه والنر

 
: ال يوجد تغيير عىل الموعد الرسمي  ي عشر

ي طلبة الصف الثاتى
لتسليم مقالة نظرية المعرفة، والمقالة المطولة والواجبات   أحبنر

ة من الواجبات المذكورة، كما نرجو منكم التحضير ٢٠٢٠/ ٣/ ١٥الكتابية ويبقر كما هو  ، لذا نرجو منكم استكمال تسليم النسخ األخير
ي االمتحانات التجريبية، حيث أنناالمتح

نعمل اآلن عىل آليات جديدة للتقدم لالمتحانات وسنتواصل معكم   ان مادة اإلقتصاد وبافر
 يوم األربعاء صباحا بهذا الخصوص. 

 

 أتمنى أن تبقوا بصحة وعافية
 

امي 
ي واحير

 محبنر
ى    د. ريام كفري أبو لي 

 مديرة المدرسة الثانوية
 
 

 

 

 
 



 

 
 

Dear Friends, 
 
As we continue to follow the latest updates on the Covid-19 outbreak in Palestine, please know that 
the safety of our children is a top priority.   
 
As you have seen in the Head of School letter, no children are allowed on campus during the 
quarantine period of thirty days as per further instructions from the Ministry of Education.  
 
We will be open tomorrow from 8:30-3:30 to allow parents to pick up their children’s books from 
lockers.  Our team will be present to guide you to your child’s locker.  Here is what you need to know 
and bring with you: 
 
a. Grade Level 
b. Building and Floor in which locker is located: Admin, Auditorium, Middle School  
c. Locker Number  
d. A key to your child’s locker.  
 

The school will be undergoing a thorough clean up followed by sanitization procedures once lockers 
have been emptied.  Please do not linger around once you have picked up your children’s books.  
 
We have agreed to use various e-class platforms to ensure that instruction continues in some form. 
During the week, teachers will start contacting students through EduNation and email to prepare for 
these online classes. Please be patient as we sort out the logistics of E-Learning. This will include all 
grade levels 6-11.  
 
On Tuesday, teachers will meet on campus to hold grade level and departmental planning sessions in 
order to start implementing distance learning. 
 
We have communicated to the IBO that we are now under mandatory government closure due to the 
Covid-19 outbreak, and we are as of last night on their Adverse list.  We will continue to monitor their 
updates and inform you of any changes on any deadlines for grade 12 immediately.  
 
Grade 10: As of now the personal project deadline will remain March 15th, 2020.  Grade 10 parents 
will receive a detailed communication on electronic submission procedures.  
 
Grade 12: As of now the TOK, Extended Essay and Written Task deadline remains March 15th, 2020 
with the IBO.  Please continue sending final drafts of all mentioned components. Please continue to 
prepare for your economics mock exam and wait for further instructions as we work on an alternative 
mechanism for mock exams, which we will communicate about by Wednesday morning.  
 
Holding all of you in the Light, please stay safe and healthy. 
 
In Friendship 
Riyam Kafri AbuLaban 
Upper School Principal  
 
 
 




