
 

 
 

 األصدقاء األعزاء
م المدرسة بإعالن حالة الطوارئ تماشيا مع قرار رئيس الوزراء، وعليه تغلق المدرسة أبوابها ويعطل  ى أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، تلت 

 . ى ى وموظفي    الدوام حرصا عىل سالمة عائلتنا المدرسية من طلبة، ومعلمي 
 
 
ي األيام القادمة عند وضع الخطة 

سنعمل عىل ايجاد خطط بديلة للحد من انقطاع الطلبة عن العملية التعلمية وسنتواصل معكم فى
(، تمديد  ي

ونى ي هذه اللحظة من تعليم عن بعد )تعليم الكت 
والعمل عىل تفاصيلها، وال بد لنا أن ننوه أن جميع الخيارات مفتوحة فى

  . ٢٠٢١ك متاحا، وبدء العام القادم مبكرا للصف العام الدراسي إذا كان ذل
 
 

نامج المعلن، وأود أن أذكركم أن موعد تسليم  ي حسب التر ، أرجو منكم التحضت  المتحانات التجرينر ي عشر
ي طلبة الصف الثانى

أحبن 
ي للغات ما زال  وريا الدولية، وال يمكننا بحسب منظمة البكال ٢٠٢٠/ ٣/ ١٥مقالة نظرية المعرفة و المقالة المطولة والواجب الكتانر

ام بتسليم مهامكم بحسب التعليمات الواردة عىل ايميالتكم.  ى   تغيت  ذلك لذا أرجو منكم اإللت 
 
 

نرجو منكم متابعة حساباتكم عىل منظومة األديونيشن، وصفحات المدرسة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي حيث سنوافيكم بآخر 
 المستجدات والتعليمات. 

ي واحت  
امي محبن   

ى   د.ريام كفري أبولير
  مديرة المدرسة الثانوية
 
 
Dear Friends 
Following the Palestinian Prime Minister's address where a state of emergency was called nationwide, 
RFS is closed for students.   
  
We are working on finding alternative ways to ensure that instruction is not halted.  There are many 
logistical details that we need to figure out, so please be patient as we make plans and figure out details 
Please know that at this point all options are open, including extending the academic year, and starting 
early next year for class of 2021.  
 
 
Class of 2020, please continue to prepare for your mocks as planned. Please remember that the 
upcoming IBO deadline March 15th, 2020 for TOK, Extended Essays and Written Tasks still stands and 
all students are expected to submit their work on time.  
 
 
We will continue to provide you with updates as further information and instructions come in.  
  
In Friendship 
Dr. Riyam Kafri AbuLaban 
Upper School Principal  

 

 

 

 




