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Welcome to this month’s bulletin.
As we push through the Second Quarter, we discover our students finding new
challenges come their way. One student I spoke to recently, found the homework “really
challenging” and another “the tests”.
These are day to day challenges that are all part of learning and it is important that
we remind our young people that a support network is always close at hand, be it the
class teacher, subject coordinator or assistant principal. It is also important to remind
our students that their friends and family can help to support them along the journey in
becoming motivated life-long learners.
But for our students to succeed at school, we see that the best challenges are those that
really engage the brain. “The challenges are fun…they make me interested. In Math we
always have problems to solve. In Science we had to discover which temperature of
water crystals formed fastest in,” enthused one grade 6 student.

ً
مرحبا بكم في نشرة هذا الشهر.
بينمــا نمضــي خــال الربــع الثانــي مــن العــام الدراســي ،الحظنــا بــأن طالبنــا يواجهــون
ً
مؤخــرا ،أشــار لــي بــأن الواجبــات
تحديــات جديــدة .أحــد الطــاب الذيــن تحدثــت إليهــم
ً
ً
“صعب��ة
ووفقـ�ا لتلمي��ذ آخـ�ر كانــت “االختب�اـرات” هــي األمــر الصعــب.
حقــا”،
إنهــا التحديــات اليوميــة والتــي تعتبــر كلهــا جـ ً
ـزءا مــن العمليــة التعليمــة .مــن المهــم أن نذ ّكــر
ـواء كان معلــم الفصــل،
شــبابنا بــأن شــبكة الدعــم موجــودة دائمـ ًـا علــى مقربــة منهــم ،سـ ً
ً
أيضــا أن نذكّــر طالبنــا بــأن
منســق المــادة أو المديــر المســاعد .كمــا أنــه مــن المهــم
أو
ّ
أصدقائهــم وعائالتهــم يمكــن أن تســاعد علــى دعمهــم طــوال رحلتهــم بــأن يصبحــون
ّ
متحفزيــن لمــدى الحيــاة.
ّ
متعلميــن
ولكــن لكــي يتحقــق لطالبنــا النجــاح فــي المدرســة ،نحــن نــرى بــأن أفضــل التحديــات هــي
متحمــس ف�يـ الص��ف الس�اـدس“ :التحديــات
تحف��ز الدم��اغ .يق��ول طال�بـ
تل��ك الت��ي ّ
ّ
ممتعــة ...إنهــا تجعلنــي مهتمـ ًـا .فــي مــادة الرياضيــات لدينــا دائمـ ًـا مســائل لكــي نحلهــا.
فــي مــادة العلــوم كان علينــا أن نكتشــف علــى أي درجــة حــرارة تتشــكل بلــورات الميــاه
بص��ورة أس��رع”.
ونحــن كمدرســة ،نعتــرف بــأن التحديــات وحــل المســائل هــي مجــاالت مهمــة لكــي يكتســب
طالبنــا الكفــاءات الالزمــة؛ فــي الواقــع ،إن التفكيــر النقــدي وحــل المســائل مشــار إليهمــا
بشــكل واســع فــي خطــة تطويــر المدرســة للعــام .2018-2017
“التقص��ي” و“التج��ارب”
إن “ح��ل المس��ائل”“ ،التحدي��ات”“ ،المســابقات”“ ،التحلي��ل”،
ّ
هــي الكلمــات الرئيســية التــي ينبغــي علينــا أن نطمــح نحــو إشــراك طالبنــا فيهــا إلــى جانــب
مهماتهــم الدراســية.
ً
جــدا فــي الحقــل
بالتالــي ،لمــاذا التفكيــر النقــدي وحــل المســائل هــي أمــور مهمــة
التعليمــي اليــوم؟
فرد منا:
بالنسبة لي ،تكمن األسباب داخل كل ٍ
ـتكماال لمســابقة مــا ،أو لعبــة كمبيوتــر ،أو
 -1نحــن نحــب التحــدي .ســواء كان ذلــك هــو اسـ
ً
تجربــة وصفــة جديــدة أو تصميــم جهــاز جديــدة.
 -2إننــا بحاجــة إلــى هــذه المهــارات مــن أجــل االســتمرار .فنحــن مــن دون تطويــر مبادراتنــا،
ـارب لعبــور النهــر المتدفــق
قــد نناضــل للبقــاء علــى قيــد الحيــاة .لذلــك فلنجعلهــا بمثابــة قـ ٍ
أو كقــراءة للبوصلــة عندمــا نتــوه فــي الصحــراء.
ّ
التغلــب علــى الدفــاع فــي
 -3نحــن نحــب أن نمــرح! فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن يكــون
الســاحة الرياضيــة أمـ ً
ـرا ممتعـ ًـا للغايــة.
ّ
كلنا جزء من مجموعاتِ ،ف ً
ً
تتطلب بناء األفرقة وتطوير الصداقات.
رقا
-4
 -5إن التحدي��ات ه��ي الت��ي تس��اعدنا عل��ى إظه�اـر اإلبدــاع ،و”التفكي��ر عل��ى غي��ر الع��ادة”
واالفتخــار فــي حــل المســائل.
ً
أمــورا أساســية إليجــاد اإلجابــات فــي
 -6تعتبــر التحديــات ومهــارات حــل المســائل
االمتحانــات.
 -7إن التحديــات هــي التــي تســاعدنا علــى إيجــاد طــرق جديــدة للقيــام بأشــياء تتخطــى
وضعنــا الحالــي .علــى ســبيل المثــال ،لنتأمــل للحظــة كيــف أن هبــوط الروبــوت روفــر مؤخـ ً
ـرا
علــى المريــخ هــو إنجــاز هائــل!
التطــور .وهــي تدفعنــا للخــروج مــن منطقــة الراحــة وتفتــح
 -8تســاعدنا التحديــات علــى
ّ
المســارات العصبيــة فــي الدمــاغ لكــي نأخــذ مبــادرات مختلفــة عــن تلــك التــي اعتدنــا عليهــا.
والمدرســين والتــي حضرهــا الكثيرون
تمــت بيــن اآلبــاء
ّ
ـاء علــى االجتماعــات األخيــرة التــي ّ
بنـ ً
منكــم ،أود أن أشــكركم ،وأطلــب منكــم االســتمرار فــي االهتمــام بتعليــم أبنائكم.
يتطور أبنائكم:
يتضح لكم كيف
ّ
اطرحوا كل يوم بعض األسئلة لكي
ّ
اسألوهم كيف كان يومهم؟
ماذا ّ
تعلموا؟
ماذا األمر الذي وجدوه ّ
يمثل التحدي بالنسبة لهم؟
كيف كان شعورهم عند إكمال التحدي؟
ما الذي يرغبون في استكشافه خارج المدرسة؟
إن دعمكــم ألبنائكــم إلــى جانــب تفانــي موظفــي مدرســة الحكمــة الدوليــة هــو مــا سيشـكّل
والجراحيــن
الفــرق فــي حيــاة شــبابنا ،وســوف يســاعد علــى خلــق الجيــل التالــي مــن األطبــاء
ّ
والمهندســين والمحاميــن والمفاوضيــن وفنيــي تكنولوجيــا المعلومــات ،إلــخ ...جميعهــم
نقدركــم ونعتمــد علــى كل فــرد منكــم
بوصفهــم مبــاردون لحـ ّ
ـل مشــكالت المجتمــع .إننــا ّ
كل يــوم.

As a school, we have acknowledged that problem solving, and challenges
are an important area for our students to become competent in; indeed,
critical thinking and problem solving are heavily referenced in our 20172018 School Improvement Plan.
‘Problem solving’, ‘challenges’, ‘competitions’, ‘analyzing’, ‘investigating’ and
‘experimenting’ are key words that we should aspire to engage our students
with when we immerse them in their learning tasks.
So, why is critical thinking and problem solving so important in today’s
?educational arena
For me, the reasons lie within each and every one of us:
1- We like a challenge. Whether it is completing a quiz, a computer game,
trying a new recipe or designing a new gadget.
2- We need these skills to survive. Without developing our initiative, we may
struggle in survival, be it building a raft to cross a flowing river or reading a
compass when we are lost in the desert.
3- We like to have fun! Problem solving, for example breaking down a
defense on the sports field, can be extremely fun.
4- We are all part of teams, teams require team-building and develops
camaraderie.
5- Challenges helps us demonstrate creativity. ‘Thinking outside the box’ and
taking pride in resolving problems
6- Challenges and problem-solving skills are essential for solving answers in
examinations.
7- Challenges help us find new ways of doing things beyond our current
situation – for example, let us consider recent Mars Rover robots landing on
!Mars, a tremendous achievement
8- Challenges help us to improve. Pushing us out of our comfort zone and
opening up the neural pathways in the brain to enable us to become more
rounded in our approaches.
Building upon the recent Parent-Teacher meetings which so many of you
attended, thank you, I ask you to continue to take an interest in your child’s
education. Each day, ask a few questions to explore how your child is
progressing:
Ask them how their day went.
?What did they learn
?What did they find challenging
?How did completing a challenge make them feel
?What would they like to explore outside of school
And it is with your support along with the dedication of AHIS staff that really
does make a difference to the lives of our young people and helps create
the next working generation of doctors, surgeons, engineers, lawyers,
negotiators, IT technicians and so on… community problem-solvers we
admire and rely on each and every day.
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