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كل عام وأنتم بخير وتمنياتنا لكم بسنة سعيدة.
آمــل أن تكونــوا قــد قضيتــم جميعــا ًعطلــة مريحــة وهادئــة علــى
الرغــم مــن أن الضبــاب قــد تســبب فــي تأخــر عــودة بعــض
زمالئنــا الذيــن قضــوا عطلتهــم خــارج البــاد!
إنــه مــن المثمــر ونحــن فــي بدايــة هــذا العــام الجديــد أن نتأمــل
فــي الفعاليــات األخيــرة التــي أقيمــت فــي المدرســة ،مثــل
ـاال
احتفــال العيــد الوطنــي المجيــد لمملكــة البحريــن الــذي كان احتفـ ً
ً
ومذهــا نفخــر بــه ،تــم فيــه إنتــاج وأداء فقــرات جميلــة
رائعــا
ً
وملهمــة.
كمــا أننــا نتطلــع إلــى الحاضــر أيضـ ًـا لنركــز جهودنــا وتخطيطنــا علــى
الفعاليــات الرئيســية ومواعيدهــا فــي الســنة الجديــدة .لقــد
قمــت بالتأكيــد علــى هيئــة التدريــس بأهميــة االهتمــام بشــكل
التميــز فــي الخدمــة للطــاب وأوليــاء األمــور
أساســي بتوفيــر
ّ
منــذ اليــوم الدراســي األول إلــى نهايــة العــام .إنــه ألمــر هــام أن
نواصــل العمــل كفريــق واحــد مــن أجــل التفــوق فــي توفيــر
التعليــم والعمــل علــى إحــداث التغييــر فــي حيــاة شــبابنا وصغارنــا.
وأتوجــه ألوليــاء األمــور بالشــكر الجزيــل علــى الدعــم المســتمر
فــي تهيئــة أطفالهــم مــن أجــل التعلــم كل يــوم و مســاندتهم
خــال تعلمهــم فــي المنــزل.
ً
جميعــا بإثــراء تجــارب أطفالنــا فــي رحلتهــم فــي
ســوف نواصــل
مدرســة الحكمــة الدوليــة.

Happy New Year and welcome back.
;I hope you all had a peaceful and restful Winter Break
even though the fog caused delays to some of our
international travelers return! In the new year, we reflect
on recent events, such as National Day for The Kingdom
of Bahrain. What a magnificent, spectacular and proud
celebration our school produced. It was a truly inspiring
production, I can assure you.
We also look to the present and focus on our
expectations, events and key dates for the New Year.
As a priority, I reminded my staffing team of the
importance of providing excellence in service to our
students and parents from our first day to our last.
It is vital that we as a staff continue to excel in our
educational provision and operate with at clarity of
purpose and a burning desire to make a difference to
our young peoples’ lives.
To our parents, I thank you for your ongoing support
in readying your child for learning each day and for
supporting their learning at home.
May we all continue to enrich our children’s experiences
on their journey through Al Hekma.
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ومزدهرا.
سعيدا
عاما
متمنيا لكم

Wishing you a happy and prosperous 2018.
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