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أ .مايكل ديفيس
مدير مدرسة الحكمة الدولية
أعزائي عائلة مدرسة الحكمة،
اســمحوا لــي أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن امتنانــي لعائلــة مدرســة
الحكمــة الدوليــة التــي جعلتنــي أشــعر بالترحيــب فــي أســابيعي األولــى
ً
ـخصيا بالكثيريــن
فــي العمــل؛ وكــم كان مــن دواعــي ســروري أن ألتقــي شـ
منكــم.
وقــد اتضــح لــي فــي هــذه الفتــرة كــم هــي قويــة القيــم التــي يتبعهــا
كادر المدرســة فــي التمســك بالتميــز األكاديمــي والشــخصي علــى حــد
ً
مدعومــا بالقيــم األساســية التــي يتفــق عليهــا الجميــع ويبــدون
ســواء،
تمســكهم بهــا .ومــع وجــود أســرهم الداعمــة لهــم وأعضــاء هيئــة التدريس
المتفانيــن فــي تعليمهــم البــد أن يشــعر الطــاب بالدعــم ،وهــو مــا
قدم لهــم فــي كل خطــوة علــى طريــق رحلــة تعلمهــم.
سـ ُـي َّ
وكــم هــو وقــت مثيــر أن نكــون هنــا لنتعلــم! مــع توفــر المرافــق الرياضيــة
الجديــدة ،مثــل المالعــب الرياضيــة ،والتكنولوجيــات الجديــدة ،مثــل أجهــزة
الواقــع االفتراضــي واألجهــزة المحمولــة ،والتــي ســيتواصل إدماجهــا
فــي برامــج التعلــم المتميــزة فيمــا نحــن نواصــل جهودنــا فــي تخريــج
مواطنيــن عالمييــن مســتعدين لدخــول الجامعــة ولمــا بعدهــا.
إذن ،مــن هــو مديركــم الجديــد؟ إننــي أمتلــك خبــرة واســعة فــي إدارة
الكــوادر المدرســية المتميــزة فــي المملكــة المتحــدة ،كمــا أننــي حاصــل
ـال فــي القيــادة
علــى شــهادة الدراســات العليــا فــي التربيــة ،ودبلـ ٍ
ـوم عـ ٍ
ً
أيضــا مــدرب معتمــد فــي القيــادة واإلدارة فــي
واإلدارة التربويــة ،وأنــا
مجــال التعليــم علــى الصعيــد الوطنــي .وقــد عملــت سـ ً
ـابقا فــي العديــد
مــن المــدارس فــي أفريقيــا وأوروبــا ،وكانــت إحــدى هــذه المــدارس
تســتخدم أجهــزة التعلــم اإللكترونــي المحمولــة.
أخيـ ً
ـرا ،إنــي أتمنــى لكــم كل النجــاح فــي هــذا العــام الدراســي وأدعوكــم
لكــي نعمــل معـ ًـا بجـ ٍّـد لتحقيــق أهدافنــا ،فــي الوقــت الــذي نتمتــع فيــه
برحلــة التعلــم والصداقــات التــي ســنبنيها أثنــاء ذلــك .أرجــو أال تتــرددوا
فــي االتصــال بالمدرســة إذا كنتــم ترغبــون بالحديــث معنــا حــول أي نجاحات
أو تســاؤالت لديكــم ونحــن ســنكون حاضريــن لالســتماع لكــم واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة.
مع أطيب التمنيات،
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MR. MICHAEL DAVIS
PRINCIPAL

Dear Al Hekma Community,
May I take this opportunity to express my gratitude to the Al Hekma
International school community in making me feel so welcome in
the first few weeks; it has been a pleasure to meet with so many
of you.
It is apparent that the school community has a strong tradition in
pursuing both academic and personal excellence, underpinned
by core values which are shared and demonstrated by all. With
supportive families and dedicated faculty members, students
should feel and will be supported every step of the way on their
learning journey.
And what an exciting time it is to learn here! New sporting facilities,
such as the sports field, new technologies, such as Virtual Reality
kits and handheld devices, will continue to be embedded into our
outstanding learning programs as we continue to develop truly
global citizens ready for university and beyond.
So, who is your new principal? I have extensive experience leading
outstanding school communities in the United Kingdom and I hold
a postgraduate certificate in Education, an Advanced diploma in
Educational Leadership and Management and I am nationally
accredited Leadership and Management coach in Education.
Previously, I have worked in several schools in Africa and Europe
and one school of which was involved in using hand-held electronic
learning devices.
Finally, may I wish you all every success for the forthcoming
academic year and let us work hard in achieving our goal, whilst
enjoying our learning journey and friendships we build along the
way. If you have a need to talk about any success or concerns,
please do not hesitate to contact the school and we will listen and
act accordingly.
Best Wishes,
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Dear KG Parents,

THANK YOU so much for making the first month of
school run so smoothly.

RANA THIKRALLAH
KG ASSISTANT PRINCIPAL

أ .رنا ذكرالله

المدير المساعد لمرحلة رياض األطفال
أعزاءنا أولياء األمور األفاضل

ً
ً
ورائعا ....
ميسرا
نشكركم على تعاونكم لجعل الشهر األول من هذا العام الدراسي

ـا بالعمــل ،وخيـ ُـر بدايــة لطلبتنــا األعــزاء ســتكون مــع اإلبحــار
هــذا العــام ســيكون عامــا حافـ ً
فــي عالــم القــراءة والتعــرف علــى العالــم مــن حولهــم  ،ســوف يتعلــم الطــاب القــراءة،
وأيضــا حــل المشــكالت ،وكذلــك التحليــق فــي عالــم العلــم والتاريــخ .ســيكون فريــق المدرســة
التعليمــي واإلداري ســعيد بمشــاركاتكم واإلجابــة علــى أي أســئلة بخصــوص اســتعداد
وتقــدم طفلــك فــي القــراءة والرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا والصحــة والتربيــة البدنيــة،
والفنــون .

ونحــن نؤمــن بــأن تعــاون المعلميــن وأوليــاء األمــور معــا يفيــد فــي توفيــر تجــارب تعليميــة
مفيــدة وممتعــة ألطفالنــا األعــزاء و بنــاء ثقــة الطلبــة بأنفســهم وتشــجيعهم علــى مواصلــة
رؤيــة التعلــم  ،علــى أنــه تجربــة ممتعــة ،وكمــا أنــه يوفــر أساســا قويــا لخبراتِ هــم الفكريــة
والجســدية واالجتماعيــة فــي المســتقبل.
نؤكــد مجـ ً
ـددا علــى جميــع اآلبــاء واألمهــات أنــه ال ينبغــي إرســال أي طالــب إلــى المدرســة
قبــل الســاعة  6:45صباحــا حيــث ال يوجــد إشــراف حتــى ذلــك الوقــت. ،يرجــى عــدم التــردد فــي
التواصــل معــي إذا كانــت لديــك أيــة أســئلة أو استفســارات ،أو أفــكار ترغــب فــي مشــاركتها .

ولكم مني فائق االحترام.

This year will be an exciting action-packed year,
which begins to open the world of reading and
learning about the World around us. The students
will learn to read, to problem-solve, as well as
investigate the world of science and history. If you
are uncertain of your child’s readiness, our staff
will be happy to share expectations and answer
any questions regarding your child’s readiness in
reading, mathematics, science and technology,
health and physical education, and the arts.
We believe that teachers and parents should work
together to provide challenging and engaging
learning experiences. This partnership will build
children’s confidence and encourage them to
continue to see learning as both enjoyable, useful
and provide a strong foundation for their future
intellectual, physical and social development.

We do need to remind all parents that no child
should be dropped off prior to 6:45 am. There is no
supervision until that time. Please do not hesitate
to reach out to me if you have any questions,
concerns, or ideas you would like to share.

MAYA HARB
ELEMENTARY ASSISTANT PRINCIPAL
أولياء األمور األعزاء

إن التعامــل المســتمر مــع التكنولوجيــا يســاعد الطلبــة علــى
تطويــر أكبرقــدر مــن االســتقاللية  ،وزيادة المشــاركة وتطوير
المهــارات المطلوبــة لمواكبــة القــرن الحــادي والعشــرين.
وألهميــة ذلــك يرجــى ارســال جهازحاســوب شــخصي مــع
الطالــب إلــى المدرســة يوميــا .كمــا يرجــى تذكيــر ه بضــرورة
شــحن جهــاز الحاســوب الخــاص بــه يوميــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يرجــى التأكــد مــن أن الطالــب قــد
اســتلم اســم المســتخدم وكلمــة المــرور للوصــول إلــى
المصــادر التعليميــة علــى االنترنــت المقدمــة مــن ناشــري
الكتــب المدرســية للغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات والعلــوم.

وبمــا أننــا نســعى جاهديــن إلشــراك األســر فــي خلــق
المجتمــع الــذي يغــذي الطلبــة بالعلــم ويعــزز الفضــول
وحــب التعلــم لديهــم ،والــذي بــدوره ســيجعل منهــم
مواطنيــن صالحيــن  ،يســاعدهم علــى الوصــول إلــى أعلــى
المســتويات .لــذا نحــن مســتمرون بالتركيــز علــى قيمنــا
األساســية خــال شــهر أكتوبــر و التــي مــن شــأنها أن تعــزز
روح المنافســة واإلبــداع بيــن الطلبــة.
ً
ً
ً
شكرا لكم من كل قلبي
وأبدا
ودائما

أ .مايا حرب
المدير المساعد للمرحلة االبتدائية

Dear Parent,

Having ongoing access to technology will help your child develop greater
independence, increase engagement and develop skills required in the 21st
century. Please arrange for a laptop to be sent with your child to school on daily
basis. Please remind your child to charge his/her laptop as part of his/her daily
routine.
Additionally, kindly note that your child received a username and password to
access the online resources provided by the publishers of the English, Math
and Science textbooks.
We strive to engage families in creating a community that nurtures students
and fosters curiosity and love of learning, guides them to be good citizens and
friends, and helps achieve their highest potential. To this end, we are continuing
with our core values for this academic year and our main focus for the month of
October is on how to develop inclusive and culturally competent students. Your
help and participation is greatly appreciated.

PARENTS MONTHLY NEWSLETTER

I extend heartfelt thanks to all of you today and always,
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DIMA NAHOULI
MS/HS ASSISTANT PRINCIPAL

أ .ديما نحولي

مساعد المدير لشؤون المرحلتين
المتوسطة والثانوية

أولياء األمور األعزاء

Dear Parents,

لقــد مـ َّـر شــهر علــى بدايــة العــام الدراســي حيــث اعتــاد طالبنا علــى صفوفهم
ـزا جـ ً
وتعرفــوا علــى معلميهــم وزمالئهــم الجــدد .ســيكون هــذا العــام مميـ ً
ـدا
بالنســبة لطالبنــا حيــث سيســتمتعون بممارســة العديــد مــن أســاليب التعلــم
المعلــم
الحديثــة مثــل :دمــج التكنولوجيــا مــع التعلــم  ،والتمايــز  ،واســتراتيجية ُ
الصغيــر  .وعلــى ذلــك نُ أكــد علــى ضــرورة أن يحضــر كل طالــب الحاســوب
الشــخصي الخــاص بــه يوميـ ًـا .
وحيــث أن التواصــل بيــن المدرســة والبيــت هــام جـ ً
ـدا فلذلــك نطلــب مــن ولــي
األمــر اســتخدام (برنامــج التواصــل االلكترونــي) للتواصــل مــع المعلميــن فــي
المدرســة  .كمــا نشــجعهم علــى اســتخدام (برنامــج العالمــات االلكترونــي)
لإلطــاع علــى عالمــات أبنائهــم بشــكل دوري فــي المــواد األربــع األساســية.
وسيشــارك الطلبــة هــذا الشــهر فــي العديــد مــن األنشــطة المدرســية
مثــل  :أســبوع القــراءة والكتابــة  ،ويــوم القبعــة  .كمــا ســتبدأ فــي هــذا
الشــهر النــوادي المدرســية وسنرســل مــع الطلبــة قائمــة بالنــوادي المدرســية
المرســل واعادتــه
المقترحــة فالرجــاء اختيــار النــادي المفضــل وتعبئــة النمــوذج ُ
للمدرســة مــرة أخــرى.
ً
شكرا لكونكم الجزء األهم في تفوق ابنكم

Can’t believe that it’s a month since the beginning of the school
year. Students are now used to the routines and are well settled in
their classrooms together with their friends and teachers.

This year is special. That is to say, students take responsibility of
their own learning through different teaching pedagogies such
as blended learning, flipped classrooms and differentiation.
Hence, AHIS emphasizes on BYOD and we need to remind
parents to make sure that students bring their own devices to
class on daily basis.
Communication between home and school is very important.
Therefore, we remind parents to use the e-communication
software to address any concern to teachers. Parents are also
encouraged to visit portal plus in order to view their child
academic progress in the four core subjects.
Your students will be engaged in activities this month such as
reading and writing week, hat day, and much more. Clubs will
start this month. A list of offered clubs has been sent home.
Kindly, complete and send back to school if you wish your child
to register.
Thank you for being an integral part of your child education.

PARENTS MONTHLY NEWSLETTER
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،أولياء األمور األعزاء

Dear Parent,

This letter is meant to provide more information about the Education and
Career counseling process at Alhekma International School. Parents and
families play a critical role in helping students plan for post secondary
success by providing support and guidance alongside educators and
school counselor. We invite you to engage with the counseling process
and help your student reach their post secondary education and career
goals.
Why high school students need career counseling?

The goal of the college counseling is to guide grade (9 to 12) students
through an exploration and planning process to ensure a seamless
transition from high school graduation to their chosen postsecondary
pathway. The process involves self-exploration, career-exploration, and
career planning and management activities, in which students learn
about themselves and the postsecondary options available to them. This
process allows students to connect academic courses and extracurricular
activities to career goals that are aligned to individual interests, skills,
and values. The resulting portfolio or plan is a compilation of academic
course work, extracurricular activities, career aspirations, and a
postsecondary plan for reaching career goals. The counseling process
and plan allows students and their parents to personalize the education
experience in collaboration with school counselors and educators.

Please be aware that standardized tests play an important part in the
application process. As such PSAT, SAT, TOEFL or IELTS examinations
in the coming weeks and we will be communicating with you regarding
registration, results, universities requirements and applications
throughout this academic year.
What can I do as a parent?

During this school year, your student’s counselor and teachers will
help them explore interests, careers, colleges, scholarships, and more.
However, the plan is not complete without participation from the family.
Talk with your child at home about their strengths and talents, their
future aspirations, and what type of postsecondary pathway they might
be interested in: career, technical school, two-year college, four-year
university, apprenticeships, military or volunteer service, etc.

تهــدف هــذه الرســالة إلــى تقديــم المزيــد مــن المعلومــات حــول
.عمليــة اإلرشــاد التربــوي والمهنــي فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة
حيــث تتشــارك األســرة مــع المرشــدين األكاديميــن والمعلميــن
فــي تقديــم الدعــم للطلبــة وارشــادهم إلــى التخصصــات الجامعيــة
. التــي يمكــن لهــم دراســتها
لماذا يحتاج طلبة المدارس الثانوية إلى اإلرشاد المهني؟

)12-9( الهــدف مــن اإلرشــاد الجامعــي هــو توجيــه طلبــة الصفــوف
مــن خــال التخطيــط الجيــد لضمــان االنتقــال الميســر مــن المدرســة
 وتشــمل هــذه العمليــة.الثانويــة إلــى الجامعــة التــي تــم اختيارهــا
 وأنشــطة،  التعــرف علــى الوظائــف المختلفــة،اكتشــاف الــذات
 حيــث يــدرك الطلبــة مــا يريــدون مــن،التخطيــط واإلدارة المهنيــة
 لذلــك فــان هــذه الخطــوة تســمح.الخيــارات الجامعيــة المتاحــة لهــم
للطلبــة بربــط الدراســة األكاديميــة واألنشــطة المدرســية بمجــاالت
 كمــا يتيــح.العمــل المفتوحــة أمامهــم وبمهاراتهــم وقيمهــم
المستشــار المدرســي للطلبــة وأوليــاء أمورهــم إضفــاء الطابــع
الشــخصي علــى التعليــم بالتعــاون مــع المستشــارين التربوييــن
.والمربيــن
كمــا أن االختبــارات الموحــدة تلعــب دورا هامــا فــي اختيــار الجامعــة
 تويفــل أو إيلتــس، ســات، اختبــارات بريســات: والتخصــص مثــل
 وســوف نتواصــل معكــم،التــي ســتعقد فــي األســابيع المقبلــة
أوليــاء األموربشــأن التســجيل والنتائــج ومتطلبــات الجامعــات طــوال
.هــذا العــام الدراســي
ماذا يمكنني أن أفعل كولي أمر ؟

 سيســاعد المعلمــون والمرشــد،خــال هــذا العــام الدراســي
 والمنــح، والكليــات،الجامعــي الطلبــة فــي اختيارهــم للوظائــف
 ابنتــك فــي/  ولذلــك تحــدث مــع ابنــك. وأكثــر مــن ذلــك،الدراســية
المنــزل حــول نقــاط القــوة ومواهبهــم وطموحاتهــم في المســتقبل
 وأي المجــاالت الجامعيــة يحــب أن يــدرس والمهنــة التــي يفضــل،
ـا أو جامعــة أربــع
ً أن يعمــل فيهــا وهــل يريــد كليــة لمــدة ســنتين مثـ
. ســنوات أو خدمــة عســكرية أو تطوعيــة

 وال تتــرددوا فــي،أشــكركم علــى دعمكــم المتواصــل لطالبنــا
االتصــال بالمستشــار اإلرشــادي المدرســي أو بــإدارة المدرســة إذا
. كان لديكــم أي أســئلة حــول عمليــة تقديــم المشــورة الجامعيــة

، مع أطيب التمنيات بالنجاح للجميع

Thank you for your continued support, Please do not hesitate to contact
your student’s guidance counselor or our school administration if you
have any questions about the college counseling process.

 دينا مطر.أ
المرشد الجامعي

Sincerely,

DEENA MATTAR
UNIVERSITY COUNSELOR
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