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Dear Al Hekma Community,
Our last academic quarter is here and we have had a very productive
school year and personally, it has been a very rewarding experience
and privilege to work with your children, dedicated faculty members
and supportive families.
The next few weeks ahead are likely the busiest ones, but also the
most fun with IMUN, Elementary School Film Festival, Wide School
Events and the final exams for our upper graders. Please encourage
and support your children in the weeks leading to the final exams –
it is the toughest period of the school year calendar. We want them
to be at school on time each and every day, to participate actively
in the lessons, to be focused and well prepared. We are continually
assessing and supporting the students academically and your are
encouraged to check students’ progress through the parents’ portal.

Our first priority at AHIS is the safety our our children and I count on
your support by respecting traffic laws inside our campus parking lot
in front of the school’s main gate. Please be mindful of the children
around your vehicle and do not back up when children are behind
your car. We do everything possible to expedite the dismissal
process and we count on your understanding that you are at a
school where we expect all community members to be role models
to our children. Every aspect of our school experience teaches our
students valuable life skills and arrival and dismissal times can teach
important lessons on citizenship, respect and cordiality – I count on
your commitment to be part of this learning process.

،أعزائي أسرة مدرسة الحكمة الدولية
تعد صحة وسالمة طلبتنا من األولويات التي تسعى مدرستنا للمحافظة عليها
 وأود تذكيركم بضرورة التقيد وااللتزام بكافة اإلشارات المرورية،وااللتزام بها
. والتي تتوفر في موقف المدرسة وكذلك أمام بوابة المدرسة الرئيسية
وكما أذكركم بضرورة االنتباه في حال صعود الطفل غلى المركبة والتأكد من
يتم ّثل بها طلبتنا حيث تعد البيئة المدرسية خير منهل
ُ ذلك لنكون خير قدوة
لتعليم الطلبة وتزويدهم بكافة المهارات الحياتية التي يحتاجها طلبتنا دائما
ّ
.ومنتم لوطنه
ٍ
متعلم ومحب
لخلق جيل
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 إذ إنه لمن،نلتقي بكم مجددا مع عدد آخر مع قرب نهاية العام الدراسي
دواعي سروري وافتخاري العمل والتواصل معكم جميعا والمساعدة في
ّ
 حيث يسعدني إطالعكم على،مكلل بالعطاءات والنجاحات
إنجاز عام دراسي
بعض األنشطة المميزة والتي سيقوم طلبتنا بها حيث ستكون فترة حافلة
 مهرجان،بالنشاطات العديدة ومنها نشاط نموذج األمم المتحدة الدولي
 وكذلك االختبارات، حفلة نهاية العام للطلبة المرحلة االبتدائية،األفالم القصيرة
 وأود تذكيركم بضرورة وأهمية تشجيع طلبتنا،النهائية لطلبة المرحلة الثانوية
،المستمر والتواصل معهم وحثهم على ضرورة االلتزام بالوقت المدرسي
والتفاعل المستمر داخل الحصص المدرسة وأن يكونوا دائما مستعدين لكافة
 وكذلك اإلطالع المستمر على إنجازات الطلبة األكاديمية والتي يتم،المهام
تقييمها بطريقة دورية حيث يمكن الرجوع إلى تلك التفاصيل من خالل موقع
.المدرسة اإللكتروني
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The GESS Education Awards celebrates
every year the excellence in the education
industry. The award ceremony took place
in Dubai on March 15 2017. It highlighted
and rewarded the quality and diversity of
educational products, resources, services
and people as well as the best educational
establishments and the most dedicated
members of the teaching profession.
Ms. Rasha Al-Najjar the science coordinator
in AHIS who was the only educator from
Bahrain who reached the finalist list for two
years in a row. This year she was awarded
the judges award under the category
Ambassador for the Environment.

!الصعود إلى أىلع سلم النجاح

تحتفل كل عام مدينة دبي في اإلمارات العربية المتحدة باحتضانها جائزة التميز العلمي جيس والتي أقيمت هذا العام في الخامس عشر من
. والتي تكافئ المخرجات التعليمية والمشاريع المتميزة في المدارس والمعلمين المتميزين في هذا المجال،م2017 مارس
تفتخر مدرستنا بمنسقة قسم العلوم األستاذة رشا النجار لحصولها على جائزة سفير البيئة لهذا العام حيث كانت المعلمة المميزة من البحرين
.التي تتأهل للنهائيات لعامين متتاليين

