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  9102التاري    خ: يناير 

 
 الكرام……………..أولياء االمور 

 
 كل عام وأنتم بخير 

 
 ع حافلة بالتقدم والنجاح للجمي وأتمنى أن تكون هذه السنة الجديدة ،رسالتي هذه متمنًيا أن تكونوا قد قضيم إجازة سعيدة وممتعة أستهل

 
الموظفين الجدد الذين انضموا إلى فريق الهيئة التدريسية في مدرستنا من بداية الفصل الدراسي بأن أرحب مع بداية العام الجديد يسعدني 

 الثاني، وهم: 

 
 مساعد مدير ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية -األستاذ/ جري    ج إيفانز 

 رئيسة مادة إدارة األعمال -شيلينجفورد األستاذة / فيكتوريا 
 مدرس التربية الفنية  - 8رئيس طالب السنة  -األستاذ/ كريستوفر إيرالم 

 و مدّرسة مادة علم النفس 00رئيسة طالب السنة  -األستاذة / كيري سترادلينج 
 مدّرسة صف السنة الثانية  -األستاذة / مارسيا ويلز 

 مدرسة صف السنة الخامسة  - األستاذة / لويس تايلر 
 مدّرس لغة عربية  -األستاذ/ بالل اللوز 

 مستشارة المدرسة -دكتورة / لين ررينسبيرج 
 نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية لدى مدرسة العين الناطقة باإلنجليزية. 

 
م العالمي، كما أننا نقوم بالترتيبات والتحضيرات الالزمة لالمتحانات المقبلة التي ستكون بعد هذا الفصل الدراسي لالحتفال باليو  خاللنستعد 

 مدرستنا االبتدائية الجديد. لحالي، فإننا ننتظر اكتمال بناء عطلة الربيع. أما بالنسبة لمشروع البناء ا
 مشاركة طالبنا يتضمن هذ

ً
ليات والمباريات الرياضية. نتمنى أن تكون كافة هذه األحداث والفعا في المسابقات الثقافيةومنافساتهم  ا الفصل أيضا

 على مستوى عال من النجاح والتميز. 

 
أمور المدرسة، كما أهنئ السيد رون بولمان والسيدة عائشة جان والدكتورة لجنة أولياء  توليه منصب رئيس  أود أن نهنئ السيد أحمد المخيني على

  مور المدرسة. أب نائب رئيس لجنة أولياء ن منصمنى كمال الذين يشغلو 

 
 نحو األمام، حيث تساعدنا في إحداث التغيرات اإليجابية التي

ً
عود ت تبذل لجنة أولياء األمور قصار جهدها في دفع عملية التطور والتقدم قدما

 بالنفع والفائدة على الجميع في المدرسة. نتمنى أن نعلن عن تغيرات إضافية في المستقبل القريب من خالل جهودهم المبذولة معنا. 

 
 بالنجاح والتقدم للجميع. ستحتفل مدرستنا بعامها ال   9102ى أن تكون سنة أتمن

ً
 مثمرا ومليئا

ً
 في وقت الحق من هذا العام.  01عاما

 أشكركم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لنا. 

 
 مع خالص تحياتي

 أندروا توماس 
  مدير المدرسة 

 


