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شكر و تقدير

السادة االفاضل  /مديري و مديرات املدارس اخلاصة و رياض االطفال
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تحية طيبة و بعد ..

احملرتمني

أود أن انتهز هذه الفرصة بمناسبة قرب انتهاء العام االكاديمي الحالي  2020-2019لكي أتوجه للشكر لجميع القائمين
على العملية التعليمية بالمدارس الخاصة و رياض االطفال في ظل الظروف الراهنة على جهودكم المبذولة و التي كانت من التجارب
التي أضافت لخبراتنا و مهاراتنا الكثير.
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فقد أثبتم جميعا أنكم قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم وأنكم تتمتعون بالخبرات الالزمة في مواجهة العديد من التحديات المفاجئة
من خالل عمليات التخطيط الجيد ،ومن خالل تذليل كافة امكانياتكم المادية والبشرية في دعم الطالب وأولياء األمور في ظل جائحة

انتشار فيروس  COVID-19؛ حيث بات ذلك جليا من خالل العديد من الممارسات التي عادت وأثرت إيجابيا على الطالب بصفة

KC

خاصة وعلى التعليم بصفة عامة.

الشكر أيضا موصول لجهود أولياء االمور الذين قاموا بدعم و متابعة ابنائهم بالتعاون الفعال مع االدارة المدرسية التي كانت لها
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دور ايجابي ع لى العملية التعليمية في مرحلة التعليم عن بعد و التي كانت من الفترات التي أظهرت مدى اهتمام جميع االطراف
المعنيين بالتعليم .و أيضا ال ننسى جهود أبنائنا الطلبة الذين اجتهدوا كثي ار إلنهاء العام الدراسي بنجاح.
أيضا أتوجه بالشكر لموظفي إدارة شؤون المدارس الخاصة الذين لم يبخلوا بأي جهد من أجل تقديم الدعم والمشورة لكم في التغلب
على العقبات التي واجهتكم ،كما كانوا أيضا على تواصل مستمر مع جميع األطراف المعنية طوال فترة التعليم عن بعد من أجل
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المساعدة في تقريب وجهات النظر بين تلك األطراف وذلك خالل مرحلة قياس مدى رضاهم ،وكذلك التأكد من استمرار عمليتي التعليم
والتعلم بالقدر الكافي والمناسب ،والذي يضمن تلقي الطالب الكفايات الالزمة إلثراء أدائهم.
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أخي ار  ...فإننا نؤكد على أهمية تفعيل وتعزيز أنظمة التعليم االلكتروني ،وكذلك الحفاظ على مواكبة التطور التكنولوجي ،وجعل هذا
هدفا رئيسيا وأساسيا أثناء عمليات التخطيط للعام القادم؛ حيث جاءت هذا الظرف وتلك التجربة بخير برهان على ذلك.
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مع خالص االحرتام و التقدير...

روضة صفوان الزيدان

مدير إدارة شؤون املدارس اخلاصة

Gratitude and Appreciation
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Dear Partners (Private Schools and Kindergartens),
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It is with great satisfaction that I deliver this message to all the Private Schools
& Kindergartens especially during this challenging COVID-19 period.
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First and foremost, I thank school principals, school administration and academic
staff who painstakingly facilitated the troubleshooting for the roll-out of online
education programs with due diligence and quick action.
I also want to thank the students who stepped out of their comfort zones and took up
the challenge of the “new normal” of studying.
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Thank you as well to every parent who was able to navigate parenting during distance
learning in this difficult time and worked hard with their child to support, reinforce
and follow up their improvement and guarantee their readiness for the coming year.
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Mostly, thank you to my wonderful PSA team (school specialists, education experts
and admin staff), who were the support to all stakeholders, communicating,
facilitating and monitoring the process during these challenging times.
Indeed, as one team we were able to overcome any obstacle in dealing with
interrupted education during this difficult time and I urge you, our esteemed partners
(schools and kindergartens) to continue the positive energy in moving forward.
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Current online education maximizes the use of advanced technology as a fusion
teaching-learning strategy in education systems. It should become an integral part of
every curriculum across subjects for the welfare of students in the event of
unforeseen circumstances.
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Finally, I would like to stress again the importance of developing E-Learning further
and keeping up the great work integrating technology within your plans. This fusion
of online education with face-to-face lessons must be a key and integral approach in
your curricula. This experience was the best proof of the importance of activating all
kinds of learning and supporting it with other distinct practices that are essential to
students’ education, especially in the rapidly changing world we are witnessing today.
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Education should not be interrupted at all. NO disease, NO virus, NOT any under
circumstances should hinder us from fulfilling and continuing our mission as
educators.
Keep safe and keep on moving forward with confidence my fellow, educators.
Yours sincerely,
Rawda Safwan H H Al Zaidan
Director of Private Schools Affairs

