
 

Dear Parent/ Guardian, 
 
As we enter the summer holiday and prepare for the coming academic year, we 
thank all our staff, parents, and the extended school community for the 
commitment displayed during such unprecedented times.  
 
This year will undoubtedly stand out in our memories—not only as a challenging 
time—but also as a time of resolve and collaboration. Nothing illustrates this 
better than the adjustments the school and parents have had to make to ensure 
that all our students continued their education with minimum disruption. 
 
With much uncertainty regarding the COVID-19 pandemic, it is still expected to 
continue to impact our lives for some time yet. SABIS® is alert to this and has 
been diligently planning for all the possible operational scenarios to ensure that 
we start the new academic year at the maximum levels of preparedness and 
safety. 
 
Possible Scenarios for Academic Year 2020-21 
  
SABIS® is closely monitoring the situation in the region and sees the most likely 
scenario for 2020-21 as schools reopening with a blended approach or an online 
approach. 
 
Should an online approach be necessary, we have a well-trained staff that is 
fully dedicated and prepared to implement online courses. During Term 3, we 
successfully continued providing a quality education to thousands of students in 
our region through live classes, student assessment, and dynamic interaction 
with their teachers. The research and development and IT teams are further 
improving our online delivery, school and parent communication, and student 
learning platforms to ensure an even better experience in the coming year. This 
will provide even more streamlined and user-friendly access to live courses, 
support content, and student assessment to ensure that student learning and 
achievement never stops. 
 
In preparing for a blended approach, SABIS® schools will create alternating 
schedules for students and incorporate online learning while complying with the 
most thorough health and safety protocols, including, but not limited to:  



 The implementation of regular temperature checks 

 The repeated emphasis upon regular hand washing  

 The disinfection of the school premises as needed 

 The avoidance of the gathering of large groups 
 
A blended approach will allow on-campus learning and ensure that appropriate 
social distancing is in place while leveraging our ability to provide digital learning 
both at school and home. 
 
Whatever opening procedures we eventually adopt, the quality of our students’ 
education and their health and safety will always remain our first priorities. We 
have already demonstrated the ability to transition between the different 
models under the most challenging of circumstances. 
 
We are also pleased to share that schools will continue the roll-out from physical 
text books to the full utilization of cloud-based e-books in Levels E to N. This 
should also enhance the virtual learning process, whether in class or at home.  
 
Regardless of the final approach, the school is committed to continuing its 
preparations throughout the summer to guarantee that our students’ education 
continues seamlessly. 
 
Tuition Fees 
 
Our core purpose remains that of providing an outstanding education at a 
reasonable cost and helping all our students achieve their full potential. Our fees 
have always been set accordingly, and in an effort to mitigate current financial 
pressures, and to ensure that all our students are given the best chance of 
remaining in the SABIS® family, we have decided, in line with local government 
directives, not to apply any tuition fees increase for the Academic Year 2020-21. 
 
As you are aware, we have a commitment to our Admin and Academic staff, to 
our business associates (3rd party providers), and to maintaining & enhancing 
our top-quality educational provision.  Hence, we kindly request that parents 
honor the deadlines set for payments, to ensure the ongoing smooth 
functioning of school operation and to secure seats for their children next year. 
 



The Summer and Beyond 
 
Over the next few weeks, we expect to have better visibility and clarity, at which 
point an official course of action will be adopted and communicated. In the 
meantime, we highly recommend that students take advantage of the summer 
vacation to rest and further develop their curiosity by benefitting from the 
various resources available to them, including the digital reading library and 
challenges for grades 1 and above on myOn.com and the summer package 
available to them on the SABIS® Digital Platform, offered this year, at no 
additional charge.  
 
We hope that the easing of some restrictions and the gradual return to normal 
life will continue over the coming months and will provide some measure of 
relief for all. Until then, we wish you and your children a safe, restful, and well-
earned summer break. 
  
Kind Regards, 
School Director, Delene Missouri  

 

 األعزاء، األمور أولياء

 علىاألمور وأولياء موظفينا جميع شكرن القادم، الدراسي للعام االستعداد وبدء الصيفية العطلة دخولنا مع

 المعهودة. غيرو  اإلستثنائية الظروف هذه خالل مااللتزا

 وخير والعزيمة التعاون عام ألنه أيًضا ولكن الصعبة أوقاته بسبب فقط ليس ذاكرتنا في العام هذا سيبقى

 بأقل طالبنا تعليم الستمرار حلول من األمور أولياء مع وبالتعاون المدرسة قدمته ما كل ذلك على دليل

 اإلنقطاع. من وقت

 في SABIS® أن إال القادمة، الفترة خالل حياتنا لىع كورونا جائحة تأثير يستمر بأن التوقعات تزال وال

 بأقصى الجديد الدراسي العام بدء لضمان الممكنة الحلول لجميع بجدية التخطيط تم وقد لذلك. تأهب حالة

 والسالمة. االستعداد مستويات

 2021-2020 الجديد الدراسي للعام المحتملة الحلول

 هي القادم الدراسي للعام ترجيًحا األكثر الحلول أن لترى كثب عن الوضع المنطقة في SABIS® تراقب

 اإلنترنت. عبر التعليم نهج أو مختلط بنهج المدارس فتح إعادة

 بالكامل سومكر   جيًدا بمدر   عمل فريق فلدينا اإلنترنت، عبر تعليمال نهج اتباع الضرورة اقتضت إذا

 من اآلالف تعليم بنجاح واصلنا الثالث الدراسي الفصل خالل إلنترنت.ا عبر الدروس إلعطاء ومستعد

 وتعمل المعلمين. مع الديناميكي والتفاعل الطالب وتقييم  المباشرة الدروس خالل من المنطقة في طالبنا

 بين والتواصل اإلنترنت، عبر تعليمنا تحسين على سابس في علوماتالم وتقنية والتطوير البحث فرق

 الى وصوالً  القادمة السنة في أفضل ليمتع جودة لضمان بالطال   ليمتع   ومنصات ،األمور لياءوأو المدرسة

 عدم لضمان البالط وتقييم ،التعليمي المحتوى ودعم المباشرة، الدروس لمستخدم أكثر ةوسهول انسيابية

 هم.اتوإنجاز تعليمهم  توقف



 بين تجمع للطالب زمنية جداول بوضع SABIS® مدارس ستقوم مختلطال للخيار للتحضير بالنسبة أما

 بما شمواًل، األكثر والسالمة الصحة ببروتكوالت االلتزام مع اإلنترنت عبر والتعليم المدرسة في الدروس

 الحصر: ال المثال سبيل على ذلك في

 منتظم. بشكل الحرارة فحص 

 متكرر. بشكل اليدين غسل ضرورة على المستمر التأكيد 

 الحاجة. حسب المدرسة مباني تطهير 

 والتجمهر. التجمعات تجنب 
 من اإلستفادة مع مناسب اجتماعي تباعد وجود ويضمن المدرسة حرم داخل بالتعلم المختلط النهج سيسمح

 معًا. والمنزل المدرسة من كل في  اإللكتروني التعليم توفير على قدرتنا

 وسالمتهم وصحتهم طالبنا تعليم جودة فإن النهاية في سنتبناها التي االفتتاحية اإلجراءات كانت مهما

 في الحلول من مختلفة نماذج بين االنتقال على القدرة بالفعل أظهرنا ولقد أولوياتنا. مقدمة في دائما ستظل

 الظروف. أصعب

 للكتب الكامل االستخدام إلى إلى النصية الكتب باستبدال ستستمر المدارس بأن نبلغكم أن أيًضا يسعدنا

 التعلم عملية يعزز أن  أيًضا شأنه من وهذا . N-E المستويات في  Cloud إلى المسندة اإللكترونية

 المنزل. في أو المدرسة في سواء اإلفتراضية

 استمرار لضمان  الصيف فصل طوال استعدادتها بمواصلة المدرسة تلتزم ، النهائي النهج عن النظر بغض

 بسالسة. بناطال تعلم

 الدراسية الرسوم

 القصوى، إمكاناتهم تحقيق على طالبنا ومساعدة معقولة بتكلفة متميز تعليم توفير هو األساسي هدفنا يبقى

 لذلك. وفقًا رسومنا تحديد تم ، الحالي الوقت في المالية الضغوط لتخفيف محاولة وفي

 عدم قررنا المحلية، الحكومة لتوجيهات وفقًا ، SABIS® عائلة في للبقاء فرصة أفضل طالبنا منح تم فقد

 .2021-2020 الدراسي للعام الدراسية الرسوم في زيادة أي تطبيق

 عال   تعليم وتوفير العمل، في ائناوشرك واألكاديميين، اإلداريين موظفينا تجاه التزام لدينا بأن تعلمون كما

 لضمان للدفع، المحددة النهائية المواعيدب االلتزام اآلباء من نرجو ثم ومن نه،تحسي على والعمل الجودة

 المقبل. العام في ألطفالهم مقاعد وتأمين للمدرسة المستمر السلس األداء

 بعده وما الصيف

 مسار اعتماد سيتم النقطة هذه وعند ، واضحة قرارات هناك يكون أن المقبلة القليلة األسابيع خالل نتوقع

 للراحة  الصيفية العطلة من الطالب يستفيد أن بشدة نوصي ذلك ونغض في به. وإبالغكم رسمي عمل

 الرقمية القراءة مكتبة  ذلك في بما لهم، المتوفرة المتنوعة الموارد من واالستفادة مهاراتهم وتطوير

 لهم المتاحة الصيف وباقة MyOn.com موقع على فوق فما األول الصف لطالب الصيفية والتحديات

 إضافية. رسوم بدون العام هذا المقدمة ، الرقمية SABIS® منصة على

 يوفر وأن القادمة األشهر خالل الطبيعية للحياة  التدريجية والعودة القيود بعض تخفيف يستمر أن ونأمل

 ومفيدة. ومريحة آمنة صيفية عطلة وألطفالكم لكم نتمنى الحين، ذلك للجميع.حتى الراحة من قدًرا ذلك

 التحيات أطيب

 مزوري دلين – لمدرسةا مديرة

  بهرێز سهميانێن

 



  ياداهاتی، خواندنی ياال بو دکهين ئامادە خو و دچين هاڤينێ بێنڤهدانا بهرەف ئهم وەکی ههر  

 بو گشتی ب مه قوتابخانا کومهال و بابان و دەيک و دکهين خو کارمهندێن سوپاسيا ئهم

  نهخووش. دەمێ دڤی وان پاپهنديا و وان بهرههنگبوونا
 

 هاريکاری تژی سالهکا پا بهلێ بوو بزەحمهت سالهکا چونکی بتنێ نه کرن ژبير ناهێته ساله ئهڤ بێگومان

 هاته ڤه قوتابخانێ و بابان ژاليێ گونجاندنه ئهڤ کو نينه باشتر ئهڤێ ژ تشت چ بوو. چارەسهری و

 . خو. خواندنا بدەنه بهردەواميێ شيان قوتابی کو دا کورت دماوەێهکێ دان ئهنجام

 

 مه، ژيانا سهر ل ههبيت هێشتا کاريگهری کرنه دئێته پێشبينی کو دا کورونايێ ڤايروسێ دەمێ دڤی

 نوی سالهکا ب دەست دێ ئهم بن دلنيا هوين تا و ههبيت سيناريويهکا ههر بو ههيه باش پالنهکا سابيس

  ساخلهم. ڕامادەکاريهکا و بلند ئاستهکێ ب و کهين
 

  21- 2020 ساال بۆ گونجای سيناريۆيا

 
 21-2020 لو سيناربو باشترين دبينيت وههروەسا دکهت ههرێمێ بارەدوخێ چاڤدێريا نێزيک ل سابيس

  بکاربينيت. ڕونالين شێوێ دووبارە قوتابخانه
  

 تهمامی ب و کرن هاتيه پێ مهشق کو ههنه کارمهند باستربن مه بيت پێدڤێ يێ ئونالين شێوێ دبيت

 و بسهرکهفتيانه مه دا. سيێ وەرزێ دماوێ بکهت جێبهجێ ڕونالی وانێن بشێت داکو ئامادەکرن هاتيه

 هوخووسترا شێوەکێ ب فێربوونێ شياين ئهم قوتابيان يا زوور ژمارەکا بو بهرز يێ خواندنێ ئاستهکێ ب

 ل ماموستايان دگهل گونجای کارلێکرنا ههروەسا و قوتابيان ههلسهنگاندنا خودا. ههرێما د بکهين تهمام

 باشترين ب پالتفورم دەستهيا ههوروەسا و گهشهپێدان ههروەسا و بدەن ئهنجام شيان IT   نێزيک و دوير

 سهربورەکا بو دا داهاتی ل قوتابی فێربوونا سهميانان و قوتابخانێ پهيوەنديا گههينين. ب ئوناين شێوە

 قوتابخانا راستهوخوو کورسيکێ گههشتنا هاريکاريا ههروەسا و بهردەست دئينته ياسايێ پتر باشترئهڤه

 ماوێن د ئونالين خواندنا دانا و قوتابيان بو ئامادەکهت دێ گوهارتی يێ دەمی خشتهکێ دێ سابيس

 نابيت سنوردار ێهلێ گريت بخوڤه دێ تهندروستی و سالمهتيێ توکولێنوپر باشترين دگهل دا گونجای

 بو:

 

   قوتابيان بو گهرمێ پال پشکنينا جێکرنا به جێ •

  شويشتنێ دەست سهر ل دووپاتکرن دووبارە •

 پێويست يا وەکی پاقژکرن  بێته قوتابخانه بهردەوام •

 مهزن گروپێن و کومبوونا ژ دويرکرن خۆ •

 

 ئێته دێ کومهالتی ديربوونا ژئێک و دان ئهنجاکم ئێته ڤه قوتابخانێ د دێ تێکهل شێوێ ب فێربوونا

 ئاستێ  .بيت بهرههڤ يا قوتابخانێ و مال ل ئهلکترونی فێربوونا دووپاتدکهين ئهم هندێ دگهل بکارئينان
 ل دئێن تشتان ههمی بهری ئهڤه کو قوتابی سالمهتيا و تهندروستی  ههروەسا و  قوتابی خواندنا يێ بهرز

   . کهين پهيدا جياوازيێ دشێين ئهم کو کهين ديار ههوە بو ئهم نوخووش بارودوخێ ئهڤی ژێر



 ئهلکترونی پهرتوکێن بو کاغهز پهرتوکێن گهورينا ب بهردەواميێ ئهم مهيه دلخوشيا جهێ ههروەسا و

   لێکهت. بسهنههيتر بومه ژی مال يا يان فێربوونێ دێ ئهڤه بکهين
 هندێ ژبو ئامادەکاريان ههمی بو هاڤينێ درێژيا ب بهردەوابيت يا دزانيت خو ئهرکێ ب قوتابخانه

 .بکهت پێشکێش فێربوون باشترين قوتابخانه

 خواندنێ کريێن

 هاريکاريا گونجای خهرجهکێ ب باش گهلهک خواندنهکا و پهروەردەک ئهوە سهرەکی مهيا مهبهستا

 دويف ل داشکاندنێ بو ههولبدەين و بيت شێوەی بڤی دێ مه خواندنا تێچوويێ بکهين. خو قوتابيێن ههمی

 د وان مهعنهوياتێن بو قوتابيان ههمی دەينه باش پويتهکێ دێ گدلنيابن و ڤێگاڤێ يێ ئابووری سهقليێ

 ساال پارێ سهر کهفته نه زێدەهيهک هيچ کو حکومهتێ کهل ل دای يا بريار مه . دا سابيس خێزانا

  .21-2020 خواندنێ
 بازرگانی ههڤکارێن بو ئهکاديمی کارمهندێن و خو رێڤهبهريا ب پابهندين ئهم ئاگههدار د هوين ههروەک

 قستێن پارێن هوين دکهين ههوە ژ داخازێ ئهم ئهڤجا قوتابيان بو خواندنێ ئاستێ باشترين دابينکرنا و

 خو زاروکێ کورسيکا داکو و ئامادەکهت خو بشێت قوتابخانه داکو بدەن دا وان وەختێ د خواندنێ

   مسوگهرکهی.
  دويفرا و و  هاڤين

 داخازێ ئهم دەمی وی ههتا ئهڤجا دکهين باش بريارێن هندەک پێشبينيا ئهم دا بهێت حهفتيێن چهند دماوێ

 سابيس پولێن بو دەبن ئاما د داکو پهرتووکان خواندنا ب وەرگرن خو دەمێ ژ مفای دکهين خو ژقوتابيێن

 رسومێن بێ يا دێ ساله ئهڤ دەستخهری .بخوينن  myon.com  سهر ل هاڤينێ پاکێجا ههروەسا و

 زێدەبيت.

 

 ئاستهنگ بهێت سال مه هيڤيا دگهل دخازيت ههوە زاروکێن و ههوە بو خووش هاڤينهکا داخازيا ههروەيا و

 ههميان. بو سالڤ بيت ئاسايی ژيان و نهمينن ههمی
 

  رێزگرتنێ دگهل
  قوتابخانێ رێڤهبهرا

   مزيری دلين
  

 


