
September 1
st
, 2019 

Dear Parents, 

Welcome back to a new school year. My name is June Wyngaard and this will be my 7
th

 year as 

the Principal of the Special Needs and Vocational Division. I will be assisted by Ms. Dania 

Kalaji. 

This year we will continue with our school’s transition from teacher to student centered learning 

which aims to equip students with basic academic, life and work skills, build their confidence 

and impart values needed to function as well rounded and productive members of society. 

In order for us to ensure that your child gets the best possible education in the Special Needs and 

Vocational Division, I together with my administrators will spend the majority of our time inside 

classrooms to guide and support teachers. Therefore, as of September 1
st
, 2019, only Mondays 

and Wednesdays will be set aside for parent meetings which need to be scheduled through the 

Special Need secretary, Ms. Hana Wadi. However, in the event of an emergency, I will be 

available to meet you at any time. 

Further to the meetings, just a gentle reminder that:  

 Students should wear the full school uniform as per the Parent-Student Handbook. 

 Your son/daughter needs to attend school daily (1/2 and Orange/MS, HS Green classes: 

7:00am – 1:00pm AND 7:00am – 2:05pm for the rest of the students). 

 In order not to miss out on learning, students should be on time for school (at the latest 

7:30).  

 Students will be released early once a month on a Tuesday (11:30am) to 

accommodate staff training and meetings). 

 Parents/drivers/nannies should drop students in the morning and wait for them in the 

afternoons in the reception area. 

 Should you need special permission for your son/daughter to leave school early every 

day, you need to direct the request to the superintendent of the school. 

 

Parents note that we will continue with our community service projects this year as well as teach 

healthy living and focus on protecting the environment by reducing the use of plastic. 

Your continuous support and cooperation are greatly valued – always. 

Looking forward to a successful year. 

Best wishes 

 

      __________________________       ________________________ 

June Wyngaard (Special Needs Principal)  Mrs. Samar Dizmen (Superintendent) 

 

 



 

2019 سبتمبر 1  

 

المحترمين،السادة أولياء األمور   

 

ياجات الخاصة وإسمي جون وينجارد و هذه هي سنتي السابعة كمديرة لقسم االحت .أود أن أرحب بكم في العام الدراسي الجديد  
األستاذة دانية قلعجي. و التدريب المهني. و ستقوم بمساعدتي نائبة مديرة القسم  

من التعليم المتمحور حول المعلم إلى جعل الطالب المحور األساسي للعملية  ل العملية التعليميةيتحوإكمال هذا العام ب سنستمر

ملية األساسية، و بناء ثقتهم بأنفسهم إلى تجهيز الطالب بالمهارات األكاديمية و الحياتية و الع نهدف من خاللهالتعليمية و الذي 

جتمع.و تزويدهم بالقيم التي تؤهلهم ليكونوا أشخاصا ناضجين و فعالين في الم  

و التدريب المهني سأتواجد مع و لكي يتسنى لنا ضمان حصول أبنائكم على أفضل تعليم ممكن في قسمي االحتياجات الخاصة 

سيتم تخصيص  2019قسام داخل الصفوف معمم الوقت لتوجيه و مساندة المعلمين. لذل  و بدأ من شهر سبتمبراأل مسؤولي

تحديد موعد مسبق عن طريق سكرتيرة جتماع بأولياء األمور و ذل  من خالل يومي اإلثنين و األربعاء من كل أسبوع لال

. و في حال وجود ضرورة ملحة فإني سأقوم بلقائكم بأي وقت.القسم السيدة هنا وادي  

 يرجى أخذ النقاط التالية بعين االعتبار:

 مر و الطالب.على الطالب اإللتزام بارتداء الزي المدرسي الكامل كما هو موضح بدليل ولي األ .1

، 7/8ضافة إلى صفوف برتقالي باإل 5/6و  3/4و صفوف  1/2صفوف ) على الطالب الحضور للمدرسة يوميا .2

 .(2:00 – 7:00( و باقي الصفوف )1:00 – 7:00أخضر ) 11/12و  9/10

حصولهم صباحا و ذل  حرصا على  7:30على الطالب الحضور للمدرسة بالوقت المحدد و كموعد أقصاه الساعة  .3

 على االستفادة الكاملة.

 .7على أولياء األمور، السواق و المربيات إيصال الطالب صباحا و أخذه في نهاية الدوام من استقبال مبنى دسمان  .4

على ولي األمر تعبئة نموذج طلب خاص موجه لمديرة المدرسة في حال رغب بأن يخرج ابنه/ابنته مبكرا قبل نهاية  .5

 الدوام الرسمي.

و التركيز  ببرنامج الخدمة المجتمعية الذي بدئناه و كذل  في تعليم طالبنا مهارات الحياة الصحية هذا العامنا سنستمر كما أن

 .على حماية البيئة و ذل  من خالل التقليل من استخدام البالستي 

 ونكم المستمرين لنا.اتع ونثمن دعمكم 

 

 نتطلع لعام مليء بالنجاحات

 

 مع خالص تمنياتي.

 

             ___________________                                                                ___________________ 

 جون وينجارد                                                                                         سمر دزمن          

 الخاصة                                                                             مديرة المدرسةمديرة قسم االحتياجات 


