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صفحة 1

معلومات مھمة بخصوص الجدید المثیر

مستقبل مدرسة العائلة المقدسة االسم المقدس و

مدرسة سانت جیمس سانت جون

، غدًا Parent Zoom أنت مدعو إلى اجتماع

:ینایر حسب الجدول التالي 20

سانت جیمس سانت جون - أولیاء األمور من صف ما قبل الروضة حتى الصف الرابع الساعة 5:15 مساًء

االسم المقدس للعائلة المقدسة - أولیاء األمور من صف ما قبل الروضة إلى الصف الرابع الساعة 6:00 مساًء

سانت جیمس سانت جون - أولیاء أمور المدرسة اإلعدادیة الساعة 6:45 مساًء

االسم المقدس للعائلة المقدسة - أولیاء أمور المدرسة اإلعدادیة الساعة 7:30 مساًء

لضمان حصول جمیع العائالت على Zoom سیتم تسجیل جمیع اجتماعات
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.فرصة لسماع مستقبل ھاتین المدرستین

معلومات اكثر

.یرجى النقر ھنا للحصول على تفاصیل إضافیة بخصوص التغییرات للعام الدراسي 23-2022

الصفحة 2

:رسالة المطران دا كونھا بالفیدیو

بالنظر إلى موسم الكریسماس ، فإننا ننظر في ھدایا وبركات العام الماضي. ھذه السنة الجدیدة

.یجلب األمل والتقدیر لكیفیة تعاملنا مع العدید من الصعوبات التي مررنا بھا معًا

لقد دعمنا وشجعنا بعضنا البعض. لقد احتفلنا وحزننا معًا. لدینا

.ونعود معًا مرة أخرى ، Zoom تبحر في الكنیسة والمدرسة والحیاة عبر

لقد ثابر موظفو مدارسنا وطالبنا وعائالتنا باستمرار خالل الوباء. لقد عملنا بجد

للتأكد من أن الطالب یمكنھم التعلم شخصیًا في أقرب وقت ممكن ، والقیام بذلك بأمان وفعالیة ھذین الماضیین

سنوات الدراسة. لقد كان ھذا ذا قیمة كبیرة لمجتمعنا - نحن نعلم أن التعلم معًا یقوي

.الطالب أكادیمیا وعقلیا وروحیا

یستمر التعلیم الكاثولیكي في رفع وتقویة وتشكیل مجتمعنا. نسأل أنفسنا ماذا یجب أن نفعل

للحفاظ على مدارسنا مع ضمان أنھا ممتازة ومبتكرة وقویة. إنھم بحاجة إلى التدریس

القیم والتقالید الكاثولیكیة وأیًضا أن تكون نابضة بالحیاة ومتنامیة. نحن ندرك نقاط القوة الرائعة في بلدنا

.المدارس التي نحتاج إلى البناء علیھا وإیجاد طرق للحفاظ علیھا

، من أجل بناء مستقبل مشرق ، نحن مطالبون بإدارة التحدیات بحكمة مثل المباني القدیمة

تغییر التركیبة السكانیة وتراجع التسجیل ، والظروف التي كانت موجودة والتي كان الوباء في البعض

.تفاقمت الحاالت. ھذا ھو الحال مع العائلة المقدسة / االسم المقدس ، والتي سیتم دمجھا مع سانت جیمس / سانت

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.catholicschoolsalliance.org/school-closures/
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یوحنا. ستجتمع ھاتان المدرستان معًا كمدرسة جدیدة ، تحت اسم لم یتم اختیاره بعد ، في نھایة

.العام الدراسي 2021-2022

لم یتم اتخاذ ھذه القرارات بسھولة ، وأنا آسف للخسائر التي تسببھا. كانت كلتا المدرستین منذ فترة طویلة بمثابة المراسي

لتطویر الھویة الكاثولیكیة لدى شباب نیو بیدفورد. خاصة في ھذه األوقات المضطربة ، أیھا القادة

.من كال المدرستین بال كلل لدعم الرفاھیة الجسدیة والعاطفیة لطالبھم

لقد كانت العائلة المقدسة / االسم المقدس نموذًجا ملھًما. لقد خدم الشباب في قلب نیو بیدفورد

.بالتعالیم التي تتمحور حول المسیح وأیًضا بطرق ملموسة ، إطعام وملبس ومحبة جیرانھم. شارع

- جیمس / سانت. لقد رفع جون قیمھ الخاصة باإلیمان واألصدقاء واألسرة إلى مستوى یتجاوز تعلیم الطالب

.لرعایة الصحة العاطفیة والجسدیة والروحیة لكل طالب حقًا

الصفحة 3

بدالً من إغراق مواردنا في ترقیات مكلفة لمبنى االسم المقدس للعائلة المقدسة ، سنقوم بذلك

الحالي خلف سانت جیمس سانت جون وتحویلھ إلى مدرسة متوسطة تخدم CYO االستثمار في تجدید مبنى

.الھیئات الطالبیة الموحدة. ستكون مدرسة جدیدة مثیرة ، مع مساحة موسعة ومجددة

توحید العائلة المقدسة / االسم المقدس وسانت جیمس سانت جون یعني الحفاظ على التقالید الغنیة لكال المدرستین

والبعثات بطریقة تسمح باالبتكار والنمو العظیمین. ھذا االستثمار سوف یخدم العائالت أكثر

بكفاءة وفعالیة. آمل أن یشارك أولیاء األمور حماستنا وأن یساعدوا ھذه المدرسة الموحدة

.النماء

.أبرشیتنا مكرسة لتقدیم التمیز في التعلیم الكاثولیكي واالھتمام بكل طالب فرید

لكن مستقبلنا المشرق یعتمد علینا لنكون وكالء صالحین على الھدایا التي منحنا إیاھا الرب. وكالة قویة

.من مواردنا المالیة ضروري لضمان تعلیم كاثولیكي عالي القیمة ألكبر عدد ممكن من الطالب
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للمضي قدًما ، سنتعاون مع الطالب واألسر لضمان انتقال سلس. اندمجت
ستتمسك المدرسة بالقیم الراسخة في كلتا المدرستین ، وتنسجھا في نسیج إیماني وأكادیمي

New التمیز المتجذر في القیم الكاثولیكیة. بینما نمضي قدًما ، نتطلع إلى نجاح اندماج آخر في

-بیدفورد التي أنشأت مدرسة جمیع القدیسین الكاثولیكیة المزدھرة من أسالف القدیسین ماري وسانت جوزیف

.مدارس تیریز. نحن عائلة واحدة في الكنیسة ، وسنكون عائلة واحدة في المدرسة الجدیدة

ندعو جمیع اآلباء لالنضمام إلینا في ھذه المھمة المقدسة لبناء مستقبل التعلیم الكاثولیكي ، والسماح

مدارسنا لتزدھر. مثل تقلیم فرع حتى تنمو الشجرة طویلة وقویة ، فإن ھذا التوحید سوف

.تسمح لنا بضمان أفضل تعلیم كاثولیكي لطالبنا

.سیكون لدیك بال شك أسئلة. نرحب بكم لحضور اجتماع إعالمي للمتابعة قریبًا

.شكرا لكم وبارك هللا فیكم جمیعا


