
     June ,2022Ms. Dilan Khoshnaw, Editor
dkhoshnaw@bis-kurdistan.co.uk

Mr. Nessredden Younis, School Director 
nyounis@bis-kurdistan.co.uk

Ne w s l e t t e r
Volume 4, Issue 10

P A R E N T
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 في مساء يوم 25 يونيو 2022 ، أقامت المدرسة البريطانية الدولية  حفل التخرج لطلابها في كّلٍ من الصفوف )
 الروضة – الصف السادس – الصف الثامن – الصف الثاني عشر (. وقد شّرفنا بحضورهم الحفل كل من السادة:

 القابضة، والسيد دلشاد طيب الرئيس التنفيذي للمدرسة، والسيد جبار ARN السيد رزكار طيب رئيس مجلس إدارة
 جمال مستشار وزير التربية والتعليم، والسيد فاضل ميراني، والسيد ريباز هملان. مع امتناننا العميق وادراكنا بأهمية

 الدعم المقّدم من هؤلاء الضيوف القديرين. فإن المدرسة البريطانية لن تكون أفضل مدرسة في كردستان بدون
 .هؤلاء الأشخاص المتميزين

 ألقى السيد نصير، مدير المدرسة والفخور بها ، كلمة حارة هّنأ فيها الخريجين وأكد على أهمية جميع المستندات
 في Pearson والُرخص الدولية التي تمتلكها المدرسة البريطانية حيث أنها المدرسة الوحيدة المعتمدة من نظام
 كردستان. َتِبع خطاب السيد نصير كلمة باللغة الكردية ألقاها السيد جبار جمال ، حيث أوضح للطلاب والموظفين
 أهمية الحصول على  درجات جيدة في اللغة  الكردية لضمان الحصول على درجة النجاح بشكل عام. ومن ثم قام

 موظفو المدرسة بأداء دراما رائعة حول تاريخ العلم الكردي، حيث تأثر كل فرد من الجمهور بهذا التصوير ليثبت مرة
.أخرى الموهبة الرائعة الموجودة لدى طاقم المدرسة
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 قام طلاب الروضة المحبوبون والمتحمسون بإحياء حفل
 تخرجهم وأداء رقصتهم الجميلة وبحضور والديهم الذين
 كان ينتابهم الشعور بالفخر وهم ينظرون إليهم. ثم أقام

 خريجونا المتميزون من الصف السادس حفل دبلوم ، تلاه
 نشاط غنائي ورقص. أثار أداء “بائعة الزهور الصغيرة”

 إعجاب الجمهور! ألقى الطالب علي ، رئيس مجلس طلاب
 المدرسة البريطانية كلمته ، والتي سّلط فيها الضوء على

 الأحداث التي حصلت خلال العام الدراسي 2021/2022
 وجميع الذكريات الخاصة التي سيحملها طلاب الصف

 .الثاني عشر في قلوبهم لسنوات عديدة قادمة
 كان أبرز ما في الأمسية حفل تخرج طلاب الصف الثاني
 عشر المحبوبين.استمتعت هذه الوجوه المتحمسة وهم

 ينظرون إلى العّدِ التنازلي للثواني لإلقاء قبعات تخرجهم
 في الهواء وتوديعم  لمسيرتهم الدراسية في المدرسة

 البريطانية بشكل ٍ نهائي. لقد استمتعوا بالرقصة الأخيرة
 مًعا كخريجي المدرسة البريطانية. تهانينا! نحن نشعر

!بالفخر الكبير لطلاب 2022
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 تلّقى تلاميذ المدرسة البريطانية  الذين أكملوا رياض
 الأطفال 2 شهاداتهم في القاعة البيضاء يوم السبت 25

 يونيو. لقد كان أمرًا مذهلاً رؤية الأطفال الصغار وهم
 يرتدون القبعات والعباءات بابتسامات عريضة على

 وجوههم الجميلة بينما كان آباؤهم ينظرون بفرح وفخر!
 كان هذا الحدث من جانب المدرسة البريطانية مبدًعا حًقا
 وطريقة ممتازة لتعزيز الروح المعنوية لأطفالنا الصغار .
 قّدم طلاب المدرسة عرض رائعاً في الرقص. يمكن رؤية

 الوجوه الفخورة والسعيدة من الجمهور في كل مكان .
 شكر السيد نصير جميع الآباء على مشاركتهم ومساعدتهم

يطانية ي المدرسة ال�ب
حفل تخرج طالب الروضة �ف

 المستمرة ؛ لم تكن المدرسة البريطانية قادرًة على
 تحقيق الأفضل لطلابنا بدون دعم أولياء أمورنا. عمل

 آباؤنا ومعلمونا المخلصون مًعا وعن كثب لضمان
 إتقان الطلاب جميع المهارات الأكاديمية المطلوبة

 ، بما في ذلك المهارات التي تتضمن الموسيقى
 والتربية البدنية والفن ، حتى يكونوا ُمجهزين

 وجاهزين لبدء الصف الأول في سبتمبر 2022.
 تهانينا على تخرجكم أعزائي طلاب مرحلة الروضة .

. استمتعوا بالعطلة الصيفية



الصف لطلاب  تشويقاً  أكثر  شيء  يوجد   لا 
 السادس أكثر من انتقالهم من المرحلة الابتدائية
الثانوي. الجناح  في  المتوسطة  المرحلة   إلى 
الصف طلاب  تلقى   ، يونيو   25 السبت   يوم 
المدرسة معاملة تفضيلية في  السادس في 
القاعة في  أقيم  والذي  المدرسة  تخرج   حفل 
30 طالبًا في الصف  البيضاء. تخرج أكثر من 
 السادس. قّدم السيد جبار جمال ، مستشار وزير
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 التربية والتعليم ، الشهادات لخريجي الصف
السادس الصف  طلاب  استمتع   السادس. 
بالمرحلة للاحتفال  وموسيقى  بأغنية   لدينا 
 الجديدة المشوقة في حياتهم المدرسية التي
 هم على وشك الدخول فيها. تهانينا لخريجي
 الصف السادس. نتمنى لكم كل التوفيق في
.تطوركم الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي

حفل تخرج طالب الصف السادس



يطانية حفل التخرج لطالب الصف الثامن الذين ينتقلون إىل ي يوم السبت الموافق 25 يونيو ، أقامت المدرسة ال�ب
 �ف

يطانية ، لكل خريــــج شهادة تؤهله إلكمال  المرحلة التالية. قّدم السيد دلشاد طيب ، الرئيس التنفيذي لـلمدرسةال�ب
ين لدينا اآلن اختيار ما إذا كانوا سيدرسون النظام األمريكي أو ف ف عىل طالب الصف الثامن المتم�ي  المرحلة المتوسطة. يتع�ي

ي المدرسة الثانوية ،
ي حياتهم الدراسية �ف

. نتم�ف لطالب الصف الثامن كل التوفيق �ف ي
يطا�ف ي دراسة النظام ال�ب

 سيستمرون �ف
ف أنهم سيتألقون . مدرك�ي
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حفل التخرج في المدرسة البريطانية لطلاب الصف الثامن 
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 مبارك لطلابنا المجتهدين خلال العام الدراسي 2021/2022. هؤلاء كانوا الطلاب
 الأفضل في صفوفهم فيما يتعلق بالحضور إلى المدرسة والأداء الأكاديمي

 .والسلوك، حيث قَدم السيد نصير يونس مدير المدرسة الجوائز والشهادات للطلاب
.طلابنا يتعلمون اليوم ليكونوا قادة كردستان غًدا

يطانية جائزة المدرسة ال�ب

Mohammed Ali Naser
                KG 2  

Hasan Ahmed Hashim 
Grade 06 

Dima Salam 
Grade 08 

Bahar Sevin 
Grade 12
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ي ع�ش
يطانية لطالب الصف الثا�ف ي المدرسة ال�ب

حفل التخرج �ف

 دائماً ما يكون لحفل التخرج مكانة خاصة بالنسبة
 لطلاب الصف الثاني عشر في جميع أنحاء
 .العالم، حيث تبقى في ذاكرتهم إلى الأبد

 ولجعلها ذكرى لا ُتنسى تم منح خريجي طلاب
 الصف الثاني عشر في مدرستنا حفل تخرج
 خاص وذلك في مساء يوم السبت 25 يونيو

 2022. ارتدى الطلاب القبعة والعباء بفخر ، حيث

 حضر الحفل السيد فاضل ميراني والسيد ريباز
 هملاني والسيد رزكار طيب الذين قّدموا لكل خريج
 شهادة دبلوم تؤهلهم لاستكمال متطلبات الالتحاق

 بالجامعة التي يختارونها. كان من الواضح أن هذه
 كانت مناسبة خاصة في حياتهم ؛فقد كان البعض

 يشعر بالتوتر قليلاً ، بينما البعض الآخر بدا متحمساً
 ومبتسماً ، حيث كانوا فخورين بأنفسهم مع وجود
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 أسرهم. أدرك هؤلاء الطلاب المتفوقون أنهم
 على وشك الشروع في البدء بالخطوة التالية من

 رحلتهم الأكاديمية. أيها الطلاب ، مبارك لكم!
 أنتم الآن طلاب جامعيون ، وعلى استعداد

 لتحمل المزيد من المسؤولية والعمل الجاد ، و
 كذلك الاستمتاع بمزيد من الفرص أكثر مما

 .تتخيلون

 مع تقدمكم في كلياتكم المختلفة ، نتمنى لكم
 أولاً أن تأخذوا قليلاً من الوقت للاسترخاء. أنتم

 جميًعا موهوبون ومن أصحاب الإنجازات ،
 وقادرون بكل تاكيد على تغيير العالم للأفضل

 يوًما ما. نحن فخورون بأن نكون جزًءا من
 .رحلتكم ونأمل لكم مستقبلاً مشرقاً

 تهانينا لأولياء الأمور والطلاب على هذا العمل
!الجيد


