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8201/ 30/10التاريخ   

 السادة أولياء األمور..

تود مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة أن تتقدم لكم بخالص تحياتها 

وتقديرها لحسن تعاونكم معها في إنجاح العملية التعليمية وتحقيق أفضل 

وصوال لتحقيق غاية التفوق لجميع الطالب الدارسي بها.         النتائج   

 

وإيماءا لما تمت مالحظته في اآلونة األخيرة من قيام البعض  

بتداول إسم المدرسة على بعض وسائل التواصل اإلجتماعي بما 

يسيئ لها ويؤثرعلى حسن سير العملية التعليمية لذا فإننا ننوه لكم 

بعدم اإلنخراط في مثل هذه  -مقدرين لكم حسن تعاونكم معنا _

سمعة المدرسة وبحسن سير العملية السلوكيات التي تضر بإسم و

راجين التعليمية وبما ينعكس في النهاية على مصالح الطالب 

أو إدارتها أو منكم عدم تناول أو تداول إسم المدرسة أو مالكيها 

أو الموظفين أو مبانيها أو هيئة التدريس أو الهيئة اإلدارية 

تربوية  ما يتصل بالعملية التعليمية أو ال لالعاملين بها أو ك

وال تلميحا وذلك بأي وسيلة كانت سواء بالمدرسة ال تصريحا 

على مواقع التواصل اإلجتماعي أو غيرها وإال فإن كان ذلك 

المدرسة ستضطر في حالة حدوث أي مما سبق التنويه إليه أو أي 

مما يمس سمعتها أو سمعة جميع المنتسبين إليها باتخاذ كافة 

ية أو المدنية ضد من يثبت قيامه بذلك اإلجراءات القانونية الجزائ

منه. اأو أي  

التواصل  يرجى ، امناقشته في ونترغب أية مشكلة ملديك كان إذا

مع المدرسة في أي وقت ، أو إرسالها إلى البريد اإللكتروني 

 الخاص بالمدرسة .

  

معناشاكرين لكم حسن تعاونكم   

 مدرسة اليوبيل الخاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date 30/10/2018 

Dear Parents, 

We would like to thank you for your continued 

support in helping us maintain the high standards 

of education at Jubilee Private School. 

 

The School administration has been notified on 

different occasions that the school’s name is 

mentioned in a negative manner through various 

social media platforms.  Social media is a powerful 

tool that can be used in a positive as well as a 

negative way. We would like to urge you not to 

misuse social media in mentioning or referring to 

the school’s name, the owner’s name, staff and 

teachers, directly or indirectly in a negative 

manner. 

Please be informed that in the case of mentioning 

or referring to the school’s name, the owner’s 

name, staff and teachers, directly or indirectly, in a 

negative manner, the school has the right to take 

all the necessary legal actions. This includes 

negatively affecting the schools reputation on 

social media. 

If you have a concern that you would like to 

discuss, please contact the Head of School or the 

School Director any time. The Director can be 

reached at this E-mail address                                   

jps-school@hotmail.com 

Thank you for your cooperation  
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