
 
باربوسا دیان للتعلیم إلیزابیث مجلس رئیسة من مھمة رسالة  

معك نحن ،  العامة الیزابیث مدارس  
 

التعلیم یستمر أن ویجب نفتقدك طالبنا من واحد بكل نھتم نحن  
 

المسبوقة غیر الفترة ھذه خالل والطالب والموظفین إلدارتنا الموارد لتوفیر یوم كل نعمل أننا تعلم أن نریدك ، إلیزابیث في التعلیم مجلس عن بالنیابة  
 

الصعبة األوقات ھذه خالل مروا الذین األبطال لموظفینا وخاصة ،  عائالتنا لجمیع والقوة والصالة الحب نرسل  
 

المسبوقة غیر الماضیة القلیلة األسابیع خالل تحقیقھ تم ما وكل التعلیمي لمجتمعنا شاكرین نكون أن جًدا المھم من  
 

المنزل في نحن بینما التعلم یواصلون أطفالنا ،  أطفالھم لمساعدة بذلوھا التي الھائلة الجھود على ھناك واألمھات اآلباء ،  أسرنا أشكر أن أود ،  أوال  
 

ً  عمالً  أقول أن فقط أرید ،  وأسرھم الطالب لجمیع المجلس أعضاء قیةوب وأنا رائع بعمل قمت لقد .بعد عن اإللكتروني التعلم في لجھودكم عظیما  
الرائع العمل في واستمر معنویاتك على حافظ .. الحزم أو المھام أو الدخول تسجیل من الصعبة األیام تلك في حتى .منكم واحد بكل للغایة فخورون  

 
لدینا الدعم وموظفو ،  والتكنولوجیا العلم لجنة وأعضاء ،  ومدیرونا ،  التعلیمیون ومشرفونا ،  المركزیة اإلدارة ذلك في بما ، فریقنا أعضاء جمیع إلى  ، 

العمیق امتناننا خالص عن أعبر أن أود ،  مدرسینا وخاصة ،  لدینا العملیات وموظفو ،  لدینا والممرضات ،  الغذاء خدمة وأعضاء ،  المستودعات وفریق  
ھؤالء مثل لدیھ ألن جًدا محظوظ مجتمعنا .نمونوی ویتفاعلون یتعلمون طالبنا على للحفاظ جمیعًا بذلتھا التي العادیة غیر والجھود للتضحیات  
شكرا ،  مراقبنا إلى .إلیزابیث في ھنا التعلیم استمرار لضمان تفعلھ ما لكل یكفي بما أشكرك أن أستطیع ال .بالتمیز جًدا الملتزمین المتفانین األشخاص  

طالبنا وخاصة أعضائھا وجمیع لمنطقتنا وحبك تفانیك على لك  
 

ذوي أطفالنا من طفل كل أن العلم یرجى .قلبي على عزیز أمر وھو ،  التوحد بمرض التوعیة شھر ھو أبریل شھر بأن ترفأع أن أیًضا أود  
دائًما ولكن ،  أبریل شھر خالل فقط لیس فیھم ونفكر بنجاحاتھم حقًا نھتم نحن .الروعة غایة في ھم الخاصة االحتیاجات  

 
من واألھم الحب إلغاء یتم ال .تعلیم إلغاء یتم لم .المحادثات إلغاء یتم ال :العامة إلیزابیث مدارس فریق ضاءوأع للتعلیم إلیزابیث مجلس عن نیابة یتحدث  

األمل إلغاء یتم ال ذلك  
 

باألمل االحتفال التقالید ھذه بین من .القادمة األیام في المھمة بالعطالت العالم في الروحیة التقالید أعظم بعض تحتفل  
 

فقدناھم الذین أولئك نتذكر كما .خاًصا مجتمعًا إلیزابیث كون سبب وإظھار دعمكم على أشكركم أن أود .الفریدة الظروف ھذه تجربة نواصل بینما  ، 
الصادقة تعازینا ، القلب في آالمنا  

 
الصعبة األوقات ھذه في ونمر معا ننجح وسوف ،  معا نكون عندما أقویاء نحن  

 
مدارس قلب أنت ،  طالبنا ،  آباءنا ،  مدرسینا ،  فریقنا أعضاء أنت ،  شجاع أنت ،  مدھش أنت ،  مدعوم أنت ،  وحدك لست ،  محبوب أنت ، قوي أنت  

العامة إلیزابیث  
 

جیدة بصحة ابقى . قویا ابق .التعلم في نستمر دعونا  
العامة الیزابیث مدارس في هللا بارك .فیك هللا بارك  

 
-Diane Barbosa 
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