
 

 

Saturday 14th  November 2020 

Dear Parents / Caregivers 

Hope this letter finds you well. 

Firstly, I would like to thank you for your support of the Academic Review Days conducted this week for 

Years 7-12. As you may be aware, we used a different system this year, to manage this process. We are 

largely delighted with it, given the complexity and the demands such events place on both staff and 

families. We absolutely acknowledge there are some issues to address.   

KHDA Well-being Census 

From the 18th November pupils from Year 7 – Year 13 will complete be a Well-Being Census from the KHDA. 

This is a confidential survey, that takes place each academic year. The results are vital for the Academy to 

assess what we are doing well and where we need to support well-being more. Please see the attachments 

in the WSO News for further details. 

Punctuality and Attendance 

We introduce to you our #perfectprofessional campaign in the attachment, designed to acknowledge 

desirable behaviour with these life habits and intervene when standards slip. We would appreciate your 

support in making our students, your children, “World Class and World Ready” 

An Interesting Read 

Finally, and aligned to the #perfectprofessional strategy described above, we share with you a recent 

release from the World Economic Forum – The Future of Jobs Report 2020. We felt it was an appropriate 

read given the current situation. We intend to share this with our senior students also – being informed as 

they make decisions and work towards further education opportunities or employment, is vital. There are 

several ways to interact with the report  

With key findings including 

• Rate of technological change will continue – adoption by companies of new technology will 

increase 

• COVID-related recession allied with increased automation has double impact on workforce 

opportunities 

• By 2025, 85 million jobs may be displaced by changing balance between machine and humans and 

additional 97 million new roles  

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/digest


 

 

 

• Top skills required include critical thinking and analysis, problem-solving, skills in self-management 

including active learning, resilience and flexibility – the need for continuous learning once 

employed is a key feature 

• COVID crisis will deepen existing inequalities 

If you wish for abbreviated or alternative formats, please see  

• Executive Summary 

• Press Release 

• Infographics 

• Video 

Whenever I read articles of this nature, it always makes me question the role of schools and secondary 

education as preparation for such futures. I would welcome your feedback and thoughts in this regard to 

a.kaifong_wso@gemsedu.com. 

 

Key dates  

Mon 23rd November                     5.00pm Post 16 Pathways explained – Zoom session  

(registration required) 

Tue 24th November                        5.00pm Post 16 Pathways explained – Zoom session  

(registration required) 

Wed 25th November                      PSHE Day at school 

Thu 26th November                        Special Education Needs presentation to families on Global Delay 

 

Sincerely 

Andy Kai Fong  

Secondary Principal  

 

 

 

 

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary
https://www.weforum.org/press/2020/10/recession-and-automation-changes-our-future-of-work-but-there-are-jobs-coming-report-says-52c5162fce
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/infographics-e4e69e4de7
https://www.weforum.org/videos/what-will-the-future-of-jobs-be-like
mailto:a.kaifong_wso@gemsedu.com


 

 

 2020نوفمبر  14السبت 
 

ي أولياء األمور ومقدمي 
  الرعايةأعزائ 

.  مأتمنى أن تجدك  هذه الرسالة بخبر

ي أجريت هذا األسبوع للسنوات 
 ، أود أن أشكركم عىل دعمكم أليام المراجعة األكاديمية الن 

ً
. كما 12-7أوال

ا بها، نظًرا للتعقيد ن و تعلم
ً
ا هذا العام إلدارة هذه العملية. نحن مرسورون جد

ً
، استخدمنا نظاًما مختلف

ى والعائالت. نحن ندرك تماًما أن هناك بعض   ي تفرضها مثل هذه األحداث عىل كل من الموظفير
والطلبات الن 

ي يجب معالجتها.  
 المشكالت الن 

 

 يةتعداد رفاهية هيئة المعرفة والتنمية البش  

ا للرفاهية من هيئة المعرفة  13إىل الصف  7من نوفمبر سيكمل الطالب من الصف  18بدًءا من 
ً
تعداد

. تعتبر النتائج حيوية بالنسبة لألكاديمية لتقييم ما   ية. هذا مسح رسي يتم إجراؤه كل عام دراسي والتنمية البرسر

ي أخبار 
. يرجر االطالع عىل المرفقات فى نقوم به بشكل جيد وحيث نحتاج إىل دعم الرفاهية بشكل أكبر

WSO .لمزيد من التفاصيل 

 

ام بالمواعيد والحضور االل ز  ت 

ي وقت سابق من    متم إرسال المعلومات الخاصة بذلك إليك(   perfectprofessional# نقدم لكم حملتنا 
فى

اف بالسلوك المرغوب فيه مع عادات الحياة هذه والتدخل عندما تنهار  ).هذا األسبوع تم تصميم هذا لالعب 

. نقدر دعمك ي جعل طالبنا وأطفالك  م المعايبر
 ."عىل مستوى عالمي ومستعد عالمًيا" مفى

 

ة لالهتمام   قراءة مثتر

افية  اتيجية االحب  ا ، وتماشًيا مع االسب  ً الموصوفة أعاله ، نشارككم إصداًرا   perfectprofessional# أخبر

ا من المنتدى االقتصادي العالمي 
ً
 . 2020تقرير مستقبل الوظائف لعام  -حديث

2020-report-jobs-of-future-https://www.weforum.org/reports/the 

 

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020


 

 

ا شعرنا أن
ً
م مشاركة هذا مع طالبنا الكبار أيض ى . نعب  حيث يعد إبالغهم   -ه كان قراءة مناسبة نظًرا للوضع الحاىلي

أثناء اتخاذ القرارات والعمل نحو المزيد من فرص التعليم أو التوظيف أمًرا حيوًيا. هناك عدة طرق للتفاعل مع  

 .التقرير

  

ي ذلك 
 مع النتائج الرئيسية بما فى

ي  كات للتكنولوجيا الجديدة -• سيستمر معدل التغبر التكنولوجر داد اعتماد الرسر ى  سبر

 المصاحب لزيادة األتمتة له تأثبر مزدوج عىل فرص القوى العاملة  COVID• الركود المرتبط بـ 

ى اآللة والبرسر و 85تم إزاحة ، قد ي2025• بحلول عام  مليون  97مليون وظيفة عن طريق تغيبر التوازن بير

 وظيفة إضافية جديدة 

ي  
• تشمل المهارات العليا المطلوبة التفكبر النقدي والتحليل وحل المشكالت ومهارات اإلدارة الذاتية بما فى

ة أساسية -ذلك التعلم النشط والمرونة والمرونة  ى  تعد الحاجة إىل التعلم المستمر بمجرد توظيفها مبر

وس كورونا إىل تعميق أوجه عدم المساواة القائمة   • ستؤدي أزمة فبر

 

ي دائًما أتساءل عن دور المدارس والتعليم الثانوي كإعداد لمثل هذا  
كلما قرأت مقاالت من هذا النوع أجدئى

ي هذا الصدد عىل  
 .a.kaifong_wso@gemsedu.comالمستقبل. أرحب بتعليقاتكم وأفكاركم فى

 

 التواري    خ الرئيسية 

ى  ح  5.00نوفمبر  23* االثنير  Zoomجلسة  - Post 16 Pathwaysمساًء رسر

 )التسجيل مطلوب( 

ح  5.00نوفمبر  24* الثالثاء   Zoomجلسة  - Post 16 Pathwaysمساًء رسر

 )التسجيل مطلوب( 

ي المدرسةPSHEنوفمبر يوم التثقيف الصحي االجتماعي الشخصي ) 25* األربعاء 
 ( فى

 ض احتياجات التعليم الخاص لألرس حول التأخبر العالمي نوفمبر عر  26* الخميس 
 

 بإخالص

 آندي كاي فونغ

 مدير مدرسة ثانوية 


