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Peace, mercy and blessings of God, we hope you all; students, teachers, and principal are
doing well, with wishing to all of students to be equally excited to learn the knowledge that
teachers have to pass on as they are to teach us.

Our advice to you today: Set some goals for your school life and others for after-school
activities, because creating goals for our life not only puts us on the right track to success,
but also helps us feel happier and organized as well. You can create a list of things you hope
to accomplish throughout the day, set a time limit, and do your efforts to achieve goals
throughout the day.

Now the student (....) will read Qur'an for us, let's listen carefully,

Stand upright, salute the flag, and let's sing our national anthem together,

There is nothing more valuable than gaining knowledge, so Let's listen to the paragraph (Did
you know) with the student (....)

Asking questions with answers is a distinctive way to gain information, so let's try to answer
the questions that student (....) will ask

Last but not least, we want to say goodbye to you with the hope of meeting tomorrow, by
God willing, at the same time, with new souls and high enthusiasm. be good and stay safe.

ترجمة اذاعة مدرسیة باللغة االنجلیزیة للمرحلة الثانویة

أن یكون جمیعوالمعلمون والمدیر یبلي بالًء حسًنا ، مع الرغبة فيالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ نتمنى لكم جمیعا. الطالب
على المعلمین نقلھا كما یجب علیھم أن یعلمونا.الطالب متحمسین بنفس القدر لتعلم المعرفة التي یتعین

لحیاتنا ال یضعناوأھداًفا أخرى ألنشطة ما بعد المدرسة ، ألن إنشاء أھدافنصیحتنا لك الیوم: حدد بعض األھداف لحیاتك المدرسیة
باألشیاء التي تأملالشعور بالسعادة والتنظیم أیًضا. یمكنك إنشاء قائمةعلى المسار الصحیح للنجاح فحسب ، بل یساعدنا أیًضا على

جھودك لتحقیق األھداف على مدار الیوم.في تحقیقھا على مدار الیوم ، وتحدید جدول زمني ، وبذل

،اآلن الطالب (....) سیقرأ لنا القرآن، فلنستمع بتمعن

قف منتصًبا، حیي العلم ، ولنرنم نشیدنا الوطني مًعا،

نستمع إلى الفقرة (ھل تعلم) مع الطالب (...)ال یوجد شيء أكثر قیمة من اكتساب المعرفة، لذلك دعونا

سیطرحھاالمعلومات، لذلك دعونا نحاول اإلجابة على األسئلة التيیعتبر طرح األسئلة باإلجابات طریقة ممیزة للحصول على
الطالب (....)

وحماسة عالیة. كونواالقاء في الغد -بإذن هللا- في نفس الوقت، بأرواح جدیدةأخیًرا ولیس آخًرا، نرید أن نقول لكم وداعا على أمل
جیدین وابقوا آمنین.




