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5th January 2017 
 

 

Dear MES Cairo Family, 
  
Welcome back to the start of Term 2 and Happy New Year to you all. 
  
The teachers and staff have returned refreshed and ready to continue the year and it was wonderful to 
greet your children back to school this cold and chilly Cairo morning. They were sincerely missed by all of 
us! 
  
It is customary at this time of year that I travel on the annual staff recruitment trip to the UK and the US 
together with Mr. Peter Godfrey and Ms. Nicola Singleton in the search of the very best teachers to fill the 
few open posts we have. I am heartened to report that the overwhelming majority of our teaching staff 
are returning. The stability of our Board of Directors and Senior Leadership Team will ensure that you can 
continue to expect our standards to remain as high as they have ever been. 
  
I completely understand that these are slightly unsettled times. However, the school remains the one 
place that will steadily remain a safe haven of regularity for our community as a whole. Egypt is my home 
and indeed it is our home; her welfare and prosperity together with the well-being and success of our 
students remains our first and foremost priority. I look forward, together with my family, and my school 
family to continuing my journey with you, including exciting future plans in Egypt which we will share with 
you in due time. As always, we look forward to providing the very best in education for all our children. 
  
Upon my return from this trip, I will ask our Senior Leadership Team to share with you the programme of 
workshops we will offer over the coming months as a part of our “Parents as Partners” initiative. Our 
future sessions have been planned in response to your feedback to recent surveys and I invite you all to 
take part in this exchange of ideas regarding our students’ educational, social and developmental needs. 
  
With warm regards and best wishes to all of you. 
 
 
  
Sawsan L Dajani 
Chairman of the Board 
Modern English School Cairo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mescairo@mescairo.com
http://www.mescairo.com/


MODERN ENGLISH SCHOOL  

CAIRO  
 

 

New Cairo, South of Police Academy 
Mailing address: P.O.Box 5, New Cairo, Tagamoa Khamis, 11835 Cairo, Egypt 

Hotline: 19836      Tel: (+202) 26189600      Fax:(+202) 25379400 
Email: mescairo@mescairo.com Website: www.mescairo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسرتي العزيزة أسرة المدرسة االنجليزية الحديثة القاهرة
  

 بكم مرة أخرى في بداية الفصل الدراسى الثاني وسنة جديدة سعيدة عليكم جميعا. نرحب
  

لمواصلة السنة، وقد كان رائعاً استقبال أطفالكم في المدرسة في  بحماسهم المعهودمن إجازاتهم  عاد المعلمون والموظفون

 صباح القاهرة البارد.
  

لتوظيف المدرسين  األمريكيةاعتدت كل عام في هذا الوقت أن أسافر في رحلة إلى المملكة المتحدة والواليات المتحدة

ل لتون حيث نبدأ كعادتنا فى مثل هذا الوقت في البحث عن أفضالجدد بمصاحبة السيد بيتر جودفري والسيدة نيكوال سينغ

المعلمين لشغل بعض الوظائف الخالية لدينا . وإنه ليسرني أن أشير إلى أن األغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس 

 لدينا مستمرون للعام الدراسي القادم.
  

ضماناً لكم على قدرة المدرسة اإلنجليزية الحديثة على وفريق اإلدارة العليا يعد  المدرسة إن استقرار مجلس إدارة

 استمرار معاييرها متميزة كعادتها.
  

أتفهم تماما أن مصر تمر بمرحلة صعبة في تاريخها. ومع ذلك، ال تزال المدرسة المكان الذي سيبقى مالذا 

و رخاؤها جنبا إلى جنب مع نجاح لنا جميعا. مصر هي بيتي ووطني ، بل وطننا جميعا ويظل ازدهارها  ومستقرا  آمنا

طالبنا هي األولوية األولى لدينا. وإنني أتطلع أنا وعائلتي الخاصة و الكبيرة إلى مواصلة رحلتنا معا، بما في ذلك اإلسهام 

 في خطط جديدة مستقبلية في مصرقريبا. كما نتطلع إلى تقديم األفضل في مجال التعليم لجميع أطفالنا.
  

ذه الرحلة، سوف نطلب من فريق اإلدارة العليا إطالعكم على برنامج ورش العمل التي سوف نقدمها عند عودتنا من ه

وأنا أدعوكم جميعا للمشاركة في هذه المبادرة لتبادل   خالل األشهر المقبلة كجزء من مبادرتنا "أولياء األمور كشركاء".

 لطالبنا.األفكار بشأن االحتياجات التعليمية واالجتماعية والتنموية 
  

 مع أطيب التمنيات لكم جميعا.
  

 
 سوسن دجاني

 رئيس مجلس االدارة
 المدرسة االنجليزية الحديثة القاهرة
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