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LINKING LEARNING TO LIFE 

Thursday, November 03, 2021 
Dear GIS Parents, 
 

It gives me great pleasure to address you in this letter and share with you an important milestone at the 
school. For the past 5 years I have had the privilege and honor to serve you in the capacity of GIS Principal 
supported by an excellent Senior Leadership Team (SLT) of highly qualified and talented people. During this 
time, Greenwood has grown and evolved. I have always done my best to rise up to meet all the 
stakeholders’ expectations. I have succeeded in places and learned valuable lessons in others. The one thing 
that I am sure of is that I always had GIS and our students’ welfare as my first priority regardless of the 
situation. I believe that I have succeeded in that. I can only hope that you feel the same. Now, it is time for 
me to move on and make way for fresh new leadership blood that will take GIS to even greater heights. 
Thus, it gives me pleasure to inform you that I will be handing the school principalship to my long-time 
colleague and trusted deputy, Ms. Lina Zarif. Ms. Zarif and the SLT have helped me lead the school into 
many successes. She had a pivotal role in shaping GIS into what it currently is. She has earned the trust and 
support of the school governing board and all school employees. 
 

As the new school principal, Ms. Zarif will assume all the responsibilities and decisions pertaining to this 
position. I am sure that she & our entrusted SLT will continue the same journey we started 16 years back 
earning GIS even more feats. 
 

Your confidence was the major factor that drove the school to where it is now. Your continued support and 
trust will ensure the continuous advancement and evolution of GIS. 
 

Thank you and best regards always. 
 

Abdul Hafiz Kaissi 
 أولياء أمور المدرسة الكرام، 

 

، كان لي  المدرسة. على مدى السنوات الخمس الماضية حلةر  هاًما في  تطورا أن أخاطبكم في هذه الرسالة وأشارككمإنه لمن دواعي سروري  

بالقيادة   متمرسينالمن األشخاص  متميّز  (  SLT)بفريق قيادة  مدعوًما    مدرسة جرين وود إنترناشيونالبصفتي مدير    مخدمتك  امتياز شرف و

عالياوالمدرسية   تأهيال  الوقتلها  المؤهلين  هذا  نمت  . خالل  توقعات  لدائًما  قصارى جهدي  بذلت    ولقد.  وتطورت  جرين وود،  جميع  تلبية 

ورفاهية   المدرسةمصلحة  استحواذ  هو    لدي  ؤكدماللوحيد  . الشيء اأخرى  وتعلمت دروًسا قيمة في  مواقفنجحت في    حيث  المرتبطين بالمدرسة

 ، فقد حان الوقت للمضي قدًما وإفساح المجال لدماء أما اآلن.  جميعا  ي كنت عند حسن ظنكمنأنأتمنى    .بشكل دائم  على سلم أولوياتيطالبنا  

، يسعدني أن أبلغكم أنني سأقوم بتسليم إدارة المدرسة إلى زميلتي عليهإلى مستويات أعلى. و  مدرسة جرين وود تأخذ  جديدة من شأنها أن    قيادات

الحالي  نائبوالموثوقة   و  قامت.  لينا ظريف  السيدة  المدير  العليا فريق  السيدة ظريف  العديد من   على  بمساعدتي  اإلدارة  إلى  المدرسة  قيادة 

المدرسة وجميع الموظفين فيها    أمناءمجلس    وهي تحوز على ثقة  عليه حاليًا  يإلى ما ه  المدرسةفي تشكيل  كان لها دور محوري  و  النجاحات

 . على حد سواء
 

وفريق  ستتولى السيدة ظريف جميع المسؤوليات والقرارات المتعلقة بهذا المنصب. أنا متأكد من أنها    الجديدة،بصفتها مديرة المدرسة  عليه، وو

 . جرين وود إنترناشيونالات في المزيد من اإلنجازتحقيق عاًما ل 16نفس الرحلة التي بدأناها منذ  نسيواصال القيادة الموثوقين
 

العامل  لقد   النهوض والتطور سي  مدعمكو  مثقتك  استمرار  . وعليه، فإنعليه اآلن  يالذي دفع بالمدرسة إلى ما ه  الدائمكانت ثقتكم هي  ضمن 

 .لمدرسة جرين وودالمستمر 
 

 شكرا لكم ومع أطيب التمنيات دائما.

 

 عبد الحفيظ القيسي
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