
 

 

 

 

  

 
Dear Respected Parents, 

 

It is with great pride and excitement that I announce my return back to 
Greenwood International School, as your Vice Principal. I am truly honored 
to be part of my community, which has already given me such a warm 
welcome! In just the few interactions I’ve had with staff, students and 
parents so far, it has become abundantly clear that GIS is a special place as 
we maintain our traditions of excellence. 
 
As an educator, I have evolved by the success and growth of every student. 
I have devoted my career to educating, inspiring, and have spent countless 
hours advocating students to bring out their best, both as a teacher and as 
an administrator. I am excited to bring my passion, enthusiasm and 
experience to cultivate the educational programs that GIS has to offer. 
Above all, I look forward to listening to your ideas and vision for our school 
and collaborating with each of you. 
 
As your Vice Principal, I can assure you that we will continue to strive to 
keep students at the forefront of every decision we make as a school.  We 
will strive to teach and provide students with the knowledge, skills, and 
mindset necessary to have a successful future and learn to face challenges 
that life has to offer with confidence and perseverance. 
As we continue our journey through this academic year, it is important for 
me that everyone who steps through our gates (staff, students, and 
parents) is excited to be here! 
 
My Walk-in meeting timings are as follows: 
Wednesday 10:00-11:00 
Thursday 10:00- 11:00 
 
I look forward to meeting you soon and developing a close partnership 
with you, as our children’s education is paramount to achieving the success 
we pursue. 
 
Yours sincerely, 
 
 
Stephen DaCosta 
Vice Principal 

 

 



 

 

 

                   

 أولياء أمور الطلبة الكرام،

، بصفتي نائب المدير.  إنترناشيونالرينوود جأن أعلن عودتي إلى مدرسة   سروري إنه لمن دواعي          

لي  أصبح من الواضح    حيثهذا الترحيب الحار!  رحب بي  ، الذي  هذا المجتمعيشرفني أن أكون جزًءا من  

التفاعالت القليلة التي    وذلك من خالل  على تقاليدنا المتميزةفيه  نحافظ    الذي  مكان الهي  مدرسة جرين وود  أن  

 .حتى اآلنأجريتها مع الموظفين والطالب وأولياء األمور 

لقد كرست حياتي المهنية للتعليم واإللهام وقضيت ف  ،من خالل نجاح ونمو كل طالب  كمعلم ، لقد تطورت  

ساعات ال حصر لها في الدفاع عن الطالب إلخراج أفضل ما لديهم ، سواء كمدرس أو كمسؤول. أنا متحمس  

 . مدرستنا تقدمهالجلب شغفي وحماسي وخبرتي لتنمية البرامج التعليمية التي 

مع الجميع فيما يصب في مصلحة  والتعاون    ة كٍل منكمأتطلع إلى االستماع إلى أفكار ورؤي  إنيقبل كل شيء ،ف

 . المدرسة

أننا سنواصل السعي إلبقاء الطالب في طليعة كل قرار نتخذه   مبصفتي نائب المدير ، يمكنني أن أؤكد لك

تعلم لالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتحقيق مستقبل ناجح وكمدرسة. سنسعى جاهدين لتعليم وتزويد الط

 . تحديات الحياة بكل ثقة ومثابرةمواجهة 

)الموظفون أن نثير الحماس لدى كل من   خالل هذا العام الدراسي ، من المهم  األكاديمية  بينما نواصل رحلتنا  

 والرغبة بمواصلة العملية التعليمية.للتطلع إلى المزيد من اإلبداع والتميز والطالب وأولياء األمور( 

 : يمكنكم لقائي بالمواعيد التالية

 صباًحا 11:00 -10:00أربعاء كل 

 صباًحا 11:00 -10:00خميس كل 

 أتطلع إلى لقائكم قريبًا. 

 

 مع التحيات 

 ستيفن دا كوستا 
 نائب المدير 

 

 


