
SV PROMO SPEECH 

~ Isabelle Rafie, SV 

Respected Principal, teachers, families, and my dear friends! Let me start by saying that I 

am very honored to have been given the opportunity to present our graduation speech this 

year. Wow, we're really graduating! 

As students and friends, we have made some unforgettable memories here over the last 

decade. Unfortunately, I won’t claim to know each and every one of you personally, 

because I don’t. But one way or another, our paths have crossed. Therefore, I consider 

myself lucky to have met you all and to be part of this amazing family. 

We have had some of the best teachers, who truly cared about us and taught us with 

passion. They gave us their all, especially this year. It definitely wasn’t easy for them, but 

they still tried their best to help us understand everything perfectly! 

I'm certain that every single one of you has something special. You all are creative and 

smart in many different ways, and I’m certain that you will conquer life, you will do great 

things. Life may surprise you with a lot of challenges and obstacles, but don’t let them 

stop you, don’t give up. Let’s make the world a better place! 

In spite of all the chaos we’ve witnessed, and the sadness we're feeling, we can honestly 

say that we are proud to graduate from this honorable school. 

I would also like to thank my family for constantly supporting me throughout these past 

few months.  

Finally, thank you Sister Georgette and Sister Nada for always looking out for us. You 

have both been a great influence to all students. 

Congratulations graduates! 

Class of 2021, it’s time to raise our hats � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المحتَرمةحضرة المديرة   
 السادة والسيدات،

 المدّرسون والمدّرسات،
 أصدقائي األعزاء،

الدراسي. يا  العام دعوني أبدأ بالقول إنني أتشّرف بكوني ُمنحت الفرصة أللقي خطاب التخّرج لهذا
 لمروعة! إننا نتخّرج فعًًل.

لسوء الحظ، لن  كتًلمذة وأصدقاء، لقد صنعنا هنا ذكريات ال ُتمحى خًلل العقد األخير من الزمن.
لكن بطريقة او بأخرى، لقد  أزعم أنني أعرف كًًل منكم شخصيًا عمق المعرفة، فهذا غير صحيح.

عميكم جميعًا ولكوني جزءًا من هذه العائمة  ظة لكوني تعّرفتتشابكت دروبنا. لذا، أعتبر نفسي محظو 
اعتنوا بنا فعًًل ودّرسونا بشغف. لقد بذلوا معنا قصارى  المذهمة. لدينا بعض أفضل المدّرسين الذين

تكن األمور بالتأكيد سهمة عميهم، لكنهم أعطوا كل ما لديهم  جهدهم، ال سيما هذه السنة. لم
بشكل ممتاز. يءليساعدونا في فهم كل ش  

نواح مختمفة،  أنا واثقة من أن كّل واحد منكم يتمتع بميزة خاصة فأنتم جميعكم مبدعون وأذكياء من
الحياة قد تفاجئكم من خًلل  وأنا أكيدة من أنكم سوف تنتصرون عمى الحياة وتُنجزون أموًرا رائعة.

مكانًا أفضل!  دعونا نجعل العالمتستسمموا.  تحديات وعوائق كثيرة، لكن ال تدعوها ُتوِقفكم، وال  
بصدق إننا  بالرغم من الفوضى كّمها التي شهدنا عميها ومن الحزن الذي ينتابنا، نستطيع القول

 فخورون بالتخّرج من هذه المدرسة المحتَرمة.
 كما أود أن أشكر عائمتي عمى دعمها المستمر لي طوال األشهر القميمة األخيرة.

بصورة عظيمة  ا أخت جورجيت ويا أخت ندى عمى اهتمامكما الدائم بنا. لقد أّثرتماوأخيرًا، شكرًا لك ي
 عمى كافة التًلميذ.

 مبروك لكم أيها الخّريجون!
0202  يا تًلمذة دفعة  

  لقد حان الوقت لنرمي قّبعاتنا بالهواء
 
 
 


