
 

 

(12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر )  

2017 فبراير 10الجمعة   
 

المحترمينأولياء األمور والمربين   

 
اليمكن أن أصدق اننا في نهاية الفصل الدراسي الثالث 

 –وأنني قد أكملت اول فصل دراسي كمديرة للمدرسة 
تشرفنا بالترحيب بالكثير منكم بصورة  لقد وكم كان ُممتعاً!

خاصة في قاعة الصف هذا األسبوع لحضور ورشة 
أن تكون ذا فائدة لكم وانه العمل الخاصة بالقراءة. نتمنى 

بإمكانكم الشعور بالثقة أكثر للقراءة مع أطفالكم خالل 
إما صل! من فضلكم أرسال ردود األفعال عطلة نصف الف

نود  –طفالكم أول لي مباشرًة لمديرة المرحلة الدراسية أل
ءة مع راأن نسمع أرائكم حول كيفية األستمرار بدعمكم للق

  أطفالكم كل ليلة في البيت.
 

:Reception + Y2ورشة عمل القراءة في األسبوع األول بعد العطلة للصفوف 
Reception: 22 األربعاء

nd
 Feb at 8.45-9.30am and 3.15-4pm 

Y2:  24 الجمعة
th

 Feb at 8.45-9.30am and 3-3.45pm 
 

 أسبوع السالمة األلكترونية

شكراً جزيالً لكل من حضر معنا لورشة عمل السالمة األلكترونية في يوم الثالثاء مساًء 
مراقبة كيفية تفاعل أطفالكم مع األنترنت ووسائل أيضاً. الرجاء منكم األستمرار في 

التواصل األجتماعي في البيت بأستخدام أجهزة الكومبيوتر العائلي واألجهزة األخرى.  
رئيسة الرعاية.   Ms. England   للمزيد من الدعم والتوجيه الرجاء الوصول إلى  

 
KS2    واألستقبال في األدارة 

 كما تعلمون, فلقد ودعنا في األسبوع الماضي  Ms. Blackstock. يسعدنا أن تبين لكم 

Ms. Burton Forrest and Ms. Ali, الذي من الممكن أنكم قابلتموهم في قاعة بأنه    

األستقبال, يعملون اآلن ساعات مختلفة ويأخذون على عاتقهم جميع أستفسارات أولياء 
,الحضور وكذلك األندية. بأمكانكم والعمل على تقديم المساعدة بالزي المدرسي األمور 

Infants. في الصباح سيكون عمل لألمور المالية في بناية   Ms. Francis  الذهاب إلى

  .Ali وسيعمل في فترة مابعد الظهر السيد   Ms. Burton Forrest  
 

 دعم تقدم طفلك في الموسيقى

دعم األفضل لتقدم قاموا بتقديم األستفسارات حول كيفية ال مجموعة من أولياء األمور

فأن لديهم فرصة الحصول  6أو  5, 4أطفالهم في الموسيقى. إذا كان طفلك في الصف 

إنها فرصة توجد في عدد جزء قليل من مدارس   –على اآلآلت الموسيقية  الخاصة بهم 
ومع ذلك, بمرور الوقت من الحصول على حصة واحدة في األسبوع, فأنه عموم البلد. 

كون لطفلك الفرصة للعزف على اآلته الخاصة بصورة مستمرة في من الضروري أن ي
مستمر في البيت سوف يحصلون على نتائج البيت. الطالب الذين يقومون بالعزف ال

أفضل في العزف وسيجنون ثمار عملهم الذي يأتي من خالل ذلك. الطالب الذين 
المستوى المناسب من اليقومون بالتمرين في البيت, لسوء الحظ, لن يحصلوا على 

التقدم. من فضلكم ان تكونوا على علم بأن يأخذ أطفالكم اآلتهم الخاصة للمدرسة في 
 األيام المقررة لحصصهم الخاصة:

 
4 
Exeter 

4 
Durham 

5 
Leeds 

5 
Nottingham 

6 
Oxford 

6 
Cambridge 

Tues Tues Mon Thurs Weds Friday 

 
 كيفية مساعدة أطفالكم:

لى المكان المناسب للتمرين, مع المنصة الخاصة بالنوتة التأكد من حصولهم ع .1

 الموسيقية أو الحائط للصق النوتة الموسيقى عليه.
. األستماع لما يعزفه طفلك. قم بالسؤال عن أسم المعزوفة, وعن المهارات الالزمة.2  
في نهاية كل  . قم بتشجيع طفلك لعزف معزوفتهم الخاصة لك/ العائلة/ األصدقاء3

 جلسة تدريبية.
للفائدة التي يحصل طفلك من خالل ممارسة التمرين. لكن حسب حد معين  هناك اليوجد

دقائق, ثالث مرات باألسبوع.  10التوجيهات الصعبة فأن الحد المطلق يجب أن يكون   
) رئيس الموسيقى (  Mr Parratt ,شكراً جزيالً ألستمراركم بدعم 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 Kidzania!   في 3الصف 

“Kidzania”  ئع في على يوم را 3حصل طالب الصف  

كانت تجربة رائعة لألطفال لكي يكونوا مستقلين, القيام 
اماتهم, حل المشاكل وتعلم بأختيار نوع العمل من خالل أهتم

 -أو توديع -استراتيجيات حول كيفية الحصول على األفضل
 أموالهم )kidzos(. جميعهم كانوا متعبين في نهاية يومهم  

 األول من العمل!
 
 

 أسبوع القراءة

اننا في صدد األحتفال باليوم العالمي للكتاب كجزء من أسبوع القراءة في األسبوع 
صف الفصل. الرجاء األطالع على النشرة األعالنية لمعرض الكتاب الثاني بعد عطلة ن

الدراسي الذي سيقام خالل ذلك األسبوع. تستقبل المدرسة جزء من العائدات من كل 
المبيعات فأذا كنت تبحث على الكتب الجديدة لطفلك, من فضلك شرائها من معرض 

  من الفصل القادم. الكتاب المدرسي! أنظر إلى هذا المكان في األسبوع األول
 

EYFS التبرع باأللعاب 
في هذه السنة. إذا كانت لديك أي  حضانة جديدةوتوفير كما يعلم الكثير منكم, قمنا بفتح 

العاب,  االلغاز أو كتب مخزونة في المنزل, أو تعرف أي شخص من خالل عالقاتكم 
الدمى, بانوراما.... أي لتبرعات! العاب السيارات, العائلية واالصدقاء, فأننا بحاجة إلى ا

شي تعتقد انه مناسب للسنوات المبكرة! نتمنى العاب مائية أيضاً  لذا اذا توفرت لدى أي 
   شخص يود المشاركة. إذا كنت ترغب باالستفسار حول اي شي قبل التبرع, من فضلك 

.Infants   في بنايةMs. Honey or Ms. Jackson إلى التحدث    

 

ية  عرب ترجمة  ال   ال

 
بترجمة نقدم أمتنانا الكبير إلى أسمهان, أحدى ألياء األمور المتطوعة, والتي كانت تقوم 

وطبع نشرة األخبار األسبوعية كل أسبوع للغة العربية. ستقوم بالعمل ساعات أكثر بعد 
وبشدة اننا نقدر  -عطلة نصف الفصل لذا سوف لن يكون بقدورها الترجمة بعد األن

الوقت التي كانت تقدمه لعوائلنا ونتمنى لها األفضل في عملها الجديد. شكراُ جزيالُ 
!أسمهان  

 
ين  ف موظ ار ال ب   أخ

. كانت تشعر2017للذهاب والعمل في مدرسة  في سبتمبر   Sam Davies  قررت 

 بالمتعة خالل عملها في مدرسة Ark Paddington Green هذه السنة, ونحن سعداء

ستقوم بمشاركة تجربتها العملية هناك ونقلها لفريق عمل المدرسة هناك.وهذه النها 
االنتقالة مثيرة لها. الطالب, اولياء األمور والموظفين سيفتقدون التأثير الكبير والعالقة 

التي بنتها مع  مدرستنا ولكنها ستكون جزء من فريقنا الكبير والعائلي. سوف تكمل 

  .2017عملها معنا لنهاية جوالي 
 

كل يوم جمعة –جلسات قهوة أولياء األمور الصباحية القادمة  , 08:30 – 09:30 
Friday 24 نرحب 

th
 Feb جلسة قهوة الصباح  القادمة ستكون في يوم الجمعة 

الصف  متواجدين بالخصوص وسيكون معلمي  1بالجميع, وأولياء أمور صف

والدردشة. لمشاركتكم الشراب الساخن  
 

عطلة نصف الفصل جميلة! نتطلع لرؤية جميع األطفال  والعودة في الوقت أتمنى لكم 
فبراير, 20الطبيعي في يوم األثنين  

 
Ms. Humphreys 



 


