
 

 

 البدء بأرتداء الزي الرسمي الصيفي في يوم 25 أبريل 2016
جميع األطفال بدء ارتداء  الجو أكثر دفئاً, نأمل منبمجرد أن يصبح   

. في الوقت الحاضر, وألننا النستطيع التنبوء بحالة الطقس  الموحد الصيفيالزي 
., الرجاء أن تكونوا على حريتكم بإرتداء الزي المدرسي المناسب لكم  

 .التنسوا أن تكونوا مبتسمين   
 

 البنات األوالد
جواريب رصاصي شورت و .  
قميص أبيض بياقة .  
دون ربطة عنق .  

ثوب أزرق وأبيض قطني .  
جواريب بيضاء أو كالون .   
دون ربطة العنق .  
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,أولياء األمور والمربين األعزاء  

 

 القيادة اآلمنة وموقف السيارات

بالطريقة السكان المحليين وأولياء أمور طالبنا فيما يتعلق  كان لدينا بعض الشكاوى من
التي يقوم بها بعض أولياء األمور أثناء قيادتهم السيارات والوقوف في المنطقة المحلية. 

المحليين للمدرسة,  السكانأن تراعي جميع ك إذا كنت تقود سيارتك للمدرسة, من فضل
  .وأجعل قيادتك للمركبة والوقوف بطريقة آمنة

 

  إجتماع مجلس اآلباء
لقد عقد مجلس اآلباء إجتماعاً في يوم األربعاء الماضي لمناقشة مجموعة من الجوانب 

المتعلقة بمحيط المدرسة.نشكر جميع أولياء األمور الذي كان باستطاعتهم الحضور. 
شمل جدول األعمال عدداً من المواضيع بما في ذلك تلك المذكورة أدناه. ولقد تم الكثير 

خالل يومين فقط!  –منها   
 

 نحن فعلنا قال أولياء األمور
  هل من الممكن أن يستمر

ICT club? 
البدء يعمل على حالياً  المعلم الجديد للكومبيوتر  Mr Bury  

 .club بدرس إضافي   

 يحضر بعض طالب
المدرسة وهم اليرتدون 
  الزي الرسمي الصحيح

سيتواجد كبار المدراء على أبواب المدرسة للتدقيق على 
الزي كما سيتم تذكير جميع أولياء األمور بالموضوع في 

   رة االخبارية االسبوعية المدرسية.النش
اليتلزم بعض أولياء 

األمور بالقيادة/ وايقاف 
السيارات بصورة أمنة في 

ة المحلية.المنطق   

مدير المبنى سوف يقوم باألتصال بقسم   , Mr Apointe 

خدمات المواقف في ويستمنستر لتطوير حالة المواقف 
وسوف يتم تذكير أولياء األمور بأهمية القيادة  وإيقاف 

  السيارات بصورة أمنة. 
 من أعتقد أن طفلي يعاني

 –صعوبة في التعلم 
 مالذي أستطيع فعله؟

ورشة عمل صباحية مفتوحةسوف تعقد   Ms Brenner 
لكي يتمكن أولياء األمور الذين لديهم مخاوف من مناقشة 

  األمر معها. 
, هل يمكن السباحة

للمدرسة أن تزيد أو تكرر 
  دروس السباحة؟

 تعمل المدرسة معSeymour Leisure Centre كي  

تناقش الموضوع. سيمور سنتر يقدم الخدمات للعديد من 
المدارس المحلية ولذلك من الصعب جداً زيادة العرض  
Mr McKenzieسوف يقوم  الحالي لنا. معلم الرياضة   

بالكثير من األتصاالت مع متعهدي المسابح المحلية 
 لمعرفة ماإذا كنا نستطيع زيادة عرض السباحة الحالي. 

 

Summer Fair  إجتماع 
.09/07/2016لقد بدأنا بالتنظيم لمعرضنا الصيفي السنوي, والذي سيقام يوم السبت   

المساعدة في التنظيم لهذا الحدث, يرجى منك الحضور معنا في إذا كان بإمكانك 
 إجتماعنا للمعرض الصيفي القادم في : 

4 األربعاء
th

 May at 08:30  .  
األربعاء    4

th
 May at 18:00  . 

 

 قصات الشعر وطالء األظافر

مرتب بدقة في جميع األوقات. الشعر الطويل من فضلكم التذكر بأن يكون َشعر الطالب 
للبنات واألوالد يجب أن يكون مربوط إلى الخلف بترتيب بألوان المدرسة األزرق 

إرتداء, تصاميم, كلمات أو أشكال على شعرهم أو والرمادي الغامق. اليجوز للطالب 
الشعر الدائمي والمؤقت. باألضافة إلى ذلك اليسمح للطالبات وضع طالء صبغ 

 األضافر.
  

 الزي الرسمي
الحظنا أن هناك عدد قليل من األطفال الذين اليتبعون سياسة الزي الموحدالمتفق عليها 

خصوصاً غير مناسب, مالبس  في المدرسة. مؤخراً لقد الحظنا األطفال يرتدون
الرياضية الملونة.بوتات, و األحذية ال  
   

تعكس سياستنا للزي الموحد قيمتنا وتعزز ثقافة مدرستنا في التحصيل الدراسي 
كأسرة  ناوالتوقعات العالية. الزي المدرسي خاصتنا مهم لنا النه الطريقة التي تحدد

مدرسية وانه تشجيع قوي, هوية تماسك المدرسة والتي تدعم المعايير والتوقعات في 

تأكد من ارتداء طفلك للزي  , من فضلكالحياة المدرسية. للتقدم إلى األمام جميع مجاالت
  الموحد كامالً. 

 
 

 األيام المهمة

 المناسبة  الوقت التاريخ
أبريل   29

th
 قهوة الصباح ألولياء األمور 09:30 – 08:30 الجمعة 

29أبريل 
th

 أحتفال األسمبلي KS2 14:30 – 14:00 الجمعة 
6 مايو 

th
 قهوة الصباح ألولياء األمور 09:30 – 08:30 الجمعة 

6 مايو
th

 أحتفال األسمبلي  KS1 14:30 – 14:00 الجمعة 

9 مايو
th

 Year 6 SATs Week كل األسبوع األثنين 

20 مايو
th

 الجمعة 

23 مايو
rd

 األثنين 

All weekend 

 كل الويكند

إلى 6الرحلة الداخلية للصف    
 PGL,  Windmill Hill  

 

 

 أذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات اعاله, الرجاء األتصال باآلنسة عايشة 

 0757 204 4821 على الرقم   . Aicha Berouijil, 

 أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مريحة,

Mr Molver 
 مدير المدرسة



 

 


