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للون الزهري للتوعية بالسرطان .فإسهاماتكم حققت  66852:جنيه إسترليني
سنتبرع بها لألعمال الخيرية.

معلومات الاجتماع
أذكركم باالنضمام إلي السيد ماكس هايمندورف والسيدة كاترين ديكس يوم
االثنين المقبل السادس من نوفمبر في تمام الساعة  54:8صباحًا لمعرفة
المزيد فيما يتعلق بمقترح إنشاء مدرسة واحدة ممتدة لتشمل موقعين :كنج
سولومون أكاديمي وآرك بادنجتون جرين .نحن على يقين بأنه سيكون لديكم
أسئلة وتعقيبات على هذا المقترح ،لذلك انضموا إلينا لطرح أي أسئلة قد
تجول بخاطركم .نتطلع بشدة لرؤيتكم.

زيارة وزيرة الداخلية

حظي أطفال السنة السادسة بوقت مميز تعلموا خالله معنى الديموقراطية .فقد
زاروا مقر البرلمان واستمتعوا بالتعرف على الصراعات التي دارت في
الماضي بين البرلمان من ناحية والملكية من ناحية أخرى .وبعد التعرف على
النضال في سبيل منح المرأة حق االقتراع ودور المرأة في السياسة ،غمرتنا
سعادة بالغة عند تقديم السيدة أمبر رود ،وزيرة الداخلية وعضو البرلمان،
وزيارتها أطفال السنة السادسة .وبعد شرح فحوى عملها ،استمعت السيدة
رود لألطفال الذين قدموا عرضًا ،وبعدها طرحوا بعض األسئلة .لقد تعلمنا
جميعا من هذه األسئلة واإلجابات ،ومن بينها طريقة الترحيب واالنحناء عند
مقابلة الملكة!

سرطان الثدي

شكرًا لكم على ما قدمتموه من طرق
مبتكرة في ارتداء اللون الزهري في
اليوم األخير من منتصف الفصل
الدراسي الماضي لتمييز اليوم العالمي
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نتوجه بالشكر لجميع األطفال الذين لم يفوتوا ثانية واحدة من التعلم منذ بدء
الدراسة خالل النصف األول من الفصل الدراسي من هذا العام ،بإجمالي 33
يو ًما من  6102/9/2حتى  .6102/01/6سنكافئ هؤالء األطفال بجوائز
حضور خالل االجتماع التالي .كذلك نتوجه بالشكر لوالديهم ومقدمي الرعاية
لدعمهم لتحقيق هذا التحسين في بداية العام .مع أنه من الواضح أن هناك
العديد من العائالت تعمل بجد لضمان حصول أطفالهم على قسط مريح من
النوم وتناولهم وجبات صحية وتوفير وقت للتدريب حتى يكونوا في أتم صحة
عند القدوم للمدرسة وعلى أتم االستعداد للتعلم ،غير أنه من المؤسف أن
بعض العائالت لم يضعوا تعليم أبناءهم على قمة األولويات .تبلغ نسبة
الحضور اآلن  .%925:ومن أجل الوصول إلى نسبة  ،%92يجب على
جميع العائالت احترام قاعدة عدم تخلف األطفال عن التعليم خالل أوقات
المدرسة بسبب اإلجازات الممتدة .لن يُسمح بالمواعيد الطبية الروتينية خالل
مواعيد المدرسة ،ويجب دائ ًما تقديم أسباب للغياب مع تقديم شهادة مرضية
تستدعي الغياب .إذا كنت تقابل صعوبات لضمان حضور طفلك إلى المدرسة
بانتظام ،فإن ُمعلمي الفصل لدينا والسيدة ديكس جاهزون دائما لمقابلتك
لمناقشة عدد أيام التحصيل الدراسي التي لم يغتنمها طفلك والتعرف على
استراتيجيات تحسين ذلك .أما فيما يتعلق باالنضباط ،فإن الغالبية العظمى من
األطفال يصلون المدرسة في الموعد كل يوم .نشكر جميع هذه العائالت على
التزامهم وانتظامهم في الروتين الصباحي ،إذ أنكم تعلمون أطفالكم بعض
المهارات الممتازة لحياتهم فيما بعد.
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