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رحلة
كنج
سولومون
أكاديمي
كجزء من مقترح ضم كنج سولومون أكاديمي وآرك بادنجتون جرين إلنااء
مدرسة واحدة ممتدة لتامل موقعين ،وجهنا الدعوة لمجتمع بادنجتون جرين
من اآلباء ومقدمي الرعاية لزيارة موقع كنج سولومون أكاديمي .من المزمع
القيام بهذه الرحلة يوم الجمعة  42نوفمبر من الساعة  5428صباحًا وحتى
الساعة  01408صباحًا .إذا كنت تود مرافقة السيد ماكس هايمندورف والسيدة
كاترين ديكس فإنهما سيكونان في طريقهما إلى كنج سولومون أكاديمي في
تمام الساعة  54:1صباحًا .أما إذا كنت تود المجيء منفر ًدا ،فيرجى مقابلتنا
عند المدخل الرئيس لاارع  .Penfold Street, NW1 6RXونحن
حريصون كل الحرص على سماع تعليقاتكم على المقترح للتأكد من اختيار
أفضل تعليم ممكن ألطفالنا ،في الحاضر وفي المستقبل.

السنة الثالثة :ديما أيه وسارة أيه وهانيسا أيه وتانياا بي وبليرينا دي وعباس
آي وآدم تي آي تي وآنا إم ومسعود آر ونامين آر وفهد إس وديان واي
وحمزة أتش.
السنة الرابعة :مالك أيه إل إس وآية أيه وساري أيه وسمية أيه وتيودور دي
وكنزة إي وان أتش وفاطمة إف ومحمد أتش وسهر أتش وزينب كاي وإيالف
إم وفيان إم وأشرف إف إم ورعد إن ونرمين آر وآنا إس وهالي دابليو وشهد
أيه وأراميد بي.
السنة الخامسة :سارة إيه ووسيم أيه-كاي وبوان آي وباوار أيه وخديجة أيه
وسلطان أيه وهاني أيه وكايليه سي وليزا أتش وديا أتش ومحسن جاي ونادر
إل وإميلي بي ومروة إس وسمية إتش وكيرا إم-كاي وعلي أتش.
السنة السادسة :هال أيه كاي وهديل أيه وجومانا أيه وان إم وإرنست أيه
ونور الدين إي وان إف وعمار تي آي تي وأحمد جاي ومايا جاي ومحمد أيه
كاي وسيدار كاي ومحمد إم وشاكيبور آر وليدا إس وملك تي وعادل تي
ومالك أيه ومهدي أيه ودانية إي ومحمد إف وفاطمة أتش وسارة جاي ومحمد
جاي وأكرم كاي وعبد الرازق إم وسارة إم وأدريانا إم وخديجة إس وصوفيا
إس وجمانة إس وريحان إتش.
ياكل هؤالء األطفال نسبة  %42من أطفال المدرسة وحضروا إلى المدرسة
كل يوم لمدة  ::يو ًما دون تفويت أي من أوقات التعلم .حصل هؤالء األطفال
على شارات الحضور بنسبة  %011في اجتماعنا اليوم .إذا لم يحصل طفلك
على شارة اليوم ،يرجى العمل جاهدَا للتأكد من حضوره إلى المدرسة بانتظام
من اآلن فصاعدًا .تذكر ،إذا تغيب طفلك عن الحضور ألكثر من سبعة أيام،
فلن يصل حضوره إلى المستوى المقبول "جيد" بنهاية العام.

ألاطفال الذين حضروا بنسبة %011
 أحسنتم ًصنعا!
أحسنتم صنعًا أيها االطفال من الحضانة وحتى السنة السادسة الذين حضروا
بنسبة  %011في الفصل األول من هذا العام من تاريخ  4102/9/18وحتى
 .4102/01/41وهؤالء هم:
الحضانة :بسمة أيه وان وأركان أيه وفيصل أيه ومحمد أيه وليون أيه وعبد هللا
بي وعلى آي وعادل كاي وفيداد إم وزويا إم وهارون إم وأروى كيو ومحمد
بالل آر وسام آر ومايكل إس سي.
االستقبال :آدم أيه-آر وريان أيه إل جاي وعيسى أيه ونُسيبة أيه وركان آيه
وبليرون دي وأليكس دي وفريدي إيي وإيمارن آي آي وجابر جاي وتايلور إل
وفرح إم وأمير إس ويوشو تي وعلي أيه إل أيه ورافائيال إم.
السنة األولى :كالي سي ونينا دي وملك إف وجميمة إتش ومحمد كاي وسارة
كاي وأرمين إم ونزرين إم إتش وسما آر وسيلين واي.
السنة الثانية :هافاش أيه وعماد أيه آر ونعيمة أيه وعمران أيه إل جاي وأحمد
أيه إل إم وريان أيه ومحمد أيه ونواز أيه وجينيفرا دي آر ولودوفيكو دي آر
وأمين إي وشاد آتش ،ونبا آي وفريدة آي ومحمد آي وهاجر جاي ودنيا كاي
وفاطمة كاي ،ومروة إم وحمزة آر وإياد إس ،دنيا إس.
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حفل تأبيني ملايكل بوند
حظيت السيدة كاترين ديكس والسيدة رودني بيل بفرصة حضور الحفل
التأبيني لمايكل بوند يوم الثالثاء  02نوفمبر بكاتدرائية القديس بولس .لقد كانت
تجربة شديدة الخصوصية وتذكرة رائعة بالروائي البارز مايكل بوند .كم كنا
محظوظين ألننا استفدنا من شخصيته المفضلة بادنجتون .تعبيرًا عن حزننا
ً
واحتفاال بابتكاره شخصية الدب بادنجتون ،سنااهد معًا
على وفاة مايكل بوند
فيل ًما آخر بعد الظهيرة مع االستمتاع بتناول الفاار في صالة العرض ،مثلما
فعلنا يوم االثنين  05يناير  ،4104وهو اليوم الذي بدأت شراكتنا فيه مع
شركة  .Paddington Bear Ltdسوف نستمتع هذه المرة بالمعاني التي
يقدمها لنا بادنجتون من دفء وصداقة وفضول ال يعرف الحدود وأخالق
وسلوكيات رائعة ،وذلك في آخر فيلم له بعنوان "بادنجتون  ."4نأمل أن تكون
هذه تجربة رائعة أخرى ال تُنسى.

