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المستمر بالحفاظ على التواصل المتميز مع مجتمعنا وإعالمكم بأحدث
المعلومات وبيانات األداء .نتطلع إلى التعلم معكم مجددًا في التواريخ التالية.
يرجى إضافتها إلى المفكرة لضمان التخطيط المسبق لدعم طفلكم.

رحلة
كنج
سولومون
أكاديمي

اليوم
إلاثنين  8يناير
الثالثاء  9يناير
ألاربعاء  01يناير
الخميس  00يناير
الجمعة  01يناير
إلاثنين  01يناير
الثالثاء  01يناير
ألاربعاء  01يناير

املوعد
2.00 - 2.50
2.15- 3-30
2.15- .3..30
2.15- 3.30
2.15- 3.30
2.00 - 2.50
2.15- 3.30
2.15- 3.30

الخريف 1101 - 1
حضور آلاباء /مقدمي الرعاية
نسبة الحضور %

الصف الدراس ي

انضم  43من اآلباء ومقدمي الرعاية إلي السيد ماكس هايمندورف والسيدة
كاترين ديكس ضمن جولة في كنج سولومون أكاديمي حيث زاروا الصفوف
المدرسية من السنة الخامسة إلى السنة الحادية عشر يوم الجمعة الماضي.
وزرنا أيضًا مختبر العلوم ومسرح الموسيقى .لقد كان أمرًا رائعًا أن نلتقي
األطفال ونسمعهم وهم يتحدثون بحماس وصدق عن مدرستهم ،وكذا رؤيتهم
يتفاعلون مع زمالئهم ومعلميهم .كما الحظنا سير الدراسة في عدة فصول
والتالميذ يعملون في صمت ولكن بمثابرة وجد .أما الموظفون فكانوا مرحبين
للغاية كما كانوا خدومين جدًا لعدد كبير من الزوار .كذا تُوجت الرحلة بفرصة
مشاهدة بروفة مذهلة قدمتها الفرقة الموسيقية المدرسية .فيما يتعلق باآلباء
ومقدمي الرعاية الذين لم يستطيعوا حضور هذه الزيارة ،سنرتب زيارة أخرى
يوم الثالثاء  21ديسمبر من الساعة  1122حتى الساعة  .4122وسنتقابل في
آرك بادنجتون جرين في تمام الساعة  1122لنسير معًا أو نتقابل في كنج
سولومون أكاديمي في تمام الساعة  1122ظهرًا خارج المدخل الرئيس لشارع
.Penfold Street

مواعيد طبيب ألاسنان
هذا تذكير بتحديد جميع مواعيد الزيارات االعتيادية لطبيب األسنان والطبيب
المعالج قبل المدرسة أو بعدها أو أثناء اإلجازات المدرسية وأيام التدريب،
ومن ثم ال يتغيب األطفال عن الفصل بدون ضرورة .لن يسمح مكتب المدرسة
ألولياء األمور باصطحاب ذويهم من الفصول من أجل إجراء الفحوصات
االعتيادية ،وسيُطلب منهم تحديد موعد آخر .ونحن نعي تما ًما أن إعادة تحديد
مواعيد المستشفى يكون أكثر صعوبة.

ورشات التعلم املنزلية
تعرض الجداول في العمود المقابل نسبة حضور اآلباء ومقدمي الرعاية في
ورشات التعلم المنزلية المقامة في أكتوبر  1222وحضور هذا العام أكتوبر
 .1222كما ترون ،فقد تحسنت نسبة الحضور تحسنًا كبيرًا ،وكذا تحسنت
نسبة حضور السنة الثالثة العام الماضي ،والتي هي اآلن السنة الرابعة ،بنسبة
 .%23بعد أن جربتم مع طفلكم اختبار الطالقة من حيث عدد الكلمات خالل
الدقيقة الواحدة ،نأمل أن تقضوا الوقت لتحسين سرعة القراءة والطالقة عند
طفلكم ،خصوصًا إذا لم يحقق  222كلمة في الدقيقة الواحدة .يسمح لنا دعمكم
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السنة
الحضانة
السنة ألاولى
السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الرابعة
الاستقبال
السنة الثانية
السنة الثالثة

%89
98%

السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الرابعة

93%
65%
92%

السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الاولى
الاستقبال
الحضانة

97%
61%
100%

الخريف 1222 - 1
حضور آلاباء /مقدمي الرعاية
الصف الدراس ي

نسبة الحضور %

السنة السادسة

46/46

100%

السنة الخامسة

23/24

96%

السنة الرابعة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة ألاولى
الاستقبال
الحضانة

32/36

89%

26/27

96%

32/32

100%

18/18

100%

26/26

100%

27/27

100%

الفعاليات القادمة
الجمعة  8ديسمبر
الثالثاء  01ديسمبر
ألاربعاء  01ديسمبر
الخميس  01ديسمبر
الجمعة  01ديسمبر
من إلاثنين  00ديسمبر إلى الجمعة  01ديسمبر
الثالثاء  09ديسمبر
ألاربعاء  11ديسمبر

يوم التدريب -غلق املدرسة
حفلة جماعية للسنة الاولى والثانية
حفلة جماعية للسنة الثالثة والرابعة
حفلة جماعية للسنة الخامسة والسادسة
عشاء عيد الكريسماس للتالميذ
معرض الكتاب
احتفالية الغناء
آخر يوم دراس ي
 1011حفالت الكريسماس

