آرك بادنغتون غرين
برايمري أكادمي

نشرة إخبارية
الجمعة  08سبتمبر
النشرة رقم 1

كرومبتون ستريت ،ويست منستر ،لندن  ،W2 1NDتلفون0207641 4122 :
ايميل info@arkpaddingtongreen.org :موقع الكترونيarkpaddingtongreen.org :

أهال بكم من جديد!
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم جميعا بعطلة صيفية رائعة .فريق أكاديمية بادنغتون غرين يود
أن يقول شك ار لعائالتنا على الجهود التي تبذلونها في إعادة تنظيم صباحكم وأعمالكم
المنزلية لتكون موائمة لليوم المدرسي الجديد بعد أن تم تمديده .نحن ممتنون للغاية الستفادة
الغالبية العظمى من الطالب هذا األسبوع من تعلم إضافي من الساعة  0..8صباحا،
حيث بإمكان األطفال دخول الفصول الدراسية في اليوم األول ألنهم وصلوا في الموعد
المحدد في  0..8صباحا.

وكان الرقم اإلجمالي للحضور المدرسي للسنة الدراسية  .8.0 - .8.5أقل من المتوسط
الوطني .بفضل دعمكم هذا العام ،نحن بحاجة إلى تحسين حقيقي في الحضور إلى ما ال يقل عن
 ٪70لكي نضمن أن جميع الطالب قد حققوا استفادة من فرصتهم في التعليم الكامل في كل وقت.
كل ثانية من الوقت تعتبر ذات قيمة بالنسبة لمعلمينا وطالبنا ،لذلك نرجو منكم العمل الجاد
لضمان عدم تأخر أطفالكم بتاتا ،وعدم قضائهم العطلة خالل أوقات المدرسة وحضورهم المواعيد
الطبية خارج ساعات الدوام المدرسي.

ورش عمل التعلمية المنزل والعشاء بعنوان "التعرف عليكم"!
المرحلة العمرية

أحسنتم – األطفال الذي واظبوا على الحضور بنسبة %011

االستقبال

 ...80..8.0مع نهائة السنة الدراسية الماضية.

الحضانة

السنة األولى  :نعيمة اي ،عمران ال ج ،أمينة ح ،نابا آي ،دنيا كي ،فاطمة كي ،مروة إم،
دنيا إس
السنة الثانية  :ديما اي ،سارة اي ،صفية اي ،تانيشا بي ،عباس آي ،نوح آي ،آدم طارق
السنة الثالثة  :مالك آل إس ،آية اي ،ساري اي ،سمية اي ،ساجا اي ،تودور دي ،عمرو
إي ،عبد الرحمن إي ،عبد اهلل إف ،سهر إتش ،زينب كي ،شاكيل إم ،آني إس
السنة الرابعة :سارة اي ،بوان اي ،بوار اي ،ريان اي ،خديجة اي ،سارة اي ،سلطان اي،
كايليه سي ،حو ار اتش ،ضياء اتش ،محسن جي ،نهيلة ان ،مروة إس
السنة الخامسة :هديل اي ،الوليد حامد آل اي ،زهرة آل تي ،إرنست اي ،ريان سي ،دانيا
إي ،سارة اتش ،عمار طارق آي ،أحمد جي ،ميا جي ،أكرم كي ،محمد أيوب كي ،صادار
كي ،كايال إم ،سارة إم ،شاكيبور آر ،خديجة إس ،جومانا إس
تهانينا الخاصة لألطفال ال  .0التالية أسمائهم الذين حققوا حضو ار بنسبة
 ٪.88على مدار عام كامل ،وهذا يعني أنهم جاءوا إلى المدرسة كل يوم
لمدة  .05يوما ولم يفوتوا أي وقت تعلمي ،وقد حصلوا جميعا على ميداليات
التميز الموسومة ب  ٪.88في التجمع الصباحي اليوم....
السنة الثانية :عمران أل جي ،نابا آي ،دنيا كي ،مروة إم
السنة الثالثة :عباس آي ،آدم طارق آي ،آنى إم ،فهد إس
السنة الرابعة :تيودور دي ،عبد الرحمن إي
السنة السادسة :هديل اي ،دانيا إي ،عمار تي ،صادار كي ،شاكيبور آر

السنة 0

الخميس  14سبتمبر

السنة .

حققوا حضو ار بنسبة  %.88في الفترة الواقعة من تاريخ  88.85..8.0وحتى

آي ،إميرز جي ،إبراهيم كي ،باتيك إم ،آنى إم ،بورفا إن ،ماريا أوه ،فهد إس.

السنة .

األربعاء  13سبتمبر

السنة 8

عمل رائع لألطفال ال  58التالية أسمائهم ،من سن الحضانة وحتى سن السادسة ،والذين

الوقت

التاريخ

من  2.30إلى
4.00
مساء

الجمعة  15سبتمبر
اإلثنين  18سبتمبر
الثالثاء  19سبتمبر
األربعاء  20سبتمبر

السنة 5

الخميس  21سبتمبر

السنة :

الجمعة  22سبتمبر

خالل األسبوعين المقبلين ،ستقوم كل مجموعة من كل مرحلة عمرية بتقديم ورش عمل الوجبات
المنزلية في التواريخ المذكورة أعاله من الساعة  .::8ظه ار وحتى  0:88مساء .نأمل أن يحضر
أحد أفراد العائلة أو مقدم الرعاية بحيث يشعر كل طفل بدعم أسرته ليحقق ما هو مرجو بنجاح في
هذا العام .وسوف تشمل كل ورشة عمل تعلم استراتيجيات جديدة مفيدة يمكنكم استخدامها في
المنزل لدعم أطفالكم .وستكون هذه الدورة األولى المكونة من ست ورش عمل تعلمية لألسرة
لحضورها من قبلكم هذا العام.
في نهاية ورشة العمل سنعقد العشاء تحت عنوان "التعرف عليكم" ،كما هو الحال في العام
الماضي .ستعطي هذه جلسات المعلمين فرصة مميزة للتعرف على العائالت الجديدة وتمنحكم
أيضا الفرصة للتعرف على المعلمين ألطفالكم الجدد .نأمل أن تكون باستطاعتكم إحضار ما
تشتهونه من الطعام أو أطباق الحلوى البيتية (أو كليهما!) ،والمفضل أن ما ستحضرونه مستلهم
من ثقافات بالدكم حتى يجرب أطفالنا الطعام من جميع أنحاء العالم .يمكن ارتداء اللباس التقليدي
أو مالبس خاصة خالل العشاء ،واذا رغبت عائالتكم بمشاركة أغنية ،أو الرقص ،مقطع موسيقى
أو قصيدة شعرية ،سيكون ذلك رائعا ،ونتطلع بتوق إلى مناقشات مائدة العشاء وتناول الطعام
والمرح معكم.

