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عا ٌم جدي ٌد سعي ٌد للجميع!
العاملون
يتحمس
بالمدرسة للرجوع إلى
الدراسة وقد استمتعنا
حقا بالعودة للتدريس
بالفصول المدرسية .لقد
كانت بداية ممتازة لعام
2018

حضور بنسبة %100
لقد أحسن  91طفًل صنعا من الحضانة وحتى الصف السادس إذ أنهم قد
حضروا بنسبة  %100من تاريخ  2017/11/1وحتى .2017/12/20
وقد مُنحوا جميعا شارة الحضور بنسبة  %100في اجتماعنا .وقد أحسن 78
طفًل اآلتي ذكر أسماءهم الصنع على وجه الخصوص ،فقد كانوا يحضرون
إلى المدرسة كل يوم لمدة  69يوما ،خًلل فصل الخريف كامًل .لقد مُنحوا
ميداليات لحضورهم المبهر.
الحضانة :فيصل أيه وهارون إم وأروى كيو وبًلل إم آر.
االستقبال :عيسى أيه وركان أيه وفريدي إي وفرح إم وفير إن وياشو تي.
الصف األول :نينا دي وملك إف وجميمة اتش ومحمد كاي وسارة كاي وسما
آر.
الصف الثاني :عمران آل جيه وريان أيه وجينيفرا دي آر ولودوفيكو دي آر
وأمين إي وشاد اتش ونبأ آي وفريدة آي ومحمد آي وفاطمة كاي وحمزة آر
وإياد إس ودنيا إس.
الصف الثالث :ديما أيه وسارة أيه وتنيشا بي وعباس آي وباتريك إم وآالء إم
وبورفا إن ومسعود آر وفاهد إس وأنا إم.
الصف الرابع :مًلك آل إس وآية أيه وساري أيه وسمية أيه وتادور دي
وكنزى إل أتش وسهر اتش وإلفا إم وردا إن وين أو وشاكل آر ونرمين آر
وأنا إس.
الصف الخامس :سارة أيه ووسيم أب كاي وبوان أيه وبوار أيه وسلطان أيه
وليزا أتش وضياء أتش ومحسن جاي ونادر ومروة اس وكايلي سي.
الصف السادس :هالة أب كاي وهديل أيه ودانيا إي وفاطمة إتش وأحمد جاي
وسارة جاي وأكرم كاي ومحمد إم وعبد الرازق إم وسارة إم وشاكيبر أر
وخديجة إس وسوفيا إس وليدا إس وعادل تي.
شكرا لجميع األطفال الذين لم يفوتوا درسا تعليما واحدا خًلل الفصل
الدراسي األول من هذا العام .شكرا لآلباء ومقدمي الرعاية الذين يعطون
أولوية لتعليم أطفالهم .فكل ثانية يقضونها في المدرسة ومع مدرسيهم تعطينا
فرصة أفضل لتحقيق تقدم في هذا العام .يرجى الرجوع إلى التواريخ المحددة
للفصل الدراسي أدناه لما تبقى من هذا العام .ويرجى عدم االعتبار باإلجازة
المقيّدة ضمن فترة الفصل الدراسي إذ أننا نريد أن نحسب على أساس جميع
الطًلب الذين يحضرون لًلستفادة من الدروس المخطط لها جيدا.
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تواريخ الفصل الدراسي لعام 2018-2017
فصل الخريف 2017
فصل الخريف 2017

ينتهي  3:15عصرا
يبدأ  8:45صباحا
األربعاء  6سبتمبر  2017الجمعة  20أكتوبر 2017
الثًلثاء  31أكتوبر  2017األربعاء  20ديسمبر 2017

فصل الربيع 2018
فصل الربيع 2018
فصل الصيف 2018
فصل الصيف 2018

الخميس  4يناير  2018الجمعة  9يناير 2018
االثنين  19فبراير  2018الخميس  29مارس 2018
الثًلثاء  17إبريل  2018الجمعة  25مايو 2018
الجمعة يوليو 2018
االثنين  4يونيو 2018

يرجى الرجوع مجددا لمعرفة تواريخ الفصل الدراسي لعام ،2019-2018
حتى يكون لديك كثير من اإلشعارات المسبقة عن عطًلت مدرستنا .إذ أن
ذلك يسمح لك بحجز تذاكر السفر للعطًلت عندما تكون متوفرة بكثرة.

أمسيات اآلباء

س ُنقيم أمسية آباء هذا
االثنين الموافق 15
يناير من الساعة 3:00
وحتى الساعة 5:00
عصرا .وكذلك يوم
االثنين  22يناير من
الساعة  2:00إلى
 5:30مساءا .سيتعين
على األطفال الحضور
في موعدهم المعتاد في
تمام الساعة  2:50هذا
االثنين وفي تمام الساعة  1:45ظهرا يوم االثنين الموافق  22يناير.
وسننظر؛ أثناء هذه اللقاءات ،في أمر جودة التعلم في قراءة طفلك وكتابته
والرياضيات أو ُكتب الموضوعات أو ملفهم المزود بالصور إن كانوا في
مرحلة الحضانة أو االستقبال .سنراجع كذلك حضورهم وتأخرهم وإنجازاتهم
في الحصول على طابع العمل الجامعي وعادة قراءتهم المنزلية.
يرجى التأكد من تسجيلك للحصول على موعد مع معلم طفلك للصف .من
المتوقع حضور جميع اآلباء/مقدمي الرعاية .نرجو منك عدم إرسال األشقاء
األكبر سنا ،واألهم من ذلك هو تأكدك من أن طفلك حاضر لمراجعة تقدمه.
إذا كانت ساعات عملك تجعل من الصعب عليك الحضور أثناء تلك الساعات،
فإنه يسعد موظفونا ترتيب ساعات أخرى بديلة .سيُتوفر دور حضانة لألطفال
الصغار ،وبناء على ذلك ستكون أنت وطفلك قادرين على إعطاء االهتمام
الكامل لتلك المناقشات المهمة بخصوص سير تقدمهم.

الفعاليات القادمة:
الثًلثاء  6فبراير

الحفلة الجماعية للصف األول والثاني

األربعاء  7فبراير

الحفلة الجماعية للصف الثالث والرابع

الخميس  8فبراير

الحفلة
والسادس

الجماعية

للصف

الخامس

