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أمسيات اآلباء
نتقدم بالشكر الجزيل إلى اآلباء
ومقدمي الرعاية لحضورهم الكبير
في أول أمسية آباء في عام ،2018
والتي أُقيمت يوم اإلثنين الماضي.
شكر خاص ألنهم واجهوا طق ًسا
سي ًئا مطيرً ا وتحملوا ذلك في سبيل
مقابلة مُعلمي الصف لمعرفة المزيد
عن إنجازات وتقدم األبناء
بالمدرسة .سنعقد أمسية اآلباء الثانية واألخيرة هذا الفصل الدراسي يوم اإلثنين المقبل
 22يناير من الساعة  2:00ظهرً ا إلى الساعة  5:30عصرً ا .يلزم اصطحاب
األطفال في تمام الساعة  1:45ظهرً ا .يرجى التأكد من تسجيلك للحصول على موعد
مع معلم الطفل ،واألهم من ذلك هو تأكدك من أن طفلك سيحضر أثناء مناقشة تقدمه.
من المتوقع حضور جميع اآلباء/مقدمي الرعاية .من ثم نرجو منك عدم إرسال
األشقاء األكبر س ًنا للحضور نيابة عنك .كما اعتدنا سيتوفر مترجمون للغتين العربية
والكردية ،وبالتالي عليك إبالغ مُعلم الفصل إن كنت في حاجة إلى ذلك .إذا كانت
ساعات عملك ال تسمح لك بالحضور في الوقت المحدد ،فإنه يسعد موظفونا ترتيب
ساعات أخرى بديلة لضمان الحضور بنسبة  .%100ستوفر المدرسة مكا ًنا لألطفال
الصغار حتى تكون أنت وطفلك قادرين على التركيز بشكل تام في تلك المناقشات
المهمة.

الربو
رسالة إلى اآلباء ومقدمي الرعاية الذين
يستخدمون بخاخ الربو بالمدرسة .هناك
مقترح في اآلونة األخيرة مفاده أن
ارتداء وشاح يغطى الفم واألنف يساعد
في منع حدوث نوبات الربو خالل شهور
الشتاء .مصدر هذه المعلومة هو أخبار
بي بي سي .لمزيد من المعلومات يرجى
زيارة هذا الموقع:
http://www.bbc.co.uk/news/health-42199200
الشكر مقدم لكم من نعيمة جود وراشيل جاكوبس ،قادة فريق اإلسعافات األولية.

نادي ما بعد المدرسة
س ُتقام جلسات النادي األخيرة لنوادي ما بعد المدرسة في التواريخ المدرجة أدناه.
س ُتغلق هذه النوادي وس ُتفتح مجد ًدا بعد إجازة نصف العام .على جميع العائالت تقديم
طلب جديد لحجز مقعد .كما أن أي طفل كان اسمه في قائمة االنتظار ،سيُحجز له
مكان تلقائي في النوادي الجديدة.
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النوادي الحالية
نادي الكريكيت
نادي الرقص السنة األولى
والثانية
نادي وان فويس
نادي الفروض المدرسية
نادي الطالب العسكريين

آخر جلسة
الثالثاء  6فبراير
األربعاء  7فبراير
األربعاء  7فبراير
الخميس  8فبراير
الخميس  8فبراير

س ُتعطى استمارات التسجيل لألطفال خالل األسبوع الذي يبدأ يوم اإلثنين  29يناير.
وسيكون عليهم إعادتها إلى مكتب المدرسة .س ُتدرج قوائم النوادي الجديدة في وحدة
العرض خارج المكتب بحلول اإلثنين  5فبراير .ستبدأ النوادي الجديدة خالل األسبوع
الذي يبدأ يوم اإلثنين  19فبراير وستشرع في العمل في نفس اليوم ،من الساعة
 3:30عصرً ا إلى الساعة  4:15عصرً ا .نرجو منكم الحضور الصطحاب األطفال
على الفور .سيظل نادي اإلفطار كما هو بالقائمة الحالية ،ولكن نرجو منكم
االستفسار عن األماكن المتاحة .جميع النوادي مجانية ما عدا نادي الطالب
العسكريين .إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات ،توجه إلى شيريل فرانسيس
وجاكي غاردنر بمكتب المدرسة .يرجى الرجوع أدناه لمعرفة قائمة النوادي المتاحة
بعد نصف العام والتواريخ التي ستبدأ فيها

النادي
نادي الطبيعة
قائد النادي
صوفيا ليوانو
نادي الكريكيت
قائد النادي
سام جير
نادي الرقص
قائد النادي:
نانا نتياموا
نادي وان فويس
قادة النادي
لورين تود وبولينا كنابيك
نادي الفروض المنزلية
قائد النادي
أميليا بيكيرينغ
نادي الرقص
قائد النادي
جيس سميث
نادي الطالب العسكريين
قائد النادي
جون مارسدن
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