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ورش التعلم المنزلية
سفراء الفصول
استلهامًا لكلمة آنت لوسي التي ألقتها أمام
بادينغتون "إذا كنا لطفاء ومهذبين ،سيكون
العالم بخير" ،يتدرب مجتمع بادينغتون غرين
بأكمله على تحسين المهارات المتعلقة بالتهذيب
واالحترام .خالل فترة التجمع األسبوع الماضي،
أطلقت كاتارين ديكس خطة جديدة تهدف إلى
تطوير سفراء الفصول ،األمر الذي يعد ممارسة شائعة في مدرس آرك
األخرى .يجب أن يكون سفير كل فصل قادرً ا على أن يكون نموذجً ا لألخالق
المثالية ،ويكون قادرً ا على الترحيب بالزوار وشرح العملية التعليمية أثناء
ً
فضال عن التعبير عن التقدير أثناء الرحالت .يعمل
تلقي الدروس بكل ثقة،
األطفال جاهدين على استخدام كلمات مثل" :من فضلك" و" شكرً ا" و
"معذرة" و "آسف" ،وأيضًا قادرين على اإلطراء وعلى التجمل في نوعية
التحية الصباحية لدينا وكذا وتوديعنا في اّخر اليوم .سيتحقق فريق المعلمين
لدينا بأكمله من جميع األطفال خالل األسابيع المقبلة لتحديد أي طفل سينال
لقب "سفير الفصل".
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التوضيحية

ورش التعلم المنزلية

يبين الجدول الموجود في العمود التالي نسبة حضور االًباء ومقدمي الرعاية في
ورش التعلم المنزلية واجتماعات ا َ
الباء الخاصة بنا هذا الشهر .يعمل فريق آرك
بادينغتون ج رين على ضمان التخطيط الجيد لتلك االجتماعات ،وتزويد األسر
بتحديثات منتظمة فيما يخص تقدم األطفال ،وتقديم توصيات وتوجيهات مفيدة
فيما يتعلق بالدعم األمثل والذي يضمن تقدم مستوى الطفل .نشكركم على اإلقبال
الرائع على الحدثين وعلى التزامكم الدائم بكل ما يتعلق بتعليم أطفالكم .مثلت
ردود الفعل اإليجابية واالمتنان من التأثير اإليجابي الذي شهده ا َ
الباء ومقدمي
الرعاي ة في المنزل دفعة حقيقة لفريق عمل بادينغتون غرين .إنه شعور مميز
عندما يكون التواصل بين المدرسة والمنزل من القوة التي تتيح لألطفال فرصة
التفوق.
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إلقامة حفل تأبين لوفاة مايكل بوند ،قام األطفال
باستكشاف األنماط المختلفة للرسامين الذين رسموا
بادينغتون .ابحث عن بعض اإلبداعات المفضلة
لمدرسة الرسم ،مريم رحيم ،الخاصة بنا .رسمت
هذا الرسم التوضيحي الرائع جميمة (في السنة
األولى).
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