Friday 9 February
Newsletter 20
Crompton St Westminster London W2 1ND T 020 7641 4122
info@arkpaddingtongreen.org arkpaddingtongreen.org

الحفالت الجماعية
تهانينا للعديد من الطالب المدرجين أدناه الذين نجحوا
في تحدي  summitمن خالل "تحفيز اآلخرين"
والحصول على طابع العمل الجماعي في دفتر القراءة
لما ال يقل عن  20يومًا خالل نصف هذا الفصل
الدراسي األول .لقد حضر جميعهم الحفالت الجماعية
هذا األسبوع واستمتعوا كثيرً ا مع السيدة إير والسيدة
ديكس! سيكون من الرائع تهنئة هؤالء األطفال الذين حضروا أول حفلة جماعية.
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الحضانة :عبد هللا إس وأروى كيو وأركين أي وأيان إم وهارون إم وليون أي
ومايكل إس سي ومحمد آر وصفاء إس وسليمان أي وشدان أي وفيداد إم
ويارا أي وزويا إم.
االستقبال :أمير إس وآدم أي-أر وركان اي وماجدة أي وعيسى أي وأدهم أي
وأسيل أي وجابر جاي وسعيد إس وصوفيا إس ويللي أم وأالرا إن وبليرون
دي وعمران تي أي تي وفريدي إي وتليرو إل ورافيل إم وياشو تي
واليكسندر دي وفرحة إم وفير إن ولوئ أي كاي وعبد هللا بي.
السنة األولى :جميل أي وكالي سي ونينا دي وملك إف وجميمة إتش ومحمد
كاي وسارة كاي وأرمين إم ونازرين إن أتش ومليشيا إن وأمبر إن وسما آر
كلوي إس سي وجايجو إس سي وأميرة إس وفريدريك أو أي دابليو في
وسيلين واي وشيماء واي وخليفة أي.
السنة الثانية :حفصة أي وعماد أي جي وأحمد أل إم ونجاة أي وريان أي
وحسام أل وفريدة أي وإياد إس وحمزة إس ومصطفي أي.
السنة الثالثة :أحمد أي وديمة أي وصفية أي وهانيسا أي وتانيشا بي وبليرينا
دي وحمزة أتش ولياه اتش وعباس آيي وآدم أي تي آيي وأالء أم وأحمد أي
ومحمد اتش وآنا إم وبورفا إن وناشمين آر وسبانا إس وفهد إس وديانا واي.
السنة الرابعة :هالي دابليو وأحمد أي ووسيم أر وعبد هللا إف وسحر أتش
رين أو وحارس إم وعبد الرحمن إي وآية أي ورميساء إل كاي إن وفاطمة
أي إم وزينب كاي ونرمين آر وماسون بي أتش وإيالف إم وشاكل أر وكنزة
أل أتش وسجى أي ومحمد أتش.
السنة الخامسة :بوار أي وإيملي بي وربيكا أتش ونادر إل وكيرا إم كاي
وسارة أي وكايليه سي وسلطان أي وليكسي أتش بي ومروة إس وضياء أتش
وعنانية في وليزا أتش وخديفة أي ونوف أر وهاني أي ووسيم أي-بي
ومحسن جاي.
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السنة السادسة :ملك أي وهالة أي-كاي ونور الدين إل إف وسارة أتش وأمر
تي أيي تي وسارة جاي ومحمد جاي ومحمد أي كاي وسدار كاي وسيما كاي
ومحمد إم وشاكبير آر وخديجة إس وفيفينا إس وسوفيا إس وليدا إس.
كان تحدي الحصول على  20طابعًا خالل نصف هذا الفصل الدراسي أكثر
صعوب َة عما مضى ،حيث إن عدد األيام اإلضافية المتاحة كانت أقل من تلك
األيام بنصف الفصول الدراسية السابقة .انطال ًقا من معرفتك الجيدة بما تتطلع
إلى تحقيقه ،إليك تواريخ البدء واالنتهاء وعدد األيام التي يكون عليك فيها
دعم أطفالك لتحقيق هدفهم .نهدف إلي نجاح جميع األطفال .حلم السيدة جيكس
هو عقد حفالت يحضرها األطفال جمي ًعا بنسبة  %100حيث كانوا دومًا
مصدر إلهام وتحفيز لآلخرين.
االنتهاء

األيام

البدء

الفصل

9.2.18

28.3.18

28

السنة األولى والثانية

7.2.18

26.3.18

28

السنة الثالثة والرابعة

8.2.18

27.3.18

28

السنة الخامسة والسادسة

9.2.18

28.3.18

28

الحضانة واالستقبال

نصف عام سعيد
يتمنى مجتمع آرك بادنجتون
جرين لكم إجازة نصف عام
سعيدة .انتهز هذه الفرصة لزيارة
العديد من المتاحف والمعارض
القريبة منك في هذه المدينة
الرائعة .هناك العديد من األشياء
لجميع أفراد األسرة لالستمتاع
بها ،كما أن هناك العديد من
األماكن المجانية تمامًا .يمكن أيضًا االنضمام إلى الفعاليات أدناه .ال تنس مواصلة
القراءة اليومية-يمكنك أن تأخذ في اعتبارك رواية عائلية حتى يستمتع بها الجميع.
ت عد رواية الهوبيت لجون رونالد رويل تولكين هي رواية السيدة ديكس العائلية
المفضلة.

ها قد أتى
نصف العام

األحداث القادمة:
االثنين  19فبراير8:15 ،

أول يوم دراسي بعد إجازة منتصف نصف
العام في فبراير

الثالثاء  20فبراير 9:15-8:45

فتح أبواب المدرسة

ورش التعلم المنزلية
اليوم
االثنين  26فبراير
الثالثاء  27فبراير
األربعاء  28فبراير
الخميس  1مارس
الجمعة  2مارس
االثنين  3مارس
الثالثاء  4مارس
األربعاء  5مارس

الوقت
1.50 - 2.50
2.15 - 3.30
2.15 - 3.30
2.15 - 3.30
2.15 - 3.30
1.50 - 2.50
2.15 - 3.30
2.15 - 3.30

السنة
الحضانة
السنة األولى
السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الثالثة
االستقبال
السنة الثانية
السنة الرابعة
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