ورش التعلم المنزلية
يعرض الجدول التالي أفضل نسب لحضور اآلباء ومقدمي
الرعاية في الدورة التاسعة من ورش التعلم المنزلية في آرك
بادنجتون جرين .وبهذه المناسبة يشكركم فريق العمل في آرك
بادنجتون جرين على التزامكم في هذه التجارب التعليمية
المشتركة ،وخاصة في األيام الكثيرة التي تساقطت فيها الثلوج!
ورش التعلم المنزلية
الربيع 2018 ،2
الصف
السادس
الخامس
الرابع
الثالث
الثاني
األول
االستقبال
الحضانة

نسبة حضور اآلباء/مقدمي الرعاية
نسبة الحضور
%100
45/45
%93
27/25
%97
34/33
%100
27/27
%100
30/30
%100
22/22
%100
28/28
%100
34/34

سوف نواصل عملنا الجاد حتى تخرج هذه الورشة في تنظيم
جيد ،وتوفر للعائالت تحديثات دقيقة حول آخر اإلرشادات
والتوجيهات ،وبالطبع تسليط الضوء على تقدم األبناء .أثناء هذه
السلسلة من الورش ،تناولنا موضوع الصحة الفموية استجابة
لإلحصائيات الصادمة التي نشرتها ويستمنستر.

العائلة ،واختياراتكم من المشروبات والوجبات الخفيفة .ال تنسوا
إحضار فرش األسنان إلجراء تجربة عملية.
يرجى التحقق من المواعيد أدناه للدورة القادمة من ورش التعلم
المنزلية والترتيب من أجل الحضور .يرجى أيضًا مالحظة أنه
ال يمكن حضور األبناء اآلخرين من خارج المدرسة ،فالحضور
مقصور على اآلباء ومقدمي الرعاية الرئيسيين للطفل فقط.
ورش العمل المنزلية لنصف منتصف العام الدراسي 5

اليوم

الوقت

األربعاء  18أبريل 2:15
الخميس  19أبريل 2:15
2:15
الجمعة  20أبريل
2:00
االثنين  23أبريل
2:15
الثالثاء  24أبريل
األربعاء  25أبريل 2:00
الخميس  26أبريل 2:15
2:15
الجمعة  27أبريل
أماكن زراعة طعام العائلة

الصف
– 3:30
– 3:30
– 3:30
– 2:50
– 3:30
– 2:50
– 3:30
– 3:30

السادس
الخامس
األول
الحضانة
الثالث
االستقبال
الثاني
الرابع

لقد أتاح لنا مشروع "النمو مع الطبيعة" بتمويل من

Tesco's Bags of Help
Schemeفي عام  2017من بناء خمسة أماكن لزراعة طعام
العائلة على أرض المدرسة .هذه األماكن متاحة اآلن للتأجير .إذا
لم تكن لديك حديقة أو شرفة في المنزل ولديم الرغبة في زراعة
بعض األطعمة العضوية مع عائلتك ،يرجى ترك اسمك ورقم

وسوف

هاتفك بالمكتب المختص،
تقوم صوفيا معلمة البيئة باالتصال بك لشرح التفاصيل.
حيث إن هناك خمسة أماكن فقط ،فسيتم تخصيصها على أساس
األولوية لمن يأتي ا
أوال .كما سيكون هناك قائمة انتظار.

في  ،2017-2016كان هناك  42,000عملية في المستشفيات
إلزالة عدة أسنان من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18
عامًا ،وهو ما يعني زيادة  %17خالل  4سنوات فقط .إنها
أزمة حقيقية في الصحة الفموية في ويستمنستر.
سوف نراجع ما تعلمناه في هذه الورشة في أبريل أثناء الدورة
العاشرة لورش التعلم المنزلية ،ومن ثم عليكم االستعداد
إلطالعنا على ما قمتم به بخصوص روتين غسل األسنان في

يرجى مالحظة أنه يتم تأجير هذه
األماكن لعائالتنا بالمجان لمدة عام واحد ،بشرط زراعة هذه
األماكن ورعايتها بصورة دورية.
الفعاليات القادمة
العام
اليوم
اآلباء ومقدمو الرعاية لطالب
الثالثاء  27مارس
الصف السادس مدعوون
لحضور اختبار القراءة
التجريبي SAT

الخميس  29مارس

آخر يوم في المدرسة

