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أمسيات اآلباء

سُُقٛى أيسٛبد اٜثبء ْزا
االصُ ٍٛانًٕافق  32أثشٚم يٍ
انسبػخ ٔ 3022حزٗ انسبػخ
ػصشأ ،كزا ٕٚو
0022
ً
االصُ ٍٛانًٕافق  22أثشٚم يٍ
انسبػخ  2022إنٗ انسبػخ
ػصشا .سٛزؼ ٍٛػهٗ األطفبل انحضٕس ثحهٕل انسبػخ 0002
0022
ً
ػصشا ٕٚو االصُ ٍٛانًٕافق
ظٓشا ْزا االصُٔ ٍٛف ٙرًبو انسبػخ 3002
ً
ً
 22أثشٚم.

مهم!

خالل رهك انهقبءاد ،سُُجشٖ اخزجبس انطالقخ ف ٙانقشاءح يغ طفهك (يذرّ
دقٛقخ ٔاحذح نؼذد  022كهًخ ألطفبل انًشحهخ األسبسٛخ األٔنٗ ٔيذح
دقٛقزبٌ نؼذد  322كهًخ ف ٙانًشحهخ األسبسٛخ انضبَٛخ .سُطهكؼى ػهٗ
َزبئج رقٛٛى انهغخ انفشَسٛخ َُٔبقش حضٕس طفهك ٔاَضجبطّ فٙ
انًٕاػٛذ .كًب سُشاجغ رؼقت إَجبصاد طفهك ف ٙرحقٛق طٕاثغ انقًخ
ٔػبدح انقشاءح انًُضنٛخ نٓىٔ ،كزا سجم االحزفبظ .سزُزبح نك فشصخ
طشح أ٘ أسئهخ ثشأٌ سٛش رقذو طفهك انز٘ حصهذ ػهٗ ثٛبَبرّ انًحذصخ
يؤخشا فٔ ٙسشخ انزؼهى انًُضنٛخ.
ً
خٛشا ،سُزحقق يٍ ثٛبَبد  GPنضًبٌ أٌ جًٛغ
ٔأ ً
انزاليٛز يسجهَٔ ،ٍٛطهت يٍ جًٛغ انؼبئالد رضٔٚذَب
ثؼُٕاٌ انجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙان ًُحذّس حزٗ ٚزسُٗ نُب
إسسبل انُششح اإلخجبسٚخ نٓزا األسجٕع ٔانخطبثبد
األخشٖ إنكزشًَٔٛب.
ٚشجٗ انزأكذ يٍ رسجٛهك نهحصٕل ػهٗ يٕػذ يغ يؼهى فصم طفهك.
يٍ انًزٕقغ حضٕس جًٛغ اٜثبء/يقذي ٙانشػبٚخَ .شجٕ يُكى ػذو إسسبل
األشقبء األكجش سًُب أٔ أ٘ فشد آخش يٍ أفشاد األسشحٔ ،األْى يٍ رنك
انزأكذ يٍ أٌ طفهكى حبضش نٓزِ انًشاجؼخ .إرا كبَذ سبػبد ػًهكى
رجؼم يٍ انصؼت ػهٛكى انحضٕس ،فئَّ ٚسؼذ يٕظفَٕب رشرٛت سبػبد
أخشٖ ثذٚهخ .سززٕفش دٔس حضبَخ نألطفبل انصغبس ،نزا سٛكٌٕ ثئيكبَكى
أَزى ٔطفهكى إػطبء االْزًبو انكبيم نزهك انًُبقشبد انًًٓخ ثخصٕص
سٛش رقذيٓى .إَُب َزطهغ إنٗ ْزِ انهقبءاد انخبصخ يغ جًٛغ أسشَب.

حفالت القمة
رٓبَُٛب نهؼذٚذ يٍ انطالة انزٍٚ
َجحٕا ف ٙرحذ٘ ثهٕؽ انقًخ يٍ
اٜخش"ٍٚ
"إنٓبو
خالل
ٔانحصٕل ػهٗ طبثغ ثهٕؽ
انقًخ ف ٙدفزش انقشاءح انخبص
ثٓى نًذح ال رقم ػٍ ً ٕٚ 32يب
خالل َصف انفصم انذساسٙ
األٔل .نقذ حضش جًٛؼٓى

1

كضٛشا يغ ٔانسٛذح
حفالد انقًخ األسجٕع األخٛش قجم اإلجبصح ٔاسزًزؼٕا
ً
دٚكس ثًًبسسخ أنؼبة جذٚذح يجَُٕخ! نقذ كبٌ يٍ انشائغ ػهٗ ٔجّ
انخصٕص رُٓئخ انًضٚذ يٍ األطفبل انز ٍٚحضشٔا أٔل حفهخ قًخ نٓى.
ٚشجٗ إنقبء َظشح أدَبِ نالطالع ػهٗ انجٛبَبد انز ٙرؼشض ػذد األطفبل
انز ٍٚثهغٕا انقًخ ف ٙانؼبو انًبض.ٙ
السنة
انحضبَخ
الاستقبال
السنة ألاولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
السنة السادسة

عدد أو نسبة من وصلوا للحفلة
%23
%28
%22
%32
%23
%20
%20
%28

22/32
32/32
32/02
22/32
32/32
22/32
38/30
20/22

سٛكٌٕ رحذ٘ رحقٛق  32طبثغ قًخ خالل َصف ْزا انفصم انذساسٙ
أكضش صؼٕثخَ يٍ َصف انفصٕل انسبثقخ حٛش إٌ ػذد األٚبو انًزبحخ
نزحقٛق رحذٖ ثهٕؽ انقًخ ْٕ ً ٕٚ 38يب فقظ! ٔنك ٙرؼهًٕا يسجقًب يب
رٓذفٌٕ إنٗ رحقٛقَّ ،قذو نكى رٕاسٚخ انجذء ٔاالَزٓبء ٔػذد األٚبو انزٙ
ٚجت ػهٛكى فٓٛب دػى أطفبنكى نزحقٛق ْذفٓى .إٌ انسٛذح جٛكس يصًًخ
ػهٗ رحقٛق حهًٓب ثئقبيخ حفالد قًخ ثُسجخ حضٕس %022يٍ األطفبل.
الفصل
انحضبَخ ٔاالسزقجبل
انسُخ األٔنٗ ٔانضبَٛخ
انسُخ انضبنضخ ٔانشاثؼخ
انسُخ انخبيسخ ٔانسبدسخ

الفعالية القادمة
اليوم
الاثنين  32أبريل
الخميس  32أبريل
الاثنين  22أبريل
الاثنين  7مايو
الجمعة  30مايو

البدء
02.2.02
02.2.32
02.2.33
02.2.02

الانتهاء

ألايام

02.0.32
02.0.30
02.0.33
02.0.32

38
38
38
38

السنة
أمسية آلاباء 0022-3022
الصباح املفتوح الساعة 0022
أمسية آلاباء من الساعة 20022 -2022
املدرسة مغلقة-عطلة البنوك
اليوم ألاخير باملدرسة قبل إجازة نصف العام

الاثنين  4يونيو
أول يوم في املدرسة بعد إجازة نصف العام
نصف العام-ورش التعلم املنزلية

اليوم

الثالثاء  34أبريل
الارععاء  30أبريل
الخميس  32أبريل
الجمعة  37أبريل
الثالثاء  1مايو

الوقت

2.22 -3.00
2.22-3.22
2.22-3.00
2.22-3.00
2.22-3.22

السنة

السنة الثالثة
الاستقبال
السنة الثانية
السنة الرابعة
الحضانة

