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بالرغم من بعض التغيرات الطفيفة التي طرأت على سير اليوم المعتاد وفقدان
جزء من ساحة األلعاب والساحة الدراسية في هذا اليوم في العام الماضي ،إال
أننا استطعنا أن نتيح لطالبنا أجواء معتادة من الهدوء والنظام لتحقيق أفضل
تحصيل دراسي وذلك بفضل الدعم الكبير من اآلباء /مقدمي الرعاية .ويتوجه
إليكم فريق المدرسة بالشكر على سعة صدركم ومساعدتنا في توصيل الطالب
واستالمهم في بداية اليوم وآخره على النحو المذكور.

اللعب اآلمن
أشار بعض الطالب في حديثهم إلى ممارستهم للعبتي "روبلوكس"
و"فورت نايت" في أيام العطلة .لذلك ،نحيط سيادتكم علما بأن هاتين
اللعبتين قد أصبحتا محط أنظار اإلعالم ووكالة الجريمة الوطنية بعد
أن ظهرت مخاوف بشأن إمكانية تحدث األطفال إلى األغراب عبر
اإلنترنت أثناء اللعب .إذا قررتم ترك أطفالكم يمارسون األلعاب عبر
اإلنترنت ،فإننا ننصحكم بضرورة مراقبتهم طوال الوقت وعدم
السماح لهم بتشغيل تلك األلعاب بمفردهم دون رقابة .ونود اإلشارة
إلى أن لعبة فورت نايت تحديدا تتسم بالعنف وتحتوي على صور
ومواضيع غير مناسبة لألطفال .ننصح أيضا بضرورة وجود رقابة
على جميع استخدامات اإلنترنت لضمان سالمة األطفال ،ونرجو
منكم أال تسمحوا ألطفالكم استخدام اإلنترنت دون أن تعرفوا ما الذي
يفعلونه تحديدا .كذلك هناك مخاوف صحية ترتبط بطول مدة المكوث
أمام الشاشات.

محل االقتراع
في هذا العام ،وقع االختيار
على مدرسة بادنغتون غرين
مرة أخرى لتكون محال
لالقتراع يدلي فيه أفراد
المجتمع المحلي بأصواتهم
في االنتخابات المحلية
يوم الخميس الموافق  3مايو.
ولكننا نود أن نؤكد أن جميع الطالب يمكنهم حضور الدروس بصورة طبيعية
وسيكون للمدرسة استخدامان منفصالن ،أحدهما للطالب واآلخر للعامة.
سيخصص فصل الحضانة لغرض التصويت وسيتاح لألفراد الراغبين في
اإلدالء بأصواتهم فيما بين الساعة السابعة صباحا والعاشرة مساء الدخول إليه
إما من مدخل فيالت بارك بليس أو شارع كرومبتون ،وينقل أطفال الحضانة
إلى فصول  4و 5في الطابق العلوي وسيتفضل اآلباء /مقدمو الرعاية باستالمهم
في نهاية اليوم من تلك الحجرتين .ستنصب سياج لفصل األطفال وطاقم المعلمين
عن العامة.
سيكون مدخل شارع كرومبتون فقط هو األكثر أمنا لدخول األطفال ،وسيغلق
مدخل فيالت بارك بليس أمامهم في الصباح وبعد الظهيرة .فضال أحضروا
أطفالكم إلى مدخل شارع كرومبتون في الساعة  8:15صباحا وستكون في
استقبالهم السيدة ديكس لتلقي التحية على كل طفل وسنقدم موعد البدء خمس
دقائق عن الميعاد الطبيعي لنفسح مجاال لمزيد من الوقت في الدخول .نرجو منكم
عدم تحديد مواعيد أو شراء الزي المدرسي في هذا اليوم إذ أننا لن نسمح سوى
آلباء طالب الحضانة الذاهبين للرحلة بدخول المبنى في الصباح.

متطوعون لمعرض الصيف
يسرنا أن نعلن عن عقد معرض الصيف مرة أخرى في هذا العام خالل شهر
يوليو ،وسيتطوع أعضاء من الهيئة اإلدارية بوقتهم لتنسيق هذه الفعالية .ومن
جانبنا نرغب في التواصل مع أفراد المجتمع ونطلب منكم منحنا بعضا من وقتكم
لمساعدتنا في جعل هذا اليوم مميزا .إذا كان في استطاعتكم ذلك ،يرجى ترك
أسمائكم وبيانات االتصال الخاصة بكم في المكتب.

الفعاليات القادمة:
اليوم
االثنين  7مايو
الجمعة  4يونيو
الجمعة  18يونيو
الجمعة  25يونيو

الفعالية
المدرسة مغلقة – عطلة البنوك
تجمعات الفصول
السنة األولى
السنة الثالثة
الحضانة

منتصف نصف العام 6-ورش تعلم منزلية

اليوم
الجمعة  8يونيو
االثنين  11يونيو
الثالثاء  12يونيو
األربعاء  13يونيو
الخميس  14يونيو
االثنين  18يونيو
الثالثاء  19يونيو
األربعاء  20يونيو

الوقت
3.30 -2.30
2.50-2.00
3.30-2.30
3.30-2.30
3.30-2.30
2.50-2.00
3.30-2.30
3.30-2.30

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

