نشرة إخبارية

أكاديمية آرك بادنغتون غرين
االبتدائية

الخميس  14يونيو
النشرة رقم 34

كرومبتون ستريت ،ويست منستر ،لندن  ،W2 1NDتلفون020 7641 4122 :
office@arkpaddingtongreen.org

عيد الفطر
العديد من العائالت في أكاديمية آرك
بادنغتون غرين االبتدائية ستحتفل قريبا ً
بعيد الفطر ،ونعلم بأن هذه المناسبة
الخاصة قد تصادف يوم الجمعة 15
يونيو أو السبت  16يونيو .وحيث
ستكون المدرسة مغلقة بسبب التدريب
يوم الجمعة  15يونيو ،فلن يكون
مطلوب من العائالت التي ستحيي هذه
المناسبة الدينية بهذا اليوم االتصال
بالمدرسة إلبالغنا بذلك .كما يرجى العلم
بأننا لن نأذن بأي حالة غياب يوم االثنين  18يونيو ونتوقع من جميع
األطفال الحضور إلى المدرسة بهذا اليوم .سنحتفل بهذا الوقت المميز من
أجل العديد من عائالتنا بإقامة حفالت العيد يوم االثنين  18يونيو ،حيث
ستعقد في كل فصل دراسي من الساعة  2.15حتى  .2.50األهالي
مدعوون لالنضمام لنا عند الساعة  ،2.30واألطفال مدعوون إلحضار
مالبس الحفالت الخاصة بهم الرتدائها في المدرسة وكذلك إحضار شيء
من الطعام لمشاركته خالل الحفالت .نتمنى عيد فطر سعيد لجميع
العائالت التي تحتفل بهذه المناسبة.

ثقافة األكاديمية
في االلتزام المجتمعي
وهذه المرة أيضا ،الحضور في ورشات عمل التعلم المنزلي وأمسيات
اآلباء ما زال ممتازا.

ورشات عمل التعلم المنزلي
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حضور األب/مقدم الرعاية
المجموعة العمرية نسبة الحضور
السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الرابعة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة األولى
االستقبال
الحضانة

1

43/44
25/27
32/34
28/28
29/29
23/23
29/29
33/33

%98
%96
%96
%100
%100
%100
%100
%100

ندين لمجتمعنا بجزيل الشكر لحضورهم هذه الفعاليات المهمة جدا
بالنسبة لنا .نسعد بقضاء هذه األوقات في بناء عالقات مع كل عائلة على
حدة ،مع العلم أ ّنه إذا كان تواصلنا قويًا بالفعل ،عندها سنفهم كل عائلة
بشكل أفضل ،وبالتالي سنكون قادرين على تقديم أفضل دعم ممكن
ألطفالنا الطالب ،سواء في المنزل أو في المدرسة .ونتقدم بشكر خاص
لآلباء ممن قاموا بوضع خطط ذات أهمية لكي يستطيعوا الحضور .تشير
البيانات الواردة أعاله وخاصة في الجزء السفلي منها إلى االلتزام
االستثنائي الذي أظهره مجتمع عائالت أكاديمية آرك بادنغتون غرين.
كل دقيقة تقضونها مع أطفالكم في ورشات العمل واالجتماعات بالفعل
تحدث فرقاً ،وتعطي كل طفل رسالة إيجابية عن مدى قرب العالقة بين
المدرسة والمنزل خالل العمل معا ً إلعداد جميع أطفالكم الرائعين
لمستقبل زاهر.

أمسية اآلباء
صيف 2018
حضور األب/مقدم الرعاية
المجموعة العمرية
السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الرابعة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة األولى
االستقبال
الحضانة

نسبة الحضور
%100 44/44
%100 27/27
%100 34/34
%100 28/28
%100 29/29
%100 23/23
%100 29/29
%100 34/34

الفعاليات القادمة:
تواريخ مهمة
المدرسة مغلقة بسبب تدريب المعلمين
الجمعة  15يونيو
معرض الصيف الساعة 3.45
الخميس  5يوليو
المدرسة مغلقة بسبب تدريب المعلمين
الجمعة  6يوليو
ورشات عمل التعلم المنزلي لنصف الفصل الدراسي 6

اليوم

الوقت

السنة

اإلثنين  18يونيو
الثالثاء  19يونيو
األربعاء  20يونيو
الخميس  21يونيو

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

الحضانة
السنة الرابعة
السنة الثانية
االستقبال

