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تطبيق Timestables Rockstars
رسالة من سونيكا بكار ،مسؤولة مادة الرياضيات :أتقدم بخالص الشكر لكل من ساعد
في جمع األموا حتى يمكن إصدار نسخة تطبيق .Timestables Rockstars
يمكنكم اآلن تنزيل التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وأبل ،والبدء في
التدريب على الجدو الزمني .يمكن للتالميذ استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور
ذاتها التي يستخدمونها مع نسخة الكمبيوتر.

جمع األموال ملرض ى القلب
ً
جزيال لجميع
رسالة من دانيا إي وجومانا إس في السنة السادسة بفصل برايتون :شكرًا
اآلباء ومقدمي الرعاية الذين ساهموا في معرض بيع الفاكهة يوم الثالثاء  31أكتوبر.
لقد حظينا بوقت مليء بالمرح! وكانت تجربة ممتعة ،ونأمل أن تلهم التالميذ الصغار
حتى يفعلوا الشيء ذاته في األعوام القادمة .لقد جمعنا مبل ًغا رائعًا وصل إلى 53.91
 !£كما تعلمون ،تساعد هذه األموال في تمويل مؤسسة القلب البريطانية .مرة أخرى،
نشكركم على تبرعاتكم ،وعلى دعمكم وعلى جميع األكالت الصحية الشهية التي
أحضرتموها في هذا اليوم.

برنامج MENDفي
املدارس
يسعدنا أن يكون معنا السيدة /هيلين
والسيد /نيكوالس من مؤسسة MEND
(العقل ،التدريب ،الغذاء ...حقق
عقل ،تدريب ،غذاء ...افعلها!
هدفك!) في آرك بادنجتون جرين ،إذ
أنهما سيشرحان درو ًسا ألطاال الصاين
األول والرابع .ستكون هذه السنة الثانية التي نعمل فيها معًا في هذا البرنامج لزيادة
الوعي حول أهمية الحااظ على صحة الجسم والعقل .ويهدف برنامج  MENDإلى
أن يكون األطاال أكثر لياقة وصحة وسعاد ًة والوصول إلى وزن صحي أو الحااظ
عليه .سيحصل األطاال على المعلومات والدعم المطلوب الختيار طعام صحي أكثر
وقضاء وقت أكبر في نشاط وحركة .إذا كان لديك أي أسئلة ،يرجي التواصل مع
السيد /جريجوري مسؤو التربية البدنية .يرجى قلب الصفحة لالطالع على مهمتك
المنزلية العائلية األولى من !MEND

ترخيص باستخدام القلم
الجاف
تهانينا للطفلين فهد إس وآدم تي آي من السنة
الثالثة في روهامبتون ،إذ أنهما أصغر طالين
يحصالن ترخيص الستخدام القلم الجاف في
آرك بادنجتون جرين .فيمكنهما اآلن استخدام القلم الحبر األسود في الدروسً ،
بدال من
القلم الرصاص .لقد قدموا كتب اللغة اإلنجليزية والقراءة والرياضيات والعلوم
اإلنسانية والعلوم وسجل القراءة المنزلي وكتاباتهما ودفاترهما وكتاب التقدم في الكتابة
وكتب الفروض المنزلية للسيدة /كاترين ديكس للمراجعة .تهانينا آلدم وفهد! وأنا على
يقين من أنكما ستلهمان األطاال الصغار للوصول إلى هذا المستوى .هذه بعض
األمثلة من كتابتهما األنيقة .المثال األول هو نموذج خطاب كتبه آدم لمؤلاة كتاب
والمثال الثاني هو توضيح الرسم التخطيطي في الرياضيات كتبه الطال فهد.
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عزيزتي السيدة /لين شيري
اسمي آدم وأنا في السنة الثالثة ،تلميذ في المدرسة االبتدائية آرك بادنجتون جرين في
لندن .لقد كنت أقرأ كتابك " ]illegible[ " The Great Kapok Treeوشهر
واحد .لقد ألهمتني بالصور والنباتات.
لدينا في [ ]illegibleغابة جميلة بها حيوانات ونباتات .سأحمي األشجار من خال
سقايتها بالمياه كل يوم ورأيت األطفا يقطعون النخيل ،سأوقفهم وأعمل على ذلك على
الفور .سأحميها عن طريق تعليمهم أهمية البيئة .سأظل أحميها حتى العام المقبل.
سيكون شرفًا لي الحفاظ على األشجار [ .]illegibleأود الحفاظ عليها وسأفعل أي
شيء
احبك ،آدم

 .1سافر ثالثة تالميذ بالقطار في السنة الثالثة 
 .2لم يسافر أي تلميذ بالقطار في السنة الثانية.
 .3عدد التالميذ الذين استخدموا الحافلة في السنة الثانية أكثر من تالميذ السنة
الثالثة.
 .4سافر تلميذ واحد آخر بالحافلة في السنة الثالثة 
 .5عدد التالميذ في السنة الثانية والسنة الثالثة الذين ساروا متسا ٍو .استخدم تلميذ
واحد في السنة الثانية دراجة نارية أكثر من السنة الثالثة .لم يستخدم شخص قطارًا
في السنة الثانية ،ولكن استخدم ثالثة تالميذ القطار في السنة الثالثة .إ ُذا استخدم 12
تلمي ًذا الحافلة في السنة الثالثة ولكن  16تلمي َذا استخدموا الحافلة في السنة الثانية،
من ثم تستخدم السنة الثانية الحافلة أكثر من تالميذ السنة الثالثة .

