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 لهذه السنة! اهًلا بكم

 

 الى عائًلت إيغل هايتس العزيزة:

ب في الذين جدد ا نود ان نستغني الفرصة هذه لنرّحب بالعائًلت التي استمتعنا في عشرته ّ . مدرستنا العظيمةالى  السنة الماضية وان نرح 

ا اّن ولدكم استمتع بأول أسبوع من مدرسته! ينا إنكم استمتعتوا بصيف هادي ومريح مآلن نتم  عشرت األصدقاء واألقارب! نتمنا أيضا

 

ڤ ر سايد  اسمي االستاذ ك. أوڤَريم وانا سعيد جداا ان أكون المدير الجديد لمدرسة إيغل هايتس. قد مضيت آخر اربع سنين كمدير مدرسة ر 

ْرز واآلنسة ا. شڤاليَه. ومتحّمس ان أكو اذا لديكم اَي أسئلة، يرجى توجيهها  ن جزء من فريق إيغل هايتس. نائبي المدير هما االستاذ م. واط 

ا لوجه في األسابيع . اليهايجابة ستماع واالألّيٍّ منّا ونحن مستعدون لًل اتشّوق بالتعرف على كل عائلة واتمنا ان نتعّرف على بعض وجها

 القادمة. 

 في اقليم تَيمز ڤالي أحسن بعد.والتًلميذ الممتازين لنجعل أحسن مدرسة ببدء سنة مفلحة جديدة وللعمل مع هيئة التدريس متحمسون  نحن

ا لهيئة مكتب  نود ان نشكر أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا قبل افتتاح المدرسة هذه السنة لتكون حاضرة لليوم االول. شكر كبير أيضا

 جهود الجميع.إلفتتاح مدرسة، ونحن نقدّر تعاون فريق بكامله ضروري . يد واحدة ال تصقف. التمام جميع االعمال المطلوبةاإلدارة 

اآلنسة شفيلد ستكمل رياب نسة خوديد،، واآلنسة رري في الروضة. اآلنسة دَيلي، اآل هموالتدريس الجدد هيئة أعضاء نود ان نستقبل 

ي القسم االبتدائي، نستقبل اآلنسة ملرية )الصف االول(، اآلنسة موفَت )الصف الثاني(، واآلنسة ُهفستيد نسة جيروم ألنها حامل. فاآل

واالنسة بارتن )الصف الثالث(. في القسم األصغر، نستقبل االنسة آلن )الصف الرابع والخامس( واالنسة آتكنز التي بمكان االنسة رًلسيه 

رواراسشو )الصف السادس(. في القصم المعتدل، نستقبل االنسة فليمنغ )الصف السابع( واالنسة  ، واألستاذ)الصف الخامس( ألنها حامل

ا ان نستقبل االنسة مكليري )الفنون االبتدائية( واألستاذ بًلكمور )الرياضة وعلوم الحياة( الى فريقنا. فريق ال ا ي اس ال الكيًلني. نود أيضا

ل، االنسة رلوشر، االنسة االستاذ شمساالنسة شبرد، االنسة باكك، يستقبل  م  ، واالنسة كوكوفتش. جيديد في فريق المعاونين هم االنسة ك 

ا كامل هيئة التدريس!  رلبرت، واالنسة تيلور. نود ان نستقبل ال الجدد فحسب، بل أيضا

 

ا  قسم االعتناء بفضلوهذا المدرسة نظيفة  . قد عملوا بكد خًلل مدرستنا لشهر ايلول/سبتمبرلهذا الفريق لتحضير والفريق هذا المميز. شكرا

بة لتحضير المدرسة وؤموسم الصيف وف ي ورش عديدة، من ضمنها الصفوف ما خارج المبنة الرائيسي والسقف الجديد. نقدّر جهودهم الد

ا ان نشكر االنسة هنري، االنسة سوَرز، واالنسة ايستن ألنهم قدو ساعات ال تُعَد في مكتب االدارة  اللتًلميذ وهيئة التدريس. نود أيضا

ا لهيئة التدريس من معلّمين ومعاونيهم لصرف ساعات عديدة خًلل الص ا للسنة الدراسية الجديدة. شكر كبير أيضا  ف لتحضيريتحضيرا

  هذه السنة الدراسية!ل يئة التدريسمتحمسين كثير أنا وهل بالجميع. ا تتأههمناخ صفوفهم للدرس

 . (portapakصفوف تحت سقف واحد اسمه بورتاباك ) ٦صفوف خارجية بمبنة واحد فيه  ٥هناك تغييرات مثيرة، مثل استبدال 

، اعضاء مجلس المدرسة، وأعضاء المجتمع لتأكيد نجاح وتعليم تًلميذنا في : التًلميذ، هيئة التدريس، االهل، المتطوعينمعاانتشوق للعمل 

 وقت ان كان خًلل السنة الدراسية اذا عندكم اي أسئلة، يرجى االتصال ب نَا في المدرسة. اي اعتناء وأمن. في 

 

 مع فائق االحترام، 

 ئبي المدير/الناظر. م. واترز واالنسة أ. شفاليه، نااالستاذ ك. أوڤريم، المدير/الناظر؛ االستاذ 

 



 موقف السيارات 

. من فضلكم سيارات في المدرسة في بداية ونهاية الدوامألجل حماية التًلميذ، يرجى عدم استخدام موقف ال

اتباع ارشادات أعضاء هيئة التدريس لحفظ األمن لجميع تًلميذنا. يمكنكم استخدام موقف السيارات في المترو 

خلف المدرسة. مقابل المدرسة او يمكنكم استخدام شارع فوستر  

(Foster Avenue) 

 

Meet the Staff Barbecue 

بهيئة التدريستعّرف   

٧:٠٠الى  ٥:٠٠ايلول/سبتمبر من الساعة  ٢٧  

 تعّرف الى الموظفين الذين يعملوا مع ولدك

٦:٠٠الى  ٥:٠٠بار بي كيو الساعة   

 نتشّوق بالتعّرف عليك!

ولدك. اذا تود ان تتكلّم بامور عديدة، يرجى ترتيب موعد مع االستاذ لتتكلّم عن حاجات ولدك الثقافية. هذه فرسة لتتعّرف بمدّرس …تذّكر  

 

 قواعد األمن في المدرسة

اذا تود ان تجلب اوتأخذ ولدك خارج عندما تأت الى المدرسة. يرجى المجيء الى مكتب االدارة 

 هخًلل مجيئوقّع باسم ولدك لنأّكد أمن ولدك بشأن هذا. يجب ان تتكلّم مع االدارة الدوام العادي، 

هذا يقلل المدرسة. عندما تأت إلجتماع، يرجى اإلمضاء والتسجيل بهذا عند االدارة.  هومغادرت

ا لمساعدتكم   !سلفمن أمور تشتت من تركيز التًلميذ على الدراسة ويحافظ على أمنهم. شكرا

  

 موقم الوب الجديد

على االنترنت جديد: لدينا موقع   

https://eagleheights.tvdsb.ca/en/index.aspx 

  

Parent Portal 

. هذه المعلومات ضرورية لنقدم أحسن وملء جميع الطلبات /الموقع بَيرنت بورتلالى التطبيقيرجى الدخول 

  برنامج تعليمي لولدك. 


