
 األعزاء، Eagle Heights مدرسة أسر

 تجربة حالًيا الدراسية الفصول جميع تشهد. نفسه الوقت في  وشّيقةً  جًدا حافلةً  فترةً  كانت  وقد الدراسة، من شهرين رسمًيا اآلن أكملنا لقد

 القراءة  أهداف  لتحقيق المستمر وبعملنا الطالب بتعلّم التزامهم على Eagle Heights مدرسة موظفي نشكر ونحن رائعة، تعليمية

 األعداد مستقيمات ماستخدا على يركز الذي الجمعي التفكير تعلّم في الطالب دعم نواصل  للرياضيات، بالنسبة. بنا الخاصة والرياضيات

 القراءة من يتمكنوا حتى الكلمات رموز فك تحسين في الطالب  ندعم نحن بالقراءة، يتعلق فيما. األرقام في  المرونة إلظهار كنماذج وتحليلها

 دراسية ال الفصول  خارج المنشور العمل على  االطالع في الوقت بعض قضاء على فضلكم من احرصوا . للنص أفضل  فهم مع أكثر، بطالقة 

 الجديدة الرياضيات  تعلّم طرق حول  أسئلة  لديكم كانت  إذا. لألرقام فهمهم إلظهار استخدامها للطالب يمكن التي النماذج  أفضل بشكل لتفهموا

 . طفلكم مدرس مع التواصل يرجى لدينا،

 طالب ويحصل( أولية مالحظات ) بهم لخاصةا األولى التعلّم تقارير األطفال رياض  طالب يتسلّم الثاني، تشرين/نوفمبر 8 الجمعة يوم في

 مجاالت في الطالب أداء مستوى عن فكرة  األمور  وأولياء الطالب التقارير ه هذ تعطي. التقدم مستوى تقرير بطاقة على 8-1 الصفوف 

 الرئيسية التعلّم مجاالت  ىعل التقارير تركز. الدراسي الفصل من اللحظة هذه حتى العمل وعادات التعلّم مهارات عن وكذلك الدراسية المناهج

 عليها للعمل طفلكم مع أهداف ولوضع  التالية والخطوات التعليقات لقراءة  الوقت بعض تخصيص يرجى. للتعلّم التالية  والخطوات القوة  ونقاط

 .الدراسي الفصل هذا من المتبقية الفترة خالل

 تقرير بطاقة في المنزل إلى إشعار سُيرسل. واألهل األساتذة لمقابالت المخصص  اليوم وهو المهني النشاط يوم هو الثاني تشرين/نوفمبر 15

 ُوضعت  التي الزمنية والجداول التوجيهية بالمبادئ االلتزام يرجى. طفلكم مدرس  مع المقابلة ترتيب كيفية حول معلومات مع األصغر  طفلكم

 طفلكم ومساعدة المخاوف، وطرح  بالنجاحات، واالحتفاء األسئلة، لطرح طفلكم مدرس مع للجلوس فرصة المقابلة ُتعدّ . للمقابلة وقت لتأمين

 .قدًما للمضي للتحقيق قابلة  أهداف وضع على

 للطقس  مناسبة مالبس ارتداء 

 خالل الداخل  في الطالب  ُنبق   ال . الطقس يخبئه قد  لما مناسبة مالبس  يرتدي طفلكم أن من التأكد يرجى التغّير، في الطقس بدأ وقد اآلن

 فترة  يقضون الطالب  أن دائًما تفترضوا أن يجب . البرودة شديد  الطقس أو الغزيرة، األمطار  مثل القاسية الظروف في إال راحة االست 

 .للطقس وفًقا تخططوا وأن يوم كل الخارج  في االستراحة 

 للطالب نريد.  التعليمي اليوم خالل اإلمكان درق فيها الحركة من والحدّ  خالية ردهاتنا إبقاء علينا يجب  الطقس، تغّير مع أنه األهالي تذكير نود

 األماكن يستخدموا  أن  األهالي من نطلب . فيها يجري وما الردهات في المحادثات من بدالً  الدراسي الفصل  في  يحدث ما على يركزوا أن

 شكًرا. بأمان ومغادرتهم الطالب لوصو  وإلتاحة خالية الردهات إبقاء على لمساعدتنا منها وأخذهم المدرسة إلى  الطالب  إليصال المحددة 

 .الدراسية فصولنا جميع في  تجري التي التعليمية للعملية واحترامكم لمراعاتكم

 الطالب  يتعلّم أن للغاية المهم من. مدرسي اجتماع خالل الذكرى يوم  Eagle Heights طالب يحيي سوف  الثاني، تشرين/نوفمبر 11 في

 جًدا محظوظون جميًعا نحن.  لهم بالجميل يعترفوا وأن الحالي  الوقت  في بالدنا يخدمون أو بحياتهم اضحو الذين الكثر المحاربين قدامى عن

 .والحريات الفرص تلك كل فيه بلد في نعيش ألننا

 .المقبلة األسابيع في  منكم العديد مع والحديث رؤيتكم إلى ونتطلع رائع الثاني تشرين/نوفمبر شهر قضاء ولعائلتكم لكم نتمنى

 التحية،  خالص مع

 (المدير نائبا) A. Santos والسيدة  M. Waters والسيد ،(المدير) K. Overeem السيد

 



 المدرسة  مرافق في الكالب

 هذا .ومنها المدرسة إلى الطريق في  العائلة كلب اصطحاب العائالت من العديد تحب

 هناك .فالي ثيمز مرافق من أي  في  التواجد للكالب مسموح  غير بأنه تذكير مجرد

 إذا أنه مالحظة يرجى .المدرسة مرافق من  عدة أماكن  في  الخصوص بهذا الفتات

 المدرسة مرافق خارج تالق   نقطة دتحدي يرجى الطريق، في  كلبكم اصطحاب قررتم

 .لتفهمكم شكًرا  . المشاركة من الكلب يتمكن حتى طفلكم للقاء مباشرةً 

 

 
 بأمان والمغادرة الوصول - السيارات وقوف

 

 على سياراتكم تركنون كنتم إذا .جيراننا بعض من السيارات وقوف حول شكاوى بضع تلقينا
.Foster Ave من أًيا تغلقون ال أنكم من التأكد يرجى  بالمدرسة، المحيطة الشوارع من  أي أو 

 لسيارات صوًرا تلقينا لقد .آخر شارع أي  في أو الشارع هذا في الواقعة  للمنازل السيارات ممرات
 كثيًرا نقدر نحن .Commissionaires Office األمن مكتب إخطار وتم الممرات، تغلق

 .األمر هذا  في مساعدتكم
 

 يمكن ال ولألسف  خاصة ملكية هذه. ممرهم في  السيارات ركن بخصوص Oxford Street 304  في جيراننا من ىشكو أيًضا تلقينا كما

 في  السيارات مواقف  من الكثير هناك. الممر هذا في السيارات ركن عن االمتناع يرجى. المدرسة إلى القادمة السيارات  لركن استخدامها

 إلى الطالب إيصال أوقات  خالل هناك سياراتهم بركن لألهالي سمح حيث  للغاية كريًما كزالمر مدير كان وقد للتسوق Cherry Hill مركز

 !للتسوق  Cherry Hill مركز مع بنيناها التي العالقة  كثيًرا نقدر نحن. منها وأخذهم المدرسة

 
 

 

 والمغادرة الدخول

 المحدد  الوقت في  يصلوا أن الطالب من نتوقع. مساءً  3:40 الساعة في وتنتهي صباًحا 9:10 الساعة في المدرسة تبدأ

 ألن كافًيا سبًبا ليس السيارات  موقف  لتجنب مبكر وقت في المغادرة أو التأخير إن. اليوم طوال حاضرين يكونوا وأن

 الوقت في المدرسة إلى طفالكمأ  إيصال في  صعوبات تواجهون كنتم إذا. باكًرا يغادروا أو متأخرين الطالب يصل

 والغياب المتأخر للوصول حًدا سنضع أننا مالحظة  يرجى. ذلك في مساعدتكم يمكنه  حضور مستشار فلدينا المحدد،

 .اآلخرين  األطفال لتعلّم  وكذلك طفلكم لتعلّم كبيرة عرقلة  ذلك في ألن متكرر بشكل باكًرا ةروالمغاد 

 

 


