Eagle Heights Public School
284 Oxford Street West، London، Ontario N6H
الهاتف )519) 452-8460 :الموقع اإللكترونيwww.tvdsb.ca/eagleheights :

أهالي مدرسة  Eagle Heightsاألعزاء،
أتمنى لكم شهر شباط /فبراير سعيد! من الصعب تصديق أننا تجاوزنا منتصف العام الدراسي.
لم ير جرذ األرض ظله في  2شباط /فبراير ،وهذا يعني أن الربيع سيأتي قريبًا!

مشوقًا جدًا حيث ال يزال الطقس يتغيّر تما ًما من يوم إلى آخر .يرجى التحقق من الحالة الجوية في صباح كل يوم للتأكد من أن
كان فصل شتاء ّ
طفلك يرتدي مالبس مناسبة لليوم .في حالة سوء األحوال الجوية ،يرجى التأكد من مراجعة موقع  Thames Valleyاإللكتروني
( )www.tvdsb.caأو موقع  )www.mybigyellowbus.ca( My Big Yellow Busللحصول على آخر التحديثات الخاصة بالنقل.
التسجيل في الروضة
يجري تسجيل األطفال في الروضة على قدم وساق .حضر إلى مدرستنا العديد من العائالت لتسجيل أطفالهم في الروضة .إذا كنت تعرف أي
شخص يجب أن يسجل طفله ولم يفعل ذلك بعد ،فيرجى تشجيعهم على االتصال بالمدرسة أو الحضور إلى المكتب لتسجيل طفلهم قبل
 7شباط/فبراير  .2020هذا أمر غاية في األهمية كي يتسنى لنا أن نعلم أعداد األطفال المسجلين للعام القادم ،األمر الذي يؤثر بدوره على طاقم
العمل لدينا بشكل مباشر.
التسجيل في المدرسة الثانوية
إن طلبة الصف الثامن في المراحل األخيرة من تسجيلهم في المدرسة الثانوية ،هذا وقت مثير للغاية لطلبة الصف الثامن في مدرستنا حيث أنهم
يستعدون للمدرسة الثانوية ويختارون موادهم للعام الدراسي المقبل .نتمنى لطلبتنا في الصف الثامن حظا ً سعيدا ً في اختيار مسار حياتهم
المستقبلية .إذا كانت لديك أي أسئلة ،الرجاء عدم التردد في االتصال بمعلم طفلك أو االتصال بالسيد تيلفر للحصول على مزيد من المعلومات.
تحديثات الموظفين
تركت السيدة هنري فريق مكتبنا لفترة قصيرة لتتولى منصبًا في اتحاد  CUPEالمحلي .في فترة غيابها ،انضمت السيدة جيسيكا داوني إلى
موظفي اإلدارة .كما تولت السيدة ويندرز منصب السكرتيرة اإلدارية في فترة غياب السيدة هنري .كما نرحب بالسيد بالداسارو في فريق
موظفي مدرسة  .Eagle Heightsيحل السيد بالداسارو محل السيد وليامز في الصف الرابع لفترة قصيرة.
تذكير
نود ان نذكركم فيما يتعلق بإرسال الحلوى مع األطفال في المناسبات الخاصة .الرجاء تذكر أنه في مدرستنا حاالت
ً
مقبوال
خيارا
عديدة من األطفال الذين يعانون من الحساسية المفرطة .لألسف ،ال تعتبر الحلويات المصنوعة منزليًا
ً
ألنه ال يمكننا التأكد من انها خالية من منتجات المكسرات أو أنها مصنوعة في بيئة تخلو من آثار المكسرات .يجب
أن يلصق على قطع الحلوى ملصق "خالي من المكسرات" حتى يتم تقديمها لألطفال .نشكر لكم حسن تعاونكم في
الحفاظ على سالمة جميع أطفالنا.
المواقف
لقد عمل فريقنا بجد للحفاظ على أمان مواقف السيارات بالنسبة للطلبة وكذلك لضمان وجود مواقف كافية الستخدام موظفينا .يرجى مالحظة أنه
تم تخصيص موقف السيارات العلوي في الجانب الشرقي من مبنى مدرستنا للموظفين وكذلك ألي شخص يحتاج إلى موقف من ذوي
االحتياجات الخاصة ولديه تصريح وقوف خاص بذلك في سيارته .ندعو جميع المركبات األخرى لتأمين مكان لوقوف السيارات في موقف
شكرا جز ً
يال لتعاونكم!
السيارات السفلي أو في مواقف مركز  Cherry Hillالتجاري.
ً

بداية اليوم الدراسي
هذا تذكير لجميع األهالي /أولياء األمور بأن اليوم الدراسي يبدأ في تمام الساعة  9:10صبا ًحا .من الضروري أن يحضر طفلك /في الوقت
يفوت توقعات التعلم األساسية التي تم تحديدها لهذا
المحدد ويكون مستع ًدا للتعلم .عندما يتأخر طفلك عن الدوام المدرسي في بداية اليوم ،فإنه ّ
اليوم وتفوته بداية الدروس .هذا يضر بتعلمه .إنه من ا المهم جدًا لألطفال وضع نمط ثابت من الحضور والوصول في الوقت المحدد.
نود أن نذكرك بعطلة يوم األسرة يوم اإلثنين  17شباط /فبراير  .2020نأمل أن تغتنم هذه الفرصة لقضاء وقت سعيد مع عائلتك!
نتمنى لك ولعائلتك شهر شباط /فبراير رائع!
مع فائق االحترام،
السيد ك .أوفيرم ،مدير المدرسة
السيدة أ .سانتوس والدكتور ج .براون ،نائبا المدير

آخر مستجدات مدرسة Eagle Heights
ركن الروضة
حظي األطفال الذين يترددون على الروضة ليوم كامل في صفوف السيدة كيبفر والسيدة إريك بزيارة من طلبة كلية الطب في كلية شوليك
للطب .لقد تعلموا كيفية العناية بألعابهم المحشوة وكذلك العناية بأنفسهم .كجزء من مشروع مستشفى تيدي بير ،يقوم طلبة الطب بتثقيف
األطفال الصغار حول ما يحدث عندما يذهبون إلى الطبيب.

تيم هورتنز يفتح موقعه الجديد في !! Eagle Heights
افتتح صف السيدة باي مارتن والسيدة أتلير فرعهم الخاص من مقهى تيم هورتنز .لقد استمتعوا في تقديم الحلويات لطلبة صففهم
والضيوف المميزين مثل السيدة سانتوس .يستخدم الطلبة العدادات الخشبية لحساب السعر وإعادة النقود المتبقية للزبائن .يالها من تجربة
تعليمية مذهلة!

عرض مجلس المساواة والشمول
في  28كانون الثاني /يناير ُمنحنا شرف التحدث عن مدرستنا الرائعة في اجتماع مجلس مدارس ثايمز فالي .قدمنا عرضًا إيضاحيًا حول
المساواة والشمول في مدرسة  .Eagle Heightsتحدثنا عن فريقنا المتميز من مدرسي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،وعن عملنا مع
شركاء المجتمع مثل مركز المجتمع المسلم وموظفي خدمات المهاجرين في المدارس ( .)SWISتحدثنا أيضًا عن استخدام التكنولوجيا
للمساعدة في تحسين التعلم باستخدام منصات مثل القراءة والكتابة لـ جوجل وكذلك ترجمة جوجل .سلطت مديرة النظام ماري رويس
الضوء على برنامج " – LEARNإثراء تعلم القراءة والكتابة واالستعداد األكاديمي للقادمين الجدد" LEARN.هو برنامج مكثف
يستهدف الطلبة في الصفوف الرابع إلى الثامن الذين لم يحظوا إال بالقليل من التعليم المدرسي السابق .تحدثنا أيضًا عن مجلس مدرستنا
عضوا بما في ذلك عائالت القادمين الجدد من مختلف الثقافات لزيادة الوعي وصوت العائلة في
المذهل الذي زادت عضويته إلى 15
ً
أخيرا ،كنا محظوظين جدًا بتضمين مدخالت من طالبتين من الصف الثامن حول ما يحبونه في مدرسة .Eagle Heights
المدرسة.
ً
استعدت آيه وماهي بشكل رائع وكنا فخورين جدًا بأدائهما.

