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 ،ءاألعزا Eagle Heightsأهالي مدرسة  
 

 
  من الصعب تصديق أننا تجاوزنا منتصف العام الدراسي. تمنى لكم شهر شباط/ فبراير سعيد!أ

  فبراير، وهذا يعني أن الربيع سيأتي قريبًا!شباط/  2في جرذ األرض ظله  لم ير  
 
 
 

للتأكد من أن  صباح كل يوم في الجويةلة لحان امالتحقق  يرجى .ال يزال الطقس يتغيّر تماًما من يوم إلى آخر حيث جًدا امشّوقً  كان فصل شتاء
اإللكتروني  Thames Valley، يرجى التأكد من مراجعة موقع سوء األحوال الجويةفي حالة  مالبس مناسبة لليوم. يرتدي طفلك

(www.tvdsb.ca)  موقع  أوBig Yellow Bus My (www.mybigyellowbus.ca.للحصول على آخر التحديثات الخاصة بالنقل )  
 

  الروضة  فيتسجيل ال
 

رف أي نت تعإذا ك حضر إلى مدرستنا العديد من العائالت لتسجيل أطفالهم في الروضة. يجري تسجيل األطفال في الروضة على قدم وساق.
 يرجى تشجيعهم على االتصال بالمدرسة أو الحضور إلى المكتب لتسجيل طفلهم قبل ذلك بعد، فولم يفعل  لهشخص يجب أن يسجل طف

طاقم بدوره على األمر الذي يؤثر  ،للعام القادم المسجليناألطفال  نعلم أعداد كي يتسنى لنا أنهذا أمر غاية في األهمية  .2020شباط/فبراير  7
  .مباشربشكل  العمل لدينا

 
  الثانوية ةرسدي المالتسجيل ف

 
هذا وقت مثير للغاية لطلبة الصف الثامن في مدرستنا حيث أنهم  ،الصف الثامن في المراحل األخيرة من تسجيلهم في المدرسة الثانوية إن طلبة

سار حياتهم ار ماختينتمنى لطلبتنا في الصف الثامن حظاً سعيداً في  المقبل.ام الدراسي موادهم للع يختارونيستعدون للمدرسة الثانوية و
 السيد تيلفر للحصول على مزيد من المعلومات.االتصال بأو  الرجاء عدم التردد في االتصال بمعلم طفلكإذا كانت لديك أي أسئلة،  .ةالمستقبلي

 
  تحديثات الموظفين

 
السيدة جيسيكا داوني إلى  ا، انضمترة غيابهفت في  المحلي. CUPEاتحاد في  افترة قصيرة لتتولى منصبً ي فريق مكتبنا لتركت السيدة هنر

نرحب بالسيد بالداسارو في فريق  كما  السيدة ويندرز منصب السكرتيرة اإلدارية في فترة غياب السيدة هنري. تولت كما .ةرادإلا وظفيم
  لفترة قصيرة. يحل السيد بالداسارو محل السيد وليامز في الصف الرابع .Eagle Heightsة موظفي مدرس

 
  تذكير

 
في مدرستنا حاالت ه . الرجاء تذكر أنالخاصة تالمناسبايتعلق بإرسال الحلوى مع األطفال في  فيمانود ان نذكركم 

 مقبوالً ا خيارً بر الحلويات المصنوعة منزليًا ، ال تعتلألسفية المفرطة. نون من الحساسة من األطفال الذين يعايدعد
ب يج. المكسرات في بيئة تخلو من آثارة مكسرات أو أنها مصنوعتجات الخالية من من ا التأكد من انهاألنه ال يمكنن

ن تعاونكم في ر لكم حسكنشا لألطفال. "خالي من المكسرات" حتى يتم تقديمهق ملصقطع الحلوى يلصق على أن 
  الحفاظ على سالمة جميع أطفالنا. 

 
  المواقف  

 
يرجى مالحظة أنه  وظفينا.م مكافية الستخداود مواقف بالنسبة للطلبة وكذلك لضمان وجلقد عمل فريقنا بجد للحفاظ على أمان مواقف السيارات 
من مبنى مدرستنا للموظفين وكذلك ألي شخص يحتاج إلى موقف من ذوي  تم تخصيص موقف السيارات العلوي في الجانب الشرقي

تأمين مكان لوقوف السيارات في موقف لجميع المركبات األخرى  ندعو في سيارته. وقوف خاص بذلكاالحتياجات الخاصة ولديه تصريح 
  لتعاونكم!ياًل ا جزشكرً  التجاري. Cherry Hillمركز  مواقف و فيالسفلي أالسيارات 

 

http://www.tvdsb.ca/eagleheights
http://www.tvdsb.ca/
http://www.mybigyellowbus.ca/


 
 

  بداية اليوم الدراسي
 

في الوقت  طفلك/ يحضروري أن لضرمن ا .صباًحا 9:10أولياء األمور بأن اليوم الدراسي يبدأ في تمام الساعة  /هذا تذكير لجميع األهالي
توقعات التعلم األساسية التي تم تحديدها لهذا  يفّوت اليوم، فإنه عن الدوام المدرسي في بداية عندما يتأخر طفلك للتعلم. امستعدً يكون المحدد و
  .في الوقت المحددالوصول و حضورالط ثابت من م جًدا لألطفال وضع نمهمال إنه من ا .هذا يضر بتعلمه بداية الدروس.تفوته اليوم و

 
 مع عائلتك! سعيد وقت نأمل أن تغتنم هذه الفرصة لقضاء .2020ط/ فبراير باش 17ن بعطلة يوم األسرة يوم اإلثني نود أن نذكرك

 
 نتمنى لك ولعائلتك شهر شباط/ فبراير رائع!

 
 االحترام،مع فائق 
 مدير المدرسة أوفيرم،السيد ك. 

 نائبا المدير براون،ور ج. السيدة أ. سانتوس والدكت
 
 
 
 

  Eagle Heightsة مدرسدات آخر مستج
 

  ركن الروضة
 

في صفوف السيدة كيبفر والسيدة إريك بزيارة من طلبة كلية الطب في كلية شوليك  لليوم كام الروضةالذين يترددون على  طفالاألحظي 
طب بتثقيف ال طلبة، يقوم ركجزء من مشروع مستشفى تيدي بي ية بأنفسهم. لعناالعناية بألعابهم المحشوة وكذلك ا كيفيةلقد تعلموا  للطب.

 دث عندما يذهبون إلى الطبيب.الصغار حول ما يحاألطفال 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 !! Eagle Heightsتيم هورتنز يفتح موقعه الجديد في  
 

هم فصفلطلبة  الحلوياتلقد استمتعوا في تقديم   م الخاص من مقهى تيم هورتنز.هفرع ة أتليروالسيد باي مارتنافتتح صف السيدة 
يالها من تجربة  دم الطلبة العدادات الخشبية لحساب السعر وإعادة النقود المتبقية للزبائن.يستخ توس.المميزين مثل السيدة سان والضيوف

 تعليمية مذهلة!
 

 
 

 

 
 

 

 عرض مجلس المساواة والشمول
 

حول  إيضاحيًارًضا قدمنا ع ة في اجتماع مجلس مدارس ثايمز فالي. التحدث عن مدرستنا الرائع ا شرفُمنحن كانون الثاني/ يناير 28في 
تحدثنا عن فريقنا المتميز من مدرسي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، وعن عملنا مع  .Eagle Heightsالمساواة والشمول في مدرسة 

تحدثنا أيًضا عن استخدام التكنولوجيا  (.SWISارس )في المدات المهاجرين خدم يشركاء المجتمع مثل مركز المجتمع المسلم وموظف
سلطت مديرة النظام ماري رويس  .وكذلك ترجمة جوجل جوجلسين التعلم باستخدام منصات مثل القراءة والكتابة لـ عدة في تحللمسا

هو برنامج مكثف  LEARN ".ي للقادمين الجددمتعلم القراءة والكتابة واالستعداد األكاديإثراء  – LEARNالضوء على برنامج "
تحدثنا أيًضا عن مجلس مدرستنا  إال بالقليل من التعليم المدرسي السابق. لم يحظوا الذينإلى الثامن  الصفوف الرابعيستهدف الطلبة في 

ة في ادة الوعي وصوت العائلثقافات لزيمن مختلف ال دالجد القادمين عائالتعضًوا بما في ذلك  15إلى ويته زادت عضالمذهل الذي 
 .Eagle Heightsبونه في مدرسة حول ما يحين من الصف الثامن تأخيًرا، كنا محظوظين جًدا بتضمين مدخالت من طالب المدرسة.
 آيه وماهي بشكل رائع وكنا فخورين جًدا بأدائهما. استعدت

 



 


