
 العامة هايتس إيجل مدرسة

Eagle Heights Public School 
284 Oxford Street West, London, Ontario N6H 1S9 

 www.tvdsb.ca/eagleheightsموقع إلكتروني:   452 (519)-4608هاتف: 

 
 

 األعزاء،  Eagle Heightsأسر مدرسة 

 

 كل عام وأنتم بخير!  نتمنى أن تكونوا قد قضيتم فترة أعياد رائعة واستمتعتم بوقتكم مع عائالتكم وأصدقائكم.

نحن متحمسون للغاية للتعلّم الذي نحققه في مجال تعليم الكتابة والقراءة والرياضيات. نرجو أن ال تترددوا في 

 القراءة والكتابة والرياضيات الذي تشهده الفصول الدراسية.التحدث إلى مدرس طفلكم حول تعليم 

 

نظًرا ألن فصل الشتاء قد حّل، يرجى التأكد من متابعة وسائل اإلعالم لمعرفة المستجدات فيما يتعلق 

بإلغاء الحافالت المدرسية وإغالق المدارس.  كما ينشر شركاؤنا المختلفون في مجال المواصالت 

. إذا كانت  /http://www.mybigyellowbus.caء الحافالت على الموقع المعلومات حول إلغا

هناك حاجة إلغالق المدرسة، سيتم إرسال هذه المعلومات إلى وسائل اإلعالم المختلفة في الصباح 

 www.tvdsb.caالباكر كما ستُنشر على موقع تيمز فالي اإللكتروني: 

 

م في لقد سعدنا برؤية العديد من العائالت قبل العطلة يشاهدون ما قدّمه بعض طالبنا. إنها فرصة رائعة لكي تروا التعلّم الذي يحققه أطفالك

الفرصة لعدد أكبر من األهالي للحضور. نأمل أن المدرسة. لقد نّظمنا حفالت المراحل االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية بشكل مختلف إلتاحة 

 تكونوا قد وجدتم ذلك مجديًا واستطعتم االستمتاع بالعروض.

 

يرجى تذكر عدم إرسال ألعاب إلى المدرسة مع طفلكم )أطفالكم(، فالمدرسة ال يمكن أن تكون مسؤولة عن تلف األلعاب أو فقدانها.  إذا 

 ضار ألعاب إلى المدرسة، فاعلموا أن طفلكم سيكون مسؤواًل عن ألعابه الخاصة.اخترتم السماح لطفلكم )أطفالكم( بإح

 

 موقف السيارات المخصص لذوي اإلعاقة

 

يرجى مالحظة أننا قمنا بنقل اثنين من أماكن وقوف السيارات المخصصة لذوي اإلعاقة إلى أماكن الوقوف 

ي في الجانب الشرقي من المبنى. كان علينا إيجاد الموجودة حول مدخل باب المجتمع المحلي وهو المدخل الثان

مكان لحافالتنا المهيئة لألشخاص ذوي اإلعاقة كي تتمكن من اصطحاب بعٍض من طالبنا الذين يحتاجون إلى 

وسائل نقل متخصصة. ال يزال هناك مكان واحد مخصص لوقوف سيارات األشخاص ذوي اإلعاقة بجوار 

شخاص ذوي اإلعاقة. نشكركم على تعاونكم بخصوص استخدام األماكن منطقة ركوب الحافالت المهيئة لأل

 التي تم تحديدها لوقوف سيارات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

 مستجدات تتعلق بالموظفين

كنائبة المدير الجديدة. جاءت الدكتورة  Watersمحل السيد  Brownفي فريقنا اإلداري. تحّل الدكتورة  Brownنود أن نرحب بالدكتورة 

Brown  إلينا من مدرسةJohn Wise Public School  وهي متحمسة جدًا لالنضمام إلى فريقنا. تتطلع الدكتورةBrown  إلى التعرف

 على جميع األطفال وعائالتهم خالل األشهر القادمة. 

 

التعليم في مكتب إدارة المجلس منصب منسقة  Corrin. تولت السيدة Corrinالتي تحّل محل السيدة  Contrerasكما نرحب أيًضا بالسيدة 

كل التوفيق في وظيفتها الجديدة. كما نرحب بالسيد  Corrinحتى شهر يونيو/حزيران، ونأمل أن تعود في شهر سبتمبر/أيلول. نتمنى للسيدة 

Margison  الذي سيحّل محل السيدةChoja  في الصف الثالث. تولّت السيدةChoja ة بداًل من السيدة منصب مدرسة اإلنكليزية كلغة ثاني

Hrga  أشهر. نرحب بالسيد  6التي ستغيب في إجازة مدتهاMargison  فيEagle Heights  ونتمنى للسيدةChoja  كل التوفيق في

 منصبها الجديد.

 

للعمل  Zhouة من إجازة األمومة، حيث ستعود لالنضمام إلى فريق رياض األطفال في مدرستنا. ستعود السيد Zhouنرحب بعودة السيدة 

إلى فريق  Panageasوستوفر خبرات تعليمية جديدة وتقدم الدعم لتالميذ رياض األطفال. نرحب أيًضا بعودة السيدة  Runnalsمع السيدة 

من إجازة قصيرة. طالبها  Lapadat.  أخيًرا، نرحب بعودة السيدة Eagle Heightsالمساعدين التربويين في مدرستنا. تسرنا عودتها إلى 

 وموظفونا متحمسون لعودتها إلى الصف األول.
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 التسجيل في رياض األطفال

 

يناير/كانون الثاني. إذا كان لديكم أو لدى أي شخص تعرفونه )جار أو قريب أو صديق(  20يبدأ التسجيل في رياض األطفال يوم االثنين 

وموا أنتم أو من تعرفونهم باالتصال بالمدرسة والتحدث مع ، فمن المهم أن تق2020طفل للتسجيل في رياض األطفال لشهر سبتمبر/أيلول 

 أمناء السر بشأن اإلجراءات واألوقات المتاحة للتسجيل. نريد أن يتم تسجيل تالميذ رياض األطفال الجدد لدينا في األسابيع القادمة حتى

عبر  2020سجيل أطفالهم لشهر سبتمبر/أيلول . يمكن أيًضا للعائالت ت2020نعرف عدد الموظفين الذين سنحتاجهم في سبتمبر/أيلول 

اإلنترنت. سيتم تخصيص كشك في المكتب حتى تتمكن العائالت من القيام بذلك أو يمكنكم النقر على هذا الرابط وإنجاز بعض خطوات 

 ضمن المجتمع المحلي. عملية التسجيل قبل الموعد المحدد لزيارة المدرسة. الرجاء مساعدتنا في إيصال هذه الرسالة على نطاق واسع 

 

 2020رابط التسجيل في رياض األطفال لشهر سبتمبر/أيلول 

https://secure.easyregister.ca/pub/LoginER.aspx?tk=ER&oid=9VTbHHEIPdro6R%2b5TDI8QQ%3d%

3d 

 Easy Registerبعد النقر على الرابط، سيُطلب منكم إنشاء حساب. بمجرد إنشاء الحساب، ستتمكنوا من تسجيل طفلكم باستخدام برنامج 

 للتسجيل عبر اإلنترنت.

 

 التسجيل في المدرسة الثانوية

 

ل في المدرسة الثانوية. إذا كانت العائالت ترغب في مناقشة خالل األسابيع القليلة المقبلة، سيبدأ طالبنا في الصف الثامن عملية التسجي

)مسؤول التوجيه وتشمل مسؤولياته مساعدة الطالب في االنتقال إلى  Telferالخيارات الممكنة ألطفالهم، ال تترددوا في االتصال بالسيد 

 المدرسة الثانوية(، أو معلم صف طفلكم لمساعدتكم في اتخاذ القرار األفضل لطفلكم.

 

 لكم ولعائالتكم كل السعادة والصحة! 2020نتمنى أن يحمل عام 

 

 ، المديرOvereemالسيد 

 ، نائبتا المديرBrownوالدكتورة  A. Santosالسيدة 
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NeighbourGood Welcome Kits 
 

 
Welcoming someone who just moved into your neighbourhood is a great way to introduce 
yourself and help them feel connected to the community. It’s a small act that anyone can do that 
helps to create a welcoming culture! 
 
NeighbourGood Welcome Kits are available from the City of London to support residents and 
community groups to welcome new people to their neighbourhoods, blocks, or buildings.  
 
  
The Kit Includes: 

  

• Welcome to the Eagle Heights Neighbourhood Tote Bag 

• Waste Collection Calendar for your neighbourhood 

• LTC Bus Route Information  
• Bike and Walk Map 

• Recreation Guide 

• Access Magazine 

• NeighbourGood London Map and Program Guide 

• “Your Turn” Grease Collection Cup 

• Fish & Paddle Guide 

• And more!     

To request a kit, email neighbourgood@london.ca, specifying your postal code and the London 
Public Library branch that’s the most convenient pick-up location for you.  
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