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 ،ءألعزاا (Eagle Heights) هيتس غلإيعائالت 

 

في إيغل هيتس الرائعين لتوفير بداية اية و نود أن نشكر موظ  يشهد العام المدرسي بداية ناجحة للغ

د ونحن ندخل في شهرنا الجي   م. تشهد الفصول الدراسية الكثير من التعل  ذناناجحة لجميع تالميسلسة و

سوف ينعكس , ولكتابة محور تركيزنا الرئيسي لهذا العامءة واالقراالدراسي الثانيز سيكون الحساب و

هذا في خطة تحسين مدرستناز سنستمر في العمل على تفاصيل هدف مدرستنا خالل يوم النشاط 

 .المهني لشهر اوكتوبر

 

الذي أقيم تلك كيو نا في ليلة لقاء الموظفين ولدعمهم الباربإليأن أشكر أهالينا على إنضمامهم  أود

اق والتنظيم الالزمين إلقامة هذا على كل العمل الششكراً جزيالً لجمعية البيت والمدرسة  .لةاللي

 .نقد ر كثيراًعملكم وتفانيكم في مدرستنا ونحن الحدث الناجح

 

ما لم تكن  ء النقيق الهوالتنشيومياً . سنذهب الى الخارج قسئمة للط, يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي مالبس مالالطقس بالتغي ر أبدي ماعند

 تمطر بغزارة ألن تنشق الهواء النقي تتجاوز منفعته البقاء في الداخل. 

 

منوا ؤز نرجو أن تستنا غير آمن إلندفاع األهالي والتالميذ بإتجاه السير قبل الوصول الى ممشى العبورردأمام م رعبوممشى ال أحيانا يكون

قد  أوكسفوردشارع والدك وعبور ن تكون مثاالً أل, يجب أبدون حارس العبور. كوالد وعدم عبور الطريقالى الممشى  وتباشروا طريقكم

 ذة المسألة.المخصص لعبور الطريق.نشكر تعاونكم ودعمكم في هتعبر في ممر المشاة يكون غير آمن إذا لم تكن 

 

 yPhoto da- َوريوم الص  

صف الثالث  تلميذ من صف الروضة األولى إلىن أي أبالِعلم و أخذ أوكتوبرز نرج 11و 10الجمعة قع يومي الخميس وُصَور ستأيام ال

هذة السنة أوكتوبر. 12في ويرهم يوم الجمعة وأعلى سوف يتم تص ¾ فوفأي تلميذ في صيتم تصويره يوم الخميس وسوف ي ئاإلبتدا

 .(Edge Imaging)نتعامل مع شركة جديدة للتصوير إسمها أدج للتصوير 

 

 Staffing- لتوظيفا

لقد كانت السيدة  .فريق عملنا يفدائم  كعضو الى مكتب مدرستنا إنضمامهاب (Ms. Goudge) غاودج بالسيدةد أن نرحب رسمياً ون

ذ تغطي غياب أحد موظفبنا واآلن أصبحت الوظبفة لها رسمياًوبشكل دا~م.نود أيضاً أن نرحب باألستا (Ms. Goudge)غاودج

 .Ms)ستاذة جينينغز( واألMrs. Boersma) سماألستاذة بورل إجازة األمومةي الذي يغط (Mr. Mamudovski)مامودوفسكي

. Jennings) ,مدرستنا إيغل هيتس ظفيإلنضمامهم الى كادر مونرحب بهم جميعا , الروضة الجديدة مدِرسة(Eagle Heights). 

 

 School Council-مجلس المدرسة

ن مال مجلسنا. إذا تود أن تكوإلكتء عضااأل للمزيد من . نحن ال زلنا بحاجةس مدرستنا, أقمنا أول إجتماع لمجلسبتمبر 23 ,في يوم اإلثنين

يوم إجتماعنا القادم أو يمكنك حضور تسليمه لنا لإلدارة أو تسليمه طلب وعبئة عضواً في مجلس مدرستناو يرجى أن تعلمنا عن طريق ت

 ,الساعة السادسة مساًء.أوكتوبر  22,الثالثاء

 

 Student Safety-بسالمة الطاّل 

مشاركين وللطالب الأنحاء المدرسة.جميع نة في مؤم   تكون المراقبةصباحاً بحيث  8:55اً من الساعة إبتداءمدرسة الفي  طالبنانرحب ب

, نرجو عدم ؤمنة لهذه البرامج. لسالمة طالبنا أيضا مقبة وا في أوقات مبكرة حسب برنامجهم ألن المراأن يحضرالبرامج الرياضية ب

ً  8:55ورهم أبكر من حض  .صباحا

 

 

http://www.tvdsb.ca/eagleheights


 PA Day-يوم النشاط المهني

الوظيفي بالتركيز على خطة تحسين مدرستنا سيستمر كادرنا وهذا يعني أنه يوم عطلة لطفلك. أوكتوبر يوم نشاط مهني  25سيكون يوم 

الرياضيات  تعلمطالبنا في من دعم تمكن لكي نتابة تطوير تعليمنا في الرياضيات والقراءة والكسوف يكون على استمرارنا بتركيزنا و

 .قراءة والكتابة وال

 School Events-رسيةدأنشطة م

  Terry Fox Run-تيري فوكسسباق 

 20يوم الخميس ,  لقد شارك تالميذنا والموظفين في مدرستنا إيغل هيتس بسباق تيري فوكس

لدعم  سسة تيري فوكس$. سوف نتبرع بهذا المبلغ لمؤ633.00وجمعنا مبلغ وقدره  سبتمير.

ع لهذة الغأبحاث السرطان.  المهمة.شكر خاص للسيدة باتيرسون اية لكم جزيل الشكر للتبر 

(Mrs. Paterson ) و السيدة(مارMrs. Maar لتنظيم )ذه السنة.هلحدث ال 

 

 Scholastic Book Fair-معرض الكتاب لشركة سكوالستيك

لشراء  الذي سينفق بدوره , $2365مبلغ وقدره ربحنا كان و ايةإقبال ناجح للغ هناككان  .جميع لدعمهم معرض الكتاب لهذه السنةنشكر ال

 لهذا الحدث العظيم.لتنظيمهن  تنا. نشكر السيدة دكستين و السيدة باتيرسونمكتبة والتعليم في مدرسر لمكتبتنا لدعم الكتب ومصاد

 Curricular Events-Extra  -إضافيةنشاطات منهجية 

ً نا بطولة يوم واحد وكان لديكرة القدم ق لعب فري  يق لقيادتهم فر (Mr. Chams)والسيد شمس (Mrs.Maar)شكراً للسيدة مار ناجحاً. يوما

 كرة القدم لهذه السنة.

 

منتزه في  8وبر سيقام يوم أوكت اإلقليمي الذياإلجتماع  ناجحاً للغاية.سوف يشارك الفريق بموسماً حقق فريق السباق بالركض 

 بيردتلاو مهتقو ميدقتل  نيبردملا عيمجلً اركش .مهدهج ىراصق لذبو عيمجلا ةكراشمل ً ادج نيروخف نحن.  (Gibbons Park)غيبينز

 انبالطل

 

 يريلكام ةديسلل اركش .ذيفنتلا ديق عبارلا - يناثلا فوفصلا بالطل ستيه لغيإ لاروك,

 (Mrs. McLeary) ماعلا اذه تابسانم يف نونغي مهو مهعامس ىلإ علطتن .لاروكلل اهتدايق ىلع 

 

 تايتفلاو نايتفلل ةصرفلا ةحاتإ ىلع مهيبردم ركشن نأ دون .اًبيرق مهمسوم أدبيسو ةطسوتملا ةلحرملا يف انبالطل وتلل ةرئاطلا ةركلا تأدب

 .ةرئاطلا ةركلا يف ةكراشملل

 Parking -متارايسلا فقو

 تالفاحلا ليمحت ءانثأو حابصلا يف تالفاحلا ةرداغم ءانثأ يسردملا تارايسلا فقوم يف ةرفوتم ريغ تارايسلا فقاوم نأب  ملعلا ذخأ ىجري

 تارايسلا فوقو .طقف نيفظوملا تارايسل زوجحم ىنبملا نم يقرشلا بناجلا ىلع يولعلا تارايسلا فقوم نأب رّكذن اضيأ .مويلا ةياهن يف

 .انبالط عيمج ةمالس ىلع ظافحلا يف مكمعدً اريثك ردقن نحن .عراشلا ربع يراجتلا زكرملا يف حاتم

 

 .رئاز ةراش ىلع لوصحلاو ةسردملا بتكم يف كلوخد ليجستب ستيه لغيإ يف كترايز اًمئاد أدبا ، ريكذت درجم

 .ملعتلا ىلع اًمئاد زيكرتلا ىقبي ثيحب تاعاقلا يف رورملا ةكرح ليلقتو اًمئاد بالطلا ةمالس نامض وه انفده

 رمألا اذه يف عيمجلا ةدعاسم ردقن! نحن

 

 ءاقدصألاو ةلئاعلا عم ةعئار ركش ديع ةلطع اومضمت نأ لمأنو اًعئارً افيرخ عيمجلل ىنمتن نأ دون!

 

 صالخإب,

  -  Mr. K. Overeem ، المدير السيد ك. أوفريم

 Mr. M. Waters  - ، نائب المدير السيد م. واتررز

     Mrs. A.Santos  - ، نائبة المدير وسالسيدة أ. سانت

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2019أوكتوبر                      

 أنشطة عد للتجريب في البيت

!“ لآلباء واألمهات الذين يسألون عن كيفية دعم علماء الرياضيات الصغار هي جعل األطفال "يعّدون كل شيء  نصيحتنا  " 

( 2015جيبونز ولوماكس  -Gibbons and Lomax )  

مع والطرح والضرب والقسمةجكالينا ام األرقام لدعمليات الحساب ونظعد طريقة فعالة لمساعدة طفلك على فهم يمكن أن تكون أنشطة ال  

 (+ - x  

العد إلى األمام سيساعد األطفال في الجمع والضرب ، بينما العد إلى الخلف سوف يساعد في الطرح والقسمة. حتى يمكنك محاولة حساب  
و األعداد الصحيحة السالبة في المنزل ، سيساعد هذا طفلك على فهم أعمق لألنواع الجديدة من األرقام التي أو الكسور العشرية أكسور ال

4سيشاهدونها في الصفوف  -8. 

 

 ةالروض

 .قم بِعَد مجموعات صغيرة من األشياء مع طفلك-
 .، أحجار الدومينو وورق اللعبقم بِعَد النقاط على حجر النرد-
 .لعَد مع طفلكإقرأ كتب فيها صور ل-
 .إختر رقم األسبوع في بيتك ورٍكز عليه-

 .! هذا يساعد على فهم عملية الطرحال تنسى العَد العكسي )التنازلي(
 

 

 (٣,٢,١الصفوف اإلبتدائية ) 

 (ايام  ٧بيضة(, رزنامة ) ١٢بيض)ال: كرتونة إبدأ بتجميع األشياء المتشابهة )عملية الضرب البدائية(-
 (الخ.. ٩,٦,٣,٠مثال  ١م )تخطى عدد غير حاول تخطي أرقا-
 (,الخ..٦٧,٦٥,٦٣مثال بعدها حاول تخطي االعداد عشوائياً )-
  استخدم خطوط األرقام-

 

 

 (٦,٥,٤الصفوف االبتدائية )

يب سيارة بموقف السيارات ، قم بعَد كم دوالب عندك ) الدوال ١٥...الخ مثال يوجد ٤,٣,٢ابحث عن أشياء تتواجد كمجموعة من -
 .دواليب لكل سيارة( ٤تتواجد ك 

 (…الساعة على ساعة الحائط او اليد،قطعة الشوكوالته، بيتزا، الخ ٤/١ُعد بالكسور )مثال -
مفهوماً  وهمياً في عالمنا   دم المال لشراء األشياء ،استخدام بطاقات االئتمان في هذه األيام جعل المالُعد المال وإذا أمكن أن تستخ-

 .اليوم
 ٥,٠, ٢/١٪،٥٠النسب ٪،الكسور والكسور العشرية ببعضها : أربط-

 .Cribbage and Unoالعب مع طفلك اللعب الدراسية القديمة مثل كريبيج وأونو -
 

 

 (٨,٧الصفوف المتوسطة )

 بالكسور العشرية، الكسور، النس الوقت، ،عد المال-
 طوُعد لتجد المصطلح التالي في النم gtp://www.visualpatterns.orht اذهب إلى-
 (TENZIE) تينزي( وPrime Climbالعب العاب الطاولة مثل برايم كاليمب )-

الحرارة لتتمكن من التمرن على األعداد الصحيحة ، مستوى الشاطئ و، الدينالغولف م أمثلة من حياتنا اليومية مثل لعباستخد -
  السلبية

 

 

Home Connections in 

Mathematics  

http://www.visualpatterns.org/


 للحصول على مزيد من األفكار التي يمكنك تجربتها في المنزل. https://mathbeforebed.com  إذهب الى

حصول على أدوات الرياضيات االفتراضية )على سبيل المثال ، خطوط األرقام( لمساعدة طفلك على تصور لل https://mathies.caب إلى إذه
 بإستخدام البطاقات. Newark Cityمع الزهر وألعاب الرياضيات في  Newark City: ألعاب الرياضيات في Googleبحث العد.


