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 ،(Eagle Heights) عائالت إيغل هيتسأعزائي 

 نود أن نغتنم هذه الفرصة للترحيب بعائالتنا العائدين إلى إيغل هيتس وللترحيب بعائالتنا الجدد في مجتمعنا المدرسي 

أسبوًعا رائًعا في نأمل أن تكونوا قد أمضيتم صيًفا رائًعا ومريًحا ، مليء بالعائلة واألصدقاء! نأمل أيًضا أن يكون طفلك قد قضى  الرائع.

 المدرسة!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Safe Schoolsمدارس آمنة )

 من أجل ضمان سالمة طالبنا نطلب منك االلتزام بما يلي ؛

صباًحا(  8:55يتم تشجيع أولياء األمور ومقدمي الرعاية على البقاء خارج األبواب الجنوبية والشرقية عند إرسال أو استقبال الطالب )• 

 مساًء(. 3:40وبعد المدرسة )

خالل اليوم ، يُطلب من جميع الزوار الدخول عبر األبواب األمامية وإبالغ المكتب عند دخول المدرسة. سيسعد موظفو المكتب بمساعدتك • 

 أو توجيهك من هناك. إذا كنت ستأتي لحضور اجتماع ، يرجى تسجيل الدخول إلى المكتب والحصول على عالمة زائر من موظفي مكتبنا.

عدم الذهاب مباشرة إلى الفصول الدراسية خالل اليوم التعليمي. سيكون موظفو المكتب سعداء بمساعدتك إذا احتجت   يجب على األم/األب• 

 إلى إرسال أو أخذ شيء من طفلك.

 

 

 (School Timesأوقات المدرسة )

 

 ١كتلة التعليمية 

 صباًحا 10:50صباًحا إلى  9:10

 1استراحة غذائية 

 4-1( )الصف 11:15إلى  10:50في الخارج  8-5صباًحا )الصف  40: 11صباًحا إلى  10:50

 (11:40إلى  11:15في الخارج  

 ٢كتلة التعليمية 

 مساءً  1:20صباًحا إلى  11:40

 ٢استراحة غذائية 

 (2:00إلى  1:40في الخارج  4-1( )الصف 1:40إلى  1:20في الخارج  8-5مساًء )الصف  2:00مساًء إلى  1:20

 ٣كتلة التعليمية 

 مساءً  3:40مساًء إلى  2:00

 

 

 

http://www.tvdsb.ca/eagleheights


 (Signing out Studentsتسجيل خروج الطالب )

 إذا كان لدى طفلك موعد طبي أو حالة طوارئ ويطلب منك تسجيل الخروج مبكًرا ،

الب إلى المكتب بعد وصول يجب أن يتم تسجيل الخروج من قِبل أحد الوالدين / الوصي أو من يعينهم في المكتب. سيتم استدعاء الط• 

 أولياء األمور وطلب تسجيل خروج طفلهم. سيقوم المدرسون بفصل الطالب فقط بمجرد اتصال المكتب بهم.

 

مساًء. يتلقى الطالب أيًضا  3:20ألسباب تتعلق بالسالمة ، ومع إجراءات نهاية اليوم ، ال يمكن تسجيل خروج الطالب بعد الساعة • 

ميهم خالل هذا الوقت. يرجى االنتظار في الخارج لطفلك في مكان االجتماع الذي تم ترتيبه مسبقًا. ستنتهي الدراسة معلومات قيمة من معل

 مساًء. 3:40في الساعة 

 

إذا ُطلب منك تسجيل خروج طفلك أثناء االستراحة الغذائية ، فالرجاء مساعدتنا في إخطار المكتب في وقت مبكر باإلضافة إلى االتفاق مع • 

طفلك قبل بداية اليوم حتى يأتوا إلى المكتب خالل هذا زمن. على الرغم من أن الفناء خاضع لإلشراف الجيد ، ال يعرف جميع طاقم العمل 

المدهش لدينا جميع الطالب باالسم ويمكن أن يستغرق األمر بعض الوقت لتحديد موقع األطفال ، كما يمكن أن يؤثر على اإلشراف الكامل 

 خرين.للطالب اآل

 

  (Parking Lotموقف السيارات ) 

. يُطلب من أولياء األمور والزائرين الوقوف في الجزء السفلي الواقع في مقدمة المدرسة. إذا لم يكن هناك مساحة متوفرة ، فالرجاء 1

. يرجى عدم ركن السيارات في الجزء العلوي ألن هذا محجوز للموظفين  Cherryhill Mallفي )شريهيل مول(   الوقوف مقابل المدرسة

 فقط.

. ال يوجد موقف للسيارات في مناطق الحافالت ، والتي تقع في الممر مباشرة أمام المدرسة. هذا من أجل سالمة األطفال والموظفين 2

إذا كانت السيارة في منطقة التحميل / التفريغ ، فال يمكن المشرفين عليهم. نحن مدرسة كبيرة مع حافالت تأتي وتذهب طوال اليوم ، و

 للحافالت الوصول إلى الطالب. هذا الخط هو أيًضا ممر مركبة الطوارئ إذا كانت مركبة الطوارئ تحتاج إلى الوصول إلى المدرسة.

 

ة. هذه محفوظة ألولئك الذين لديهم تصريح . توجد أماكن لوقوف السيارات للمعاقين في ساحة انتظار الموظفين العليا في جانب المدرس3

 ساري المفعول. يرجى عدم الوقوف في هذه األماكن في أي وقت دون تصريح ساري المفعول.

 

  نحن نقدر مساعدتكم في الحفاظ على سالمة جميع طالبنا!

 

  (Meet the Family /Staff BBQ)  لقاء العائلة / الموظفين )باربيكيو(

 

 (. ٩سبتمبر)شهر  26الخاص بالعائلة / الموظفين في مساء يوم  سيقام حفل الشواء

 سنرسل المزيد من التفاصيل حول هذا الحدث بعد اجتماع البيت والمدرسة. 

 نتطلع إلى رؤيتكم هناك ومقابلة جميع عائالتنا.

 

 

 

 (Scolastic Book Fair)  معرض الكتاب لشركة سكوالستيك

 سبتمبر في مكتبة مدرستنا. 26إلى  23معرض الكتاب المدرسي خالل األسبوع من  Eagle Heightsايغل هيتس   ستستضيف

سيفتح معرض الكتاب في كل من تلك األيام وطوال اليوم حتى الساعة  

مساًء. سيكون مفتوًحا أيًضا خالل لقاء الشواء مع العائلة /  4

 الموظفين. 

 سيتم منح جزء من جميع المبيعات لمكتبة مدرستنا. 

 

 ( والسيدة باترسون Mrs. Ducksteinا للسيدة دوكستين )شكرً 

(Mrs. Paterson.الستضافتها هذا الحدث ) 



 

 

 
 (Parent Portalبوابة األهل االلكترونية ) 

إذا لم تكن قد قمت بذلك ، فالرجاء إعداد حسابك في بوابة األهل االلكترونية . للقيام بذلك ، يرجى الذهاب إلى 

https://eagleheights.tvdsb.ca/ar/index.aspx ثم انقر على ،  "Parents وستعرض القائمة المنسدلة لبوابة األهل . يرجى "

مالحظة أن حساب البريد اإللكتروني الذي تستخدمه لتسجيل الدخول يجب أن يتطابق مع الحساب المسجل في المدرسة. إذا واجهت أي 

 مكتبنا للتحقق من حساب بريدك اإللكتروني في المدرسة.صعوبة ، فيرجى مراجعة موظفي 

 

 (School Messengerمرسال األهل ) سكول مسنجر ( )

. يرجى التأكد من أن المدرسة لديها بريدك اإللكتروني  school messengerالجزء األكبر من اتصاالتنا سوف يحدث من خالل برنامج 

 لى المعلومات التي يتم إرسالها.الذي تقوم بالتحقق منه بانتظام حتى تحصل ع

أيضا ، يرجى التحقق من موقع المدرسة للحصول على التحديثات . سنقوم بنشر نشراتنا اإلخبارية على موقعنا وكذلك تحديث التقويم على 

 لى التقويم.أساس منتظم. إذا قمت باالشتراك في صفحة التقويم ، فستتلقى إشعاًرا بالبريد اإللكتروني عند إضافة حدث جديد إ

 

 (School Councilمجلس المدرسة )

سيتم إرسال نماذج ترشيح مجلس المدرسة األسبوع المقبل. نحن نبحث عن أولياء األمور الذين يرغبون في أن يصبحوا جزًءا من مجلس 

 تمكن من االنضمام إلينا!مساًء. في مكتبة المدرسة. نأمل أن ت 6:00سبتمبر @  23مدرستنا. سيكون أول اجتماع لنا يوم االثنين ، 

نحن متحمسون جدا للعام الدراسي! نتطلع إلى العمل مع شركائنا في التعليم: الطالب والموظفون وأولياء األمور والمتطوعون وموظفو 

يك سؤال أو مجلس اإلدارة وأعضاء المجتمع لضمان نجاح طالبنا والتعلم في بيئة آمنة ورعاية. في أي وقت على مدار السنة ، إذا كان لد

 قلق ، يرجى االتصال بنا في المدرسة.

 

 بإخالص،

 

(،  Mr. M. Waters and Mrs. A. Santos( ، المدير السيد م. ووترز والسيدة أ. سانتوس)Mr. K. Overeemالسيد ك. أوفيرم )

 نواب المدير

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


