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0303 1العدد  1الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

NEWS 

.0202نرحب بجميع العائالت في عام   

 ترحيب خاص لجميع العائالت والطالب الجدد.

 

 مرحبًا بك في بداية العام الدراسي الجديد. لقد بدأنا بداية رائعة للعام الدراسي.

استقر الطالب جميعهم جيًدا في مساحات التعلم الجديدة والروتينية.  بدأ طالبنا 

طالبًا بدوام كامل في فصولهم الدراسية واستقروا في  87التأسيسيون البالغ عددهم 

فصاًل ودراسة واحدة  00طالبًا يتألفون من  032الحياة المدرسية.عدد طالبنا الحاليين 

 للغة اإلنجليزية كلغة إضافية.

نرحب بالموظفين الجدد والعائدين التاليين إلى مدرستنا:           

 شارون كورياالس: رائد حساب المعلم

 أندرو ديميتريوس: أخصائي التعلم الجذعية

 ميليسا برايسون: أوسالن

 هايلي إيفانز: مؤسسة

 هارلين باال: السنة األولى

 ميرفت علي: السنة األولى

 ايدا كايا: السنة الرابعة

 ويندي كولجروف: السنة السادسة

 كالوم دونالد: السنة السادسة

 إيمي رستم: دعم التعليم

 ديانا دينيفا انشيفا: دعم التعليم

 ماري دوغان: إدارة المكاتب

 أنجيال سامبسون: مقصف

نتمنى لربيكا دنيير كل التوفيق وهي تبدأ إجازتها العائلية. ونحن نتطلع إلى االجتماع 

 باإلضافة إلى عائلتها.

 يرجى تذكر أن جميع الطالب يرتدون قبعة خالل أوقات االستراحة. لديك أسبوع ممتع.

  فريق  الرئيسي

 

 

 

 

 

 اسبوع 4

18th and 19th  شباط 

 قابل المعلم

3:32-6:32 

 اسبوع 5

 

 اسبوع 6

 تصوير المدرسة  6  اذار 

 اسبوع 7

  9عطلة رسمية  اذار 

 

 اسبوع 1

 يوم المنهج 18 اذار 

 

 اسبوع 9

اذار 08   نهاية المدة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 تسجيالت جديدة                                                                                                                 
اآلن. يرجى االطالع على موظفي المكتب  0202يتم قبول التسجيالت لعام  - 6نرحب بالتسجيالت الجديدة من المؤسسة إلى السنة  

 للحصول على تفاصيل التسجيل.
 

 تغيير المعلومات الشخصية للعائلة
بالغ المدرسة حتى نتمكن إالرجاء إبالغ "مكتب أدارة المدرسة إذا حصل أي تغيير في التفاصيل الشخصية. من المهم عند تغيير أرقام الهاتف 

 من االتصال باألهالي وأولياء األمور. وبالمثل، في حالة تغيير اتصاالت الطوارئ يرجى إعالمنا.

 
يمكنكم الحصول عليها في مكتب أدارة المدرسة.  CSEFقدم اآلن الرجاء إكمال إستمارات منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 
$ تدفع 105الرجاء إكمال استمارة المنحة بمبلغ  CSEFأذا كنتم مؤهلين للحصول على منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 

 للمدرسة لتغطية التكاليف الرحالت لطفلك.
CSEFتشمل منحة                                                                                                          التطبيقات مفتوحة اآلن.    

                                                                                                            

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 مرحبا بكم في داالس رياض األطفال
يستقر األطفال في األيام األولى من رياض األطفال ، ويتعلمون الروتين  .0202نود أن نرحب بجميع عائالتنا المسجلين لعام 

 ، ويبنون العالقات مع المعلمين وزمالئهم ويطورون مهاراتهم في االستقالل.
هي: 0202أوقات جلسات رياض األطفال لعام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيرتي من مكتب مجموعة  -، فيرجى االتصال ب 0202إذا كنت ال تزال تبحث عن مكان لمرحلة رياض األطفال لعام 

  93266660المدارس الشمالية للسنوات المبكرة 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Dallas 

Red Group 

8:30-1:30 

Dallas 

Red Group 

8:30-1:30 

Dallas 

Red Group 

8:30-1:30 

    

    Dallas 

Green Group 

8:30-1:30 

Dallas 

Green Group 

8:30-1:30 

Dallas 

Green Group 

8:30-1:30 

    Upfield 

Blue Group 

8:30-1:30 

Upfield 

Blue Group 

8:30-1:30 

Upfield 

Blue Group 

8:30-1:30 

  Dallas 

3 year old group 

9:15-1:15 

      



 

                                                                                                                             معرفة القراءة والكتابة

أثناء جلسات القراءة ، بدأ الطالب في استكشاف الكتب ومهارات التعامل مع الكتب )الغالف األمامي ، والغطاء الخلفي ، والعمود   
يستكشف الطالب الكتب بشكل أكبر من خالل إنشاء صفحة خاصة بهم في   الفقري ، والقراءة من اليسار إلى اليمين وما إلى ذلك(.

 كتاب دراسي. أثناء جلسات الكتابة ، يستكشف الطالب الحرف األول من اسمه ويحددونه في الجمل.
 

 

 

 

 

                                                                                                                             الحساب

بدأ الطالب  . وقد ناقش الطالب أعمارهم وزينوا ذلك السن بالحلويات.62إلى  2أثناء الحساب ، يتدرب الطالب على الحساب من 
                                                               يوم. 622أيًضا في حساب األيام التي قضوا فيها في المدرسة حتى 

 

 

 

 

                                                                                                                                تحقيق

لقد بدأوا في استكشاف أنفسهم وما الذي يجعلهم مختلفين Marvellous Meبدأ طالب التأسيس في موضوعنا الجديد حول      
بدأ الطالب أيًضا في استكشاف برنامج اللعب التنموي ويمارسون الطرق المناسبة للتفاعل مع أقرانهم  .والشيء نفسه مع اآلخرين

 اآلخرين في الفصل.
 

 

 

 

 

 

 

بدأ طالب المؤسسة بداية رائعة في عامهم األول في المدرسة. يتطلع جميع معلمي المؤسسة إلى الحصول على سنة رائعة مع 
 مجموعة جديدة من الطالب!

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

معرفة القراءة 
 والكتابة

لقد  في السنة األولى ، بدأ الطالب بداية رائعة لتعلمهم هذا العام.
بدأنا العمل على استراتيجيات لقراءة وتسجيل كلمات جديدة في 

بدأ الطالب العمل على قدرتهم على مد الكلمات  القراءة والكتابة.

.باستخدام صوت الحروف   

 حساب

 تحقيق

في الرياضيات ، بدأنا في النظر في طلب األرقام باستخدام فهمنا لقيمة المكان 
نحن نركز أيًضا على تسجيل األرقام بالطريقة   لطلب رقمين وثالثة أرقام.

يركز طالب السنة األولى على مهارات   الصحيحة ومجموعة من مهارات العد.
في المنزل ،   .القياس الخاصة بهم خالل األسابيع القادمة ، وكيفية قراءة الوقت

يمكنك مناقشة مع الطالب أوقات مختلفة من اليوم واألنشطة التي يكملها طفلك في 
 ذلك الوقت.

 في االستفسار هذا المصطلح نحن نستكشف هوياتنا الخاصة.
 سوف يستكشف الطالب ما الذي يجعلهم فريدين وقوتهم الفردية.

لقد بدأنا في استكشاف ما يجيد الطالب من خالل تسجيل عبارات 
 "يمكنني".

مساًء في الفناء  3سنحتفل بإنجازات طالبنا كل أسبوع في تجمع الفوج الذي سيعقد كل يوم أربعاء في تمام الساعة 
 المركزي ، وجميع اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية مدعوون للحضور.



  0اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

معرفة القراءة 
 والكتابة

 في معرفة القراءة والكتابة ، يبحث الطالب في الملفات الشخصية.
 Davidلقد قرأوا عن حياة بعض المؤلفين المشهورين ، مثل 

Walliams  وDr Seuss  وJulia Donaldson  وحددوا ،
بدأ الطالب في تطوير أفكار لكتابة ملف   مالمح الملف الشخصي.

لقد عملوا معًا لتصنيف المعلومات بناًء على أفكار   تعريف عنهم.
 مماثلة.

. 

 حساب

 تحقيق

إنهم يستخدمون مواد ،   في الرياضيات ، يعمل الطالب على تحديد قيمة المكان.
 مثل الكتل ، لتقسيم األرقام وإعادة تسميتها ، وترتيبها باستخدام سطور األرقام.
يتعلم الطالب أيًضا الشهور والفصول ، واستكشفوا المواسم المعترف بها من قبل 

 السكان األصليين.

 

يستكشف   موضوع االستفسار لهذا المصطلح هو "نحن فريدون".
الطالب قيمهم ونقاط قوتهم ، ويتساءلون عن الكيفية التي يمكن أن 

 تسهم بها خالفاتنا في الفصل الدراسي والمدرسة المتناغمة.

 يتعرفون على بعضهم البعض ومعلميهم ، ويستقرون جيدًا في روتين مدرستنا.  بدأ طالب الصف الثاني السنة بحماس.
  يرجى التأكد من إحضار قبعة كل يوم للبقاء في مأمن من الشمس ، وزجاجة من الماء للحفاظ على رطوبة.

 



0اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

معرفة القراءة 
 والكتابة

في القراءة سوف نركز على تحسين فهمنا  نحن متحمسون جدًا للترحيب بجميع طالبنا وعائالتنا للعام الثالث.
 للنصوص ، وخاصة محاولة تحديد موقع المعلومات المعلنة بوضوح في النص.

 في الكتابة ، سيعمل الطالب على كتابة نصوص مقنعة مع مجموعة من المواضيع. دعنا نعبر عن آرائنا!
 يرجى تشجيع طفلك على القراءة كل ليلة ، واستكمال الواجبات المنزلية األسبوعية.

 حساب

 تحقيق

بدأنا العام مع اإلضافات والطرح. سيتعلم الطالب مجموعة واسعة من 
سيقوم الطالب  ، التقسيم ، االعتماد. Friends of Tensاالستراتيجيات ، مثل 

يتم تشجيع اآلباء على  بتطبيق هذه االستراتيجيات في حل المشكالت في القياس.
 لعب ألعاب اإلضافة مع أطفالك ومساعدتهم على تذكر حقائق اإلضافة البسيطة.

سوف  هذا المصطلح موضوع االستفسار الخاص بنا هو "ما يبقينا جيدًا".
سوف يشاركون  يستكشف الطالب العوامل المختلفة التي تبقينا بصحة جيدة.

معرفتهم السابقة حول هذا الموضوع في األسابيع القليلة األولى ، ونتطلع إلى 
 المناقشات التي يجلبونها إلى الفصل.

 

 



5اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

انتقل طالب السنة الخامسة إلى المبنى األزرق ، حيث يُنظر إليهم اآلن  مرحبًا بك مرة أخرى في عام مثير للعام الخامس. 
مراجعة قيم المدارس األساسية األربعة في داالس بروكس ، وهي  5في كل عام ، عاود الفصل  على أنهم قادة المدرسة.

 لقد كان من الرائع أن نرى أن الطالب ينشرون القيم داخل وخارج الفصل. االحترام والفخر والثقة والمثابرة.
  

ما هي التغيرات الجسدية واالجتماعية والعاطفية والفكرية  أثناء االستفسار ، تم تعريف الطالب بسؤالهم الكبير الجديد:
نحن متحمسون لدعوة فريق الرفاه الرائع داخل الفصول الدراسية لدينا هذا الفصل إلعطاء  التي تحدث طوال الحياة؟

 الطالب نظرة ثاقبة في السلوكيات العاطفية التي تحدث في حياتنا اليومية.
 



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

                                                            اخبار مركز المجتمع                                                                                                                                     

بكم جميعًا مرة أخرى في المدرسة والمركز. نأمل أن يكون لديك جميعا                                                       نرحب أنا وفاطمة   

                           عطلة مريحة.                                                                                                                  

 

  مكتبة االلعاب                                                                                                                                            

  سنوات استعارة لعبة مجانًا لمدة أسبوعين                        5يمكن لجميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  

 كل ما عليك فعله هو الوصول إلى المحور وملء نموذج الطلب.                                                       

                                                          6022- 6632يرجى مالحظة اليوم والوقت الجديد: الثالثاء 

 مكتب االلعب                                                                                                                                               

صباًحا وجلسات بعد الظهر من الساعة  66:32صباًحا حتى  62مجموعات اللعب موجودة يومي االثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من الساعة  
              مساًء                                                                                                                         0إلى الساعة  60:32

 اللغة اإلنجليزية التحادثية                                                                                                                                 
 يتم تشغيل فصول اللغة اإلنجليزية مجانًا يومي االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة 9.65 إلى 65 مساًء                                            

 إيجاد حلول لألهالي                                                                                                                                    

                                                                                             حلول لجميع أسئلتك األبوة واألمومة                     

                                                                                                                      بالعربية                           

مساًء                                                                                   60.65صباًحا إلى  9.65من:  63/20/02يبدأ يوم الخميس   
                                          محدودة رعاية الطفل المتاحة                                                                                                   

 
 نادي اإلفطار                                                                                                                                                
 

صباًحا وحتى  7.65جميع األطفال في المدرسة مدعوون لحضور نادي اإلفطار في المركز يوم األربعاء والخميس وصباح الجمعة من الساعة 
                  صباًحا.                                                                                                                       7:05الساعة 

 نادي الحرفية                                                                                                                                               

صباًحا                                                                                                       66:22صباًحا إلى  965صباح الجمعة من   

         لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بمسؤولي المركز سوزان فان ويك ، أو فاطمة غزوي                                               

                                                                                                                     110تحويلة:  1111-9039هاتف: 

http://www.bing.com/images/search?q=healthy+breakfast+images+cartoons&view=detailv2&&id=10F1F7E876A3B260BB5272C9ECF4A0CAA383B79C&selectedIndex=3&ccid=2npD1CkV&simid=608002116861954015&thid=OIP.Mda7a43d42915e93b02c40e6071ff2cbfH0


 اعالن

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 


