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ز  ز الموظفي   تمي 

تعليم والتعلم وبناء لل أود أن أشكر موظفينا على البداية الرائعة التي قطعوها لهذا العام. أثناء تجوالي في الفصول الدراسية بشكل متكرر ، أرى نهًجا ثابتًا
 عالقات قوية. االستثمار في موظفينا هو عنصر أساسي في التحسين المستمر لمنهجنا.

 الحضور

 لماذا الذهاب إلى المدرسة مهم

سة مدرالذهاب إلى المدرسة كل يوم هو أهم جزء في تعليم طفلك. يتعلم الطالب أشياء جديدة في المدرسة كل يوم. سيساعد الحضور والمشاركة في ال

 طفلك على تطوير:

 مهارات ومعارف مهمة تساعدهم على التعلم -

 المهارات االجتماعية والعاطفية مثل التواصل الجيد والمرونة والعمل الجماعي. -

لديهم: 21األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة كل يوم ويكملون السنة   

 صحة أفضل -

 فرص عمل أفضل - 

 دخل أعلى طوال حياتهم. - 

 ال يوجد عدد آمن لأليام للتغيب عن المدرسة. كل يوم يخطئ فيه الطالب يضعهم في الخلف. هذه مسؤولية كل طالب وكل أسرة وكل موظف.

 فريق  الرئيسي 

 المديرة: فاليري كاريتيانا

 المديرة مساعدة  : السيدة أميرة حسنين

 رئيس قسم الرفاهية: السيد: تيم براون
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 الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"
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 عمليات التسجيل الجديدة

1211ال يزال يتم قبول التسجيالت لعام  - 6من السنة التأسيسية إلى السنة   

 يرجى مراجعة موظفي المكتب للحصول على تفاصيل التسجيل. بدال من ذلك انقر هنا للوصول إلى استمارة التسجيل

 تغيير التفاصيل:

يرجى إبالغ مكتب المدرسة في حالة تغيير أي بيانات شخصية. من المهم أنه في حالة تغيير أرقام الهاتف ، يمكن للللملدرسلة االتصلال 

بأولياء األمور وأولياء األمور. وبالمثل ، في حالة تغيير جهات االتصال في حاالت الطوارئ ، يرجى إبالغنا. إذا كنت تريلد أن يلقلوم 

شخص ما بإحضار طفلك ، فيرجى التأكد من أنك أبلغت المدرسة شخصيًا حتى يلملكلن إضلافلة هلذا الشلخلص إللى قلائلملة اللطلوارئ 

 الصطحاب طفلك.

 -CSEF :التطبيقات المفتوحة اآلن قدم اآلن 

)المعسكرات والرياضة وصندوق الرحالت( المتاحة في المكتب. إذا كان لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتيلاز  CSEFتطبيقات 

عبارة عن دفعة بقيمة  CSEFحالية ، فيرجى رؤيتنا إلكمال النموذج الخاص بك في أقرب وقت ممكن ، وإحضار نسخة من بطاقتك. 

 دوالًرا أمريكيًا مقابل أي معسكرات أو رياضات أو رحالت قد يقضيها طفلك. باب التقديم مفتوح اآلن. 211

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

 

أبريل اليوم األخير من الفصل الدراسي األول )الفصل المبكر( 8الجمعة   

 

أبريل اليوم األول من الفصل الدراسي الثاني 16الثالثاء   
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 أخبار روضة 

 يوم وئام

ة في الحادي والعشرين من مارس احتفلنا بيوم االنسجام. تمت دعوة األطفال الرتداء اللون البرتقالي. وارتدت فاطمة وعمران قمصانًا مماثل

 هو مكتوبًا عليها كلمة أمل. آية ترتدي لباسها الثقافي التقليدي. خالل وقت المجموعة تحدثنا عن يوم االنسجام وماذا يعني. سأل إسالم: ما

يوم االنسجام؟ شرحت أنه في يوم االنسجام نحتفل بجميع الثقافات المختلفة في مجتمعنا. موضوع هذا العام هو "دعونا نجتمع!" سأل حسين 

في  يهم، "لماذا تناغم داي لون البرتقالي؟" اكتشفنا أنه لون التواصل االجتماعي والمحادثات الهادفة. لقد قمنا بدعوة جميع األطفال لوضع أيد

ام تخددائرة لرؤية األلوان المختلفة لبشرتنا ، مع االعتراف بالعديد من ثقافاتنا المتنوعة في المجتمع. تمت دعوة األطفال لتتبع أيديهم واس

المقص لقص الشكل. خالل وقت المجموعة ، قام كل طفل اختار عمل بصمة بلصقها على ملصق مجموعتنا. قرأنا "كتاب السالم" وناقشنا 

الطرق المختلفة التي يمكننا من خاللها العيش بسالم.عبر األطفال عن أنفسهم بشكل إبداعي في يوم االنسجام ، واحتضنوا اختياراتهم 

 وشاركوا في االحتفاالت. يبدو أنهم جميعًا يستمتعون بمشاركة يوم لالحتفال معًا واالحتفال في فرديتهم من خالل التعبير الفني.

 

 

 معاهدة كيندر الخاصة بنا

 

قصة حول بيان أولورو للشباب األستراليين" من تأليف  -لبدء رحلتنا لكتابة معاهدة كيندر الخاصة بنا ، بدأنا بقراءة "العثور على قلبنا 

توماس مايور ، بالك دوجالس )الرسام(. يوضح توماس مايور ، "عندما اجتمعنا جميعًا في أولورو ، قمنا بدعوة جميع األستراليين 

لقبول صوتنا وثقافتنا كهدية." يدور كتاب أطفاله حول فهم ماضي أستراليا ، حتى نتمكن من الحصول على مستقبل مشترك. بيان 

موقّعًا من السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس. تم إنشاء البيان من قبل السكان األصليين من  112أولورو من القلب لديه 

ويصف التحديات الرئيسية التي تواجه السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس  1222مايو  16جميع أنحاء أستراليا في 

ومجتمعاتهم. كان البيان ضروريًا لمنح السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس رأيًا في القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم. 

يرجى زيارة الموقع أدناه الستكشاف بيان أولورو ؛الغرض من معاهدة كيندر الخاصة بنا هو منح أطفالنا الفرصة للتعبير عن آرائهم 

والتحدث عن حقوقهم ومسؤولياتهم في عالمهم هنا بلطف. ولحث األطفال على البدء في التفكير في األمر ، طرحت السؤال ، "هل يحق 

لكل فرد أن يشعر باألمان؟" أدى هذا إلى محادثة ، وقام بعض األطفال بإضافة أصواتهم ، كما قال إسالم ، "نحن نستخدم الكلمات 

بلطف" ، قالت رندة ، "ال نلمس اآلخرين بدون إذن". وأضاف حسين: "اعتني باأللعاب. ممنوع الخطف أو الدوس على األلعاب ". 

أتيحت الفرصة لجميع األطفال إلضافة صوتهم إلى معاهدة كيندر الخاصة بنا. صوتهم ومعاهدتهم وحقيقتهم ووقتهم ألطف اآلن. تقر هذه 

االتفاقية بأننا جميعًا ننتمي ، ولدينا حقوق متساوية في التعلم والنمو فيبيئة آمنة وداعمة. أضاف كل طفل اسمه بحماس كمجموعة. 

 الخاصة بنا مفتوحة للتفكير ، وسنقوم معًا بمراجعتها أو إضافتها أو تغييرها معًا. Kinderمعاهدة 
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 أخبار روضة 

 

 قوس خشبي جديد

تم منح كل غرفة من غرف األطفال قوًسا خشبيًا جديًدا كبيًرا الستخدامه كمساحة هادئة. هذا لدعم رفاهية األطفال ومساعدتهم على 

 تطوير أدوات للتنظيم الذاتي والتهدئة الذاتية عندما يشعرون بخلل في التنظيم.

لدينا في بناء قوس  KISموظف دعم  Pookieفي المجموعة الحمراء ، كان األطفال متحمسين للغاية إلتاحة الفرصة لهم لمساعدة 

لربط البراغي. بدا  "Allen Key"واصطفوا بعناية مع قطع األخشاب واستخدموا  Pookieخشبي كبير جديد. استمعوا إلى تعليمات 

،  Pookieاألطفال متحمسين للغاية ألن يكونوا جزًءا من نشاط بناء باستخدام مواد حقيقية. أحصى عمران ثالثة ثقوب وقال لـ 

نحتاج إلى ثالثة مسامير من أجل هذا.""  

وتنفيذ المهام مهارات حل المشكالت  Pookieيمتد اهتمام األطفال بالبناء بفرصة بناء حقيقية. تُظهر قدرتهم على فهم تعليمات 

، اتبع األطفال تعليمات الصورة  Pookieالمعرفية والبراعة في التعامل مع األشياء الصغيرة. جنبًا إلى جنب مع توجيهات 

واستكشفوا التجربة والخطأ وطوروا المهارات الحركية الدقيقة من خالل التالعب باألشياء الصغيرة. كما طوروا مهارات اجتماعية 

ل مثل تبادل األدوار والتعاون واالستماع. ابتهجوا بإنجازاتهم معًا وشعروا بإحساس اإلنجاز بمجرد االنتهاء من البناء. لم يستطع األطفا

 االنتظار للعب في الفضاء الجديد معًا.

 

 

 برنامج إثراء اللغة

تدرب األطفال هذا األسبوع في برنامج اإلثراء اللغوي على استخدام األسماء واألفعال في الجمل. تضمنت األنشطة الدعائم إلشراك 

 األطفال وجعلها ممتعة وتفاعلية.

 







 معرفة القراءة والكتابة

 النفي القراءة والكتابة ، واصلنا تعلمنا ألغاني الحضانة. كان األطفال يعملون على أغاني الحضانة بات إيه كيك وجاك بي نيمبل ، وهما يعم

على تنفسهما أثناء القراءة. استمتع الطالب بالعمل على أغاني الحضانة والكتابة عن األصدقاء والعائالت بدالً من الشخصية من خالل 

سبتيناالبتكار. لقد قام طالبنا بعمل رائع في تعلم الحروف  P  وI  وN  ونحن فخورون بالعمل الذي قاموا به في تعلم ، 
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 أخبار المرحلة التمهيدية 

 تحقيق

 الحساب 

استمر طالب المؤسسة في توسيع نطاق تعلمهم لكل شيء عن أنفسهم مع التركيز على أنا ، نحن. لقد تعلموا عن هويتهم من خالل 
جلسات اللعب التنموية ، حيث اكتشفنا هويتنا واستخدمنا المالبس ، ولعب المطابخ ، وأدرجنا طعاًما تخيليًا متعدد الثقافات ليستكشفه 

 الطالب. احترام الكبرياء والثقة والمثابرة

وما بعده ، باستخدام مواد مختلفة لمساعدتهم. لقد أحببنا أيًضا التعرف  22إلى  2في الحساب ، يعمل الطالب بجد على كيفية العد من 

على األنماط ، وانتقلنا اآلن إلى البيانات ونحقق في كيفية جمع البيانات بناًء على أسئلة اإلجابة بنعم أو ال ، مثل هل تحب اللون 

 األزرق؟
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

 

في الحساب ، تعلمنا كيفية تكوين أعداد مكونة من رقمين. هناك لعبة ممتعة يمكنك لعبها في المنزل مع طفلك وهي تكوين أرقام بها 

مع العشرات أوالً. يمكنك أيًضا التدرب على تكوين الخطابات في المنزل ، وهذا  11عشرات وآحاد. نتحدث عن سبب كتابة الرقم 

 سيساعد طفلك بشكل أكبر في الفصل الدراسي. لقد عملنا أيًضا على تحديد األنماط واستمرارها.

مالءمتهم للعالم. في االستفسار ، استمر الطالب في تعلمهم عن هويتهم. قام الطالب بتحديد ما يجعلهم مميزين وفريدين ومدى  

في محو األمية ، واصلنا تعلمنا من األساطير والخرافات. لقد قرأنا هذا األسبوع قصة "رياح الشمال والشمس". يستمتع الطالب 

بالتعرف على هذه القصص ومناقشة الشخصيات وما هي مغزى القصة. في الكتابة ، كان الطالب يعملون على الكتابة بين السطور 

 والتعرف على تكوين الحروف. لقد تحدثنا كثيًرا عن أهمية الحفاظ على كتبنا مرتبة ورائعة حتى نظهر لآلخرين أننا نفخر بتعلمنا.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 

لقد وصلنا إلى نهاية وحدة االستفسار الخاصة بنا ، وقد أكمل الطالب طواقمهم الشخصية التي تمثل جميع الجوانب المختلفة لهويتهم. لقد 

طة عكسوا أيًضا ما تعلموه وأفكارهم وأفكارهم أثناء الوحدة. في األسبوع الماضي ، احتفل األطفال أيًضا بيوم االنسجام وقام األطفال بأنش

 احتفلوا فيها بالتنوع داخل المدرسة.

 

وجمع أطفالك من باب كل فصل دراسي. 1، نطلب أيًضا من اآلباء عدم دخول مبنى العام األخضر  COVIDنظًرا لقواعد   

 

أنواع مختلفة: قصائد األبجدية ، والشكل ، والهايكو. لقد  3في محو األمية ، بدأ الطالب وحدة جديدة في الشعر. لقد بدؤوا باستكشاف 

استمتعوا باستخدام الصفات لوصف أشكالهم وحيواناتهم ونشر عملهم النهائي. لقد عملوا أيًضا على نسخة جيدة من السير الذاتية 

 ألصدقائهم ونشر أعمالهم باستخدام الكمبيوتر. قام بعض الطالب أيًضا بإنشاء كتب ورسمها بالصور.

في القراءة ، استمر األطفال في التعرف على األسئلة الحرفية وكيفية العودة إلى النص للعثور على إجاباتهم. لقد تعلموا أيًضا عن 

 األفعال والقدرة على التعرف على األفعال في جملة.

في الرياضيات ، يواصل الطالب بناء فهمهم لتكوين األعداد الكبيرة والتعرف عليها. استمر الطالب في تعلم استراتيجيات الجمع التي 

 ستساعدهم في حل الجمل العددية وممارسة حقائقهم الزوجية. لقد استمتعوا حقًا بلعب ألعاب األرقام باستخدام البطاقات والعدادات. يتعلم

 الطالب تسمية األشكال ثنائية األبعاد والتعرف على ميزات األشكال ثنائية األبعاد.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب
في الحساب ، كان الطالب يبنون استراتيجيات لمضاعفة األرقام. لقد استخدموا المصفوفات والمجموعات المتساوية والجمع المتكرر 

كإستراتيجيات لمساعدتهم على حل مسائل الضرب. بدأ الطالب في استكشاف وإنشاء أشكال ثالثية األبعاد. خالل الدرس ، كان الطالب 
يتدربون على تحديد "في محو األمية" ، ركز طالب الصف الثالث على بناء نصوص مقنعة. لقد كانوا قادرين على قول والكتابة عن 

سبب وضد موضوع. يتعلم الطالب كيفية تطوير األسباب باستخدام األدلة الداعمة واستخدام الكلمات النمطية القوية لدعم أسبابهم. أثناء 
القراءة ، تعلمنا استخدام استراتيجية أدلة السياق للتوصل إلى معنى الكلمات غير المعروفة. يركز الطالب أيًضا على تفسير العبارات 

 االصطالحية مثل "إنها تمطر قطًطا وكالبًا" أو "لقد دفعت ذراًعا ورجالً" التي استمتعوا بها حقًا.

 

في محو األمية ، ركز طالب الصف الثالث على بناء نصوص مقنعة. لقد كانوا قادرين على قول والكتابة عن سبب وضد موضوع. يتعلم 
ام الطالب كيفية تطوير األسباب باستخدام األدلة الداعمة واستخدام الكلمات النمطية القوية لدعم أسبابهم. أثناء القراءة ، تعلمنا استخد

استراتيجية أدلة السياق للتوصل إلى معنى الكلمات غير المعروفة. يركز الطالب أيًضا على تفسير العبارات االصطالحية مثل "إنها 
 تمطر قطًطا وكالبًا" أو "لقد دفعت ذراًعا ورجالً" التي استمتعوا بها حقًا.

 

في االستفسار ، وصل الطالب إلى المراحل النهائية من وحدتنا ، "ما الذي يبقينا على ما يرام؟" لقد صمم الطالب وبدأوا في إنشاء 

مشاريع تشارك معرفتهم حول المجاالت الثالثة االجتماعية والمادية وخيارات نمط الحياة. اتخذ الطالب جميعًا خياراتهم الخاصة حول 

الطريقة التي يرغبون بها في تعليم اآلخرين أن يكونوا أصحاء. يقوم بعض الطالب بإنشاء ألعاب لوحية ومقاطع فيديو وقصص وملصقات 

 وأغاني. خالل األسبوع المقبل ، ستتاح للطالب الفرصة لتقديم مشاريعهم للجمهور وتلقي التعليقات على مشاريعهم.

 

تذكر أن الطالب يحتاجون كل يوم إلى إحضار: قبعة وزجاجة شرب وقناع ، واقرأ كل ليلة ، وتمرن على تهجئة الكلمات وأكمل واجباتك 

 المدرسية.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  

 في القراءة نتعلم الحقيقة والرأي. يتم تشجيع الطالب على القراءة والبحث للعثور على الحقائق واآلراء بدقة في نصوص مقنعة مختلفة. في
الكتابة ، يتعلم الطالب كتابة نص مقنع من خالل تطوير بيان الرأي والحجج واالستنتاجات. لقد كانوا يستكشفون ميزات مقنعة الستخدامها 

 في كتاباتهم وتحريرهم لنشر مقالهم الكتابي النهائي المقنع.

نحن نتعلم استكشاف أنماط األرقام باستخدام آالت ذات وظيفة من خطوتين. كان الطالب يحسبون أرقام المخرجات من خالل تطبيق قواعد 

متعددة تتضمن استراتيجيات الجمع والضرب والطرح. لقد تمكنوا أيًضا من العثور على قواعد لحساب أرقام اإلدخال ألرقام اإلخراج 

 المحددة في آلة األرقام. لقد تعلمنا إنشاء رسم بياني للبيانات المعينة وتفسير الرسوم البيانية لإلجابة على األسئلة المتعلقة بها.

 هذا المصطلح موضوع االستفسار لدينا هو ما يجعلنا في حالة جيدة. قام الطالب بإنشاء مشاريعهم بناًء على المعلومات والمعرفة المكتسبة

من خالل البحث واالستقصاء باستخدام المصادر المختلفة المتاحة. لقد استمتعوا بمشاركة مشروعهم مع مجموعات أخرى لالحتفال 

 بإنجازاتهم وتقديم المالحظات لمزيد من التحسين.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في القراءة ، يتعلم الطالب معنى اللغة التصويرية ، ويحددون األنواع المختلفة للغة التصويرية وسبب      

استخدام المؤلف لهذا النوع من اللغة. لقد تعلموا أيًضا الفكرة الرئيسية في النص وهدف المؤلف من كتابة النص. باستخدام هذه 

االستراتيجيات ، سيبني الطالب الثقة في مناقشة وتحليل أنواع مختلفة من النصوص. في الكتابة ، يركز الطالب على كتاباتهم السردية ، 

بدًءا من تفكيك جزء من نص نموذجي ، واستخدام الحوارات إلظهار الشخصيات واالنتقال إلى التخطيط وكتابة القصص الشيقة والفكرة 

م س ولدالرئيسية مع األفكار الداعمة ثم تقديم كتاباتهم على   

 

في الحساب ، يتعلم الطالب استخدام مجموعة من االستراتيجيات لتسمية الكسور وإيجاد الكسور المتكافئة وحل مسائل الكسور. لقد تعلموا 

 أيًضا تحديد ومقارنة الزوايا. من المهم جًدا للطالب تحسين الطالقة في حقائق الضرب ، حيث ستساعدهم في حل مشاكل الكسور.

في االستفسار ، كان الطالب يعملون على خطط عملهم وهم في طور عرضها على المدرسة بأكملها. إنهم ينشئون إجراًء للمساعدة في إعالم 

الناس بكيفية تحسين صحتهم فيما يتعلق بجسدهم وعقلهم وروحهم. ستقوم بعض المجموعات بمباراة كرة سلة ، وستقوم مجموعات أخرى 

 بيوم طعام صحي وسيظهر البعض أهمية التأمل والنوم لصحتنا.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في كتابة هذا األسبوع ، أكمل طالب الصف السادس تطوير فهمهم لهياكل الكتابة المقنعة. لقد بدأنا في تطبيق المعرفة بأدوات اإلقناع 

لقد  غة.التي يمكن استخدامها في المقاالت المقنعة. لقد ركزنا على األسئلة الخطابية ، ودرجة الكلمات النمطية ، واللغة االنفعالية ، والمبال

واصلنا أيًضا تركيزنا على كلمات مفردات الموضوع المتعلقة بسؤالنا عن الصورة الكبيرة لالستفسار. ركزنا في القراءة على بناء فهمنا 

 لألفكار الرئيسية للنص سواء الروائي أو الواقعي.

أثناء موضوع االستفسار على أساس التغيرات االجتماعية والعاطفية والجسدية التي يمكن أن تؤثر على أجسادنا ، كان الطالب يعملون 
في مرحلة البحث الخاصة بهم. يقوم الطالب بالبحث لتطوير فهمهم ألسئلة محددة قاموا بطرحها حول الموضوع. استندت األسئلة إلى 

أو الملصقات الخاصة بهم  PowerPointمجال االهتمام الفردي لكل طالب حتى يتمكنوا من اكتساب فهم أعمق. يقوم الطالب بتطوير 
 في مجموعاتهم والتي سيتم تقديمها إلى المجموعة بأكملها بحلول نهاية الفصل الدراسي.

في الحساب تم تطبيق مجموعة من االستراتيجيات لحل مشاكل الضرب. ركزنا بشكل خاص على تطبيق استراتيجيات التقسيم ونمذجة 
المنطقة لحل مشاكل الضرب هذا األسبوع. درسنا أيًضا تقدير األعداد وتقريبها لحل مسائل الضرب. كان الطالب يركزون أيًضا على 

 حساب األحجام باستخدام وحدات القياس المناسبة. كإحماء ، كنا نركز على تطوير معرفة الطالب باألرقام عند استخدام الضرب.

 

 



 تالميذ األسبوع  
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 Term 1 Week 2 Term 1 Week 3 

FOUNDATION A: Salma Hamdan 

FOUNDATION B: Saarim Zahra 

FOUNDATION / 1C: Dima Alui 

GRADE 1D: Zaroon Farija 

GRADE 1E: Ayah Issa 

GRADE 2A: Fitema Zeynab 

GRADE 2B: Mya Awais 

GRADE 2C: Layin Isaac 

GRADE 3A: Ayla Wafaa 

GRADE 3B: Hassan  Halil 

GRADE 3C: Fayza Yazan 

GRADE 4A: Abdel Rahman Aayah 

GRADE 4B: Sophia Aleron 

GRADE 5A: Mariam Mohammed 

GRADE 5B: Tuana Zain 

GRADE 5C: Anaya Ali 

GRADE 6A:   

GRADE 6B: Hajarh  Ben 

   

   



 الصفوف األنجليزية:

. ونأمل أن نستأنف دروس اللغة اإلنجليزية وجًها 1211للفصل الدراسي األول  Zoomستستمر دروس اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت عبر 
إذا كنت ترغب في التسجيل في فصول اللغة  2425421242لوجه في الفصل الدراسي الثاني. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 اإلنجليزية المجانية.

 مجموعات اللعب 

عادت مجموعة اللعب مرة أخرى! تعد مجموعة اللعب مكانًا ممتعًا للقاء أشخاص جدد بينما يستمتع طفلك باللعب والتفاعل مع األطفال 

للحصول على تفاصيل حول  2425421242اآلخرين. ال يزال لدينا بعض األماكن المتاحة. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 كيفية تسجيل طفلك في مجموعة اللعب.

 نادي الحرف / الخياطة

اآلباء األعزاء ومقدمي الرعاية واألصدقاء. شكرا النضمامك إلى نادي الحرف. استمتع المشاركون بتعلم كيفية استخدام ماكينة الخياطة  

نع واألوفرلوكير. لقد تعلموا تقصير السراويل / التنانير ، وخياطة باندانا / وشاح ، وحامل دبوس بومة لطيف وقاعدة. نتعلم هذا األسبوع ص

ويل سراحقيبة جميلة من الجينز القديم. لقد أنشأنا صداقات جديدة واكتسبنا مهارات جديدة. لقد استخدمنا األقمشة المتبرع بها ، والخيوط ، وال

ا الجينز القديمة وما إلى ذلك ، وجعلناها عناصر مفيدة. نرحب بالتبرعات من النسيج والخيوط واحتياجات الخياطة األخرى. نتمنى لكم جميعً 

 نادي الحرف -عطلة مريحة ونتطلع إلى رؤيتكم في الفصل الدراسي القادم. نرحب بالمشاركين الجدد. تولين أولوسوي 

 

 

 

 

 

 بداية صحية لنادي اإلفطار:

ى تم تشغيل نادي اإلفطار مرة أخرى ، لدينا نماذج لآلباء لملءها إذا كنت تريد أن يحضر أطفالك نادي اإلفطار ، يرجى تعبئتها والعودة إل

 المركز أو مكتب المدرسة.

 يسعدنا أن نرى الكثير من الطالب يحضرون نادي اإلفطار ، وقد كان المتطوعون ممتازين في المساعدة في التحضير لوجبة إفطار الطالب.

 2425421242إذا كنت ترغب في التطوع يرجى االتصال على 

 شكرمكتبة األلعابيال،

 مكتبة األلعاب مفتوحة لقروض األلعاب مجانًا. لدينا ألعاب ممتعة وتعليمية ليستمتع بها طفلك في المنزل.

 إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات. 2425421242يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 مركز المجتمع 
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For further information, please contact Hub Coordinator Fatima Ghazzaoui. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 






