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 ضياء شعراوي االبتدائية الرسالة اإلخبارية

 تاي"-المدرسة "كوال

مهمة هس هي وضع الطالب الرعاية والرأفة، والمسؤولين الذين هم 
اآلخرين المتعلمين مدى الحياة، ملتزمة بالسعي إلى معرفة وفهم 

 والعالم من حولهم.
 2017سبتمبر  6 1، العدد 14المجلد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات المكتب األمامي
م  سيتم فتح األبواب  02:30-ص 07:00ساعات المدرسة هس من 

ص  الرجاء عدم ترك أطفالك في المدرسة  07:00في الصباح في 
 م 01:45صباحا الطالب ال يفصل المبكر بعد  7قبل 

 

الدخول قبل زيارة اآلباء يجب أن تأتي إلى المكتب األمامي وتسجيل 
الفصول الدراسية أو أي منطقة أخرى من المدرسة.  المدرسين لن 
يتمكن المؤتمر مع اآلباء واألمهات خالل الفترة التعليمية.  يرجى 

لجدولة المؤتمرات  4561-592-706االتصال بالمدرسة في 
 اآلباء/المعلمين.

 

نطلب اآلباء عند التقاط الطالب في السطر متسابق السيارات، فإننا 
الرجاء البقاء في سياراتهم واالنتظار ألطفالهم أن سار أن سياراتهم.  
يجب أن يتم عرض "عالمات على سيارة" الختيار أعلى.  إذا لم يكن 
هناك ال "عالمة السيارة"، ثم الرجاء الذهاب إلى المكتب األمامي 

لتقاط اللتقاط األطفال الخاص بك.  ال موقف للسيارات في الكنيسة ال
 الطالب. شكرا لتعاونكم.

 

 أرحب بأعضاء هيئة التدريس الجديدة هس
 IBالمنسق المساعد الرئيسي/ –السيدة ستيفن بيري 

 مدرس رياض األطفال –السيدة باميال كالرك 
 معلم الصف األول –السيد جيمس أشتون 

 معلم الصف الخامس –السيدة جانيس روبرسون 
 موسيقىمدرس  –السيد أرماندو لوبيز 
 المعلم اإلسباني –السيدة ماريا باستيان 
 المعلم الكالم –السيدة ليونارد بويترا 

 موظفي حجرة الغذاء –السيد روجر بريستون 
 موظفي حجرة الغذاء –السيدة جيني بوزويل 

 موظفي حجرة الغذاء – Briscoeالسيدة دونا 
 موظفي حجرة الغذاء –السيدة ويتني األظافر 

 

 وي أصل االجتماعالعنوان السن
الرجاء جعل خطط لحضور العنوان هس أنا أصل االجتماع يوم 

م  الحصول على  05:00الساعة  thأيلول/سبتمبر 13األربعاء، 
مزيد من المعلومات حول إرادة "بطاقة تقرير قاعدة قياسية" جديدة 

 قدمت في هذه الجلسة.
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 المدرسية، وأيام اإلفراج المبكرعطلة الطالب، والعطالت 
يوم عمل معلم.  ال توجد أي مدرسة  thتشرين األول/أكتوبر 6

عطلة  التشرين األول/أكتوبر 9للطالب في ذلك اليوم.  االثنين، 
المدارس في االحتفال بيوم كولومبوس.  أيام اإلفراج المبكر سيكون 

 19يس، ، ويوم الخم thتشرين األول/أكتوبر 18يوم األربعاء، 
 12:00.  سيتم إطالق سراح الطالب الساعة thتشرين األول/أكتوبر

 م في تلك األيام.
 

 تواريخ تذكر

 (2-سبتمبر )مشاعية  7عيد األجداد 

  (5-3سبتمبر ) 8عيد األجداد 

 م 05:00العنوان أنا األصل اجتماع  سبتمبر 13

 سبتمبر آخر يوم بيع الحلوى 15

 ص 08:00مكتبة األصل التوجه  سبتمبر 21

 سبتمبر الدراسية معرض الكتاب 25-29

 سبتمبر حلقة العمل التطوعي 28

 أكتوبر يوم التعليم المهني 6

 أكتوبر 9عطلة عيد كولومبوس يوم 

 تسعة أسابيع 1stنهاية   أكتوبر 11

 تسعة أسابيع 2ndابتداء من   أكتوبر 12

 أيام اإلفراج المبكر أكتوبر 18-19

 تقرير بطاقات  أكتوبر 19يوم 

 

 شكرا!
كتلة، والكنيسة  Rشكرا هس جيسي وويالرد دوريس من ح & 

الميثودية المتحدة ضياء شعراوي، ولوازم "حمام الكنيسة المشيخية" 
 للتبرع من المدرسة للطالب والمدرسين لدينا!!!

 

 تحتفل أجدادنا
 يرجى يأتي وتناول الغداء مع الحفيد أو األحفاد.

 أيلول/سبتمبر 7الخميس، 
 2الصف  –الدرجات مشاعية 

 

 أيلول/سبتمبر 8الجمعة، 
 درجات 3-5
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 معلومات المدخل األصل حرم النهائية
د من توفر "بوابة الوالد حرم النهائية" األسر في مدرسة مقاطعة ريتشموند المعلومات على اإلنترنت حول الطفل في اإلنجاز.   للحصول على مزي

االتصال بالسيدة سكينس في   أو b5https://goo.gl/DfKF اإلرشادات لتنشيط "حسابك النهائية في مدخل الحرم الجامعي"، يرجى زيارة 
 للحصول على مزيد من المعلومات. 706-592-4561

 تدريب المتطوعين
إذا كنت ترغب في التطوع في هس أو حضور رحلة ميدانية مع طفلك، كنت بحاجة لحضور "دورة تدريبية للمتطوعين".  دورة تدريب المتطوعين 

 ص  ستعقد جميع "دورات تدريب المتطوعين" في "غرفة الموارد" باألصل. 08:00الساعة  thأيلول/سبتمبر 28المقبلة ستكون يوم الخميس، 
 

 أخبار المكتبة
شارك جميع الطالب هس في اتجاه المكتبة خالل األسبوعين الماضيين.  يرجى تذكير طفلك العناية بهذه الكتب.  الطالب لديهم أسبوعين 

لحقت بالسيدة انفينجير.  قد يتم تحصيل األضرار ال ذكرت والحظت في نهاية السنة. قد يتم  لفحص الكتب المدرسية، وتقرير األضرار التي
الب تحصيل الغرامات للكتابة واألضرار الناجمة عن المياه، وصفحات ممزقة أو مفقودة والرموز الشريطية معطوباً أو مفقوداً.  األم و/أو الط

 مسؤولة عن كافة العناصر المفقودة.
 

قد سحب ما يصل إلى أربعة كتب لمدة أسبوعين من مركز وسائط اإلعالم.  سوف يلزم اآلباء أن يأتي إلى المكتبة للتحقق من  هس اآلباء
الكتب.  إذا كنت ترغب في الحصول على بطاقة مكتبة، توقف عن طريق المركز اإلعالمي والتحدث إلى السيدة انفينجير.   وستكون ساعات 

Media Center  4561-592-706م  يرجى االتصال على  02:30م، وعن طريق التعيين بعد  02:00إلى  ص 07:00من ext. 
 تحديد موعد. 212

 

 معرض للكتاب المدرسي
ص إلى  07:00من  29 الم وسبتمبر 03:00ص إلى  07:00أيلول/سبتمبر من  28-25"معرض الكتاب المدرسي" سيكون في هس 

، أو تأتي رؤية السيدة انفينجير الجدول ext. 212, 4561-592-706م  نحن بحاجة إلى متطوعين لمساعدتنا.  يرجى االتصال  01:00
 الزمني الخاص بك.  شكرا لكم مقدما لمساعدتكم، ونأمل أن نراكم في "معرض الكتاب"!

 

 ذلك.قمم مربع للتعليم، وتسميات للتعليم، وما إلى 
.  هس يجمع خراطيش الطابعة فارغة، قمم مربع للتعليم التسميات، وتسميات للتعليم و لجمع األموال للكثير مما يحتاج إلى موارد في المكتبة

 شكرا لكم على دعم هس!
 

فوز الطالب الذي يقدم الفئة التي تقدم معظم قمم مربع آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر سوف يفوز طرف بيتزا في تشرين األول/أكتوبر.  سوف ي
 معظم قمم مربع لتشرين األول/أكتوبر على عالج من السيدة انفينجير.

 
 على كيركيندول كايلي وأين كيركيندول باله رايلي لتحول في خراطيش الطابعة فارغة!  وتقدر هس مساعدتكم! شكرا لكأ كبير 

 

 

 الموقع اإللكتروني للمدرسة
للحصول على المعلومات ذات الصلة بالمدرسة.  وثمة ميزة  elem.rcboe.org-http://hephيرجى زيارة والمرجعية الموقع هس في 

لى المعلومات ذات تقويم التي سوف تبقى لكم مستكملة على األحداث في المدرسة، واآلباء يمكن عرض صفحات فئة المعلمين للحصول ع
 الصلة بالفصل الدراسي في الطفل

 

 التعلم اليوم... يؤدي غدا

https://goo.gl/DfKFb5
http://heph-elem.rcboe.org/
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