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 From The Principal  

 

 ,مقدمي الرعايه/اآلباء األعزاء
 

 

. من الجيد جدا أن يكون لديك بداية سلسة لهذا المصطلح.  شكرا 3مرحبا بكم مرة أخرى إىل الفصل 

التأكد من أن أطفالك جاهزون للمدرسة. كان يوم التطوير المدرسي مثمرا للغاية حيث تعلم  لك عىل 
اتيجيات تدريس الرياضيات المفيدة جدا.   الموظفون بعض استر
 

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة
ن  الساعة  2اجتماع مجلس إدارة المدرسة القادم هو االثني  ي 

ن
ي  6أغسطس ف

ن
مساء ف

. جميع اآلباء مدعوون لحضور االجتماع.  ن  غرفة الموظفي 

 

 التسجيل إغالق اليوم ASC 7السنة 
ي أقرب وقت 

ن
تذكت  أولياء أمور طالب السنة السادسة باستكمال استمارات التسجيل للسنة السابعة ف

ي كلية أفيىلي الثانوية. إذا لم تكن قد اتصلت  2222يوليو  23ممكن مع إغالق التسجيل يوم الجمعة 
ن
ف

ي أقرب وقت 
ن
بالمدرسة بعد وكنت تنوي إرسال طفلك إىل المدرسة الثانوية، يرجى االتصال بك ف

ي حزمة التسجيل المرسلة  ,ممكن. الرجاء التأكد من أن جميع المستندات جاهزة
ن

كما هو موضح ف

ن  ,ستحتاج إىل مستندات مثل تقارير المدرسة السابقة ,إليك. للتسجيل شهادة  ,NAPLANتقارير السنة الثالثة من  ,سجالت التحصي 

السفر وإثبات وثائق العنوان.  لمزيد من المعلومات يرجى إلقاء نظرة عىل موقع  ,الميالد أو جواز 

 /https://www.aveleysc.wa.edu.au/for-parents/enrolmentالمدرسة

ي إىل  ,بدال
ونن 2222 6226عىل  ASCيمكنك االتصال أو إرسال بريد إلكتر ,  Aveley.SC.Enrolments@education.wa.edu.au 

إذا كنت بحاجة إىل دعم لتقديم حزمة التسجيل الخاصة بك. من األفضل أن يتم تنظيمك مسبقا حتر تتمكن المدرسة من قبول 

 التعبت  عن اهتمامك عند زيارتك. 
 

 دوره االلعاب االولمبيه
يوم خالل دورة االلعاب االولمبية.  ، كل  ي كل فصل دراسي

ن
نظم موظفو المكتب مكافأة خاصة لطالب مختار ف

 .(PB)انهم بحاجة لتحقيق أفضل شخصية ,الختيار الطالب كفائز يومي من قبل معلم الفصل الدراسي 

ي محاولة الستكمال 
ن
ن ف ن وتحقيق أفضل ما لديهم. نود أن نشجع  PBsالرياضيي  ألنها تسىع جاهدة لتحسي 

المدرسة.  ي 
ن
ا لديهم ف  الطالب عىل بذل قصارى جهدهم وتحقيق أفضل م

 

 

 

 

 

 

 

ي 
 ,مع أطيب تحيانر

Penny Reynolds 
 نائب المدير

 

 

 

 

 
 

 

Telephone:  08 6296 5422 

Email:  
Malvernsprings.ps@education.wa.edu.au 

Website: Malvernspringsps.wa.edu.au  

 

 تواري    خ إىل
 تذكر

يوليو 22األربعاء   

 الجمعية 4/السنة الثالثة
T13  وT9 

ن  أغسطس 2االثني   
 اجتماع مجلس إدارة المدرسة

أغسطس 6الجمعة   
ن المدارس  عبر البالد بي 

و 22الثالثاء   
أغسطس 22األربعاء   
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 مخطط التعلم عبر اإلنترنت. . .

 
ي أجزاء أخرى من البالد

ن
يحدث  the move to Online     Learning can ,كما نرى ف

ة. بينما نأمل أن  ا مرة أخرى COVID-22برسعة كبت  هناك دائما احتمال أننا  ,ال يؤثر علين
ن مع إشعار يذكر.  يمكن أن تضطر إىل تأمي   

 

ينغز االبتدائية ن ستى ي مدرسة مالفت 
ن
وري سهال وخاليا من اإلجهاد  ,ف نحن حاليا نضع بعض السياسات واإلجراءات لجعل أي انتقال ضن

ن واآلباء واألمهات.  ,قدر اإلمكان لطالبنا  الموظفي 
 

ي األسبوع 
ن
3سيكون هناك بعض ورش العمل األم ف ن سوف توفر  – نت والمعلمي  هذه سوف توضح كيفية الوصول إىل التعلم عتى اإلنتر

بحيث يمكن للطالب الحفاظ عىل االتصال مع  (بوابة التعلم التابعة لوزارة التعليم)CONNECTبعض النصائح حول كيفية التنقل 
 معلميهم ومحتوى التعلم. 

ي هذه األثناء
ن
ي  upskilledويجري  ,ف

ن
التغيت  ف نت وكيفية االستفادة القصوى من  اتيجيات التعلم عتى اإلنتر ي استر

ن
ن والطالب ف الموظفي 

 بيئة التعلم. 

 راجع المرفق للحصول عىل تفاصيل حول كيفية حضور ورشة عمل الوالدين. 
 
 

Karen Swaine 
 مدرس السنة الثالثة

MALVERN SPRINGS CUPPA            

CONNECTION. . .  

 التعلم عبر اإلنترنت

COMMUNITY NOTICES… 
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TERM 3 PLANNER. . .  

 


