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  من المدير

 

 ,مقدمي الرعاية /الوالدين األعزاء
 

 كرنفال ألعاب القوى للفصائل

ن  ن الماضيي  ي العظيم عىل مدى اليومي 
الرياضن السلوك  ي أسلوب جيد مع مثل هذا 

ن
تنافس الرياضيون ف

 من كرنفال ألعاب القوى الكتائب. 

بية البدنية لورين تطبيقات لعملها  ن الير مع الكثي  من التحضي  للشكل الجديد، شكر خاص للمعلمي 

ي التأكد من 
ن

ن للمساعدة ف الشاق.  تم استدعاء لورين فجأة صباح يوم الخميس وصعد جميع الموظفي 

ن بحاجة إىل  ن أن جميع الموظفي  ي حي 
ن
ين من المرح لألطفال.  ف ن يسي  بسالسة وكانوا كثي  أن كال اليومي 

ي فخورا أن يكون مدير مثل 
.  يجعلنن ن ي الذي سيطر عىل كال اليومي  الشكر، شكر خاص للسيد كولوب 

ة.  ن كبي   هذا الموظفي 

ي الحفاظ عىل متطلبات االبتعاد االجتماعية عن 
ن
ا ف شكرا جزيال لآلباء واألمهات الذين اتبعوا طلبن

وطنا كرنفال  وأبرزت الحاجة إىل أن يقرأ جميع أولياء األمور تواصل مدرستنا عي   .Covid19طريق شر

 . ي
وبن  فيسبوك، رسالة إخبارية وبريد إلكير

، لذلك سوف نأخذ تلك التغذية  ن وقد أشارت ردود الفعل عىل شهية لعقد الكرنفال عىل مدى يومي 

ي التخطيط للكرنات المستقبلية. 
ن
الطائرة ف ن   المرتدة عىل مير

 

 أخبار الموظفي   

مع اليوم هو اليوم األخي  للمعلمة اإلندونيسية السيدة ميغان أتايمي وهي تغادر النتظار والدة طفلها األول.  أفضل تمنياتنا تذهب معها و 

 . ي تتوىل التدريس اإلندونيسي
 زوجها ألنها تبدأ هذه المرحلة األبوة واألمومة الجديدة. ونرحب ترحيبا حارا باآلنسة ماريجا كونسكا النر

 

 مجلس المدرسة

المدرسة هو يوم األربعاء  .   1سبتمي  ابتداء من الساعة  11االجتماع القادم لمجلس إدارة  ن ي غرفة الموظفي 
ن
مساء ف

لية،  ن وع سياسة الواجبات المين ي  0201وستشمل البنود المطروحة للمناقشة مشر اتيج  قوائم الكتاب واالتجاه االسير

ولكن أعضاء مجلس اإلدارة فقط لديهم حقوق التصويت.  ممثلو والديك  للمدرسة.  جميع اآلباء مدعوون للحضور 

س ,(الرئيس()هم إيان هاتشينسون .  ,ليتشييا بي   كيت فانمان وإيمي غولشيفسكي

 

 الفصول الدراسية الجديدة

ي وقت قريب جدا.  سوف الفصول الدراسية الدائمة محل غرف 
ن
 ,T5نحن سعداء جدا أن كتلة من أربعة فصول دراسية سيتم بناؤها ف

T1, T8 وT9.  ي هذه الفصول الدراسية
ن

ات للطالب ف  ولكننا سوف نضمن تقليل انقطاع التعلم لألطفال.  ,سيكون هناك بعض التغيي 

 

 

 

 

 

 
 

 

Telephone:  08 6296 5422 

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

Website: Malvernspringsps.wa.edu.au  

 

 التواري    خ إىل تذكر

أيلول/سبتمي   12الخميس   

R U الطالب الرتداء —يوم موافق
 األصفر لالحتفال

ن  أيلول/سبتمي   11االثني   

 Cفاجتماع & 

سبتمي   11األربعاء   
 اجتماع مجلس إدارة المدرسة

سبتمي   11الخميس   
 جين   ليوم الجينات

أيلول/سبتمي   01الخميس   

مزيد من )يوم تاكو—كانتي   خاص
 (المعلومات لمتابعة

3آخر يوم من الفصل الدراسي   

أيلول/سبتمي   05الجمعة   
 يوم تطوير المدارس
ون  الطالب ال يحض 
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  . . .(تابع.)من المدير

 عيد اآلباء السعيد

أسعد أيام اآلباء لجميع آبائنا، زوج األم، جراندز، الملوثات العضوية الثابتة وشخصيات األب األخرى.  أنت تلعب دوًرا 

 . ن ي مساعدة أطفالك عىل أن يصبحوا أشخاًصا صحيي 
ن
ي حياة أطفالك ونحن نقدر كل ما تفعله ف

ن
 محورًيا ف

 !استمتع بيومك

ي 
 ,مع أطيب تحيابر

ي كون
 الدكتورة جين 

 الرئيسيه


