
 

 

Principal’s Message 

5.16.21 

 ،آباء
واألطفال األمور وأولياء موظفينا أشكر أن وأود ، للكثيرين بالنسبة بالتحديات مليئًا عاًما كان العام هذا أن  أعلم  

للغاية الصعب الوقت هذا عايشنا ألننا بكثير أقوى نحن .العام هذا التنقل أثناء والصبر النعمة بهذه تمتعهم على   
لك شكًرا ... ! 

11:15 الساعة  في  األطفال فصل سيتم .دراسي  يوم نصف وهو مايو 25 القادم الثالثاء هو دراسي  يوم آخر . 

 :للطالب Chromebook مجموعة
أجهزة سنجمع •  Chromebook أجهزة تسليم إلى  الطالب سيحتاج .األسبوع  هذا للطالب  Chromebook 

بهم الخاصة الشحن وأجهزة ! 

أجهزة سنجمع *  Chromebook أخرى ومرة 15 :5-15 :3 من (مايو) أيار 24 في  االفتراضيين لطالبنا  
00 :10-00 :8 من (مايو) أيار 25 ، . 
إعادة من التأكد يرجى  .فانوسديل طريق قبالة للمدرسة األمامية الدائرة في  موجودًا سيكون مايو 24 يوم •  

والشاحن للجهاز الطالب . 
اسمه مع الالصق الشريط من قطعة باستخدام والشاحن الجهاز من كل على  طفلك اسم  وجود من التأكد يرجى  •  

الشريط  على  الطالب ومعرف . 
األسبوع  هذا المعلومات من مزيد إرسال سيتم • . 

 :البرنامج الصيفي  لمكتبة مقاطعة نوكس
تشارك .الراحة فترة خالل أطفالهم مع القراءة على  العائالت تشجيع أود ،  الصيف فصل اقتراب مع •  KCS 

مكتبة مع  Knox County و العامة  Mayor Jacobs 'Read City USA  القراءة تحديات أحدث في  
المجتمع مستوى على   Tails and Tales Summer Adventure. النشاط هذا حول المزيد على  تعرف  

التالية اإلعالنية النشرة وعلى  ، هنا الممتع : KCPL-Summer-Adventure-Hidden-Picture.pdf. 

 عرض المواهب للصفوف 5-3
تقليد مواصلة PTA يود •  WHES  والخامس الثالث الصفين لطالب العام نهاية في  المواهب عرض في  !!! 

مايو 25 يوم الصباحية إعالناتنا خالل عرضه سيتم افتراضيًا حدثًا هذا سيكون . 
رئيس وافق •  PTA ،  هذا وتجميع طفلك أداء تسجيل  على  وافقت لقد .أجلنا من معًا هذا وضع على  بيبي  كاتي  

طفلك بتسجيل مهتًما كنت إذا .الصباحية إعالناتنا طريقة بنفس مشاركته ليتم المدرسة مستوى على  فيديو لعرض  
التالية الخطوات إكمال فيرجى  ، المواهب عرض في  : 

إلى  إلكتروني  بريد إرسال يرجى  *  Katy  على katy.bibee@gmail.com يجب .للتسجيل موعد لتحديد  
التسجيل أثناء حاضرين الوالدان يكون أن . 

5-15 :3 من المدرسة بعد (مايو  19-17) واألربعاء والثالثاء اإلثنين أيام الطالب بتسجيل كاتي  ستقوم * : 
00. 
المدرسة مستوى على  لعرضه إعالمي  بيان على  التوقيع األمور أولياء من أيًضا سنطلب * . 



فقط المدرسية لألغراض مخصص الفيديو * . 
ألطفالنا العديدة المواهب رؤية إلى  ونتطلع لمشاركتكم شكراً   !!! 

 :WHES مكتبة
كتاب ثمن دفع إلى  ستؤدي إرجاعها يتم لم كتب أي .العام هذا سحبها تم التي  المكتبة كتب جميع إعادة يرجى  •  

المفقود المكتبة . 

 :التسجيل في  رياض األطفال
في  للمشاركة الفرصة لك تتح لم إذا •  Kindergarten Round Up يشارك لم شخًصا تعرف كنت أو  

في  التسجيل معلومات نأخذ زلنا ما أننا العلم يرجى  ، الماضي  الشهر  Kindergarten. 
2021 أغسطس  15 بحلول سنوات 5 بعمر سيكونون الذين لألطفال األطفال لرياض األهلية • . 
صندوق في  المدرسة أمام التسجيل حزم جميع التقاط يمكن •  News Sentinel مدرستنا موقع على  أو / و  

الويب على  . 
والوثائق التسجيل حزم إعادة يرجى  .مايو شهر حتى  األطفال رياض طالب تسجيل األمور ألولياء يمكن •  

00 :3-00 :8 بين مكتبنا إلى  المكتملة . 

 :وقت النوم مع ويست هيلز
أسبوع  كل والمشاركة لزيارتك شكرا .هيلز ويست مع النوم لوقت األخير األسبوع  هو الماضي  األسبوع  كان • . 

معًا المرة هذه بالتأكيد استمتعوا  موظفينا أن  أعلم أنا . 

 
  

 


