Principal’s Message
4.4.21

 ،أيها اآلباء مساء الخير
:فيما يلي تحديثات األسابيع القليلة القادمة
:عطلة الطالب
سيتم إغالق المدرسة يوم االثنين  5أبريل العاشر .هذا هو يوم المعلم أثناء الخدمة وليس هناك مدرسة
.للطالب
 .سيعود الطالب إلى المدرسة يوم الثالثاء  6أبريل العاشر

•
•

:أكياس الربيع من المرح
سيرسل المعلمون إلى المنزل حقائب الربيع من المرح هذا األسبوع تحسباً للحدث االفتراضي الخاص بـ
!يوم الخميس Spring Bags of Fun Fun
6: 00-6: 30
سيقوم طالب صف ما قبل الروضة  2 -بصنع الوحل في الفرق o
للصفوف : 5-3قم برحلة ميدانية افتراضية إلى سيدة السحلية o
6: 30-7: 00
  Lizard Ladyقم برحلة ميدانية افتراضية إلى o PreK-2 TEAMSالصفوف من  5-3ستجعل من الوحل على o
7:00 - 7:30
ى الصف  -في الحقيبة سيكون هناك كتاب (سيكون لكل o
قراءة قصة ما قبل النوم على مستو ً
ى صف كتاب مختلف
)مستو ً
ي األكياس على وجبات خفيفة وعناصر لصنع الساليم ومواد
.الرياضيات  ELA /تحتو ً

•
•

•

•

•

:التعلم االفتراضي للعام الدراسي 2022-2021
قدم المشرف معلومات حول خيارات التعلم االفتراضية للعام الدراسي . 2022-2021ستكون نافذة
 .التسجيل من  15إلى 23

•

أبريل بحث وتطوي ًر

:معسكر التعلم الصيفي
مارس اختصار الثاني  20 -ابريل العاشر  -نافذة التسجيل في المخيم الصيفي 22
.التسجيل في هذا البرنامج طوعي  ،وسيكون الموعد النهائي للتسجيل هو  20أبريل

•
•

ي على رابط التسجيل .ستتمكن أيضا من
لقد تلقيت رسالة بريد إلكتروني في  22آذار (مارس )تحتو ً
.التسجيل في مدرسة الطالب

•

:مؤسسة ويست هيلز وولف باك
 .أول حملة لجمع التبرعات في  8أبريل العاشر  10-أبريل العاشر  WHES Wolf Packسيكون لمؤسسة
سيكون هذا مزادا افتراضيا عبر اإلنترنت حيث ستذهب جميع العائدات إلى ملعبنا الشامل !!!سيكون
!!! هناك الكثير من العناصر الرائعة للبيع بالمزاد

•

:جولة روضة األطفال
.في  13أبريل العاشر من  WHES 00: 6-00: 4ستكون جولة روضة األطفال وما قبل الروضة لـ
.سنفعل هذا بنفس الطريقة كما في العام الماضي
 News Sentinelحزم التسجيل متاحة الجمعة  26مارس العاشر .يمكن للوالدين استالمها في صندوق
.في الجزء األمامي من المدرسة .يرجى االطالع على المعلومات المرفقة

•
•

 :اجتماع الجمعية العمومية التفاقية التجارة التفضيلية
ستعقد جمعية اآلباء والمعلمين اجتماعهم العام المقبل  ،الخميس  15أبريل العاشر في الساعة . 6:30سيكون
.هذا افتراضيا وسيتم إرسال الرابط قبل االجتماع
:تشمل الموضوعات
انتخاب الضباطً o
مناقشة حول مخيم التعلم الصيفي o
مناقشة حول التعلم االفتراضي للعام الدراسي o 2022-2021
األحداث القادمةً o

•
•

:وقت النوم مع ويست هيلز
.مساء كل ثالثاء وخميس في الساعة  ، 7:30سيقرأ أحد موظفينا الرائعين قصة ألطفالنا وعائالتهم
تابعنا  Facebook.على  Best Hillsوهي صفحة  West Hillsيمكنك اللحاق بقرائنا الخاصين على
!!! كل ثالثاء وخميس الساعة 7:30

•

:ضفائر الزبدة
ى لدعمك !جمعت منطقة التجارة التفضيليةً إجمالي  10دوالرات و  100دوالر من
شكرا لك مرة أخر ً
!!!! للخريف والربيع  ButterBraidمبيعات
ستذهب العائدات إلى ملعبنا الشامل كلياً

•
•

:األحداث القادمة
مدرسة  5أبريل العاشر للطالبً NO
أبريل العاشرً  WHES 8-10مزاد مؤسسة

•
•

الثالثاء  13أبريل العاشر هي مجموعتنا التمهيدية ورياض األطفال !!!سيكون هذا هو الوقت المناسب
!لتسجيل أطفالك في روضة األطفال للعام الدراسي 2022-2021
الخميس  15أبريل العاشر في الساعة . 6:30سيكون هذا افتراضيا وسيتم إرسال  PTAاالجتماع العام لـ
.الرابط قبل االجتماع
!في  21أبريل شارع في سالساريتاس  WHESتناول العشاء في الخارج في
في  21أبريل شارع  14 -مايوً  TCAP / TNReadyنافذة تقييم

•
•
•
•

ﻣﺨﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﯿﻔﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻮﻛﺲ
ورﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ
____________________________________اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
________ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 2021-2022

_________________________ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻌﻤﺮ _______________ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد

________اﻧﺜﻰ ام ذﻛﺮ

__________________________________________________________ﻋﻨﻮان اﻟﻄﺎﻟﺐ
____________________________________________________اﺳﻢ اﻻب
_______________  #ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻب

_______________ #ﻣﻌﻠﻤﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻم

ﺟﮭﺔ اﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ )ﻗﻢ ﺑﺈدراج ﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  3ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ إﺿﺎﻓﯿﯿﻦ
ﻟﺪﯾﮭﻢ إذن ﻻﺻﻄﺤﺎب ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﯿﻔﻲ(
اﻟﮭﺎﺗﻒ#
___________________

اﻻﺳﻢ
________________________________________

___________________

________________________________________

___________________

________________________________________

ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻠﺨﯿﺺ أي ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ

_______________________________ :

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

اﻟﻤﻮاﺻﻼت :ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻒ ﺳﯿﺼﻞ ﻃﻔﻠﻚ وﯾﻐﺎدر اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻞ ﯾﻮم
اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺴﺎء_____
اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺴﺎء_____

اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻘﻂ_____

________

ﯾﺮﻛﺐ اﻟﺴﯿﺎره

اﻟﻤﺴﺎء ﻓﻘﻂ_____ اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻘﻂ____

ﯾﺮﻛﺐ اﻟﺒﺎص

اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺴﺎء_____ اﻟﻤﺴﺎء ﻓﻘﻂ_
اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺴﺎء_____

.

__ اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻘﻂ____

اﻟﻤﺴﺎء ﻓﻘﻂ_____ اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻘﻂ____

ﯾﻤﺸﻲ

دار اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ

____________________________ اﺳﻢ دار اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ) داي ﻛﯿﺮ(
أﻧﺎ أﻓﮭﻢ أن اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎن .أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺣﻀﺎر ﻃﻔﻠﻲ
ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺨﺼﺺ.
واﺻﻄﺤﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﯾﻮﻣﯿ
ًﺎ أﻧﮫ إذا ﻗﺎم ﻃﻔﻠﻲ ﺑﺘﻌﻄﯿﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮﯾﻦ و  /أو أﺳﺎء
أﻓﮭﻢ أﯾﻀ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻠﻦ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
________________________
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻻب

.

____________________________________
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

