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قیودمعلومات-بعنایةالقراءةیرجى Covid تحدیثخطابرقم-یونیو21في Covid 27رقم
لـدلتامتغیریمثلھالذيالمتزایدبالتھدیددرایةعلىجمیًعاأنناالواضحمنالمقبلة.لألسابیعخططناعلىإلطالعكمإلیكمأكتب

Covid-19 أيمثلالوقتنفسفيالحكومةقبلمنإبالغناتم،الوقتطوالالحالكانكماالحكومیة.اإلعالناتأحدثوستسمع
إلیوت.مؤسسةتعلیمصندوقفيمعناالزمالءوالتشاوربسرعةمدارسناعلىذلكتأثیركیفیةتقییمعلیناكانوبالتالي،آخرشخص

قیودفإن،لألسف Covid-19 جھدناقصارىسنبذللكننا،وترتیباتناأحداثناعلىتؤثریولیو19االثنینیومحتىالمتبقیةالقلیلة
اإلطالقعلى .

في طابور ولكننامضطرون إلى تقلیص أو تأجیل بعض األشیاء التي وضعناھایرجى تفھم أنھ ال أحد یشعر بخیبة أمل أكثر مني ألننا
في مجتمعناوتقییمات المخاطر الخاصة بنا. إن فكرة إصابة أي شخصملزمون باتباع اإلرشادات الحكومیة وتدابیر الصحة والسالمة
بحیث ال، مع تسارع خطة اإلنعاش الوطنیة ، ھي فكرة مروعة للغایةالمدرسي بالمرض في ھذه المرحلة المتأخرة من العام الدراسي

لدینا أشیاء نتطلعإذا قمنا جمیًعا بتوحید خططنا البدیلة ، فستضمن أنخیبة األمل شيء یمكن أن نتغلب علیھ بسھولة أكثر من المرض.
ومعقولین. لكننا نشعر بخیبة أملإلیھا.یمكن التفكیر فیھا. علینا ببساطة أن نكون آمنین

یونیو28فيیبدأالذياألسبوع-البدنیةواللیاقةالصحيالمرحأسبوع

سیتمالرفاھیة.ھوالعامھذاموضوعالبدنیة.واللیاقةوالمرحالصحةعلىدراسًیامنھًجایركزأسبوعلدینا،عامكلمنیونیوشھرفي
اآلباءدعوةتتملنلألسفأنھھيالیوممالحظتھایجبالتياألساسیةالمعلوماتولكنالمقبلاألسبوعالمعلوماتمنالمزیدمشاركة
عبرالبارزةالنقاطوجمیعالسباقونتائجالفیدیوومقاطعالصورمشاركةسنضمنالعام.ھذاالریاضیةأیامنالحضورالرعایةومقدمي
األسبوعھذاعنللحدیثدقیقةخذ،الظھروحقائبالكتبحقائبوالملصقاتفيوالشاراتالشھاداتبعضعنالبحثیرجىالمعتادة.القنوات

طفلكمعالممیز .

كرنفال Cricklewood - 16 سبتمبر17-الجدیدالتاریخمالحظةیرجىیولیو.

كرنفال،الجمیعرفاھیةدعمشأنھمنكانلحدثیولیو16الجمعةاخترناقدأنناجمیًعاتعلمواأنأتمنىكما Cricklewood. آالفجمعنالقد
واأللعاباألكشاكإلىباإلضافة،األطفالعنللترفیھرودیوثورإلىالسمكصیادمنبدًءاشيءكلوحجزناالتبرعاتمنالجنیھات
،سیكونسبتمبر17الجمعةلیومالحدثھذاترتیبأعدنالذا،قدًمایمضيأنیجبھذاأنالواضحمنكریم.واآلیسوالمشروباتوالطعام

یومیاتكفيالتاریخضعاآلنولكنالوقتمنبالقربالتفاصیلمنمزیدھناك . Y6 ... أيمنواحًدارأیتإذاوالزیارةللعودةسببھناكاآلن
موظفيإلىإلكترونيبریدإرسالأوالتحدثیرجى،المشاركةفيترغبكنتإذالذا،للمساعدةمتطوعینعننبحثزلنامامضى!وقت

لكشكرابالتفاصیل.إلیكسیعودماشخصإلعالمنا.مدرستكفيالمدرسةمكتب .

ترحیباجتماعاتاستقبالوحفلحضانة

إلعدادندعمكأنجًداالمھممن،سبتمبرلشھراالستقبالفصولأوحضاناتنافيلھممكانتخصیصتمأطفاللدیھمالذینألولئكبالنسبة
بإجراءنقوملذلك،المدرسةفيمفتوحةوجلساتاجتماعاتعقدالمحظورمنیزالال،لألسفالمدرسة!فياألولالیومالكبیر.للیومطفلك

عبرالمباشرالبثأوالتقدیمیةعروضناتسجیلسیتمالقادمة.األیامفيبكاالتصالوسیتمبدیلةترتیبات Google Meet. مشاركتھاستتم
بعیدةخالل"من"المشيبفرصنحظىأنأیًضانأملاإللكترونیة.مواقعناعلىنشرھاوسیتماإللكترونيالبرید/النصیةالرسائلعبرأیًضا

"المشيبفرصنحظىأنأیًضانأملاإللكترونیة.مواقعناعلىنشرھامعلومات.سیتمحزمةوجمعشخصًیاالتعلمبیئاتلرؤیةلآلباءاجتماعًیا
معلوماتحزمةوجمعشخصًیاالتعلمبیئاتلرؤیةلآلباءاجتماعًیابعیدةخالل"من .



واالحتفاالتالتجمع،الروافععرضالسادسةالسنة

خریجيأحداثتعد،تأثرتالتياألشیاءجمیعبینمن Y6 الدراسيالعامنھایةھيھذهإنحًقاونقولجمیًعالنابالنسبةجًداممیزةبناالخاصة
أطفالیعملآخر.عامأيمنأكثر Y6 في Childs Hill و Claremont العروضفيمعلمیھممعبجد ، The Greatest Showman في

Childs Hill و The Lion King في Claremont. فإن،الدراسيالفصلمناألخیراألسبوعخاللعائالتنامنالعدیدتعلمكما،ذلكومع
ذلكفيبما،التالمیذمنالعدیدسیتغیباألضحى.عیدیكونأنویصادف،رفعھایتمالقیودفرضیتمأنبمجردالمتبقيالوحیداألسبوع

فيالتالمیذبعض Y6 ، بالكاملالممثلینطاقمبدونحًقاعرًضالیسإنھحًقا!عالقوننحنلذلك،بالمھرجانالدینياالحتفالبسبب !

یولیو16الجمعةیومللعائالتمتاًحاالتسجیلسیكونیولیو.14و13یوميالمدرسةفياحترافيبشكلوتسجیلھاالعروضتقدیمسیتملذلك
وسیسمح للعائالتطریقة اللتقاط صور لجمیع األطفال وھم یؤدون أداًء مًعاعبر رابط نصي وبرید إلكتروني. إنھ ألمر مخز ولكنھا أفضل

بمشاھدتھم مراًرا وتكراًرا.

الدراسي. األسبوع الذي یبدأ فيأولیاء األمور إلیھا ، خالل األسبوع األخیر من الفصلسنقوم بجدولة اجتماعات المنقطعین ، والتي سیتم دعوة
تركواالذیناألطفالالحتفاالتبالنسبةالحالھوھذااألضحى.بعیداالحتفالیومتحدیدبمجردوالتواریخاألوقاتتأكیدسیتمیولیو.19

Y6مدرسوناسیرسلالرقص!علىمعلمیھموإجباراأللعاببعضولعبالبیتزالتناولالمدرسةفيألمسیتھمیومأفضلسننشئ،المدرسة
في األسابیع المقبلة.مزیًدا من المعلومات

الثانیةالسنةوتخرجاستقبال

واألولىالسنواتیغادرونالذینألطفالناخاصةننظمھاالتياألحداثأنكما KS1. إلىوینتقلوناالستقبالمناألطفالیتخرجعندما Y1
یغادرونوعندما Y2 إلىوینتقلون KS2 (Y3) ، نتأكدسوفالعامھذالكن،إلینالالنضماماألمورأولیاءندعوماعادًةعلیھم.ضجةإثارةنود

مشاركةسیتمالمنزل.فيلتقدیمھاالجمیلةالشھاداتالمنزلإلىونرسلالفیدیوومقاطعالصوربعضونشاركاألحداثھذهنلتقطأننامن
قریًباالتفاصیلمنالمزید .

معرفتھاإلىتحتاجالتياألخرىالعام""نھایةعناصر !

أیام INSET - یومھویونیو25الجمعة INSET. یوًمالیسیولیو16الجمعةمدارسنا.إغالقسیتم INSET ( تأجیلانظر Cricklewood
Carnival). مفتوحةستكونمدارسنا

،صفیةوحفالت،بھاخاصةصغیرةكرنفاالتفصولنافستقیم،كرنفالنانقلمنبدالكانألنھنظًرایولیو.16الجمعة-الصفیةالحفلةیوم
مناسبةمالبسبارتداءُیسمحالیوم.لھذاالمدرسةإلىالحفالت)(مالبسمدرسيغیرزيالرتداءمدعووناألطفالیولیو.16الجمعةیومفي

بمعرفة ما ھو مطلوبصحي للحفالت. سیسمح المعلمون لآلباء ومقدمي الرعایةللحفالت ونود من اآلباء المساعدة عن طریق إرسال طعام
في أقرب وقت.

االتحادتقریرأیًضااآلباءسیتلقىیولیو.9الجمعةیومبھمالخاصةالتقدمتقاریرجمیًعااألطفالسیتلقى-یولیو9الجمعة-التالمیذتقدمتقاریر
حیث یتم مشاركة النتائجاالستبیان الخاص بنا لسؤالنا عن آرائك عندما یتم إرسالھاالسنوي إلى أولیاء األمور في نفس الیوم. یرجى الرد على

في ھذا التقریر وآرائك تھمنا.

مدرسھمیزورونعندما،الفصلتبادلیومتقریرھم.یتلقونعندمایولیو9الجمعةیومالجدیدمعلمھمھومناألطفالسیكتشف-جددمعلمین
تجاوزویمكنالقیودرفعیتمحتىاآلنالمثیرالیومھذاینتظرأنیجبیولیو.19االثنینیومسیكون،الجدیدالدراسيالفصلفيالجدید

الفقاعات.

،أكتوبرمنوالثالثینالحاديالدراسيالفصلبحلولأنھY5فيالحالیینالتالمیذأمورأولیاءیدرك-الثانويالخامسالصفإلىاالنتقال
الثانویة. بالنسبة ألولیاءعلى االختیار األفضل ، فإننا نعقد أمسیات معلومات النقلیجب أن تكون قد اخترت مدرسة ثانویة لطفلك. لمساعدتك

Childأمور Hill،الفنیةالصعوباتبعضھناككانتولكنیونیو9فيكلیرمونتفياالجتماعھذاعقدتمیونیو.22الثالثاءیومھذاسیحدث
- اختیارات المدارسمشاكل في الوصول إلى ھذه االجتماعات ألنھا مھمة للغایةتمت مشاركة التفاصیل ، یرجى السؤال عما إذا كنت تواجھ

واالنضماماإلنترنتعبریحدثھذایونیو.22الثالثاءیومأخرىمرةیحدثسوفمھمة.لذلكالثانویة

مركزھو،وكارمونتھیلتشایلدزفيلنامشتركسكنأولوھو،المثیرالحدث-2021نوفمبر8-السكنیةكاردفیلدزفيالخامسةالسنة
سجلواالذینY4الفئةمنالحالیینأطفالناأمورألولیاءیمكنالخریف.فصلفيقدًماللمضيجاھزشيءكلیبي!إسیكس.فيكاردفیلدز

باتباع خطة الدفعنحن نشجع اآلباء على سداد الدفعات في ھذا المصطلح والتاليالحصول على إجابات ألیة أسئلة من موظفي مكتب المدرسة.
التي نوصي بھا.

قبلیفكرواأنیجباألموروأولیاءطالبنالجمیعتوقعھوPEمجموعةذلكفيبماالكاملالمدرسيالزي-سبتمبرلشھرجدیدزيطلب
من المشاركة فيإلى المدرسة وھم یرتدون المجموعة الصحیحة حتى یتمكنواسبتمبر. في أیام التربیة البدنیة ، من الضروري أن یذھبوا
ظھر. للحصول علىأنھ یجب أن یكون لدیھم أیًضا حقیبة كتب مدرسیة أو حقیبةدروس التربیة البدنیة (بما في ذلك السباحة). یرجى مالحظة

مكتب المدرسة.المشورة بشأن األحجام والطلبات ، یرجى االتصال بموظفي



توزیع أطقم الرعایة - یظل برنامج دعم المجتمع الخاص بنا نشًطا. إذا كنت ترغب في الحصول على مجموعة أدوات العنایة باألطعمة
المدرسة.مكتببموظفياالتصالأوGoogleنموذجاستبیاناتعلىالردفیرجى،الدراسيالفصلنھایةقبلالمنزلیةواألدواتاألساسیة

من المساعدة ، فما علیك إال أن تسأل.لدینا الكثیر لننقلھ ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى القلیل

بالفعل!CHCفيالمقبلالعامإلىنتطلعاتصال.علىوالبقاءقویةوالبقاءالحذرتوخيیرجىالتحیات.أطیب
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