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From The Principal  

 

 ,مقدمي الرعايه/اآلباء األعزاء

 

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة
ن  ي الساعة  6هناك اجتماع لمجلس إدارة المدرسة يوم االثني 

ن
.   6سبتمبر ف ن ي غرفة الموظفي 

ن
مساء ف

جميع اآلباء مدعوون بحرارة للحضور ولكن أعضاء مجلس اإلدارة فقط هم القادرون عىل التصويت.  
اجتماعات مجلس اإلدارة هي وسيلة رائعة لآلباء واألمهات لمعرفة الشؤون المالية والعمل الداخىلي 
 للمدرسة. 

 كرنفال ألعاب القوى الفصائل
ن بالتحضب  لكرنفال ألعاب القوى الفصائىلي يوم الخميس  .  سيتم  32كان الطالب مشغولي  سبتمبر

أقرب إىل  .  السيد سوليفان سيعطي تفاصيل  ن إجراء الرميات والقفزات يومي الثالثاء واألربعاء السابقي 
العام.  ي نفس اليوم من هذا 

ن
ي الكرنفال ف

ن
المدرسة بأكملها ف  الحدث.  وستشارك 

 جوقة ومدرسة الحفل باند األخبار
ث للحفالت  ي قاعة بب 

ن
تقدم جوقة المدرسة حفال غنائيا ف

ن  سبتمبر كجزء من سلسلة حفالت جوقة  32الموسيقية يوم االثني 
ي مدرسة 

ن
ي ف

القداس. فرقة الحفالت الموسيقية المدرسية تغنن
تشالندز الثانوية العليا يوم الخميس  .  السيدة روبسون  9تشر سبتمبر

لية عن هذه األحداث لطالب الجوقة والفرقة  ن ترسل معلومات مبن
 قريبا. 

 تقارير نابالن
ي أوائل  3232للسنة الثالثة والسنة الخامسة  NAPLANسيتم إرسال تقارير 

ن
إىل اآلباء واألمهات ف

ي ظرف. 
ن
ل ف ن  األسبوع المقبل. سوف يحضن طفلك التقارير إىل المبن

 عيد آباء سعيد
عيد اآلباء سعيد هذا األحد لجميع آبائنا وشخصيات األب األخرى الذين يلعبون مثل هذا الدور الهام 
الرائعة األطفال.  الحصول عىل يوم عظيم ي التأثب  عىل نوع من الناس 

ن
ي حياة األطفال والمساعدة ف

ن
!ف  
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 ,مع أطيب تحيات 

Dr Jenny Kuhn  
 رئيس  

 

 

 

 

 
 

 

Telephone:  08 6296 8240 

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

Website: Malvernspringsps.wa.edu.au  

 

 تواري    خ إىل
 تذكر

ن  سبتمبر  6االثني   
 اجتماع مجلس إدارة المدرسة

سبتمبر  8األربعاء   

 جمعية 6/السنة الخامسة
72و  72الغرفة   

سبتمبر  9الخميس   
 أداء فرقة الحفل
تشالندز   SHSتشر

ن  سبتمبر  22االثني   
ية  غرب أوز توغل الحياة البر
  
 مرحلة ما قبل االبتدائ 

سبتمبر  21األربعاء   

   /كيندي
 جمعية ما قبل االبتدائ 

سبتمبر  21الجمعة   
 رحلة جوقة

 مركز المؤتمرات

سبتمبر  32الخميس   
 كرنفال ألعاب القوى الفصائل
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 مدرسة غبر نقدية
ينغز االبتدائية مدرسة  3232 3منذ بداية الفصل الدراسي  ن سبر أصبحت مدرسة مالفب 

ي الرحالت
ي  ,الغارات ,غب  نقدية. وهذا يعنن

ها من األنشطة الطالبية الن  والمخيمات وغب 
المباشر أو  ي المكتب  ,Qkrتتطلب الدفع ستكون عىل الخط من خالل اإليداع 

ن
أو ف

يرجر الرجوع إىل الصورة أدناه للحصول عىل  .EFTPOS/األمامي عن طريق االئتمان
 .Qkrتعليمات حول االتصال ب 

https://qkr-mss.qkrschool.com/qkr_mss/app/storeFront 

 ;تفاصيل بنك المدرسة أدناه

Account Name—Malvern Springs Primary School 

BSB—066 040 

Account Number—1990 3602 
ل عند وقوع األحداث.  ن المعلومات إىل المبن  سيتم إرسال 

 

ي 
 مع أطيب تحيات 

Cheryl Toland  

كات  مدير خدمات الشر

  . . .ركن الشركات

Consent7Go 
ا عائالتنا  ينغز االبتدائية سوف تقدم قريب ن سبر حل رقمي يتيح لك بسهولة الحفاظ عىل دقة  ,Consent3Goمالفب 

المدرسية ي الوقت  ,السجالت الصحية لطفلك وتقديم الموافقة عىل األحداث 
ن
الرحالت والمخيمات بطريقة آمنة وف

 .WAلالمتثال لسياسة الخصوصية وزارة التعليم  Consent3Goالمناسب.           مطلوب 
 

ومن األهمية بمكان أن تكون معلوماتهم محدثة قدر اإلمكان وأن تمتثل للوائح الحكومية.  ,من أجل سالمة الطالب
Consent3Go  ك بها عن التوغالت ي تخبر

ستحل محل نماذج النسخ الورقية الحالية للعملية وستكون الطريقة الن 
الموافقة وسيكون نقطة جمع المعلومات الصحية للطالب.  ,الرحالت والمخيمات ,المدرسية  الحصول عىل 

Consent3Go  ء حيث تتم جميع االتصاالت عبر رابط بريد ي
يل التطبيقات أو تسجيل الدخول إىل أي سر ن ال يتطلب من الوالدين تبن

 . ي
وتن  إلكب 

ي الفصل الدراسي 
ن
ا حاليا ونتطلع إىل إدخال النظام الجديد ف .4نحن نعمل من خالل جدول التنفيذ لدين  

النظام الجديد.  ي لك مرة أخرى أقرب إىل التاري    خ وتزويدك بمزيد من التعليمات حول استخدام 
وتن يد االلكب   سوف نقوم بالبر

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqkr-mss.qkrschool.com%2Fqkr_mss%2Fapp%2FstoreFront&data=04%7C01%7CRebecca.Webb%40education.wa.edu.au%7Cb8d8d2df7ee249aec7c108d911154df7%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637559605458

