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From The Principal  

 

 ,مقدمي الرعايه/اآلباء األعزاء
 

 عروض فرقة الجوقة والحفالت الموسيقية
ي تضم 

ي  04جوقة و 38تهانينا لجوقة مدرستنا القوية المذهلة الت 
 
فرقة موسيقية قوية عىل عروضهم ف

ا ونعرب عن تقديرنا للعمل  .  كنا فخورين جدا من طالبن مرسح كراون مساء االثني   واألربعاء الماضيي  
ي األداء لدينا.  ,من قبل معلمة الموسيق  السيدة روبسون

 والسلوك الرائع لفنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
 
 يمكن العثور عىل صور من العروض ف

www.studiogalea.com.au/client-area/event/wagsms-2421-concert-series 

  wagsms2021 :شعار

الموسيقية يوم األربعاء  9وأؤديت الجوقة يوم االثني    آب/أغسطس.  11آب/أغسطس وفرقة الحفالت   

 
 العوالم القديمة عوالم جديدة عوالم أخرى :أسبوع الكتاب

أغسطس 22اللباس كما الطابع المفضل لديك كتاب الجمعة   
28إنه أسبوع الكتاب من  ونحن عقد اللباس حت  كشخصية الكتاب  ,آب/أغسطس 27 –

أغسطس.  مزيد من التفاصيل لمتابعة.  ألن األوقات  22المفضل لديك يوم الجمعة المقبل 
 غي  مؤكدة لدرجة أننا لم ننظم معرض كتاب هذا العام. 
 

 يرجى القيادة بأمان حول المدرسة
ي جميع أنحاء المدرسة.  يمكن أن يكون األطفال مندفعي   وليس دائما 

 
ي الحذر واألمان عند القيادة ف

يرجى توج 
ي عيى 

ي حالة تأهب عىل الطريق عند القدوم من وإىل المدرسة.  من فضلك قل ألطفالك الستخدام المش 
 
ف

 الذي يحرسه حراس المرور. ومن المهم أن نتحمل جميعا المسؤولية عن سالمة األطفال. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Telephone:  08 6296 8240 

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

Website: Malvernspringsps.wa.edu.au  

 

Dates to  

Remember 

Tuesday 24 August 

School Photos 

Wednesday 25 August 

School Photos 

Choir Excursion - Massed 

Choir Festival Rehearsal 

Thursday 26 August 

WA Opera Incursion—

Hansel & Gretel 

Year 3—6 

Friday 27 August 

Book Week Dress Up 

P&C Father’s Day Stall 

Wednesday 1 September 

Year 1/2 Assembly 

T14 and T15 

Thursday 23 September 

Faction Athletics Carnival 
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 مدرسة غير نقدية
ينغز االبتدائية مدرسة  2421 2منذ بداية الفصل الدراسي  ن سيى أصبحت مدرسة مالفي 

ي الرحالت
ي  ,الغارات ,غي  نقدية. وهذا يعت 

ها من األنشطة الطالبية الت  والمخيمات وغي 
المباش  أو  ي المكتب  ,Qkrتتطلب الدفع ستكون عىل الخط من خالل اإليداع 

 
أو ف

يرجى 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.  المعلومات إىل المي    سيتم إرسال 

 

ي 
 مع أطيب تحيان 

Cheryl Toland  

كات  مدير خدمات الشر

  . . .(.مقاوالت)من المدير

 WAأوبرا  :توغل الموسيق  
أغسطس ألداء هانسل وجريتل.  22الذين سيكونون هنا يوم الخميس المقبل  WAنحن نستضيف زيارة من أوبرا 

.2إىل السنة  8هذا للطالب من السنوات    
 

ي 
 ,مع أطيب تحيان 

Dr Jenny Kuhn  
 رئيس  

  . . .ركن الشركات
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