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 ,مقدمي الرعايه/اآلباء األعزاء
 

ن المدارس  المدرسة الفائزة - عبر البالد بي 
ن المدارس الذي فاز  ك بي  ي المشتر

تهانينا لفريقنا الريفن

ينغز االبتدائية كان لها مكانان  ن ستر بالحدث.  مدرسة مالفت 
ن من المراكز الثالثة ,أوالن شكرا   !خمسة مراكز ثانية واثني 
ي عىل مشاركتهم الرائعة وعىل السيد سوليفان 

لفريقنا الرياضن

ي إعداد الفريق.  شكرا لجميع اآلباء واألمهات 
ن
للمساعدة ف

  !الذين جاءوا عىل طول لتشجيع الفريق
 

PEAC(  اإلرشاد والتحدي األساس) اختبار 
ي لجميع طالب السنة 

.  سيتم إبالغ الوالدين إذا تم قبول 4حدث هذا االختبار يوم الثالثاء الماضن

نامج.  ي التر
ن
 طفلهما ف

نت ل   ,التحضب  لالنتساب عىل اإلنبر
ن   التعلم المبن

 فن
ي حالة حدوث إغالق طارئ للمدارس 

ن
نت ف وقد طلب من جميع المدارس االستعداد للتعلم عىل اإلنتر

ن بإعداد برامج التعلم حتر يتمكن الطالب من الذهاب   .COVID19بسبب  كان المعلمون مشغولي 

ي اآلباء عىل علم بمجرد أن أحصل عىل أي 
ي حالة إغالقنا.  سأبفر

ن
نت ف ة إىل التعلم عىل اإلنتر مباشر

الورق جاهزة للذهاب.   معلومات حول اإلغالق.   مستويات السنة األصغر سنا سيكون حزم 

 جلسات عمل المعلومات األصل
نت ي عمل للوالدين حول بعض الجوانب الهامة عىل اإلنتر

تنظيم وتقديم ورشتر  ,شكرا للسيدة سوين عىل 
.    شكرا للوالدين الذين جاءوا عىل طول والسيدة نيومان للمساعدة.  تظهر الصورة  ىلي

ن ي التعلم المتن
ن
ف

ىلي 
ن ي التعلم المتن

ن
ي سيحتاج إليها أطفالك ف

.6إىل السنة  3خاصة بالنسبة للسنوات  ,العنارص األساسية التر  
 

وك الثانوية كلية الزيارة الموسيقية  إلينبر
ي أذهل 

وك الثانوية طالب الموسيفر اآللية التر ينغز الطالب يتمتعون تماما زيارة من كلية إلينتر ن ستر مالفت 

ي المدرسة الثانوية يرجر االتصال 
ن
ي طفلك مواصلة برنامج الموسيفر ف

ن
أداء لنا جميعا.  إذا كنت مهتما ف

ة.  وك الثانوية الكلية مباشر  إلينتر

 مرسح كراون
ي مرسح التاج كجزء من جمعية 

ن
وفرقة موسيقية سوف تؤدي ف األسبوع المقبل كل من جوقة لدينا 

ا الغربية الي ن  (الجمعية)الموسيفر مدرسة حكومة أستر أغسطس 9حفالت يوم االثني   11واألربعاء  (جوقه )

ونحن نتطلع إىل كال األداءين.  شكرا للسيدة روبسون للذهاب إىل أبعد من ذلك إلعداد الطالب لهذه   .(فرقة موسيقية )أغسطس
 الحفالت. 
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 ,مع أطيب تحياتر

Dr Jenny Kuhn  
 رئيس  

 

 

 

 

 
 

 

Telephone:  08 6296 5422 
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Malvernsprings.ps@education.wa.edu.au 

Website: Malvernspringsps.wa.edu.au  

 

 تواري    خ إل
 تذكر

ن  أغسطس 9االثني   
  كراون

ن
 أداء الجوقة ف

أغسطس 11األربعاء   

1السنة   الجمعية 2/
36و  36الغرفة   

  كراون
ن
 أداء فرقة موسيقية ف

أغسطس 44الثالثاء   
 صور المدرسة

أغسطس 42األربعاء   
 صور المدرسة
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