
 المذكرات المدرسية لسنة 7102 

 

 الشهر الثالث  : 

6/5رحلة علمية داخل المدرسة للصفوف            0االربعاء                     

   6/5نشاطات رياضية داخل المدرسة الصفوف المختارة             3الجمعة                     

بداية الدوام الكامل للصفوف التمهيدية                     5االثنين                       

½رحلة علمية داخل المدرسة للصفوف             5االثنين                       

مساء   1:::-3:71نادي الواجب الببيتي              2الثالثاء                      

عيد العمال )عطلة رسمية (            03االثنين                      

مساء 31::-3:71نادي الواجب البيتي           :0الثالثاء                      

مساء 31::-3:71نادي الواجب البيتي            70الثالثاء                     

  6/5نشاطات رياضية داخل المدرسة الصفوف المختارة            :7الجمعة                    

مساء  31::-3:71نادي الواجب البيتي            72الثالثاء                     

مساء  7:71نهاية الفصل الدراسي االول _ ينتهي الدوام في الساعة            30الخميس                    

 الشهر الرابع 

صباحا  2:61بداية الفصل الدراسي الثاني في تمام الساعة           02االثنين                      

 

 ساعات الدوام للصفوف التمهيدية لعام 7102 :  

مساء 7:11الى الساعة   2:61سيكون الدوام من الساعة   7102/13/13الى   7102/17/72وابتداء من تاريخ   

مساء. 3:71الى الساعة  2:61ومابعده سيباشر الدوام المدرسي الكامل من الساعة  7102/13/15وابتداء من تاريخ    

 ومن الضروري التقيد بساعات الدوام المدرسي وباوقات الحضور والمغادرة على االهالي احضار اطفالهم في االوقات المحددة  

. 

 

مالحظة مهمة لكافة االهالي: اذا لم تكن قد استلمت قرطاسية طفلك عليك االتصال باستعالمات المدرسة باسرع وقت ممكن . ان تكلفة القرطاسية لعام 7102 هي 051$ لكل طالب وعليك دفع 

المبلغ في اسعالمات المدرسة اال اذا كان لديك بطاقة الرعايا الصحية او البطاقة التقاعدية . عليك جلبها لالستعالمات المدرسة .    

 

شكوالتة للبيع: تكلفة العلبة الواحدة 71.11$ والتي تحتوي على 66 قطعة شكوالتة حيث بامكانك شراءها غدا بعد الدوام المدرسي ) يوم الجمعة المصادف 17/01 ( امام المدرسة . ) الدفع نقدا 

 فقط(   

 

 مالحظة : على جميع الطالب الحضور الى الصف في تمام الساعة 2:61 صباحا كل يوم . 

  

انتباه لكافة اولياء االمور :  اليجوز اطالقا تحت اي ظرف كان ان يستخدم االهالي موقف السيارات المدرسي . ان هذا الموقف خاص فقط بالهيئة التدريسية . لضمان سالمة اطفالكم بامكانكم 

 استخدام موقف السيارات في الموقف المتوفر في شارع بارينكا . 

 

 

7102اجتماع اولياء االمور مع المعلمين لبداية العام الدراسي   

 
 الى اولياء االمور والمربين  

 

الى يوم الجمعة المصادف  7102/7/72ان اجتماع المعلمين مع اولياء االمور والمربين لبداية العام الدراسي الجديد سوف يكون في االسبوع الخامس في يوم االثنين المصادف 

لمعلم صف طفلك . ان هذه  لك. جميع االهالي والمربين مدعوون لحضور هذا االجتماع . ان هذا االجتماع سيكون بمثابة تجربة قيمة لكل من اولياء االمور والمربين وكذ 7102/3/3

 الفرصة للقاء بمعلم صف طفلك سوف تساعدك على بناء فهم ايجابي للعام الدراسي مقدما .

 وسوف يكون االجتماع مع معلم صف طفلك في االسبوع الخامس من الفصل االول وفي االيام التالية :

 

06شباط                                      صف رقم  02(                             االثنين 7/5صف تعلم اللغة االنكليزية)  

  7-:باب رقم                 3/3-72/17المرحلة التمهيدية                                                      االثنين الى الجمعة  

77-05صف رقم                7/3/7102الخميس                                                         7/ 0الصف   

  75-73و 6-5صف رقم                 7/3/7102الخميس                                                        :-3المرحلة 

07-2و  0صف رقم                  72/7/7102الثالثاء                                                         6/5الصف   

قد ارسلنا لدعوة لحضور اجتماع اولياء االمور مع المعلمين لبداية العام الدراسي مع طفلك مع تفاصيل اكثر .الرجاء التحدث مع معلم صف  70/7/7102في يوم الخميس المصادف 

 طفلك اذا كنت بحاجة للمساعدة بخصوص هذا الموضوع .

 او االتصال باستعالمات المدرسة 

مالحظة :  ان اهالي واصدقاء المدرسة سوف يقومون بتحضير وجبة الغذاء يوم االربعاء المصادف 06/13/7102 . ان استمارة الطلب سوف تلحق بجريدة المدرسة . ان وجبة الغذاء هذه 

$ . سوف نحتاج الى مساعدة االهالي في هذا اليوم اذا بامكانكم المساعدة مع الشكر . يجب اعادة استمارة 5:11سوف تتضمن قطعتان من البيتزا وبوب كورن مع عصير الفواكه المجمد بسعر 

في الفترة الصباحية فقط . لن تقبل الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ والتوقيت . 7102/13/7102الطلب مع المبلغ يوم الخميس المصادف   

 شكرا جزيال لدعمكم 

 اصدقاء واهالي المدرسة 

 

 زاوية الحانوت : في كل ايام االربعاء تتوفر لدينا الفطائر بسعر 3:11 $ ومن ضمنها زعتر وجبنة مع السبانخ وكذلك الجبنة واللحم . 

 مركز الهب لمدرسة ميدو هايتس االبتدائية 

 نادي الواجب البيتي لعام 7102 للصفوف 5-0

اذا اردت ان ان ينضم طفلك للنادي ويحصل على مساعدة اضافية اسبوعيا بالواجب البيتي  2/13/7102مساء في المكتبة المدرسية .سوف يبدا البرنامج يوم الثالثاء  31::- 3:71ايام الثالثاء 

.  7/13/7102يس المصادف لخمالرجاء ملىء استمارة التسجيل من استعالمات المدرسة . هناك مقاعد محدودة فقط . يجب اعادة االستمارة الى استعالمات المدرسة في يوم ا  

 

مالحظة : ان منظمة الفاوندايشن هاوس سوف تقوم باجراء استفتاء بين الطلبة القادمين من سوريا والعراق واالخذ باراءهم بالحياة في استراليا ومساعرهم تجاه هذا الموضوع وطذلك عن 

سوف تقوم المدرسة باالتصال  72/7/0102على ان يكون لديهم اقل من سنتين في استراليا . في بداية االسبوع اللذي يبداء بتاريخ  6/5/:االماكن والناس واالمور التي تثير قلقهم من الصفوف 

استراليا ( سوف لن تكشف المعلومات الخاصة  في باولياء االمور اللذين تم اختيارهم للمشاركة وكذلك سوف يتم ارسال رسالة باللغة العربية واالنكليزية . يسمى هذا البرنامج ب ) حياتي

 بالطالب المشاركين على االطالق.



***** Những ngày lịch cần nhớ năm 2017 ***** 

THÁNG 03 

Thứ Tư 01 Học sinh cấp lớp 5/6 tham quan tại trường - Billy Cart workshop 

Thứ Sáu 03 Học sinh cấp lớp 5/6 được lựa chọn tham gia chơi thể thao giữa các trường 
Thứ Hai 06 Các học sinh lớp Prep bắt đầu học TRỌN NGÀY 

Thứ Ba 07 Nhóm giúp đỡ làm bài tập về nhà từ 3:20pm đến 4:30 pm 

Thứ Hai 06 Học sinh cấp lớp 1/2 tham quan tại trường - Circus Challenge 
Thứ Hai 13 Ngày nghỉ Lễ Lao Động - Labour day - Học sinh được nghỉ học 

Thứ Ba 14 Nhóm hướng dẫn làm bài tập về nhà từ 3:20pm đến 4:30 pm 

Thứ Ba 21 Nhóm hướng dẫn làm bài tập về nhà từ 3:20pm đến 4:30 pm 

Thứ Sáu 24 Học sinh cấp lớp 5/6 được lựa chọn tham gia chơi thể thao giữa các trường 
Thứ Ba 28 Nhóm giúp đỡ làm bài tập về nhà từ 3:20pm đến 4:30 pm 

Thứ Sáu 30 Kết thúc học kỳ 1. Giờ tan học là 2 giờ 20 chiều 

THÁNG 04 

Thứ Hai 18 Bắt đầu học kỳ 2. Giờ học bắt đầu lúc 8 giờ 50 sáng 

 

Hội Phụ Huynh và Bằng Hữu tổ chức ăn trưa Pizza vào ngày Thứ Tư 15/03/2017 

Đơn đặt mua sẽ được gởi về cho phụ huynh. Buổi ăn trưa gồm có 2 miếng pizza, bắp rang và nước trái cây với giá bán là $6. Cần phụ huynh giúp 

đỡ vào ngày nầy. Đơn đặt mua và tiền phải được gởi lại cho trường hạn chót là ngày Thứ Năm 02/03 vào buổi sáng. Sẽ không nhận đơn trễ 

hạn. Cám ơn. 
Buổi họp đầu năm 2017 của Phụ Huynh và Giáo viên lớp 27/02 đến 03/03 

Phụ Huynh/Người chăm sóc thân mến, 

Buổi họp đầu năm của Phụ Huynh và Giáo viên lớp sẽ được tổ chức vào Tuần lễ thứ 5, từ ngày Thứ Hai 27/02 đến ngày Thứ Sáu 03/03 từ 

3:30pm đến 5:50pm. Tất cả các phụ huynh/người chăm sóc đều được mời tham dự vào ngày nầy. Buổi họp nầy sẽ là một kinh nghiệm vô giá cho 

cả phụ huynh/người chăm sóc và Giáo viên lớp. Đây là cơ hội để gặp gỡ gíáo viên lớp của con bạn để gây dựng sự hiểu biết tốt cho năm học sắp 

tới. Ngày họp mặt để gặp gỡ với giáo viên lớp của con bạn sẽ được tổ chức trong Tuần lễ thứ 5 vào các ngày sau đây: 

Lớp EAL  Thứ Hai   27/02   Phòng LC Cửa số 15 

Lớp Prep   Thứ Hai – Thứ Sáu  28/02 – 03/03  Phòng số 2 – 4 

Lớp 1/2   Thứ Năm   02/03   LC Cửa số 16 – 22 

Lớp 3/4   Thứ Năm   02/03   Phòng số 5 - 6 & 23 – 26 

Lớp 5/6  Thứ Ba    28/02   Phòng số 1 & 07 – 12 

Vào ngày Thứ Ba 21/02, con em của bạn đã mang về nhà thông tin của buổi họp mặt nầy. Xin vui lòng gặp giáo viên lớp nếu bạn cần giúp đỡ về 

vấn đề nầy. 

Nhóm hướng dẫn làm bài tập về nhà cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 năm 2017 do MHPS Community Hub tổ chức  

Thứ Ba 3:20-4:30pm tại thư viện trường. Bắt đầu từ Thứ Ba 07 Tháng Ba 2017 

Nếu bạn muốn con em mình nhận được sự giúp đỡ làm bài tập hằng tuần của các em, xin vui lòng lấy và điền đơn ‘the MHPS Community Hub – 

Homework Club Enrolment form’ tại văn phòng và nộp đơn lại hạn chót là ngày Thứ Năm 02/03/2017. 

Chỗ̉̃ ̃̉̃ ghi danh có giới hạn 

Giờ Học của Học sinh Lớp Prep năm 2017 như sau: 

27/02/2017 – 03/03/2017 từ 8:50am đến 2:00pm. 

Từ 06/03/2017 trở đi, từ 8:50am đến – 3:20pm – TRỌN NGÀY 

*********** ĐIỀU CẦN THIẾT LÀ CÁC EM PHẢI ĐƯỢC ĐÓN VÊ ĐÚNG GIỜ***********  
Góc Thư Viện - Thời gian biểu của Thư Viện –Học kỳ 1 năm 2017 
Phụ huynh/Người chăm sóc: Con em bạn sẽ đi thư viện cùng giờ mỗi tuần. Xin vui lòng sử dụng Thời khóa biểu Thư viện để giúp con em bạn trả 

hoặc mược sách đúng ngày. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Nhân viên Thư viện 

Tin Canteen 

Đặc biệt chỉ có vào ngày Thứ Tư, giá bán $3 cho món Lebanese Breads - Meat, Cheese & Cheese/Spinach 


