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 اآلهالي األعزاء،

 

  نضيء في نهایة هذا األسبوع أول شموع عید المیالد الخاصة بنا.  أین ذهبت هذا العام؟  نبدأ التحضیر لعید المیالد ، عندما نتذكر عید میالد یسوع.  كیف
 نعد أنفسنا هذا العام؟  بالنظر إلى الفترة الممتدة من القیود ، فإننا نفكر في عام غیر عادي للغایة!  هناك العدید من األشیاء العملیة التي یجب تنظیمها لعید
 المیالد: الطعام ، والدیكورات ، وكم عدد األشخاص الذین یمكن أن یكونوا داخل منزلنا .... ثم هناك رحلة داخلیة لالستعداد!  ال یوجد أي كتاب او قواعد

 حول كیفیة القیام بذلك!  ربما تساعد صالة المجيء هذه ...

  في موسم االنتظار هذا

  تنفس في الحیاة.

  حیاة الذي خلق كل األشیاء التي نحمل صورتها.

  "٠ موسم االنتظار هذا

  التنفس في الحب.

  حب واحد

  الذي أعطانا ابنًا ثمینًا

  لیعیش كواحد منا

  في موسم االنتظار هذا

  تنفس بسالم.

  سالم واحد

  من هدأ البحر

  ویهدئ ضجیج أرواحنا.

  في هذا الموسم من انتظار أنفاس األمل.  أتمنى أن یكون الواحد

  لمن ننتظر

  هو في الواقع یجعل كل األشیاء كاملة.

  

 



  تهنئة
  مبروك لعائلة سلیم والدة رافي شقیق رامي وریمي.

  

 القبعات
  یرجى التأكد من أن طفلك / أطفالك یرتدون قبعة كل یوم.

 یمكن لطفلك/اطفالك إحضار واقي الشمس الخاص بهم إلى المدرسة لیضًعه قبل الخروج الى الساحة

 

  ابق في المنزل عندما تكون مریًضا
  أهم اإلجراءات التي یمكن أن تتخذها المجتمعات المدرسیة للحد من مخاطر انتقال فیروس كورونا (COVID-19) ، هو التأكد من بقاء أي موظفین وطالب

 مریضین في المنزل وإجراء الفحوصات ، حتى مع وجود أعراض خفیفة.

 

  الطالب المصابون بحاالت مرضیة كامنة (مثل حمى القش أو الربو)
  إذا كان لدى الطالب أعراض مستمرة بسبب حالة كامنة مثل حمى القش أو الربو ، فال یزال یتعین على الطالب اختبار COVID-19 إذا ظهرت علیه
 أعراض مختلفة أو أسوأ من أعراضه المعتادة.  یمكن للطالب الذین تظهر أعراضهم بشكل واضح لحالتهم األساسیة أن یواصلوا الذهاب إلى المدرسة.

  یجب على اآلباء / مقدمي الرعایة أیًضا التفكیر في الحصول على شهادة طبیة من الطبیب العام الذي یعالج الطفل للتأكد من أنه من اآلمن لهم الذهاب إلى
 المدرسة مع ظهور أعراض مستمرة قد تتداخل مع بعض أعراض COVID-19 مثل السعال أو سیالن األنف.

 

PREPS 2021 التوجه الجدید  
  سیحضر جمیع طالب التمهیدي الجدد لعام 2021 مدرسة القلب االقدس یوم الثالثاء 8 دیسمبر في إحدى المجموعات التالیة:

  8.30 صباًحا - 11:00 صباًحا●
 12.30 مساًء - 3.00 مساًء●

  سیتم توصیل طالب التمهیدي  لعام 2021 إلى المكتبة من قبل أخوهم األكبر أو أختهم أو أحد الوالدین (یرتدون قناًعا).

 

  تواریخ مهمة في الفصل الرابع، 2020
  الثالثاء 8 دیسمبر التوجه 2 ظهرًا - 3 مساًء●
  االثنین 14 دیسمبر آخر یوم للطالب●

  یوم "المرح" للصف السادس

  ینتهي طالب الصف السادس في الساعة 2 مساًء حتى یتمكنوا من االستعداد للحصول على سر التثبیت.

   سر التثبیت للصف السادس 5 مساًء و 6v و 7 مساًء 6J (بدون القربان المقدس)

 الثالثاء 15 دیسمبر مكالمات تلفونیة بین االهل والمعلم●
 الجمعة 18 دیسیمبر الیوم األخیر للموظفین●

 

  بارك اهللا فیك

Ms Dianne Blake 

 

 
 



 



 



 


