 ،الرعاية مقدم  /الوالد عزيزي
.الصعبة ر
الفتة هذه خالل تتأقلموا وأن جيدة بصحة وعائلتك أنت تكون أن آمل
ز
اإلنجلتية تتحدث ال كنت إذا
عىل عليها العثور يمكن .اللغات من ممكن عدد أكتر إىل الرسالة هذه أترجم فسوف ،
ز
ف األكاديمية لموقع الرئيسية الصفحة
".األخبار آخر" قسم ر
ز
اإلنجلتية تتحدث ابنتك  /ابنك فإن  ،تعلم كما
ونتيجة  EAL).بـ يعرف ما وهذا( األم لغتهم إىل باإلضافة هذا ولكن ،
ز
ف زز
المتىلر التعلم مجموعة إكمال من يتمكنوا أن عليهم الصعب من يكون قد أنه نعلم  ،لذلك
بواسطة  ClassChartsر
.معلميهم
ا
أول أود  ،ذلك عىل ر
ردا
الت األشياء من الكثتر إىل بحاجة فإنك  ،نعلمه الذي العمل إكمال من نتمكن لكر .أشكرك أن ر
قد ر ر
ر
نحن .والوقت واألوراق  ،واألقالم  ،للمساعدة الالزمة والمعرفة  ،واإلنتنت كمبيوتر جهاز إىل الوصول :لديك تكون ال
.لدعمه طفل من أكتر لديك يكون قد وأنه  ،والعائلة األصدقاء ودعم  ،بنفسك العمل سيحاول منكم الكثتر أن نعلم
.القلق عدم ُيرجر لذا  ،جهدك قصارى تبذل أنك ونعلم كبتا طلبا ز ز
المتىلر للتعلم بيئة إنشاء ُيعد
ز
ف االنخراط طفلك يواصل أن حقا المهم من  ،ذلك ومع
شيئي لك سنقدم لذا  ،األعمال بعض ر
زر
:لدعمك
ز
ر
موارد حزمة أدرجت لقد )1
ون التيد هذا مع ر
.اإللكت ز ر
ف ترغب قد محددة  EALو بديلة أنشطة عىل هذا يحتوي
ر
جميع تكون لن أنه مالحظة يرجر .لطفلك جاذبية أكتر يكون وقد عملية أكتر منها كثتر .طفلك مع بها القيام  /تقديمها
قوس نشاط نمو بكيفية قمت لقد .المفيدة األنشطة بعض هناك يكون أن نأمل ولكن  ،بطفلك صلة ذات األنشطة
ز
ف قزح
.تماما أحبوه وقد  ،أطفاىلر مع  15الصفحة ر
آخر شء أي هناك كان وإذا بختر كنت إذا ما لمعرفة مكالمة بإعطائك والدمج الوصول فريق أعضاء أحد سيقوم )2
ز
ز
ف .قصتة داعمة هاتفية مكالمة هذه ستكون .للمساعدة به القيام يمكننا
اإلنجلتية اللغة تكون حيث الحاالتر بعض ر
ز
ز
ز
ف حقا األطفال يرغب أو حاجزا
الموظفي إىل التحدث ر
ر
للموظفي يمكن -
ر
الرقم حجب سيتم .األطفال إىل التحدث
.مايو  1الجمعة اليوم نهاية قبل المكالمة إجراء سيتم .تستطيع كنت إذا اإلجابة محاولة يرجر لذا  ،نتصل عندما
ز
ر
ون التيد عتر مراسلتنا يرجر  ،عاجلة استفسارات أي لديك كان إذا  ،األثناء هذه فر
اإللكت ز ر
 enعىل األكاديمية عىل
enquiries@alecreedacademy.co.uk
حت االنتظار يمكننا وال جميعا نفتقدكم نحن
.األكاديمية إىل العودة اآلمن من يصبح ر ر
.صحتك عىل وحافظ آمنا ابق

