27 February 2020
Dear Parents/Guardians,
Keeping up the academic level during the school closure
Having the school closed for 4 weeks can have a negative effect on students’ academic progress if
actions are not taken. It is easy to fall behind – don’t let it happen! Doing some work daily (as per
the information below) is crucial for keeping up your child’s academic level.
Reading – What to read every day:
Daily reading is the first step in keeping up your child’s academic level. It is important that parents
make reading a priority during this break. Students should read at least 20-30 minutes daily.
The class readers and SABIS® reading books (part 1 and 2) should be read daily:
Grade 1 Class Reader
Grade 2 Class Readers

Goldilocks and the Three Bears
The Princess and the Frog
Dick Whittington and His Cat

Any additional non-SABIS® reading at your child’s level is beneficial for him/her as well.
Writing – How to keep practicing
Students can practice writing some of the words in the class reader dictionaries and SABIS® phonics
books.
They can also choose 5 of these words every day to write a sentence with that makes sense.
Remember to start with capital letters and end with full stops!
Mental Math – How to feed your brain
Students should practice addition and subtraction sums daily to help keep their minds sharp and
healthy. Mental math skills should be practice for at least 10 minutes every day.

Regards,
School Administration

باوانى بةرِيَز :

هيَشتنةوةى ئاستى ئةكادميى لةكاتى داخستنى قوتاخبانة
بؤ ماوة  4هةفتة قوتاخبانة داخراوة لةوانةية كاريطةرى نةريَنى بكاتة سةر ثيَشكةوتنى ئةكادميى قوتابى ئةطةر كردارى لةطةلَ
دانةبيَت  ,زؤر ئاسانة بؤ ئةوةى دوابكةون – مةهيَلَة ئةوة رِووبدات ! بةئةجنامدانى كاركردنى رِؤذانة ( وةك ئةم زانيارانةى خوارةوة )
زؤر طرنطة بؤ هيَشتنةوةى ئاستى ئةكادميى مندالَةكةت .

خويَندنةوة – ض خبويَنيَتةوة هةموو رِؤذيَك :
خويَندنةوة باشرتين هةنطاوة بؤ ئةوةى مندالَةكةت ئاستى ئةكادميى بةرزبيَتةوة  .ئةمة زؤر طرنطة كة باوان خويَندنةوة بة
مندالَةكانيان بكةن لةكاتى ئةم ثشووة  .قوتابى دةبيَت بةاليةنى كةم  30 -20خولةكةك رِؤذانة خبويَنيَتةوة .
خويَندنةوةى ثةرتووكةكانى سابيس ( بةشى  ) 2 , 1رِؤذانة دةبيَت خبويَندريَتةوة :
Goldilocks and the Three Bears
The Princess and the Frog
Dick Whittington and His Cat

Grade 1 Class Reader
Grade 2 Class Readers

خويَندنةوةى هةر ثةرتووكيَك جكة لة ثةرتووكى سابيس سووديَكى زؤرى دةبيَت بؤ مندالَةكةت .

نووسني  --ضؤن مةشق دةكةى لةسةرى
قوتابيان دةتوانن مةشق بكةن لةسةر هةندىَ وشة كة لةناو ثةرتووكى خويَندنةوةدا هةية لةطةلَ ثةرتووكى فؤنيَكس
( ) phonics books
يا دةتوانيَت هةموو رِؤذيَك  5وةشة هةلَبذيَريَت بيكا بة رِستةيةكى تةواو  .لةبريى نةضيَت كة وشةكة بة كاثيتةلَ دةست ثيَبكات و
كؤتايى بةخالَ بهيَنيَت !
مامتاتيك (  – ) Mental mathضؤن خؤراك دةدةيت بة ميَشكت
قوتابيان دةبيَت رِؤذانة مةشق بكةن لةسةر كةم كردن و كؤكردنةوة بؤ يارمةتى دانى ميَشكيان بة تيذى و تةندروست  .قوتابى
دةبيَت رِؤذانة بةاليةنى كةم  10خولةك مامتاتيك (  ) Mental mathبكات .
لةطةلَ ريَزمان  /بةرِيَوةبةرايةتى قوتاخبانة

ّ
األعزاء،
أولياء األمور
 27شباط 2020
الحفاظ على المستوى األكاديمي أثناء إغالق المدرسة
ي لل ّ
طالب إذا لم تتّخذ اإلجراءات
يمكن أن يكون لغلق المدرسة لمدة أربعة أسابيع تأثيرا سلبيأ على المستوى األكاديم ّ
ّ
سهل الت ّراجع في هكذا وضع .فال تسمحوا لذلك بأن يحدث!
الالزمة لذلك .حيث من ال ّ
ي.
فيما يلي بعض الواجبات اليوميّة الّتي ستساعد طفلكم على الحفاظ على مستواه األكاديم ّ
القراءة – ماذا تقرأ ك ّل يوم:
ي لطفلكم .من المهم أن يجعل األهل القراءة من
القراءة اليوميّة هي الخطوة األولى للحفاظ على المستوى األكاديم ّ
طالب خالل هذه اإلستراحة.يجب على ال ّ
أولويّات ال ّ
طالب قراءة ماال يق ّل عن  30-20دقيقة يوميا .
األول والثّاني) يوميا:
يجب قراءة فصل من كتاب القراءة
ّ
الخاص ب(SABISالجزء ّ

Goldilocks and the Three Bears
The Princess and the Frog
Dick Whittington and His Cat

Grade 1 Class Reader
Grade 2 Class Readers

مطالعة كتب ال منهجيّة ستساعد على تطوير طفلكم أيضا.
الكتابة –االستمرار بممارسة الكتابة:
يمكن ّ
درب على كتابة بعض الكلمات في ® reader dictionaries and SABISوكتاب األصوات.
للطالب الت ّ ّ
كما يمكنهم أيضا اختيار خمسا من هذه الكلمات ك ّل يوم لكتابة جملة لها معنى تاما(.تذ ّكروا البدء بحرف كبير واإلنتهاء
بعالمة الوقف).
الرياضيا ّت الذّهنيّة -كيفيّة تغذية العقل
ّ
يجب على ال ّ
طالب ممارسة الجمع والطرح يوميا لمدّة عشر دقائق على األق ّل في الحفاظ على عقولهم متيقّظة وصحيّة.
تقبّلوا تحيّاتنا،
إدارة المدرسة

