
فاتاومن مدرسة دانتي ومدرسة رين   األولىإلى أهالي الطالب الذين سيلتحقون في الصفوف        

األهالي المحترمين،

دكم خالل األيام خالل هذه الرسالة عن برنامج أوالمن  نحيطكم علما  

 األولى من شهر سبتمبر.

سيتم تخصيص أول أسبوعين . صباحا   9.15سبتمبر في تمام الساعة  7يبدأ العام الدراسي الجديد بتاريخ 

متوازنة  صفوف لكي يكون باإلمكان تشكيل، والعمل واللعب المختلفة المجموعات خالل أنشطة الدراسةلمراقبة 

 ما بين بعضها البعض وبداخلها.

يتم تقسيم التالميذ إلى سبعة مجموعات مؤقتة )خمس مجموعات في مدرسة رين وفاتا ومجموعتين في مدرسة 

صور وزراعة و)موسيقى  أعمال مختبروسوف يشاركون في (، بحيث يتم إستقبالهم من قبل المدرسين، دانتي

تعليمهم المدرسي مستوى و نشطة إلى اكتشاف قدرات التالميذتهدف جميع األ (.ورياضة ونفس حركي

 .والتنشئة االجتماعية واالستقاللية الشخصية 

 :برنامج أول ثالثة أسابيع نقدملكم هنا

صباحا ، بدون مطعم؛ 11.30صباحا  إلى  9.15، من الساعة 15إلى األربعاء  7الثالثاء من 

 مطعم؛بعد الظهر مع  2.00صباحا  إلى  9.15من الساعة  17والجمعة  16الخميس 

؛(مطعمبعد الظهر )مع  3.00صباحا  إلى  9.00، من الساعة 24 الجمعةإلى  20 اإلثنينمن 

هر، سيتم التبليغ عن األقسام التي يتبع إليها التالميذ، وسيتم تحديد نقاط الدخول سبتمبر، بعد الظ 17في يوم 

 والخروج النهائية.

وحذاء رياضي أقالم مع مقص  وصمغ بداخلها ألول أن يحضر التلميذ معه علبة نطلب منكم ابتداء من اليوم ا

 عليها إسم التلميذ.وضع يشياء يجب أن وظ داخل كيس وغيار مالبس كامل؛ وجميع هذه األفنظيف مح

األطفال يوميا  حبة فاكهة و/أو وإلى غاية إصدار تعليمات جديدة، نطلب منكم أن تعطوا  16إبتداَء من الخميس 

 علبة "كريكرز" أو "تارال ي" لتناول وجبة خفيفة في الصباح.

 :20المواد الالزمة ابتداء من يوم االثنين 

 يد لون كل صف خالل األيام الدراسية األولى(؛مريول يتم ارتدائه يومياَ )سيتم تحد

؛أزرقأو بنطلون تنورة وزرقاء  وصدرية )جيليه(د للنزهات والحفالت: قميص أبيض موح   لباس

 يوضع داخل كيس ويكتب عليه اسم التلميذ؛ رياضي نظيف حذاء

 كيس يوضع بداخله غيار مالبس كامل؛



؛ تحتوي أيضا  علىعلبة أقالم  صمغ ومقص 

وممحاتين ومبراة أقالم رصاص مزودة بمخزن لحفظ  2HBكيس صغير يحتوي على قلمين رصاص نوع 

 النفايات وإصبع )ستيك( صمغ؛

 سم مع هامش؛1دفتر مربعات قياس  2

 سم مع هامش؛ 0,5دفاتر مربعات قياس  3

 سم؛1كتلة من أوراق مربعات قياس  1

 فصلة عن بعضها؛مع أوراق خشنة ومن  F4 (24X33)رسم قياس  ألبوم 1

    حقائب من الكرتون الصلب مع خيط مرن )صفراء وزرقاء وخضراء(؛ 3

  شفاف؛وأحمر وأزرق وأخضر غامق وبنفسجي بلون أغلفة للدفاتر:  5

 ( شفاف سميك لحفظ األوراق؛  20/30) ملف   1

  ه من المدرسة.يوميات: في شهر سبتمبر سوف تشتروال تشتروا دفتر ال
 حيث تكتبون عليها إسم ولقب التلميذ.بمواد، الة على كل ننصحكم بلصق بطاق

أخيرا ، نطلب منكم أن تطلبوا بأسرع وقت ممكن من مكتبة األدوات القرطاسية التي تثقون بها الكتب المدرسية 

 التالية: 

RELIGIONE AAVV NUOVO ALBERO MERAVIGLIE 1-2-3 U GIUNTI SCUOLA 

IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE AA VV LAGO BLU - 1 1 GIUNTI SCUOLA   

SUSSIDIARIO (1° BIENNIO) AA VV LAGO BLU - 2 2 GIUNTI SCUOLA 

SUSSIDIARIO (1° BIENNIO) AA VV LAGO BLU - 3 3 GIUNTI SCUOLA   

LINGUA INGLESE BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND 

ME FRIENDS 1 1 CELTIC PUBLISHING   

LINGUA INGLESE BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND 

ME FRIENDS 3 3 CELTIC PUBLISHING   

LINGUA INGLESE BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND 

ME FRIENDS 2 2 CELTIC PUBLISHING  

الكتب. سحب أجل من الالزمة القسائم ستستلمون الدراسي، العام يبدأ عندما

 عن أكيدة معلومات تصلنا أن بمجرد ،والمداخل الدوام مواعيد على تطرأ تغييرات بأي الفور على سنعلمكم
 الصحية. للقواعد وفًقا المدرسة تنظيم

 !اً ممتع صيفاً  لكم ونتمنى شكراً،

و القادمة األولية الصفوف نمدرسو

 المدرسة مديرة


