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 تحديث (18) ألولياء األمور

 
، العالم حول األولى القليلة اإليجابية العالمات رؤية في نبدأ أن آملين ، COVID-19 من يوم 100 أول نجتاز                      ونحن
إيقاعهم وجدوا قد والمعلمين والطالب المدرسة أن وجدنا فقد لكم. يومًيا تحديًثا نشارك نعد لم أننا                  ستالحظون
الزائدة المراسالت ولتنجنب ، لذلك يومي. بشكل لمشاركتها كافية جديدة معلومات توجد وال ، متزايد                 بشكل
بين فيما فقط. أسبوعيًا تحديًثا اآلن سنعتمد ، خاصة مساحة إلى عقولنا فيه تحتاج وقت في اإللكتروني                   للبريد
جميًعا، تعلمون وكما ، بطفلكم الخاص Google Classroom في المعلومات غالبية على العثور يمكنكم ،                 ذلك
مهما اإلطالق على أسئلة أي لديكم كان إذا ، وقت أي في األكاديمية القيادة بأعضاء االتصال يمكنكم                   فإنه

 كانت.
 

EY - KS1 فيديو تعليمي ألولياء األمور 
 

في تحد أكبر يواجهون الذين هم أنهم سنًا، األصغر المدارس أطفال أمور أولياء يثبت ، العالم أنحاء جميع                    في
أمور أولياء بعض أسئلة على ردًا ، لذلك ألطفالهم. المنزلي التعلم مع ، وحياتهم عملهم متطلبات بين                   التوفيق

 EY و KS1 ، قامت المعلمة Emily Clark  بتجميع هذه المعلومات ، آملين أن تكون مفيدة لكم جميعا!
 

 مسرح من المنزل
 

 قام قسمي ICS Drama and English  باالشتراك في موقع رائع يسمى   Digital Theatre Plus +.إذا كنت
 تشعر بالملل من Netflix و youtube وترغب في االستمتاع بالمسرح المباشر ، فهذا مورد رائع في هذه األوقات

 العصيبة. إنها في األساس "Netflix for Theatre" ، وفيه مئات من اإلنتاجات المسرحية لتستمع بها، من شكسبير
 إلى إبسن ، ومن الباليه إلى الدراما الحديثة المعاصرة. فقد استمتع طالبنا من GCSE بجملة  Lovesong الرائعة

 من  Frantic Assembly ، وهي قطعة جميلة تحكي عن العالقات والحب والخسارة - فلماذا ال تجربون ذلك؟
 فستجدون هناك شيء ممتع مالئم للجميع ، لذا ال تترددوا في تسجيل الدخول والبحث عن هروب مسرحي من

 هذه األزمة:
 

● Digital Theatre Plus +   
● Username: ics 
● Password: ics123 

 
 إعادة التدوير من المنزل

 
 كجزء من رعايتنا المستمرة للبيئة نوّد التواصل معكم بشأن إعادة التدوير. فمنذ عامين ، أطلقنا مشروع جمع

Green والذي يحظى بشعبية كبيرة بين طالبنا. رّكز فريقنا ،Plastic Bottle Caps أغطية الزجاجات البالستيكية 
 Team هذا العام على تعزيز إعادة التدوير ، وقبل هذا اإلغالق ، كنا بصدد إطالق ICS Recycling Point، حيث

 يمكن ألولياء األمور تسليم المواد التي يرغبون في إعادة تدويرها مثل الورق والبالستيك والمعادن. نظًرا ألننا
 نرغب في تشجيع طالبنا على مواصلة إعادة التدوير ، فإننا نشجع الطالب ، قدر اإلمكان (وبقدر ما تسمح به

 المساحة!) على االستمرار في جمع أغطية الزجاجات البالستيكية والورق والعلب البالستيكية واأللمنيوم ، والتي
 يمكنهم بعد ذلك إعادة تدويرها عند إعادة فتح المدرسة ..
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#reasonstobecheerful 

 
 في التحديثات  التي سنرسلها لكم بشكل أسبوعي من اآلن ، أود أن أشارككم بعض "األسباب" الجديدة  ، التي

 تبقيكم مبتسمين ، خصوصًا قبل 48 ساعة من حظر التجول (هذه الجملة التي لم أعتقد أبًدا أنني سأجد نفسي
 أكتبها!) .

 
●Atlas and Boots travel   أوًال ، قام صديقي وزميلي سابقًا ، بيتر واتسون ، الذي يدير اآلن موقع 

 website الملهم ، بتحدي نفسه لتسلق أعلى الجبال في العالم من الدرج في منزله. هل أنت مستعد
 للتحدي بنفسك؟

 عندما يبدو أن العالم يزداد سوًءا أمام أعينكم ، فقد تجدوا قراءة هذا ملهمًا:  غابات األمازون المطيرة●
 التي تم إعادتها إلى مجدها السابق .

 لقد أخبرتكم مسبقًا عن موقع J K Rowling الجديد لـ Potterheads . إذا لفت انتباهكم هذا األمر ، أو أن●
 أطفالكم يحبون قراءة كتاب جيد ، فقم بإلقاء نظرة على هذه  القائمة الممتعة للكتب لالستمتاع بها

 أثناء اإلغالق .
 

 أخيًرا ، "كتاب وقت النوم" لهذا األسبوع هو قصة جميلة كتبها كريسيدا كويل عن الفايكينغ الصغير الخجول
.Hiccup, the Viking who was Seasick ، الذي وجد أن هناك شجاعة داخلنا جميًعا 

 
 

 آمل أن تستمتعوا بها ، كما أتمنى أن تستمتعوا بعطلة نهاية األسبوع الطويلة ، وتجدوها آمنة وسعيدة وصحية
 ، athome# مع أسركم.

 
 مع أطيب التمنيات

 
  ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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