المدرسة الليبية في ھل وشرق يوركشاير

اﻟﻨﴩة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 29فبراير 2012
ھل قمت بزيارة موقعنا؟ www.libyanschool-hull.co.uk

احتفاالت
في الذكرى األولى لثورة شعبنا المباركة في  17فبراير نترحم
على أرواح الشھداء ونسأل  Aالشفاء للجرحى وعودة
للمفقودين

احتفلت مدرستنا بمشاركة األھالي بمدينة ھل يوم األحد
الماضي بمناسبة حلول الذكرى األولى لثورة  17فبراير ،
وأقيمت بھذه المناسبة مسابقة افضل رسم تعبر عن الثورة
وقد شارك معظم الطالب برسومات مختلفة عبرت عن الحدث
ونالت اعجاب الحاضرين وھذه قائمة بأسماء الفائزين:
امل حازم سيالة ،مريم محمد الساطي ،شيماء محمود الفليت،
نور محمد جعفر ،كوثر عامر عزاز ،ايناس محمد أبوزعكوك،
وسام ناصر الشروي ،إلياس خالد ابوراوي ،سارة سالم
الترھوني ،محمد عسان.
ھذا وقد تم توزيع الھدايا على الفائزين في األسبوع التالي.

إجتماع أسرة المدرسة
عقد يومي السبت واألحد  25و  26فبراير اجتماعين ألسرة
المدرسة تم خاللھما مناقشة سير الدراسة والصعوبات التي
تواجه المعلم وكيفية مساعدة اإلدارة على معالجتھا ،كما تطرق
االجتماع للتحضير إلمتحانات نھاية الفصل الدراسي األول لھذا
العام والتي من المقرر أن تبدأ في  24مارس وتنتھي في 1
أبريل  .2012وسنقوم بنشر تفاصيل جدول اإلمتحانات على
موقع المدرسة االلكتروني .
http://www.libyanschool-hull.co
hull.ly.school@gmail.com

شكر
تتقدم إدارة المدرسة بالشكر والتقدير لجميع أولياء األمور
الذين لبوا دعوتنا لحضور اإلجتماع األول ألولياء األمور
والذي انعقد في يوم السبت  18فبراير حيث تم مناقشة
العديد من األمور والتي من بينھا سير العملية التعلمية
والصعوبات التي تواجھھا المدرسة وكيفية التغلب عليھا.
كما بحث اإلجتماع انشاء مجلس ألولياء األمور .واختتم
األجتماع بتأكيد أولياء األمور على وقوفھم ودعمھم
للمدرسة ومساندتھا في آداء رسلتھا النبيلة .

اعالن
على كل الراغبين بالعضوية في مجلس أولياء األمور التقدم
بطلباتھم إلدارة المدرسة خالل األسبوعين القادمين.

تنبيه
ارجو من ابنائنا التقيد بالزي المدرسي حيث لوحظ عدم اھتمام
بعض التالميذ بارتداء الزي المدرسي .كما لوحظ تأخر بعض
أولياء األمور عند انتھاء الدوام الرسمي للمدرسة فنرجو
منھم التقيد بمواعيد انتھاء الدوام الرسمي للمدرسة.
و شكراً علي تعاونكم
إدارة المدرسة
Bricknell Avenue, Hull HU5 4ET
Tel : 07588438166

