
 

 

ARK PRIORY PRIMARY ACADEMY  

 رابطة
 

 

   بك مرحًبا 
 
 "! APPAA" من Priory Ark ف

  

 ؟APPAA هو  ما 

APPAA   اآلباء جمعية ه Priory ARK ،   
   األمور  أولياء يديرها  الت 

 
 عقد  ، األموال لجمع الرعاية ومقدم   المدرسة ف

   الطفل أباء أحد  بصفتك معا.  لدينا  األكاديمية مجتمع وجلب ، األحداث
 
   )بما  ، Priory Ark ف

 
 الحضانة( دروس ذلك ف

   تلقائًيا  عضو  فأنت ،
 
 ادمة. الق السنوات خالل عليك التعرف إىل نتطلع ونحن ، الجمعية ف

  

 "؟APPAA" يفعل ماذا 

 Priory Ark  ى كما   ولكن ، الدولة تمولها  مدرسة ه    وجميع ، Martlew السيد ، ستيل واآلنسة ، الدليل من ست 
 موظف 

 Prioryا  أطفالنا  إعطاء يريدون
ً
   ، الخارجية والزيارات والرياضة والفنون بالموسيف   غنًيا  ، التعليم من نوع

 تسمح ل  الت 

اني بها     دائًما.  الدولة ةمت  
 
   جنيه 24،000 عن يزيد  ما  APPAA وكالة جمعت ، وحدها  الماضية األكاديمية السنة ف

ليت   إست 

   اإلضافية األموال من
 الماضية السنوات خالل ساهمنا  لقد  ذلك.  لول  لديهم تكن لم تجارب بخوض ألطفالنا  سمحت الت 

  
 
 و ، الفن وأسبوع ، الموسيقية واآللت ، EYFS لـ الرطب الطقس ودعاوى ، iPad وأجهزة ، واأللعاب PE معدات ف

 Legoو ، والروبوتات ، التعليمية astroturfing لـ الكامل MUGA ، الحاسمة الجارية التكميل تكاليف إىل باإلضافة 

 .التعليمية والزيارات للرحالت

ا  نحمل نحن
ً
ها   ، عام كل  األحداث من عدد ها  كبت   معارض ، المثال سبيل عىل الرعاية.  مقدم   /  وألهلنا  لألطفال ، وصغت 

حيب" "للقاء الجديد  والحدث ، "بنغو" ليلة والصيف.  الربيع ، السنوية الميالد  عيد   ومبيعات ، مسابقات وليلة ، والت 

 األموال جمع إىل فقط نهدف ل  نحن الحرص.  ل  المثال سبيل عىل ، الخت    مبيعات من والعديد  ، ثانية جهة من موحدة

  ال
   إليها  نحتاج ت 

 
ا  ولكن ، أكت   بشكل أطفالنا  تعليم إلثراء ، مدرستنا  ف

ً
 بعض ، الغاية لهذه تحقيقا  المجتمع.  لتعزيز  أيض

   لالختالط والموظفي    والحكام واألمهات لآلباء كامل  بشكل تهدف ، اجتماعية ببساطة ه   األحداث
 
 .رسمية غت   بيئة ف

 

 تتورط؟ أن يمكن كيف

 والمجتمعية االجتماعية المناسبات حضور مجرد من كبيرة! أو صغيرة ، APPAA مع للمشاركة الطرق من الكثير هناك

 نأمل .APPAA لجنة إلى االنضمام أو ، التبرعات جمع أو ، حدث تنظيم أو ، الخبز من المعتادة لمبيعاتنا كعكة إعداد أو ،

 !مجتمعنا من نشًطا جزًءا تكون أن
 

 ؟ APPAAلجنة تفعل ماذا 

ك )الرئيس اإلدارة فريق إىل باإلضافة ، دراسية( سنة كل  من ممثلي    )مع اللجنة إن  الخزانة وفريق السكرتارية( ودور  المشت 

اف هنا  عات جمع تنظيم عىل لإلشر  الرعاية ومقدم   الوالدين بي    التواصل من المزيد  وتشجيع ، الجتماعية واألحداث التت 

   المساعدة مشاركة خالل من اآلخرين اآلباء دعم ، والمدرسة
 
ات.  نقل أو  ، المدرسية الحياة حول المعلومات ف  الخت 



 يتحدث األرض عىل ما  شخص هناك يكون أن المفيد  من يكون وقد  للغاية شاقة التجربة تكون قد  ، جديد  أمر  وىل   بصفتك

 إليه. 

ا  نقوم
ً
يد  عت   بنا  الخاصة نات"اإلعال  "لوحة عىل الوالدين بي    الصلة ذات المعلومات مشاركة /  بنقل أيض    الت 

ون   ، اإللكت 

   األمور  أولياء بي    التواصل وتسهيل ، المفقودة الموحدة المعلومات أو  المربية أسهم حول معلومات المثال سبيل عىل
 
 ف

   "WhatsApp" مجموعة عىل الحفاظ خالل من عام كل  مجموعة
 
ة نصدر  لالنضمام.  مدعوون اآلباء لكل العام ف  نشر

   واألحداث األخبار  أحدث تتضمن أسبوعية إخبارية
 بالمدرسة.  الخاصة اإلخبارية الرسالة جانب إىل المدرسة ترسلها  الت 

تي    تقريًبا  للجنة مفتوحة اجتماعات لدينا   واللجنة الحسابات تقديم فيه يتم الذي )الجتماع السنوي اجتماعنا  ويعقد  ، لفت 

   الجديدة(
 
 أكتوبر.  ف

 

يد  إىل انضم   اإللك البر
 
ون  ! WhatsApp وقائمة بر

   ترغب كنت  إذا 
 
   ف

ات ، للمفكرة الرئيسية التواريــــخ ، المثال سبيل )عىل APPAA أخبار  تلف   ضمن الصلة ذات والتذكت 

يد  رسائل واستلم ، ذلك( إىل وما  ، السنة مجموعات    الت 
ون   ، المرفق النموذج ملء يرج   ، األمور  بأولياء الخاصة اإللكت 

يد  عت   مراسلتنا  أو  ، مكتب Priory Ark ةمدرس إىل وتسليمه    الت 
ون  ة اإللكت   عىل مباشر

appaacommittee@gmail.com ورية.  التفاصيل جميع مع  الرص 

 

   لقائكم إىل نتطلع
 

 Morning Coffee Parents New ف

 2018 سبتمبر  21 الجمعة

 التاري    خ!  حفظ يرجر 

 النصيحة وتقديم األسئلة عن اإلجابة يمكنهم الذين الحاليي    التالميذ  أمور  وأولياء APPAA ممثىل   لمقابلة تعال

   ومساعدتك
 
   الجدد  األمور  أولياء مقابلة إىل باإلضافة ، المدرسة من األوىل القليلة األسابيع خالل التنقل ف

 
 مجموعة ف

 السنة. 

  
 
ع لجمع أفكار  أو  أسئلة أي لديك كان  إذا  ، األثناء هذه ف ج   ، حدث /  اتالتت   بنا!  التصال فت 

 دعمك، عىل مقدما  شكرا 

 APPAA لجنة

 

 

 

 

 


