
 
 
 
 
 
 

Malden High School لیلة العودة إلى المدارس لـ  
 23 سبتمبر، 2019--5:30–7:00 مساًء

 
 مرحبًا بعودتكم إلى Malden High School (مدرسة مالدن الثانویة)! لقد استمتعنا بالتعرف على طفلكم بشكل دقیق على مدار

 األسابیع القلیلة السابقة كما نتطلع قدمًا للتعلم والتطور معًا على مدار العام الدراسي القادم. قام الموظفون باعتماد الشعار التالي للعام القادم:
 أنت لست وحیدًا.  وبهدف تأسیس عالقات إیجابیة مع جمیع األسر التابعة لنا، فإننا نود أن ندعوكم للمجيء إلى  لیلة العودة إلى المدرسة

 خاصتنا في  یوم اإلثنین، 23 سبتمبر، 2019 من 5:30 – 7:00 مساءً.  نتمنى أن تقوموا باالنضمام إلینا في هذه األمسیة المفعمة
 باألجواء اإلیجابیة.

 
 عندما تصلون إلى Malden High School، الرجاء الدخول من المدخل الرئیسي في Salem St.، حیث سیقوم الموظفون

 والطالب بالترحیب بكم. یرجى تسجیل الحضور مع طفلكم فیما یخص جدولهم الحالي. إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة في العثور على
 الفصول الخاصة بطفلكم، فسیكون من دواعي سرور الموظفین والطالب  تقدیم المساعدة لكم. إننا من جانبنا نرحب ونحثكم على

 إحضار طفلكم معكم إذا كنتم ترغبون بذلك.
 

 نود أن ندعوكم لزیارة كل من معلمي طفلكم  في فصولهم الدراسیة أو مساحة التدریس خاصتهم  (الصالة الریاضیة، المتاجر، إلى آخره)
 في وقت معین خالل المساء. سوف یكون بمقدور المعلمین حینها تزویدكم بمواد إعالمیة بخصوص الدورة الدراسیة التي تم تسجیل طفلكم

 بها، وستتاح لكم الفرصة أیضًا بااللتقاء مع معلم طفلكم بصورة شخصیة. وألننا نتوقع انضمام العدید من األسر إلینا خالل تلك الـ 90
 دقیقة، فإننا نطلب منكم تذكر أنها تعتبر مجرد فرصة للقاء معلمي طفلكم شخصیًا وبشكل وجیز. سوف یقوم المعلمون بمشاركة بیانات

 التواصل خاصتهم معكم في هذه الفعالیة في حالة رغبتكم بالمتابعة معهم (من خالل الهاتف، البرید االلكتروني، أو لقاء آخر وجهًا لوجه)
 إلجراء محادثات أكثر تعمقًا وتفصیًال بخصوص تقدم طفلكم في حصة محددة. یحرص المعلمون على إبقاء تواصل معكم على مدار فترة

  العام الدراسي.
 

 نأمل أن تقوموا باالنضمام إلینا لتأسیس شراكة قویة بین المنزل والمدرسة حتى یشعر جمیع طالبنا حقًا كما لو أنهم لیسوا وحدهم أبدًا.
 

 مع خالص الشكر والتقدیر،
Chris Mastrangelo 

Malden High School مدیر 
 


