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 ا� و�ي األمر 

 

ا بطفلك ح�ب الحار جد� ي أن أتقدم بالتهنئة وال�ت
ي عام  Given name " "last name   "  �سعدئف

ج الثان��ة �ف " لحظور مدرسة بون�ي
 من المدرسة االبتدائ�ة إ� المدرسة الثان��ة مهم بالنسبة لنا . ير�ب قراءة المعلومات الهامة أدناە.  " Given name. إنتقال " ٢٠٢١

 .  ٢٠٢٠د�سم�ب  ١الثالثاء  -يوم االعداد التوجي�ي  

ج ال اإللتحاق أ��ب قدر ممكن من المعلومات حول لمنح الطالب وعوائلهم تم تصم�م يوم االعداد التوجي�ي   . ستبدأ  ثان��ةبمدرسة بون�ي
ي الساعة

ا ٩ أ�شطة يوم االعداد التوجي�ي �ف ي الساعة   COLA منطقة التعلم الخارج�ة المغطاة تحت صباح�
 ظهرا� .  2.45وتنت�ي �ف

  
ي  الحال�ة COVID-19تمنع قيود  

ي المدرسة حضور أها�ي الطلبة �ف
وأي فعال�ات أخرى . نت�جة لذلك ، نطلب منكم  مبائف

ي باإلستمرار  التفضل
 بوابات المدرسة األمام�ة أو الخلف�ة فقط.  الطلبة من إ�صال و�ستالم �ف

  
ي  عدم توفر مواقف الرجاء االنتباە: 

 ساحات المدرسة.  للس�ارات �ف
  

 �جب ع� الطالب: 
 

ي • 
 ارتداء ز�ــهم الحا�ي المدر�ي االبتدائئ

 إحضار أقالم الح�ب وأقالم الرصاص• 
احة والغداء طعام إحضار•  ة اإلس�ت  وزجاجة الماء لف�ت

  
  

 وثائق مهمة: 
 
.  ارفقت مع هذە الرسالة وثائق مهمة   يتوجب قراءتها و�كمالها و�عادتها قبل يوم االعداد التوجي�ي
 

 بطاقة معلومات الطالب• 
 ب�انات الطالب الطب�ة• 

  
  

 بطاقة عبور الحافالت / السكك الحد�د�ة
  

ف حافلة مدرس�ة أو قطار أن �حملوا بطاقة  ي  School Opal Cardيتوجب ع� جميع الطالب الذين �سافرون ع� منت التقد�م  �مكن اليت
نت. �مكنك التقد�م ، عن ط��ق �سج�ل الدخول إ�:  ٢٠٢٠ ٤للفصل الدرا�ي  لها ع�ب اإلن�ت

http://www.transportnsw.info/school-students ات. إذا قام الطالب بتغي�ي عنوانه / عنوانها خالل العام ، واتباع التعل�م
 الخاصة بالمدرسة.  Opalفستحتاج إ� تحد�ث تفاص�ل بطاقة 
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 :مدر�ي  الزي 
 

 . ي يوم االعداد التوجي�ي
اء �ف  الزي الرس�ي غ�ي متاح لل�ش

 
ف الزي الرس�ي إلزا�ي لطالب الصف السابع وسيتم إجراؤە فقط خالل حجز المواع�د   مع المدرسة .  تجه�ي

 
 . ي يوماالعداد التوجي�ي

ي س�حصل عليها الطالب �ف ي الحزمة اليت
ات وحجوزات الزي الرس�ي �ف ف  ستتوفر الم��د من المعلومات حول تجه�ي

  
  

  :ال�تب المدرس�ة
 

اء من خالل اللوازم المدرس�ة من  ا. الر  45.00بتكلفة  Coast to Coastتتوفر حزم كتب العام السابع لل�ش جاء استخدام الرابط دوالر�
 التا�ي لطلب حزمتك: 

  
 7-year-school-high-https://ctcss.com.au/product/bonnyrigg / 
  

 ببساطة اضغط ع�: 
 

Add to Basket 
View Basket 

Click on Coupon Code and type freefreight 
Apply Coupon 

Proceed to Checkout 
Complete the Billing details and untick the Ship to a different address box 

Enter your payment information 
Place Order 

  
ي  سيتم �سل�م حزم ال�تب إ�

ج الثان��ة وتكون متاحة لالستالم �ف إلستالم الزي المدر�ي لموحد  المسبق الحجز وقتمدرسة بون�ي
ي ، �جب أن يتم تقد�مها بحلول الثالثاء 

. أي طلب يتم ٢٠٢٠نوفم�ب  24لطالبك. ل�ي تكون مؤهً� للحصول ع� طلبات التوص�ل المجائف
لك.  9.95تقد�مه بعد ذلك اليوم سوف يتحمل رسوم توص�ل قدرها  ف ا وسيتم �سل�مها إ� عنوان م�ف  دوالر�

 
ج  ٩٨٢٣١١٨٤ ير�ب االتصال بالمدرسة ع� الفور ع� ي مدرسة بون�ي

ي متابعة �سج�ل طفلك �ف
ت ظروفك ولم تعد ترغب �ف إذا تغ�ي

 أو إذا كانت لد�ك أي أسئلة أو تحتاج إ� أي معلومات إضاف�ة.  الثان��ة
 
 

ي مجتمع مدرستنا. 
 أتطلع إ� مقابلتك أنت وطفلك وأرحب بكم مرة أخرى �ف

  
 
 

ام مع   فائق االح�ت
 
 

 ب . ن . برا�س 
 مدير المدرسة 
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