
 
 

 مذكرة نشاط األمم المتحدة
 رياض األطفال إلى الّصف الثّالث

2017-2018 
 أولياء األمور الكرام ،،،

 حتّية من مدرسة اإلتقان األمريكّية اخلاصة 

 أن يرتدوا من أطفالكمنطلب  بيوم األمم املّتحدة. يف هذا اليوم، 2017أكتوبر 24ستحتفل املدرسة يف 
 :األمم املتحدة هلذا العام موضوع". قليديةالمالبس الوطنية التّ "

 "نميةولية للسياحة المستدامة من أجل التّ نة الدّ السّ "
. تقاليد دول أقراهنم يف املدرسةتعّرفهم على نوع من خالل حتضان التّ هذه  املناسبة ستمنح الفرصة لطفلك ال

عرف على مالبسهم تّ والم ملالقات زمالئه وام املدرسيّ داخل املدرسة خالل ساعات الدّ  أيًضا مسرية يكون هناكس
 .ةقليديّ التّ 

نشاط املشاركة يف  منكمنطلب  وأيًضابلدهم، ب ياحة اخلاصع معرفتهم بقطاع السّ توسيل شاط، هندفيف هذا النّ 
قارب يف بلدكم واحتضان األصدقاء أو األمع  والّتواصل فاعلتّ الهندف إىل شاط، يف هذا النّ  ،"رحلة" :يدعى

 من خالل اآليت: قافةالثّ 

إرساهلا إىل صديق  ثّ ، املدرسةالفيسبوك اخلاص بيف حساب  املرفقة، وهي متوفرة أيًضاورة الصّ  يقوم طفلك بتلوين -1
 . الذي يعيش يف بلده األصليّ  قريبهطفلك أو 

يقوم صديق طفلك أو قريبه بطباعة الّصورة، ومن ّث أخذ  -2
سياحّي معروف يف بلدكم كما يف مكان  الّصورة املطبوعة سيلفي مع

 . هو مبّّي يف الّصورة اآلتّيه
لكرتوين أو بواسطة إليك بالربيد اإل يلفيإرسال صورة السّ  -3

 .وسائل الّتواصل االجتماعيّ 
الّشخص الذي وتعريف ورة لطفلك الصّ  هذه   يرجى شرح -4



، وبعد االنتهاء من تشرين األول/أكتوبر 24يف  حيُث بدوره سيشرح الّصورة لزمالئه شاط،ساعده بالقيام هبذا النّ 
 نوّع الثّقايّف.شرحها سنعّلق الّصورة على حائط خاص يسّمى حائط التّ 

كتابة اسم تأكد من  الّرجاء ال .info@alitqanamericanschool.com إىل الّصورة ميكنك إرسال -5 
 .الربيد اإللكرتوين: "رحلة" موضوع . الرجاء كتابة، الّصف والّشعبةلطفلا
إحضار نسخة من مارات و دولة اإل ة معروفة يفثقافيّ  خلفية سيلفي مع يلتقط   من طفلك أن   تنا اإلماراتية، نريدلعائال 

تشرين األول/أكتوبر.  24يف  جدار التنوع" لدينا. جيب إحضار الصورةعلى " إىل املدرسة لتعليقهاورة هذه الصّ 
الب حيصل عليها الطّ  ضافة درجةإسيتم تقييم كل مشاركة و حيث ، طفالكم يف هذا النشاطأ ةملشارك درجات ستمنح

سيتم تقييم املشاركة حسب املعايري . جتماعيات واللغة العربيةية و االجنليز شروع الفصل األول ملواد اللغة اإليف عالمة م
 : اآلتية

 ( نقاط 3صورة سليفي يف منطقة ثقافية ) . 1
 ( نقاط 3) "الزي الوطين"  إرتداء اإلبداع يف .2
  ( نقاط 4التواصل خالل شرح املشاركة ) . مهارات 3

قايف بّي أطفالنا. التنوع الثّ  يف احتضان اريً حندث تغالنشاط. وبدعمكم، ميكننا أن  ا متحمسون لبدء هذاحنن مجيعً 
 . تعاونكم املعتادنتوقع 

  التحياتمع أمجل 
 درسةغريفّي /مديرة امليدة جيسيكا السّ  
 
  


