Thames View Infants
نشرة أكاديمية
باقة حب وترحيب يقدمها لكم فريق العمل والمديرون ،فأهالً بكم وسهالً في مدرستنا متعددة الثقافات.

أعتقد ّ
أن لألطفال فرصة واحدة للنجاح في المدرسة ،وقد خصّ صت كلّ طاقتي على مدى السنوات الثماني الماضية
كمدير لمدرسة تيمز فيو إنفانتس لحصول أطفالنا الرضّ ع ،ومنحهم وأسرهم هذا الح ّ
ق :أفضل بداية في الحياة ،وأفضل
تعليم ممكن.
لقد نجحنا ،بشكل ال يصدق ،في هذا؛ فالتحصيل في تيمز فيو إنفانتس ،هو ضمن أعلى  ٪20من المدارس جميعها على
الصعيد الوطني .ومنذ بضع سنوات وإلى اآلن ،تبوأنا المرتبة األعلى بين أعلى مدارس الرضع أدا ًء في باركنغ
وداغينهام ،وقد تفوقنا أدا ًء على أغلبية المدارس في أنحاء لندن جميعها .لقد قامت وزارة التعليم ،رسمياً ،بتعييننا كزعيم
وطني في التعليم ،والدعم المدرسي التخصصي.
وبحسب تحكيم مكتب معايير التعليم ،خدمات ومهارات األطفال ،تبوأنا مرتبة "الممتاز" مرتين أحدهما في العام
 2009والثانية في العام  .2014ونحن نعتقد أننا سنستمر في الحفاظ على هذا المعيار.
ّ
تطمئن أنت وعائلتك إلى أننا سنبذل أقصى
أكرس نفسي والموظفين ؛ لتحقيق ذلك بشكل صحيح .ولذلك  .يرجى أن
جهودنا؛ لمنح طفلك أفضل تجربة تعلم ممكنة ،ونقدم أفضل خدمة ،وأفضل دعم لألسرة وللعمالء.
نرفق ملخص معلومات مهمة ومفيدة لك.
بالدعم القيّم ،واألبوة الحذرة ،سيترك أطفالكم مدرستنا مجهزين ،بشكل استثنائي ،للمرحلة المقبلة من التعليم ليصبحوا
مواطنين بريطانيين عظماء  -ومتمكنين ،وواثقين ،وقادة للمستقبل ،ورؤوفين ،ومجيدين للتعبير ،ومتسامحين وبارعين
في العلم والحساب.
بول جوردن
مدير المدرسة.

المبادئ
نعمل في تيمز فيو إنفانتس ،بكل ما أوتينا من جهد وطاقة؛ لنقدم للمجتمع مدرسةً تضع الرعاية،
والترفيه ،والدعم في رأس قائمة أولوياتها .وهي المنظومة التي تهتم لشأن كل طفل وأسرة.

فنحن نقوم بتوفير بيئة تعلم ،يستطيع الجميع ،من خاللها ،الوصول إلى أقضى درحات
االستفادة من إمكاناته ،بغض النظر عن النقطة التي بدأ منها.
نهتم كثيراً بتعليم األطفال قيمة احترام زمالئهم،
وقبولهم ،ومنحهم التقدير الواجب لهم وللكبار داخل
مجتمع مدرستنا متعددة الثقافات ،وخارج أسوارها في حياتهم بأن يكونوا نماذج يُحتذى بهم.
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نريد أن يستمتع األطفال بأوقاتهم داخل المدرسة؛ ولذلك قمنا بإعداد بيئة تعليمية تتميز
باألمان ،والراحة حتى يشعر األطفال بأنهم يستظلون بظل الرعاية ،والتقدير الذي يتمثل
في تنمية روح االستقالل ،واالعتماد على النفس وبث الثقة فيها وتعزيز القدرة لديهم على
اتخاذ القرارات.
نهدف ،دائماً ،إلى أن يتصف مجتمع مدرستنا بالود ،والمحبة ،ونشعر أنه يتحتم على
اآلباء والمعلمين أن يتكاتفوا في العمل جنبا ً إلى جنب من أجل دعم األطفال ومساعدتهم.

وفي خض ّم رغبتنا في مساعدة أسرنا على االستفادة ،إلى أقصى حد ،من الوقت الذي
يقضونه في المدرسة ،نقوم ،أيضاً ،بتقديم مجموعة من الخدمات ،التي من شأنها توسيع
نطاق ما يمكن أن تقدمه المدرسة ،وكذلك اليوم الدراسي.
باإلضافة إلى ذلك ،نتعاون ،عن قرب ،مع شركائنا من المتخصصين في المجال
نفسه ،ونفخر بعالقاتنا الجيدة مع الجميع .ومن شركائنا الذين نفخر بالتعاون معهم:
مركز أطفال سو بريملي ،وحضانة مركز أطفال سو بريملي ،والمركز الطبي لتيمز
فيو ،وحضانة كرايستشيرش ،وقسم الخدمات االجتماعية ،والمدارس المجاورة،
والخدمات التعليمية ،وخدمات الدعم داخل الهيئة.
فنحن نقدم معاً ،للعائالت شبكة دعم فعالة للغاية ،وتدابير مع ّدة جيداً وبشكل كامل.

مواعيد المدرسة
 3 - 4سنوات
 4- 5سنوات
 5-6سنوات
 6-7سنوات

الحضانة
االستقبال
سنة  1وسنة 2

 8:45حتى  11:45و  12:30حتى 03:30
 8:55حتى  11:45و  13:00حتى 03:15
 8:55حتى  12:15و  13:15حتى 03:15

يرجى الحرص على تواجد طفلك في المواعيد المحددة . .فكل حصة دراسية
تبدأ بنشاط في القراءة والكتابة أو في الحساب ،وسيخسر طفلك كثيراً إذا وصل
متأخراً.

اجعل هدفك أن يتواجد الطفل في المدرسة قبل بدء الدراسة بخمس دقائق ،فلن ترغب في
االنتظار خارحا لفترة طويلة ،وبخاصة في األجواء الباردة والممطرة.
ندير نادي إفطار ألطفال العاملين في  ،KS1وهو يبدأ الساعة  8:00وال يستقبل أحدا
بعد الساعة  . 8:20يتناول األطفال إفطارهم تحت رعاية فريق العمل في المدرسة.
ولن يكلّف األمر إال القليل .ال يناسب بدء النهار باكراً األطفال كلهم ،وإذا رغبتم في
أن يحضر طفلكم نادي الفطور ،فالرجاء الحضور والتحدث مع نائبي "كلير سميث".
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إذا حدث وتأخرت ،فرجا ًء ال تترك الطفل في المنزل في ذلك اليوم ،فال شك في ،أننا
نفضل وصول الطفل متأخراً على عدم حضوره مطلقاً .وعندما تصل إلى المدرسة،
ستحتاج إلى مقابلة مكتب اإلدارة؛ لضمان تسجيل حضور طفلك في المدرسة ،وطلب
وجبة العشاء له.

مبادرات المدرسة
بصفتنا "مدرسة شاملة" ،نقوم بتقديم مجموعة متنوعة من نوادي األنشطة
المسائية ،التي يستطيع األطفال حضورها واالشتراك فيها مجاناً .وتشتمل تلك
األنشطة التدريب على مهارات :كرة القدم ،والرقص ،واستخدام الحاسب
اآللي .مرة أخرى ،ال يناسب تمديد اليوم الدراسي األطفال جميعهم ،ولكننا
نحاول تكييف رغبات الجميع عند الجمع بين النوادي والتفضيالت.
كما نقوم بتوفير مستشار لدعم اآلباء ،والذي يقوم بتشكيل المجموعات المختلفة
من اآلباء كافة ،ويتميز بالقدرة على تقديم االستشارات والدعم فيما يتعلق
بالكثير من المشكالت اليومية ،التي تواجهها األسر والعائالت .تفضل بالقدوم
إلينا ،ومشاركتنا أية شكوك ،أو مشكالت تؤرقك؛ كي نساعدك في حلها قبل أن
تكبر إلى درجة ال يمكن حلها.
يستطيع األطفال كلهم في السنة الثانية ،اقتراض اي باد للمشاركة في
برنامج الشراء . .نحن مدرسة غنية جداً بوسائل التكنولوجيا ،وقد فزنا
بعدد من الجوائز الوطنية .يستعمل األطفال في المدرسة أجهزة
الكمبيوتر غالبا ً مع الـ  iPadواألندرويد والـ Wiis/Xboxes
وتكنولوجيات أكثر انتشاراً.

سيقوم المدير التقني لدينا ،باإلجابة عن أية استفسارات تتعلق بجهاز الكمبيوتر،
مما قد تواجهونه مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية الموجودة في منازلكم.
تفضلوا بالقدوم والتحدث معه ،وسيبذل ،يقيناً ،أقصى ما في وسعه لمساعدتكم،
وتقديم الدعم العملي المطلوب.
نعطي األهل قيمة كأنهم شركاء .والتواصل الجيد بين المنزل والمدرسة أمر ضروري .ثمة أساليب كثيرة لتبقوا
على اتصال بنا ،ولتعرفوا ما يحصل في المدرسة خلف الكواليس:
ينبغي في البداية تنزيل تطبيقنا ،وسيتيح لك:







عطاءنا آرائك
قراءة مدونتنا
االطالع على التواريخ والفعاليات
زيارة موقع المدرسة اإللكتروني
لتواصل معنا خارج ساعات العمل
االشتراك بالئحة تلقي نشرتنا (وعدم تفويت أي رسالة مهمة مرة أخرى!)
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وموظفي التغريدات على تويتر كل يوم :هذه أسرع وأفضل طريقة ،لتفقد ما يحصل في أرجاء المدرسة.
نطلق أنا
ّ
اشتركوا في حساباتنا على تويتر واكتشفوا أكثر من ذلك بكثير:
@( TVInfantsبول جوردن ،المدير)
@( ClaireTVIكلير سميث ،نائب المدير)
@( Khaled_a_Aliخالد علي ،رئيس )EYFS
@( TVI_MissCJonesروزا كوركوران جونز ،مساعد المدير)
@( FiBashirTVIفي بشير ،العامل المهني مع األوالد والعائلة)
@( TVI_ICTSupportسايمن مورديكاي ،مدير )ICT
مشاهدة قناة اليوتيوب… .)Thames View Infants TV (TVI TV
تتضمن القناة أكثر من  250مقطع فيديو لبودكاست األساتذة ،ونصائح التعليم!
من األفضل مقابلة المعلمين وجها لودجه ،وبخاصة عندما يتعلق الحديث بعملية التعلم .ورغم ذلك ،فنحن ندرك ،تماماً،
حقيقة أن حياة اآلباء قد تكون مشغولة جداً ،وأنه قد يكون من الصعب ،في كثير من األحيان ،توفير الوقت الالزم للتحدث.
إذا كان لديك أو لدى طفلك أي استفسار يتعلق بالواجب المنزلي ،أو إذا كنت في حاجة إلى الحصول على استشارة تتعلق
بالقراءة في المنزل ،يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان:

HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk
سيعمل المعلمون لدينا على اإلجابة عن سؤالك ،أو سيقومون بتحديد موعد من أجل مساعدتك بشكل أكبر
في الوقت الذي يناسبك.

الزي المدرسي إلزامي في أكاديميتنا .يساعد ارتداء الزي المدرسي
على خلق شعور باالنتماء إلى المدرسة ويمهّد fللجوّ الحسن في مكان العمل .يرتدي األطفال قميص البولو
المدرسي ،وهي متاحة من مكتب المدرسة في واحد من  6ألوان نابضة بالحياة :األبيض الثلجي ،واألخضر،
واألصفر المشرق ،والبنفسجي الملكي ،والتوتي الداكن ،والفيروزي السعيد .يستطيع األطفال ارتداء أي لون في
أي يوم ،ولكن يجب أن يرتدوا قميص البولو المدرسي .نحن آسفون ،ولكن ال يسمح لألطفال ارتداء المجوهرات
في المدرسة.
من غير الصحي لألطفال أن يأتوا إلى المدرسة
وهم يرتدون مالبس كثيرة في الطقس الحار.
األطفال نشطون جداً في المدرسة ،ويرتدون
طبقات غير ضرورية (سترات واقية ،وطماق،
وقمصان ،وبلوزات) ،مما سيتسبب بإفراط في
الحرارة .يزيد ذلك ،أيضاً ،من فرص ضياع
األغراض عند إزالة الطبقات اإلضافية . .يرجى
جعل األطفال يرتدون مالبس مناسبة للطقس .في
المقابل ،سنساعدهم للبقاء في صحة جيدة (بما في
ذلك تمكينهم من خلع مالبسهم وارتدائها من جديد
عند الشعور بالحر أو البرد).

الحضور
يعتبر حضور األطفال إلى المدرسة بانتظام أمراً واجباً من الناحية القانونية ،ويجب على
آبائهم ،أو أولياء أمورهم االلتزام بالقيام بذلك .ال يفضل أي غياب على اإلطالق ،إال في
حالة المرض.
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ينبغي أخذ اإلجازات األسرية أثناء األعياد المدرسية.
لن تأذن المدرسة بأي إجازات أسرية خالل الفصل الدراسي.
إجازة غير مصرح بها أو يتجاوزون تواريخ العودة بـ:





سيواجه اآلباء الذين يأخذون

عقوبة ثابتة (غرامة) لكل شخص بالغ وطفل (حتى لو كان األطفال اآلخرون يرتادون
مدرسة مختلفة).
فقدان مكان الطفل في المدرسة.
إعادة التسجيل مع السلطة المحلية للحصول على مكان دراسي جديد.
تحويل تفاصيل األسرة إلى موظف الحضور في البلدة.

أما إذا كان طفلك ال يرغب في الحضور إلى المدرسة ،فيجب عليك االتصال بنا
للتحدث بشأن هذا األمر .فقد يكون هناك سبب لذلك وسنتعاون معا ً من أجل حل
تلك المشكلة.
يعتبر الحضور المنتظم ،واحترام المواعيد ،وااللتزام بها من األمور شديدة األهمية إذا
كنت ترغب في نجاح طفلك في المدرسة.

ما اذلي ينبغي عيل فعهل اذا اكن طفيل مريض ًا؟
إذا كان طفلك مريضا ً جداً  ،فيجب عليه البقاء في المنزل .

إذا كانت الحالة كذلك ،نطلب منك أن تتصل على الهاتف رقم ( )020 8270 4317أو
الكتابة إلى ( )07943 922 655مكتب إدارة المدرسة قبل الساعة  10ص في أي يوم
وكل يوم من أيام الغياب وإخبارنا بالجديد في ما يتعلق بحالته .نحن نتبع النصائح
الحكومية بشأن الصحة السيئة ونق ّدم لكم النصائح أيضاً.
نحن نقوم بتوفير بيئة تتميز بالرعاية والدعم الكامل ،ويمكننا مساعدتك في عودة
طفلك إلى المدرسة بطرق عديدة:
صرف األدوية المناسبة لطفلك (إذا قمت
•
بإكمال نموذج خاص بذلك من مكتب اإلدارة).
تقديم ’العناية الفائقة‘ لطفلك أثناء فترة
•
االستشفاء وموافاتك بشكل دوري بمستوى
’التحسن في صحته‘.
التحدث إلى الطبيب العام واألطباء في
•
المركز الطبي لتيمز فيو بشأن حالة طفلك.
توفير خيارات طعام بديلة لطفلك في
•
وقت الغداء (من خالل ترتيبات خاصة).
التعاون معك أو مع طفلك في حالة ما إذا
•
كانت حالته ال تميل إلى االستقرار والتعافي أو إذا
كنت تواجه مشكلة في إحضاره إلى المدرسة كل
صباح.
مساعدته في تحصيل ما فاته من أنشطة
•
أو دراسة أثناء فترة غيابه.
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ما هو "احلضور اجليد"؟
لما كان الحضور غير المنتظم للطفل إلى المدرسة أحد األسباب الخطيرة ،التي تهدد
الحياة التعليمية للطفل ،قامت الحكومة بسن هدف قومي للحضور المدرسي فرضته
على جميع المدارس ،يقضي بحضور الطالب بنسبة  %95من جميع الحصص
الدراسية.

وذلك يعني أال تزيد نسبة غياب الطفل طوال العام الدراسي،يف املتوسط،

عن يوم دراسي واحد

في الشهر (أو نصف يوم كل أسبوعين) .نحن محظوظون جداً ألنّه نادراً ما يغيب األوالد عن
مدرستنا.

لدينا ،بالفعل ،في مدرسة تيمز فيو إنفانتس العديد من األطفال الذين يحضرون إلى
المدرسة يومياً ،ويتمتعون بنسبة حضور مقدارها .%100

ونقوم في كل فصل دراسي بإهداء كافة العائالت ،من الذين يحققون نسبة حضور مقدارها
" %100باقة زهور" خاصة وجميلة للغاية.

ونقوم ،أيضاً ،في كل فصل دراسي بمنح دراجة إلى أحد الطالب الذين يحققون
تحسّنا ً ملحوظا ً في نسبة حضورهم على مدار العام حتى وقت منح الجائزة

كيف يل أن أعرف طبيعة حضور طفيل؟
نحن كمدرسة نعمل ،باستمرار ،باالشتراك مع العائالت ،على مراقبة معدالت الحضور .ستكون على علم بالفعل،
في كثير من األحيان ،فيم إذا كانت نسبة حضور طفلك قد تعرضت للسقوط في فترة معينة ،ألننا سنكون قد تحدثنا
عن ذلك األمر.
وبشكل دوري منتظم ،نقوم رسميا ً في كل أسبوعين بفحص سجالت الحضور
الخاصة بكل أطفالنا .ونقوم في نهاية كل فصل دراسي بمراسلة اآلباء الذين
تنخفض مستويات حضور أطفالهم عن الحدود التالية كتابةً:
( 100% ال غياب على اإلطالق)
( 97% غياب نصف يوم تقريباً كل شهر)





أقل من ( %95غياب نصف يوم كل أسبوعين)
أقل من ( %90غياب نصف يوم كل أسبوع)
أقل من ( %85غياب يوم كل أسبوع تقريباً)
أقل من ( %75غياب يوم ونصف في األسبوع تقريباً)
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رغم أن نسبة الحضور التي تمثل ’ ‘90%من الوقت تبدو مرتفعة ،إال أنه على مدار
الرحلة التعليمية للطفل ،قد تمثل نسبة  10%فقدان سنة تعليمية ودراسية كاملة من
حياة الطفل .ومن خالل لفت انتباهك إلى أمر الغياب عبر الخطابات البريدية،
يمكننا أن نتعاون معا ً من أجل تحسين نسبة حضور طفلك؛ وبالتالي نجاحه كطالب
أو متعلم.

ما يه الآاثر املرتتبة عىل نس بة احلضور املنخفضة؟
قد يكون الحضور غير المنتظم إلى المدرسة من األسباب الخطيرة ،التي تهدد الحياة
التعليمية للطفل .ومن الناحية اإلحصائية ،تشير االحصاءات إلى أن األطفال الذين
يحققون أعلى النتائج في االختبارات ،هم األطفال الذين يتمتعون بنسبة حضور تزيد عن
 90%وهم أيضا ً األقرب إلى الحصول على الوظائف المرموقة ،فيما بعد ،في حياتهم
العملية.

في حين يعاني األطفال من ذوي نسبة الحضور المنخفضة من صعوبة التأقلم مع
حياة المدرسة ،ويجد أغلبهم صعوبات في تكوين الصداقات والعالقات االجتماعية.

ويواحه األطفال صعوبة كبيرة في تحصيل ما فاتهم من مواد علمية أو أنشطة إذا تكررت
حاالت غيابهم بشكل مستمر.

وفي الغالب ،يعتبر األطفال الذين يتغيبون عن المدرسة ،بشكل شبه دائم،
هم األكثر عرضة.
تعمل األكاديمية ،عن كثب ،مع مكتب لندن المعني بالسلطة المحلية لباركينج
وداجنهام ،والذي يقوم بمحاكمة األسر التي تفشل في ضمان حضور أطفالها
بشكل منتظم ،ألن ذلك يعتبر جريمة في حق الطفل .يكون اآلباء/أولياء األمور
عرضة لدفع غرامة معينة ،أو طلبهم للمحاكمة ،أو إجبارهم على حضور فصول
دراسية في التربية واألمومة ،وقد يصل األمر إلى حد السجن في الحاالت
الخطيرة جداً.
ونحن ال نرغب ،مطلقاً ،في أن يحدث ذلك ألي من آباء أو أولياء أمور طالبنا في
مدرسة تيمز فيو إنفانتس.

الكل يعلم أن مدرستنا من البيئات التعليمية المحبوبة التي تقدم الرعاية المطلوبة،
والتي تتمتع لذلك بنسبة عالية على قائمة االنتظار ،وإننا نرى أنه ليس من العدل
مطلقا ً بالنسبة لتلك األسر التي ترغب في أن يلتحق أبناؤها بمدرستنا ،أن تحرم من
ذلك ،ال لشيء سوى أنها ممتلئة.
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إجراءات القبول
لدينا عدد ثابت ومحدود من األماكن في كل مجموعة عمرية.
تتبع تيمز فيو إنفانتس تدبيرات القبول التي يوافق عليها مكتب لندن المعني بالسلطة
المحلية لباركينج وداجنهام.
فإذا لم تكن أعداد طلبات االلتحاق بالمدرسة أكبر من أعداد األماكن التي تستطيع
المدرسة أن تقبلها ،تستطيع السلطة المحلية إلحاق كافة الطالب الذين يحناجون إلى
أماكن .وأما في حالة زيادة أعداد المتقدمين على أعداد األماكن المتاحة ،فإن السلطة
المحلية ساعتها تحتاج إلى اتباع معايير للقبول من أجل تقرير من يحصل على مكان ومن
ال يحصل .وتكون معايير القبول كما يأتي:
.1
.2
.3

"األطفال الذين يخضعون للرعاية".
األطفال الذين لهم أخوة أو أخوات أكبر منهم ملتحقون بالمدرسة أو مدرسة تيمز فيو للكبار.
األطفال الذين يعيشون أقرب ما يكون من المدرسة ويقاس ذلك بأقرب طريق مشاة متوفر.

أما األطفال الذين لم يتم توفير مكان لهم ،فيتم وضع أسمائهم على قائمة االنتظار حتى
تتوفر فرصة لقبولهم.

إجراءات تقديم الشكاوى
نحن نسعى جاهدين لتوفير تعليم جيد لجميع أبنائنا .يعمل مدير المدرسة والموظفون بج ّد لبناء عالقات إيجابية مع
جميع اآلباء .ومع ذلك ،يُطلب من تيمز فيو إنفانتس قانونياً توفير إجراء الشكاوى لآلباء ونشره.
من وقت آلخر ،تنتاب اآلباء ومقدمو الرعاية مخاوف طبيعية ومشروعة حول تق ّدم الطفل وإنجازه ،وسلوكه أو
رفاهيته ،أو بشأن مسائل أخرى مرتبطة بالمدرسة .معظم حاالت سوء الفهم تكون ،غالباً ،غير مقصودة ،وسيستمع
مدرسونا إليك وسيبذلون قصارى جهدهم لحلّ المسألة .في معظم الحاالت ،من األفضل ،دائماً ،إثارة أي مسألة،
أو قلق على الفور مع معلم الطفل .واعتماداً على طبيعة الشكوى ،قد يكون من الضروري ،بالنسبة لك ،طرح
المسألة مباشرة مع مدير المدرسة  ،وتبعا ً لطبيعة الحادث ،سيقوم بمعالجة المسألة بشكل رسمي أو غير رسمي.
تت ّم مناقشة الشكاوى من خالل عملية من أربع مراحل ،يمكن االطالع عليها بالكامل هناhttp://is.gd/I9bK7f :
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مد ّونة السلوك السياسة والحماية
نحن نتبع مجموعة متنوعة من اإلرشادات لتلبية التوجيه القانوني؛ لضمان أن يظل أطفالنا في أمانة ورعاية
مناسبتن  .في بعض األحيان ،نحن مضطرون لتبادل المعلومات مع الخدمات االجتماعية ،أو الموظف المعين من
السلطة المحلية (لحماية األطفال) وطلب المشورة أو القيادة.
لدينا جميعا ً واجب الرعاية والمسؤولية للتصرف بشكل مناسب ومهني في حرم المدرسة .يتيح ذلك تحقيق عالقة
عمل متناغمة يزدهر فيها األطفال .يت ّم عرض نسخة من مدونة قواعد السلوك والسياسة في مكتب مدرستنا.

نرغب في أن تكون هذه المعلومات ذات أهمية بالنسبة لك رغم كل شيء ،فهي ال تخبرك إال بالقليل عن األشياء
التي نقوم بها داخل مدرستنا – ولذلك تفضل بالحضور إلى المدرسة ،واالستفسار من مكتب إدارة المدرسة عن أي
شيء آخر ترغب في معرفته ،مثل صباحات القهوة ،وطريقة الحصول على نشرتنا بالبريد اإللكتروني ...أو كيفية
إلقاء التحية فحسب!
تتوفر مجموعة متنوعة من المعلومات والموارد على موقع الويب الخاص بالمدرسة على الرابط:

TVIacademy.org
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