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 2019 آب/أغسطس  19 
 

 / االوصیاء االعزاء األھل
 

. 2019 أیلول/سبتمبر 3تبدأ یوم الثالثاء وف ، والتي س 2020-2019بدایة السنة الدراسیة بحماس كبیر نتوقع 
بأن یوعد و یبشر لھذه السنة األكادیمیة القادمة في مدرسة سبروانس. ھذا العام  منحن متحمسون للترحیب بعودتك

و جمعیة من قبل موظفینا وطالبنا  و األنشطة العظیمةیكون عاًما مثیًرا للغایة لطالبنا. تم تخطیط العدید من األحداث 
 .لدینا رسةالمد المنزل

 
وموظفیھا وأولیاء أمورھا ومجتمعنا. في العام الماضي ، كان بطالبھا   تفتخر مدرسة جیلبرت سبروانس االبتدائیة

لدینا عدد من اإلنجازات المدرسیة الھامة التي احتلت عناوین الصحف في جمیع أنحاء المدینة. یواصل طالبنا إنجاز 
المدارس  تقدمفي مجال تقدم الطالب في تقریر  أشیاء رائعة. كان أحد أفضل إنجازاتنا ھو تصنیفنا كمدرسة نموذجیة

على موقعنا على شبكة اإلنترنت  2019-2018 العام الدراسي . سیتم نشر قائمة تلخص إنجازاتفي والیة بنسلفانیا 
 .المدرسة والكتیبات دلیل، وسیتم إدراجھا أیضا في 

   
م بھ. معا ، حتى عندما بدأنا في تحقیق مكاسب أكادیمیة متسقة ، فإننا ندرك أنھ ال یزال ھناك عمل عظیم یجب القیا

أمور ، فإن ل طالب. بصفتنا معلمین وأولیاء یجب أن نستمر في العمل بشكل تعاوني لتحسین النجاح األكادیمي لك
. االنجازات على أنھا فرصة غیر محدودة لتحقیقالمدرسة رؤیة التحدي الذي یواجھنا ھو مساعدة جمیع الطالب على 

 .النجاح األكادیمي وتحقیقھ معاً ، یمكننا تمكین أطفالنا من الوصول إلى
 

مفتوحة دائًما لعائالتنا. نتطلع إلى لقائكم لنرى كیف یمكننا مواصلة الشراكة معًا لدعم طالبنا. نحن سبروانس  أبواب
لكل طفل ، كل یوم ، في كل  رفیعة"توقعات نعتقد أنھ بمساعدتكم ، یمكننا تحقیق رسالتنا ورؤیتنا وشعارنا المدرسي 

 "!فصل
 

 3صباًحا في  8:30في تمام الساعة  ملكاطفأو مأنت مبباقي الصیف ، ونتطلع إلى رؤیتك وا، استمتع ملتمنیات لكأطیب ا
 .2019 أیلول/سبتمبر

 
 
 

 بإخالص،
 
 

Kwand T. Lang, Sr. 
المدیر                         

 


