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 جزيل الشكر لجمعية اولياء االمور عىل جهودهم القيمة وتعاونهم  وتنظيمهم بيع الكتب املستعملة!!! ويا

له من نجاح

قراءة ممتعة

االستاذة ش�يل

إضاءات من امينة املكتبة

 اذا � تقم بعد بزيارة مكتبة قطر الوطنية، والتي تقع يف املدينة التعليمية، فانني اشجعكم عىل ذلك!
  حيث انها مصدر عظيم ملشاركة الكتب مع اطفالكم.   قم بزيارة املوقع االلكرتو�

                               للحصول عىل معلومات اك£          
  قم كذلك بزيارة معرض الدوحة الدويل للكتاب  والذي يعقد خالل الفرتة نوفمرب-5 ديسمرب29 يف

مركز الدوحة للمعارض واملؤ¯رات

•

•

2017 - 2018 

6100 QR

5300 QR

6427 QR

1950 QR تربعات لحارس املدرسة

تربعات العائالت

يوم بدون زي مدريس

!!

https://www.qnl.qa/ar

!

املوارد التي تم رصدها

بيع الكتب املستعملة 

 اود شــكر االخصائيــات االجت³عيــات وادارة املدرســة عــىل 

ــ£ ــات اك ــور µعلوم ــاء االم ــة اولي ــب جمعي ــتجابتهم لطل  اس

ــا ــي قدمته ــت الورشــات الت ــد كان ــر. لق  حــل موضــوع  التنم

 االخصائيــات غنيــة باملعلومــات ومفيــدة.. لقــد جعلنــي هــذا

 املوضــوع افكــر مليــا بجــذور هــذا النــزاع. وكــ³ ناقشــنا خــالل

 هــذه الورشــات، فــان تلــك النزاعــات تحصــل يف محيــط

 املدرســة يوميــا، وكل ســاعة، وكل دقيقــة (عــىل  االقــل خــالل

بفــرص الطالــب  وتــزود   االســرتاحات)، 

 لتعلــم مهــارات اجت³عيــة، اكــ£ اهميــة مــن املهــارات  

عــا� مــن  يتضــح  وكــ³  الحيــاة.  يف  للنجــاح   االكاد¿يــة 

Àالسياســة، فانــه لالســف � يســتطع العديــد مــن البالغــ 

ــرضوري ــن ال ــس م ــن. ولي ــع االخري ــش بســالم م ــم العي  تعل

ــن يعــرتف ــاكون اول م ــث س ــدا، حي ــة ان نذهــب بعي  حقيق

ــالذا ــس م ــي لي ــالم، وبيت ــة س ــا بحال Èــس دا ــي لي ــان قلب  ب

جميــع املــك  باننــي  ادعــي  ال  حقيقــة  وانــا   لالنســجام، 

Àاالجابــات لســالم العــا�، او حتــى لســالمي، لكننــي عــىل يقــ 

رسالة الرئيسة
نتايل براونينج

 بشــيئÀ هــ³: 1. ال يــاÊ الســالم مــن خارجــك ومــن توقــع  بان 

و2. العليــا.  مثلــك  مــع  ليتوافقــوا  االخــرون   يتغــ� 

  الســالم، او عــدم وجــوده يــاÊ مــن كيفيــة فهــم وادراك انفســنا

 واالخريــن. وملــن يتطلــع اىل ســالم اكرب(جميعنــا)، فاننــي اويص

جعلنــي النــزاع،  محــور  حــل  الســالم:  تركيــب   :  بكتــاب 

 هــذا الكتــاب اكــ£ وعيــا بنفــيس عندمــا يتعلــق االمــر بالنــزاع.

 ويقــرتح الكتــاب طريقتــÀ لرؤيــة االشــخاص: امــا كــيشء وامــا

كانسان حقيقي مثلنا
 انقــر هنــا لقــراءة املقــال كامــال اومقــاالت اخــرى او زر قســم مــوارد

االهايل عىل موقعنا

.

. 

 الرجــاء االطــالع عــىل موقعنــا لالطــالع عــىل أيــة معلومــات

 تتعلــق بالفعاليــات، وفعاليــات املنظمة من قبــل األهايل،

 ولتجــدوا مــن هو ممثــل الصف ، واالطالع عــىل معلومات

 حول اجت�عات جمعية أولياء األمور الســابقة، وموارد

مهمة لالهايل
روابط مفيدة

•
•

•
•

•

اثراء تعليم األطفال من خالل تشجيع مشاركة األهايل يف دعم سياسات وبرامج املدرسة
 الحفاظ عىل، وتعزيز عالقة بناءة بÀ املوظفÀ واألهايل والتي من شأنها ان تصب يف مصلحة املدرسة

واألطفال

Ûالعمل كوسيلة للنقاش والتعلم والفعل االيجا

 تعزيز الربامج املقدمة من املدرسة القطرية الفنلندية الدولية،  والعمل نحو تحقيق هذه الغايات من
خالل تنمية املوارد وأنشطة اخرى

 خلق مجتمع يتم فيه مشاركة األفكار واملعلومات ، والرتحيب  بالعائالت الجديدة، وتنمية التعلم. كل

هذا سيتم بجو يسوده التعاون واالحرتام

...اهداف جمعية أولياء األمور

يوم وطني سعيد

PARENT ASSOCIATION

نرشة ديسمرب

 •
 •
 •

 
•

 •
 •

إضاءات من امينة املكتبة

أعضاء الفريق/ معلومات التواصلرزنامة الفعاليات/ تنمية املوارد

 يف هذا العدد

ما هو لغز الصف السادس ا ب

مقالة خاصة: هل هذا تنمر؟

QATAR - FINLAND
INTERNA T I ONA L SCHOOL النرشة

:

رسالة الرئيسة

https://www.amazon.com/Anatomy-Peace-Resolving-Heart-Conflict/dp/1626564310/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1511372655&sr=8-1&keywords=anatomy+of+peace
https://docs.wixstatic.com/ugd/2857bb_648d0023934a43df9a2d37934d3824ea.pdf
https://qfispa.wixsite.com/qfispa
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/events
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/adults-only
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/classreps
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/meetings
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/parent-resources


يوم االستقالل الفنلندي 

     

    

Àسيتم تنظيم انشطة للطالب فقط لالحتفال بيوم االستقالل الفنلندي من قبل املدرسة واملوظف 
 التطوع: تم الطلب من االهايل الفنلنديÀ ان يقدموا انشطة ذات طابع فنلندي يف الصفوف بالتنسيق مع استاذ كل صف، وستكون

هذه االنشطةعىل سبيل املثال، حول الطبيعة، والثقافة، وانشطة الحياة اليومية
 

 سيتم تنفيذ انشطة لالحتفال باليوم الوطني وعرض الثقافة املحلية

اليوم الوطني لقطر
   

Àالتواصل مع االستاذ ياس Àالتطوع: نطلب من اآلهايل القطري  

الفعاليات نتطلع الی العمل مع املعلمÀ واالهايل لتنظيم فعاليات واع³ل خ�ية ومبادرات تنمية موارد للعام الدرايس

.

. 

. 

yassine.mezni@qãschool.com 
 .للتخطيط النشطة هذا اليوم

. 

 خــالل  انتظاكــم  اجت³ع اوليــاء االمور مع املعلمÀ، ¿كنكم االســتمتاع  بالحلويات
 ومرشوبــات دافئــة. ســيكون هــذا اليــوم اول فعاليــة لبيــع املخبــوزات لهــذا العام.
 ســيذهب ريــع هــذه الفعالية  لدعم موظفÀ الخدمات املســاعدة. لنظهر لهم مدى

تقديرنا للعمل  الشاق الذي يبذلونه من اجل اطفالنا

ــ³ ســنحتاج اىل ــوزات  ك ــا باملخب ــربع  بتزويدن ــن االهــايل الت ــب م  التطــوع: نطل

متطوعÀ خالل هذا اليوم للمساعدة يف عرضها وبيعها

ديسمرب 7 فعالية بيع املخبوزات

ديسمرب 6

.

ديسمرب 14

ــذ ــادة تنف ــور ع ــو ان االم ــة: اال وه ــة الدولي ــة الفنلندي ــة القطري ــي المدرس ــد ف ــي واح ــيء حقيق ــك ش  هنال

 بطريقــة خاصــة جــدا. وقــد اســتطعت ان اثبــت ذلــك عندمــا حضــرت االجتمــاع االول الوليــاء االمــور والمعلميــن

ــف ــد الص ــي. يع ــي حقيق ــا درس مدرس ــد تلقين ــاب، فق ــاء خط ــن الق ــا ع ــية، وعوض ــنة الدراس ــة الس ــي بداي  ف

 الســادس أ ب مختبــرا لتجــارب مختلفــة، وفــي بيئــة تعليميــة اســتثنائية جــدا. هــذا هــو لغــز الصــف الســادس.

 .بواسطة: سيلفيا جارسيا.  انقر هنا لالطالع على المقال كامال او زر قسم موارد االهالي على موقعنا

حديقة املدرسة  ما لغز الصف السادس  أ ب؟

هل هذا تنمر؟
بواسطة: مكتب االخصائيات االجت�عيات

تحديث س¶ املرشوع

•
•
•
•
•

•

 بداية، من املهم ان èيز معنى التنمر. تعريف التنمر 

 هو: "عندما يقوم فرد او مجموعة ذوي سلطة  او قوة

 اكرب بالتسبب بشكل متكرر ومتعمد باالذى لفرد اخر

 او مجموعة  ممن يشعرون بالعجز عن الرد. وممكن

 ان يستمر التنمر عىل مر الزمن ، وعادة يتم اخفاؤه عن

 البالغÀ. وقد يستمر عىل مر الزمان  اذا � يتم اتخاذ

اجراء

 وبين³ ان تعريف التنمر واسع وممكن ان يحصل يف 

 مختلف البيئات، فانه عادة عبارة عن مشكلة متعلقة

 بالعالقات وبالتايل تتطلب حلوال مبنية عىل العالقات.

 ومن املستحسن حلها يف املحيط االجت³عي الذي

 وقعت فيه حالة التنمر: ففي حياة الطفل او الفتي ،

 يتم ذلك عادة يف املدرسة. يتعلم االطفال من حلول

 النزاع الدارة ذاتهم عاطفيا واجت³عيا

 هنالك عدة انواع للنزاعات ومن املهم ان يفهم

 البالغون واالطفال وان يرتجموا مواقف حقيقة يف

 الحياة مع الفهم املشابه. قد يتم اعتبار بعض من هذه

 املواقف كلؤم او قلة تهذيب او نزاع او تنمر وذلك

حسب الظروف و السياق

". 

.

.

 يف املدرسة القطرية الفنلندية الدولية ، نعمل عىل دعم

 اطفالنا من خالل عدة وسائل بشكل يومي. بعضا من

التدخالت املتوفرة يف مدرستنا هي
  

:

وساطة االقران

احاديث  بÀ املعلم والطالب

احاديث وخطط بÀ االخصائية واملعلم والطالب

تدخالت االخصائية والطالب

 اجت³ع اولياء امور الطالب مع موظفي املدرسة

Àاملعني

 ويف الحاالت القصوى، يتم ارشاك نائبي املدير ومن

املمكن املدير كذلك

 ترشدنا سياسة املدرسة للسلوكيات حول الحالة ، ك³ ان

االجراءات املتخذه مخصصة لكل عمر وحالة

 انقر هناا لالطالع عىل املقال كامال مع اقرتاحات لالهايل

او قم بزيارة قسم موارد االهايل عىل موقعنا

.  

.

 اعضاء املجلس التنفيذي لجمعية اولياء األمور
الرئيسة: نتايل براونينج

Qfispapresident@gmail.com

الرئيسة املشاركة: فاطمة آل ثا�

نائبة الرئيسة لشؤون الفعاليات: هال احمد
Qfispaevent@gmail.com

 نائبة الرئيسة لشؤون تنمية املوارد: فران ريڤرز
qfispafundraising@gmail.com

 مسؤولة االتصال واملعلومات: اثينا باباميشالوبولو
Qfispa@gmail.com

أمينة الصندوق:  مهتاب مفيد
Qfispatreasurer@gmail.com

السكرت�ة: دافرا سيتون




