
QFISPA

 جمعت جمعية أولياء األمور مبلغ 1950 ريال قطري ألحد حراس املدرسة السيد سورانجا.
  ويود ان يعرب عن كامل تقديره وامتنانه الهايل املدرسة لتربعهم السخي سواء من خالل

جمعية أولياء األمور اوالتربعات الفردية

 نتقدم بجزيل للشكر لجميع االهايل والطالب واملوظف� ملساهمتهم يف نجاح يوم بدون زي
.مدريس.  فقد استطعنا ¦ساعدتكم رصد 6427 ريال قطري لحديقة املدرسة

إضاءات من امينة الصندوق

•
•

•
•

•

•

•
يوم بدون زي مدريس

تربعات العائالت

2017 - 2018 

تربعات لحارس املدرسة

6100 QR

6427 QR

1950 QR

رسالة الرئيسة
نتايل براونينج

كننــي  رصاحــة تخيــل حيــاة بــدون كتــب. فقــد أخذتنــي  الكتــب  ال̄ 

ادب واىل   ، واألورك  والهوبيــت  واالقــزام   اوز  الســاحر  ارض   اىل 

ــث  يف الباكســتان، ــد الحدي ــة الفاســدة او الديســتوبيا،  والعه   املدين

 والقــرن التاســع عــرش يف انجلــرتا،  والحــرب العامليــة االوىل يف الــرشق

ــط ــي اىل املحي ــم دفع ــد ت ــوتا 1850. لق ــزارع مينيس ــط، وم  االوس

ــة، ونجــوت مــن نفــس الحــرب ــة الثاني  االطلــيس يف الحــرب العاملي

 وانــا فاقــدة بــرصي يف فرنســا، وعشــت كامــرأة مــرشدة يف شــوارع

 ســان فرانسيســكو، وداخــل حيــاة طالــب يف اإلعداديــة  يعــاÀ مــن

... تشوه خلقي

 ضحكــت وبكيــت وخرجــت خــارج العــاÃ وتعلمــت مــاذا يعنــي

ــوا ــط ليتعلم ــس فق ــايل -لي ــرأ اطف ــد ان يق ــون انســان. اري  ان اك

يف يدرســوا  او  باالمتحانــات  ينجحــوا  او  كبــÆة   مصطلحــات 

ــا Èــايل- ا ــب ع ــف ذات مرت ــوا بوظائ ــة ويحظ ــات مرموق  جامع

 ليســتطيعوا ان يختــربوا نفــس املتعــة التــي اســمتديتها مــن

ــراءة؟ ــب الق ــا يف ح ــاعد اوالدن ــتطيع ان نس ــف نس ــراءة. كي  الق

 اعتقــد ان االجابــة تكمــن يف اعطاءهــم كتــب رائعــة. وســواء

ــىل ــة مث ــال  طريق ــوت ع ــم بص ــراءة له ــان الق ــا ام ال ف  قرأوه

 للتواصــل معهــم وتعــزز حــب القــراءة. هــل تريــد افــكار لكتــب؟

 ¯ثــل الرابــط التــايل بعضــا مــن الكتــب املفضلــة لعائــالت املدرســة

الفنلنديــة القطريــة 

https://qÏspa.wixsite.com/qÏspa/parent-resources

اثراء تعليم األطفال من خالل تشجيع مشاركة األهايل يف دعم سياسات وبرامج املدرسة

 الحفاظ عىل، وتعزيز عالقة بناءة ب� املوظف� واألهايل والتي من شأنها ان تصب يف
مصلحة املدرسة واألطفال

Ôالعمل 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

 الرجاء االطالع عىل موقعنا لالطالع عىل أية معلومات

 تتعلق بالفعاليات، وفعاليات املنظمة من قبل األهايل،

 ولتجدوا من هو ممثل الصف ، واالطالع عىل معلومات

حول اجت�عات جمعية أولياء األمور السابقة

روابط مفيدة

PARENT ASSOCIATION

نرشة نوفمرب

 •

 
•

  مقاالت خاصة : االستاذة بعقليني تنظم جلسة األخصائية

االجت�عية مع االهايل

أعضاء الفريق/ معلومات التواصل• 

جلسة سؤال وجواب عن ثقافة قطر: إضاءات

• رسالة الرئيسة
• إضاءات من امينة الصندوق
• رزنامة الفعاليات/ تنمية املوارد

: يف هذا العدد

النرشة
QATAR - FINLAND
INTERNA T I ONA L SCHOOL 

https://qfispa.wixsite.com/qfispa/parent-resources
https://qfispa.wixsite.com/qfispa
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/events
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/classreps
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/meetings
https://qfispa.wixsite.com/qfispa/adults-only


الفعاليات
 
تبادل األزياء التنكرية لألطفال

 اذا كنتم تبحثون عن زي تنكري ليوم الشخصيات املفضلة، أو تريدون التخلص من األزياء التي لديكم فاليكم الحل! تنظم

 جمعية أولياء األمور يوم لتبادل األزياء من الساعة8:30-7:00 صباحا يف قاعة الطعام. كل من يحرض معه زي للتبديل يحصل

 عىل تذكرة تخوله للحصول عىل زي آخر. وإذا Ã يكن لديكم زي لتبديله، تستطيعون دفع30 ريال للحصول عىل زي. سيذهب

  .ريع هذه الفعالية لدعم أنشطة وبرامج جمعية أولياء األمور

يوم الشخصيات املفضلة وبيع الكتب املستعملة نوفمرب 23

نتطلع الی العمل مع املعلم� واالهايل لتنظيم فعاليات واعÞل خÆية ومبادرات تنمية موارد للعام الدرايس

 سيتم تشجيع حضور الطالب مرتدين زي لشخصيتهم املفضلة. ستتمحور أنشطة هذا اليوم حول تعزيز معرفة القراءة

   والكتابة. اضافة اىل ذلك، ستعقد جمعية أولياء األمور فعالية بيع الكتب املستعملة لكل من يرغب باقتناء كتاب جديد.

 تم الطلب من االهايل ابتداءا من 30 أكتوبر  التربع بكتب قد¯ة وألعاب تعليمية وألعاب األلغاز وتركيب الصور واألقراص

 املدمجة. سنحتاج اىل متطوع� للمساعدة يف التجهيز والرتتيب والبيع. سيذهب ريع الفعالية لدعم مكتبة املدرسة ومبادرة

 .تحس� حديقة املدرسة

تفضلوا واستمعوا بالحلويات واملرطبات. والتي ستقدم إليكم من قبل أهايل املدرسة القطرية الفنلندية

 سيذهب ريع الفعالية لدعم موظف� الخدمات املساعدة. لنظهر لهم مدى تقديرنا للعمل  الشاق الذي يبذلونه من اجل

 .اطفالنا. انتظروا قريبا رسالة من جمعية أولياء األمور تطلب متطوع� للتربع بخبوزات واملساعدة يف بيعها

ديسمرب 7 فعالية بيع املخبوزات

نوفمرب 8

ــا   عقــدت جمعيــة أوليــاء األمــور فــي 26 أكتوبــر جلســة ســؤال وجــواب عــن الثقافــة والتقاليــد فــي قطــر. كانــت محدثتن

ــة ــول الثقاف ــة ح ــات رائع ــم معلوم ــت بتقدي ــام 2008 وقام ــذ الع ــر من ــي قط ــكن ف ــي  تس ــرت والت ــة تاني ــي الجلس  ف

ــص ــرض ملخ ــت ع ــا قدم ــة. كم ــى الدوح ــت ال ــا انتقل ــه عندم ــت ب ــذي حظي ــرم ال ــن الك ــت ع ــة. تحدث ــد المحلي  والتقالي

ــر الثقافــات االخــرى علــى الطعــام وقــد أجابــت تانيــرت  عــن المالبــس التقليديــة ونظــام المجالــس داخــل المنــزل، وتأثي

ــن النســاء  والرجــال ، وتســمية المــرأة ــة بي ــا عــن اداب عــادات التحي ــدة. فقــد تعلمن ــى أســئلة عدي ــل ممتعــة عل  بتفاصي

 بعــد الــزواج وإنجابهــا للطفــل للذكــر االول  كمــا تعلمنــا عــن عــادات مختلفــة منهــا مــن هــو منبثــق عــن الديــن االســالمي

ــي ــم ف ــن بالتأقل ــاعدة المقيمي ــح لمس ــور بنصائ ــرت الحض ــاركت تاني ــرا ش ــد. وأخي ــة والتقالي ــن الثقاف ــق ع ــر منبث  واآلخ

ــرم ــر الك ــة، وتقدي ــة العربي ــدة باللغ ــات عدي ــم كلم ــة وتعل ــة القطري ــا بالثقاف ــن اهتمامن ــر ع ــان نعب ــت ب ــر. وأوص  قط

ــك ــاركتنا تل ــت ومش ــا الوق ــكًرا" !  إلعطائه ــرت "ش ــول لتاني ــود ان نق ــور ن ــاء األم ــة أولي ــا كجمعي ــذا بدورن ــري. ل  القط

.المعلومات

 

 الفعاليــات املنظمة من قبل االهايل

 جلسة سؤال وجواب  عن ثقافة قطر 26 أكتوبر:   اضاءات

جلسات لألهايل واألخصائيº االجت�عية تنظمها االستاذة أمل بعقليني

ميلودي كابيبيهان
ــة املتوســطة.  يف عــدة جلســات ســتعقدها  الهــايل طــالب املرحل

 خــالل الجلســت� الســابقت� التــي نظمتها االســتاذة أمــل يف أكتوبر،

 رشحــت كيــف يعمــل عقــل الطالــب يف املرحلــة املتوســطة،

ــ� ــت ب ــا  وفرق ــون به ــر املراهق ــي ¯ ــو الت ــام النم  وناقشــت مه

النمطيــة للمراهقــ� واملشــاكل الســلوكية. هــذا  الســلوكيات 

 وتنــوي عقــد جلســات بشــكل دوري ، مــرة شــهريا ومرحــب

ــو ــÞم. نرج ــن  لالنض ــابع والثام ــادس والس ــف الس ــايل  الص  بأه

 متابعــة إعالناتهــا عــىل كالس دوجــو و¯كنكــم التواصــل معهــا مــن

عــىل استفســار  اَي   اجــل 

: Amal.baaklini@qÏschool.com

 كــم مــرة أطلقــت فيهــا بــوق الســيارة يف الصبــاح لتخــرج ابنتــك

 يف الصــف الســابع مــن غرفتهــا اىل الســيارة حتــى  تصــل املدرســة

 يف الوقــت املحــدد؟ وهــل تضطــر إليقــاظ ابنــك ذو االثنــي عــرش

ــه ــاز واجبات ــىل إنج ــز ع ــة لÆجــع ويرك ــكاره الحامل ــن أف ــا م  عام

 املنزليــة؟ وهــل يرفــض ابنــك املراهــق املــيش بجانبــك أو يشــعر

 باإلحــراج ان يــراه احــدا مــع عائلتــه يف املجمعــات التجاريــة

 ؟هــل تشــعر بأنــك يجــب ان تقلق؟وكيــف تســتطيع التعامــل مــع

ــل املراهقــة؟ هــذه هــي ــا قب ــة م  املراهقــ� ومــن هــم يف مرحل

 عــدة أســئلة تســعى أخصائيــة املدرســة االســتاذة أمــل بعقلينــي

 اإلجابة عليها

الرئيسة: نتايل براونينج
Qfispapresident@gmail.com

Àالرئيسة املشاركة: فاطمة آل ثا

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

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

أمينة الصندوق:  مهتاب مفيد
Qfispatreasurer@gmail.com

 مسؤولة االتصال واملعلومات: اثينا باباميشالوبولو
Qfispa@gmail.com

 اعضاء املجلس التنفيذي لجمعية اولياء األمور

السكرتÆة: دافرا سيتون


