
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألول،  12 ون ا ن ا ة 2017ك من ا ث ل ا نسخة  ل ا  

The Cougar Chronicles 

 

              
 على التوالي للسنة الخامسة  :Carmichael يقدم مجلس مدرسة

Pancake Holiday Breakfast 

 فطور البان كيك إحتفاالً بالعطلة
 يوم السبت، 16 كانون األول

صباحاً  11ولغاية  8:30من الساعة   
Carmichael Elementary 

( صباحاً فقط 10يتم تقديم وجبة اإلفطار حتى الساعة  ) 

 

ث الممتع والطعام اللذيذ، وحجرة الحرفية..... سانتا كلوّز يريد أن يلتقي دال تفوت هذا الح

حجرة سانتا المزينة!!! داخلويلتقط الصور مع طالبنا وأسرهم   

 التذاكر معروضة للبيع. إستمارة الطلبات متوفرة في المكتب.

                                                                               

Brandei Smi th,  المدير 
 

مناسبات و فعاليات 

 قادمة

 

  سفرة مدرسية للصف

الخامس لمتحف الـ 
Railroad  يوم الثالثاء

 كانون األول 12
 

 ة الى أسر طلب الليلة الحرفية

يوم الخميس  Bridgesالـ 

 كانون األول 14
 

  البان كيك مع سانتا يوم

كانون  16السبت 

 األول
 

  حفلة الجوقة الموسيقية

الشتوية في كنيسة الـ 
Crossroads   يوم

 كانون األول 20األربعاء 
 

  كانون  22عطلة الشتاء من

 كانون الثاني  8األول الى 

 

  يوم عمل للمعلم يوم اإلثنين

 كانون الثاني 8

 عطلة الشتاء من  22 كانون األول ولغاية  8 كانون الثاني  

تقديم  الشوكوالته الساخنة للترحيب بالعودة ويوم إرتداء البجامة   

               يوم الثالثاء  9 كانون الثاني         
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Carmichael Elementary 
6141 Sutter Avenue 

Carmichael, CA 95608 

Phone: 
(916) 971-5727 

 الحضور والغياب:
(916) 979-8189 

            أكون آمن و محترم سوف 

 و مسؤول 
 

 

 

 

نترنيت!إلموقعنا على ا  
www.sanjuan.edu/Carmichael 

 و....
 

بوك الفيس  
www.facebook.com/carmichaelschool 

 ي وقتأبالغ عن الغيابات في إلل

 ساعة 24خط الحضور يعمل 

916-979-8189 

 

 

 :يالثان كانونصفة الشخصية في 

 ضباط الشخصيظهار اإلنإ

  )الصف و الواجب البيتي(
 

 الفائزون بجائزة الحضور!   

 ثانية لزيادة معدل الحضور لدينا في اليوم قبل عطلة عيد الشكر )يوم فوز عشوائي(!.دوالر  500لقد فزنا بـ 

يرجى اإلستمرار في تشجيع الطلبة على  في المائة تقريباً. 1وإرتفع أيضاً معدل الحضور في تشرين الثاني بنسبة 

شكراً لكم على كل ما تبذلونه من  ممتعة التي خططنا لها.ال نريدهم تفويت كل األشياء ال عدم تفويت المدرسة.

 Goكم الى المدرسة في الوقت المحدد. دعونا نبقي األمر كما هو!!! العمل الشاق والجهود في إحضار تلميذ
Cougars!  يحيى الـ(Cougars) 

          

 قم بحفظ التواريخ
 
كانون الثاني 9 –رتداء بجامة النوم يوم شراب الشوكوالتة الساخنة و إ  

 كانون الثانوي 15 –ال يوجد مدرسة  Martin Luther King Jr ميو

 أيّار Carmichael – 9عام لمدرسة  100حتفال الـ اليوم المفتوح بمناسبة إ

 المفقودات والموجودات         
لدينا العديد من السترات واألشياء في المفقودات والموجودات التي ترغب في العثور على طريقهم الى 

وسوف المفقودة األشياء  فقد تم العثور على  قم بالمجئ الى وجبة فطور البان كيك! منزلك.

 23سيتم التبرع بجميع األشياء التي لم يتم المطالبة بها بحلول  .المسرح علىمتوفرة لك تكون 

 كانون األول. شكرًا لكم!

 
 قد أتى فصل الشتاء!

حان الوقت إلرتداء المعاطف والسترات الى المدرسة. يرجى 

 دفء حافظ على التأكد من أن معطف طفلك يحمل إسمه.

!تلميذك  
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