
 

 

 

22 December 2021 

 

Dear Parents/Guardians, 

 

Your child received a Winter Review Packet – if a hard copy was not sent, you will find the 

Math and English Winter Review Packets on SDP under Exam Preparation (Week 4). 

 

It is very important for students in the lower primary to do at least 30 minutes daily review 

during the winter break, plus at least 30 minutes of daily reading from the myOn platform.  

The Winter Review Packet needs only 5 days to complete, but reading from the myOn 

platform should be done almost every day. 

 

Just like you exercise your muscles, the brain needs exercise to stay strong.  Even during the 

two short weeks of the winter break, students should do a little every day to keep their level 

up (or improve it).   

 

Students must give their completed Winter Review Packet to the supervisor after the 

holiday on Sunday, January 9th 2022 (to the class teacher).  The school will also be tracking 

the students’ myOn participation over the holiday. 

 

You can contact the school administration for any further questions or concerns. 

 

Regards, 

School Administration 

 
 2021كانون األّول   22

 عزاء،األ أولياء األمور
 
لعطلة الّشتاء  مراجعةال أوراق   تجدوف ، فسة  ورقيّ  إرسال نسخة   لم يتمّ  ، وفي حالتاءالشَ  لعطلة مراجعةَ  أوراقَ ك طفل   استلم  

 (.4األسبوع ) Exam PreparationفيSDPََعلى  ولماّدتي الّرياضّيات والّلغة اإلنكليزّية 
 
تاء، خلل عطلة الشّ  على األقلّ   دقيقةً  30ة لمدّ  ة  يوميّ  مراجعة   ة إجراء  ب في المرحلة االبتدائيّ ّل جًدا للطّ  من المهمّ   

طفلك إلى خمسة أّيام  فحسب إلنهاء حتاج ي. myOnة  ة من منّص من القراءة اليوميّ  على األقلّ  دقيقةً  30باإلضافة إلى 
 .myOnة من منّص بشرط أن يقرأ كّل يوم  تقريًبا  مراجعة، ولكنال أوراق



 
ة، يجب تويّ وعين القصيرين من العطلة الشّ ى خلل األسبحتّ . امرين ليبقى قوي  ماغ إلى التّ عضلتك، يحتاج الدّ  ّرن ما تمك  

 . تحسينهو للحفاظ على مستواهم  يوم   كلّ من الجهد لب بذل القليل على الطّ 
 
زةمراجعة أوراق الب تسليم ّل يجب على الطّ    (.  فّ الّص  ةممعلّ للو )2022 \1\9 األحد يومبعد اإلجازة  ةإلى المشرف الم نج 

 . خلل العطلة myOnب في ّل مشاركة الطّ  متابعةستقوم المدرسة أيًضا ب
 

 . أخرى  أسئلة   أليّ  مدرسةبالصال يمكنك االتّ 
 أطيب الّتحّيات 
 إدارة المدرسة 

 
 
 

 ،  دەیک و بابێن بەرێز 
 

ئەو   و ئەگەر الپەر نەهاتنە فرێکرن ، وەرگرتینە  الپەرێنَپێداچوونێَبوَبێنڤەداناَزڤستانێزاروکێ هەوە 
بوExam PreparationَََََئێنەَدانَلSDPََدێ ل سەر   الپەرێن پێداچوونێ بابەتێن بیرکاری و ئنگلیزی  

َ.ََحەفتیاَچارێ

 
خولەکان بکەن د بهێنڤەدانا   30گەلەکا گرنگە قوتابیێن قوناغێن سەرەتایی رۆژانە پێداچوونێ بو ماوێ  

  5زاروک پێدڤی . myOn خولەکان بخوینن ل سەر منبەرا  30هەروەسا ب کێماسی  . زڤستانێ دا
 .  بخوینیت     myOn   بەلێ یا پێدڤیە رۆژانە ل سەر منبەرا .  الپەرێن پێداچوونێ رۆژانە بو تەمامکرنا 

 
دێ چەوا ماسولکێن خو ب هێز کەت، مێشک پێدڤی ب راهێنانێ یە داکو ب هێز بمینیت د دوو  

قوتابی پێدڤیە رۆژانە هندەک خو بوەستینیت داکو ئاستێ خو ب پارێزیت و باشتر  . حەفتیێن بێنڤەدانێ دا
 .   لێبکەن

 
(  ێماموستایێ پول)پشتی تەمام کرنا الپەرێن پێداچوونێ پێدڤیە قوتابی الپەران بدەتەف چاڤدێری 

myOn   .د بێنڤەدانێ دا 
َ

 . بو هەر پسیارەکێ ب قوتابخانێ بکەن هوین دشێن پەیوەندیێ 

 
 دگەل رێزگرتنێ  
 رێڤەبەریا قوتابخانێ  


