
 

 ،ةياعرلا يمدقم / ءازعألا ءابآلا

 مكركشأ نأ دوأ ،الوأ .نيقش وذ تهت ةلاسرلا نم ضرغلاو ملعملا اسيئر ىلوألا يتيالو ابيرقت تزجنأ دقل
 ينرسي نكلو برطضملا ارخؤم ةسردملا يف خيراتلا ناكو .سدقملا ثولاثلل ءالولاو لصاوتملا مكمعد ىلع
 لعجل .ةسردم 'ةقلعملا'و سدقألا ثولاثلا لعج وه امدق يضملل انتيؤرو دعاص قيرط يف ةسردملا نأ بتكأ نأ
 نم ةيسيئرلا لئاسرلا زيزعت يف ايساسأ ارود بعلت ءابآلاو ،مكتدعاسمل ةسردملا جاتحت ،ثدحي اذه
 هذه يتاظحالم نم ةمهملا رومالا ضعب ىلع مكعلطأ نأ وه تهت ةلاسرلا نم يناثلا ضرغلا نإف ،كلذلو .ةسردملا
 اريبك ارود بعلو عم دعاست نأ نكمي" يتلا قطانملا ىلع ءوضلا طيلستو ،ةيضاملا اعوبسأ رشع ينثا
 .ةسردملا نسحتلا نم ديزم يف

 ام ىلع لوصحلل هاندأ باسح ةعجارم ءاجرلا .٪97 نوكي نأ ىلإ ذيمالتلا روضح عقوتن نحنو - روضحلا .1
 :اهيلع دري مل ملعتلا ثيح نم ماقرألا لداعي قرفلا روضحلا

 !لماك رهش ةدمل رسخ ،باغ ةسردم 20 مايأ - 95٪- 90

 !اهلمكأب ةسردملا رهشأ 2 ،باغ ةسردم 40 مايأ - 85-90٪

 نولصحي نيذلا ذيمالتلا .كلفطل ةيمهأ رثكألا حاجنلا قلخ يف دحاو لماع وه ةسردملا يف زاتمم روضحلا •
 .روضحلا ماقرأ لضفأ نوكت نأ ىلإ ليمت ةماعلا ةيوناثلا ةداهشلا يف ةيلاع جئاتن ىلع

 .يسردملا ماودلا تاعاس جراخ ةيبطلا ديعاوم زجح ىجري •

 .موي لك ةسردملا ىلإ باهذلا نم ةيمهأ لوح لخادلا يف ةيلاع تاعقوت ةفاقث ءاشنإ •

 .(نوناقلا نم هذه زيجي دعي مل ةسردملا نكمي) يساردلا لصفلا ةرتف لالخو تالطعلا زجح بنجت •

 ىلع ءوضلا طيلست تاءارجإ ةعباتمل سرادملل ينوناقلا ينوناقلا طرشلا وه هنأ ملع ىلع نوكي نأ ىجري
 .ةسردملا ىلإ مهلافطأ نولسري ال تالئاع دض مه نم ةمكحملا تاءارجإ ذاختاو

 .كلذل نوهجاوي مهو نورخأتي ذيمالتلا اذإ .. احابص 8:40 ةعاسلا يساردلا مويلا أدبي - ديعاوملاب مازتلالا .2
 .ددحملا تقولا يف ةسردملا ىلإ لوصولا يف كلفط ةسردم معد ىجري

 :ةسردملا تالوكوتورب .3

 كلضف نم .دعوم بيترتل ايفتاه لاصتالا ىجري ،نيفظوملا نم درف يأ عم ثدحتلا ىلإ ةجاحب تنك اذإ •
 لعفت ملو .انيدل لابقتسالا قيرف نم دحاو بناج نم رخآ تقو يف دوعت نأ كنم بلط اذإ ررضتملا نوكي ال
 ةيامحو ةباقرلا يف كراشت نأ لمتحملا نم ىرت نأ ديرت يذلا صخشلا نأل كلذ متيو ،مارتحالا مدع نم اذه
 .ذيمالتلا

 قيرفلا يف اوضع وأ ةنسلاو سيئر نم ةيفتاه ةملاكم ىقلتت فوس ةسردملا يف اضيرم كلفط ناك اذإ •
 ددهيو لوكوتوربلل اقرخ دعي اذهو ،مهلفط هيلا تعد اذإ ةسردملا ىلإ يتأي تفوس ءابآلا .انيدل يبطلا
 بيترتل نيينفلا لبق نم اهؤاعدتسا متي فوس ،اضيرم كلفط ناك اذإ .انيدل تاءارجإ ظافحلا ةسردم
 .ةعومجملا

 دعي ذيمالتلا ىلع ظافحلل رومألا ءايلوأ نم ةقفاوم بلطتي دعي مل ةسردملا نأ ملعلا ىجري - كولسلا .4



 لثم :ملعملا سيئر تالاح يف تاهمألاو ءابآلا راطخإب ةسردملا موقت فوسو .زاجتحالا يف ةقيقد 10 نم
 بارطضا دوجو نم فيفختلا ىلع زيكرتلا سدقألا ثولاثلا نوكيس .ام ةعاس ةدمل لاقتعالا رمتسي
 .ةديدجلا ةنسلا يف سورد ىلإ ضفخنم ىوتسم

 تاعبق ،نذألا ،فنألا رارزألا يأ ءادترا مدع بجي ذيمالتلا .هيدترت نأ بجي لجرلا يطغي ءادوسلا ل
 بولطم .موي لك ةسردملا ىلإ صاصر نم ةلاح حسمل راضحإ ذيمالتلا نأ بجي .رفاظألا ءالط وأ لوبسيبلا
 .رضخألا ملقلا ربح ملق

6. PE ةدع نم كلفط يناعي له - تيك PE لصتا وأ ةحيحصلا رصانعلا ءارش ىجري ال اوناك اذإ ؟ةلماك ةسردملا 
 ليصافت ىلع لوصحلل كلفط ططخم ةعجارم ىجري .انيدل ةماعلا ةسسؤملا ةرادإ وأ ةنسلا نم كلفط سيئر
 .ةحيحصلا ةدع

 ةسردملل ينوناق طرش وه اذه .ءاذغلا ةطخ ةباتك ددصب ايلاح يه ةسردملا نإ - نوكي - انسحو ةحصلا .7
 كلفط ناك اذإ ام فرعت له .نيفظوملاو بالطلا نم لكل يحص ةايح طمن زيزعت ىلإ سدقألا ثولاثلا مزتلتو
 ؟لكأي كلفط ام فرعت له ؟يساردلا مويلا لالخو لكأي

 :ةعونمملا فانصألا

• Lucozade ةقاطلا تابورشم يأ وأ 

 ةيزاغلا تابورشملا •

 ةتالوكوشلا وأ سطاطبلا قئاقر نم ةريبك تادادمإ •

 .يساردلا مويلا ءانثأ ءاملا برشو ةحضاو هايملا ةجاجز بلج بجي ذيمالتلا

 دوعي نأ كلفطل نكمي .2017 رياني 4TH يف ةسردملا ىلإ اهتداعإو ةقفرملا تانايبلا عمج ةقرو ءلم ىجري
 يف تارغثلا ايلاح انيدل .نوناقلا لبق نم تامولعملا هذه كيدل له نوبلاطم نحن .بالطلا تهت تامدخلا ىلإ
 .اذه لمتكي نأ ىلإ جاتحت انتالجس

 ةحار ةلطع اعيمج مكل ىنمتأ نأ دوأو ،داليملا ديعل دعتسي سدقألا ثولاثلا يف انه يسردملا انعمتجم امك
 ثولاثلال هددحت يذلا معدلا ىلع مكل اركشو ،عم تأدب ام ةعجارم لالخ نم ةيراجتلا برق نأ ديرأ .امالسو
 هرودب اذهو ،لضفأ نوكي نأ تهت ةسردملا فوس ،هالعأ ةددحملا ةيفاضإلا تانيسحتلا ضعب عم .سدقألا
 .ميلعتلا ةيعون نيسحت ىلع لصحي فوس كلفط

 ةسردم حتف ديعت .ةديدجلا ةنسلا يف سدقملا ثولاثلا يف تانيسحتلا نم ديزملا ةيؤر ىلإ علطتأ يننإو
 .2017 رياني 4 ءاعبرألا موي ذيمالتلل

 ،مارتحالا قئاف لوبقب اولضفت

 

 C Crehan ديسلا

 ةسردم سيئر

 تاءارجإلا عيمج ىلع عالطالا نكمي - www.holytrc.bham.sch.uk يف تنرتنالا ىلع انعقوم ةرايز ىجري
 .انه جولثلا نم ةلاح يف

 .2017 رياني 23 نينثالا :مداقلا ةيوبألا ىدتنملل خيرات



 ةمهاسملا كانه تاهمألاو ءابآلا نم ريبكلا ددعلا اذه ىرن نأ عئار ،روضحلا ديكأتل ةسردملاب لاصتالا ىجري
 .ةيسردملا ةايحلا يف

 :ءاسملا ءابآلا

 .2017 رياني 12 سيمخلا - ةنس 11

 .2017 رياربف 9 سيمخلا - تاونس 9


