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 السادة والسيدات أولياء أمور االطفال 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

بما تستحق ان يكون لنا أجر المجتهد   لتجديد ثقتكم بمجلسنا ونأمل ان نكون قد قابلنا هذه الثقة   نشكركم 

  

مجلس اآلباء واألمهاتالسادة والسيدات أعضاء     

فقد قمنا في بدايات العام الدراسي الحالي باإلنتقال    إكمااًل لرسالة المدرسة وتحقيقاً ألهدافها األساسية 

كاتيس هاي وبعد مجهودات كبيرة للمجلس وبالتعاون مع كارديف    الي المبني الجديد بمدرسة

من استخراج شهادات    ل اإلجراءات الضروريةتمت عملية االنتقال بكل سالسة ، وقمنا بإكما  كاونسل

  حسن السير والسلوك والبطاقات التعريفية الممغنطة لكافة العاملين بالمدرسة

لتسهيل التواصل مع التالميذ    و ألزمنا طاقم اإلشراف ومجلس االدارة بارتداء زي موحد عاكس 

 وسالمتهم داخل المدرسة 

 

 األخوة واألخوات أولياء األمور 

بر خطة مكتب اإلشراف والنشاط أساس لربط االطفال بألعاب تراثية وشعبية لتحفيزهم وترغيبهم في  تعت 

لقيام به  الحضور للمدرسة وال يخفي عليكم دور النشاط التكميلي للعملية التربوية الذي من المفترض ا

الذي     ق هذا المقترحومازلنا متعثرين في تطبي   مقدرات ومواهب أطفالنا   مثل الجمعيات األدبية البراز

، وتعتبر اَي مقترحات منكم في ذلك محل ترحيب المجلس.  يحتاج لمتخصصين  

)  دورة أُولمبية بمشاركة مدرسة: النور األكاديمية و مدرسة كاردف مسلم برايمري  نظمت المدرسة  

المرتبة األولى في كل األلعاب ، وأقام المجلس    و أحرزت المدرسة (في عطلة منتصف السنة الماضية

علي ابنائنا وبناتنا المتفوقين/ات وتم تكريم المدارس المشاركة و    احتفاال داخليا لتوزيع الميداليات

مجموعة الكشافة لمشاركتهم في تنظيم الفعاليات، كما تم تكريم أولياء األمور الذين ساهموا في هذا  

زاإلنجا  

 

السادة والسيدات الكرام     

مؤهل للقيام باإلسعافات    لدينا عدد من المشرفين اثناء أوقات اإلستراحة ومنهم من هو/ هي 

. لتدريب كافة طاقم اإلشراف وأعضاء وعضوات المجلس مع كارديف كاونسلوسنسعى    األولية   

ية حائال من تطبيقها لمكتب النشاط واإلشراف العديد من المقترحات وتقف العوائق الماد   

 



 السادة والسيدات أولياء األمور الكرام

مع    دّرج المكتب علي لقاءات أولياء األمور  الدينمو األساسي للمدرسة لذا    يعتبر المكتب األكاديمي  

المعلمات دوريا وقد انعقدت ثالث لقاءات منذ آخر اجتماع عام ، ويرغب مجلس االدارة تعاونكم  

المستوى األكاديمي  رفع   حتي يتسني لنا  ئكم وبناتكمذه اللقاءات مع معلمة ابنابالحرص علي حضور ه

. ،وسيستمر المكتب األكاديمي في لقاءات أولياء األمور مع المعلمات   ألطفالنا   

 

  األخوة واألخوات 

متسلسل للتربية  أجاز مجلس إدارة المدرسة السودانية بكاردف بعد موافقة هيئة التدريس منهج ثابت و  .

   االسالمية

أنشئت حديثا مكتبة بالمدرسة بعد مجهودات كبيرة من المكتب األكاديمي ومعلمات المدرسة، و سوف  و 

تعمل المكتبة بنظام إستعارة الكتب حسب مستويات التالميذ، و نرجو حسن تعاونكم بالمحافظة علي  

  الكتب و إرجاعها في وقتها 

استبيانات دورية و ذلك إلكمال الصورة لدينا من جانبكم ، و إيصال   كما درجت المدرسة على طرح 

 مالحظاتكم و آراءكم والتي هي محل اهتمامنا في ادراة المدرسة لرفع مستوى االداء العام في المدرسة 

 

المحترمين/ ات  السادة والسيدات أولياء األمور    

الدراسي بالمدرسة حيث انشأ إدارة تربوية تحت إشراف  تابع المكتب األكاديمي تطبيق وتجويد المنهج   

وتتلخص مهمة إدارة اإلشراف التربوي باإلرشاد و توجيه    األستاذة امنة يسن  المجلس وعضوية

 المعلمات في توصيل المادة األكاديمية 

  

  أولياء األمور المحترمين/ ات 

لتنقيح    تثنائية . و أقيمت ورش داخليةتم عقد عدة إجتماعات للمجلس بما في ذلك اإلجتماعات اإلس 

. الئحة االنضباط والسلوك والالئحة الداخلية للمجلس   

واجراءات السالمة    للمجلس بمدنا بمالحظاتكم حول المنهج الدراسي   ونناشدكم كسكرتارية  

. بالتحدث مع عضو/ ة بالمجلس او كتابيا للمجلس    سلّم أطفالكمعند تسليم وت  واألمان  

www.sudaneseschool.org.uk ونلفت عنايتكم بان للمدرسة ويب سايت وهو  

SMS وسيكون الويب سايت وسيلتنا األساسية للتواصل معكم وإضافة الرسائل  

 

 

 

 



 السادة والسيدات أولياء األمور 

اذ ال   تعتبر الرسوم الدراسية للتالميذ الدخل الرئيسي والعصب الحقيقي الذي يسير دوالب عمل المدرسة

يوجد أي مصدر تمويل اخر للمدرسة.  لذا نرجو من األباء الذين يسددون الرسوم الدراسية نقدا األلتزام  

والحرص على السداد في أول اسبوع من كل شهر ، كما أننا نرجو من الجميع محاولة الدفع عن طريق  

 البنك )أمر الدفع ( 

لحصول على تمويل ودعم خارجي من المنظمات  حاول المكتب المالي للمدرسة السودانية التقديم وا

الخيرية ولكن وجدنا صعوبة في ذلك نسبة ألن المدارس عادة يتم تمويلها بواسطة السلطات المحلية وال  

تقوم المنظمات بدعمها.  عليه قمنا بالتواصل مع المجلس المحلي لكاردف لدعم المدرسة ولكن تم  

الجاليات واألقليات حيث يقتصر دعمها على المدارس التابعة    اخطارنا بأن المجلس ال يقوم بدعم مدارس

لهم فقط.  وما زالت مساعينا حثيثة لتوفير دعم من المنظمات الخيرية التي تقوم بدعم أنشطة مدارس  

. األقليات  

اذا فشلت جهود المجلس في الحصول على دعم من المنظمات المحلية والحكومية سنلجأ مضطرين  

راسية لمقابلة المنصرفات. سيكون ذلك آخر خيار نلجأ اليه وسيتم اخطاركم قبل وقت  لزيادة الرسوم الد

. كافي من ذلك   

حكومة ويلز ومجلس ويلز الرياضي يقدمون دعم مالي  لألنشطة الرياضية لصغار السن ، سيقوم  

لألنشطة   ب المالي بالتعاون مع مكتب النشاط وبعض اآلباء بتقديم طلبات للحصول على تمويل منهم المكت

. الرياضية  

يرحب المكتب المالي بمقترحاتكم والتشاور معكم أليجاد منافذ للحصول على دعم وتمويل لتفعيل أنشطة  

. المدرسة السودانية كاردف  

بنظرة سريعة للميزانية المرفقة مع هذا الحطاب نالحظ أن أكبر أوجه الصرف هي حوافز العاملين  

. مبنى المدرسة ودعم الكتاب المدرسيوالمتطوعين بالمدرسة ،ايجار    

 

  أولياء األمور المحترمين/ ات 

للمعلمات وطاقم اإلشراف بالمدرسة  للمجهودات الكبيرة  في اداء  نتقدم ونيابة عنكم بالشكر الجزيل  

  أحمد لسكرتارية المجلس الداخلية والمحاسبة بالمدرسة األختين سوسن  المدرسة لرسالتها ،والشكر أيضا 

. الالئي يقمن بجهد مقدر بالعمل المكتبي والمحاسبي بالمدرسة    ال ادريس و من  

إلتاحتها لنا مبانيها وتعاونها معنا وتزليل العصاب  مدرسة كاتيس هاي   باإلنابة عنكم إدارة   كما نشكر 

  و نشكر األستاذة الجليلة الفاضلة االستاذة أميرة عبدالرحمن لجهودها و دعمها المادي في شراء كتب

كما   في شراء و شحن الكتب من السودان ،لمساعدتها المكتبة ، و شكر خاص لألستاذة هدى البدري 

  نشكر األستاذه وفاء فضيل على كريم تبرعها برفد المكتبة المدرسية. 

وتوصيتنا بالمناقشة المفتوحة لما    و في الختام نتمنى التوفيق والسداد لمدرستنا في مستقبل األعوام  

. طاب وإجازته بكل شفافيةورد بالخ    

  

  مجلس إدارة المدرسة السودانية كارديف


