
 

 

 
 
 
 
 

27 February 2020 
Dear Parents/Guardians, 

 

Keeping up the academic level during the school closure  

 

Having the school closed for 4 weeks can have a negative effect on students’ academic progress if actions are not 

taken.  It is easy to fall behind – don’t let it happen!  Doing some work daily is crucial for keeping up your child’s 

academic level.    

 

Below is the first information for the daily review in the coming weeks.   A separate letter will be sent with material 

that must be covered at home while the school is closed. 

 

Reading – What to read every day: 

 

Daily reading is the first step in keeping up your child’s academic level.  It is important that parents make reading a 

priority during this break.  Students should read at least 30 minutes daily.   

 

The class reader and any other SABIS® reading books should be read daily, as well as the Accelerated Reader Online 

Articles. 

 

How to open these articles: 

- Select the Accelerated Reader Articles title on their home page (link and log-in details in the box below).   

- Search for articles at the top of the page. 

- Browse through the articles by topic using the titles (Animals, Culture, etc.), or read one of the new articles 

on the list. 

- Select Read & Quiz and then read the article.  Afterwards, take a quick, 3-question quiz about what was 

just read. 

 

It is a requirement for all students to participate and do at least 15 articles and quizzes during this time.   

 

Log-in information: 

          URL:  https://hosted418.renlearn.com/7155006/ 

          Username:  student number 

          Password:  abc 

 

Regards, 

School Administration 
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 باوانى بةِرَيز : 
 

 هَيشتنةوةى ئاستى ئةكادميى لةكاتى داخستنى قوتاخبانة
 

ئةطةر كردارى لةطةَل هةفتة قوتاخبانة داخراوة لةوانةية كاريطةرى نةرَينى بكاتة سةر ثَيشكةوتنى ئةكادميى قوتابى  4بؤ ماوة 
مةهَيَلة ئةوة ِرووبدات ! بةئةجنامدانى كاركردنى ِرؤذانة ) وةك ئةم زانيارانةى  –زؤر ئاسانة بؤ ئةوةى دوابكةون  دانةبَيت ,

 خوارةوة ( زؤر طرنطة بؤ هَيشتنةوةى ئاستى ئةكادميى منداَلةكةت .
 

 رَيتةوة لةطةَل. الثةِرة جياكان دةنَيرد ى ِرؤذانة بؤ ئةم هةفتانةى كة دَينلةخوارةوة زانيارى يةكةم هةية لةسةر ثياضوونةوة
.بكرَيت لة ماَلةوة لةكاتى داخستنى قوتاخبانة  كارى لةسةر َيتئةم ماددانةى كة دةب  

 
 خوَيندنةوة – ض خبوَينَيتةوة هةموو ِرؤذَيك : 

خوَيندنةوة باشرتين هةنطاوة بؤ ئةوةى منداَلةكةت ئاستى ئةكادميى بةرزبَيتةوة . ئةمة زؤر طرنطة كة باوان خوَيندنةوة بة  
خولةكةك ِرؤذانة خبوَينَيتةوة .  30منداَلةكانيان بكةن لةكاتى ئةم ثشووة . قوتابى دةبَيت بةاليةنى كةم   

ِرؤذانة دةبَيت ياخود هةر ثةرتووكَيكى ترى سابيس  خوَيندنةوةى ثةرتووكةكانى سابيس  , وة هةروةها خوَيندنةوةى    
  خبوَيندرَيتةوة

Accelerated Reader Online Articles. 

 

 ضؤنيةتى ضوونة ناو راثؤرتةكان لةِرَيطةى ئةكاونتى تايبةتييان:
 تؤماركردنى ضوونة ناو لة ضوارطؤشةى خوارةوة ديارى بكة( .ناونيشانى راثؤرتةكة هةَلبذَيرة لة الثةِرةى سةرةكى ) وردةكارى  -
 بةدواى ِراثؤِرتةكان بطةِرَى لةسةرةوةى الثةِرةكة. -
ة تازانة الثةِرةى راثؤِرتةكان بةطوَيرةى بابةت بةبةكارهَينانى ناونيشان) ئاذةاَلن ، رؤشةنبريى و كؤمةَلطا ، ..هتد( يان يةكَيك لةو راثؤِرت -

 ستةكةداية.خبوَينةوة كة لة لي
 Read and quiz    -        بدةَيت بة سَى    هةَلبذَيرة ئنجا ناوةرؤكةكةى خبوَينةوة. دواى ئةوة دةتوانى تاقى كردنةوة يةكى خَيرا ئةجنام

 طةيشتنت بؤ بابةتةكة.`ثرسيار دةربارةى ئةوةى خوَيندوتةتةوة.بؤ جةخت كردنةوة لةتي
 

ة، قوتابييانى زؤرتاقى كردنةوة  ئةجنام زستانت كة قوتابييان تةواويان كردووة لة ثشووى كردنةوةكان ببينَيقوتاخبانة دةتوانَيت ئةجنامى تاقى 
 دةدةن ديارى لةاليةن سةرثةرشتيارى كتَيبخانة وةردةطرن بةهؤى بةشداريكردن و كارايى زؤرييان. 

 
 ثشووى زستانةدا.اثؤِرت خبوَينَيتةوة لةماوةى ر 10كة قوتابى بةاليةنى كةم   تَيبينى تكاية زؤر طرنطة و زؤر بةسوودة

 
 زانيارى ضوونة ناو ماَلثةِر

 https://hosted418.renlearn.com/7155006/: ثَيكطةياندنى

 ناوى قوتابى/ ناوى ثةرتووك

https://hosted418.renlearn.com/7155006/


 

 

 abc ضوونةو ناو ماَلثةِر بة كؤدى 

 

 

  
 

األمور األعّزاء،أولياء   

2020شباط  27  

 

 الحفاظ على المستوى األكاديمّي أثناء إغالق المدرسة

 

يمكن أن يكون لغلق المدرسة لمدة أربعة أسابيع تأثيًرا سلبيًّأ على المستوى األكاديمّي للّطالب إذا لم تتّخذ اإلجراءات 

ا لذلك بأن يحدث!الاّلزمة لذلك. حيث من الّسهل التّراجع في هكذا وضع. فال تسمحو  

 

فيما يلي المعلومات عن الواجبات اليوميّة الّتي يجب مراجعتها في األسابيع المقبلة.سيتّم إرسال رسالة أخرى  تبيّن 

 المواضيع الّتي يجب دراستها في المنزل  خالل فترة اإلستراحة.

 

 القراءة – ماذا تقرأ كّل يوم:

 

ظ على المستوى األكاديمّي لطفلكم. من المهم أن يجعل األهل القراءة  من القراءة اليوميّة هي الخطوة األولى للحفا

 دقيقة يوميًّا . 30يجب على الّطالب قراءة ماال يقّل عن  أولويّات الّطالب خالل هذه اإلستراحة.

 Accelerated Readerيوميًّا باإلضافة إلى  SABISيجب قراءة فصل من كتاب القراءة أو أّي كتاب خاّص ب

.ine ArticlesOnl 

 

 :كيفّية الحصول على المقاالت عبر الحساب
 .ة )رابط وتفاصيل تسجيل الّدخول في المربع أدناه(ياختر عنوان المقاالت من الّصفحة الّرئيس  -
 .ابحث عن مقاالٍت في أعلى الصفحة  -
 .القائمةتصّفح المقاالت حسب الموضوع باستخدام العناوين )الحيوانات، الّثقافة والمجتمع، .... إلخ(، أو اقرأ واحدًة من المقاالت الجديدة في   -
 للموضوع. أقرأ المحتوى. بعد ذلك، يمكنك إجراء اختباٍر سريٍع من ثالثة أسئلٍة حول ما قرأته، للّتأّكد من فهمك ثمّ  Read and quiz اختر  -
 

ت على جوائز من لمدرسة رؤية نتائج االختبارات اّلتي أنهاها الّطاّلب في عطلة الّشتاء، وسيحصل الّطاّلب اّلذين أكملوا أعداًدا كبيرًة من االختبارال يمكن
 .المكتبة لمشاركتهم الفّعالة

 
امالحظة أّنه اليرجى   .خالل عطلة الّشتاءمقاالٍت  10ما ال يقّل عن أن يقرأ الّطاّلب  من الّضرورّي والمفيد جدًّ

 
 معلومات تسجيل الّدخول:

 https://hosted418.renlearn.com/7155006/رابط الموقع: 

 اسم المستخدم: رقم الّطالب

https://hosted418.renlearn.com/7155006/


 

 

 abcكلمة المرور: 
 


