
 (  دبستان والتونPACانجمن اولياء )

 اطالعات به روز شده و يادآوري ها

 دانش آموزان مدرسه والتون های مالی توسط اهدای کمک

 i, il M,,loو  eea ainnA  ,,dh Wiai M,,loh  Allai iAAدر تصویر سمت راست،)از چپ به راست( 

 آوری کرده بودند، به مدرسه هدیه نمودند. جمع تابستانیدالری را که از فروش لیموناد در ایام تعطیالت  ۰۵مبلغ 

 کند. های این دانش آموزان تشکر می ( از تالش Ceانجمن اولیأی مدرسه والتون )

  

 های هفته بازگشايی مدرسه ( از برنامهCAPحمايت )

  inal الر از "د ۴۴۸۵پس از اقدام موفقیت آمیز برای دریافت وام، مبلغ  (  Ceانجمن اولیا مدرسه والتون )

tailG دولت "C  دریافت نمود. این مبلغ به hCe  که در سال گذشته   ها بر اساس تعداد دانش آموزان تمام وقتی

  شود.  در مدرسه ثبت نام نموده بودند، محاسبه و پرداخت می  تحصیلی

  مبلغ را جهت بر پایی دالر از ًکل ۸۵۵۵برای خرج این پول محدودیت هایی در نظر گرفته شده است. ما مبلغ 

ها و  های هفته بازگشایی مدارس ، اختصاص دادیم که ایجاد یک هفته بیادماندنی و هیجان انگیز را برای بچه برنامه

 کارکنان امکان پذیر کرد.

 ۰۰۵۵۵در سال گذشته بسیار موفقیت آمیز بود، که پس از کسر مخارج برای ما  های مالی های جمع آوری کمک برنامه

  جا گذاشت.به  دالر

از معلّمین  naiaoa,lدالر به ازای هر  ۰۰۵در نتیجه این پس انداز این توانائی را به دست آوردیم که با پرداخت  

وجود دارد و   از مخارجی که در ابتدای سال تحصیلی  حمایت کنیم. این پول جهت خرج کردن توسط معلّمین برای قسمتی

 را پرداخت میکنند، در نظر گرفته شده است.  معلّمین شخصاً هزینه آنخرید لوازم الزم برای داخل کالس، که 

همچنین برای لوازمی که   Ceاین پول جهت حمایت از معلّمین و سایر امور آموزشی اختصاص داده میشود.   مابقی

وایت درخواست میکنند، بودجه اختصاص میدهد. در سال گذشته، به عنوان مثال،   معلّمین در طول سال تحصیلی

هایی برای کارکنان سرویس  iaa(h یک تبلت کامپیوتری و allAa iaGAl بوردهایی برای کالسهای پیش دبستانی )

 oaAiain( برای دانش آموزان استثنایی )lA-,l-,lA,دانش آموزی جهت استفاده برای آموزش خواندن رو در رو )

lAAlo در مدرسه امان، با استفاده از بودجه اختصاصی )Ce  ریداری شد.خ  

  

 با تشکر از افرادی که در هفته بازگشايی مدارس به ما کمک کردند

  ynh با سرو قهوه در   WAnaooi i,lو  nl aal n,AaroAlهای اجتماعی، تفریحی  گروه برنامه ریزی برنامه

 در تاریخ سوم سپتامبر ، از والدین استقبال کرده و به آنها خوشامد گفتند.



عدد فنجان قهوه را برای انجام  ۰۰۵که با لطف خود تعداد  iilol,dlAواقع در خیابان  sGiaeriroبا تشکر ویژه از 

 این برنامه به ما هدیه نمودند.

را طبق معمول داشتیم که کارکنان، دانش  nlGAaliGa,lin C,Gnrirدر اولین جمعه از بازگشایی مدارس، برنامه نهار 

  Ceد. در این برنامه ظروف یک بار مصرف، قاشق و چنگال و دستمال، توسط بودن  آموزان و والدینشان مدعوین آن

  فراهم شده بود و مقدار زیادی غذای متنوع توسط والدین تهیه و به این برنامه آورده شده بود.

که به  که اجرای این برنامه را برنامه ریزی و امکان پذیر کردند و همچنین از والدینی  Ceاعضای   با تشکر از تمامی

همراه خود غذا آوردند و نیز به چیدن و تمیز کردن فضا پس از پایان برنامه کمک نمودند و با تشکر ویژه از خانم 

 inaeAnnکه ز hمتحمل شدند.  برنامه و پس از برگزاری آن  های زباله در طی  حمت زیادی برای تخلیه کلیه سطل 

  

 برای مدرسه  ک مالیهای جمع آوری کم اخبار جديد در مورد برنامه

  شب فیلم بعدی

( با به همراه آوردن فامیل و دوستان و بالش و لحاف خود به ,n liy- Caماه اکتبر )روز قبل از  ۴۸در روز پنج شنبه، 

 ما ملحق شوید.

 بعد از ظهر ۵::۰زمان نمایش فیلم: 

 دالر به ازای هر نفر : بها:

 میشود.  Ceهای  تمام درامد صرف هزینه

  

 جديد  اولین برنامه شب فیلم در سال تحصیلی

برگزار شد و ما موفق شدیم تا در این برنامه مبلغی   نفر به خوبی ۰:۰" با حضور yra W,loGAao elaiAaoaGyفیلم " 

  حمایت نمودند.  Ceکه باحضور در این برنامه از   دالر جمع آوری کنیم. با تشکر از تمای کسانی ۰۵۵بیش از 

  

 tnEtnEatnetnEهای  برنامه ی کتاب

کتاب، از  ۴۰۵، به مرحله ی پایانی خود رسید. ما با فروش بیش از :۴۵۰سال  tlGAaGialnAlGهای  برنامه ی کتاب

شده،   گرفتیم.همان طور که توافق شده بود، اگر از این تعداد پیش بینی  میکردیم، پیشی  که پیش بینی  کتابی ۴۵۵فروش 

قول دادند تا یک روز کامل را در مدرسه با لباس دلقک حاضر شوند.)روز آن  WiWAarAlشد، خانم   فروش بیشتر می

 متعاقباً اعالم میشود.(

 ماه اکتبر اعالم خواهد شد. ۴۰هفته   های تشویقی برای فروش هر کتاب در طی جوایز و برنامه

 نمودند.( حمایت irllaiaoAaکه از این برنامه)   با تشکر از تمامی کسانی



  

 CAP( توسط hcE LenoHسرو غذای گرم)  reninatntnبرنامه 

به ما کمک  ,h,G irliکه به صورت داوطلبانه به ما ملحق شدند تا در روزهای   در اینجا مایلیم تا از تمامی کسانی

ند و ما مجموعاً مبلغ های نهار سپتامبر و اکتبر شرکت نمود نفر در برنامه ۰۲:و  ۴۰۲کنند، متشکریم. به ترتیب، تعداد 

 دالر خالص را برای مدرسه به دست آوردیم. ۰۴۰۵

نوامبر برگزار خواهد شد و خوشحالیم که اعالم  :۰اکتبر و  :۴های چهارشنبه  آتی در تاریخ ,h,G irliهای  برنامه

 را سرو مینماییم. inyal  MAl Aکنیم که در این روز ما پیتزای 

( در صورت تقاضا niayi i,,lo( از ) liaay raAAو پنیر بدون محصوالت لبنی) tnrGAlیی با خمیر بدون اهاپیتز

را از طریق آدرس ایمیل   Ceکه احتیاج به سفارش ویژه دارید،   موجود است.لطفا در صورتی

dinG,laii@ nian.i,n  و حداقل یک هفته پیش از روزh,G irli, .مطلع نمائید 

  

  ساير اخبار...

 روفبرنامه ی بازيافت ظ

  Ceکه از اعضا  sGArilaAکمک آموزشی در مدرسه والتون هستند، و   h که یک مربیeai,nA sG CaAaaAخانم 

  کنند.  باشد، در حال حاضر بر روی برنامه هایی برای اجرای مجدد برنامه ی بازیافت ظروف در سال جدید کار می  می
های تفریح مصرف  ها را که در ساعات نهار و زنگ  در سال گذشته، دانش آموزان ظروف قابل بازیافت نوشیدنی

sG CaAaaA hدالر برای مدرسه جمع آوری نمودند. با تشکر از خانم  ۴۰۸۴۵۰کردند، گردآوری نموده و در انتها مبلغ   می

قابل دانش آموزانی که در این برنامه شرکت کردند و والدین داوطلبی که در شستن و طبقه بندی کردن تعداد زیادی ظرف 

 بازیافت در تابستان گذشته ما را یاری نمودند.

امسال مصممیم تا به دانش آموزان والتون بیاموزیم که چه ظروفی قابل بازیافت هستند و اینکه چگونه باید آنها را شسته و 

و  باشند( آماده C,GGnA nAa,Gکه برای تحویل در محل جمع آوری ظروف قابل بازیافت )   دسته بندی کنیم به صورتی
های خود رفتار درست در  کالسنیز تعدادی دانش آموز را به عنوان ناظر بر برنامه ی بازیافت انتخاب کنیم تا به هم

  رابطه با بازیافت را بیاموزند.

 را از با تالش دسته جمعی به عنوان گوشه یی از خانواده والتون، مطمئنیم که قادریم تا مقدار زیادی مواد قابل بازیافت 

 جدید برای مدرسه والتون کسب کنیم.  پول در سال تحصیلی های زباله حفظ کنیم و حتی مقدار بیشتری   ورود به سطل

  

  به تعدادی داوطلب جهت برنامه ی ترافیک و ايمنی نیازمنديم

ز اطمینان والدینی که وقت خود را با دو بار حضور روزانه در خیابان والتون جهت کمک به روان بودن ترافیک و نی

اند، همچنان نیازمند کمک  در خیابان و پیاده روها اختصاص داده شان  و خانواده حاصل نمودن از ایمنی دانش آموزان 

 تعدادی والدین داوطلب هستند.

ایمنی ترافیک را  های مربوط به کار داوطلبانه در مدرسه را تکمیل نموده اید، کمک به داوطلبین   در صورتیکه برگه

 یک شیفت نیم ساعته در هفته، مد نظر قرار دهید.برای 



های بعد از ظهر در روزهای چهارشنبه و پنج  صبح(و شیفت ۲:۵۵-۵::۴های صبح ) تمامی شیفت در حال حاضر در

 بعد از ظهر(نیاز به کمک است. ۵۵::-۵::۴شنبه)

تماس گرفته و یا   Ceبا  dinG,laii@ nian.i,nدر صورتیکه مایل به کمک هستید، لطفا از طریق آدرس ایمیل 

  از داوطلبین که جلیقه شبرنگ به تن دارند، صحبت کنید.  با یکی

 

 زمین بازی نوپايان برنامه ی نوسازی 

دهد ناشناس   از والدین سابق والتون ، که ترجیح می  مبلغ قابل توجه و بسیار دست و دلبازانه یی را از یکی  Ceگروه 

 یک یادگاری ماندگار برای مدرسه والتون به جا بگذارد، دریافت نموده است. بماند، و مایل است که  باقی

جهت بازسازی   هایی باشیم و بر روی برنامه  ما در حال حاضر در حال اقدام برای دریافت وامی از شهر کوکیتالم می

  کنیم.  ( در مدرسه والتون کار میraaAa aniy a,rllزمین بازی باال )   تجهیزات قدیمی

 

 ۳۱۰۲-۳۱۰۲  در سال تحصیلی CAPتاريخ جلسات آتی 

 به قرار زیر خواهد بود: ۴۵۰۸-:۴۵۰  ها برای مابقی سال تحصیلی در دوشنبه شب  Ceتاریخ جلسات آتی 

 :۴۵۰نوامبر  ۴۰

 ۴۵۰۸ژانویه  :۰

 ۴۵۰۸فوریه  ۰۵

  ۴۵۰۸آوریل  ۰۸

 ) مجمع عمومی سالیانه(۴۵۰۸می  ۰۴

 ( Ce)آخرین جلسه  ۴۵۰۸ژوئن  ۲

در نظر گرفته شده است. لطفا در  ۰:۸۰  ساعت شوند. پذیرایی کوچکی برای  آغاز می ۰:۸۰لسات راس ساعت ج

با ما تماس بگیرید.  dinG,laii@ nian.i,nصورت نیاز به نگهداری از فرزندتان در طول جلسه از طریقه ایمیل 

 گیرد. ه ایمیل در اختیار والدین قرار میها و از طریق از طریقه مسئولین کالس  Ceصورت جلسه هر کدام از جلسات 

 

 برنامه هاي خارج از مدرسه
 .انجام نمي شود PACبرنامه هایي كه در زیر مي آید توسط گروه 

 

 AAhAجلسه رايگان برای اطالع رسانی در مورد 



یی از متخصصین امور بهداشت و سالمتی هستند که وقت خود را به امر  h شبکهsaa  aGaAoسالمتی، شاخه   بنیاد ملی

 در رابطه با سالمتی و بهداشت اختصاص داده اند.  آموزش جوامع خود در مورد عناوین مختلفی

کوکیتالم،   در کتابخانه عمومی enhnماه اکتبر، این بنیاد یک برنامه آموزشی رایگان در مورد  ۴۲شنبه،   در روز سه

 د.نک برگزار می C,aaAaشعبه 

بنیاد، به علت گسترش سریع تعداد کودکان مبتال به این بیماری و اینکه هر روزه به علت اینکه والدین این کودکان راه 

را این بار  enhnتعداد بیشتری کودک در سنین اولیه رشدشان درگیر این بیماری میشوند، جایگزینی پیش رو ندارند، 

 گزیده است.به عنوان موضوع بحث بر

و راه حلهای   چگونه تشخیص داده میشود، داروهای تجویز شده برای آن enhnتمرکز بحث این جلسه بر روی اینکه 

 باشد.  جایگزین دارمان دارویی می

  

 LAALهديه رايگان لباس برنامه ی 

 Malon,d  yn،در سالن ۰۴صبح تا  ۲اکتبر از ساعت  :h۴ در روز tyeiبرنامه ی سالیانه رایگان هدیه لباس 

اکتبر در سالن  :۴شویم که در روز  شود. در صورتیکه نیازمند لباس ، کفش و ... هستید، خوشحال می  برگزار می

Malon,d  yn .به ما مراجعه کنید 

اکتبر  :۴تا پیش از تاریخ  ،بیاورید tyeiرا که برای اهدا) لطفا شسته شده باشند( به برنامه   هایی نین، لباسما همچ

  پذیریم.  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


