
 

 

22-10-5-KRef:# 

/2022/1060 

بلغتنا الجميلة _اللغة العربية_ لما تحتله من  لالحتفاء ضمن فعاليات مهرجان مدرسة جرين وود إنترناشيونال 

دار أشجار للنشر بالتعاون مع  وذلك،  للكتاب العربي معرض  مهرجان و  ننظمفي قلوبنا مكانة عظيمة 

تطوير مهارات اللغة  لالتعليمية الخاصة  من الكتب واأللعاب والوسائل   ايتضمن المعرض عدد   والتوزيع .

وورش لى عدد من الفعاليات كقراءة القصص إضافة باإلسنوات  10-3العربية لدى األطفال من عمر 

 التي يقدمها نخبة من الُكتّاب االماراتيون وفق ا للجدول التالي :  العمل

 .(  بجانب الورشة التي يرغب طفلك بحضورها√يرجى وضع اشارة  )  

 جدول فعاليات معرض الكتاب بمدرسة جرين وود 

 
 

 اكتوبر  14  (الجمعة)  يوم حتى اكتوبر 10 ثنين( )اإل يوم  الفترة من  :المعرض موعد 

 .ظهًرا   3:30  -  صباًحا 9من الساعة  

  

. مسرح مبنى سدر- مدرسة جرين وود  المكان :  

  

كما يمكنهم التسجيل   .3:30-1:30الفترة من الساعة خالل يومي ا   يسمح ألولياء األمور بالحضور 

.وفق ا للجدول أعالهلحضور ورش قراءة القصص والفعاليات المرافقة   

مبلغ  ال إرسال  توقيع الموافقة أدناه و ؛ الرجاءأو رغبتم بالحضور شخصيا إذا رغبتم بأن يشارك طفلكم 

 .وتسليمه لمعلمة الصف الطفلمناسب مع ال

 

___________________________________________________________ 

 06/10/2022بتاريخ: Ref:#K-5-01-22إقرار موافقه على رسالة بمرجع 

 أنا ولي أمر الطالب/ة_____________________في الصف________________

 الكتاب وأُرفق معه/معها مبلغ______________ أوافق على مشاركة ابني/ابنتي في معرض 

 ال أوافق على مشاركة ابني/ابنتي في معرض الكتاب . 

 مع أطيب التحيات 

 إدارة المدرسة

 الرسوم للورشة الواحدة  

 شامل الضريبة المضافة  

أرغب 

 بالمشاركة 

 التاريخ الوقت  المؤلف  اسم النشاط  الصفوف

 الروضة الثانية     (2.38+47.62) درهم 50

األولالصف  /  

  وورشة عمل حول قراءة

 قصة " بيضاء الغمامة" 

  أ/ هدى حرقوص

 

 

10:00-

12:00 

 األثنين: 

أكتوبر 10     

( 2.38+47.62درهم ) 50  الصف األول    

الصف الثاني /  

ورشة تفاعلية مع قصة "  

 نقشون"

 الثالثاء:    أ/ ميثاء الخياط 

أكتوبر   11   

( 2.38+47.62درهم ) 50  الصف الثالث    

الصف الرابع  /  

    وورشة عمل حول  قراءة

قصة " كيف فقدت البومة  

 منقارها" 

 األربعاء:   أ/ علي السبعان 

أكتوبر   12   

( 2.38+47.62درهم ) 50  الصف الرابع   

/ الصف الخامس    

"   قصةورشة تفاعلية مع 

البطل الخارق"  أو أميرة  

 األحذية" " 

 الخميس:  د. نسيبة العزيبي 

أكتوبر 13    


