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ةیمیلعتلا كتلحر يف ةیلاتلا ةوطخلا يف ربمتبس يف عرشتس .كتلباقمل راظتنالا اننكمی ال ، رتسشنام ةیمیداكأ يف مكب بحرأل مكیلإ بتكأ  
عورأ ىلع لصحت فوسو ، ةدیدج ءایشأ ملعتت فوسو ، ددج صاخشأب يقتلت فوس .انعم ةلبقملا سمخلا تاونسلا يضقتس كنأ اندعسیو  
كتایح ةیقبل كعم ىقبتس يتلا براجتلا . 

 MCA ناكم يأ يف بالطلا لضفأ مھبالط .انعمتجمو انبالطو انیفظومو انتسردمب روخف انأ . ةسردم ریدم ينوكب ةیاغلل روخف انأ  
اھب رعشنو اھلعفنو نوكن نأ دیرن ةیسیئر ءایشأ ةعبرأ نع تقولا لاوط ثدحتن اننأل اذھو . 

ًاعمال ًاقیدصو ، ةعئار تخأ / خأو ، ةعئار ةنبا / ًانبا نك .كتایح بناوج نم بناج لك يف اًعراب نوكت نأ كدیرأ .اعمال نك (1  
ناكمإلا ردق كملعت يف ءيش لك عضو لالخ نم اًعراب ًابلاط نك .كسفن نم ةخسن لضفأ نك .ًاعمال اًصخشو . 

فاشتكالا ، فاشكتسالا ، ةرظانملا ، ةباتكلا ، ءانغلا ، خبطلا ، ةضایرلا ، صقرلا ، اماردلا ، هدیجت كنأب رعشت ام لك يف اعراب نك  . 
زیمتلا ءارو يعسلا يف ةداوھ الب نك .  

دجوی ال .ًافیخم اًرمأ ددج نیملعمو ددج صاخشأ عم ، ریثكب ربكأ ةسردم ، ةدیدج ةسردم ىلإ باھذلا نوكی نأ نكمی .اعاجش نك (  
حیحصلا ءيشلاب مایقلاو ةحیحصلا تارایخلا ذاختا لالخ نم اًعاجش نكو ، كتارارق يف اًعاجش نك .قالطإلا ىلع فوخلل ببس . 

كتلئاع عم ًافیطل نك .ضعبلا انضعب عم ًافیطل نوكت نأ وھ سرد مھأ نكلو انعم كدوجو ءانثأ ءایشألا نم دیدعلا كملعنس .افیطل نك (  
4 فطللا نم ربكأ ةیدھ دجوت ال .كسفنأو كئاقدصأو  

ةلئاع نم ءزج كنأب رعشت نأ كدیرن .ءامتنالا (  MCA انراعش .ضعبلا انضعبب ينتعنو قیرف نحن ، ةلئاع نحن .ةظحللا هذھ ذنم انیدل  
يف  MCA قیرطلا ىلع ةوطخ لك يف كعم نوكنس ، 2025 ماعل ةیلبقتسملا انتقبطك ، كنع ، كل ةبسنلاب ، كعم :وھ . 

يف كب بحرن ، ةیداعلا فورظلا يف .ةیضاملا ةعبرألا رھشألا لالخ ملاعلا يف ثدح ام ببسب تھتنا دق تاونس 6 يف كتربخ نأ ملعأ  
نم دكأتن فوس ، قلقت ال كلضف نم نكل .يلاحلا تقولا يف كلذب مایقلا عیطتسن ال اننأل نزحلاب رعشنو ، ةیلاقتنالا انعیباسأل ةسردملا  

ةیلات ةظحل لكلو ماعلا ةیادب ذنم ةدیجلا كتیاعرو كتداعسو كتمالس . 
ةنسلل دادعتسالا ىلع كتدعاسمو كیلع فرعتلا ىلع اذھ اندعاسیس .لزنملا يف اھب موقت نأ دون يتلا ةعئارلا ةیلاقتنالا ةطشنألا ضعب انیدل  

سوس روتكدلا ، يدل نیلضفملا بّاتكلا دحأ نم سابتقاب ةلاسرلا هذھ يھنأسو .7 : 
 

ةعئار نكامأ ىلإ كقیرط يف تنأ ! 
دعصا ... كلذ رظتنی كلبج !كموی وھ مویلا  
 
دیرب لاسرإ ىجری ، ةیزیلجنإلا ةغللا عم يفاضإ معد ىلإ جاتحتس كنأ رعشت وأ ةدحتملا ةكلمملا يف ًادیدج كتلئاعو كلفط ناك اذإ  

ىلإ ينورتكلإ  Miss Daley (t.daley@mca.manchester.sch.uk) نم بلطنسو ةیلصأل ا انتغل كمساو كلفط مساب انرابخإل  
يف انھ .كب لاصتالا انیمجرتم دحأ  MCA مسق انیدل  EAL )مھیدل سیل انبالط نأ نامضل صصخم )ةیفاضإ ةغلك ةیزیلجنإلا ةغللا  

حاجنلا ىلع كتدعاسملو ةغللا مامأ زجاوح . 
 
ومتاو ةدیسلا  

 
 


