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بتمبر في الخطوة أكتب إليكم ألرحب بكم في أكاديمية مانشستر ، ال يمكننا االنتظار لمقابلتك. ستشرع في س
بأشخاص جدد ،  التالية في رحلتك التعليمية ويسعدنا أنك ستقضي السنوات الخمس المقبلة معنا. سوف تلتقي

التي ستبقى معك لبقية حياتكوسوف تتعلم أشياء جديدة ، وسوف تحصل على أروع التجارب  . 
 MCA موظفيناو اية بكوني مدير مدرسة . أنا فخور بمدرستناأنا فخور للغ ومجتمعنا. طالبهم  وطالبنا 

كون ونفعلها أفضل الطالب في أي مكان وهذا ألننا نتحدث طوال الوقت عن أربعة أشياء رئيسية نريد أن ن
 .ونشعر بها

ا في كل جانب من جوانب حياتك. كن ابنًا / ابنة رائعةكن المعا. أريدك أن تكون بارعً  (1 أخت  / وأخ ، 
ل وضع كل رائعة ، وصديقًا المعًا وشخًصا المعًا. كن أفضل نسخة من نفسك. كن طالبًا بارًعا من خال

 .شيء في تعلمك قدر اإلمكان
مناظرة لغناء ، الكتابة ، الي كل ما تشعر بأنك تجيده ، الدراما ، الرقص ، الرياضة ، الطبخ ، افكن بارعا  

  .االستكشاف ، االكتشاف. كن بال هوادة في السعي وراء التميز ،
معلمين وكن شجاعا. يمكن أن يكون الذهاب إلى مدرسة جديدة ، مدرسة أكبر بكثير ، مع أشخاص جدد  (

ن خالل مًعا جدد أمًرا مخيفًا. ال يوجد سبب للخوف على اإلطالق. كن شجاًعا في قراراتك ، وكن شجا
 .اتخاذ الخيارات الصحيحة والقيام بالشيء الصحيح

ا مع بعضنا ً◌كن لطيفا. سنعلمك العديد من األشياء أثناء وجودك معنا ولكن أهم درس هو أن تكون لطيف (
4البعض. كن لطيفًا مع عائلتك وأصدقائك وأنفسك. ال توجد هدية أكبر من اللطف   

جزء من عائلةاالنتماء. نريدك أن تشعر بأنك  (  MCA  ، حن فريق نلدينا منذ هذه اللحظة. نحن عائلة
ك ، كطبقتنا المستقبليةهو: معك ، بالنسبة لك ، عن MCA ونعتني ببعضنا البعض. شعارنا في  2026لعام  

 .سنكون معك في كل خطوة على الطريق ،
ة. في األربعة الماضيسنوات قد انتهت بسبب ما حدث في العالم خالل األشهر  6أعلم أن خبرتك في 

االنتقالية ، ونشعر بالحزن ألننا ال نستطيع القيام بذلك  ألسابيعنا الظروف العادية ، نرحب بك في المدرسة
نذ بداية مفي الوقت الحالي. لكن من فضلك ال تقلق ، سوف نتأكد من سالمتك وسعادتك ورعايتك الجيدة 

 .العام ولكل لحظة تالية
نتقالية الرائعة التي نود أن تقوم بها في المنزللدينا بعض األنشطة اال هذا على التعرف عليك  سيساعدنا .

. وسأنهي هذه الرسالة باقتباس من أحد الكتّاب المفضلين7ومساعدتك على االستعداد للسنة  لدي ، الدكتور  
 :سوس

 
 !أنت في طريقك إلى أماكن رائعة

 اليوم هو يومك! جبلك ينتظر ذلك ... اصعد
 

كان طفلك وعائلتك جديًدا في المملكة المتحدة أو تشعر أنك ستحتاج إلى دعم إضافي معإذا  اللغة اإلنجليزية  
 Miss Daley (t.daley@mca.manchester.sch.uk) يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ،

سمك لغتنا األصلية وسنطلب من أحد مترجمينا االتصال بك. هنا فيإلخبارنا باسم طفلك وا  MCA  لدينا
للغة (اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية) مخصص لضمان أن طالبنا ليس لديهم حواجز أمام ا EAL قسم

 .ولمساعدتك على النجاح
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