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9عملية خيارات السنة   
 

 

 ، عزيزي الوالد / مقدم الرعاية في السنة التاسعة
 

دراستها ، عندما ينتقلونتم تقديم الخطط جيًدا فيما يتعلق بالعملية التي يقرر الطالب من خاللها الموضوعات التي سيستمرون في   
2023في سبتمبر   10إلى السنة  . 

 
 يحتوي هذا الكتيب على التواريخ الرئيسية التي تشكل عملية الخيارات. هناك أيًضا مزيد من المعلومات حول المناهج التي سيتمكن
 .الطالب من الوصول إليها في سبتمبر
 

الطالب يحتاجون إلى منهجتؤمن مدرسة بيتشوود إيمانًا راسًخا بأن التعليم ليس نظاًما "مقاًسا واحًدا يناسب الجميع". نعتقد أن جميع   
لمنحهم مزيًجا من المهارات األكاديمية واإلبداعية والعملية واالجتماعية إلعدادهم للحياة في عالم سريع الحركة في  واسع ومتوازن   

 .القرن الحادي والعشرين
 

فلك )أطفالك(يرجى االطالع على الرسم البياني في الصفحة التالية للحصول على شرح واضح للطرق المتاحة لط . 
 سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن كل طالب قادر على متابعة خياراته. ومع ذلك ، في بعض الحاالت ، قد ال يكون ذلك ممكنًا

حالة إصابة طفلك )أطفالك( وسنتصل بك لمناقشة هذا األمر في   . 
 

مور من التحدث وجًها لوجه مع معلمي المادة لمعرفةمارس لدينا مساء الوالدين للعام التاسع. سيتمكن أولياء األ 23يوم الخميس   
المعروضة. سيكون 10ن سيتمكنون أيًضا من طرح أسئلة حول مواد السنة الخاصة بهم ، ولك 9كيف يتقدم الطالب في مواد السنة    

الرعاية الصحية واالجتماعية و )مثل األعمال والدراسات اإلعالمية و  9قادة الموضوعات للمواد التي لم تتم دراستها حاليًا في السنة   
Creative i-Media( متاحين أيًضا إذا كان لديك أي استفسارات لم يتم الرد عليها بعد. 
 

31بعد أمسية الوالدين ، نطلب منك إكمال النموذج المرفق وإعادته إلى خدمات الطالب بحلول الموعد النهائي للخيارات يوم الجمعة   
2023مارس  . 

 
ديك أي استفسارات أو مخاوف ، فالرجاء عدم التردد في االتصال بمدير الدراسات للعام التاسع لدينا ، اآلنسة واتسون على إذا كانت ل  

s.watson@beechwood.slough.sch.uk ، أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان 
enquiry@beechwood.slough.sch.uk. 
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