جرية دعم المدرسة

10.6.2022

لقد حان وقتها :في يوم الجمعة  10يونيو تُجرى الدورة السابعة من جرية دعم ابتدائية نورتنجن ،و جمعية رعاة المدرسة يس َر ّها
دعوتكم للمشاركة.

في ذلك اليوم ،تلتقي المدرسة كل ّها في فنائها للجري و لجمع التبرعات .حصيلة التبرعات ستُنف َق في دعم مكتبة المدرسة و

مقهاها " " Futterkäferو ساحتها و فعاليات القراءة و كذلك لشراء مستلزمات نظام مونتسوري من خامات و أثاث

للفصول.

كيف تُجر َى الجر ْية؟!

ل منها حوالي  400متر في ساحة المدرسة ،بهدف إتمام أكبر عدد ممكن من
سوف يجري التلاميذ في دورات طول ك ّ ٍ
الدورات خلال الوقت المعيّن ،لأن كل دورة ينجزها الطفل تزيد حصيلة التبر ّع!

ل دورة ،لكن بالطبع
فقبل البدء ،تسعى كل تلميذة و تلميذ لإيجاد داعم يتبر ّع بما ق ِيمته  50سنتا أو يورو واحد عن ك ّ
يمكنكم التبرع بالمزيد!

يمكن لأي ش خص أن يكون راعيا لأحد التلاميذ :الآباء و الأمهات ،الأعمام و الخالات ،الجيران و الأجداد و الأصدقاء،
كما يمكن أن يكون دكّان الشپيتي القريب منكم أو أحد المحال التجارية في منطقتكم هو الراعي!

ما جدول اليوم؟

سيكون اللقاء في تمام الثالثة عصرا في فناء المدرسة عند المبنى البرتقالي.

* في الساعة  15:15سيجري تلاميذ الفصول 123
* في الساعة  16:00سيجري تلاميذ الفصول 456

في نهاية كل جرية ست ُحص َى الدورات التي َ
أتم ّتها كل تلميذة و تلميذ و يُحسب مبلغ التبرع المقابل ،لي َدفع رعاة التلاميذ ذلك
ل متبرع إيصالا عند الطلب.
المبلغ نقدا لدى مكتب الجرية في فناء المدرسة ،و يُعطَى ك ُ ّ

كيف تمكنكم المساهمة؟

ساعدوا أطفالكم على إيجاد رعاة لهم ،أو كونوا أنتم رعاتهم .املأوا استمارة الرعاة و سلّموها لمدرسة الفصل بحلول يوم 25

مايو .لا تنسوا ملابس الرياضة و أحذية الجري ،و َ
الن ّقد!

و إلى جانب ما سي ُقدّمه مقهى المدرسة ،فستسعدنا مساهمتكم بالأطايب اللذيذة أو بكعكة.

كما نحتاج إلى الكثير من المتطوعين بالمساعدة .راسلونا على عنوان البريد الإلكتروني:
foerderverein@nuertingen-grundschule.de

نتمن ّى لكم جميعا الاستمتاع بالجري و التشجيع.

