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 ألعاب القصص نفحات الرحيق
 !في عالم األلعاب وتكسر قيود إمكانيات األطفال الالمحدودهتفتح األبواب لخيال األطفال 

 

 2019 اإلبتدائية إيبروكس مدرسة في القصص ألعاب برنامج

 :  عائالتى األعزاء

تعم�������ل ه�������ذا الفص�������ل مدرس�������ة إيب�������روكس اإلبتدائي�������ة وحض�������انة األطف�������ال م�������ع ش�������ركة األطف�������ال لألعم�������ال المس�������رحية 
ي�������دور ح�������ول ك�������ل ش�������خص ف�������ي المجتم�������ع المدرس�������ي  برن�������امج ألع�������اب القص�������ص). LicketySpitنفح������ات الرحي�������ق (

ه�����ذه مس�����رحية ش�����املة تنم�����ي ثق�����ة األطف�����ال . يش�����ارك القص�����ص واأللع�����اب والق�����وافي واألغ�����اني وأنش�����طة اللع�����ب الخيالي�����ة
 .ومهاراتهم االجتماعية ومحو األمية ، فضالً عن تطوير الصداقات واإلبداع

see the  – www.licketyspit.comUقصص في مدرسة إيبروكس اإلبتدائية عبر موقعنا يمكنك معرفة المزيد عن برنامج ألعاب ال

Ibrox Storyplayschools page!  U الفيسبوكCompany-Theatre-Licketyspit –  تويتر@Licketytweet . يرجى
لتلقي أفكار اللعب واالستماع إلى برامج  -نموذج الطلب أدناه أو عبر اإلنترنت باستخدام  -االنضمام إلى شبكة األطفال والعائالت 

 .والفرص العائلية في غالسكو

الش�����يء الرائ�����ع عن�����دما يك�����ون ل�����دينا أطف�����ال يك�����ون ل�����دينا س�����بب للع�����ب واللع�����ب وه�����ذا رائ�����ع لن�����ا جميًع�����ا ، مهم�����ا ك�����ان 
ن�����ود أن نس�����مع ! جمي�����ع أف�����راد العائل�����ة يمك�����ن ألطفال�����ك مش�����اركة تج�����اربهم ح�����ول برن�����امج ألع�����اب القص�����ص م�����ع! عمرن�����ا

يرج����ى أيًض����ا إخب����ار أطفال����ك ع����ن أي ألع����اب اس����تخدمتها للع����ب حت����ى . من����ك إذا كن����ت ق����د ش����اركت أطفال����ك لع����ب ألعابن����ا
 .يتمكنوا من مشاركتها في المدرسة

س�����يكون هن�����اك مع�����رض فن�����ون وقص�����ص ع�����ن برن�����امج ألع�����اب القص�����ص وتجُم�����ع احتف�����الي ف�����ي وق�����ت الح�����ق م�����ن ه�����ذا 
ح�����ول المدرس�����ة ف�����ي  -ت�����از ، إيف�����ي ، روب����ي ، إيم�����ي وأن�����ا  -س�����ترى فريقن�����ا . طل�����ع إل�����ى لق�����اءك وأطفال����كنح�����ن نت. الفص����ل

 !تعال وقل مرحبا. قمت سعادتنا للترحيب بكم

 حارة،التحياتي 
 فرجينيا رادكليف،

 LicketySpitنفحات الرحيق  ، التنفيذي والمدير المدير
 

 برن������امج ألع������اب ف������ي بك������م نرح������ب أن يس������عدنا. ممك������ن وق������ت أق������رب ف������ي واع������ادة الطل������ب وتوقي������ع إكم������ال يرج������ى
 !القصص

 م�������ن محل�������ي مجتم�������ع ع�������ن عب�������ارة ه�������ي )LicketySpitنفح�������ات الرحي�������ق ( ف�������ي واألس�������ر األطف�������ال ش������بكة عالق�������ات
نفح����������ات الرحي����������ق ( المقبل����������ة ع����������ن واألح����������داث والمعلوم����������ات األفك����������ار مش����������اركة يمكنن����������ا حي����������ث ، الع����������ائالت

LicketySpit.( بم�������ا إخبارن������ا فيرج������ى ب������ك، االتص������ال عل������ى واعطائن������ا الموافق�������ة االش������تراك ف������ي ترغ������ب كن������ت إذا 
 :يلي

 :........................................................اسمك

 ) ..........................................األطفال(الطفل ) أسماء( اسم

 .................................................) سنوات( عمرهم) األطفال( الطفل عمر

 ...................................: .....................البريدي والرمز العنوان

 ................................................................................:..................الكتروني بريد عنوان

 !لكم شكرا         

 :.............................................الهاتف رقم                                                 

 .....................................................من فضلك أخبرنا ما هي لغتك األولى؟ 

 نعم      ال:   لى ؟هل ترغب في أن تكون اتصاالتنا معك بلغتك األو
يمكن����ك مغ����ادرة ش����بكة األطف�����ال . ل����ن نم����رر ه����ذه المعلوم����ات إل����ى أي ش����خص آخ����ر. س����نكون عل����ى اتص����ال! ش����كرا لك����م

 CFN@Licketyspit.comوالعائالت في أي وقت عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى 
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