
  
 

:    
االباء و العائالت  أعزائ   

 
  الطريق )يااي( . 

ن  كتبهمل األطفال اختيار كونوا مستعدين ! معرض الكتاب المدرس  ف 
ّ
ويلهمهم ليصبحوا قراء أكثر      همُيمك

ونه يكسبون -- وكالعادة  -- جرأة وفخًرا وأقوى.  !  لمدرستنا  مبه دع، فإن كل كتاب يشثر  
 

ة من     الفثر
  مكتبة مورهيد. سيتمكن   9ديسمثر إىل  5إليك ما تحتاج لمعرفته حول المعرض ، الذي سيقام ف 

ديسمثر ف 
  الوق

  يوم  ت المحدد لهم مع فصلهم أو يمكنهم القدوم إىل الطالب من التسوق ف 
   مب  ديس  8الخميس ليلة مخيم العائلة ف 

مساء   6:30- 3:00 الساعة  من  

 

ونية  ع األموال النقدية ومرحًبا بالمحفظة اإللكثر
ّ
هحساب الدفع الرقم  لطفلك. قبل المعرض ، قم بإعداد  - هذا العام ، ود  

eWallet اء خالية من الق ونية  إلجراء عمليات شر لق وبدون نقود. يمكن ألي شخص أن يساهم! شارك المحفظة اإللكثر
ا يكون إرسال  ة من إضافة أموال ومنح أطفالك اللكل طفل حتر يتمكن األصدقاء والعائل

ً
مزيد من الكتب لالستمتاع بها. أحيان

ا ، فث  جر إخطار مدرس طفلك بالمبلغ من        
ً
  هذه السن المبكرة. إذا كنت ترسل نقود

النقود أمًرا صعًبا بالنسبة لألطفال ف 
  الخامس من ديسمثر أ

ونية قبل المعرض ف    للصف. قم بإعداد محفظتك اإللكثر
وئ  !   و بريد إلكثر  dojo ة  رسال  خالل    

 

ي معرض  إذا لم تتمكن من الوصول إىل المعرض ،  
 
نت تنا مدرس كتابفتسوق ف . يتم شحن جميع الطلبات    عب  اإلنبر

  تزيد قيمته
  لطلبات الكتب التر

لك ، والشحن مجائ  ة إىل مث   نت   دوالًرا  25ا عن مباشر . سوف تفيد طلباتك عثر اإلنثر

 مدرستنا 
ً
. أيضا  

 

 

ن ونية والتسوق عثر اإلنثر
  استخدام المحفظة اإللكثر

      : تقم بزيارة الصفحة الرئيسية لمعرض الكتاب لمعرفة المزيد وابدأ ف 
https://bookfairs.scholastic.com/bf/moreheadelementaryschool   

 

! العد التنازىل  لمزيد من متعة الكتب !التقيك بمعرض الكتاب بداء  

  
 
 قراءة سعيدة  ,  
 
Amanda Garner 
 مختصة المكتبة   
Morehead Elementary School 
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