Al Jazeera Academy / أكاديمية الجزيرة
Tuesday 3rd May 2021

Dear Parents,

As you are aware, we are creating a special Graduation Yearbook to celebrate the
wonderful moments that this year has brought. Our goal has been to create a class photos
section, including each and every student, to make sure these fond memories are never
forgotten. We kindly request that you share a photo of your child that will be used to create
this class photo page. The photo should be of the student’s head and shoulders, and they
should be wearing their school uniform.

If your child would prefer not to upload a photograph of themselves, then they can upload
an image that they would like to represent themselves. For example, an image of a
football, a superhero, a hobby, an animal or a flower. Students can upload the photo to
their own private channel within their class teams where it will be seen only by the class
teacher. All students must upload either a photograph or image, to their own
channel, by Wednesday 5th May.

If you need any support with this process, please contact the class teacher.

Please note, by sharing the photo, you are giving consent for the photo to be used
in the Yearbook.

We thank you for your continued support.

The Year 6 Team.

أكاديمية الجزيرة Al Jazeera Academy /
السّادة أولياء األمور الكرام،
تحيّة طيّبةً،
مر بها ّ
الطلبة خالل هذا
الرائعة التي ّ
خرج ذلك لالحتفال باللّحظات ّ
ي للتّ ّ
كما تعلَمون فإننا نقوم بإنشاء ِكتاب سنو ّ
ف وبوجود ّ
الطلبة جميعهم ،ذلك من أجل ضمان عدم نسيان هذه
ي .هدفنا هو إنشاء قسم خاص لصور ال ّ
ص ّ
العام الدّراس ّ
صة
صور الخا ّ
الذّكريات الجميلة .نحن نأمل من حضراتكم مشاركة صورة طفلكم الستخدامها في إنشاء صفحة ال ّ
صورة لرأس ّ
الطالب وكتفيه ،وأن يرتدي ّ
ي.
صف ،على أن تكون ال ّ
بال ّ
الز ّ
ي المدرس ّ
وفي حال فضّل طفلكم عدم تحميل صورته ال ّ
ستُمثّله ،على سبيل
شخصية ،فيمكنه تحميل ال ّ
صورة الّتي يعتَقد أنها َ
المثال :صورة لكرة القدم ،أو بطل خارق ،أو هِواية ،أو حيوان أو وردة .ويمكن للطلّبة تحميل صورهم على قناتهم
ف فقط .كما يجب على جميع ال ّ
طلبة تحميل صورتهم الشّخصية أو
الخاصّة داخل فرق الصف حيث سيراها معلّم ال ّ
ص ّ
ستمثّله في قناتهم الخاصّة بحلول يوم األربعاء  5مايو.
الصورة التي َ
صف.
ي دعم في هذا األمر نرجو التّواصل مع معلّم ال ّ
وإذا كنت بحاجة إلى أ ّ
يرجى مالحظة ّ
ي.
أن مشاركة الصورة تعني موافقتك على استخدامها في الكتاب السنو ّ
نشكركم على دعمكم المتواصل.
صف السادس
الفريق اإلداري لل ّ

