Birthday Treat Information

Dear Parents/Guardians,

Here at Willow Woods Elementary we understand the importance of celebrating student birthdays, as they mark
important milestones in our children’s lives. When celebrating your child’s birthday, there are a few important
guidelines that we would like you to please follow.
We will continue to celebrate birthdays school-wide by recognizing students during our daily birthday
announcements, as well as providing each student with a special birthday pencil. You are welcome to send treats
to school, however, we kindly ask that you do not send food, including candy and/or drinks of any kind, as a
birthday treat for your child’s class. Instead we are asking for you to please send alternative non-editable treats.
We also ask that you provide the exact same non-editable treat for every student in the class. Below are a few
suggestions for appropriate non-editable birthday treats:

Suggested Non-Editable Birthday Treats:






Classroom Book
Pencils
Erasers
Stickers
Playground Ball







Classroom Game
Hula-Hoop
Playground Chalk
Classroom Jump Rope
Crayons/Markers

We will continue making birthday celebrations a positive experience at Willow Woods, and we truly appreciate
your continued corporation, help and support. Please feel free to contact your child’s teacher if you have any
questions or concerns about an appropriate non-editable birthday treat, or if you would like additional
suggestions and/or ideas.

Sincerely,

Ms. Vera Ivezaj
Principal

معلومات عن هدايا أعياد الميالد
أعزائي األهالي/أولياء

األمر،

هنا في إبتدائية ويلوو وودز ندرك أهمية اإلحتفال بأعياد ميالد الطالب .عند اإلحتفال بعيد ميالد ولدكم،
رجا ًء خذوا بعين اإلعتبار هذه المعايير وا ّتبعوها.

سنتابع اإلحتفال بأعياد الطالب باإلعالن عنها عند الصباح لكل المدرسة وبإهداء الطالب قلم رصاص
مميّز .يمكنكم أن ترسلوا هدايا صغيرة إلى المدرسة ولكن نرجوا ان ال ترسلوا مأكوالت ،خاصة
الحلويات والعصيرأو المشروبات الغازية ،إلى صف ولدكم .بدالً عن الذي ذكرناه ،رجا ًء أرسلوا هدايا
صغيرة غير صالحة لألكل .أيضاً ،نطلب أن توفّروا الهدايا نفسها لكل الطالب.
التابع هي إقتراحات لهدايا أعياد ميالد غير صالحة لألكل:
كتاب قراءة للصف (واحد للصف كله يستفيد منه جميع الطالب)
أقالم رصاص

محايات
ملصقات مرحة
طابة ملعب للصف
لعبة ثقافية للصف
طبشور ملعب
حبل قفز للصف
أقالم تلوين شمع أو سائل
ً
حقيقة نق ّدر تعاونكم،
سنواصل جعل إحتفاالت أعياد الميالد تجربة إيجابية في ويلوو وودز ونحن
مساعدتكم ،ودعمكم .رجا ًء اإلتصال بمد ّرسة ولدكم إذا لديكم أي أسئلة عن هدايا غير صالحة لألكل أو
إذا أردتم أكثر من اإلقتراحات و الخيارات.
بإخالص،
فيرا إيفيذاج
المديرة

