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سجالت
الحرباء
أحدث الفعاليات واإلعالنات لمدرسة .JORDAN VALLEY SCHOOL

داخل إصدار شهر
ديسمبر:
-

الفعاليات القادمة
ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين
مجتمع المدرسة
تحديث خطة المدرسة
دائرة ضوء الصف المدرسي
حرباء األسبوع

الفعاليات القادمة
 - 1حرباء األسبوع ( 3:45مساء)
 - 3التعلم عن بعد في المنزل
 - 7اجتماع مجلس إدارة رابطة اآلباء والمعلمين ) 3:30) (PTAمساء)
 - 10حرباء األسبوع ( 01:45مساء)
 - 10مجلس مجتمع المدرسة ( 3:30مساء)
 - 14ميالد معد التعليم الثانوي
 - 14مجموعة الكمان
 - 15زيارة سانتا
 - 17حرباء األسبوع ( 01:45مساء)
 31 - 21فترة االعتزال الشتوي/توقف المدرسة
يناير
 - 3استئناف المدرسة
 - 7التعلم عن بعد في المنزل

دائرة ضوء الصف المدرسي
بعد تلقي تعليم عن العمل التطوعي أثناء درس القيادة قرر فصل السيدة  Folkersenتجهيز حملة تبرعات لملجأ الحيوانات المحلي .وكتبوا
خطابا للمطالبة بأصناف مثل األلعاب والطعام والهدايا للكالب والقطط .وأرسل الخطاب إلى هيئة التدريس والمجتمع الخاص بنا .ومع
وصول التبرعات إلى المدرسة ،حضر الطالب من فصل السيدة  Folkersenوالتقطوا األصناف .وسوف يقومون بإرسالها إلى ملجأ
الحيوانات هذا الشهر! نشكركم جميعا على تبرعاتكم!

ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين بإيجابية
نشكركم كثيرا على دعمكم في جهود جمع التبرعات الشهر الماضي .نجح البوتيك وعناصر المزاد الصامت في جمع  2500دوالر سيتم
استخدام هذه األموال لتقديم منح للمعلمين واستضافة عشاء فريق العمل خالل مؤتمرات اآلباء/المعلمين في مارس ،باإلضافة إلى هدايا
اإلشادة بالمعلم في مايو .ونتطلع إلى قراءة المقترحات التي أعدها المعلمون لدعم طالبنا .إذا كنت مهتما بالمشاركة كبائع أو مورد لعناصر
المزاد الصامت في بوتيك العام القادم ،فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  .beccastradling@gmail.comنتطلع إلى تلقي بضائع
جديدة للمحافظة على البوتيك حديثا ومثيرا لالهتمام.

ملخص لحرباء األسبوع

االستعداد لألجازات

أنا واع )”(“I am AWARE.

دعم العائالت التابعة لنا
من دواعي سرورنا تلقي للعديد من التبرعات طوال فترة األجازات.
تبرعت كنيسة  ،St. James Episcopal Churchالمجاورة لنا بـ
 25سلة من سالت عيد الشكر وبطاقات هدايا إضافية لألجازات القادمة.
نحن أيضا نتلقى تبرعات سخية من الشركات من كافة أنحاء الوادي.
وسوف نرحب كذلك بزيارة سانتا كلوز ،مصحوبة بفريق عمل
 The Belgian Waffle & Omelet Innالذي يجلب حقائب هدايا
األجازة لجميع الطالب.

تمت اإلشادة بالطالب الشهر الماضي إلظهار وعيهم
ضمن مبادرة أنا واع )!(AWARE
تهانينا مرة أخرى للطالب التالين!
 Avaو Haileyو Chaseو Juliaو LilyوMoses
و Calebو Cristelو Maxو StathamوAli
و .Victorسوف نركز هذا الشهر على كيف نستطيع
التحلي بالتهذيب.

تحديثات خطة المدرسة
استلمنا جميع أجهزة  iPadsونقوم بتجهيزها للطالب الستخدامها كأجهزة
تواصل .نحن مسرورون للغاية لمشاهدة النمو المستمر لقدرة طالبنا على
التواصل مع اآلخرين .سوف نستمر أيضا في شراء أصناف البقالة من متجر
البقالة المقلد حيث يلتقط الطالب األصناف ألجل االستعداد لغرفة
.Home Ec

