فبراير  2022المجلد 6

سجالت
الحرباء
أحدث الفعاليات واإلعالنات لمدرسة .JORDAN VALLEY SCHOOL

داخل إصدار شهر
فبراير:
 -ملخص لحرباء األسبوع

المجلس المجتمعي المدرسي
ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين
احفظ التواريخ /التقويم
دائرة ضوء الصف المدرسي

تقويم المدرسة
فبراير :3
فبراير :4
فبراير :7
فبراير :8
فبراير :11
فبراير :14
فبراير :18
فبراير :21
فبراير :25
مارس :3-2

احتفال حرباء األسبوع 03:45
يوم التعلم عن بعد
وتلقي ترشيحات المعلم المثالي للعام
احتفال حرباء األسبوع 03:45
اجتماع مجلس إدارة رابطة أولياء األمور والمعلمين
يوم التعلم عن بعد والمجلس المجتمعي المدرسي ( 3:30عبر اإلنترنت)
عيد الحب
احتفال حرباء األسبوع 01:45
إجازة مدرسية  -يوم الرؤساء
احتفال حرباء األسبوع 01:45
مؤتمرات بين أولياء األمور والمعلمين

دائرة ضوء الصف المدرسي
أحرز فصل  Sally Scottتقدما هائال في مجال التعلم االجتماعي العاطفي .لقد واظبنا على التعلم والتدرب على كيفية التعامل بلطف
واحترام .وقد استخدموا سلسلة كتب توضح السبل المختلفة التي يمكن من خاللها مشاركة الطالب معا .اكتشف طالب آخرون كيف يساعدهم
التواصل على استخدام أجهزة االتصال المعززة والبديلة في تحقيق ما يريدونه بصورة أسرع .وفي األخير ،قرأوا كتابا عن مارتن لوثر كينغ
جونيور احتفاال برؤيته عن التعاطف واالحترام الجوهري ،وكيف يمكننا تبني نمط التفكير نفسه في فصلنا الدراسي .من خالل تعلم كيفية
مشاركة قواعد الفصل واتباعها ،نتعلم كيف نوضح أفضل ما بداخلنا من مشاعر مختلفة!

ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين
نشكركم على تقديم ترشيحات جوائز رابطة أولياء األمور والمعلمين! لدينا الكثير
والكثير من المبدعين االستثنائيين! نجهز أيضا لمنح المعلمين لدينا كل المستلزمات
المدرجة في قوائم رغباتهم والتي تدعم فصولهم الدراسية .وفي خالل شهر ،سنقدم
لطاقم العمل العشاء في المؤتمرات المنعقدة بين أولياء األمور والمعلمين .إننا شديدو
الشكر للعديد من األعضاء والتبرعات التي جعلت من هذه البرامج واقعا ممكنا .لم
يفت األوان بعد لتنضموا إلى رابطة أولياء األمور والمعلمين! يمكنكم استخدام هذا
الرابط  https://jordanvaIley.memberhub.com/storeأو إرسال 5
دوالرات مع الطالب عند ذهابه إلى المدرسة .سوف نضعهم في مغلف رابطة أولياء
األمور والمعلمين ونرسلهم إلى مجلس اإلدارة .اتصلوا بالمكتب إذا كانت لديكم أسئلة.
801-826-72OO

المجلس المجتمعي المدرسي School
Community Council
لقد وصلت جميع أجهزة االتصال .إن فصول االنتقال ليست جاهزة للعمل فحسب،
وإنما أعدنا تزويدها باألغراض واشترينا أغراضا أخرى إضافية تحسبا لفقد أي منها
أو تلفه .لقد أضفنا المزيد من األجهزة لغرفة االقتصاد المنزلي حتى يمكن للطالب
إعداد األطعمة الخفيفة والوجبات .زودنا أيضا األرفف بمواد البقالة ،وأضفنا مهام إلى
التعليم المهني .أقمنا معمال للتدريبات الوظيفية اإلضافية .أعدنا بناء الممرات الجانبية
المحيطة بالمبنى واستكمالها .إنه لمن الرائع أن نوفر مكانا آمنا لجميع طالبنا.

الملخص الشهري لحرباء األسبوع
إنني أتحمل المسؤولية!
كرم الطالب الشهر الماضي إلظهارهم كيفية تحملهم المسؤولية .لم تضم القائمة طالبا
كثيرين بسبب وضع التعلم عن بعد ،لكنها ما تزال قائمة رائعة حقا!
تهانينا لكل من  Nahalو Ethan Aو Baileyو Brooklynو SkylerوKris
و Benو.Miles
سنتناول خالل هذا الشهر ميزة "أنا أستطيع" مرة أخرى.

نجاح موقع Donors
Choose
الهيئة التشريعية تمول مشاريع
المعلمين من خالل "Donors
!"Choose
تلقت السيدة  KeIsieمواد
لالستخدام في الفصول الدراسية
االنتقالية ومهام وظيفية للطالب،
وتلقت السيدة  Beckyكرسيا
هزازا وأغراضا أخرى تدرك
بالحواس ،وستتلقى السيدة
 Donataأخصائية العالج
الطبيعي ،مجموعة متنوعة من
الدعم لمساعدة الطالب المتذبذبين
على التعلم في مكاتبهم .نأمل تقديم
وتمويل المزيد من المشاريع!
كونوا جاهزين!

