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سجالت
الحرباء
أحدث الفعاليات واإلعالنات لمدرسة JORDAN VALLEY
.SCHOOL

داخل إصدار شهر يناير:

تقويم المدرسة
 - 3اليوم األول للرجوع
 6 - 3متطوعين من مدرسة Juan Diego High School

-

دائرة ضوء الصف المدرسي
احفظ التواريخ
تحديثات الحضور
ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين
تحديث خطة المدرسة
حرباء األسبوع

 - 7يوم التعليم عن بعد للطالب
 - 13احتفال حرباء األسبوع ( 3:45مساء)
 - 14يوم بيانات فريق العمل  -بال طالب
- 14اجتماع مجلس مجتمع المدرسة
 - 17يوم مارتن لوثر كنج  -إجازة من المدرسة
 - 21احتفال حرباء األسبوع ( 01:45مساء)
 - 28احتفال حرباء األسبوع ( 01:45مساء)
فبراير
 - 3احتفال حرباء األسبوع ( 03:45مساء)
 - 11يوم التعليم عن بعد للطالب

دائرة ضوء الصف المدرسي
جرب السيد  Alexanderواآلنسة  Westشيئا جديدا في مدرسة  Jordan Valleyهذا األسبوع -التعليم التعاوني .فما هو هذا النوع من التعليم؟ تم
مزج الطالب من فصلين معا إلنشاء مجموعات أكاديمية فيما يسعى الطالب للتعامل مع التغيير .يركز السيد  Alexanderعلى مجموعات القراءة ،بينما
تركز السيدة  Westعلى الرياضيات .إنه مماثل للغاية لجداول المدرسة الثانوية .باإلضافة إلى هذا الشكل الجديد ،إنهم يعلمون كل طالب كيفية استخدام
جهاز اتصال .كما أنهم يخططون إلنشاء مجلس فصل دراسي عام لمساعدة الطالب على التواصل واالستجابة في المجموعات في كال الفصلين .لقد سعدنا
للغاية بالنمو الذي أحرزه هؤالء الطالب في التعبير عن أنفسهم!

ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين
جزائز  - PTAمن الذي سترشحه؟
في كل عام ،تقدم هيئة جائزة  PTSAجوائز لإلشادة باألفراد في مدرستنا ومجتمعنا .ونحتاج إلى ترشيحاتكم
لمساعدتنا في اكتشاف المستلمين لهذه الجوائز .عليك فقط ترشيح شخص تعتقد أنه يستحق الجائزة وسوف نضعه في
فئة الجائزة المناسبة.
يرجى السعي لترشيح جميع هؤالء الذين تعتقد أنهم يستحقون اإلشادة .يمكنك تكرار هذا االستبيان ألي عدد تريده من
المرات .لزيادة الفرص بشأن اختيار المرشح الخاصة بك كمتلقي للجائزة ،قم بتضمين بيانات ترشيح تفصيلية ومواد
داعمة (مثل صور لمرشحك أثناء عمله ووثائق تظهر مساهماته أو نتائجه وغير ذلك) .رابط الترشيح هنا
https://forms.gle/d7Z5NmwRiGUCJsJG7

تحديثات خطة المدرسة
وصلت جميع أجهزة االتصال .كما أن الفني لدينا ، Mike ،مشغول بتجهيزها الستخدام الطالب .يتعين على الطالب الذين سيتم تخصيص جهاز لهم أخذه إلى المنزل
وإعادته إلى المدرسة كل يوم .سوف تكون هذه األجهزة مقفلة على تطبيق االتصال .تواصل مع معلم الطالب أو أخصائي/فني لغة التحدث لمزيد من المعلومات
واألسئلة.

المجلس المجتمعي المدرسي School
Community Council
المتحدثون!!!

الحضور مهم! بدون الحضور إلى المدرسة ،لن يتمكن الطالب من تحقيق أهداف  IEPالخاصة
بهم .يساعد الروتين وبنية األنشطة اليومية الطالب في التقدم لتحقيق هذه األهداف .يعمل مجلس
 SCCعلى وضع خطة حضور إلزامية للطالب في مدرسة  .Jordan Valleyإذا كان لديك
رأي ،فيرجى عدم التردد في إرسال بريد إلكتروني إلى
( Becca.Stradling@gmail.comرئيسة مجلس .)SCC
نحن نخطط لبدء نشاط خارجي في الربيع! نشكرك على آرائك حيث نسقنا أفضل األيام
واألوقات لألوصياء إلحضار الطالب إلى ملعبنا المحاط بسور.

الملخص الشهري لحرباء األسبوع
أنا مؤدب "."I am POLITE
تمت اإلشادة بالطالب الشهر الماضي إلظهار وعيهم ضمن مبادرة أنا مؤدب
!POLITE
سيتم "اختيار" الطالب الذين يتبعون التعليمات ،ويتحلون باألخالق في غرفة الغداء،
ويبتسمون للمارة في الممرات ،ويتعاطفون مع األصدقاء وغير ذلك الكثير! الحرباء
مؤدبة!
سوف نركز هذا الشهر على كيف نستطيع تحمل المسؤولية.

