أكتوبر  2021الجزء الثاني

سجالت
الحرباء
أحدث الفعاليات واإلعالنات لمدرسة JORDAN VALLEY
.SCHOOL

من إصدار شهر
أكتوبر:

الفعاليات القادمة

 الفعاليات القادمة دائرة ضوء الصف المدرسي حرباء األسبوع ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين بإيجابية تحديثات مجلس المجتمع المدرسي والخطةالمدرسية

احتفاالت حرباء األسبوع كل جمعة الساعة 1:45
 8أكتوبر  -مجلس المجتمع المدرسي School Community Council
 15 - 14أكتوبر  -عطلة الخريف/ال توجد مدرسة
 20 - 19أكتوبر  -صور المدرسة
 22أكتوبر  -رقص العودة 6 ،مساء إلى  8مساء في الصالة الرياضية
 26أكتوبر  -مزرعة القرع في المدرسة
 29أكتوبر  -صناديق سيارات "خدعة أم حلوى" استضافة كنيسة St. John’s Episcopal
Church

 12نوفمبر  -بوتيك جمع تبرعات العطالت مع مزاد صامت

دائرة ضوء الصف المدرسي
عادت السيدة  Rustمن إجازة األمومة ونحن متحمسون جدا لمعرفة ما في جعبتها لطالبها .ويمارس الطالب في سن
االنتقال مهارات العيش المستقل والمهارات ذات الصلة بالوظائف لالستعداد لما ينتظرهم حين يكملون فترة دراستهم
بمدرسة  .Jordan Valleyبدءا من هذا الشهر ،سيجرب الطالب العمل في وظائف في Belgian Waffle
 Restaurantو .Plant Jungleوسيتابعون العمل في شقتنا بالمدرسة لممارسة ترتيب السرير والعناية بمالبسهم.

رابطة أولياء األمور والمعلمين بإيجابية
مرحبا بأسر  Jordan Valleyالرائعين!
خريف سعيد! نرجو أن يكون عامكم يسير على ما يرام .كان من الرائع مقابلة بعض منكم في
أمسية أولياء األمور أثناء اجتماعات أولياء األمور والمعلمين.
ستبدأ رابطة أولياء األمور والمعلمين بداية رائعة هذا العام .وقد تمكنا من صنع عشاء
للمعلمين أثناء االجتماعات .عضويتنا تتسع .ونرغب بأن تنضموا إلينا .زوروا
 https://jordanvalley.memberhub.com/storeلالنضمام .ال توجد ساعات
تطوع مطلوبة ،ولكن نود تواجدكم إذا كان لديكم وقت.

ال يبعدنا عن انطالق بوتيك عطلة جمع التبرعات السنوي سوى بضع أسابيع فقط.
وسيقام يوم الجمعة ،الموافق  12نوفمبر من الساعة  4وحتى  7مساء في مكتب
المنطقة التعليمية .نجمع تبرعات من خالل طاوالت شراء للبائعين لبيع أغراضهم
وأيضا من خالل مزاد صامت .لو كنت مهتما (أو تعرف شخصا مهتما) بوضع طاولة
لبيع أغراضك أو إن كنت ترغب في التبرع بشيء في مزادنا الصامت ،يرجى
االتصال بي هاتفيا أو عبر رسالة نصية قصيرة .سعر الطاولة  30دوالر ونرحب
بأغراض المزاد الصامت من جميع األحجام.
~  ،Becca Stradlingمديرة رابطة أولياء األمور والمعلمين
0464-930-602

المجلس المجتمعي المدرسي School
Community Council
اجتماعنا القادم يوم الجمعة  8أكتوبر من  3:30إلى  4:30بمدرسة Jordan
 .Valleyإذا كنت سجلت لالشتراك بالمجلس ،فيرجى التخطيط للحضور .ما يلي

رابط موقع الويب حيث يمكنك العثور على مالحظات االجتماع من شهر سبتمبر
وجدول أعمال اجتماع شهر أكتوبر.
https://jordanvalley.canyonsdistrict.org/scc/

غرف االنتقال تعمل على قدم وساق .أجهزة االتصال الجديدة لم تصل بعد ،ولكنننا
نجهز األمور لحين وصولها! لقد وظفنا  Mike Twedeكتقني ميداني متكيف لدعم
كافة النواحي التقنية القادمة!

ملخص لحرباء
األسبوع
"أنا أستطيع"
تم اإلشادة بالطالب األسبوع
الماضي لما أظهروه من
قدرتهم على القيام بمهارات
مختلفة طوال اليوم الدراسي!
تهانينا مرة أخرى للطالب
التالين!
 FrankieوAshton
و JacobوKaine
و JaysonوAbby
و BraydenوLincoln
و MarshallوAdriana
و Finnو JaelوNoah W
و SammieوSteven
و Stephanieو.Timmy

