أبريل  2022الجزء الثامن

سجالت
الحرباء
أحدث الفعاليات واإلعالنات لمدرسة JORDAN VALLEY
SCHOOL

من إصدار شهر أبريل:
-

التقويم
دائرة ضوء الصف المدرسي
مجلس المجتمع المدرسي ()SCC
ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين
الخطط المدرسية
حرباء األسبوع

تقويم المدرسة
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حرباء تقديرات األسبوع1:45 ،
عطلة الربيع
اجتماع مجلس إدارة رابطة أولياء األمور والمعلمين3:30 ،
حرباء تقديرات األسبوع1:45 ،
مجلس المجتمع المدرسي  3:30حضوري
أسبوع تقدير المتطوعين
معرض المرحلة االنتقالية بمنطقة مدارس ،Canyons School District
مدرسة Jordan HS
حرباء تقديرات األسبوع 3:45 ،ص
يوم التعلم عن بعد
حرباء تقديرات األسبوع 1:45 ،ص
أسبوع تقدير المعلمين

معلم العام 2022
William Jackson
يتميز السيد  - Willالمعروف بهذا االسم في المدرسة -بالموثوقية واإلخالص للتعليم .ويتمتع بعقلية نمو ويبحث عن طرق جديدة ومبتكرة في تدريس طالبه في
المرحلة الثانوية ومرحلة ما بعد التعليم الثانوي .وقد أنشأ دروسا رائعة حضوريا وافتراضيا .قد ال يعلم البعض أنه صنع دروسا مرئية لطيفة وتفاعلية لتكميل
المنهج الدراسي الذي يقدمه في صفه .كما أنه يدعم طالبه بطرق عديدة! إحدى تلك الطرق التي يتبعها أنه يطلب لكل طالب خصيصا طابعا باسمه .وهذا يمكنهم
من وضع أسمائهم على مستنداتهم وأغراضهم .يستخدم دروس  Nearpodللتفاعل مع طالبه وأثناء تعليم التمثيل الضوئي ،مما ساعد طالبه على زراعة
النباتات في الصوبات الزجاجية!

دائرة ضوء الصف المدرسي
يتكون صف السيدة كلسي من طالب بالمرحلة الثانوية ومرحلة ما بعد التعليم الثانوي .يعد جميع هؤالء
الطالب في سن االنتقال .ويركزون على مجموعة متنوعة من المهارات تشمل العيش المستقل والمهارات
ذات الصلة بالوظيفة والتوظيف .وقد تم تجهيز غرف للمرحلة االنتقالية بأنشطة تدريبية للطالب من خالل
أموال خطة نجاح المعلم/الطالب .يعمل صف كلسي بجد في المساحات التالية ،Cafe JarViS ،والمختبر
التعليمي المهني ،وشقة استوديو .ويتلقى كل طالب مخطط مهام مصور يحدد المهام مثل غسيل األطباق
وغسيل المالبس ومسح األرضيات والتنظيف بالمكنسة الكهربائية والكنس والتنفيض ورش األسطح .وقد
أصبح الطالب على دراية تامة بكيفية القيام بهذه المهام في الصف الدراسي باإلضافة إلى غرف المرحلة
االنتقالية .قد نجح الطالب من خالل هذه المخططات حتى إنهم بدأوا في التنظيف خلف أنفسهم في جميع
المبنى! أحسنتم صنعا أيها الطالب!

ركن رابطة أولياء األمور والمعلمين
الكثير من التحديثات!
نشعر باالمتنان الشديد بوجود الممثل  Steve Eliasonفي مجتمعنا! وبفضل جهوده،
مرر المجلس التشريعي قانون  Medically Complex Children Waiverالذي
سيمنح  150طفال تقريبا من ذوي االحتياجات الطبية المعقدة دعما ماليا إضافيا .لقد
وافقوا على مليون دوالر .يمكنك التقديم على هذا االستثناء بدءا من شهر مايو .2022
يحتوي موقع ويب المدرسة على المزيد من المعلومات ورابط التقديم.
وأيضا نتوجه لكم بالشكر على االنضمام إلى مجلس  PTAفي استراحة طاقم
المعلمين في اجتماعات أولياء األمور والمعلمين الشهر الماضي" .أمسية أولياء
األمور" طريقة لطيفة للتعرف على أولياء أمور آخرين في مجتمعنا مع االستمتاع
بوجبة خفيفة سريعة.
شكرا لكم على ترشيح أعضاء مجتمعنا لمكافآت  PTAلهذا العام! لقد أرسلنا أسماءهم
إلى مجلس  PTAاإلقليمي .وأثناء اجتماع العاملين الشهر الماضي ،قمنا بتقديرهم
بشهادات وهدايا متبرع بها من المجتمع! تهانينا لـ  ،Gerri Marinoأخصائي عالج
مهني ،و ،Curtis Sandersonالمعالج الموسيقي ،وMelissa Higginson
و ،Janell Juettموظفي دعم الصفوف ،و ،Rachel Murphyمكافأة
 ،Chameleonو Kelsie Wilsonو ،Jenny Christensenكليهما على
جهودهما المتميزة في التدريس داخل الصفوف.
تذكروا ،إذا لم تنضموا إلى  PTAحتى اآلن ،فلن يكلفكم االنضمام سوى  5دوالرات.
انتقلوا إلى موقع ويب المدرسة لالنضمام!

المجلس المجتمعي المدرسي School
Community Council
خطط العام الجديد
انعقد المجلس الشهر الماضي ووافق على خطط "الحركة" باستخدام وقف األرض
وخطط  .Teacher/Student Successنخطط لشراء أغراض لتحسين الحركات
التطويرية واالنتقالية والتكامل الحسي والتحفيز الدهليزي والنضج في التوازن والتناسق
وزيادة القوة .ونخطط أيضا لشراء دراجة ثالثية للبالغين لطالب العام األخير من التعليم
الثانوي ومرحلة ما بعد التعليم الثانوي ،حيث استلمنا دراجات ثالثية جديدة لطالبنا
األصغر سنا من  Innovation Grantفي فصل الخريف .كما يسعدنا إضافة جدار
تسلق صخري معدل لمنطقة الصالة الرياضية والذي يساعد الطالب على ممارسة
عبور ممارسة خط المنتصف والتخطيط الحركي والتناسق والمرونة وزيادة قوة القبضة
وزيادة قوة البدن العلوي والسفلي .ومن المؤكد أن إضافة هذه األغراض ستساعد
طاقمنا على العناية بالطالب في جميع مجاالته مما سيساعد بدوره في إعداده للتعلم في
الصف الدراسي.

ملخص لحرباء األسبوع
"يمكنني االكتشاف"
تم تقدير الطالب الشهر
الماضي الكتشافهم أشياء
جديدة .تهانينا مرة أخرى
للطالب التالين!
 Nolanو JadeوMarley
و AngelوAshley
و ConnorوJesus
و SawyerوDavis
و Sanaو BearوLuke
وTalon

