مايو  2022المجلد 9

سجالت
الحرباء
أحدث الفعاليات واإلعالنات لمدرسة .JORDAN VALLEY SCHOOL

من إصدار شهر مايو:

التقويم

 تحديث خطة المدرسة احفظ التواريخ دائرة ضوء الصف المدرسي -ملخص حرباء األسبوع

6-2
10
13
20
26

أسبوع تقدير المعلم
اجتماع مجلس إدارة رابطة أولياء األمور والمعلمين3:30 ،
احتفال حرباء األسبوع 01:45
مجلس مجتمع المدرسة 3:30
التخرج 3 ،مساء في Midvale Middle School
آخر يوم في المدرسة في الساعة الثانية مساء

 21 - 6يونيو
عام دراسي ممتد للطالب المؤهلين

دائرة ضوء الصف المدرسي
فصل  Ms. Beckyمكون من طالب روضة األطفال والصف األول .يرمز الفصل على المهارات األكاديمية واالجتماعية
والعملية .عمل صف  Beckyبجد على مهارات القراءة المتعلقة بمفاهيم الكتابة والصوتيات .وعمل الطالب على التعرف
على العناوين والصور على الصفحات ،وتتبع ذلك جمل صورية في مجموعة القراءة .وحصل الطالب مؤخرا على تجربة
السعي وراء البيض كجزء من قصة " ."TheEgg huntوعملوا في الصوتيات على أحرف األسماء وأصواتها وإيقاعها.
تعاون فصل  Beckyمع أخصائي النطق إلنشاء لوحات تواصل تستخدم أيضا  iPad CoughDropلزيادة فرص
التواصل في العلوم .استمتع الطالب بهذه األنشطة وهم يحققون تقدما في مهارات التواصل .بدأ فصل  Beckyفي تناول
الغداء في الكافتيريا في العام الحالي ،ويقوم العديد من الطالب بتنظيف أطباق الغداء الخاصة بهم .نحن فخورون بتعلم كل
هؤالء الطالب.

حرباء األسبوع

تحديثات خطة المدرسة
خطة نجاح  Land Trustوالمعلم والطالب

كرم الطالب الشهر الماضي للكيفية
التي أظهروا بهم مدى وعيهم!

نشعر بالكثير من اإلثارة العتماد الخطتين للعام الدراسي القادم .ستوفر
 Land Trustجدارا صخريا مالئما للعبور في الصالة الرياضية .هناك
العديد من المزايا لطالبنا ،من بينها :التدرب على عبور خط المنتصف
والتخطيط الحركي وزيادة قوة الجسم والمسكة والتنسيق وحل المشاكل
والثقة؛ وهذا قليل من بين كثير .ستدعم خطة نجاح المعلم والطالب الحركة
الدقيقة والحركات الحركية الكبرى لكل الطالب مع مجموعة متنوعة من
المعدات الممتعة .نتطلع قدما للحصول على كل شيء في الصيف الحالي!

تهانينا إلى  Tinaو  Boو  Troyو
!Cameron

الطالب في .Jordan Valley School A.D.A.P.T
إنهم قادرون ،ويمكنهم االستكشاف ،وهم واعيون ومهذبون ويتحملون المسؤولية!

