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 سجالت 
 ءا ب رحلا

 
 . JORDAN VALLEY SCHOOLأحدث الفعاليات واإلعالنات لمدرسة 

 

 التقويم المسائل الصيفية: 
                                               آخر يوم في المدرسة، واالنصراف في الثانية مساء   - مايو  26

 بدء السنة الدراسية الممتدة للطالب المؤهلين - يونيه  6

 أيام السنة الدراسية الممتدةآخر  - يونيه  21

       مساء   6          مساء  حتى  4:30ليلة العودة للمدرسة، من  - أغسطس  11

 23-‘22أول أيام العام الدراسي ’ - أغسطس  15

 أول يوم ألطفال الروضة  - أغسطس  18

 يوم العمال/ عطلة مدرسية  -سبتمبر  5

 مؤتمرات أولياء األمور والمعلمين التاسعة والعشرون  -سبتمبر  28

 عطلة مدرسية  -سبتمبر  30

 البداية -

 حفظ التواريخ -

 العام الدراسي الممتد

 الفرص الصيفية 

 اليوم األول 

 ليلة العودة للمدرسة 

 دائرة ضوء الصف المدرسي  -

 ملخص حرباء األسبوع  -

 2022حفلة التخرج لسنة 
                                                                ! وينتقل هؤالء الطالب ذوي االثنين وعشرون عام ا إلى الفصل التالي من التخرج                                                                  لقد احتفلنا مرة أخرى بالطالب الذين اجتازوا حدث ا هام ا آخر أال وهو 

مجتمعاتهم. ولقد تجاوز                                                                                                                      حياتهم. وسيبدأ البعض في المشاركة في البرامج اليومية، بينما سيرافق مدرب الوظائف طالب ا آخرين في عملهم عمال  جزئي ا في 

من طالبنا.                                                                                                                                كل طالبنا الخريجين صعوبات هائلة وتكيفوا على البيئة المحيطة بهم منتهجين في ذلك أساليب ا باسلة! وإننا نشيد بجهود ومرونة كل طالب

قد انتهى، إال أنهم   Jordan Valleyمدرسة                                                                                               ونعبر عن امتنانا أيض ا ألبطالهم الرائعين وهم أولياء األمور واألوصياء. فعلى الرغم من أن وقتهم في 

                                        سيظلون دوم ا جزء ا من أسطورة الحرباء.  

 

 

 

 



 

 دائرة ضوء الصف المدرسي
هذا العام بفرصة الخروج للمجتمع واستكشاف بيئات ومواضيع مختلفة وتعلم المزيد   Melissaحظي فصل األستاذة 

وذلك لرؤية    JVSباإلضافة إلى آخرين من مدرسة  State Fairعنها. فقد زاروا في سبتمبر معرض الوالية 

ي المكان  حيث تجولوا ف Gardner Villageالحيوانات والتناوب في ركوبها. وفي أكتوبر ذهب الفصل إلى قرية 

والتي تعني الساحرات والتي كانت إحدى المفردات اللغوية التي كانوا يدرسونها في    witchesوتعرفوا على كلمة  

، باإلضافة إلى رؤية بعض الحيوانات والخروج في نزهة بينما هم هناك.  Symple Readers Programبرنامج  

ب فال مكان أفضل لزيارته من القبة السماوية. وفي ديسمبر  وكان نوفمبر شهر دراسة الكواكب، وعند الحديث عن الكواك

واستمتعوا بتعلم طريقة الجلوس في المطعم والتحلي باآلداب.    Belgian Waffleذهبوا في رحلة سريعة إلى مطعم  

زرعة  ولكن مع األسف تم تأجيل الرحالت لعدة شهور بسبب قيود جائحة كوفيد. ومع ذلك تمكنوا من إنهاء العام بزيارة م

Wheeler Farm   في أبريل وحديقة حيوانHogle Zoo   في مايو. وشهدت كال الرحلتين نجاح ا كبير ا حيث تمكن                                                   

                                                                                                        الطالب من استخدام جهاز اتصال يمك نهم من التعرف على الحيوانات التي رأوها. كما حظوا كذلك بفرصة التفاعل مع  

                                           اآلخرين والتواصل معهم اجتماعي ا بشكل كبير. 

 الملخص الشهري لحرباء األسبوع
 "’أنا مهذب وأتحمل المسؤولية." 

 التحلي بالمسؤولية! و/ أو   التهذيبحظي بعض طالب العام األخير بالتقدير في شهر مايو ألنهم يتصفون بصفتين هما  

                                         فتهانينا مجدد ا إلى الطالب اآلتي أسماؤهم: 

Zariah  وYosias   وXander    وDylan  وElise P . 

وسوف نستمر بالتركيز على صفات التكيف في العام القادم مع اإلشادة بالطالب الذين يعممون هذه المهارات في كافة  

 أرجاء المبنى المدرسي. ونأمل أن يصبح الطالب قادرين على استخدام هذه المهارات في المنزل. 

 

 الحرباء تتكيف في كل مكان وبأي طريقة. 

 


