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ً مرحبا
 بعائالت وموظفي

 مدارس منطقة 
نیو بریتن الموحدة:

شكراً لكم على االستمرار في قراءة النشرة 
اإلخباریة الجدیدة، "رسالة المنطقة". لدینا 

العدید من األشیاء التي نحتفل بھا وأیضاً 
الكثیر من العمل الذي یتعین علینا القیام بھ. 
ستبقیك ھذه النشرة اإلعالمیة على اطالع 

على األشیاء الرائعة التي نراھا على 
مستوى المنطقة التعلیمیة لنظامنا 

المدرسي. یعتبر موظفینا وعائالتنا جزء 
بالغ األھمیة في خططنا لتنمیة وتحسین 

مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة.  شكراً 
لكم على الوقت الذي قضیتموه في البقاء 

على اتصال معنا!

شریكم في العمل،

(Tony Gasper) المشرف توني جاسبر

نشرة اعالمیة من مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة 



طاقم برنامج ما بعد المدرسة المسمى  "The Hit Factory" یطرح صورة 
جماعیة. الصورة مقدمة من نیو بریتین
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المجلد 1 / اإلصدار 05

المساھمون في النشرة اإلعالمیة

المقاالت بقلم:
أعضاء فریق القیادة العلیا

وفریق األتصال في منطقة مدارس نیو بریتن

الفنون التشكیلیة واألتصاالت بواسطة:
 باول فیغات و راین النجر

Pawel Figat & Ryan Langer

تمت الترجمة بواسطة:
دیانا ریوس و ماجدة ناصر
Diana Rios & Majedah Nassir

شكر خاص لــ
كل شخص أرسل صور من مدارس منطقة نیو بریتن

مجلس التعلیم في نیو بریتن

القیادة العلیا



موسم المیزانیة قید التنفیذ
رسالة من المشرف العام توني جاسبر

A

من أھم األعمال التي یمكن ألي مشرف مدرسة القیام بھا ھو إعداد مقترح 
میزانیة لمجلس التعلیم المحلي للنظر فیھ ثم دعم المجلس أثناء تداولھ بشأن 

ما سیطلبھ من المسؤولین المنتخبین في المدینة. 

نحن اآلن في قلب موسم میزانیتنا. بعد االستماع إلى العرض الذي قدمتھ 
وتوصیات قدمت من قبل مجلس التعلیم في نیو بریتن طلباً إلى مركز البلدیة 
في نیو بریتین لزیادة قدرھا 8.33٪. في حین أن ھذا الرقم قد یبدو كبیراً 

 للوھلة األولى فمن المھم أن تتذكر أن مدارس منطقة نیو 

بریتن لم تتلق أي إضافات في زیادة التمویل المحلي منذ العام الدراسي 
2016-2017. منذ تلك الزیادة في المیزانیة فقد شھدنا ارتفاع التكالیف 

ً كما ھو الحال في أي منزل وھذا  والتضخم التصاعدي بنسبة 23٪ تماما
یعني أننا شھدنا انخفاضاً بنسبة 23٪ في القوة الشرائیة لتلك الدوالرات.

استخدمت اإلدارة التعلیمیة المنح الحكومیة والفیدرالیة لتعویض الفرق 
خالل سنوات المیزانیة ھذه. بصورة مماثلة وعلى الرغم من أننا نطلب 
ً بتخفیض عدد كبیر من الموظفین الذین  زیادة في المیزانیة فإننا نقوم أیضا
تم تعیینھم بموجب أموال اإلنعاش الفیدرالیة المؤقتة من صندوق اإلغاثة في 

 .ESSER حاالت الطوارئ للمدارس المسمى

المیزانیة المقترحة ھي نتیجة مئات من ساعات العمل من قبل محترفین 
متخصصین على مستوى المدارس والمنطقة التعلیمیة. كان ألكثر من 200 

معلم صوت في ھذه العملیة ألول مرة في تاریخ المنطقة الحدیث. 

یشعر فریقنا بالثقة في أن ھذه المیزانیة تمثل على أفضل وجھ احتیاجات 
األطفال والمعلمین في نیو بریتن ونتطلع إلى مناقشاتنا مع حكومة بلدیة نیو 

بریتن.
میزانیة

عملیة ھادفة وشفافة للموازنة المحلیة وطلبات المنح

- األساسیات 10 -



یوجد لدى Shumpert أو chillshump@ على Tik Tok ما یقارب من 
160 ألف شخص متابع عبر منصات التواصل االجتماعي. أكثر فیدیوھات 

ً أكثر من 6.1  انتشاراً ھي "تعلیم طالبي كیفیة تحقیق فوز قوي" لدیھ حالیا
ملیون مشاھدة على Tik Tok. یقوم  الطالب الذین یظھرون في الصور 
ومقاطع الفیدیو بتسلیم  إذن خطي بموافقة الوالدین أو الوصي القانوني على 

ظھورھم في الصور أو مقاطع الفیدیو.

"أرسلت لي أمي مقطع فیدیو لھ وتفاجأت بعدد مرات المشاھدة واالعجابات. 
 اعتقدت أن ھذا رائع".قال جیریما  وھو أحد الطالب في البرنامج، وأضاف 

"أعتقد أن الناس سیبدأون في متابعتي كثیراً." 

الغرض من "The Hit Factory" ھو إنشاء خدمة توجیھ للطالب الذین 
یرغبون في تعلم كیفیة استخدام برنامج FL Studio و iMovie وتشجیعھم 
على اتخاذ قرارات جیدة نحو مستقبل إیجابي. األھداف الرئیسیة ھي غرس 
وتطویر المھارات القیادیة والمسؤولیة وخلق مساھمة للمجتمع من خالل 
الخدمة وتعلم المھارات الحیاتیة والتمتع بالزمالة وتنمیة الثقة بالنفس. یھدف 

The Hit Factory إلى خلق ثقافة الكفاءة 

! THE HIT FACTORY HITS BIG برنامج
برنامج ما بعد المدرسة لمدرسة بوالسكي یحقق مكاسب على وسائل التواصل االجتماعي

ماركوان شومبیرت رید (Marquan Shumpert-Reid) ھو مساعد دعم 
السلوك في مدرسة بوالسكي المتوسطة والذي یصادف أنھ منتج موسیقي 
موھوب. وجد المنتج الموسیقي الموھوب طریقة جدیدة لمشاركة شغفھ مع 
اآلخرین عندما بدأ برنامج " The Hit Factory" وھو برنامج ما بعد المدرسة 
والذي بدأ العام الماضي مع السید إریك فلوریس (Erik Flores) المنسق ما بین 

المدرسة والعائلة. 

ً ما  "أدى شيء ما إلى شيء آخر، ومنحتنا وسائل التواصل االجتماعي نوعا
فرصة لتوسیع ھذا األمر لیصبح أكبر. قال شومبیرت: "أرى على األقل بالنسبة 
لي ولعملي وثم مع األطفال ورأیت المزید من الشغف". "یعد ھذا حافزاً لمنح 
األطفال لفعل الشيء الصحیح  والحفاظ على الدرجات والحفاظ على الحضور 
وكل شيء آخر. إذا كان برنامج ما بعد المدرسة ھو ھذا النوع من الحافز إلبقاء 
ھؤالء األطفال في الطابور وحملھم على القیام بما یجب علیھم فعلھ فأنا أؤید 

ذلك ". 

ً تمكنت فیھ مواھب كل من شومبیرت وفلوریس ال سیما  أصبح البرنامج مكانا
في الموسیقى ودعم األطفال ومن التألق حقاً ویالحظ الناس ذلك. 



واالنتماء لبناء عالقات إیجابیة والتأثیر بشكل إیجابي على الحضور في المدرسة 
والسلوك والمشاركة.

قال جیریما عندما سئل عما وجده ھو الجزء األكثر مكافأة في البرنامج: "مع 
العلم أنھ یمكنك كسب المال من ھذا ولكن لیس علیك ذلك. یمكنك استخدامھ 

كھوایة ولكن إذا كنت ترغب في ذلك أو یمكنك استخدامھ كعمل جانبي."
قال فلوریس: "الجزء األكثر مكافأة في البرنامج ھو عندما یجتمع كل شيء معاً 
ویكون رد الفعل الذي یقدمھ الطالب". "یبدو األمر كما لو أنھم ال یستطیعون 

تصدیق أنھم فعلوا ذلك بأنفسھم."

 ً أنتج شومبیرت الموسیقى ألكثر من 15 عاما
 Lil حیث قام بعمل إیقاعات وآالت موسیقیة لـ
 French و Joyner Lucas و Wayne

Montana و Snowprah والعدید من نخبة 

الفنانین مع لوحات جمعیة صناعة التسجیالت 
األمریكیة (RIAA) لعرضھا علیھا. قام 
فلوریس بإنتاج تصویر بالفیدیو لمغني الراب 
والفرق الریاضیة وشركات المالبس 

والمحامین وغیرھم.

یعد [برنامج ما بعد المدرسة] حافزاً لألطفال للقیام بالشيء الصحیح والحفاظ على 
الدرجات والحفاظ على الحضور وكل شيء آخر…

ماركوان شومبیرت - رید

 قم بزیارة chillshump@ على TikTok أو 
Instagram لمتابعة أخبار Beat Coach واالستماع 

إلى مشاریع The Hit Factory الحالیة.

تعلیم طالبي كیفیة صنع ایقاع 
تعلیم طالبي كیفیة قوي�🔥�

تقطیع العینات 

تعلیم طالبي كیفیة تسلسل 
النبضات وتعدیلھا

 وتكوینھا

TikTok على الـ @chillshump لقطات من حساب



طالب في مدرسة تشامبرلین االبتدائیة
یشرف على مشروع تجدید المدرسة

(بعد 70 عاًما)
بوول سالینا (Paul Salina) مدیر العالقات 
واألعمال في مركز البلدیة/المدرسة في نیو بریتن 
ً على مدرسة تشامبرلین  وھو لیس غریبا
(Chamberlain) االبتدائیة. بدأ سالینا روضة 

األطفال في تشامبرلین في عام 1953 وذلك بعد 
عام واحد فقط من افتتاح المدرسة في البدایة. الیوم 
ھو جزء من الفریق الذي یشرف على التجدید بعد 

70 عاماً. 

تخرج سالینا من مدرسة نیو بریتن الثانویة في عام 
1966 قبل أن یبدأ مسیرتھ التعلیمیة الخاصة في 

نیو بریتن في عام 1970. وبحلول عام 2003  كان 
سالینا مستعداً للتقاعد من منصبھ كمدیر لمدرسة نیو 
بریتن الثانویة. وفي عام 2011  خرج سالینا من 
التقاعد لمدة "عام واحد" كمشرف مؤقت. ثم بقي 
في منصب مساعد المشرف وكبیر مسؤولي 
العملیات في مدارس منطقة نیو بریتن حتى عام 

2018. ومنذ ذلك الحین عمل سالینا 

في مدینة نیو بریتن كممثل مكتب العمدة إیرین ستیوارت 
في العدید من مشاریع بناء وتجدید المدارس وكحلقة 
اتصال مع المشرف. في ینایر قاد العدید من موظفي 
مدارس نیو بریتن في جولة حول موقع البناء مع مات 
جالسر (Matt Glaser) مدیر المشروع األول لشركة 

.New Field Construction

قال سالینا: "لطالما حظیت بمكانة خاصة لتشامبرلین في 
قلبي كأول تجربة مدرسیة لي كطالب". "أن تكون طالباً 
في تشامبرلین في السنة الثانیة من االفتتاح في شارع 

الكامل Newington Avenue ثم المشاركة في التجدید 
ً كانت تجربة رائعة. عند رفع آخر  للمبنى بعد 70 عاما
علم على القطعة الفوالذیة التي ُوضعت  في مدرسة 
تشامبرلین الجدیدة كنت فخوراً بالتوقیع على العارضة 

الفوالذیة ".

بدأ مشروع التجدید في مدرسة تشامبرلین االبتدائیة في 
صیف عام 2021 بعد أن استفادت نیو بریتن من 

"لطالما كان لدي مكانة 
خاصة لتشامبرلین في 

قلبي كأول تجربة 
مدرسیة لي كطالب"

بوول سالینا



حزمة حكومیة تضمن سداد التمویل لـ 95٪ من المشروع من خالل برنامج 
منحة بناء المدارس الحكومیة. 

عند اكتمال المشروع، سیتم تجھیز تشامبرلین لتقدیم أفضل دعم للطالب 
الذین یعانون من إعاقات سمعیة في جمیع أنحاء المنطقة، مع فصول دراسیة 
ً لدعم احتیاجات الطالب وغرفة خاصة الختبار  مصممة ومجھزة خصیصا
قیاس السمع مما یسمح للموظفین بإجراء اختبارات السمع في الموقع. من 
الفصول الدراسیة إلى الملعب ركز الفریق على أدق التفاصیل. حتى معدات 
الملعب تم اختیارھا على وجھ التحدید للتأكد من أن المواد المستخدمة لن 

تتداخل مع أجھزة استماع المساعدة.

"في المبنى الجدید سوف تكون تشامبرلین ھي المدرسة التي سیحضر 

فیھا جمیع الطالب الذین یعانون من إعاقات سمعیة من المنطقة ألن المبنى 
الجدید یحتوي على ساحات صوتیة" قال مدیر تشامبرلین مانویل زالدیفار 
(Manuel Zaldivar) وأضاف "سوف یمتص الصدى لطالبنا الذین یعانون 

من ضعف السمع. بكل األحوال فإن الجزء األكثر روعة من ھذا ھو كیف 
سیستفید مجتمع المدرسة بأكملھ من تجربة أكثر راحة في صالة الطعام وقاعة 

المحاضرات وصالة األلعاب الریاضیة."

كان الھدف الرئیسي للمشروع ھو تحسین إمكانیة الوصول وتخفیف االزدحام 
المروري في جمیع أنحاء المدرسة. یشتمل التصمیم الجدید على مداخل 

ومناطق إنزال منفصلة  لحركة مرور الحافالت والعائلة.

قال سالینا: "في جمیع أعمال التجدید في مدارسنا بحثنا في االحتیاجات الحالیة 
لسكاننا". "عندما تم بناء مدارسنا كان الجمیع تقریباً یذھبون إلى المدرسة سیراً 
على األقدام ولم تبدأ الحافالت المدرسیة حتى عام 1972 تقریباً في نیو بریتن. 
نظراً ألننا أضفنا الحافالت ومع أولیاء األمور الذین یقودون سیاراتھم فقد 
أصبحت حركة المرور بالفعل مصدر قلق. لقد حلت جمیع مشاریعنا المدرسیة 
بعض ھذه المشكالت عن طریق إبعاد حركة مرور الحافالت المدرسیة عن 

حركة مرور أولیاء األمور ".

وأشار سالینا إلى أن العدید من المدارس المبنیة الحدیثة تجمع القاعات 
ً في غرفة واحدة متعددة  وصاالت األلعاب الریاضیة والكافیتریات معا
األغراض. ھذا لیس ھو الحال مع تشامبرلین، یحتوي المبنى الجدید على 
فصلین دراسیین لتعلیم الموسیقى  وفصول دراسیة تقلیدیة وقاعة احتفاالت 

وكافیتریا ومركز إعالمي وصالة لأللعاب الریاضیة.

من المتوقع االنتھاء من تجدید مدرسة تشامبرلین االبتدائیة في الشھرین 
المقبلین، حیث أن الطالب والموظفون متحمسون لبدء العام الدراسي 

2023-2024 في منزلھم الجدید.

قال زالدیفار: "بالنسبة لمجتمع مدرسة تشامبرلین یعني المبنى الجدید فرصة 
للحصول على مكان ترحیبي وحدیث وآمن للتعلم". "نتطلع إلى جعل ھذا 
المبنى مصدر فخر لمجتمعنا من خالل جعل التعلم والحب والمشاركة أولویة." 

تود مدارس منطقة منیو بریتن أن تشكر بوول 
سالینا على تفانیھ المستمر في تحسین التعلیم من 

خالل التعاون في نیو بریتن.

البیئة
بیئات تعلیمیة ھادئة وآمنة ونظیفة 

وصحیة
  - األساسیات 10 -

الصور المعروضة أعاله ھي من مجموعة الصور الشخصیة لـ 
بول سالینا من أیامھ عندما كان طالباً في تشامبرلین.

مدیرة المدرسة فیوال جالسر 
تجلس على مكتبھا عام

1954 

المعلم السید لینو كونتي في 
آخر یوم دراسي عام 1960



مشروع
 مدرسة تشامبرلین

 االبتدائیة





الكل 

متساوون

كانت كتابة ھذه القصیدة المنطوقة في الموسیقى تجربة جدیدة بالنسبة لي. لم أضطر أبداً إلى 
الكتابة عن موضوع بھذه الجدیة  وأردت أن أضع شغفاً في كلماتي. الموضوع كان عن حقوق 

اإلنسان ویجب أن یتمتع الجمیع بنفس الحقوق وال ینبغي معاملة أي شخص بشكل مختلف. یجب 
أن یتمتع الجمیع بحریة التعبیر وحریة ممارسة شعائرھم الدینیة ونفس حقوق اإلنسان بما في ذلك 

الحصول على التعلیم والرعایة الصحیة. تقول نھایة قصیدتي "إن مھمتنا ھي الحفاظ على ھذا 
الشعلة حیة". أخطط لدعم حلم مارتن لوثر كینغ جونیور والحفاظ على الشعلة حیة من خالل أن 

أصبح طبیبة ". 

مانھا رحیم

تقدیراً لمارتن لوثر كینغ جونیور یشرفنا أن نشارك ھذه القصیدة بالكلمة 
المنطوقة التي كتبھا  مانھا رحیم وھي طالبة في الصف السادس في مدارس 

نیو بریتن 



بقلم مانھا رحیم

الكل متساوون

یجب علینا أن نؤمن بحقوق اإلنسان،
أعط صوتاً لمن ال یستطیع الكالم،
كافح لضمان تمتع الجمیع بالحقوق،

أن یكونوا أحراراً وآمنین مھما كانت عقیدتھم.
دافع عن اآلخرین واجتھد من أجل السالم.

آمن بحقوق اإلنسان،
واسعى جاھدا من أجل حقوق متساویة،

لجمیع شعوب العالم،
أن یكون لدیك نفس الصوت ونفس الحقوق،
مفتاح مستقبل أفضل یكمن في اإلیمان

 بحقوق اإلنسان.

التعلیم حق ولیس امتیاز
الكل یستحق أن یتعلم ویتعمق

إنھ طریق إلى مستقبل مشرق جداً،
مفتاح النجاح، لذا حارب

من أجل الحق في المعرفة نھارا ولیال.

كل إنسان على قید الحیاة،
یحق لھ الحصول على الرعایة الصحیة،

من أجل ضمان رفاھیة الجمیع،
من الصغار إلى الكبار،

إنھا قیمة عامة یجب حمایتھا ومشاركتھا.

المساواة حق،
یجب علینا جمیعا أن نقف معاً،

من أجل تحقیق العدالة،
لذا سنكون واحداً و

نعیش بسالم وعدل إلى األبد.

حریة التعبیر ھي حق
للتعبیر عن أفكارنا ومشاعرنا دون خوف.

إنھا الحریة التي ال یمكن إنكارھا
للتحدث بصوتنا أو الكتابة

إنھ حق یجب أن نكافح دائماً من أجل الحفاظ علیھ.

الحق في حریة الدین
ال یمكن أن تؤخذ بعیدا في

الوالیات المتحدة األمریكیة.
یجب أن یكون لنا الحق في الصالة

لذلك دعونا نعیش حیاتنا بالفرح والسالم،
الحریة الدینیة حق.

كل منا لدیھ طریقھ الخاص الذي یجب أن یسلكھ.
لكل منھا أھداف وأحالم لتحقیقھا.

لكن مھما كانت خالفاتنا،
یجب علینا جمیعاً أن نثق في حقوق اإلنسان.

مھمتنا ھي الحفاظ على ھذا الشعلة حیة.
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یحضر فریق مدارس منطقة نیو بریتن سلسلة 
التعلم على مستوى الوالیة

 یحضر فریق المنطقة سلسلة تعلیمیة مھنیة حول تدریس 
القراءة في الصفوف من ریاض األطفال وحتى الصف 
الثالث برعایة جمعیة كونیتیكت لمشرفي المدارس العامة 
ووزارة التعلیم بوالیة كونیتیكت. الفصل عبارة عن مزیج 
من التعلم الشخصي والتعلم عبر اإلنترنت مع 12 منطقة 
 ً ً تدریبا أخرى في كونیتیكت. تتلقى نیو بریتن أیضا
ً من الدورة لمراجعة كیفیة بناء األنظمة التي  متخصصا
تساھم في تحسین النتائج للطالب بما في ذلك التطویر 
المھني والمواد والجداول الزمنیة والتعاون المستمر بین 

المعلمین حول العناصر السبعة للقراءة. 

نظرة على أكادیمیات مدرسة نیو بریتن الثانویة قبل 
شھر التعلیم الفني المھني

یوجد في مدرسة نیو بریتن الثانویة أربع أكادیمیات تتبع 
نموذج مؤسسة األكادیمیة الوطنیة: أكادیمیة إدارة األعمال 
والتمویل وأكادیمیة الخدمة العامة وأكادیمیة التصنیع 

والھندسة والتكنولوجیا وأكادیمیة الصحة والعلوم. 
داخل كل أكادیمیة یمكن للطالب تلقي الفرص واألفكار 
والتعلیمات المباشرة التي تلبي مسارھم. یتضمن ذلك أخذ 
دورات دراسیة ذات اھتمام تتماشى مع فرص وظیفیة 
مذھلة بعد المدرسة الثانویة. باإلضافة إلى ذلك یتمتع 
الطالب في األكادیمیات بفرص للحصول على تدریب 
داخلي مدفوع والمشاركة في سلسلة نقاش من شركاء 
الصناعة وحضور العدید من الفعالیات األخرى وبمتابعة 
ومراقبة موظف آخر یؤدي الدور عن كثب وأیام العمل ھو 
نشاط یجتمع فیھ شركاء األعمال من مجموعة متنوعة من 
الشركات في مدرسة لتبادل المعلومات حول مكان عملھم 
ووظائفھم والتعلیم والمھارات المطلوبة للنجاح في حیاتھم 

المھنیة. ویوم المقابلة وغیر ذلك الكثیر.
یمكن للطالب في الصف الثامن الذین یخططون لاللتحاق 
بمدرسة نیو بریتن الثانویة والذین یرغبون في االنضمام 
إلى أكادیمیات مدرسة نیو بریتن الثانویة استخدام الرابط 
أدناه للتقدیم وسوف یحتاجون إلى التأكد من إضافة فصل 

إلى جدولھم الدراسي عند فتح التسجیل.
التوظیف واالستبقاء:

 تنمیة مسیرتك الخاصة
استضاف مدارس منطقة نیو بریتن الموظفین المھتمین 
بمسار RELAY للحصول على معلومات حول 
البرنامج. و RELAY ھو أحد برامج مدارس منطقة نیو 
بریتن إلصدار الشھادات البدیلة والموجھة إلى المعلم 
والمصممة لمختصینا المساعدین والموظفین غیر 

المعتمدین. شكرا لكل من شارك في الدورة.

یمكن لجمیع طالب الصف الثامن المھتمین أو طالب المدارس 
الثانویة الحالیین التسجیل على موقعنا اإللكتروني على 

www.newbritainacademiesct.org
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المجد من إدارة المواھب!
تتعاون إدارة المواھب مع Local 871 وإدارة األكادیمیین 
للترویج لرسالة متماسكة حول إعادة تنظیم المنطقة. المجد 

للتعاون!

تقوم كل من مدرسة قافني (Gaffney) وبوالسكي 
 New Britain High) وثانویة نیو بریتن (Pulaski)
School) بتجربة وعمل  التقریر أالول عن عملیة 
اإلصابة/المرض لتقلیل الوقت بین وقت وقوع الحادث 
 Nick) واإلبالغ عن المطالبة. المجد لـ نیك الغانا
Lagana) لبدء ھذه العملیة التجریبیة وشكراً للمدارس التي 

شاركت. 

ھل تعلم أن شھر فبرایر ھو شھر صحة أسنان األطفال؟ 
المجد لـ نیبي سانشیز (Nebbie Sanchez) مسؤول 
االتصال ما بین المدرسة  والعائلة في مدرسة سمالي 
(Smalley)، الذي تم اختیاره مؤخراً كبطلة لصحة الفم من 
شركاء صحة األسنان في والیة كونیتیكت. ستحصل السیدة 
سانشیز على جائزة تقدیریة لعملھا في مجال الدعوة إلى 
التثقیف في مجال صحة الفم والخدمة المثالیة لألطفال. 
استخدمت السیدة سانشیز دورھا في مركز موارد األسرة 
في مدرسة سمالي لدعم العائالت التي لدیھا أطفال صغار 
للمشاركة في جلسات اللعب والتعلم والتأكید على أھمیة 

زیارة طبیب األسنان في سن مبكرة. 

المجد لمایرا رودریغیز (Mayra Rodriguez) مدیرة 
برامج الشراكة لتكریمھا من قبل مجلس الوقایة المحلي في 
نیو بریتن لدورھا المھم في نجاح ضمان أن طالبنا قد 
شاركوا في استطالع "عدد أصوات الشباب" العام 
الماضي. أجاب 72٪ من شبابنا على االستطالع مما جعلھ 
ً على  أنجح استطالع من ھذا النوع ھو األكثر نجاحا

اإلطالق.

ھل سمعت عن مجلس الوقایة المحلي؟
تتمثل مھمة مجلس الوقایة المحلي في إشراك شركاء 
المجتمع من خالل التعاون مع االستفادة من الموارد التي 
تعمل على تثقیف الشباب وتمكینھم لیكونوا مسؤولین من 
خالل عیش حیاة إیجابیة وخالیة من الكحول والمخدرات 
غیر المشروعة .في كانون دیسمبر 2020، حصلنا على 
منحة متعددة السنوات ترحب بنا في مجتمع أكبر مع 
جائزة مجتمعات خالیة من المخدرات من الفیدرالیین. إن 
صوت الشباب ھو مركز اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة 

عندما یتعلق األمر بما یناسب شبابنا بشكل أفضل. "

التركیز على الریاضیات
تم جدولة الجوالت اإلرشادیة في الریاضیات ویتم إجراؤھا 
في جمیع المدارس االبتدائیة لدعم تنفیذ المعلمین لمنھج 
الریاضیات التوضیحي. یركز المعلمون على تطویر 
مجموعة الریاضیات الخاصة بھم لتشمل التعلم المتمركز 
حول الطالب لبناء فھم أعمق لمفاھیم الریاضیات وتنفیذ 
ً أطول في التعامل  المناھج الدراسیة. یقضي الطالب وقتا
مع المفاھیم المھمة وھو ما نسمیھ الكفاح المثمر من أجل 
بناء فھمھم للریاضیات والحساب بدالً من جعلھم یعتمدون 

على الحفظ.
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 Dos En طالب صفوف "إثنان في واحد" المسماة
Uno یكتسبون نشاطاً جیداَ!

ُتظھر البیانات المبكرة  للفصول الدراسیة ثنائیة اللغة في 
 Dos En Uno والمسماة (DiLoreto) مدرسة دیلوریتو
ً كبیراً في تقییم المنطقة لقراءة اللغة  (إثنان في واحد) تقدما
اإلنجلیزیة. على الرغم من أن الفصول یتم تدریسھا حالیاً 
بنسبة 100٪ من الوقت على قراءة اللغة اإلسبانیة فإن 
المھارات التي یتعلمونھا ستنتقل إلى القراءة باللغة 

اإلنجلیزیة.

بدأ فصل السیدة غالیانو في الخریف حیث سجل 61٪ من 
الطالب درجات في أدنى مستویات القراءة مما یعني أنھم 
تأخروا عن القراءة لمدة عامین. في االختبار الشتوي 
ً ملحوظاً  أظھر ما یقرب من 40٪ من نفس الطالب تقدما
وسجلوا في نطاق المستوى المتوسط في االختبار مما 

یشیر إلى سنة واحدة أو أقل متأخراً في القراءة

حقق  فصل السیدة مینانو نمواً مشابھاً. في الخریف كان 
53٪ من طالبھا في أدنى مستویات القراءة ولكن اآلن لم 
یسجل أي من الطالب في ذلك المستوى األدنى. نما فصلھا 
ً من 5٪ من الطالب الذین یقرؤون في مستوى  أیضا
الصف أو أعلى منھ إلى 10٪ من الطالب یقرؤون عند 
مستوى الصف الدراسي أو أعلى منھ على الرغم من عدم 
تلقیھم أي تعلیم رسمي باللغة اإلنجلیزیة. مع دخول ھؤالء 
الطالب إلى الصف التالي سوف یستمرون في تلقي المزید 
من تعلیم اللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیة حتى یكون ھناك 
توازن بین اللغات. إنھ ألمر رائع أن توضح لنا ھذه 
البیانات المبكرة أن التعلیمات والنتائج تسیر في االتجاه 

الصحیح.

ھذا یتحدث عن العمل الجاد والتفاني من ھؤالء المعلمین 
ً عن الھیكل والبیانات والدعم المضّمن  ولكنھ یتحدث أیضا
في برنامج شركة القراءة األمریكیة والذي توصي بھ 

المنطقة للمنطقة بأكملھا.

طالب التعلیم الفني المھني یستخدمون التعلم لبناء 
منازل نموذجیة

یشارك طالب المدارس المتوسطة والثانویة في فصول 
التعلیم التقني المھني في مشاریع تصل إلى أعلى نقطة 
ً من  تطور والتي تعمل على محاذاة المھارات عمودیا

المدرسة المتوسطة إلى المدرسة الثانویة.

أظھر الطالب في دورات النجارة والبناء مؤخراً مھارات 
وكفاءات أكادیمیة من خالل "مشروع البیت النموذجي". 
بدأ المعلمون ببناء نموذج تصویري قبل أن یقوم الطالب 
بتطبیق المھارات الریاضیة في القیاس والتصمیم والبناء. 
وقام الطالب في المدرسة اإلعدادیة بإنشاء منزل من 
طابقین مع ساللم حلزونیة ثم بدأ المعلمون ببناء نموذج 
تصویري قبل أن یطبق الطالب المھارات الریاضیة في 
القیاس والتصمیم والبناء. بدأ طالب المدارس الثانویة 
مشروعھم من خالل تصمیم المخططات وإنشاء مخططات 
أرضیة تتضمن المرافق واالرتفاع والبناء على نطاق 

واسع. 
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تطرح مدارس منطقة نیو بریتن المتوسطة خطط 
نجاح للطالب

یتم تنفیذ خطط نجاح الطالب في المدارس المتوسطة في 
جمیع أنحاء المنطقة. ستنفذ المنطقة ستة دروس مقترحة 
لكل مستوى صف لمساعدة الطالب في إنشاء خطتھم 
الفردیة ، كما ھو منصوص علیھ في القانون العام 
11-135. ستتاح لكل طالب في الصفوف من 6 إلى 12 

فرصة للعمل على خطتھ الفردیة التي تركز على الطالب 
لتحدید نقاط القوة ومجاالت التحسین لتحدید وتنفیذ خطة 
لمرحلة البلوغ بنجاح. سیؤدي إكمال ھذه الدروس 
واألنشطة إلى تمھید الطریق أمام الطالب إلكمال متطلبات 
التخرج من المشروع. تشمل الموضوعات التعاون 

والتفكیر النقدي وتحدید األھداف والدعوة الذاتیة. 

التعلم الجدید لمعلمي العلوم والتكنولوجیا والھندسة 
والرسم والریاضیات

یباشر معلمو العلوم والتكنولوجیا والھندسة والرسم 
والریاضیات في ریاض األطفال حتى الصف الخامس في 
وحدة حول التفكیر الحسابي. اجتمعوا في جلستین في 
جامعة نیو بریتن لبناء معرفتھم باستخدام الروبوتات لتعلیم 
األنماط وحل المشكالت والخوارزمیات وتحدید المعلومات 
المھمة وسوف تركز ھذه الوحدة على التعلم غیر المتصل 

وكذلك التعلم الرقمي للطالب.

فتح اثنان من الیانصیب في مدرسة دیلوریتو 
(DiLoreto)

أطلقت مدرسة دیلوریتو االبتدائیة والمتوسطة عملیة 
التقدیم السنویة للیانصیب ھذا الشھر. جمیع طالب 
المدارس االبتدائیة والمتوسطة الوافدین مؤھلین للتقدیم. 
وسوف تتوفر طلبات یانصیب لمدرسة دیلوریتو وبرنامج 
اثنان في واحد (Dos en Uno) ثنائي اللغة على حساب 
 Parent) بوابة الوالدین الموجود في باورسكول

Portal) حتى 1 مارس 2023.
سُتعقد جلسة معلوماتیة افتراضیة لبرنامج إثنان في واحد 
ثنائي اللغة  لمدرسة دیلوریتو یوم األربعاء، 22 فبرایر 

في الساعة 7:00 مساًء

التزامنا بتنویع القوى العاملة
تواصل مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة التزامھا القوي 
ً لضمان  ً ولغویا بأن تصبح منطقة تعلیمیة مستجیبة ثقافیا
تحقیق التفاوت العرقي ومعالجة فجوات الفرص. شارك 
أعضاء من إدارة المواھب مؤخراً في اجتماع أولي مع 
مناطق أخرى من جمیع أنحاء الوالیة واستضافتھا وزارة 
التعلیم بوالیة كونیتیكت تم تصمیم جلسة التدریب على تنوع 
المعلمین لتسھیل طرق المساعدة في تعیین معلمي من 
اعراق مختلفة واالحتفاظ بھم.  ھدفنا ھو وضع خطة 
إستراتیجیة للتوظیف واالحتفاظ بالموظفین والتي تركز 
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یعقد نادي التربویین الصاعدین EdRisng في 
مدرسة نیو بریتن الثانویة مسابقة سنویة

 Educators Rising) عقد نادي التربویین الصاعدین
 EdRising في مدرسة نیو بریتن الثانویة مسابقة (Club

السنویة الثانیة. شارك الطالب من جمیع الصفوف في 12 
مسابقة وعرضوا مواھبھم في الخطابة العامة وتقدیم 
تخطیط الدروس ومقابلة الوظیفة وكتابة كتب أدب األطفال 

وغیر ذلك. 

تھانینا للطالب الذین سوف ینتقلون إلى مسابقة على مستوى 
الوالیة! یعمل التربویین الصاعدین على تنمیة جیل جدید 
من المعلمین ذوي المھارات العالیة من خالل توجیھ الشباب 
على مسار من المدرسة الثانویة إلى الكلیة ووصوالً إلى 
وظائفھم التعلیمیة. من خالل العمل مع المعلمین الطموحین 
الذین یعكسون التركیبة السكانیة لمجتمعاتھم والذین لدیھم 
شغف بخدمة ھذه المجتمعات من خالل التعلیم العام فإن 

التربویین الصاعدین یغیروا وجھ التدریس.

طالب مدرسة جافني االبتدائیة یفوزون بمسابقة 
مقال حقوق اإلنسان

شارك طالب مدرسة جافني االبتدائیة مؤخراً في أول 
مسابقة لمقال حقوق اإلنسان لمدینة نیو بریتن احتفاالً 
بالشھر العالمي لحقوق اإلنسان. طلب موضوع المسابقة 
من المشاركین في المسابقة أن یصفوا كیف تؤثر وسائل 
التواصل االجتماعي على حقوقھم اإلنسانیة. مبروك 
للفائزین! شكراً للجنة نیو بریتن لحقوق اإلنسان والفرص 

لتقدیر وتكریم طالبنا.

(Isamarie Vazquez) المركز األول: إیزاماري فاسكیز
(Peyton Harper-Newkirk) المركز الثاني: بیتن ھاربر نیوكیرك

(Naomi Ugbomiko) المركز الثالث: نعومي أوجبومیكو

ابذل قصارى جھدك في االختبار!
یستمر اختبار iReady في جمیع أنحاء المنطقة. یعمل 
طالب المدارس االبتدائیة والمتوسطة بجھد إلكمال تقییمات 
فصل الشتاء في كل من القراءة والریاضیات. أبلغ مدیري 
المدارس العائالت عن موعد إجراء االختبار لذا فھم 
یتأكدون من أن أطفالھم مرتاحون جیداً ویركزون على بذل 

قصارى جھدھم. 

i-Ready ھو برنامج عبر اإلنترنت للقراءة والریاضیات 

یساعد المعلمین على تحدید احتیاجات الطالب وتعلیم 
متخصص ومراقبة التقدم على مدار العام الدراسي. یسمح 
i-Ready للمعلمین بمعرفة مستوى الطالب أینما كانوا 

بالضبط ویوفر البیانات لزیادة مكاسب التعلم. 
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ملكات حلبات المصارعة
في الشھر الماضي حضرت مدرسة نیو بریتن الثانویة 
مصارعة للفتیات وحصلت على المركز األول في أول 
بطولة على اإلطالق في والیة  كونیتیكت. جلبت نیو بریتن 
 Destiny) ثماني فتیات: دیستني مالدونادو
 ،(Paulina Vargas) بولینا فارجاس ،(Maldonado
نعومي بیریزویتا (Naomi Berrezueta)، مادیسون 
أتكینسون (Madison Atkinson)، أولیانیس ألیسیا 
 Alyana) ألیانا مارتینیز ،(Olianis Alicea)
Martinez)، میا میتجا (Mia Mitja)، وكایدینس 
أتكینسون (Kaydence Atkinson). احتلت مارتینیز 
المركز الثالث، وبلغت ألیسیا النھائیات واحتلت المركز 
الثاني. وضعت كل من أختین أتكینسون أیضا، ومادیسون 
في المركز الثالث وكایدینس في المركز األول! جمیع 
الفائزین بالمراكز األربعة ھم مصارعون في السنة األولى. 
تتطلع الفتیات إلى بطوالت الدولة لكل الفتیات في غضون 

أسابیع قلیلة ولدیھن مستقبل واعد لسنوات قادمة. 

مركز قسم الشرطة ومدرسة ساتالیت أكادیمي یطلقان 
برنامج توجیھي

في شھر ینایر من ھذا العام أطلقت مدرسة ساتالیت كریرز 
أكادیمي (Satellite Careers Academy) بالشراكة مع 
ً من  ً یضم 20 طالبا ً توجیھیا قسم شرطة نیو بریتن برنامجا
طالب المدارس الثانویة وضابط من الشرطة للعام الثاني 
على التوالي لتعزیز العالقات اإلیجابیة وطویلة األمد بین 
مدرستنا والمجتمع. في مدرسة ساتالیت أكادیمي نحن نعتقد 
أن ھذه العالقات مع المجتمع ستساعد الطالب واألسر على 
 Idalia) الوصول إلى الموارد المحلیة. قام ایدالیا كریسبو
Crespo) مستشار مدرسة ساتالیت أكادیمي/مساعد المدیر 
بتنسیق تنفیذ برنامج التوجیھ الناجح ھذا مع الرئیس المؤقت 
لقسم شرطة نیو بریتن بن میرفي (Ben Murphy) ومدیر 

.(John Mayett) مدرسة ساتالیت كریرز جون ماییت

فعالیة اجلس واقرأ في مدرسة سمیث االبتدائیة 
(Curl Up and Read)

 Curl" عقد في مدرسة سمیث االبتدائیة فعالیة أجلس وأقرأ
Up and Read" السنوي في ینایر. استمتع الطالب 
ً في قراءة كتبھم المفضلة. تعزز ھذه  والعائالت بوقتھم معا
الفعالیة ثقافة القراءة اإلیجابیة ویحتفل بنھایة االختبارات في 

مدرسة سمیث ویشارك اآلباء في أھمیة القراءة وحبھا. 

قة
نط

الم
ت 

یثا
حد

 ت

تحدیثات المنطقة
ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 



أعضاء ھیئة التدریس المتمیزین لشھر ینایر 

(Leona Clerkin) لیونا كلیركین
منسقة الفنون الجمیلة والموھوبین والمتفوقین

(HALS Academy) مدیرة أكادیمیة ھالز

في الشھر الماضي حصلت لیونا كلیركین على 
جائزة لمساھماتھا القیمة وأفكارھا في االحتفال 
السنوي للدكتور مارتن لوثر كینغ جونیور من قبل 
لجنة نیو بریتن لحقوق اإلنسان والفرص. تھانینا 

لیونا!

(Stacey Rosado) ستایسي روسادو
مدرسة نیو بریتن الثانویة

مدیرة توجیھیة

ً تضع  "ستایسي قائد رائع في قسمنا ومجتمعنا ألنھا حقا

الطالب في المقام األول وھي تدعم الجمیع. الطالب 
قادرون على التواصل مع صدقھا ولطفھا وانفتاحھا! 
أنھا ترد الجمیل للمجتمع باستمرار من خالل دعوة 
ً ملتزمة بمساندة  وتنظیم الفرص لطالبنا وھي دائما
طالبنا ما الذي یجعل مدینة نیو بریتین رائعة جداً! إنھا 
تربط الطالب بجمیع الشخصیات المختلفة من قادة 
المجتمع والموجھین حتى یتمكنوا من تمكین أنفسھم 
لمتابعة أحالمھم - وإمكانیة تحقیق أي شيء! " - انھا 

جندي مجھول

تحدیثات الموقع على اإلنترنت قید التنفیذ
التحدیثات جاریة لتحسین موقع المنطقة التعلیمیة على 
شبكة اإلنترنت. توفر المجاالت التي تمت معالجتھا تجربة 
أفضل للھاتف المحمول باإلضافة إلى وظائف أفضل 

باستخدام التكنولوجیا المساعدة.

یرجى التحلي بالصبر إذا واجھت جزءاً من الموقع لم 
یكتمل بعد.

واجھة الجوال

واجھة الكمبیوتر
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الدخول إلى االستمارات في باور سكول  ت
(PowerSchool)

یسمح قسم االستمارات في بوابة باور سكول 
(PowerSchool) بالوصول الشامل للعدید من 
االستمارات واالستطالعات المختلفة لمنطقة المدرسة. في 
ینایر سوف یتم استخدام قسم االستمارات للتسجیل في 
برامج یانصیب لمدرسة دیلوریتو االبتدائیة والمتوسطة 
(DiLoreto) لجمیع الطالب المسجلین حالیاً. یرجى 
مالحظة ما یلي: سیتمكن الطالب الذین لم یتم تسجیلھم بعد 
في المنطقة التعلیمیة من التقدیم لھذه الیانصیب من خالل 
عملیة تسجیل الطالب الجدیدة. سیكون تطبیق برامج 
ً على حساب بوابة  دیلوریتو االبتدائیة والمتوسطة متاحا
الوالدین (Parent Portal) ھذا الشھر وسوف یتم قبول 
الطلبات حتى 1 مارس 2023. إذا كان لدیك أي أسئلة 
بخصوص البرامج المتاحة في مدرسة دیلوریتو یرجى 

مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على العنوان:
DiloretoDualLanguage@csdnb.org

نصیحة فبرایر التقنیة: التحكم في میزة تنبیھ االشعارات 
(PowerSchool) على تطبیق باورسكول

عند االتصال بتطبیق باورسكول على ھاتفك یمكنك جعلھ 
یرسل لك تنبیھات لكل تغییر في الدرجات وعالمات 
الحضور. یمكن أن یكون ھذا مفیداً جداً في معرفة التقدم 
الحالي لطفلك. للتأكد من أن تطبیق باورسكول یرسل لك 
تنبیھات اشعارات فھذه ھي الطریقة التي یمكنك بھا 

الحصول على التنبیھات:

في تطبیق PowerSchool انقر على "More" ثم انقر 
"Account" على

ابق على اتصال مع حساب بوابة الوالدین!
ً متصًال بحساب  ھل تعلم أن 85٪ من طالبنا یمتلكون حسابا
 PowerSchool) بوابة بوابة الوالدین على باور سكول
Parent Portal)؟ تذكر أن حساب بوابة الوالدین بھا 

میزات إضافیة غیر متوفرة في حساب الطالب لذا تأكد من 
أنك تقوم بالدخول إلى حساب بوابة الوالدین بدالً من حساب 
طفلك. إذا كنت قد نسیت كلمة المرور الخاصة بك أو لم تكن 
متأكداً من حساب البرید اإللكتروني المتصل بحساب بوابة 
الوالدین فیرجى االتصال بمدرسة طفلك للحصول على 

المساعدة.

"Notifications" اختر "Account" في قسم

یجب أن یتحول شریط التمریر إلى الیمین ویظھر باللون 
األخضر في إشعارات الدفع (Push Notifications) التي 

ترغب في تلقیھا.

تحدیثات المنطقة
ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 
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تطبیقات School Messenger و Clever  ت
Portal

ابق على اتصال بمدرسة طفلك من خالل استخدام منصات 
االتصال في المنطقة التعلیمیة. نسلط الضوء ھذا الشھر 
على SchoolMessenger و Clever Portal. ال یوفر 
ً وسھالً إلى أصغر  برنامج Clever وصوالً سریعا
ً بوابة شاملة لجمیع  المتعلمین لدینا فحسب، بل یوفر أیضا
طالبنا لمواردھم. یمكن للمدرسین مراسلة أولیاء األمور 
وكذلك دعوة اآلباء واألوصیاء لعرض الموارد المنشورة 
 ً من Clever Portal. كما یمكن لجمیع المعلمین ایضا
الوصول إلى ھذا المورد، ویمكن للعائالت الوصول بمجرد 

أن یقوم المعلم بدعوتھم إلى البوابة.

یرجى مسح رمز االستجابة السریعة ضوئیاً للحصول 
على مزید من المعلومات حول المراسلة بواسطة 

.Clever

School Messenger ھو برنامج المراسلة للمنطقة 
التعلیمیة، ویستخدم لالتصال في حالة الغیاب وإعالنات 
الطقس والعدید من الرسائل األخرى المتعلقة بالمدرسة 
والمنطقة. إذا كنت ال تتلقى أي مكالمات ھاتفیة ولكنك 
تعتقد أنھ ینبغي علیك ذلك، فیرجى االتصال بمدرسة 
طفلك. إذا قمت بحظر المكالمات في الماضي، فیمكننا 

المساعدة في الحصول على ھذه المكالمات مرة أخرى. 

 ً باإلضافة إلى ذلك، یمكنك استقبال رسائل نصیة وایضا
المكالمات الھاتفیة من النظام. یرجى تذكر أن ھذه الخدمة 
تتطلب من المستخدم "االشتراك" قبل أن تتمكن من تلقي 
رسائل نصیة. یرجى االطالع على الخطوات أدناه 

لالشتراك في الرسائل النصیة.

!SchoolMessenge لألشتراك في الرسائل النصیة لـ

االشتراك من 
ھاتفك المحمول 

اآلن!

 "Y" فقط أرسل
أو "Yes" إلى 

67587

تذاكر األجھزة وملخص التأمین
ً لدینا أكثر من 1200 طالب یشاركون في برنامج  حالیا
تأمین جھاز الطالب! نحن نتفوق على أرقامنا من العام 
الماضي! شكرا لكم جمیعا على المشاركة وفیما یلي بعض 

األرقام السریعة حول تقدم البرنامج

طلبات التأمین

ملخص تذاكر الطالب التقنیة

ملخص حالة التذاكر

تحدیثات المنطقة
ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 



فقط
 20$/ في السنة

توفر تغطیة 
للحوادث العرضیة 

لجھاز الطالب

برنامج تأمین جھاز الطالب لمنطقة مدارس
 نیو بریتن الموحدة

نعلم جمیعاً أن الحوادث یمكن أن تحدث
بدون برنامج تأمین جھاز الطالب الخاص بمدارس منطقة نیو بریتن، قد تكون في مشكلة 

من أجل إصالحات الجھاز المكلفة أو تكالیف االستبدال.*

تم تصمیم برنامج تأمین أجھزة الطالب لحمایة الطالب والعائالت في حالة تلف جھاز الـ كروم بوك 
(Chromebook) الذي تم إصداره للطالب أو حدوث أعطال بسبب خطأ غیر مقصود من الطالب.*

ال تدع أي حادث یفسد یومك، سجل الیوم!
*انظر إلى الجانب العكسي لمزید من التفاصیل

!MySchoolBucks التسجیل سھل عن طریق متجر
PowerSchool Parent Portal یمكن الدخول إلیھ من خالل بوابة حساب الوالدین

نصیحة مھمة
قم بتأمین جھاز طالبك…



إبتسامات مدارس منطقة نیو بریتن
في كل مكان في مدارس نیو بریتن

ینایر 2023





العرض الفني في 
مدرسة نیو بریتن 

الثانویة 
"قانون الراھبات"

الجمعة 24 مارس الساعة 7 مساًء
السبت 25 مارس الساعة 2 مساًء و7 مساًء

جمیع التذاكر 10 دوالرات





بالشراكة مع األسرة والمجتمع، تعمل مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة على توفیر أفضل تعلیم شخصي وشامل للطفل بالكامل على كل المستویات 
بحیث یكون الطالب مستعدین لمستقبل مختلف تماماً ویساھمون فیھ بشكل إیجابي.

تسعى مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة جاھدة لمتابعة التمیز لكل طالب على حٍد سوى


