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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 



یشارك جو تروبیا  صاحب ماركة آنجیلوز وجھة نظره كطاھي وصاحب 
عمل مع طالب مدرسة نیو بریتن الثانویة

ص. 03  تكریم من المشرف العام للمدارس 

ص. 04   مالك سوبر ماركت أنجیلو یزور برنامج الطھي بالمدرسة الثانویة

ص. 06   اختتام موسم المصارعة في مدرسة نیو بریتن الثانویة

ص. 08   احتفاالت شھر تاریخ السود في منطقة مدارس نیو بریتن

ص. 10   تحدیثات المنطقة التعلیمیة

ص. 25   التقویم السنوي المدرسي 2023-2022

ل؟
اخ

الد
ي 

د ف
وج

ا ی
ماذ

مارس
20
23

المجلد 1
األصدار 06



المجلد 1 / اإلصدار 06

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

یمكن العثور على ھذا العدد والمزید 
على اإلنترنت!

          أمسح أدناه!

مجلس التعلیم في نیو بریتن

القیادة العلیا



تكریم من المشرف 
العام للمدارس

بات باوتشر (Pat Boucher) وھو مساعد تعلیمي ومدرب كرة 
قدم للفتیات في مدرسة نیو بریتن الثانویة. تم ترشیح بات لتلقي 
عملة تحدي المشرف من قبل لیزا كاوكي المساعد المنسق للتربیة 
البدنیة والصحة والعافیة للصفوف 9-12 والمدیر المؤقت أللعاب 

القوى.

 في موسمھ الثاني الذي درب فیھ فریق كرة القدم للفتیات دفع 
فتیاتھ لیس فقط ألن یكن أفضل ما یمكن أن یكن علیھن كالعبات 
كرة قدم ولكن كشخصیات في الملعب. أخبر المدرب باوتشر 
ً مع خصومھم  ً بالتركیز على لعبتھن والتعامل دائما فتیاتھ دائًما
باحترام بغض النظر عن النتیجة. كما ذّكر المدرب الفتیات بالفوز 
بلطف واحترام ألنھن كن في الجانب الخاسر ویعرفن كیف 
یشعرن. حصل فریقھ على تقدیر على مستوى الوالیة من رابطة 
مسؤولي كرة القدم المركزیة في كونیتیكت إلظھارھم الروح 

الریاضیة طوال الموسم.

ستاتشي أوباسي (Staci Obasi) ھي معلمة الفنون في مدرسة 
سمیث االبتدائیة. تم ترشیح  ستاتشي لتلقي عملة تحدي المشرف من 
قبل كارین فالفي (Karen Falvey) مدیرة مدرسة سمیث االبتدائیة.

وقد قالت فالفي" تقوم ستاتشي بعمل رائع. إنھا العبة جماعیة وتبني 
عالقات استثنائیة مع طالبنا. كان المبنى یعج باإلیجابیة على القدرة 
الفنیة لطالبنا بسبب تفانیھا. لقد أنشأت صفحة فنیة على الفیس بوك 
لمشاركتھا مع العائالت والموظفین وعالوة على عملھا في التطور 
أثبتت ستاتشي أنھا نموذج یحتذى بھ لمعلمینا الصاعدین في جامعة 

".CCSU

أرسل مایكل بوتشي، األستاذ في جامعة كالیفورنیا برسالة عبر 
البرید اإللكتروني إلى ستاتشي للتعبیر عن امتنانھ الخالص لمرونتھا 

واستعدادھا الستقبال الطالب في برنامج المدرسة.

وقد قال بوتشي "الطالب الذین راقبوا معك لم یكن لدیھم سوى 
أشیاء رائعة لیقولوھا عنك وعن بیئتك الصفیة. لقد تركت بال شك 
ً على ھؤالء المعلمین الفنیین المستقبلیین  ً ودائما ً إیجابیا انطباعا
خالل فترة تكوین في برنامجھم. وأضاف "شكراً لك على كل ما 
فعلتھ لنا في الفصل الدراسي الماضي وكل ما تفعلینھ كل یوم 

كمعلم فني".



نكھة من إیطالیا في مدرسة نیو بریتن الثانویة 

لقد تم منح طالب مدرسة نیو بریتن الثانویة في 
برنامج فنون الطھي مؤخراً بفرصة فریدة 

تمیزت بأكثر من الطعام الشھي.

زار جو تروبیا (Joe Tropea)  مالك سوبر 
 (Angelo's Market) ماركت آنجیلوز
البرنامج لمشاركة عرض طبخ مع مشاركة 
عملیة من قبل الطالب ثم تالھا جلسة أسئلة 
وأجوبة تتیح للطالب معرفة المزید عن حیاة 
ً حیاتھ خلف الكوالیس عن  تروبیا الیومیة وایضا

إدارة عملھ الناجح.

ً جدیداً بالنسبة لنا. قال جومار  "لقد كان شیئا
رودریغیز (Jomar Rodriguez) أحد طالب 
الصف الثاني عشر، وأضاف "لدیھ عمل وإنھ 
ً من منطقتنا لذا من الجید أن نرى  ناجح وایضا
ذلك. كان ممتعا، انا احب الطھي اآلن وربما 

یكون فصلي وبرنامجي المفضل في المدرسة".
یعد برنامج الطھي في مدرسة نیو بریتن الثانویة 

واحداً من أربعة مسارات في أكادیمیة إدارة 

األعمال والتمویل بالمدرسة. تم اعتماد األكادیمیة 
 National) من قبل المؤسسة األكادیمیة الوطنیة
Academy Foundation) وحصلت على 
تقدیر جدارة للتمیز عدة مرات باإلضافة إلى 
تقدیر من جمعیة المطاعم الوطنیة. یدیر البرنامج 
 (Brain Crowley) الشیف براین كرولي

.(James Nelson) وجیمس نیلسون

"كنت أتمنى أن یرى الطالب من وجھة نظري 
التي أشاركھا من حیاتي الماضیة كصاحب 
مطعم. قال الشیف نیلسون: "جو من أنجیلوس 
شارك نفس الشغف والصدق بشأن ما یعنیھ 
ً للناس وللعالم والوظائف وكل شيء  الطعام حقا
آخر یتطلع إلیھ األطفال". "أعتقد أن الجزء 
األكثر مكافأة ھو أن نرى أن ما نعلمھ ھنا في 
الطھي حقیقي وصادق وأن العمل الشاق یؤتي 

ثماره."
تأسست سوبرماركت آنجیلوز في عام 1956 
على ید مغني أوبرا إیطالي ُیدعى أنجیلو 
(Angelo) والذي قام فیما بعد بتوجیھ مھاجر 
إیطالي شاب یدعى تروبیا (Tropea) في طرق 
الجزارة الفاخرة وعالج اللحوم والمطبخ 
اإلیطالي والبقالة اإلیطالیة التقلیدیة. وبعد عقود 
نجح تروبیا في امتالك وتشغیل سوبرماركت 
أنجیلوز مع "تطور العالم الجدید لھذه األطعمة 
الشھیة من العالم القدیم." تلبي ھذه الماركة مئات 
ً وقد تم تصنیفھ رقم واحد   الفعالیات سنویا
ماركت للدیلي (لحوم باردة واجبان) في 

كونیتیكت من 



قبل العدید من المنظمات المرموقة. "لقد أتیت إلى 
ھنا عندما كنت طفالً ولدي ارتباطات خاصة بـ 
ً على سبب جلب  نیو بریتن. قال تروبیا معلقا
مواھبھ إلى مدرسة نیو بریتن الثانویة: لقد أتیحت 
لي الفرصة عندما كنت طفالً وكان لدي الكثیر من 
المرشدین عندما نشأت. "آمل أن أقدم الجمیل 
للمجتمع وفي بعض األحیان یحتاج األطفال في 
المدرسة إلى مالحظات شخص ما من الخارج 

وتجربة شيء مختلف ".

قال أنجیلو دالفونسو وھو مستشار التعلم القائم 
على العمل في مدرسة نیو بریتن الثانویة إن 
إنشاء فرص مثل ھذه ھو جزء مجٍز من عملھ 
ألنھ قادر على فتح األبواب للطالب المشاركین 
في جمیع مسارات األكادیمیة ولیس فقط الطھي 
وإنما لمساعدتھم متابعة المھن التي یختارونھا في 

المجتمع.

كرئیس الطھاة أمر رائع ولكن أیضاً ما یأتي معھ 
ما یتعلق بإدارة عمل تجاري ناجح". "لقد عرفت 
الشیف جو منذ أن كان في سنھم لذلك كان من 
المكافئ بالنسبة لي أن أرى ھؤالء األطفال 
یتعلمون بالفعل ویرون مباشرة من شخص بدأ 

كما ھو في ھذا العمر."

نظراً ألن أكادیمیات مدارس نیو بریتن توفر 
لطالب المدارس الثانویة فرصة فریدة 
الستكشاف وظائف محتملة، فإن خریجي 
األكادیمیة مستعدون بشكل أفضل للجامعة 
والوظیفة والنجاح المستقبلي حیث یشعل تصمیم 
البرنامج شغف الطالب بالتعلم ویمنح الشركات 
الفرصة لتشكیل القوى العاملة األمریكیة في 

المستقبل ".

قال تروبیا: "من الجید أن ترى الشباب یصنعون 
ً في المجتمع ومن الجید أن تسمع عندما  فرقا
یصبح األطفال من مجتمعنا ناجحین ویواصلون 

القیام بأشیاء أكبر وأفضل".

حتى أن التجربة مع تروبیا فتحت الباب لطموح 
وظیفي جدید محتمل لرودریجیز 

 (Rodriguez). "ما الذي تعلمتھ الیوم؟ 

یمكنني صنع المعكرونة! عادة ما أحرقھ دائًما 
ولكن الیوم تعلمت أن إدارة مطعم ناجح تتطلب 

عمل جماعي.

 ال یمكن لشخص واحد فقط القیام بھذا العمل 
ولكن  أنت بحاجة إلى موظفین. قال رودریغیز: 
"إذا كان لدیك فریق عمل جید فیمكنك بناء نفسك 
لتكون ناجحاً". "في المستقبل ال أمانع في أن 
أصبح طاھیاً. أعتقد أن ھذا ما أود القیام بھ لكنني 
أحاول لعب البیسبول في الجامعة وربما أصبح 
ضابط شرطة ولكنني ال أمانع في أن أكون طاھیا 

"

اطلع على موقعنا اإللكتروني الجدید لمعرفة المزید عن 
أكادیمیات مدرسة نیو بریتن الثانویة! 

https://www.newbritainacademiesct.org

جمیع طالب الصف الثامن و طالب المدرسة الثانویة 
الحالیین مدعوون لمعرفة المزید والتقدیم على 

األكادیمیات!

"یسمح لي دوري من خالل التعلم القائم على 
العمل ھنا بإعطاء الطالب ھنا في قسم الطھي 
فرصة لرؤیة شخص بدأ عمره في الماضي 
ً ناجحاً.  عندما أصبح لدیھ اآلن عمالً تجاریا
ً في  لیس فقط من ناحیة الطھي ولكن أیضا
الجانب التجاري منھ. قال دالفونسو: "أرید أن 

یعرف ھؤالء األطفال أن العمل 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.newbritainacademiesct.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mc8qtEnIo3xAZ9xPps2NMnsUBfFnnqsug_wdt-EQ7859-hyYfAJmwNDE&h=AT1bMCUOxAsINgVcjDIhYVzYiKAzKYFKGCdp4kTcfhTa4uz1lNcbzf30W88Br8FpKe7nSvwyr0AOrf6XmX2Azlu7zwe4TzYJlYPm7UpE0a6ecXJu1I2w3uESPWS1M9dRoQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2v9SqmlKD631zM1rq-AqSucV-UJ34A17ggwPwxaOBnMvYOrRVE8OXMkEHJO-b4nBblDb2Dcl9jHx6godhj2g3wEM8KmGVtlqNdZSuzi24Z_--j33DvOtoFrHyH_Gpqz9tS0IRBSl2bBsjlo5hrxOLmRqeHnd1w0cdEIPXViJI0qJW0282K5lO-uwFSbLLclRGNcVHMnBRZ


 انتھى موسم المصارعة 2022-23 في أواخر فبرایر مع بطولة اتحاد والیة
Hillhouse High) كونیتیكت للمدارس في مدرسة ھیل ھاوس الثانویة 
 school). كان ھناك أداء ملحوظ من قبل جمیع منافسینا. احتلت ألیانا
 مارتینیز (Alyana Martinez)  وھي طالبة في الصف الثاني عشر المركز
 الثاني في بطولة الفتیات. مسابقة الصف الحادي عشر: تنافست مایكل زابور
 (Michaek Zapor) وكامیرون كاردونا (Cameron Cardona) ببسالة
 حیث احتلت مادیسون أتكینسون (Madison Atkinson) المركز الرابع في
 بطولة الفتیات. طیلة السنة  قاتل أولیانیس ألیسیا (Olianis Alicea) بشدة
 خالل البطولة وحصلت الطالبة الجدیدة كایدنس أتكینسون على میدالیة
 المركز الثاني في بطولة الفتیات. قالت الطالبة في الصف الحادي عشر
 كامیرون كاردونا: "أنا أستمتع بالمصارعة ألنھا تبقیني نشطة وھي تدفعني

إلى النجاح".

 (Shane Day) وشین داي (Nick catalano) یدرب الفریق نیك كاتاالنو
وستیف ألفاریز (Steve Alvarez). طوال الموسم عززوا الكثیر من النمو 
والتطور من جمیع طالبنا الریاضیین. تنافس الفریق ضد فرق مثل مانشستر، 
فارمنغتون، جالستونبیري، نیوینغتون، سیمسبري، ساوث وندسور، ھول، 
برلین، مالوني، بورتالند، كونارد، وساوثینجتون باإلضافة إلى آخرین خالل 
العدید من بطوالت نھایة األسبوع. تتطلب المنافسة في بطوالت مثل 
 Portland Highlander و Greater Hartford Open
Tournament أن یكون الفریق متزامًنا مع بعضھ البعض وأن یدعم الجمیع 

كل من المصارعین الفردیین.

مدرسة نیو بریتن الثانویة تحصل على المركز الثاني في بطولة 
بورتالند ھایالندر للمصارعة

فرقة الـ Hurricanes في مدرسة نیو بریتن الثانویة 

تختتم موسم المصارعة

المدرب نیك كاتوالنو، أولیانیس ألیسیا، كایدنس أتكینسون، مادیسون أتكینسون، ألیانا مارتینیز، شین داي. 
كامیرون كاردونا، مایكل زابور في الصورة ھنا في بطولة اتحاد والیة كونیتیكت للمدارس الشتویة.

المدرب نیك كاتوالنو وكامیرون كاردونا وماركیز إیسون ومایكل زابور والمدرب شین داي وأنتوني 
فوسكو في بطولة اتحاد والیة كونیتیكت للمدارس الشتویة



 "المصارعة لیست ریاضة سھلة خاصة عندما تكون مصارعة لإلناث لذا
 ذھبت إلى مدربي للحصول على المشورة ذات یوم أتذكر أنھ قال لي 'إذا
 كنت تمارس الریاضة بقوة لمدة ساعتین كاملتین نحن ھنا، تلك الدقائق الست
 على المصارعة حصیرة ستكون سھلة. قالت الطالبة في الصف الحادي
 عشر بولینا فارغاس (Paulina Vargas) "لكن علیك أن تریدھا أكثر من
ً حتى تنجح لذا فإن  الشخص اآلخر". "المصارعة ھي عقلیة تحتاجھا حقا

كلمات المدربین ستظل دائماً معي."

ھناك الكثیر لنتعلمھ من كل مباراة مصارعة وقد أظھر الفریق نمًوا ھائالً 
من بدایة الموسم حتى النھایة. یبدو فریقنا قوي ومستعداً للعام المقبل حیث 
یخطط العدید من الریاضیین للعودة مع 15 طالب من الصف الحادي عشر 
و 9 طالب من الصف العاشر و 10 طالب من الصف التاسع. لقد قمنا 
ً عن  بتخریج العدید من كبار طالب الصف الثاني عشر وقد عبروا جمیعا

 !(Hurricanes) مقدار ما قدمھ الفریق لھم. مبروك لفریق األعاصیر

 كامیرون كاردونا ومایكل زابور في بطولة بطولة
اتحاد والیة كونیتیكت الشتویة  للمدارس 

"أنا أستمتع بالمصارعة ألنھا تحافظ على نشاطي 
وتدفعني إلى النجاح ...."

كامیرون كاردونا

یجب على طالب مدرسة نیو بریتن الثانویة المھتمین بالتسجیل في موسم 
الریاضات الربیعیة زیارة csdnb.org/athletics للتسجیل باستخدام 

معرف العائلة بحلول مارس 18، 2023

عروض الریاضات الربیعیة:
  البیسبول (Baseball)، الكرة اللینة (Softball)، سباقات العاب القوى 
 ،(Volleyball) الكرة الطائرة لألوالد ،(Track and Field) والمیدان
الجولف للفتیات (Golf)، التنس للبنین والبنات (Tennis)، والجدید ھذا 

العام لعبة الید للبنات (Flag Football)ـ .



شھر تاریخ السود
األحداث البارزة واالحتفاالت في جمیع أنحاء مدارس منطقة نیو بریتن

احتفلت مدارس منطقة نیو بریتن بشھر تاریخ السود بطرق متنوعة حیث شارك الطالب والموظفون المشاریع وشاھدوا 
العروض واستمعوا إلى الموسیقى وقراءة الشعر من قبل األمریكیین األفارقة المشھورین وشرعوا في فرص لتوسیع معرفتھم 

باألفراد المشھورین من اللون الذي أثر على حیاتنا وتاریخنا.

في ما یلي بعض النقاط البارزة العدیدة من جمیع أنحاء المجتمع!

علم شھر تاریخ السود یرفع في سنترال بارك
بدأنا الشھر باالنضمام إلى مدینة نیو بریتن في حفل رفع العلم اإلفریقي في 
سنترال بارك الذي تمیز بمكبرات صوت وموسیقى قبل أن یتوج برفع 
العلم. شاركت تایلر فیرجسون (Tyler Ferguson) مستشار مدرسة نیو 
بریتن الثانویة للنادي األفریقي األمریكي ومساعد دعم السلوك تجربتھا 
الشخصیة والحكمة التي اكتسبتھا من طالبھا وأھمیة تعلیم اآلخرین 

كمتحدث رئیسي. �� صورة 1

موظف من مدرسة سلید یقوم بإنشاء عرض

قام أومیغا كوب (Omega Cobb) وھو مساعد تعلیمي في مدرسة سلید 
بإنشاء عرض في مدرسة سلید المتوسطة. یشتمل ھذا العرض على علم 
كبیر لعموم أفریقیا مع أعالم أصغر من الدول األفریقیة  وآالت موسیقیة 
وصور لنساء سوداوات بارزات ساھمت في تقدم جمیع جوانب المجتمع: 

العلوم والسیاسة واألدب، إلخ.

في الجزء الخارجي من العرض كانت ھناك أعمال فنیة وكتب إضافیة تم 
اختیارھا مع زمیل من قبل المؤلفین األفارقة الالتینیین. یمكن للطالب 
قراءة القلیل عن المؤلف والتحقق من الكتاب في المركز اإلعالمي. شكراً 
للسید كوب على مساعدة مدرسة سلید المتوسطة في االحتفال بشھر تاریخ 

السود من خالل ثابت ومؤكد وقوي وجمیل. �� صورة 4

النادي األمریكي األفریقي یدعو القاضي مولینز (Mullins) إلى مدرسة 
نیو بریتن الثانویة

أتیحت الفرصة للطالب والموظفین في مدرسة نیو بریتن الثانویة للتعلم من 
 Black Town القاضي رحیم مولینز من المحكمة العلیا للوالیة في فعالیة
 Black Town Hall بفضل النادي األفریقي األمریكي. تتیح سلسلة Hall
للطالب مشاھدة التاریخ ورؤیة السود في أدوار مختلفة وإعطاء صوت 
ألعضائھا. القاضي مولینز ھو أصغر قاٍض في تاریخ والیة كونیتیكت بعد 

أن تم ترشیحھ عن عمر یناھز 33 عاماً في عام 2012.�� صورة 2

(CT Virtuosi) موھوبون والیة كونیتیكت یزورون مدرسة جفرسون

ً بقیادة  ً موسیقیا قدمت أوركسترا CT Virtuosi Chamber عرضا
المایسترو أدریان سیلفین مع إلیزابیث لیرا روس في مدرسة جفرسون 
االبتدائیة في فبرایر. قاموا بأداء موسیقى للعدید من الملحنین األمریكیین من 
أصل أفریقي بما في ذلك النجستون ھیوز و ھاري بیالفونتي من مقطع ( 
أیتھا الحریة). تضمنت كل قطعة عرضا قدمتھ إلیزابیث لیرا روس حول 
الخلفیة التاریخیة. كفنانین تسعى فرقة أوكسترا Virtuosi لیكونوا قادة 
ومعلمین ثقافیین وإللھام جمھورنا للتعرف على جمال وجودة الموسیقى 

الكالسیكیة بأي شكل من األشكال. �� صورة 3

التنوع، المساواة، الشمول
كل طفل یشعر

 بالترحیب والتقدیر

- األساسي 10 -

تم تكریم موظفي من مدارس منطقة نیو بریتن في معرض مركز البلدیة
كان ثالثة من موظفي مدارس منطقة نیو بریتن من بین أولئك الذین تم 
تكریمھم في معرض إزاحة الستار عن المقیمین السود البارزین في مدینة 
نیو بریتین. تھانینا لجیسون جیبسون (Jason Gibson) وكوینتین 
 James) وجیمس جونز (Quentin McDouglad) ماكدوغالد
Jones) وكل من تم تكریمھم في المعرض. وقالت رئیسة البلدیة إرین 
ستیوارت."فبرایر ھو شھر تاریخ السود وعلى مدى السنوات القلیلة 
الماضیة قمنا بإنشاء ھذا المعرض ھنا في قاعة مركز البلدیة كوسیلة 
لتكریم األعضاء السود البارزین في مجتمعنا في الماضي والحاضر. لقد 
 ً تحدثنا عن تنوع مدینتنا بشكل متكرر، فھذه أحد أكبر نقاط قوتنا وسببا

 أساسیاً لكون نیو بریتن مكاناً خاصاً للغایة ". 

یعتبر كل من جیبسون وماكدوغالد أعضاء فخورون في مجتمعات 
ً كمنسق اتصال بین  المدارس المتوسطة لدینا. یعمل جیبسون حالیا
المدرسة والعائلة في مدرسة بوالسكي المتوسطة وماكدوغالد ھو مدرس 
علوم في مدرسة سلید المتوسط. بالنسبة لكلیھما تعد ھذه األدوار واحدة من 
العدید من األدوار التي یشغلونھا في المجتمع حیث كرسوا الكثیر من 

الوقت والجھد إللھام الشباب وتوجیھھم للوصول إلى إمكاناتھم الكاملة.

عمل جونز في مدرسة نیو بریتن الثانویة في أدوار مختلفة ألكثر من 20 
عاماً. وھو اآلن المدیر التنفیذي لنادي األوالد والبنات وال یزال یجد الوقت 

لدعم مدرسة نیو بریتن الثانویة بدوام جزئي. �� صور 8-5





تحدیثات المنطقة
ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 
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یونایتد واي (United Way) لتوسیع مبادرات تعلیم 

القراءة والكتابة في نیو بریتن
انضم المشرف توني جاسبر (Tony Gasper) إلى عضو 
 (Jahana Hayes) الكونجرس األمریكي جاھانا ھایز
والعدید من شركاء المجتمع إلى یونایتد واي بوسط وشمال 
شرق والیة كونیتیكت الشھر الماضي لالحتفال بتوسیع 
برامج تعلیم القراءة والكتابة في نیو بریتن لضمان تمكن 
المزید من األطفال من القراءة بكفاءة بحلول بدایة الصف 

الرابع.

ً وقدره 150 ألف دوالر  ستتلقى یونایتد واي اعتماداً مالیا
من تمویل مشروع المجتمع بضمان عضو الكونجرس 
ھایز لتوسیع برنامج قراء یونایتد واي وبدء مكتبة سوف 
تسمى Dolly Parton's Imagination Library في 

نیو بریتن.

نود أن نشكر جمیع الشركاء الذین جعلوا توسیع ھذه 
المبادرات ممكناً في نیو بریتن!

فریق مدرسة سلید یعمل احتفاالت ال ُتنسى بعید الحب
 علینا أن نشید لموظفي مدرسة سلید المتوسطة ألنھم

یذھبون إلى أبعد الحدود من أجل طالبھم.

 عمل طاقم حصة الغداء في مدرسة سلید مع المدیر

 المساعد جانیس ماجریز (Janice Magriz) لجمع

 التبرعات لشراء الحلوى والدیكور والتیجان الستضافة

 احتفال لكل حصة غداء لفریق المدرسة.

 صوت كل فریق لملك وملكة وتلقى جمیع الطالب ھدیة

 عید الحب. نشكر طاقم الغداء في مدرسة سلید على

 التزامھم بجعل ھذا الیوم رائع للجمیع.



تحدیثات المنطقة
ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 
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مبروك خریجي الشتاء!

تخرج ثمانیة من طالب الصف الثاني عشر في منتصف 
ینایر. كجزء من متطلبات التخرج قاموا بتقدیم عروضھم 
التقدیمیة العلیا إلى لجنة من المعلمین واإلداریین. قام 
طالبنا بعمل رائع في تقدیم خططھم المستقبلیة وكتابة 
الرسائل إلى طالب الصف التاسع الحالیین والتأمل في 

تجاربھم في نیو بریتن. 

یوم القراءة الوطني عبر أمریكا
الخمیس، 2 مارس، ھو یوم وطني للقراءة عبر أمریكا وقد تم 
إنشاء یوم القراءة الوطني عبر أمریكا من قبل جمعیة التعلیم 
الوطنیة في عام 1998 لمساعدة األطفال على تحمسھم 
للقراءة. في حین أن ھذا الیوم كان یقع في األصل كل عام في 
 (Dr. Seuss) عید میالد مؤلف كتب األطفال الدكتور سوس
فقد تطور ھذا الیوم وھو یخدم اآلن لالحتفال بالقراءة بشكل 
عام لجمیع الطالب. ھذا العام یدعو برنامج جمعیة التعلیم 
الوطنیة للقراءة عبر أمریكا كل طفل في كل مجتمع لالحتفال 
بالقراءة بموضوع: جمع المجتمعات معاً. یقوم القراء 
الضیوف من منطقتنا ومجتمعنا بزیارة مدارسنا للقراءة 
للطالب على مدار الیوم. انتظرونا الشھر المقبل لمزید من 

الصور.

لیلة  ناجحة مع لعبة األسرة في أكادیمي ھالز 
(HALS Academy)

استضافت أكادیمیة ھالز سادس لعبة عائلیة وأمسیة بیتزا 
یوم 23 فبرایر. صمم طالب الصف الثامن ألعاب لوحیة 
بناًء على األسئلة األساسیة "كیف یساعدنا اللعب 
واالستكشاف على التعلم؟" أثناء دراسة التفكیر المتقارب 
والمتشعب وقد انضمت العائالت إلى أطفالھا لالحتفال 

بإبداعھم ولعب األلعاب معھم.
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تحدیثات المنطقة

ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 

تواصل مؤسسة كارمین وفرانك مانجیني دعم نیو بریتن 
منذ خریف عام 2020  دعمت مؤسسة كارمین وفرانك 
 Carmine and Frank Mangini) مانجیني
Foundation) بسخاء المعلمین والمدربین وموظفي 
الدعم في نیو بریتن بجوائز تصل إلى 500 دوالر لتلبیة 
قوائم رغباتھم التعلیمیة. نوافذ المنح تفتح 2-3 مرات في 
السنة. یقوم الموظفون بإكمال طلب المنحة الذي یوضح 
بالتفصیل مشروعھم وسوف یتم إخطار المستفید إذا تم منح 
طلبة. تم فتح نافذة التقدیم األخیرة في 1 فبرایر. من بین 
أكثر من 20 مدرسة وبرنامجاً تشكل منطقة مدارس منطقة 
نیو بریتن الموحدة تلقت 12 منحة في ھذه الدورة بإجمالي 
32 منحة مقدمة لموظفي مدارس منطقة نیو بریتن. تم 
تمویل المنح لدعم البستنة واستكشاف العلوم والتكنولوجیا 
والھندسة والریاضیات وتعلیم الصوتیات واالستراحة 
والدعم االجتماعي العاطفي في الفصل الدراسي مثل 

المقاعد المرنة وسماعات الرأس.

تھانینا لمتلقي المنح في مركز روزفلت للتعلیم المبكر 
وتشامبرلین وسمیث الذین حصل كل منھم على جائزة 
واحدة؛ دیلوریتو، سلید، وسمالي الذین حصل كل منھم 
على جائزتین؛ ھولمز، جیفرسون، وفانس الذین حصل كل 
منھم على 3 جوائز؛ جافني التي حصلت على 4 جوائز؛ 
ولینكولن ونورثند اللذین حصل كل منھما على 5 جوائز 

منحة!

نحن ممتنون لموظفي مدارس منطقة نیو بریتن الذین 
أخذوا الوقت الكافي إلكمال وتقدیم طلباتھم إلى كاثي 
موریلي (Cathy Morelli) المدرب التعلیمي في سلید 
لتوصیلنا بھذه الفرصة  ولمؤسسة كارمین وفرانك مانجیني 

لدعمھم الثابت لطالب مدارس منطقة نیو بریتن.

یعمل الطالب في سلید على مھاراتھم في الطھي!
طالب الصف الثامن یستعرضون مھاراتھم في صنع 

سندویشات التاكو! �� صورة 1

طالب الصف السادس یصنعون بعض الفطائر اللذیذة! 
�� صورة 2

طالب الصف السابع كیفیة صنع المعكرونة بأنفسھم! 
�� صورة 1
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تحدیثات المنطقة
ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 

 Learning Ally تعلم الكتب المسموعة في تطبیق
Audiobooks متاحة

یتوفر برنامج Learning Ally ھذا العام الدراسي لجمیع 
المعلمین والطالب في مدارس منطقة نیو برتن:

یوفر Learning Ally الوصول إلى أكثر من 80000 ●
كتاب صوتي عالي الجودة ومقروء من قبل اإلنسان

یوفر Learning Ally وصوالً عادالً إلى مواد القراءة ●
للطالب مما یسمح لھم بالوصول إلى إمكاناتھم 

األكادیمیة الكاملة
منذ بدایة العام الدراسي:●
بدأ أكثر من 1300 طالب القراءة باستخدام برنامج -

Learning Ally
- Learning یقرأ 205 طالبا بشكل متقارب باستخدام

Ally
-Learning Ally 32 طالباً یقرؤون بتكرار مع
تمت قراءة 257،847 صفحة من قبل طالب مدارس -

منطقة نیو بریتن ھذا العام الدراسي

Pathways و KEY نظام تعلیمي فرید في برنامج
بدأ برنامجا KEY و Pathways في تنفیذ نظام التعلم 
الفرید في ھذا العام الدراسي. نظام التعلم الفرید ھو منھج 
متوافق مع المعاییر مصمم لتلبیة احتیاجات المتعلمین 
الفریدین. بدأ المعلمون عبر مستویات وبرامج الصفوف 

بالفعل في رؤیة التأثیر اإلیجابي لھذا المنھج.

التركیز على المھارات التأسیسیة في كل من مدرسة 
سلید و بوالسكي

بدأت خطط نجاح الطالب/العالقات المھنیة في كلن من 
سلید و بوالسكي. تلقى جمیع معلمي الصفوف في كلتا 
 Pathful المدرستین نظرة عامة على منصة استكشاف
وتمكنوا من تعیین أنشطة مرنة لطالب الصف. تم وضع 
خطة تنفیذ في كال المدرستین وقد بدأ العمل! یضع 
الطالب األھداف ویعملون على مھارات مثل بناء الفریق 
والدعوة الذاتیة والتعاون والتواصل. وسوف یستمر 
تطویر ھذه المھارات التأسیسیة من خالل التجربة 
التعلیمیة للطالب في نیو بریتن وستتوج في نھایة المطاف 
في عرض تقدیمي لطالب الصف الثاني عشر بعد 

التخرج من مدرسة نیو بریتن الثانویة.

الیانصیب في مدرسة دیلوریتو (DiLoreto) كالھما 
أغلق

تم إغالق یانصیب Dos en Uno ثنائي اللغة ویانصیب 
الخاص بمدرسة دیلوریتو في 1 مارس 2023. وعقدت 
عدة جلسات إعالمیة للعائالت التي كانت مھتمة ببرنامج 
Dos en Uno ثنائي اللغة. سیتم االتصال بالعائالت عبر 
البرید اإللكتروني و إشعار خطي إلبالغھم إذا تم قبول 
 Dos en Uno طفلھم في برنامج دیلوریتو و/أو برنامج
في مدرسة دیلوریتو في مایو 2023. إذا كان لدى الوالدین 
أو األوصیاء أي أسئلة فیجب علیھم االتصال بـمدرسة 

دیلوریتو على الرقم 860-223-2885.
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عید الحب الجمیل 

تواصل طالب ریاض األطفال في فصل السیدة فاس 
(Vass) في مدرسة فانس (Vance) االبتدائیة مع 
أصدقائھم الجدد من فصل السیدة لوغو-فیغا 
(Lugo-Vega) في مدرسة دیلوریتو االبتدائیة 
والمتوسطة. كانت الفصول تراسل بعضھا البعض 
واحتفلت من خالل لقاء افتراضي على قوقل. التقى 
الطالب بأصدقائھم الجدد وشكروا بعضھم البعض في 
عید الحب. ما الذي یمكن أن یجعل ھذا أحلى؟ السیدة 
لوغو-فیغا تقوم بتدریس اللغة اإلسبانیة في برنامج 
دیلوریتو ثنائي اللغة  Dos en Uno. أرسل فصلھا 
رسائل عید الحب باللغة اإلسبانیة وأرسل فصل السیدة 
فاس باللغة اإلنجلیزیة. یا لھا من طریقة رائعة لدمج 
الكتابة والقراءة في تجربة ملیئة بالمرح. نحن نحب 
الطریقة التي تمكن فیھا أطفال ریاض األطفال من التعلم 

من بعضھم البعض من خالل ھذا التبادل اإلبداعي.

IREADY اكتمل اختبار
اكتمل اختبار iReady اآلن! یعمل المسؤولون مع 
فرق على مستوى الصف لتقسیم البیانات حسب 
مستوى الصف والفصل الدراسي من أجل التخطیط 
للتعلیم. تم االنتھاء من 7،479/7534 اختباراً عبر 
صفوف ریاض األطفال إلى الصف الثامن في تعلیم 
القراءة والكتابة وتم االنتھاء من 7453/7520 
اختباراً عبر  صفوف ریاض األطفال إلى الصف 

الثامن في الریاضیات.

مدارس منطقة نیو بریتن تحتفل بـ 100 یوم
احتفلت مدارس منطقة نیو بریتن بالیوم المدرسي المائة 
في 10 فبرایر 2023. وجد الطالب والمعلمون في جمیع 
ً لالحتفال وقد وجد الطالب  أنحاء المنطقة طرقا
ً لدمج العد  والموظفون الذین یرتدون زي المعمرین طرقا
حتى 100 باستخدام الكثیر من األشیاء المختلفة وتحدثوا 

عن ما الـ 100 یوم من المدرسة تعني تعلمھم.



قة
نط

الم
ت 

یثا
حد

 ت

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

دورات التدریب ملھمة للنمو
 احتل التدریب مركز الصدارة في مدارس منطقة نیو
 بریتن في دعم وتنمیة مدرسینا. تؤمن مدارس منطقة نیو
 بریتن بتأثیر وأھمیة التدریب. تبنى المعلمون مثل كاسي
 ھینریش (Kassie Hinrich) في مدرسة سمیث

 االبتدائیة التدریب.

 "بصفتي مدرًس وجندي متقاعد لقد وجدت أن مدرب
 الریاضیات [في مدرستي] مفید للغایة عند الغوص في
 منھج جدید للریاضیات. علمتني أھمیة دلیل السرعة
 والتخطیط وكیفیة استخدام الدلیل بكفاءة  مع دمج أھداف
 التعلم ومعاییر النجاح. قال ھینریش: "في أي منھج جدید
 كان ھناك العدید من االستراتیجیات الجدیدة للتعلم
 وشجعني المدرب على الوصول إلى خارج الصندوق

وتجربة شيء جدید".

 یدخل المعلمون في دورات تأثیر التدریب الستھداف
 منطقة معینة من النمو. یتم تحدید ھذه المناطق من قبل
 المعلم وتولد الدورة. نظراً ألن المدربین یقضون ٪60
 على األقل من یومھم في التدریب ودعم المعلمین فقد

الحظ مدرسونا التأثیر على ممارساتھم.

ً على استعداد  "مدربونا داعمون للغایة. إنھم دائما
 لالستماع عندما نحتاج إلى مشورة ویقدرون آرائنا. إنھم
 یعملون باستمرار في فصلي ویقدمون مالحظات بناءة.
 قالت ألكسندرا سیمبوسكي معلمة مدرسة جافني
ً لرؤیتھم وأنا كذلك". "لقد  "الطالب متحمسین دائما
 أثبتت دورة التدریب الخاصة بي في فنون اللغة
 االنجلیزیة أنھا ناجحة للغایة! كیم بیسینسكي (المدرب

التعلیمي لجافیني) ثروة من المعرفة ".

بشكل عام نحن متحمسون لمواصلة العمل مع 
ً في  المدربین والمعلمین لدینا بینما نمضي قدما

منطقتنا.

زیارة شركة Hartford Job Corp لـ مدرسة نیو بریتن 
الثانویة

یوم األربعاء 16 مارس والخمیس 17 مارس من الساعة 
 Hartford إلى 12:30 مساًء ستقوم شركة ً 10:30 صباحا
Job Corp بزیارة المركز اإلعالمي في مدرسة نیو بریتن 
 Myra) الثانویة. یجب على الموظفین إخبار میرا سكوت
Scott) بما إذا كانوا یرغبون في مشاركة فصولھم الدراسیة 
و/أو طالب معینین في عدد القضایا الخاصة بھم. سیقوم أحد 
خریجي مدرسة نیو بریتن الثانویة بتقدیم ومناقشة الصفقات 
المعروضة في Hartford Job Corp. ھذه فرصة 
لالستكشاف الوظیفي وللطالب لطرح أسئلة حول مھن معینة 

سواء كانوا یریدون اعتبار Job Corp خیاراً .

یجب على الموظفین المھتمین إرسال برید إلكتروني إلى میرا 
سكوت Myra Scott بالتاریخ والوقت الذي یرغبون في 

الحضور.

Myra Scott, Transition Specialist
(860) 225-6300 x1556 | scottm@csdnb.org

یتقدم ریاضي سباقات العاب القوى من مدرسة نیو 
New England بریتن الثانویب إلى بطولة

حصلت سلطانة علي من مدرسة نیو بریتن الثانویة الموسم 
العادي لسباقات ألعاب القوى على  المركز الحادي عشر 
في New England في سباق 600 متر للبنات. نتمنى 
 New England سعیداً لسلطانة بینما تستعد لبطولة ً حظا
الداخلیة السنویة الخامسة والثالثین أللعاب القوى في 

مارس.



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

أعضاء ھیئة التدریس المتمیزین في فبرایر أعضاء ھیئة التدریس المتمیزین في فبرایر

(Edward Dickman) إدوارد دیكمان
مدرس الصحة

 نیو بریتن الثانویة
"السید دیكمان یعرف دائماًُ كیف یجعل یوم شخص ما أفضل. لم 
أكن أبداً تلمیًذا لھ لكنھ یعرف دائماً كیف یضحكني ولدیھ أفضل 

النكات. إنھ دائماً موجود لطالبھ وأي شخص في المدرسة 
الثانویة یحتاج إلى التحدث إلى شخص ما. أعتقد حقاً أنھ یستحق 

ھذا التقدیر "
- من طالب. 

(Ilisse Gomez) إلیسي جومیز
معلمة الریاضیات 
نیو بریتن الثانویة 

"لدیھا فصل دراسي ترحیبي للغایة وتذھب إلى أبعد 
الحدود لجمیع طالبھا. إنھا ال تتردد أبداً في مساعدة زمیل 

لھا عندما تكون لدیھم أسئلة. إنھا معلمة وزمیلة عمل 
رائعة!"

 - من مجھول

(Andrew Mazzei) أندرو مازي
 المدیر المؤقت 

مدرسة سلید المتوسطة

"لقد تولى العدید من المسؤولیات في مدرسة سلید وبقدر ما 
یمكن أن یكون ذلك صعباً فأن لدیھ دائماً ابتسامة وكلمة طیبة. 
إنھ دائماً ما یكون متاحاً لآلباء والطالب والموظفین على حد 

سواء. المدرسة المتوسطة حشد صعب وھو یتعامل معھا 
بدبلوماسیة وثقة بالنفس ".

 - من أحد الوالدین/الوصي.

(Kathi Ulatowski) كاثي أوالتوفسكي
معلمة الصف الخامس
مدرسة سمالي االبتدائیة

"اآلنسة أوالتوفسكي ھي مثال للمعلمة الشغوفة. فھي 
تأخذ الوقت الكافي للتعرف على طالبھا وبناء عالقات 
إیجابیة مع العائالت. لدیھا توقعات عالیة في الفصل 
الدراسي وتعمل بجد یوماً بعد یوم للتأكد من جمیع 

طالبھا یمكنھا تحقیق أشیاء عظیمة! إنھا مدافعة كبیرة 
عن طالبھا وتضمن تلبیة احتیاجاتھم داخل وخارج 

الفصل الدراسي. اآلنسة أوالتوفسكي صارمة ولكنھا 
أیضاً مبدعة ومتحمسة مما یجعل طالبھا یحبونھا أكثر! 

إنھا حقاً تستحق أن تكون معترف بھا لكل ما تفعلھ 
ألطفالھا! " 

- من زمیل.
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متابعة تحدیثات الموقع
تستمر التحدیثات في تحسین موقع المنطقة على 
اإلنترنت وتوفر التحسینات تجربة أفضل للھاتف 
المحمول فضالً عن وظائف أفضل باستخدام 
التكنولوجیا المساعدة. نأمل أن تكون قد استمتعت 

بالتحسینات!

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

الدخول إلى االستمارات في باور سكول 
(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

ابق على اتصال مع حساب بوابة الوالدین!
ً متصًال  ھل تعلم أن 85٪ من طالبنا یمتلكون حسابا
بحساب بوابة الوالدین على باور سكول 
(PowerSchool 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. قة
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توضح لقطة الشاشة أعاله المكان الذي یمكن فیھ الوصول إلى قسم 

PowerSchool النموذج" في البوابة الرئیسیة لـ"

mailto:DiloretoDualLanguage@csdnb.org
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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 1350 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
الیوم الدراسي الـ 100



یمكن العثور على المزید من الصور لھذه التجربة على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن



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

فبرایر 2023



یمكن العثور على المزید من الصور لھذه التجربة على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن







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


