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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 



اجتمع طالب فیلق ضباط االحتیاط المبتدئین بالجیش األمریكي 
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لوك الكي (Luke Lacki) متخصص في 

إصالح الكمبیوتر في مدرسة نیو بریتن 

الثانویة. تم ترشیح لوك لتلقي عملة تحدي 

المشرف من قبل رئیس قسم المعلومات 

جیف بروكوب (Jeff Prokop). یقول 

بروكوب إنھ بینما یؤدي لوك أداًء جیداً في 

واجباتھ الیومیة المعتادة في مدرسة ثانویة 

كبیرة جداً، فإن خدمة العمالء الممتازة 

واستعداده المستمر للمضي قدماً ھو ما 

یجعلھ متمیزاً حقاً. یقدم لوك الدعم بناًء على 

طلب مدیري المبنى ویساعد في العدید من 

المشاریع التي تتطلب منھ غالباً العمل بعد 

یوم عملھ المعتاد.

ماري سیجارا (Mary Segarra) ھي 

میسرة برنامج تعلیم الكبار في نیو بریتن. تم 

ترشیح ماري لتلقي عملة تحدي المشرف من 

قبل مدیر تعلیم الكبار في نیو بریتن مارك 

فرناندیز (Mark Fernandes). یقول 

فرناندیز إن ماري تفعل كل شيء وأي شيء 

یحتاج إلیھ البرنامج. ھذا العام وحده سجلت 

ماري أكثر من 300 طالب في البرنامج 

ووضعتھم في دورات مناسبة وتتبع تقدمھم 

ومراقبة حضورھم. لقد كانت ماري تتخطى 

ھذا الطریق طوال السنوات الثالث الماضیة 

كل ذلك أثناء استكمال درجة الماجستیر 

والعمل نحو عامھا السادس في القیادة 

التربویة.

نیك كیر (Nicholas Kerr) ھو مساعد 

تعلیمي في مركز روزفلت للتعلیم المبكر. تم 

ترشیح نیك الستالم عملھ تحدي المشرف 

من قبل مدیرة روزفلت تیري توركوت 

نیك (Terry Turcotte). تقول توركوت إن 

كان یعمل مع طالب أثناء تناول اإلفطار 

عندما بدأ الطالب باالختناق بسبب تناول 

بسكویت غراھام. كان رد فعل نیك سریعاً 

من خالل القفز من مقعده لمساعدة الطالب 

في محنتھ من خالل الربت على ظھر 

الطالب حتى تم اخراج البسكویت من مكانھا. 

یشتھر نیك بھذا العمل الذي قد ینقذ األرواح 

وألنھ دائماً یقظ ویھتم باحتیاجات الطالب 

مھما كان.

 تكریم من المشرف العام 

للمدارس
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المساھمون في النشرة اإلعالمیة

المقاالت بقلم:
أعضاء فریق القیادة العلیا

وفریق األتصال في منطقة مدارس نیو بریتن

تمت الترجمة بواسطة:
مایرا رودریجیز و ماجدة ناصر
Mayra Rodriguez & Majedah Nassir

شكر خاص لـ:
كل شخص أرسل صور من مدارس منطقة نیو بریتن

الفنون التشكیلیة واألتصاالت بواسطة:
 باول فیغات و راین النجر

Pawel Figat & Ryan Langer

القیادة العلیا

مجلس التعلیم في نیو بریتن



تكریم المحاربین القدامى في أمتنا
 فیلق ضباط االحتیاط المبتدئین بالجیش األمریكي في نیو بریتن یستضیف احتفال یوم المحاربین القدامى

في یوم الخمیس 10 نوفمبر، استضاف فیلق تدریب ضباط االحتیاط 
المبتدئین بالجیش األمریكي (JROTC) التابع لجیش المدرسة الثانویة 
في نیو بریتن حفل یوم المحاربین القدامى لتكریم قدامى المحاربین 
األمریكیین. تجمع العدید من الطالب والموظفین وغیرھم من 
المدعوین مع بعض للمشاھدة حیث وقف أكثر من 100 طالب 
عسكري یرتدون زیھم األزرق بفخر وانتظام أمام ساریات العلم 

للمدرسة. 

وخدم الطالب العسكري المالزم الثاني ألوندرا أفلیس بایز 
(Alondra Aviles Baez)، ضابط شؤون أفراد الكتیبة كرئیس 

لالحتفاالت، حیث إجرى اإلجراءات طوال الفعالیة.
وقد تناوب على المنصة قائد كتیبة الطالب العسكریین، المقدم 
رودولف مونتغمري Montgomery (Rudolph) والرقیب الرائد 
أنجلي أورتیز (Angely Ortiz) في مشاركة أفكارھم عن صلتھم 
الشخصیة بعید المحاربین القدامى وكالھما من الطالب الذین 

یخططون لالنضمام إلى الجیش األمریكي بعد التخرج.
"ھذا یوم خاص لتكریم وشكر جمیع المحاربین القدامى الذین 

خدموا بفخر في القوات المسلحة األمریكیة"، قالت الطالبة العسكریة 
رقیب أول أنجلي أورتي وھي تخاطب الحشد بینما توجھ انتباھھم إلى 
مدرب فیلق تدریب ضباط االحتیاط المبتدئین بالجیش األمریكي في 
مدرسة نیو بریتن الثانویة. "إنھ لشرف عظیم لي أن أعمل مع اثنین 
من قدامى المحاربین، كبیر المدربین في الجیش المقدم ھینریتشس 
 .(Grooms) ومدرب الجیش الرقیب جروومز (Hinrichs)

نشكركم على خدمة بلدنا وكونكم قادة وموجھین ملھمین.

قال قائد كتیبة الطالب العسكریین المقدم رودولف مونتغمري والذي 
ً من الخدمة التي قضاھا والده في مشاة  تحدث بفخر عن 21 عاما
البحریة األمریكیة: "ھذه العطلة ھي احتفال لتكریم قدامى المحاربین 
األمریكیین لوطنیتھم وحبھم للوطن واستعدادھم للخدمة والتضحیة 
من أجل الصالح العام". كما شكر مونتغمري السید الرقیب جروومز 
والمالزم أول ھینریكس على خدمتھم وقیادتھم حیث أنھى خطابھ 
بقراءة القصائد المخضرمة "ترحیب البطل"  لروبرت لونجلي و 
"الجندي" لروبرت بروك. (یمكن العثور على القصائد في الصفحة 

(6

 



كما ساھم مغنیین المادریجال (Madrigal Singers) من مدرسة نیو 
بریتن الثانویة بالغناء وإضافة لمستھم الخاصة من خالل أداء نشید 
"God Bless America" و "Star-Spangled Banner" تحت 

إشراف (Jason Ferrandino) جیسون فیراندینو.

یدعو مدرس الجیش في المدرسة الثانویة في نیو بریتن فیلق تدریب 
ضباط االحتیاط المبتدئین بالجیش األمریكي، المقدم ھینریكس 
(متقاعد) ومدرب الجیش الرقي جروومز(متقاعد) جمیع أعضاء 
منطقة المدرسة لالنضمام إلى الطالب العسكریین في احتفال یوم 

المحاربین القدامى للعام القادم.

ھذا العید ھو احتفال لتكریم قدامى المحاربین األمریكیین على 
وطنیتھم وحبھم للوطن واستعدادھم للخدمة والتضحیة من أجل 

الصالح العام.
 (Rudolph Montgomery) قائد كتیبة الطالب العسكریین المقدم رودولف مونتغمري

یمكن العثور على مزید من الصور لتجربة طالب مدارس نیو بریتن في البوم صور ابتسامات الطالب في ھذه النشرة اإلعالمیة

ً من قبل الطالب العسكریین. طور  تم التخطیط للحفل بالكامل تقریبا
الكابتن المتدرب سافیر سانتیاغو (Sapphire Santiago)، ضابط 
عملیات الكتیبة الخطة في أوائل أكتوبر وقام بتوزیع المھام والتحقق 
من التقدم على مدار الشھر: الطالب العسكري المالزم الثاني ألوندرا 
أفیلیس بایز (Alondra Aviles Bazez) ضابط شؤون أفراد الكتیبة 
ورئیس االحتفاالت كان مسؤوالً عن برنامج الحفل والسیناریو؛ 
 Barbra) الطالب العسكري المالزم الثاني باربرا ریفیرا دیاز
Rivera Diaz)، مسؤول اللوجستیات نسق اإلنتاج الفني للحفل من 

خالل حجز نظام معدات مكبرات الصوت وغیرھا من المعدات 
 Jovan) الالزمة؛ الطالب العسكري الرقیب األول جوفان أوروزكو
Orozco) نسق اإلنتاج الفني للحفل عن طریق حجز نظام معدات 

مكبرات الصوت وغیرھا من المعدات الضروریة.



11 نوفمبر، 2022

یوم المحاربین القدامى
تكریم جمیع الذین خدموا



في 17 نوفمبر، اشترك الطالب والموظفون من مدرسة 
سمالي األبتدائیة (Smalley Elementary) مع جامعة 
Central CT State  إلحداث تغییر في المجتمع حیث 
 (Empty Bowls) "شاركوا في حركة "أوعیة فارغة

العالمیة. 

تم تصمیم فكرة "أوعیة فارغة" من قبل فنانین وحرفیین في 
محاولة لجمع األموال لجمعیة خیریة محلیة للمساعدة في 
إطعام الجیاع. تم الترحیب بالحاضرین في حملة جمع 
التبرعات بفرصة االختیار من بین أكثر من 200 وعاء 
ً لملئھا بالحساء والخبز قبل أخذ الوعاء إلى  مصنوع یدویا
المنزل. دعمت جمیع العائدات من الحدث مركز خدمة 
الصداقة (Friendship Service Center) في نیو بریتن، 

والذي یقدم وجبات منتظمة ومأوى وخدمات للمشردین.

استضافت مدرسة سمالي االبتدائیة الفعالیة، وقدمت الدیكورات 
وحصلت على تبرعات غذائیة من الشركات المحلیة واستمتعت 

بالحضور من خالل عروض الطالب. 

وقالت دیانا ریكاردو (Deanna Riccardo)، معلمة التربیة 
الخاصة في سمالي لصحیفة نیو بریتن ھیرالد: "نرید المساعدة 
في رفع مستوى الوعي حول ما ھو علیھ الحال بالنسبة 
لألشخاص الذین یتعین علیھم الذھاب إلى مطابخ الحساء". "أعلم 
أن األشخاص في مركز الصداقة یعتمدون على ذلك. تھتم مدرسة 
ً بإشراك أولیاء األمور والعائالت في المجتمع ألنھا  سمالي أیضا

تساعد في تحصیل الطالب وحضورھم ". 

شكراً لكل من جعل فعالیة "أوعیة فارغة" ممكناً. نحن ممتنون 
للفرصة التي أتیحت لنا لرد الجمیل للمجتمع مع شركائنا 

الرائعین.

أوعیة فارغة
تتعاون جامعة CCSU ومدرسة سمالي اإلبتدائیة الستضافة عشاء لجمع التبرعات

یمكن العثور على مزید من الصور لتجربة طالب مدارس نیو بریتن في البوم صور ابتسامات الطالب في ھذه النشرة اإلعالمیة



في بدایة العام الدراسي قدمت ما أسمیھ "العشرة األساسیة". ھذه عشرة 
مجاالت رئیسیة ركزت فیھا عملي للمساعدة في تحسین النتائج ألطفال 
نیو بریتن. أحد العناصر األساسیة العشرة ھو "عملیة موازنة ھادفة 

وشفافة."

المیزانیة الموصى بھا للعام الدراسي القادم ھي واحدة من أھم المھام 
لكل مشرف مدرسة، وقد انشغلنا بإعداد المیزانیة للعام الدراسي 
2023-2024. أعتقد أن أفضل طریقة لبناء میزانیة مفیدة ھي أخذ 
مداخالت من عدد كبیر من الناس. بھذه الطریقة أمضینا الكثیر من 
شھري أكتوبر ونوفمبر في االجتماعات مع مجموعة متنوعة من قادة 
المدارس والمقاطعة. التقى كل من مدیرین المدارس وقائد كل إدارة لدینا 
مع كبیر المسؤولین المالیین لدینا آن ألفانو (Ann Alfano) كما التقیت 
بھا مرتین خالل األسابیع الثمانیة الماضیة. كان ھؤالء المحترفون 
مدروسین للغایة ومعقولین في طلباتھم. باإلضافة إلى ذلك طلبت أن 
یجتمع كل "أصحاب المیزانیة" ھؤالء مع فریقھم قبل االجتماع معي. 
لذلك كان لدى أكثر من 200 موظف مداخالت في المیزانیة التي سوف 

أوصي بھا إلى مجلس التعلیم في أوائل شھر ینایر.

في أوائل شھر ینایر، سیناقش مجلس التعلیم المیزانیة التي أقترحھا 
علیھم وقد یقومون بإجراء التغییرات على النحو الذي یرونھ مناسباً. 

بمجرد التصدیق على المیزانیة المطلوبة، سیتم إرسال ھذا الطلب إلى 

مركز البلدیة في المدینة حیث سیتداول مجلس المالیة والضرائب 
والمجلس العام ویقررون المبلغ اإلجمالي بالدوالر الذي سیتم تخصیصھ 

لمجلس التعلیم.

لقد عملت أنا وجمیع المدارس ورؤساء األقسام بجھد كبیر إلعداد 
میزانیة موصى بھا لتوجیھ األموال إلى حیث نعتقد أنھا ستفید أطفال نیو 
بریتن. في بعض المناطق التعلیمیة، یمكن أن تكون ھناك اتھامات 
"بتخفیض" المیزانیة- مما یعني تضخیم األرقام عمداً ألغراض سیاسیة. 
ً كھذا في عملیة میزانیتنا. طلبت  یمكنني أن أؤكد لكم أننا لم نفعل شیئا
عملیتنا من جمیع مالكي المیزانیة التفكیر بشكل حذر في احتیاجات 
الطالب واحتیاجات الموظفین وأین سیكون لمبلغ التمویل المحدود 

التأثیر األكبر. 

ً كما ھو الحال في منزلك، تشعر المنطقة التعلیمیة بتأثیر التضخم.  تماما
إنھا تكلف مالیین الدوالرات كل عام لتوفیر التدفئة والكھرباء 
والمواصالت واإلمدادات لمدارسنا. عندما تضیف 5-10٪ من التضخم 
إلى ھذه التكالیف، یمكن أن تكون الزیادات كبیرة. سنبحث عن كل كفاءة 
تشغیلیة نستطیع تعویض آثار التضخم، ولكن سیكون من الصعب جداً 
القیام بذلك. سنبذل قصارى جھدنا لتجنب أي استبعادات التي لھا تأثیر 

على تعلم الطالب.

عملیة المیزانیة الھادفة والشفافة
بواسطة المشرف توني جاسبر



إدارة األكادیمیون
مجلس التعلیم یعین مسؤول موظفو اإلداریین األكادیمیین 
في یوم اإلثنین 7 نوفمبر، عین مجلس التعلیم في نیو 
 Tyrone) بریتن السید تیرون ریتشاردسون
Richardson) لیكون مسؤول موظفو اإلداریین 
األكادیمیین لدینا للصفوف من 6 إلى 12. سوف یقوم 
السید ریتشاردسون بالدور المھم المتمثل في اإلشراف 
والتدریب وتقییم مدارسنا ومدیرون المرحلة المتوسطة 
 Kristina) والثانویة. وسیعمل كنظیر لكریستینا دینیجري
DeNegre) وھي مسؤولة موظفو اإلداریین األكادیمیین 
لصفوف ریاض األطفال إلى الخامس. لقد جاء من دور 
مشابھ جداً في مدارس ھارتفورد العامة حیث عمل أیضاً 
كمدیر ومدرب تعلیمي ومعلم. سیكون تاریخ بدایة عملھ 
في مدارس منطقة نیو بریتن ھو 8 دیسمبر 2022. كان 
السید ریتشاردسون ھو الصدارة الواضحة من مجال 

موھوب من المرشحین ومن خالل عملیة مقابلة صارمة.

یحتفل أطفال ریاض األطفال بقدرتھم على كتابة 
القصص وتوضیحھا

ریاض األطفال في صف السیدة الماري 
(Lammarre) في مدرسة فانس احتفلوا بالكتب 

المؤلفة بعد االنتھاء من وحدة الكتابة األولى ونشر 
كتبھم األولى. قام الطالب بتوضیح قصصھم بفخر 

 إلثبات فھمھم لبدایة القصة ووسطھا ونھایتھا. 

جمع بیانات التقییم لقیاس تقدم الطالب واحتیاجاتھم
سینتھي طالب المدارس االبتدائیة في الصفوف من 3 
إلى 8 الجولة األولى من مجموعات التقییم المؤقتة 
(Interim Assessment Blocks) بحلول عید 

الشكر. سوف تزودنا ھذه البیانات بمعلومات مھمة 
حول كیفیة تقدم الطالب مقابل معاییر مستوى الصف. 
یقوم المسؤولون بدعوة فرق البیانات لمساعدة 

المعلمین في تحدید ما یحتاجھ كل طالب.

تحدیثات اإلدارات
نظرة من وراء الكوالیس على ما كانت

 إدارتنا تعمل علیھ على مدار
 الثالثین یوماً الماضیة.
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یقف المشرف توني جاسبر (یمیناً) ونائب المشرف إفیلیس 
فیالزكویز (یساراً) جنباً إلى جنب مع مسؤول موظفو اإلداریین 

األكادیمیین المعین حدیثاً للصفوف 6-12السید تیرون ریتشاردسون 
(في الوسط) في اجتماع مجلس التعلیم في 7 نوفمبر
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عرض مواد القراءة والرد على انطباعاتھم
اجتمعت اللجنة التوجیھیة للقراءة الشاملة في 25 أكتوبر 
و21 نوفمبر لمراجعة الردود التي تلقیناھا من عرض 
القراءة الشامل. سوف تعقد جلسة أخرى یوم 14 دیسمبر 
مع أكبر مزودي اثنین. حتى اآلن، جمعت المنطقة أكثر 
من 100 ردود مالحظات بخصوص البرامج الخمسة 
التي كانت معروضة في المكتب المركزي من المعلمین 
وأولیاء األمور والمسئولین. انظر البیانات األولیة في 

الرسم البیاني الذي یصور التفضیالت أدناه.

لیلة بوالسكي (Pulaski) متعددة الثقافات
عاد تقلید مدرسة بوالسكي السنوي في لیلة متعددة 

الثقافات بعد توقف طویل بسبب الوباء.
ً في مجاالت محتوى  للتحضیر، أجرى الطالب بحثا
متعددة في بلدان وعادات وثقافات مختلفة ووصفات 
وحكایات شعبیة ومساھمات علمیة وأشخاص من جمیع 

أنحاء العالم.

زیارة نائب المحافظ من قبل  وزارة التعلیم في والیة 
كونیتیكت

تم تكریم المنطقة بدعوة من قبل وزارة التعلیم بوالیة 
كونیتیكت الستضافة نائب حاكم الوالیة سوزان بیشیفیتش 
(Susan Bysiewicz) لبدء تحدي الحوسبة السنوي على 

 (Coding for Good" مستوى الوالیة. تشجع مسابقة
الطالب على إنشاء تطبیقات مصممة إللھام الصحة 
والعافیة للجمیع مع زیادة الوعي بفرص علوم الكمبیوتر 
في المدارس وفي القوى العاملة. تحقق من النشرة 
اإلعالمیة لمدارس نیو بریتن الشھر المقبل لمعرفة المزید 
عن التحدي وزیارة نائب حاكم الوالیة بیسیفیتش إلى 

مدرسة سمیث االبتدائیة.

جمع المستلزمات المدرسیة لسمالي
شكراً لالعبو جامعة CCSU للكرة الطائرة 
والمدربین واآلباء الذین جمعوا أكثر من 10000 
قلم رصاص والعدید من علب الورق لطالب 
مدرسة سمالي االبتدائیة! یتطلع ھؤالء الالعبون 
َ إلى التطوع في الفصول الدراسیة بمجرد  أیضا

انتھاء موسم اللعب!
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إفطار طالب مدرسة نیو بریتن الثانویة للربع األول 
من العام الدراسي

كانت مدرسة نیو بریتن الثانویة سعیدة باالحتفال بـ 16 
ً متمیزاً یوم الجمعة في إفطار الربع األول من  طالبا
العام الدراسي. انضم إلینا الطالب وعائالتھم لتناول 
 ProStart Culinary إفطار شھي قدمھ فریق
الخاص بنا والذي أعقبھ تقدیم الجوائز. تم اختیار 
الطالب لھذه الجائزة من قبل أقسام مختلفة في المبنى 
لمثابرتھم وعملھم الجاد وتأثیرھم اإلیجابي العام على 
مجتمع مدرستنا. شكراً جزیالً لعائالتنا على دعمھم 

لھؤالء الطالب في نجاحھم!

إدارة الحضور
تحسینات حضور الطالب

في الیوم الخمسین من المدرسة، سجلت المنطقة معدل 
تغیب قدره 36.45٪ مقارنة بمعدل 41.62٪ في نھایة 
عام 2021-2022. ھذا یعني أن ما یزید قلیالً عن ثلث 
طالب نیو بریتن فقدوا حوالي 10٪ من المدرسة (5 أیام) 
منذ بدایة العام. لالستمرار في خفض معدل التغیب المزمن 
ً لتحدید العائالت التي تحتاج إلى  یجتمع المعلمون أسبوعیا
ً أو الطالب  االتصال بھا عن طریق الھاتف أو شخصیا
الذین یحتاجون إلى تسجیل الوصول یومیاً مع شخص بالغ 
في مدرستھم لتتبع مشاركتھم وتحسین حضورھم. یرى 
المسؤولون بعض النجاح حیث أصبحوا استراتیجیین حول 
كیفیة العمل مع العائالت لجلب الطالب إلى المدرسة 
باستمرار. إذا احتاجت إحدى العائالت إلى المساعدة من 
موظفي المدرسة لتحسین حضور أطفالھم، فنحن نحثكم 
ً سوف نجد طرقاً  على التواصل مع مدیري المدارس. معا

للحصول على حضور أفضل بشكل عام.

إدارة خدمات التالمیذ
درس في الشكر

في یوم الجمعة 18 نوفمبر، استضاف مركز تصنیع 
الفرص (OIC) عشاء عید الشكر لطالب مدرسة بریج 

 .(NBHS Bridges) الثانویة في نیو بریتن

صورة جماعیة لطالب مدرسة الثانویة للربع األول 

المشرف توني جاسبر یھنئ طالب المدرسة الثانویة 
للربع األول على إنجازاتھم

یقدم فریق الطھي ProStart وجبة اإلفطار للطالب 
المكرمین وعائالتھم للربع األول 

السیدة بولیت فوكس في الصورة مع طالب مدرسة بریج 
الثانویة في عشاء عید الشكر في مركز تصنیع الفرص
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ندوة زیادة تنوع المعلمین

في 16 نوفمبر، حضر أكثر من 35 عضواً من 
أعضاء  EdRising لمدرسة نیو بریتن الثانویة 
بقیادة مستشارھم السیدة إیلین ماركیز، ندوة زیادة 
تنوع المعلمین التي استضافتھا جامعة كوینیبیاك 
Quinnipiac University. كانت ھناك جلستان 
لألسئلة واألجوبة حول التنوع مع أعضاء اللجنة من 
بینھم السیدة دیزي توریس، مدیرة الخدمات 
للمتعلمین متعددي اللغات واللغات المزدوجة 
والعالمیة لمدارس ھارتفورد العامة؛ تیریل ھیل، 
المشرف على مدارس وندسور العامة؛ عضو مجلس 
الشیوخ دوغ ماكروري، رئیس مجلس الشیوخ للجنة 
التعلیم؛ وكذلك أساتذة الجامعات وطالب الجامعات. 
ساعد ستة أعضاء من مدرسة نیو بریتن الثانویة في 
تسھیل الفعالیة، وعملوا كمشرفین وقدموا مقدمات 
وساعدوا في انتقاالت الطالب في جمیع أنحاء 
الجامعة. حتى أنھ تم إجراء مقابلة مع اثنین من 

الطالب في نشرة األخبار المسائیة. 

إدارة الموظفین والمواھب
مؤتمر رابطة كونیتیكت لمشرفي المدارس ومجالس 

التعلیم 2022:
التعلیم العام: المضي قدماً لجمیع األطفال

لقد أتیحت لنا الفرصة للمشاركة في حلقة نقاشیة تركز 
على خلق الفرص من خالل شراكات إقامة المعلمین مع 
العدید من المعلمین والقادة في جمیع أنحاء الوالیة. 
سلطت مشاركتنا الضوء على التزامنا ببرنامج إقامة 
المعلمین كاستراتیجیة لتنویع القوى العاملة. نتطلع إلى 
مزید من المعلومات بخصوص مجموعة 2023- 2024 

في الشھر المقبل. 

كل التقدیر للموظفین على صبرھم وتفھمھم أثناء عملیة 
تغطیة الفصول الدراسیة. تقدر أقسام المواھب تعاونك 

والتزامك تجاه طالبنا. 

یود قسم المواھب أن یشكر اإلداریین على حلول 
التوظیف الذي یحتاج إلى معالجة النقص في التدریس 
على المستوى الوطني. یواصل اختصاصي التوظیف 
والتنسیب فحص الطلبات وإجراء المكالمات الھاتفیة 
ومقابلة المرشحین المحتملین. اعتباراً من 22 نوفمبر 
2022، لدینا 42 وظیفة شاغرة (4.6٪ من عدد المعلمین 
المعتمدین) مقارنة بـ 36 وظیفة شاغرة (4.2٪ من 
المعلمین المعتمدین) في 29 نوفمبر، 2021. تشیر 
المقارنات التقریبیة من عام إلى عام إلى تغییر طفیف. 
نحن ندرك الصعوبات التي تواجھھا الوظائف الشاغرة 
في تدریب المعلمین وإشراك الطالب وإنجازاتھم، لكن 
ھدفنا ھو االستمرار في تقدیم عروض العمل والتأھیل في 

أسرع وقت ممكن.
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سد الفجوة الرقمیة:
علوم الكمبیوتر لصفوف ریاض األطفال إلى الثاني عشر

أشتركت مدارس منطقة نیو بریتن مع جامعة القلب المقدس 
Sacred Heart  لتعزیز مھارات علوم الكمبیوتر في 

الصفوف األولیة! یعمل مدرسو Steam  من جمیع أنحاء 
المنطقة بجد على صقل مھاراتھم في علوم الكمبیوتر 
لتقدیمھا كجزء من تعلیمات Steam. یعد ھذا جزءا من عمل 
المنطقة التعلیمیة في تحقیق ھدف الوالیة المتمثل في "بحلول 
عام 2025، ستقدم جمیع مدارس صفوف ریاض األطفال 

إلى الثاني عشر في والیة كونیتیكت تعلیم علوم الكمبیوتر."

مع بدء ھذه المھارات في المدرسة االبتدائیة وحملھا في 
جمیع أنحاء المدرسة اإلعدادیة، ال یمكننا االنتظار لرؤیة ما 
ینشئھ طالبنا بحلول الوقت الذي یقومون فیھ بالبرمجة في 

أكادیمیة MET التابعة لمدرسة نیو بریتن الثانویة!

 معلمو STEAM في مدارس نیو برتن 
یظھرون مھاراتھم في البرمجة

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

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 وایضاً 
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.

!SchoolMessenger لألشتراك في الرسائل النصیة لـ

االشتراك من 
ھاتفك المحمول 

اآلن!

 "Y" فقط أرسل
أو "Yes" إلى 

67587

إدارة التكنولوجیا
تسلیط الضوء على التكنولوجیا:

منصات االتصاالت في مدارس منطقة نیو برتن
ابق على اتصال بمدرسة طفلك من خالل استخدام 
منصات االتصال في المنطقة التعلیمیة. نسلط الضوء ھذا 

الشھر على SchoolMessenger و 
Clever Portal. ال یوفر برنامج Clever وصوالً 

سریًعا وسھالً إلى أصغر المتعلمین لدینا فحسب، بل 
ً بوابة شاملة لجمیع طالبنا لمواردھم. یمكن  یوفر أیضا
للمدرسین مراسلة أولیاء األمور وكذلك دعوة اآلباء 
 Clever واألوصیاء لعرض الموارد المنشورة من
Portal. یمكن لجمیع المعلمین الوصول إلى ھذا 

المورد، ویمكن للعائالت الوصول بمجرد أن یقوم المعلم 
بدعوتھم إلى البوابة.



أبتسامات طالب مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

أوعیة فارغة

تصویر فرانكو كارتیرا Franco Cartiera- مدرس ابتدائي في مدرسة سمولي





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…

فقط
 20$/ في السنة

توفر تغطیة 
للحوادث العرضیة 

لجھاز الطالب

*أنظر الى الجانب العكسي لمزید من التفاصیل





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




