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{"الترمیز من أجل الخیر"}
في ھذا العدد:

< بدأت نائبة حاكم والیة كونیتیكت أنطالق مسابقة الترمیز على مستوى 
الوالیة في مدارس نیو بریتن العامة! >



ً 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 



طالب مدرسة سمیث االبتدائیة یشاركون في نشاط الحوسبة خالل زیارة 
نائبة حاكم الوالیة في دیسمبر 2022
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المجلد 1 / اإلصدار 04

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



تم ترشیح العدید من أعضاء مجتمع مدرسة نورث ایند االبتدائیة 
(Northend) لتلقي عمالت تحدي المشرف الشھر الماضي من قبل 

مدیر مدرسة نورث ایند روالندا بوكر (Rolanda Booker). قال 
بوكر إن المجموعة سرعان ما اجتمعت لرعایة طفلة صغیرة تجولت في 
ساحة المدرسة بعد المدرسة من خالل الحفاظ على سالمتھا وتغذیتھا 

واالھتمام بھا حتى یتم حل الموقف.

جوسیاس (Josias) طالب في مدرسة نورث ایند االبتدائیة، ُمنح عملة 
التحدي للمشرف إلى جانب ثالثة من موظفي  مدارس منطقة نیو بریتن: 
 Geo) وجیو مازا (Anthony Littlejohn) أنتوني لیتل جون
Mazza) ویولیانا كوركاتزیس (Julyanna Korkatzis) وثالثة 

 (Anna Ali) أعضاء من فریق ھیئة المتنزھات والترفیھ: آنا علي 

 Mya) ومیا فیزكاروندو (London Burgos) ولندن بورغوس
.(Vizcarrondo

نشكركم جمیعاً على تمثیل المواطنة الصالحة في منطقتنا التعلیمیة!

شریكم في العمل،

(Tony Gasper) المشرف توني جاسبر

جوسیاس طالب في مدرسة نورث ایند االبتدائیة یقف جنباً إلى جنب مع 
والدتھ الفخورة والمشرفة جاسبر بعد تلقي عملة تحدي المشرف

تكریم من المشرف العام 
للمدارس



انطالق تحدي الحوسبة!
 نائبة حاكم والیة كونیتیكت تطلق مسابقة البرمجة في مدرسة سمیث االبتدائیة

 Susan) استقبلت نائبة حاكم والیة كونیتیكت سوزان بیسیفتش
Bysiewicz) طالب الصفین الرابع والخامس في مدرسة سمیث 
االبتدائیة في 5 دیسمبر، 2022 لبدء تحدي الحوسبة المقدم من نائبة 

الحاكم ھذا العام.

أن تحدي "Coding for Good"  ھي مسابقة على مستوى الوالیة 
مفتوحة لجمیع طالب والیة كونیتیكت في الصفوف من الثالث إلى 
الثاني عشر. ویتم تشجیع الطالب على إنشاء تطبیقات مصممة 

إللھام الصحة والعافیة للجمیع.

"یشرفنا أن نستضیف نائبة الحاكم لھذه البدایة الھامة. قال الدكتور 
توني جاسبر المشرف على المدارس "إن مدارس نیو 

بریتن في تقدم  مستمر ونحن ممتنون للدعم والشراكة مع وكاالت 
المجتمع والوالیة لدینا". "یعد تحدي الحوسبة فرصة رائعة للطالب 
لتطبیق ما تعلموه في الفصل الدراسي على مواقف واقعیة ورؤیة 
أنفسھم كمبدعین للتكنولوجیا. وسواء كان الطالب یقدمون فكرة 
لتطبیق أو نموذج أولي أو تطبیق مطور بالكامل، فإن ھذه التجربة 

ھي حقاً التفكیر النقدي وحل المشكالت الذي تقدم إلى الحیاة".

في العام الماضي حصل طالب مدرسة نیو بریتن الثانویة كل من 
 Casper) وكاسبر آدموس (Fares Ahmed) فارس أحمد
Adamus) ومیشیل بروكنال (Michelle Prucnal) على جائزة 

جاكسون لإلنجاز الحضري في التحدي. كان الثالثة حاضرین في 

…ستتاح للطالب فرصة مذھلة وتفاعلیة لمعرفة المزید عن علوم الكمبیوتر 
والترمیز ومعرفة كیف یمكن ألفكارھم أن تؤثر على مصلحتنا الجماعیة

نائبة حاكم والیة كونیتیكت سوزان بیسیفتش



ً إلى جنب مع العدید من زمالئھم  انطالق الشھر الماضي جنبا
لمشاركة حبھم للترمیز مع طالب مدرسة سمیث وتوضیح المسار 

المذھل المتاح لھم في مدارس منطقة نیو بریتن الوحدة.

قالت نائبة حاكم والیة كونیتیكت سوزان بیسیفتش "واحدة 

من أعلى درجات التكریم التي حصلت علیھا منذ أن تولیت منصبي 
في عام 2019 ھي العمل كرئیسة لمجلس المحافظین للنساء 
والفتیات. یركز المجلس بشكل كبیر على تقدیم الطالب وال سیما 
النساء إلى المجاالت والوظائف ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجیا 
والھندسة والریاضیات حیث عادة ما تكون النساء ممثالت تمثیالً 
ناقصاً. أن السماح للطالب مثل ھؤالء الموجودین ھنا في مدرسة 
سمیث االبتدائیة باستكشاف االھتمام بعلوم الكمبیوتر في وقت 
مبكر من حیاتھم األكادیمیة یتیح لھم التفكیر في درجة أو مھنة 
مستقبلیة في علوم الكمبیوتر والعلوم والتكنولوجیا والھندسة 
والریاضیات". كما اضافت "مع إطالق تحدي الحوسبة السنوي 
الرابع من نائبة حاكم الوالیة سیكون لدى طالب كونیتیكت فرصة 
مذھلة وتفاعلیة لمعرفة المزید عن علوم الكمبیوتر والترمیز 

ومعرفة كیف یمكن ألفكارھم أن تؤثر على مصلحتنا الجماعیة." 

www.ltgovcc.org لمزید من المعلومات یرجى زیارة

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



تشرفنا باستضافة أكالیل الزھور عبر أمریكا 
في مدرسة نیو بریتن الثانویة في 8 دیسمبر، 
2022 كمحطة رسمیة على مرافقتھم إلى قافلة 
أرلینغتون (Arlington Convoy) لعام 
2022 . توقفت القافلة وھي أطول موكب 
قدامى المحاربین في البالد  في طریقھا لتسلیم 
أكثر من 300 ألف شخص أكالیل من الزھور 
إلى مقبرة أرلینغتون الوطنیة ألكالیل الزھور 
الوطنیة في جمیع أنحاء أمریكا الیوم. تشكل 
القافلة أكثر من 50 مركبة بما في ذلك ما ال 
یقل عن اثنتي عشرة عربة ذات 18 عجلة من 
الزھور وحمولة حافلة من عائالت النجوم 

الذھبیة والزرقاء.

 Erin) قالت رئیسة البلدیة إیرین ستیوارت
Stewart): "یشرف مدینة نیو بریتین أن 
تكون واحدة من محطات المرافقة لھذا العام 
إلى أرلینغتون بینما تسافر القافلة إلى مقبرة 
أرلینغتون الوطنیة". "ھذا الحدث ھو انعكاس 
اللتزام مجتمعنا الثابت بتكریم تضحیات جمیع 
الذین لبوا بشجاعة الدعوة لخدمة وطننا 

العظیم."

شاركت رئیسة البلدیة ستیوارت في الحفل في 
ً إلى جنب مع؛  مدرسة نیو بریتن الثانویة جنبا
ممثلة الدولة دونا فیتش (برلین/ساوثینجتون) 
وھي رئیسة مبادرة أكالیل الزھور عبر أمریكا 
لمنطقة نیو بریتن؛ بیتر شیربو قائد المحاربین 
القدامى األمریكیین المعاقین؛ الرائد دانیال 
إیدنجر، الجیش األمریكي (متقاعد)، محارب 
قدیم في فیتنام، حاصل على اثنین من قلوب 

أرجوانیة 

وقائد وزارة كونیتیكت العسكریة للقلب 
األرجواني؛ أكالیل الزھور عبر أمریكا رئیس 
مجلس اإلدارة واین ھانسن والمدیرة التنفیذیة 
كارین ورسیستر؛ وطالب ومجموعات 
مدرسة نیو بریتن الثانویة بما في ذلك فیلق 
تدریب ضباط االحتیاط المبتدئین ومغنین فرقة 

 .(Madrigal Singers) مادریجال

تود مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة أن 
تشكر الرجال والنساء الذین دفعوا الثمن 
النھائي لحریتنا ھم وعائالتھم ونحن ممتنون 
ألننا تمكنا من "إیجاد طریقة للخدمة" كمجتمع 
على شرفھم لالنضمام إلى  أكالیل الزھور 
عبر أمریكا في مھمتھم التي یجب أن نتذكرھا 
وھي شرف وتعلیم لنا. شكراً لجمیع 
المتطوعین المحلیین وأول المستجیبین الذین 

جعلوا ھذا األمر ممكناً.

مدرسة نیو بریتن الثانویة تستضیف فعالیة أكالیل الزھور عبر أمریكا
توقف قافلة أكالیل الزھور عبر أمریكا في نیو بریتن
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تحدیثات المنطقة

ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 

برنامج دیلوریتو Dos en Uno "واحد في إثنان"!
ھل تعلم أن مدرسة دیلوریتو لدیھا برنامج ثنائي اللغة؟ 
یوفر برنامج "Dos en Uno" تعلیم القراءة والكتابة 
وتعلیم المحتوى للطالب من خالل لغتین ویعزز ثنائیة 
اللغة والقراءة والكفاءة ویبني الكفاءة االجتماعیة والثقافیة 

لجمیع الطالب. 

كما یقرأ مدرسو مدرسة دیلوریتو المتوسطة الالتینیین 
 Dos en" باللغة اإلسبانیة مع طالب روضة أطفال
 .(Charley Faria) تحت إشراف تشارلي فاریا "Uno
باإلضافة إلى ذلك قام طالب الصف الثامن في اللغة 
 Baileys) اإلسبانیة في صف المعلم بایلیس إریزاري
 Dos en" بتدریس طالب الصف األول (Irizarry
Uno" باإلضافة إلى ممارسة مھارات القراءة باللغة 

اإلسبانیة.

في الشھر الماضي قام المشرف جاسبر ونائبھ المشرف 
فیالزكویز وقادة المنطقة اآلخرین بزیارة العدید من 
فصول الصف األول "Dos en Uno" للتواصل مع 

الموظفین والطالب وقراءة الضیوف باللغة اإلسبانیة.

عملیة التقدیم لبرنامج یانصیب في مدرسة دیلوریتو 
وبرنامج "Dos en Uno" "واحد في إثنان"

ھل ترید التقدیم في مدرسة دیلوریتو االبتدائیة والمتوسطة 
أو "Dos en Uno" برنامج االنغماس اإلسباني؟

ستطلق مدرسة دیلوریتو االبتدائیة والمتوسطة عملیة تقدیم 
طلبات الیانصیب السنویة ھذا الشھر. جمیع الطالب الذین 

یلتحقون بالمدارس االبتدائیة أو المتوسطة مؤھلین للتقدیم.
طالب ریاض األطفال الجدد مؤھلون أیضاً للتقدیم لبرنامج 
"Dos en Uno" لریاض األطفال. سوف تعقد جلسة 
إعالمیة حول برنامج "Dos en Uno" یوم الثالثاء 24 

ینایر الساعة 6:00 مساًء في مدرسة دیلوریتو.

ستكون استمارات البرامج لمدرسة دیلوریتو االبتدائیة 
 Parent) والمتوسطة متاحة على حساب بوابة الوالدین
Portal) ھذا الشھر وسیتم قبول الطلبات حتى 1 مارس 
2023. یرجى مراجعة الصفحة 17 من ھذه النشرة 
اإلخباریة حول كیفیة الوصول إلى االستمارات على بوابة 

حساب الوالدین.
إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه البرامج الموجودة 
في مدرسة دیلوریتو، یرجى مراسلتنا عبر البرید 

اإللكتروني على:
DiloretoDualLanguage@csdnb.org 

 HALS) خطة نجاح طالب أكادیمیة ھالز
(Academy

أطلقت أكادیمیة ھالز خطط نجاح الطالب مع طالبھا في 
دیسمبر وھي قید التنفیذ. یركز ھذا المنھج على التطور 
العاطفي األكادیمي والمھني واالجتماعي. سوف یقوم 
الطالب بإكمال األنشطة خالل العام حول تحدید األھداف 
والمھارات الشخصیة والدعوة الذاتیة و االستكشاف 
الوظیفي. ستكون ھذه األنشطة بمثابة العناصر األساسیة 

لمشروعھم التخیلي في المدرسة الثانویة.

یمكن العثور على المزید من صور زیارة 
فصل "Dos En Uno" في قسم البوم 

صور ابتسامات طالب مدارس نیو بریتن 
في ھذه النشرة اإلخباریة!

mailto:DiloretoDualLanguage@csdnb.org
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تحدیثات المنطقةت
ما الجدید وماذا یحدث في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة؟ 

!"Gingerbread Rock" أغنیة كعكة الزنجبیل
بدأت فصول ریاض األطفال بمدرسة فانس فیلیدج 
(Vance Village) إنتاجھا السنوي ألغنیة 

"Gingerbread Rock!" ھذه ھي المرة األولى التي 

ً منذ عامین. عمل  یؤدي فیھا الطالب المسرحیة شخصیا
الطالب بجد لتعلم خطوطھم وحفظھا وممارسة حركات 
رقصھم وصنع أزیائھم. قام الطالب بعمل رائع وقضى 
ً رائعاً. شكراً جزیالً لمعلمي ریاض األطفال  الجمیع وقتا
في مدرسة فانس والموظفین اإلضافیین لدعمھم وخاصة 

السیدة فاس (Vass) على اإلنتاج المذھل.

كتل التقییمات المؤقتة للصف 8-3
ألول مرة منذ كوفید، باشر جمیع طالب الصف الثالث 
إلى الثامن في أخذ كتل التقییمات المؤقتة. تعتبر ھذه 
التقییمات قّیمة ألنھا توفر للمعلمین أداة إضافیة تقیس 
إتقان الطالب لمحتوى معین ومھارات تتماشى مع 
معاییر كونیتیكت األساسیة. كان المعلمون قادرین على 
تنفیذ أول ثالثة تقییمات سیأخذھا الطالب ھذا العام 
ً طریقة رائعة  الدراسي. ُتعد كتل التقییمات المؤقتة أیضا
للطالب للتدرب على تقییم التوازن األذكى في الربیع. 
یحصل الطالب على فرصة للتدرب على استخدام 
المنصة واألدوات المصاحبة لھا ، مما یعكس ما سوف 

یشاھدونھ على تقییم التوازن األذكى.

®FUNdations :مجموعة المعلمین الدراسیة
شارك معلمو الصف األول والثاني في مجموعات 
ً في تحلیل أحدث  دراسة FUNdations وقضوا وقتا
تقییمات الوحدة. نظر المعلمین إلى النتائج وناقشوا 
المالحظات والتساؤالت وراجعوا وخططوا للتدخل 
واحتیاجات إعادة التقییم لطالبنا واتخذوا قرارات للتعلیم 
على أساس البیانات. باإلضافة إلى ذلك قاموا بمعاینة 

الوحدات القادمة ومناقشتھا.
FUNdations ھو برنامج دراسة الكلمات التي یعلم 

مھارات القراءة و التھجئة والكتابة الیدویة بطریقة 
متعددة الحواس. البرنامج مكمل لبرنامج تعلیم القراءة 

والكتابة األساسي

الصور: فعالیة مدرسة فانس "أغنیة كعكة الزنجبیل!"  لعطلة 
األعیاد التي أقیمت في 15 دیسمبر.

یمكن العثور على المزید من الصور  لفعالیة 
مدرسة فانس  "أغنیة كعكة الزنجبیل!" في قسم 

البوم صور ابتسامات طالب مدارس نیو بریتن في 
ھذه النشرة اإلخباریة!
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تحدیث برنامج مدرسة بریدجز (Bridges) المتوسطة
یضع المعلمون والموظفون والطالب في برنامج مدرسة 
بریدجز المتوسطة توقعات عالیة للطالب ویعززون بیئة 
ً على  تعلیمیة إیجابیة. یعمل الطالب في البرنامج یومیا
سلوكیات المھام التي تكسب نقاط البرنامج. یمكن للطالب 
بعد ذلك تبادل النقاط للحصول على حوافز الفصل 
والبرنامج باإلضافة إلى كسب الوصول إلى فصول دراسیة 
سائدة إضافیة ألنھا تعزز مھاراتھم االجتماعیة والعاطفیة 

والسلوكیة.

یسعى طالب علوم الكمبیوتر بمدرسة نیو بریتن الثانویة 
 Samsung Solve for" "جاھدین "حل من أجل الغد

"Tomorrow

 AP) من خالل عمل صف التعیین المتقدم لعلوم الكمبیوتر
Computer Science)، تم اختیار مدرسة نیو بریتن 

 الثانویة للمرحلة النھائیة على مستوى الوالیة في مسابقة 

"سامسونج حل من أجل الغد" وسوف تتلقى مكافأة قدرھا 

2500 دوالر. دخل الفصل في المنافسة وحدد حركة 

المرور في المدخل كمنطقة یمكنھم فیھا استخدام مھارات 
الترمیز لتحسین المجتمع. سیعمل الطالب على إنشاء نظام 
ممر رقمي لتبسیط نظام المرور المستخدم في المدرسة 
الثانویة وتحسین مناخ المدرسة. باستخدام تصریح 
الممرات الرقمیة، لن تكون ھناك حاجة إلى التصریحات 
الورقیة، وسیكون المعلمون قادرین على إصدار تصاریح 
رقمیة عبر أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھم. قد یتزامن النظام 
أیضاً مع باورسكول (PowerSchool) للسماح للمدرسین 
بالتحقق مما إذا كانت مواقع المباني مشغولة جًدا للطالب 

اإلضافیین.

تتحدى مسابقة "سامسونج حل من أجل الغد" الطالب 
لتطبیق ما تعلموه على مشاكل العالم الواقعي و تحتفي 
ً أو  بالطالب الذین یعملون على تحسین مجتمعھم محلیا
عالمیاً. في المرحلة التالیة من المسابقة سوف یتم اختیار 
50 فائزاً على مستوى الوالیة ومنحھم 20,000 دوالراً 

ً في مجال التكنولوجیا واإلمدادات. تھانینا لفصل  أمریكیا
التعیین المتقدم لعلوم الكمبیوتر والمعلم  كولم دوفین 
(Colm Duffin) ونتمنى لك التوفیق في المرحلة التالیة 

من المسابقة!

یفخر طالب صف التعیین المتقدم لعلوم الكمبیوتر في مدرسة نیو 
بریتن الثانویة بالتقدم في مسابقات الترمیز التي ترعاھا سامسونج.
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"ھذا الموسم للعروض الموسیقیة
عرض الطالب والموظفون مجموعة المواھب الموسیقیة 
الخاصة بھم في جمیع أنحاء المنطقة بأكثر من 30 عرضاً 
في شھر دیسمبر! استضافت كل مدرسة تقریباً حفلة شتویة 
أو فعالیة غنائیة طویلة بعد أن بدأت فرقة الغناء 
المادریجال (Madrigal) الموسم في أوائل شھر دیسمبر 
حیث قدمت الفرقة الغنائیة لدینا مواھبھا اإلبداعیة بقیادة 

المدیر الموسیقى/الكورال جایسون فیراندینو.

على مدار الشھر تمت مشاركة العدید من التقالید 
البورتوریكیة واالستمتاع بھا من خالل جھود اإلثراء 
الثقافي. حیث تضمنت الحفلة الشتویة لمدرسة بوالسكي 
المتوسطة حفلة الباراندا وھي ترانیم تقلیدیة على الطراز 
البورتوریكي مع تم أستخدام أدوات موسیقیة التینیة. وفي 
مدرسة نیو بریتن الثانویة شارك العدید من الطالب من 
فصل اللغة اإلسبانیة 2 التابع للسید كاریون في باراندا 
نافیدنا وھو ترانیم تقلیدي آخر على الطراز البورتوریكي. 
غنى الطالب باللغة اإلسبانیة وعزفوا على آالت موسیقیة 
أثناء سیرھم في القاعات وزیارة فصول اللغة اإلسبانیة 

األخرى. 

اجتمع قسم الموسیقى التابع لمدرسة نیو بریتن الثانویة معاً 
ً فقد  ألداء حفلھم الشتوي السنوي. وكما ھو الحال دائما

تأثرنا كثیراً بالمواھب التي تمتلكھا ھذه األعاصیر.
شكراً لمدرسي الموسیقى وموظفي المدارس اآلخرین على 
عملھم الجاد في إعداد طالبھم ولجمیع العائالت التي 

جاءت لدعم أطفالھم.

تكریم مدرس تشامبرلین من قبل مركز تعلیم
CCSU القراءة والكتابة في جامعة

تضمن اجتماع المجتمع الذي عقد الشھر الماضي في 
مدرسة تشامبرلین االبتدائیة احتفاالت الطالب والموظفین 
باإلضافة إلى زیارة مفاجئة من جامعة CCSU. قام 
الدكتور جیسي تورنر، مدیر مركز CCSU تعلیم القراءة 
والكتابة بزیارة المدرسة لمفاجأة السیدة شیلي لوف بجائزة 

المعلم المستجیب ثقافیاً.

تم منح الجائزة التي تم تقدیمھا بالشراكة مع مشروع آنا 
جریس تقدیراً لعملھا وتضمنت الھدیة مكتبة مساندة ثقافیاً 
لفصلھا الدراسي. تتضمن بعض األمثلة على التدریس 
 ً ً استخدام ممارسات متنوعة وشاملة ثقافیا المتجاوب ثقافیا
تعترف بالثقافات واللغات المنزلیة للطالب واستخدام كتب 
ومصادر الفصل الدراسي التي تمكن الطالب من رؤیة 
أنفسھم ممثلین في النص الذي یقرؤونھ. مبروك للسیدة 

لوف!

قة
نط

الم
ت 

یثا
حد

ت
صور: حفلة الموسیقى الشتویة لمدرسة نیو بریتن 

الثانویة التي أقیمت في 14 دیسمبر. 
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طالب في الصف الثاني عشر في مدرسة نیو بریتن 
الثانویة یوقع خطاب النوایا لجامعة رود آیالند

وقع دونتاي بیشوب (Dontay Bishop) وھو طالب في 
الصف الثاني عشر في مدرسة نیو بریتن الثانویة مؤخراً 
خطاب النوایا الوطني الخاص بھ لمواصلة مسیرتھ الكرویة 
في الـ Football مع جامعة رود آیالند بمنحة دراسیة كاملة 
باإلضافة إلى تعیینھ في فریق الـ Football التابع التحاد 
المدربین للمدارس الثانویة في والیة كونیتیكت  للعام الثاني. 

ھذه لحظة تاریخیة" قال مدرب نیو بریتن لكرة الـ 
Football أشعیا بودي. "لم یحدث ھذا منذ أكثر من 10 

سنوات ھنا في مدرسة نیو بریتن الثانویة." 

ما جعل التزامھ تجاه رود آیالند مثیراً لإلعجاب ھو طریقھ 
 ً لتوقیع تلك األوراق في النھایة. لم یفوت بیشوب موسما
بسبب فیروس كورونا فحسب بل فقد والدتھ مؤخراً عندما 
توفیت في سبتمبر. رحلة بیشوب ھي التي ألھمت الكثیرین 

في نیو بریتن. 

"لم تكن مثالیة  فقد مر بمحن في الفصول الدراسیة. قال 
بودي "لقد مر بمحن في سبتمبر ولم یقدم أي أعذار". "لقد 
حضر إلى المدرسة في ذلك الیوم وذھب إلى التدریب وكان 
ً جیداً وشخصیتھ لم تتردد. إنھ من نیو  ً وطالبا زمیالً رائعا
بریتن ویفخر بالقول إنھ من نیو بریتن ... ھذه مجرد البدایة 

بالنسبة لھ ".

إفطار لتقدیر الطالب في مدرسة ھولمز
احتفلت مدرسة ھولمز االبتدائیة بعودة إفطار تقدیر 
الطالب ألول مرة بعد انتشار جائحة كورونا. تم تنظیم 
اإلفطار بالكامل ودفع ثمنھ من قبل موظفي ھولمز في 
لفتة لطیفة للغایة. نود أن نھنئ طالب ھولمز ونشكر 
الموظفین على ذھابھم إلى أبعد الحدود لخلق ھذه 

الفرصة لالحتفال بطالبك مع عائالتھم.

تفریغ مناھج الدراسات االجتماعیة
اجتمع مدرسین مادة األجتماعیات للصف السادس 
والسابع والثامن في دیسمبر لتفریغ الوحدة 3 من 
مناھجھم الجدیدة التي بدأت ھذا الشھر. یدرس الصف 
السادس الھجرة والعدالة بینما یتعلم الصف السابع عن 
التقدم التكنولوجي عبر العصور ویبحث الصف الثامن 
في كیفیة بناء أمتنا. تم إنشاء مجموعات موارد المكتبة 
المتوافقة مع المناھج الدراسیة  لكل مدرسة من 
المدارس المتوسطة والتي تشمل كالً من المواد 
المطبوعة وغیر المطبوعة وتم تخصیصھا لمجموعة 

محددة لكل مبنى.

مدیرة مدرسة ھولمز االبتدائیة ھیذر نیكول تھنئ الطالبة 
في حفل إفطار تقدیرى

 New Britain) اقرأ المزید من صحیفة نیو بریتن
Herald)عن طریق مسح رمز االستجابة السریعة 

على جھازك الذكي
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تلقت مدرسة سلید اإلعدادیة أكثر من 
40 آلة موسیقیة عن طریق التبرع

في الشھر الماضي ، تم اختیار مدرسة سلید اإلعدادیة من 
قبل مؤسسة السید ھوالند أوبوس (Holland Opus) لتلقي 
40 آلة بقیمة تجزئة تزید عن 38,000 دوالر أمریكي 

بفضل التمویل السخي من مسرح الكابیتول. یشمل التبرع 
الساكسفون والكمان والكالرینیت والمزامیر واألبواق. تود 
مدارس منطقة نیو بریتن أن تشكر مؤسسة السید ھوالند 
أوبوس على دعمھم السخي بشكل ال یصدق وتفانیھم في 

تعلیم الموسیقى

!تحافظ مؤسسة السید ھوالند أوبوس على حیویة
الموسیقى في المدارس من خالل توفیر خدمات الدعم 
الحیویة للمناطق التعلیمیة واآلالت الموسیقیة الجدیدة 
لبرامج الموسیقى التي تعاني من نقص التمویل على 
الصعید الوطني. یمنح ھذا الدعم الشباب الذین یعانون من 
 نقص التمثیل الوصول إلى العدید من فوائد تعلیم الموسیقى 

مما یؤدي بھم إلى النجاح في المدرسة ویلھم اإلبداع 
والتعبیر من خالل عزف الموسیقى.

لمزید من المعلومات حول
مؤسسة السید ھوالند أوبوس

www.mhopus.org قم بزیارة

طالب الصف الثامن یلقوا نظرة على المستقبل
 (Stacey Rosado) یقوم المستشاران ستایسي روسادو
وریكي كالرك (Ricky Clark) من قسم التوجیھ في 
مدرسة نیو بریتن الثانویة بزیارة المدارس اإلعدادیة 
المحلیة بشكل نشط للتحدث الى طالب الصف الثامن حول 
اختیار الدورة والعدید من الفرص المتاحة في المدرسة 
الثانویة. زار ریكي كالرك ومجموعة من طالب المدارس 
الثانویة من مدارس سلید و بوالسكي اإلعدادیة خالل 
مؤتمرات اآلباء والمعلمین في دیسمبر للتحدث مع الطالب 
وعائالتھم حول فوائد االنضمام إلى إحدى أكادیمیات 
مدرسة نیو بریتن الثانویة: أكادیمیة األعمال والتمویل 
والتصنیع وأكادیمیة الھندسة والتكنولوجیا وأكادیمیة الخدمة 

العامة وأكادیمیة الصحة.

ترقیات شبكة االتصال تعزز النطاق الترددي!
تم االنتھاء من ترقیات شبكة االتصال! خالل العطلة 
الشتویة أتت ترقیات شبكة االتصال النھائیة عبر اإلنترنت 
مما أدى إلى زیادة النطاق الترددي في أكبر مدارسنا. خالل 
العطلة الشتویة تم أیضاً تعزیز اتصال المنطقة بالسحابة إلى 
10gig. ستسمح الزیادات في النطاق الترددي بالنمو خالل 

السنوات القادمة.
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تم تكریم فریق فریق كرة القدم للفتیات في مدرسة 
نیو بریتن الثانویة على إظھار الروح الریاضیة 

العظیمة!
في دیسمبر حصل فریق كرة القدم للفتیات في مدرسة نیو 
بریتن الثانویة على جائزة كیث جونسون للریاضة 2022 
من اتحاد مسؤولي كرة القدم في وسط كونیتیكت في 

المباراة االفتتاحیة لكرة السلة للفتیات.

ُتمنح الجائزة التي تشمل جمیع المدارس العامة والخاصة 
ً للفریق الذي ُیظھر الروح  في وسط والیة كونیتیكت سنویا
الریاضیة األكثر تمیزاً خالل الموسم. یدرب الفریق باتریك 

باوتشر تھانینا وشكرا على جعل نیو بریتن فخورة!

االحتفال بالقراءة والكتابة في مدرسة
 نیو بریتن الثانویة

تدخل مدرسة نیو بریتن الثانویة العام الجدید مع عدد مثیر 
لإلعجاب بالفعل من الطالب المتفوقین الذین حصلوا على 

ختم والیة كونیتیكت للقراءة والكتابة.

تم إنشاء ختم القراءة والكتابة للتعرف على خریجي 
المدارس الثانویة العامة الذین بلغوا مستوى من الكفاءة في 

اللغة اإلنجلیزیة ولغة أخرى أو أكثر.

أكثر من 100 من الصفوف العلیا (59 من صف 
12/خریجي 2023 و 42 من صف 11/خریجي 2024) 
قد استوفوا المتطلبات الصارمة للحصول على شھادة 

جامعیة في اللغة اإلنجلیزیة ولغة أخرى.

سوف یستمر تقییم مھارات القراءة والكتابة حتى نھایة 
العام. في 1 یونیو 2023، سیعقد قسم اللغة في مدرسة نیو 
بریتن الثانویة حفل تكریمھ السنوي احتفاالً باإلنجازات 
االستثنائیة التي حققھا طالبھا المتفوقون. نحن فخورون 

جًدا بطالبنا المتعددین!

حملة المجتمع المدرسي لمدرسة بروك ساید
تقوم مدرسة بروك ساید (Brookside) بجمع المعاطف 
المستعملة بلطف والمالبس الشتویة األخرى واأللعاب 
الجدیدة والمواد الغذائیة غیر القابلة للتلف للمنظمات 
المحلیة التي تعمل في المجتمع. سیتم قبول التبرعات في 

مدرسة  بروك ساید خالل ساعات الدوام المدرسي.

یحتفل فریق كرة القدم الجدید للفتیات في مدرسة نیو بریتن الثانویة  ویقف 
بفخر مع جوائز كیث جونسون للروح الریاضیة
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روزفلت للتعلیم المبكر تستعد العتماد الرابطة 
الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار

یواصل مركز روزفلت للتعلیم المبكر التحضیر العتماد 
الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار. تركز عملیة 
االعتماد على معاییر عالیة لضمان خبرات عالیة الجودة 
لألطفال في برامج التعلم المبكر. تعمل عملیة اعتماد 
ً على تعزیز  الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار أیضا
العالقات اإلیجابیة لجمیع األطفال والبالغین لتشجیع شعور 

كل طفل بالقیمة الفردیة.

المسؤولون یشاركون في دراسة الكتاب
انخرط المسؤولون في دراسة الكتاب باستخدام التوجیھ من 
مرشد النص. إنھم یدرسون نرید أن نفعل أكثر من البقاء 
على قید الحیاة: التدریس إللغاء العبودیة والسعي إلى 
الحریة التعلیمیة للدكتورة بیتینا لوف. خالل ھذه المناقشات 
یتم تشجیع المسؤولین على المشاركة في محادثات شجاعة 
حول ممارسات التدریس والفرص لزیادة القدرة على 
المشاركة في الجھود المبذولة لبناء بیئة مدرسیة أكثر 
إنصافاً. ارید معرفة المزید؟ كان المصطلح الرئیسي من 
دراسة ھذا الشھر ھو "التقاطع". أسأل المسؤول عن 

المعنى.

اللجنة االستشاریة للتنوع واإلنصاف والشمول 
التابعة لمدارس منطقة نیو بریتن

اللجنة االستشاریة للتنوع واإلنصاف والشمول ھي ھیكل 
على مستوى المنطقة یتكون من قادة المجتمع والمدرسة. 
تم تشكیل المجلس على أساس اإلیمان بأن جھودنا 
الجماعیة ھي قوة قویة ستعمل على تحسین المساواة 
واالندماج والوصول والدعوة والتوعیة للجمیع داخل 
منطقة المدرسة والمجتمع ككل. تھدف اللجنة إلى تكریم 
وجھات نظر متعددة أثناء االنخراط في محادثات شجاعة 
وجماعیة. تحقیقا لھذه الغایة سوف یقوم المجلس بدراسة 
السیاسات والبرامج والمناھج الدراسیة لتحدید تأثیر 
الفرص والعوائق. عقد المجلس اجتماعھ األول في نھایة 
نوفمبر واستعرض سیاسة اإلنصاف في المنطقة ومناھج 
القراءة الجدیدة المقترحة من ریاض األطفال وحتى 

الصف الثالث.

تحدیث تنمیة الموظفین والمواھب
یود قسم تطویر الموظفین والمواھب أن یشكر جمیع 
المعلمین المتعاونین والمشرفین الصحیین لدینا على 
الفصل الدراسي الناجح في الخریف الستضافة المعلمین 

الطامحین وتوجیھھم.

تواصل اإلدارة العمل الجاد لتوظیف المعلمین وإلحاقھم 
على وجھ السرعة وخاصة معلمي التربیة الخاصة. یوجد 
ً معدل شغور أقل من ٪5  لدینا في مدارس نیو بریتن حالیا
تقریباً وھو ما یمكن مقارنتھ بھذا الوقت من العام الماضي. 
 NexGen نضع طالب CCSU بالتعاون مع جامعة
إضافیین في المدارس لیكونوا مدرسین بدیلین. شكرا 

لجمیع المسؤولین على دعمكم.
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(LAS) اختبار روابط الس
سوف یبدأ اختبار روابط الس في ینایر لجمیع المتعلمین 
متعددي اللغات المحددین في والیة كونیتیكت. روابط 
الس ھي مجموعة متكاملة من تقییمات إجادة اللغة 
اإلنجلیزیة تتكون من أربعة أقسام: التحدث واالستماع 
والقراءة والكتابة. الغرض من روابط الس ھو تتبع تقدم 
المتعلمین متعددي اللغات في والیة كونیتیكت باإلضافة 
إلى األداة األساسیة إلخراج الطالب من حالة المتعلم 
متعدد اللغات. سیراقب المتعلمون متعددو اللغات في 

مدارس منطقة نیو بریتن الجدول الزمني لالختبار التالي:

تقدم البناء في مدرسة تشامبرلین
اكتمل مشروع البناء في مدرسة تشامبرلین بنسبة ٪90 
تقریباً. تم االنتھاء من األعمال الخارجیة وتركیب أعمدة 
اإلنارة وزراعة المناظر الطبیعیة النھائیة. تم تركیب 
جمیع معدات التدفئة والتھویة وتكییف الھواء على السطح 
وجاري تشغیلھا. كما أن الجزء الداخلي للمبنى على وشك 
االنتھاء وتشمل التشطیبات النھائیة تركیب بالط الفینیل 
واألرضیات المطاطیة والطالء النھائي للطالء الجاري 
تطبیقھ. الغرف األكبر بما في ذلك صالة األلعاب 
الریاضیة وقاعة المحاضرات والكافیتریا تنبض بالحیاة 
مع إضاءة وأرضیات ومقاعد جدیدة أیضاً. سیتم تسلیم 
األثاث الجدید في 9 ینایر وسیتم تنظیمھ في جمیع أنحاء 

المبنى.

ً مدرسة تشامبرلین االبتدائیة تطل شرقا
حلقة توصیل/ إلتقاط الوالدین الجدیدة

أحد المدخلین الرئیسیین الجدیدین في تشامبرلین
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مشروع سقف جدید لمدرسة سلید المتوسطة
بدأ فریق إدارة المشروع لدینا العمل على مراحل التصمیم 
والتخطیط الستبدال السقف في مدرسة سلید المتوسطة. 
سیوف یتضمن ھذا المشروع الذي تبلغ تكلفتھ 4 مالیین 
دوالر بأن یطول عمر المبنى ویزید من كفاءة استخدام 
الطاقة في المبنى. تم تمویل ھذا المشروع من خالل مكتب 
رئیس البلدیة والمجلس المشترك. تشمل المرحلة األولى 
من المشروع التصمیم واالختبار والتخطیط. ومن المتوقع 
أن یخرج المشروع للمناقصة لشركة أسقف خالل األشھر 
القلیلة المقبلة. كمرحلة إضافیة لمشروع السقف تعمل 
مدارس منطقة نیو بریتن على تأمین أموال منحة لترقیة 
 ً  معدات نظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواء أیضا

وستوفر مرحلة تحسین التھویة للمبنى بأكملھ.

خالل عطلة عید المیالد كخطوة أولى في المشروع أخذ 
مدیر المشاریع الخاصة روبرت سمیدلي وفریق من 
المھندسین المعماریین وخبراء البیئة عینات من السقف 
الحالي للتحقق من وجود مواد خطرة. سیتم تقییم ھذه 
العینات في المختبر وسیتم تصمیم عملیة إلزالة أي مواد 

خطرة بأمان في مرحلة الھدم في المشروع.

الوصول إلى النماذج في باور سكول 
(PowerSchool)

یسمح قسم النماذج في مدخل الـ باور سكول بالوصول 
الشامل للعدید من النماذج واالستطالعات المختلفة لمنطقة 
المدرسة. في ینایر سوف یتم استخدام قسم النماذج للتسجیل 
 (DiLoreto)  في برنامج یانصیب لمدرسة دیلوریتو
االبتدائیة والمتوسطة لجمیع الطالب المسجلین حالیاً. 
یرجى مالحظة: أنة سوف یتمكن الطالب الذین لم یتم 
تسجیلھم بعد في المنطقة التعلیمیة من التقدیم لھذه 
الیانصیب من خالل تسجیل الطالب عبر بوابة التسجیل 
المتاحة للطالب الجدد عبر االنترنت. سیكون تطبیق 
ً على بوابة  برامج دیلوریتو االبتدائیة والمتوسطة متاحا
حساب الوالدین ھذا الشھر (Parent Portal) وسوف یتم 
قبول الطلبات حتى 1 مارس 2023. إذا كان لدیك أي 
أسئلة بخصوص البرمجة في دیلوریتو، یرجى مراسلتنا 
عبر البرید اإللكتروني 

DiloretoDualLanguage@csdnb.org:

ابق على اتصال مع حساب بوابة الوالدین!
ھل تعلم أن 85٪ من طالبنا لدیھم حساب متصل بحساب 
 PowerSchool Parent) بوابة الوالدین في باور سكول
Portal) تذكر أن حساب بوابة الوالدین بھا میزات إضافیة 

غیر متوفرة في حساب بوابة الطالب  لذا تأكد من أن لدیك 
حساب بوابة الوالدین بدالً من حساب بوابة طفلك. إذا كنت 
قد نسیت كلمة المرور الخاصة بك أو لم تكن متأكداً من 
حساب البرید اإللكتروني المتصل ببوابة الوالدین، فیرجى 

االتصال بمدرسة طفلك للحصول على المساعدة.

یتم رسم النموذج ثالثي األبعاد أعاله للمبنى حتى یتمكن المھندسون 
المعماریون من تصمیم نظام سقف جدید بشكل صحیح

في الصورة أعاله: جناح مدرسة سلید اإلعدادیة عام 1958 بھ 
سقف سطح معدني 1.5 بوصة مع عازل مضاء باللؤلؤ ثم یحتوي 

السطح على أحجار البرك لتعزیز الصرف من خالل نظام من 
المصارف السطحیة والمزاریب.
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School Messenger و Clever Portal
ابق على اتصال بمدرسة طفلك من خالل استخدام 
منصات االتصاالت في المنطقة التعلیمیة. نسلط الضوء 
ھذا الشھر على منصتین School Messenger و 
 ً Clever Portal ال یوفر Clever وصوالً سریعا

 ً وسھالً إلى أصغر المتعلمین لدینا فقط، بل یوفر أیضا
بوابة شاملة لجمیع طالبنا لمواردھم. یمكن للمدرسین 
مراسلة أولیاء األمور وكذلك دعوة اآلباء واألوصیاء 
لعرض الموارد المنشورة من Clever Portal. یمكن 
لجمیع المعلمین الوصول إلى ھذا المورد ویمكن 
للعائالت الوصول بمجرد أن یقوم المدرس بدعوتھم إلى 

البوابة.

تذاكر الجھاز وملخص التأمین
مع اقترابنا من منتصف العام الدراسي ، لدینا 1100 
طالب یشاركون في برنامج تأمین أجھزة الطالب 
لمدارس منطقة نیو بریتن. فیما یلي بعض األرقام 

السریعة حول تقدم البرنامج:

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 فیمكن 

المساعدة في الحصول على ھذه المكالمات مرة أخرى.
باإلضافة إلى ذلك، یمكنك استقبال رسائل نصیة 
باإلضافة إلى 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.

ُیرجى مسح رمز االستجابة السریعة ضوئیاً للحصول على 
Clever Messaging مزید من المعلومات حول

االشتراك في SchoolMessenger للحصول على رسائل نصیة

االشتراك من 
ھاتفك المحمول 

اآلن!

فقط أرسل "Y" أو 
"Yes" إلى 

67587



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



أبتسامات مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

انطالق تحدي الحوسبة من قبل 
نائبة حاكم الوالیة في مدرسة 

سمیث االبتدائیة





أبتسامات مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

"Dos en Uno" "زیارة  صف "واحد في أثنان





أبتسامات مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

!"Gingerbread Rock" فعالیة كعكة الزنجبیل
 في مدرسة فانس





أبتسامات مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

!"Gingerbread Rock" فعالیة كعكة الزنجبیل
في مدرسة فانس

 





أبتسامات مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

حفلة الموسیقى الشتویة 
لمدرسة نیو بریتن الثانویة





أبتسامات مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

حفلة الموسیقى الشتویة 
لمدرسة نیو بریتن الثانویة





حملة المجتمع المدرسي لمدرسة بروك ساید 
(Brookside)

تقوم مدرسة بروك ساید بجمع المعاطف المستعملة بلطف والمالبس 
الشتویة األخرى واأللعاب الجدیدة والمواد الغذائیة غیر القابلة للتلف 

للمنظمات المحلیة التي تعمل في المجتمع.

سیتم قبول التبرعات حتى نھایة ینایر في مدرسة بروك ساید على 
العنوان 505i Main Street خالل ساعات الدوام المدرسي

(7:30 - 3:00 من االثنین إلى الجمعة)
 





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


