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تفاحة في الیوم … 
تبقیك بعیداً عن الغیاب

نظرة على تحدي الحضور في مدرسة  لینكون (Lincoln) االبتدائیة:

الفصل الذي حصل على أفضل نسبة حضور  یأخذ رحلة إلى  بستان روجرز أورتشاردز!

المجلد 1
األصدار 02



ً 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 



الفائزون في تحدي الحضور في مدرسة لینكولن االبتدائیة 
یقفون اللتقاط صورة في مزرعة روجرز أورتشاردز.
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المجلد 1 / اإلصدار 02

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

نشرة اعالمیة من مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة

مجلس التعلیم في نیو بریتن

القیادة العلیا

الفنون التشكیلیة واألتصاالت بواسطة:
 باول فیغات و راین النجر
Pawel Figat & Ryan Langer



یبتسم سیباستیان ت. أحد طالب مدرسة لینكون وھو مندھشاً 
بالزیارة المفاجئة، ویستلم عملھ التحدي الخاصة بالمشرف
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أنا أؤمن بالتكریم واالحتفاء بطالبنا 
وموظفینا الذین یمیزون أنفسھم بعمل أكثر 

مما ُیطلب منھم. من المھم أن نشكر 
الطالب والموظفین الذین ھم مواطنین 

جیدین في مناطقنا التعلیمیة. كتعبیر بسیط 
عن شكري، أنشأنا عملة التحدي التي 

أعطیھا لھؤالء األطفال والبالغین الذین تم 
ترشیحھم لي من قبل مدرائنا. لیس من 

السھل أن یحصل الكثیر على ھذا التكریم، 
لذا فإن الحصول على واحد ھو أمر خاص 
جًدا. آمل أن أستخدم ھذه النشرة اإلعالمیة 
الشاركم قصص ھؤالء األطفال والبالغین 

الرائعین. 

شریكم في العمل، 

(Tony Gasper) المشرف توني جاسبر

سیباستیان ت.
طالب في مدرسة لینكون االبتدائیة

ھذا الشھر كان لي شرف لقاء سیباستیان. لقد 
عمل بجد لیصبح نموذجاً یحتذى بھ في فصلھ 

الدراسي ومجتمعھ. إنھ أول متلقي لعملة 
التحدي الخاصة بالمشرف تقدیراً لكونھ مواطناً 

ممتازاً في منطقتنا التعلیمیة.



تنظم اآلنسة سارة مونتانو منسقة مدرسة لینكولن العائلیة إلى 
الفائزین في تحدي الحضور في مغامرة قطف التفاح

تفاحة في الیوم … تبقیك بعیداً عن الغیاب
كل یوم ھو مھم في مدرسة لینكون االبتدائیة ، 
حیث أقامت اآلنسة سارة مونتانو، المنسقة ما بین 
المدرسة والعائلة تحدیاً في الحضور مما یتیح 
للطالب فرصة للفوز برحلة میدانیة لصفھم 

للذھاب في مغامرة قطف التفاح.

أوضحت اآلنسة مونتانو قائالتاً: "بصفتي مسؤول 
االتصال ما بین المدرسة والعائلة  في لینكون، 
أبذل قصارى جھدي إلثارة طالبنا للحضور إلى 
المدرسة كل یوم". "أحاول منح طالبنا فرصاً 
للقیام باألشیاء التي قد ال تتاح لھم الفرصة للقیام 
بھا عادةً. اعتقدت أن قطف التفاح سیكون طریقة 
رائعة لبدء العام الدراسي وإثارة حماس الطالب 

لما سیحدث.

 وقد علقت اآلنسة مونتانو سلة خارج كل فصل 
دراسي في مدرستھا، وفي كل یوم یحظى الفصل 

بحضور مثالي سیحصلون على تفاحة في السلة. 

الفصل الذي جمع أكبر عدد من التفاح على مدار 
شھر سبتمبر سوف یفوز بالتحدي.  بحلول نھایة 
الشھر، كانت سلة التفاح للفصول الدراسیة 

الصغیرة في لینكولن ملیئة بالتفاح، حیث حققت 

في المتوسط 18 من أصل 21 یوماً من الحضور 
المثالي! وقالت اآلنسة مونتانو "أعتقد أن ھذا 
النوع من التحدي یمثل حافزاً لفرصة الرحلة 

 المیدانیة ھذه. لقد ألھمت طالبنا حقاً للعمل 

نحو تحقیق ھدف. عملت فصولنا بجد في سبتمبر 
لتحقیق حضور مثالي وقد ظھر ذلك حیث كانت 

المنافسة قریبة." 

في 14 أكتوبر، سیواصل الفائزون في تحدي 
الحضور جمع المزید من التفاح أثناء مغامرتھم مع 
اآلنسة مونتانو في رحلتھم المیدانیة مع الصف كما 
 Roger's)وعدوا إلى بستان روجرز أورتشاردز

 .(Orchards

"كان من الرائع قضاء بضع ساعات بعیداً عن 
المدرسة ومشاھدة طالبنا وھم یركضون في الخارج 
مشیرین إلى األشیاء التي رأوھا، ورؤیة ابتساماتھم 

تنمو وھم یمألون أكیاس التفاح الخاصة بھم." 

قام الطالب بقطف التفاح أثناء صعودھم إلى جانب 
تل البستان، مما أدى إلى رؤیة رائعة للجبال وسقوط 
أوراق الشجر. كان الطالب في حالة من الرھبة 

وكأنھم في قمة العالم!

 بصفتي مسؤول االتصال ما بین 
المدرسة والعائلة في مدرسة 
لینكون، أبذل قصارى جھدي 
لتشجیع طالبنا على القدوم إلى 

المدرسة كل یوم.

اآلنسة سارة مونتانو



یمكن العثور على مزید من الصور لتجربة طالب مدارس نیو بریتن في البوم صور ابتسامات الطالب في  صفحة 18!



زیارات قسم مكافحة الحرائق في نیو بریتن لمدارس منطقة نیو بریتن
خالل شھر أكتوبر، قام رجال اإلطفاء في نیو بریتن 
بزیارة المدارس في جمیع أنحاء مدینتنا، وخصصوا 
وقتھم لزیادة الوعي ومناقشة السالمة ضد مكافحة 
الحرائق والوقایة منھا مع الطالب. كان لدى الطالب 
الكثیر من األسئلة الجیدة، والتي تلقوا الكثیر من 

اإلجابات الجیدة علیھا.

قال المالزم ماثیو دیبري (Matthew Deprey) في 
 Holmes) زیارة إلى مدرسة ھولمز االبتدائیة
Elementary): "یسعدنا أن نتمكن من الحضور إلى 
ھنا والتحدث إلى الطالب وجھاً لوجھ واإلجابة على أي 
أسئلة قد تكون لدیھم بشأن السالمة ضد الحرائق وما 
نفعلھ كرجال إطفاء." یتذكر دیبري باعتزاز تجربتھ 
الشخصیة  بالزیارات التي قام بھا قسم مكافحة الحرائق 
في نیو بریتن عندما كان صبیاً صغیراً في مدرسة 
سمیث االبتدائیة. "بالنسبة لي، أشعر أن ھذه فرصة لرد 

الجمیل لألطفال في المجتمع." 

تم تعلیم الطالب أن الحوادث المتعلقة بالحرائق تحدث 
بشكل متكرر في األشھر الباردة القادمة بسبب عدم اتخاذ 
االحتیاطات الالزمة مع أشیاء مثل الشموع والمدافئ 
الفردیة والمواقد. شجع رجال اإلطفاء الطالب على 
مناقشة السالمة ضد الحرائق في المنزل مع أولیاء 
أمورھم من خالل تذكیرھم باختبار أجھزة الكشف عن 
الدخان بانتظام وایضاً من خالل إنشاء وممارسة خطة 

ھروب عائلیة في حالة نشوب حریق بالمنزل.

قال طالب بالصف الثالث، "تعلمت أنھ یجب أن ألمس 
الباب ألرى ما إذا كان حاراً قبل أن أفتحھ في حالة 
وجود حریق في المدخل. إذا اضطر األمر یمكنني كسر 
النافذة للخروج. أیضاً، إذا كان ھناك الكثیر من الدخان 
فیجب علي أن أزحف على ارتفاع منخفض حتى ال 

أتنفس الكثیر من الدخان ".

باإلضافة إلى ذلك، أوضح رجال اإلطفاء كیف أنھم 
قادرون على إنقاذ األرواح من خالل عرض أدوات 

مكافحة الحرائق على الطالب والمعدات ومالبس 
الحمایة ضد الحریق وأسطوانة األكسجین والكمامات.

تابع

اعتدت أن 
أذھب إلى 

مدرسة سمیث، 
لذلك بالنسبة 
لي، أشعر أن 

ھذه فرصة لرد 
الجمیل"

 Matthew) المالزم ماثیو دیبري
Depery)، قسم مكافحة الحرائق 

في نیو بریتن

المالزم ماثیو دیبري (Matthew Deprey) یشرح أھمیة البقاء على مستوى منخفض لتجنب 
 Phillip) استنشاق الدخان، جنباً إلى جنب مع مشغل مضخات المحركات فیلیب توجاس

.(Matthew Abdifar) ورجل اإلطفاء ماثیو عبدفر (Tougas



وضع رجال اإلطفاء جمیع معداتھم للطالب لیروھا 
ویؤكدوا لھم أنھ على الرغم من أن أقنعة األكسجین 
یمكن أن تجعل رجال اإلطفاء یبدون وكأنھم دارث فیدر 
 ،(Star Wars) من حرب النجوم (Darth Vader)
یجب أال یخاف الناس أبداً أو یختبئون من رجال 
اإلطفاء في حاالت الطوارئ. وقال طالب بالصف 
الثاني: "رجال اإلطفاء موجودین للمساعدة في الحفاظ 

على سالمتنا، لذا ال یجب أن نخاف منھم".

تود مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة أن تشكر قسم 
مكافحة الحرائق في نیو بریتن على التزامھا المستمر 

لیس فقط بطالبنا ولكن تجاه المجتمع بأكملھ.

تذكیر: افحص جھاز كشف الدخان بانتظام. حافظ على سالمة عائلتك ومنزلك. ال یمكن ألجھزة إنذار الدخان إن تنقذ األرواح إال إذا 
تمت صیانتھا بشكل صحیح وفي حالة عمل جیدة. سوف یقوم قسم مكافحة الحرائق في نیو بریتن بتركیب أجھزة إنذار ضد الدخان 
للمقیمین في المدینة، بغض النظر عما إذا كانوا یمتلكون البیت أو یعیشون أو یستأجرون فیة. إذا احتاج أي شخص في المجتمع إلى 

جھاز انذار دخان لمنزلھ، یمكنھ االتصال بمحطة اإلطفاء في الحي.
www.newbritainfire.org :لمزید من المعلومات قم بزیارة 

یمكن العثور على مزید من الصور لتجربة طالب مدارس نیو بریتن في البوم صور ابتسامات الطالب في صفحة 16!

أعلى الیسار
یناقش رجل اإلطفاء جوناثان دیلیر (Jonathan Dilaire) أھمیة وجود طفایات حریق وأجھزة 

كاشف دخان في المنزل.

أعلى الیمین
المالزم بترا شیزانیك (Petra Chesanek) تقوم بتثقیف طالب ریاض األطفال في مدرسة ھولمز 

حول السالمة ضد الحرائق والوقایة منھا.

أسفل الیسار
مشغل مضخة المحرك فیلیب توغاس (Phillip Tougas) یرتدي الزي الكامل لیوضح للطالب كیف 

یبدو رجل اإلطفاء. 

أسفل الیمین
 (Phillip Tougas) و مشغل مضخة المحرك فیلیب توغاس (Matthew Deprey) مالزم ماثیو دیبري

یجیبون على أسئلة الطالب المتعلقة بالسالمة ضد مكافحة الحرائق والعرض الذي قدموه للطالب. 
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http://www.newbritainfire.org


تحدیثات اإلدارات
نظرة من وراء الكوالیس على ما كانت

 إدارتنا تعمل علیھ على مدار
 الثالثین یوماً الماضیة.
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 (Central Park) بورتوریكو في متنزه وسط المدینة
االثنین، 17 أكتوبر، 2022. تعرف الطالب في جمیع 
المدارس، على القادة الالتینیین والشخصیات التاریخیة 
والفنانین. وقد استضافت العدید من المدارس فعالیات 
خاصة على سبیل المثال العشاء في مدرسة دیلوریتو 
(DiLoreto) المتعدد الثقافات، غداء مدرسة سلید 
(Slade) وعرض موسیقي التیني وثقافي في مدرسة 

 .(Smalley) سمالي

جلسات التعلم المھنیة
ھذا الشھر، استضاف المكتب األكادیمي دورتین 
تعلیمیتین احترافیتین حول قوة التدریب. الجلسة األولى 
بعنوان "ما یحتاج المسؤولون إلى معرفتھ عن 
التدریب". كانت جلسة لمدة یوم واحد حضرت فیھا 
فرق المدارس معاً وخططت لتنفیذ استراتیجیات تدریب 

عالیة التأثیر تھدف إلى تحسین نتائج التعلم. وجلسة 

ثانیة بعنوان "قادة أفضل" حضرھا نصف اإلداریین 
والمدربین. ولقد ركزت على دور مدیري المدارس 
أثناء تنقلھم في االحتیاجات الیومیة للموظفین. سیحضر 
باقي المدربین واإلداریین  دورة "قادة أفضل " في 
وقت الحق. ھدفنا ھو أنھ من خالل بناء العالقات، یمكن 
للقادة بناء فرق متماسكة تدعم بعضھا البعض لمواجھة 

التحدیات معاً.

عرض تشریع القراءة الشاملة على مجلس التعلیم
في أكتوبر 17، قدمت نائبة المشرف إفیلیس فیالسكیز 
(Ivelise Velazquez) والمسؤول األكادیمي 
والمسؤول عن برامج صفوف ریاض األطفال وحتى 
 Kristina) الصف الخامس السیدة  كریستینا دینیجري
DeNegre) معلومات حول تشریع القراءة الشامل 
الجدید إلى لجنة المناھج التابعة لمجلس التعلیم. تضمن 
العرض لمحة عامة عن التشریع وقائمة ببرامج القراءة 
المعتمدة والموردین والجدول الزمني الذي وضعھ 

موظفو المكتب األكادیمي الختیار مصدر لمدارس 

 Amy) منطقة نیو بریتن الموحدة. إیمى اندرسون
Anderson) ومدربو المنطقة یعملون بجد لتنسیق 

فعالیة "عرض مواد القراءة" (التواریخ واألوقات 
قادمة) لجمیع الموظفین واإلداریین وأفراد المجتمع 
لالطالع على العروض وتقدیم المقترحات. وسوف 
یقام العرض في الطابق الرابع من مبنى مجلس 

 .(Gate Building) مجلس اإلدارة

إدارة األكادیمیون
احتفال المدینة والمدارس بشھر التراث اإلسباني.

في أكتوبر، واصلت العدید من المدارس االحتفاالت 
على شرف التراث الالتیني/اإلسباني. كجزء من 
االحتفال، انضم المشرف إلى ممثلین من مكتب 
العمدة وأقسام الشرطة واإلطفاء ورجال الدین 

المحلیین والمسؤولین المنتخبین لرفع علم 
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بشكل أفضل لزیادة الحضور لكل طالب.  یتیح ھذا التتبع 
للموظفین أن یكونوا سباقین في تحلیل التحدیات التي یواجھھا 
الطالب والعائالت في الوقت المناسب. یتعلم الموظفون عن 
االستراتیجیات عالیة التأثیر للحفاظ على تفاعل الطالب 
وااللتحاق بالمدرسة باستمرار. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم 
إدارة المنطقة فریق المشاركة المجتمعیة الستضافة 
اجتماعات نصف شھریة مع اثني عشر من شركاء المجتمع 

الذین یقدمون خدمات شاملة للعائالت لمعالجة الحواجز 
النظامیة. كل ھذه الجھود وضعتنا على مسار أفضل مع 
الحضور. في یوم ثالثین من الشھر للعام الدراسي الحالي، 
یبلغ معدل التغیب المزمن 35.2٪ (النسبة المئویة للطالب 
الذین فاتتھم 10٪ من المدرسة)، مقارنة بـ 40.6٪ من 
التغیب المزمن بشكل عام عن 2021-2022. في حین أن 
ھذه النسبة المئویة ال تزال أعلى من متوسط   الوالیة، فإن 

نسبة الـ 30 یوماً تظھر تحسًن كبیراً.

إدارة خدمات التالمیذ
تم تعیین مدیر خدمات التالمیذ لمدارس منطقة نیو بریتن في 

(CCARC) مجلس إدارة جمعیة دعم االشخاص ذوي اإلعاقة
تم تعیین مارك سبالدینج (Mark Spalding)، مدیر 
خدمات التالمیذ لدینا، في مجلس إدارة جمعیة دعم 
االشخاص ذوي اإلعاقة (CCARC) لألعوام 
2022-2023. یشرف على جمعیة دعم األشخاص ذوي 
اإلعاقة (CCARC) مجلس إدارة تطوعي یتمتع بخبرة من 

مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك التعلیم 

والقانون والتمویل واألعمال. یخدم أفراد األسرة والمدافعون 
عن النفس في مجلس اإلدارة أیضاً، مما یضفي صوتھم 
ووجھة نظرھم على األمور التي تؤثر على حیاتھم. یجتمع 
مجلس اإلدارة ولجانھ على أساس منتظم لمعالجة الرقابة 
على المنظمة والمساعدة في ضمان تقدیم خدمات عالیة 

.CCAR.COM الجودة. لمزید من المعلومات، قم بزیارة

CLIMB مقھى مدرسة
یتمتع البرنامج الوظیفي الجدید لمدرسة CLIMB في نیو 
بریتن بالتعاون الرائع مع  شركة الطعام ویتسونز 
(Whitsons) ومركز البلدیة (City Hall) لمدینة نیو 
بریتن. یساعد العمال البالغین الصغار في تشغیل عربة 
إفطار مقھى CLIMB وأیضاً تقدیم وجبة غداء صحیة 

شھریة لموظفي مركز البلدیة وموظفي مجلس التعلیم.

المشرف توني جاسبر (Tony Gasper) یزور طالب 
CLIMB في مقھى CLIMB مدرسة

إدارة األكادیمیون (تابع)
(Travelers EDGE) ترافیلرز إیدج 

تم تأسیس ترافیلرز إیدج (Travelers EDGE) في عام 
2007 لزیادة فرص الوصول إلى التعلیم العالي للطالب 

األقل تمثیالً. إنھا أكثر من مجرد منحة دراسیة، أو
 باألصح ھذا برنامج شامل یوفر مستویات مختلفة من 
الدعم طوال الفترة الجامعیة والتوظیف للطالب. ثم یسمح 
ھذا لشركة Travelers بتوجیھ مجموعة قویة من قادة 
المستقبل إلى الجامعة وما بعدھا. لقد نجح العدید من 
طالبنا في اجتیاز البرنامج بنجاح وحصلوا على منح 
دراسیة مخصصة لتعلیمھم وأیضاً إمكانیة الوصول إلى 
صندوق إرشاد األعمال في حاالت الطوارئ من التدریب 
الداخلي لموظفي شركة Travellers ومتابعة ومراقبة 
طبیعة العمل في الشركة وورش عمل التطویر المھني. 
بمجرد االنتھاء من شھاداتھم سوف یتم تزوید العدید من 

.Travelers الخریجین بفرص عمل رائعة في شركة

الحضور
تحسین حضور الطالب

تستخدم جمیع المدارس االبتدائیة والمتوسطة أداة جدیدة 
لتتبع الحضور تسمح للمدارس بالحصول على معلومات 
محدثة حول من ھم غائبون ومن ھم معرضون لحاالت 

الغیاب المزمنة وما ھي االستراتیجیة التي یتم تنفیذھا 
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المجلس اإلستشاري للشباب

بدأت وزارة التعلیم بوالیة كونیتیكت ومكتب التعلیم 
الخاص ومركز موارد التعلیم بالوالیة مجلسھا 
االستشاري السنوي السادس للشباب للتعلیم الخاص، 
والذي تم تصمیمھ لزیادة مشاركة الطالب في عملیة 
التعلیم الخاص ولمساعدة الطالب على تطویر مھارات 
قیادیة قویة وفعالة من أجل إجراء تغییرات إیجابیة في 
مدرستھم ومجتمعھم. تفخر مدارس منطقة نیو بریتن 
بالمشاركة ھذا العام. وقد حضرت مجموعة مختارة من 

الطالب إلى مجموعة التركیز في 14 أكتوبر 2022. 

شھر التراث اإلسباني في مركز نیو بریتن االنتقالي 
في منطقة تعلیمیة ملیئة بالتنوع، من المھم االحتفال 
بالثقافات التي یتكون منھا مجتمع مدارسنا. في مركز نیو 
بریتن االنتقالي نعلم أنھ من المھم لجمیع الطالب أن 
یتعرفوا على ثقافتھم الخاصة وكذلك الثقافات األخرى و 
یقدرونھا و یكرمونھا. احتفلت فصول المدرسة الثانویة 
في مركز نیو بریتن االنتقالي  بـ "شھر التراث 
اإلسباني" من خالل تسلیط الضوء على الشخصیات 
البارزة من أصل إسباني ومساھمتھم في المجتمع 
وكلماتھم الحكیمة. انغمس طالب المدارس الثانویة بشكل 
كامل في ھذا المشروع من خالل االعتراف والبحث عن 

األشخاص ذوي األصول اإلسبانیة 

التاریخیة واالقتباسات والتقالید والطعام والموسیقى. 
خالل الفترة من 15 سبتمبر 2022 حتى 14 أكتوبر 
2022، قدم الطالب شفھیاً معلومات یومیة 
واقتباسات من األشخاص ذوي األصول اإلسبانیة 
خالل اإلعالنات الصباحیة. یقود الطالب حدثاً على 
مستوى المدرسة من خالل صنع امباناداس (فطیرة 
محشوة) للمدرسة بأكملھا. تضمنت ھذه العملیة إنشاء 
نشرات على مستوى المدرسة ووضع میزانیة إلعداد 
الطعام ومطالبة الموظفین بالتبرعات للمساعدة في 
إنجاح ھذا المشروع. لم نكن لنفعل ذلك بدون جھود 
الفریق من جمیع الموظفین وخاصة اآلنسة كابان 
(Ms. Caban) التي علمت الطالب كیفیة صنع 
الفطائر. ھنا في مركز نیو بریتن االنتقالي الجدید، 
نعمل دائماً معاً لتعزیز مناخ  ورعایة مدرسیة 

إیجابیین.

معرض موارد التوعیة حول اإلعاقة
شارك طالب من مدرسة نیو بریتن الثانویة ومن 
برنامج CLIMB في المعرض السنوي العاشر 
لموارد التوعیة باإلعاقة الذي أقیم في مركز كبار 
المسنین. كان ھناك مجموعة كبیرة ومتنوعة من 
البائعین، مما أتاح للطالب فرصة زیارة كل واحد 
والتعرف على الموارد المتاحة لھم اآلن وبعد 
التخرج. تضمن بعض البائعین خدمات التوظیف 
والنقل العام والحقوق القانونیة والتكنولوجیا المساعدة 
وغیرھا الكثیر. بعد زیارة المعرض أجاب بعض 
الطالب عند سؤالھم عن تجربتھم وما تعلموه على 
النحو التالي. "لم أكن أعرف أن ھناك الكثیر من 
الخدمات المختلفة لنا"، "أحب فصل الدراما في 
الكلیة"، "لقد أحببت حقاً أنھ یمكنني طرح الكثیر من 
األسئلة"، "كان التعلم حول كیفیة الحصول على 
وظیفة مفید "،" لم أكن أدرك عدد الخیارات المتوفرة 
لدینا". لم یترك الطالب بعض خدمات المعرفة 
الرائعة لمساعدتھم فحسب، بل كان لدیھم حقیبة لطیفة 
ملیئة ببعض األشیاء الجیدة مثل األقالم و أوراق 
المالحظات الالصقة واالستمارات والنشرات 
اإلعالنیة والكرات التي تساعد على التخلص من 

اإلجھاد وغیر ذلك الكثیر.



ات
دار

اإل
ت 

یثا
حد

ت

مدرسة نیو بریتن الثانویة تحصل على فوالذ جدید 
مقاوم للصدأ على الساللم

مشروع مدرسة سلید المتوسطة قید التنفیذ ألرضیة 
الصالة الریاضیة االصطناعیة الجدیدة 

تبدو مدرسة نورث إند (Northend) االبتدائیة جمیلة 
!(Gio)وجیو (Eddie) بفضل مسؤولي النظافة إیدي

ستعمل السخانة الجدیدة في مدرسة جیفرسون االبتدائیة 
على الحفاظ على دفء المدرسة بشكل فعال ومستمر

ادارة المرافق
مبادرات السالمة والتجمیل

یعمل فریق الصیانة لدینا على تحسین ساحات 
 Miro) المدارس. أكمل میرو ولكزاكي
Wolczacki) من قسم الصیانة لدینا مؤخراً استبدال 
حواف الفوالذ المقاوم للصدأ على الساللم في مدرسة 

نیو بریتن الثانویة. عمل رائع میرو! 

إنھ موسم التدفئة!
لقد شغلنا التدفئة في جمیع مدارسنا. نحن نقدر سعة 
صدرك ألننا نعمل على حل أي مكامن الخلل في 
النظام. جیفرسون، سمیث ودیلوریتو تم تزویدھم 
بسخانات بمراحل خالل العام الماضي. ستساعد ھذه 
السخانات الجدیدة عالیة الكفاءة في توفیر التكالیف 

على فواتیر الخدمات. ��

 (Northern) تقدیر الموظفین: مدرسة نورث إند 
االبتدائیة

نرید أن نشید بتقدیر مسؤولي الصیانة لدینا في مدرسة 
نورث إند االبتدائیة على العمل الذي یقومون بھ في 
رعایة المبنى والمجتمع. تظھر المدرسة بشكل جمیل 
 Eddie ونالحظ الجھود التي بذلھا  إیدي وجیو
Velasquez و Giovanni Massa. إیدي 
وجیو، من الواضح جداً للجمیع أنكم تفخرون بعملكم 
ونقدر كل ما تفعلوه یومیاً لضمان أن تكون البیئة 

المدرسیة صحیة وآمنة ونظیفة. ��

📷

�� تشیر إلى الصور
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تواصل إدارة تطویر الموظفین والمواھب العمل بجد 
لتوظیف المعلمین وإلحاقھم على الفور، وخاصة معلمي 
التربیة الخاصة، في أعقاب نقص المعلمین على الصعید 

الوطني.

أجرى أخصائیو التوظیف والتنسیب لدینا جنباً إلى جنب 
مع مدیر المواھب والعدالة زیارات میدانیة أولیة مع 
اثنین من المعلمین المقیمین تحت التدریب في كونیتیكت 
والمناوبین  المرشحین. باإلضافة إلى ذلك، نواصل 
زیارة الخریجین لعام 2021-2022 الذین لدیھم اقامة 
تدریس مھنیة تحت التدریب لتقدیم الدعم لھم. "انھا 
معلمة رائعة! فصلھا كان مذھالً" كان ھذا تعلیقاً من احد

  المسؤولین  على مستوى المنطقة بعد زیارة الفصل 
الدراسي لخریج تدریس تحت التدریب. شارك المعلمون 
المقیمون تحت التدریب في دفعة تخرج  2023-2022 
خالل مؤتمر كونیتیكت السنوي الثالث للمسؤولین 
والمشرفین الالتینیین وایضاً جمعیة  األصوات الالتینیة 
في مؤتمر الخریف التعلیمي. طریقنا ینمو مساراتك 

الخاصة لتنویع القوى العاملة بشكل المع ومتزاید.

YMCA منصة العافیة على اإلنترنت من الـ
نواصل تشجیع المشاركة في منصة الصحة على 
اإلنترنت في نیو بریتن من خالل الـ  YWCA على 
اإلنترنت والتي تھدف إلى تعزیز اللیاقة والتغذیة والیقظة 

والصحة المالیة.

إدارة التكنولوجیا
نصیحة مھمة:

قم بتأمین جھاز طالبك
تم بیع تأمین أجھزة الطالب بسرعة. لدینا أكثر من 
800 طالب مسجلین ویتم إضافة المزید كل یوم! 
شكراً لكل من اشترى تأمین جھاز الطالب للعام 
الدراسي 2022-23. حتى اآلن، تم استخدام 275 
طلب إلصالح األجھزة من خالل برنامج التأمین. إنھا 
الطریقة األقل تكلفة لحمایة جھاز الطالب  لذا احصل 
على تأمین جھاز الطالب الیوم عن طریق متجر 
MySchoolBucks. تذكر إحضار جھاز الطالب 

المشحون إلى المدرسة كل یوم.

تحدیثات الشبكة قید التنفیذ!
تجري تحدیثات الشبكة ھذا العام مما سیزید من 
عرض النطاق الترددي لدینا بنسبة 250٪! على مدار 
العام، ستتم تحدیثات مبانینا إلى عرض نطاق ترددي 
یبلغ 10 قیقا لإلنترنت. أكبر مدارسنا سوف تكون 

األولى في تلقى تحدیثات الشبكة ھذه.

PowerTeacher الدعم الفني لـ
لقد أنشأنا طریقة عرض جدیدة في 
PowerTeacher حتى یتمكن مدرسونا من 
األطالع على تذاكر طلب إصالح األجھزة للطالب 
في تخطیط صفحة القائمة. سیساعد ھذا في تحدید 
حالة جمیع طلب التذاكر التقنیة في الفصل بسھولة 
والوصول إلى التذكرة نفسھا دون الحاجة إلى االنتقال 

إلى كل طالب على حدة.
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یرجى االطالع على نظرة عامة حول تحسینات حساب 
بوابة الوالدین عن طریق مسح رمز االستجابة السریعة 

(QR code). تتضمن معلومات عن المواصالت 
والقوائم والعدید من المیزات األخرى التي اضفناھا الى 

حساب بوابة الوالدین!

إدارة التكنولوجیا (تابع)
ابق على اتصال مع حساب بوابة الوالدین 

!(PowerSchool Parent Portal Account)
ھل تعلم أن 85٪ من طالبنا لدیھم حساب متصل في 
حساب بوابة الوالدین؟ تذكر أن بوابة حساب الوالدین بھا 
میزات إضافیة غیر متوفرة في بوابة الطالب، لذا تأكد 
من أنك تقوم بالدخول إلى حساب بوابة الوالدین 

بد
اً من حساب بوابة 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.ل

تقترب مدرسة سلید المتوسطة اإلعدادیة (Slade) من 
االنتھاء من مشروع استبدال جھاز البروجكتر/شاشة العرض.

ھذه آخر مدرسة یتم إكمالھا.

مالحظة مھمة: إذا طلبت إعادة تعیین كلمة المرور لحساب بوابة الوالدین الرئیسیة الخاصة بك، فسیتعین علیك تسجیل 
الدخول باستخدام متصفح الویب عندما یتم تغییر كلمة المرور. سیطالبك بتغییر كلمة المرور عند تسجیل الدخول. ال 

یمكنك استخدام تطبیق PowerSchool للھاتف مرة أخرى حتى یتم تغییر الكلمة السریة.



طالب نیو بریتن یحتفلون بالمیل النھائي في 
Rentschler Field

صورة فوتوغرافیة لمؤسسة ھارتفورد ماراثون

شارك أكثر من 130 طالبا من خمس مدارس في نیو بریتن من بین أكثر 
من 650 طالباً من 14 مدرسة عبر كونیتیكت في حدث المیل األخیر في 
مؤسسة HMF FitKids في ملعب Rentscher. شارك طالب من 
مدرسة لینكولن االبتدائیة (Lincoln Elementary)  ومدرسة نورث 
ایند االبتدائیة (Northern Elementary)، ومدرسة بوالسكي 
 Slade) ومدرسة سلید المتوسطة ،(Pulaski Middle) المتوسطة
Middle)، ومدرسة فانس االبتدائیة (Vance Elementary) في 
االحتفال الذي كان تتویجاً ألسابیع من التدریب بدعم من مؤسسة 
ھارتفورد ماراثون (HMF) من خالل مؤسسة الطبیبة سوزي بیریس 
(Susi Beris) لبرنامج العدائین للشباب المصمم للمساعدة في إلھام 

حب الجري مدى الحیاة.

برنامج FitKids المقام مجاناً للمدارس المشاركة وقد خدم أكثر من 
20000 طالب في المدارس االبتدائیة والمتوسطة منذ أن بدأ في عام 
2008. شارك الطالب في برنامج تدریبي لمدة 6 أسابیع طوال الخریف 
وأكملوا سباق المیل األخیر في احتفال 25 أكتوبر في ایست ھارتفورد 

 .(East Hartford) 

حصل كل طالب على قمیص سباق وحصل على میدالیة نھائیة لالحتفال 
بأسابیع من العمل الشاق. بعد السباق، استمتعوا بأنشطة اللیاقة البدنیة 

لالحتفال بإنجازاتھم وتم تزویدھم بوجبات خفیفة تكمیلیة من مؤسسة 
 Lesser Evil و Dunkin وشركائھا HMF ھارتفورد ماراثون

.Bakery On Main و Snacks

من خالل الھبة السخیة التي قدمتھا الدكتورة سوزان بیریس، طبیبة أطفال 
في ساوث بیري (Southbury)، یمكن لمؤسسة ھارتفورد ماراثون 
HMF الوصول إلى المزید من الطالب وزیادة الشمول والتنوع والفرص 
 FitKids لدعم الجیل القادم من العدائین مدى الحیاة. باإلضافة إلى برنامج
الموجود في المدرسة ھذا وسباقات HMF FitKids المقدمة لألطفال الذین 
تتراوح أعمارھم من 2 إلى 11 عاماً، ستصل البرامج الجدیدة التالیة المقدمة 

في ھذا العام الدراسي إلى المزید من طالب المدارس المتوسطة والثانویة.

فریق المبتدئین HMF (الصفوف 6-8): مبادرة جدیدة لتوسیع الفرص 
لمجموعة مختارة من طالب FitKids في المدرسة المرشحین أو الذین 
یتقدمون ویتم قبولھم بناًء على طلباتھم. سیتم تزوید أعضاء الفریق بقمیص 
سباق مخصص وسباقین مجانیین لمسافة 5 كیلومترات ومشاركة 

المتطوعین والتوجیھ وفرص الدعم والتقدیر.



صورة فوتوغرافیة لمؤسسة ھارتفورد ماراثون

برنامج المدرسة الثانویة HMF (الصفوف 9-12): مبادرة جدیدة لدعم 
برامج تشغیل المدارس الثانویة والمدربین في المجتمعات المحرومة من 
خالل موارد التدریب للمدربین و إدخاالت السباق للطالب وتمویل مالي 
للمساعدة في شراء األحذیة  والنقل إلى األحداث والرحالت المدرسیة 
السنویة إللھام حب الجري للشباب لجني الفوائد الصحیة والعافیة في 

المستقبل

تعرف على المزید حول األحداث والبرامج القادمة لمؤسسة ھارتفورد 
www.HartfordMarathon.com ماراثون على



أبتسامات طالب مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

شھر السالمة ضد مكافحة الحرائق



یمكن العثور على نسخ رقمیة من ھذه الصور على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن الموحدة!



أبتسامات طالب مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

مغامرات قطف التفاح



یمكن العثور على نسخ رقمیة من ھذه الصور على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن الموحدة!



أبتسامات طالب مدارس منطقة 
نیو بریتن الموحدة

 تفاح لذیذ وطازج!



یمكن العثور على نسخ رقمیة من ھذه الصور على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن الموحدة!



أبتسامات طالب مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

حدث عید الھالوین في وسط المدینة



یمكن العثور على نسخ رقمیة من ھذه الصور على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن الموحدة!



أبتسامات طالب مدارس منطقة نیو 
بریتن الموحدة

 حدث عید الھالوین في وسط المدینة



یمكن العثور على نسخ رقمیة من ھذه الصور على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن الموحدة!



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


