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عائالت جیر بارك:
مرحباً من مدیرتكم المؤقتة ، السیدة فرج. آمل أن تجدك النشرة اإلخباریة لآلباء في آذار / مارس في صحة جیدة ورخاء وسالم! نأمل
أن یكون لدیك بعض المساحة في التقویمات الخاصة بك ھذا الشھر ألن ھناك الكثیر یحدث في شھر مارس ونرید مشاركة والدینا في

األحداث المدرسیة قدر اإلمكان! یرجى االطالع على التقویم المدرسي المرفق لمزید من المعلومات. سنعقد اجتماًعا لتثقیف الوالدین یوم
الوباء"آثارالموضوعسیكوناإلعالمي.المركزفيصباًحا10:30حتىصباًحا9:30الساعةمن،مارس10،المقبلالخمیس

موظفینإلىباإلضافةACCESSمنخاصونضیوفلدیناسیكونللعائالت".عملیةاستراتیجیاتاالبتدائیة:المرحلةفياألطفالعلى
مؤھلین تأھیال عالیا متاحین لتسھیل الحوار الھادف مع أولیاء األمور. لدینا یانصیب لآلباء الحاضرین وسیحصل جمیع األطفال الذین

یحضر والدیھم أیًضا على معاملة خاصة. نأمل أن نراكم ھناك!

المجلسفيالصفمستوىعنممثلین6یضمونالذینالملتزمینموظفینالطفلك.الدراسیةالفصولفيیحدثعمالنتحدث،أوالً
التشریعي الفلسطیني: السیدة كالین ، والسیدة حوراني ، واآلنسة دونوھیو ، والسیدة الحسیني ، والسیدة جوتیریز ، والسیدة تشیسك

، لدیھم ملخص موجز من حیث صلتھ بتعلم طفلك! تحقق منھا أدناه ...

ریاض األطفال : في ریاض األطفال نواصل العمل بجد مع قراءتنا. لقد بدأنا في التركیز على عائالت الكلمات ، والتي ستساعدنا في
القراءة والكتابة ، كما بدأنا في إجراء اختبارات إمالئیة أسبوعیة.

في الریاضیات ، بدأنا العمل باستخدام روابط األرقام. تساعدنا روابط األرقام في إضافة بسیطة. تساعدنا روابط األرقام أیًضا على رؤیة
العدد الصحیح وتفكیكھ. في الكتابة نحن نعمل على كتابة الرأي. نحن نبدي رأینا ونعطي سببًا واحًدا للدعم. في الدراسات االجتماعیة
سنبدأ العمل على الخرائط واألماكن في مجتمعنا. في العلم ، ننھي تعلیمنا عن الطقس والمواسم. ستكون وحدتنا التالیة على القوى ،

األقل.علىدقیقة15-10لمدةیومكلالقراءةفياالستمراریرجىوالسحب.الدفععملیاتنستكشفسوفوالتي

علىتركزالتي4الوحدةبدأناالماضياألسبوعفيبالقیاس.الخاصة3الوحدةلتوهاألولالصفأنھى،الریاضیاتفياألول:الصف
القیمة المكانیة. لتكملة قدرة طفلك على التحمل في الریاضیات ، یمكنك جعلھ یذھب إلى زیرن في المنزل لتحسین مھاراتھ في إتقان

االنجلیزیةاللغةفنونفي7الوحدةسنبدأالحقائق.
التي ترتبط بالدراسات االجتماعیة. تركز ھذه الوحدة على الماضي والحاضر والمستقبل. في الكتابة كنا نعمل على مقاالت الرأي. كانت

مھمتنا الكتابیة األخیرة حول قصة مو ویلیمز بعنوان "ال تدع الحمامة تسھر لوقت متأخر". استمتع الطالب كثیًرا بتحدید ما إذا كان
ینبغي السماح للحمامة بالسھر لوقت متأخر. في المنزل ، یمكنك مناقشة آراء طفلك حول أشیاء مختلفة واطلب منھم دعم ھذه اآلراء

لضماناألولالصفطالبلجمیعمطلبھذادقیقة.20لمدةمساءكلبالقراءةالمنزلفيطفلكدعمفياالستمراریرجىباألسباب.



الطالقة وكذلك الدقة في القراءة. عندما یقرأ طفلك ، اطلب منھ إخبارك بمن أو ما ھو الكتاب. أیًضا ، شجع طفلك على إجراء اتصاالت
عند القراءة. ھذا شيء نقوم بھ في الفصل ویساعد في بناء الفھم والفھم األعمق. دعونا نستمر في تعزیز حب القراءة خالل شھر

مارس ھو شھر القراءة!

الصف الثاني: الطالب مشغولون باستكشاف المواد الجدیدة وحلھا وفھمھا ومناقشتھا. لشھر مارس ، یركز طالب الصف الثاني على
المعاییر التالیة لكل مادة. في فنون اللغة االنجلیزیة: قراءة مقاطع كتبھا مؤلفون من ثقافات متنوعة واكتساب نظرة ثاقبة حول كیفیة
رؤیة اآلخرین للعالم بفھم وتسامح. في الریاضیات: حل مسائل الطرح والجمع باستخدام الخوارزمیات القیاسیة مع إعادة التجمیع ،
وكذلك حل مشاكل القصة. في العلوم: استكشاف كیفیة تشكیل الماء لسطح األرض من خالل بناء واستخدام نماذج من الجبال إلظھار
كیفیة تدفق المیاه إلى أسفل المنحدرات ، وتحویل الصخور الضخمة إلى حبیبات صغیرة من الرمال ؛ تحدید أسباب االنجراف وتصمیم

الحلول للمشاكل التي یسببھا التعریة. في الدراسات االجتماعیة: كیف یعیش المواطنون في المجتمع ومناقشة األنواع المختلفة
للحكومة وأدوارھا. باإلضافة إلى ذلك ، یستخدم الطالب موبي ماكس وھو موقع تعلیمي ممیز لسد الفجوة وتزوید الطالب بفرص التعلم

بناًء على احتیاجاتھم.

الصف الثالث: في القراءة ، نحن في منتصف الوحدة الخامسة - ابتكارات التكنولوجیا. یقرأ الطالب عن االختراعات الشھیرة مثل
الھاتف ومخترعین مختلفین مثل توماس إدیسون وألكسندر جراھام بیل. في الریاضیات ، بدأنا الوحدة الرابعة األسبوع الماضي. یتعلم
الطالب كیفیة تحدید منطقة الشكل. في وحدة علوم الطقس ، كان الطالب یرسمون الطقس بالرسوم البیانیة وأصبحوا خبراء في تحدید

أنواع السحب في السماء (الركام ، الركام نیمبوس ، الستراتوس ، الستراتونیمبوس). إنھم متحمسون لرؤیة سحابة ركامیة ذات یوم ،
والتي یعتقدون أنھا أبرد سحابة عاصفة. ركزت الدراسات االجتماعیة على تاریخ میشیغان. لقد تعلمنا حتى اآلن عن األمریكیین
األصلیین في میشیغان ، وتجارة الفراء ، والحرب بین الفرنسیین والبریطانیین. سنستمر في التعرف على الرواد الذین أتوا إلى

میشیغانومتحفالكابیتوللزیارةمارس23فيالنسینغإلىالقادمةلرحلتنامتحمسوننحندولة.أخیًراأصبحناوكیفمیشیغان
التاریخي. نقوم بھذه الرحلة كل عام من حیث صلتھا بتاریخنا والوحدات الحكومیة في الدراسات االجتماعیة.

الصف الرابع: یستمر طالب الصف الرابع ھذا الشھر في ممارسة حقائق الضرب األساسیة ویتعلمون أیًضا ضرب األعداد الكبیرة في
الریاضیات. خطتنا ھي إجراء مسابقة الضرب للصف الرابع بعد عطلة الربیع. مزید من التفاصیل والتواریخ ستأتي في وقت الحق من

ھذا الشھر. یبدأ طالب الصف الرابع أیًضا وحدة قراءة وكتابة جدیدة حیث یستكشفون وجھات النظر ویكتبون مشاھد خیالیة. في
الدراسات االجتماعیة ، یتعلم الطالب عن الحكومة والدستور وفروع الحكومة ووثیقة الحقوق. أخیًرا ، في العلوم ، یتعلم الطالب عن
الموجات الصوتیة. سنقوم بإجراء تجربة على األصوات العالیة والمنخفضة. لقد ناقشنا أیًضا كیف أن الصوت ھو موجة تھتز الھواء

من حولنا.

الصف الخامس: تحیاتي من الصف الخامس! بینما قضینا الكثیر من الوقت ھذا العام في التعلم العاطفي االجتماعي، فإننا نحقق أیًضا
الكثیر من التقدم األكادیمي! في الریاضیات ، نواصل العمل على جمع وطرح الكسور ذات المقامات المختلفة. نحن نرسم نماذج الكسور

ونستخدم الضرب لعمل كسور متساویة. باإلضافة إلى ذلك ، نحن نتدرب على الكسور في مسائل الكلمات. بالنسبة لـ فنون اللغة
ومقارنةمقارنةاستراتیجیاتعلىوالتركیزاألدبیاتمنمتنوعةمجموعةقراءةتتضمنوالتي،6الوحدةفينحناالنجلیزیة،

الشخصیات والقصص ، وتحدید الموضوع ، واستخدام أدلة السیاق لتحدید معنى الكلمات والعبارات. كما أننا نناقش ونكتب عن آرائنا
في مواضیع مختلفة. في العلوم ، نستكشف وحدة جدیدة تسمى السحر الكیمیائي! في ھذه الوحدة ، یبحث الطالب في خصائص المادة

عن طریق إذابة المواد الكیمیائیة الیومیة لعمل حلول ، و باستكشاف تفاعالت كیمیائیة بسیطة ولكنھا مفاجئة. من خالل ھذه التحقیقات
، یبدأ الطالب في بناء نماذج مفاھیمیة الطبیعة الجسیمیة للمادة. بالنسبة للدراسات االجتماعیة (تاریخ الوالیات المتحدة) ، وصلنا

أخیًرا إلى الحرب الثوریة! لقد كنا نتابع مع لیبرتي كیدز. اسأل طفلك عنھا! في نھایة الوحدة ، سیعمل الطالب في مجموعات لصنع لعبة
لوحة حرب ثوریة!



بالحدیث عن مدرسینا الرائعین ، یرجى التأكد من أنك تشجع طفلك على إكمال نموذج ترشیح مدرس العام المرفق. یمكنك أیًضا
عامكلفيترشیحین.بإكمالللطالبیُسمحالمعلومات.منلمزید/https://www.dearbornareachamber.orgزیارة

، تكرم غرفة تجارة دیربورن معلمي دیربورن الذین رشحھم طالبھم في حدث مفتوح للجمھور في مركز دیربورن فورد المجتمعي
والفنون المسرحیة. تتم قراءة ترشیحات الطالب خالل الحفل للمعلم الفائز والمعلمین مؤھلون للحصول على جوائز وتقدیر عن جدارة!

ونتطلع إلى مواصلة ھذا التقلید الھادف.من قبلجیر باركلقد كان لدینا العدید من الفائزین من

بعد ذلك ، أود التأكید على أھمیة البقاء على اتصال بمجتمع المدرسة. نعیش جمیًعا حیاة مزدحمة للغایة وبسرعة التكنولوجیا
والمعلومات ، یبدو أن الوقت یمر بسرعة أكبر كل عام. ومع ذلك ، فإن تخصیص وقت كل یوم وأسبوع للتواصل مع المعلومات

أو األخبار من المدرسة لن یستغرق سوى بضع لحظات. ھناك عدة طرق للبقاء على اتصال:
المفیدةالروابطإلىباإلضافة.geerpark.dearbornschools.orgإلىانتقلمدرستنا.مدونةفياشترك●

على طول یسار الموقع ، ھناك میزة اشتراك على الجانب األیمن إذا قمت بالتمریر ألسفل. یرجى زیارة الموقع وإدخال
عنوان بریدك اإللكتروني ، وستتلقى بعد ذلك رسالة تأكید عبر البرید اإللكتروني یجب علیك الموافقة علیھا. بمجرد

القیام بذلك ، سوف تشترك في مدونتنا!

ھناك طریقة أخرى للبقاء على اتصال وھي عبر حساباتنا على وسائل التواصل االجتماعي في المباني والمنطقة. إذا●
Geerمتابعةفيترغبكنت Parkالمتابعةفيتترددفال،االجتماعيالتواصلوسائلعلىدیربورنمدارسأو

أو االشتراك في:

أدناه!QRرمزامسحأوgeer_park:انستغرام

فیسبوك:
https://www.facebook.com/pages/Geer-Park-Elementary/383738438451611

أخیًرا ولیس آخًرا ، یُرجى التأكد من تحدیث معلومات االتصال في حاالت الطوارئ الخاصة بطفلك مع المدرسة.●
یتضمن ذلك رسائل البرید اإللكتروني والھواتف المحمولة وجھات االتصال. إذا كنت ال تتحدث اإلنجلیزیة أو لدیك أحد

أفراد األسرة الذي یدعم طفلك في المنزل مثل عمك أو خالك أو ابن عمك األكبر سنًا ، فال تتردد في إضافتھم كجھة



شھركلبدایةفيطفلكمعاإلخباریةالنشرةھذهالمنزلإلىسترسلعاًما.18سنفوقأنھمطالماأساسیةاتصال
، ولكنك ستتجنب اإلخطارات الورقیة المفرطة قدر اإلمكان لتقلیل بصمتنا الكربونیة والتأثیر على بیئتنا.

ومعلموناالمدربونسیقدم،الوقتھذاخالل.2022مارس23،األربعاءیوماألطفالروضةعلىنظرةإللقاءنخططنحن
في ریاض األطفال ألولیاء األمور لجمیع طالب ریاض األطفال الوافدین. إذا كان لدیك طفل سیتم تسجیلھ في ریاض األطفال في العام

بناًءتقدیمھایتمالتيالدراسیةوالفصولالخدماتعنعامةلمحةنقدمالمھم.الحدثھذاحضوریرجى،2023-2022الدراسي
على احتیاجات طفلك. نقوم أیًضا بإعداد الوالدین بحزمة ترحیب تتضمن معلومات مھمة حول كیفیة إعداد طفلك للعام الدراسي القادم

مناإلضافيالعامھذاأدىلقد.5یونغفصلالفتتاحالمقبلالعامالفرصةلناتتاحقداألساسیة.المھاراتفحصفياشتراكولدینا
علىیتفوقون5یونغلـالدراسيالفصلفيتسجیلھمتمالذیناألطفالأنإلىتشیرالتيالمنطقةبیاناتإلىاآلنللطالبالمبكرالتعلم

أقرانھم الذین لم یتم تسجیلھم. معلومات اكثر ستصل قریبا!

مارس ھو شھر القراءة ونحن متحمسون ومتشوقین لبدء االحتفال بھذا الشھر المھم مع طالبنا. لدینا الكثیر من األنشطة
الجذابة والھادفة المخطط لھا والتي تشمل: القراء الضیوف الممیزون ، وحافلة الكتب للعائالت المحتاجة ، والموضوعات الیومیة

لتحفیز حب القراءة ، وسالل السحب ، وأیام الروح األسبوعیة على سبیل المثال ال الحصر. سنختم الشھر بأمسیة محو األمیة السنویة
شھرخاللولكن،السنةأیاممنیومكلفيمھمةالقراءةعام.كلإلیھونتطلعبالمرحمليءعائليحدثدائًماھذامارس.24في

مارس ، إنھ وقت رائع تذكیر الطالب بأن القراءة ھي احتفال بالكلمات والقصص والحیاة! یحتوي التقویم على جمیع أحداثنا و أنشطتنا
المثیرة ، ونأمل أن نراكم ھناك

العملیةھذهتسھیلفياالستمرارعلىمالحوالسیدةناصروالسیدةشرارةللسیدةشكًراجاریًا.یزالالWIDAاختبار
لطالبنا لضمان تقدم متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لدینا في اكتسابھم إلتقان اللغة األكادیمیة. یعد إتقان اللغة األكادیمیة أمًرا ضروریًا لتحقیق

النجاح لجمیع الطالب ویقوم مدرسونا بدعم ھذا التطور باستمرار في جمیع مجاالت المحتوى. یمكنك دعم ھذه المھارة المھمة من
علیھاألسئلةوطرح،كاملةجملفيیومھعنطفلكإلىوالتحدثدقیقة30-20لمدةیومكلالمنزلفيللقراءةالترویجخالل

معWIDAنتائجمشاركةسیتملغة.بأيویعیشمنزلكفيیحدثالمختلفة.األشیاءحولأفكارهمشاركةعلىوتشجیعھ،للتوضیح
أولیاء األمور في الخریف و تساعد في توجیھ تركیزنا التعلیمي.

كما تعلم ، تذھب ھذه الكتب إلى المنزل مع الطالب في حقیبة الكتب.جیر باركسنقوم بعمل جرد لغرفة الكتب الخاصة بنا في
الخاصة بھم وھي عبارة عن قراء متساویین یساعدون في دعم النمو في القراءة وإتقان توقعات مستوى الصف في محو األمیة. خالل
الوباء ، لم یتم إرجاع العدید من ھذه الكتب. یرجى مراجعة أغراض طفلك في منزلك التحقق لمعرفة ما إذا كان لدیك أي كتب قد تحتاج

إلى إعادتھا. نمنح الطالب
تذكرة یانصیب مجانیة مقابل سالل سحب جائزة لیلة القراءة والكتابة عن كل كتاب یعودون إلیھ إلى المدرسة!

كالعادة ، المكتب ھنا لدعم عائالتنا. ال تتردد في التوقف أو التواصل مع األسئلة أو االستفسارات أو االقتراحات. تذكیر لطیف
جیرفيعائالتناجمیعنرىأننأملالمحدد!الوقتفيطفلكأنمنالتأكدیرجى،صباًحا9الساعةفيالفورعلىتبدأالتعلیماتبأن

ھذا الشھر!بارك

السیدة فرج




