
 146 المنطقة التعليمية – مدعومة من قبل المجتمعمدرسة 

 هورايزون
 مقدمة عن "هورايزون"

ذلك، توفر المنطقة فب. "هورايزون"، أي "األفق"اإلخبارية ، تنا نشر إصدارإعادة  146يسر المنطقة التعليمية 
 .التعليمية وسيلة إضافية للتواصل مع األسر وأعضاء المجتمع

الخريجين،  آخر مستجداتالطالب والجوائز األخيرة ، أخبار أخبار مثيرة مثل ب "يزوناهورإصدارات "تميز ت
 .وقصص من الفصول الدراسية. وستشمل كل طبعة أيضا معلومات يقدمها أعضاء إدارة المقاطعة

 146مصدرا للمعلومات ألولياء األمور واألوصياء على طلبة المنطقة التعليمية  "هورايزون" فبدال من كون
حصل أعضاء المجتمع على ي، سوف انتشارهااآلن لجميع أفراد المجتمع. من خالل توسيع ة متاح تأصبح ،فقط

 .سهولة الوصول إلى معلومات المنطقة التعليمية
 

في المقام األول عبر البريد اإللكتروني. يرجى التأكد من إضافة  "هورايزون"مع الزيادة في التداول، سيتم توزيع 
إلى مجلد الرسائل غير المرغوب  "هورايزون"عنوان البريد اإللكتروني هذا إلى دفتر العناوين حتى ال يتم توجيه 

 .فيها
 .146أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعم المنطقة التعليمية 

 
 الدكتور جيف ستاويك

 المشرف

  



 م المبكريلتميز في التعلا
 

 قد فيها الروضة قبل ما/  المبكر التعليم برنامج بأن خبًرا 146 التعليمية المنطقة تلقت يناير،/  الثاني كانون في
 في التقدير جوائز من مستوى أعلى هو هذا. الخاصة االحتياجات ذوي األطفال إلدماج التميز جائزة على حصل

 .إلينوي في والتحسين الجودة تقييم نظام

 
 البرمجة لممارسات الناجح للتنفيذ جائزة التعليمية المنطقة في الروضة قبل ما/  المبکر التعليم برنامج منح تم وقد

 .المدرسة قبل ما سن في اإلعاقة ذوي للطالب الجودة عالي واإلدماج

 
 التعليم فريق تهنئ 146 التعليمية المنطقة. سنوات ثالث إلى تصل لمدة المفعول سارية التميز جائزة وستكون

 !الجودة العالي برنامجه على المبكر
  



 المجتمع يعّلم في مدرسة سنترال المتوسطة
من أجل تدريس الصف  تقوم المربية باتي شوسترمان في مدرسة سنترال المتوسطة بتجنيد مساعدة المجتمع

" عندما يحين موعد التكلم على المهن المختلفة، تدعو السيدة األسرة وعلوم المستهلك. السادس حصة "
 أعضاء المجتمع للقدوم والتحدث عن خبراتهم. شوسترمان

باستضافة أعضاء من المجتمع المحلي وهم في أوج مسيرتهم المهنية، تجذب هذه المقاربة التفاعلية، القاضية 
 .شوسترمانر، كما تقول السيدة انتباه التالميذ أكثر من محتوى أي كتاب، أو مقطع مصوّ 

  ."يجكولو"سمنصة  على سلفًايتم تحميل األسئلة يطلب من التالميذ طرح ثالثة أسئلة على الضيف. 
 همت من عملهم. أعطى العديد منويتم تشجيع مقدمي العروض على جلب األدوات التي يستخدمونها أو عينا

 الطالب. في نفوسرسائل التشجيع النصائح التي أثرت 
، طبيب أطفال، خباز، ضابط الشرطة، خبير فنون الدفاع عن النفس ، مثلمتنوعة مهنمن  فكانوا الزوار أما

 .نتهممهصبح ييمكن أن  موضوع شغفهمطالب أن للانيكي. تنوع مقدمي العروض يظهر ميكومهندس 
 

 .مدرسة سنترال المتوسطةالطالب  وأقاربآباء من  إلى الصف السادس هم الذين قدموا العروض العديد من 
 

الطالب متحمسون دائما ووقالت السيدة شوسترمان: "يحب أولياء األمور أن يكونوا جزءا من تعليم أبنائهم، 
مفيدة ليس فقط للمدرسة، ولكن أيضا للطالب والمجتمع  بناؤهاالتي تم  العالقاتلزيارة والديهم الصف". "

 واألسر".
  



 2018 – 2017الدراسي  مواعيد التسجيل للعام

 

 2017 / مايو أيار 1: القدامىالتالميذ 

 2017حزيران / يونيو  5 التالميذ الجدد:

أو  4500 – 614 (708)للمعلومات حول التسجيالت، الرجا اإلتصال بالسيدة كارن جيميلو على الرقم 
 . strict146.orgdiزيارة 

 
 

 جاهزون للحضانة
 عند تقديمه إلثبات على اإلقامة. 146مجانية لألسر التابعة للمنطقة التعليمية  الصفوف الخاصة باألهلهذه 

 2017نيسان / أبريل  18: 1من عمر صفر إلى 

 2017نيسان / أبريل  19 :2إلى  1من عمر 

 2017نيسان / أبريل  20 :3إلى  2عمر من 

 2017نيسان / أبريل  26 :4إلى  3من عمر 

 2017نيسان / أبريل  27 :5إلى  4من عمر 

 .4547 – 614 (708)للمزيد من المعلومات، اإلتصال بالسيدة كارمن فورد على الرقم 
 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ezaJHp5kkI9_dF32MDbC51YqkXl2283INNYGf3ctKAJ2k7IdvbkIsoNp3ddPhkilH8sL1YSUYEW7FN8UNEgo2lroA8ThBhOdyRm_2AAJeOaxZL2AuujtH_JZvzUUNw1KDEHRVUUaMPfGw6xDrHamAz7gd4uTRJYZgUCe4cHsoM_BvAIfvzvrgpgrdx8phnD8&amp;c&amp;ch
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ezaJHp5kkI9_dF32MDbC51YqkXl2283INNYGf3ctKAJ2k7IdvbkIsoNp3ddPhkilHK-YpUZImn-eVxHGO5RbAqSjUcM1QnfNy6ZrLMaFoydGt-nBCS_8yLB3sGqTgBnwkyGijntwX1LmhdjpFmxASwhmVYaSwsyVXMdO7HtA4KpW_esXc6Jnir5fqAFv2z7teiV4Rctwrqga2_lPcpILpzz1mTWW4e-zbx8kYDtNa_s%3D&amp;c&amp;ch


 التعلم للجميع... بمساعدة الجميع

 ةيبالطال خدماتال مديرة أيبراهام، برينسي الدكتورة

 
لتأکد من أن جميع الطالب يتعلمون في بيئة داعمة وشاملة يشعر فيها کل طالب لقسم الخدمات الطالبية  يسعى

 بشعور باالنتماء.
ثنائي لتعليم وقسم ال، المنطقة التعليميةوتتكون الخدمات الطالبية على وجه التحديد من قسم التعليم الخاص في 

لى معالجة االحتياجات الفردية ع التركيز هوبين هذه البرامج  القاسم المشتركوبرامج التعليم المبكر.  ،اللغة
 للطالب، واحتضان الفروق الفردية، في بيئة شاملة إلى أقصى حد ممكن.

ول التضمين هو ممارسة تعليمية يتعلم فيها جميع الطالب، بما في ذلك الطالب ذوي اإلعاقة، معا في نفس الفص
وتطور الفصول من مجتمع أكبر.  امهمً  بيئة يكون فيها جميع الطلبة جزءً  الدراسية. البيئة الشاملة هي أيضا

لقضايا الصعبة، وإدراكهم للترابط في مواجهة ا ماهرين، اختالفات اآلخرين مع مرتاحينطلبة الدراسية الشاملة 
 ).2008شيفين، -سابون(

-تنفيذ التعليم الشامل بشكل مناسب، يستفيد جميع الطالب (باور ، عند"جميعالتعلم للأي "واتساقا مع رؤيتنا، 
على وكذلك مع بعضهم بعض، تشابه األطفال الضوء على شاملة البرامج تلقي ال). 1997ديفور و أوريلوف، 

 ).إلينوي في مشروع التعلم المبكرقدراتهم وثقافاتهم المختلفة (
باحتياجات التعلم الفريدة في بيئة شاملة، بتأمين على قيمة الفروق الفردية، وااللتزام  المنطقة التعليميةوتعتمد 
 .146 المنطقة التعليميةكل طفل يعرف ينتمي إلى أسرة أن يعرف وأهمية 

قانوني أو فلسفة أو أفضل الممارسات، بل هو ضرورة أساسية  ويمكن القول إن التضمين ليس مجرد شرط
 والتزام أساسي للمدارس والمجتمع.

ا للممارسات الشاملة في مدارسنا، مما سمح للمنطقة أن ا داعمً دومً  146 تعليميةالمنطقة التاريخيا، كان مجتمع 
 وأفضل الممارسات التعليمية. يةتكون رائدة في مجاالت الشمول

 

 برامج الخدمات الطالبية
 (لذوي االحتياجات الخاصة) التعليم الخاص

إضافيا مثل اإلقامة والتغييرات والخدمات ذات بعض الطالب احتياجات تعليمية فريدة من نوعها قد تتطلب دعما ل
 الصلة، والخدمات المباشرة من موفر التعليم الخاص.

تتبع المقاطعة اإلجراءات التي وضعتها التشريعات االتحادية والوالئية لتحديد وتقييم وتطوير وتنفيذ خطة تعليمية 
 .يم الخاصفردية لدعم الطالب الذين وجدوا مؤهلين للحصول على خدمات التعل

 

 تعلم اللغة اإلنجليزية / برنامج ثنائي اللغة
) لمساعدة الطالب على تطوير إجادة اللغة اإلنجليزية وتحقيق ELLتم تصميم برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية (

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ezaJHp5kkI9_dF32MDbC51YqkXl2283INNYGf3ctKAJ2k7IdvbkIsoNp3ddPhkiln1z73E0RVZX3oXCBoRY8J6jl-Fdwr7fT9GoEOI6wEyTswfY9kNPrilFmCa5xC1TiKSYjx287BMSite3uNAtMMeHlJUI7-GfQ&amp;c&amp;ch


 67 ودولة مختلفة؛  16لغة مختلفة و  15من  طالباً  240أكثر من  المنطقة التعليميةالنجاح األكاديمي. وتخدم 
 الواليات المتحدة. التعليمية هم من مواليد لمنطقةهذه في المئة من طالب اللغة اإلنجليزية في 

فحص تتألف  ةيمن خالل عمل )ELLدعم برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية ( یإل حتاجوني نيالطالب الذ ديتحد تمي
برنامج )/ ELLبرنامج تعلم اللغة اإلنجليزية ( دعمي. کما ةيزيإجادة اللغة اإلنجل مييوتق ةياللغة المنزل انيمن استب

 ثقافيًا. والحساسةذات الصلة  ةيالممارسات الثقاف ةياللغة الثنائ
 

 م المبكريالتعل
(مبادرة الوقاية  )الجسور"بريدجز" (برامج التعليم المبكر: ، فبإمكانهم اإلستفادة من األصغر سنا في المنطقة أما

ثالث إلى  عمر ) وفصول التعليم المبكر / مرحلة ما قبل الروضة (منسنواتحتى عمر الثالث من الوالدة 
 خمس سنوات).

على خدمة األسرة بأكملها في شراكة  "بريدجز"يركز برنامج إلينوي للتعليم، بتمويل من منحة من مجلس والية 
لألطفال  ومينصف المبکر / صف ما قبل الروضة هو روضة أطفال شاملة لمدة  ميمع المجتمع؛ برنامج التعل

 سنوات. 5و  3 نيتتراوح أعمارهم ب نيالذ
 

  



 لمحة عن الخريجين
 كايل الفين شيك،تيان الفين، جايكوب كوبر
 

فرصة العمر عندما تم ريان الفين، جايكوب كوبتشيك، وكايل الفين على  146المنطقة  وخريج حصل
 .إلستعراض "موكب الورود" 2017اختيارهم للمشاركة في بطولة 
فرقة لالنضمام إلى  ربحيةالغير " (ميوزك فور اول) الموسيقى للجميعجمعية "وقد تم اختيار الثالثة من قبل 

 في العرض السنوي." باندز أوف أميركا أونور باند " الشرف
) CMS '16) وكايل (فولتون، CMS '15(ميمولایر،  جايكوب)، CMS '14مدرسة ريان (فولتون، 

 أسبوعا في جنوب كاليفورنيا للمشاركة في البروفات والعروض المختلفة قبل العرض. واقض
حاليين في مدرسة ماريان الثانوية الكاثوليكية. على الرغم من أنهم ليس لديهم طالب  هم، وكايل جايكوبريان، 
 .الموسيقى في مستقبله إدماجاستبعد  ما من أحد منهمبعد التخرج، لما  واضحةخطط 

 المنطقة التعليميةفي الذي أمضوه محظوظين لمواكبة الموسيقيين الشباب لمعرفة المزيد عن رحلتهم والوقت كنا 
146. 

 ي الفرقة الموسيقية؟م فكم من سنة وأنت
 146من تلك السنوات في منطقة  4الترومبون في الفرقة. قضيت  عزف: أنا في السنة السابعة من ريان

 السمفونية.و تحفالالالفرقة الموسيقية، فرقة  بالعزف مع
 .146في الفرقة. وكانت أربع من تلك السنوات مع المقاطعة  هذه سنتي السادسة: جايكوب

 المنطقة ة. قضيت أربع سنوات في فرقالتاسعإلى الصف  الخامس، من الصف هذه سنتي الخامسة تقريبًا: كايل
 ، من الصف الخامس إلى الصف الثامن.146

 
 ما هو األكثر تميزا من رحلتك إلى بطولة موكب الورود ؟

من جميع  أتواالموسيقى  في مجال تدريسمستوى عالمي  محترفين منلتعلم من أنني حظيت بالفرصة ل: ريان
 استخدام تعاليمهم في مساعي المستقبلية. وأنويأبدا،  اهلن أنسهذا شيء  ،أنحاء الواليات المتحدة

الورود.  موكبكانت اللحظة األكثر تميزا من وقتي مع بطولة "(مهرجان الفرق الموسيقسة) باندفيست": جايكوب
 .فيّ  دفقتتجعلها  الذيبسبب األدرينالين الهرجان هذا بأداء دائم في كلية باسادينا. لقد استمتعت  هناكوكان 
األسبوع يهم خالل تعرفت علكنت قد . حفنة من الناس فيها اجتمع الكل: كانت اللحظة األكثر تميزا آخر ليلة كايل

كان الحديث والضحك عن األشياء الممتعة التي حدثت على  وساعات لساعات هإلى غرفتنا، وكل ما فعلنا ؤواجا
مدى األسبوع. كان هذا شعور جيد أن يكون كل من التقيت به في غرفة واحدة، وأن تكون قادرا على التحدث 

 إليهم مرة أخيرة.
 

 ؟146ذكرى لكم في المنطقة ما هي أجمل 
أوربانا -ت في جامعة إلينوي شامبينيسيمفونية في مسابقة إلينوي سوبرستاال CMSفرقة مع  عندما أديت: ريان
ممتاز في صباح وجماعتنا أعدت بشكل  للغاية ةمركز كرانرت رائع في . وكانت الصوتيات2014عام الفي 



في الساعة الثالثة صباحا من أجل الوصول لحفلنا الموسيقي بحلول . وكان علينا أن نصل إلى المدرسة ذاك اليوم
 صباحا. 8:30الساعة 

 
 حقا. ًماملهو امدهشً كان هذا األداء  السابع.في الصف  "تيسوبرستابمسابقة ": الفوز كوبيجا
 

غرفة  دخولي إلىمجرد فبسيء،  يعندما يكون يوم 146في المنطقة اللحظة المفضلة لدي  قد تكون: كايل
 .، أن تكون مرحبًا بك في كل وقتشعور جيد يا له من. بيتيفي  يشعر وكأنأ الموسيقى

 
هل تعرف أحًد جدير ذكره في فقرة "لمحة عن الخريجين"؟ تواصل مع كيغان عبر 

kkociss@district146.org 

 
 

 إنجازات الطلبة:
من  والتقدير الجوائز 146 في المنطقة التعليميةوالفرق  العام الدراسي، تلقى عدد من الطالبحتى اآلن هذا 
 ، ومنظمات المجتمع.SWICقبل المنطقة، 

 
 تهانينا لهؤالء الطالب على عملهم الشاق واإلنجازات!

  
 قائمة الجوائز والتقدير

 

 فايسبوك!تابعونا على 
 رسة سنترال الوسطىمد

 مركز فيركي التعليمي
 مدرسة فولتون اإلبتدائية
 مركز كروسي التعليمي

 مدرسة ميمولایر اإلبتدائية
 

 القادمة المناسبات
 / آذار مارس
 : اجتماع مجلس التعليم13

 مدارسنا
 مدرسة سنترال الوسطى

18146 S. Oak Park Avenue 

mailto:kkociss@district146.org
mailto:kkociss@district146.org
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 : حفل فولتون / ميمولایر14 
 : مهرجان الجوقة / الفنون الجميلة 20
 : نهاية الربع الثالث23
 : بدء عطلة الربيع27

 
 / نيسان أبريل

 إستئناف الصفوف: 3
 : اجتماع مجلس التعليم 10

 CMS Quint 4: نهاية 11 
 عطلة: 14

 
 مايو / أيار

  للفنانين: معرض فوجت 3
 : اجتماع مجلس التعليم 8
ي جنوبلمنطقة الرياضيات  مسابقة: 11-12 

 كوك  مقاطعة
 CMSليلة التقدير لـ : 22 

  CMS خرجت: 24
 عطلة  – SIPيوم : 26
"ميمولایر" (ذكرى شهداء الجيش : يوم 29

 عطلة - والحرب)

 Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-4510 

 
 مركز فيركي التعليمي

6535 W. Victoria Drive  

Oak Forest, IL 60452  

(708) 614-4520 

 
 مدرسة فولتون اإلبتدائية

6601 W. 171st Street  

Tinley Park, IL 60477  

(708) 614-4525 
 

 مركز كروسي التعليمي
7617 W. Hemlock Drive  

Orland Park, IL 60462  
(708) 614-4530 

 
 مدرسة ميمولایر اإلبتدائية

6701 W. 179th Street  
Tinley Park, IL 60477  

(708) 614-4535 

 
  



 مجلس التعليم
 

 جون مالوي
 رئيس

 
 جولي جاكسون

 نائب الرئيس
 

 دارسي نيندزا
 ةسكرتير

 
 فينس إيلو

 عضو
 

 جولي بيري
 عضو

 
 كاسبر دين

 عضو
 

 ريك لويد
 عضو

 اإلدارة
 

 الدكتور جيف ستاويك
 المشرف

 
 السيدة نانسي شواب

 المناهج ةمدير
 

 الدكتور برينسي أبراهام
 الخدمات الطالبية ةمدير

 
 السيد فيرن بيتيس
 مدير التكنولوجيا

 
 السيد جيف تشارلستون

 مدير خدمات األعمال / كسبو
 

 السيدة جوان كاليد
 التعليم ثنائي اللغة ةمدير

 
 السيد سكوت سالغر

 مدير المباني واألراضي
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اإلنجازات الطالبیة األخیرة
 

  يالتعلیم يمركز فییرك 
 آدم الطاھر
 مسابقة التھجئة

جیمي فاھي   
"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   

 إیما لویزا
 مسابقة التھجئة في المقاطعة

نیندزاجایكوب   
بداعیة اإلتعبیرات للعرض فني   

 ماثیو نیندزا
"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   

 مدرسة فولتون
 تایلور بیكیھ

"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   
 جیانا بتلر

"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   
 مایا غونزالیس
 مسابقة تلوین شرطة تینلي بارك 
 غافن ھیمینجر
 وصیف مسابقة التھجئة في المقاطعة
 ماكسیم سیراك
 بطل مسابقة التھجئة في المقاطعة
ودزلورین و  

"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   

يمركز كروس التعلیم  
 سارة أندرسون ستیوارت

"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   
 باتریك أوكونیل

"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   
ینران مإیر  

  مسابقة التھجئة في المقاطعة
 مارسیل سبورن
 مسابقة التھجئة في المقاطعة

میمولایرمدرسة   
 غافن بانھان
 مسابقة تلوین شرطة تینلي بارك 

رزویمیشیل بر  
 مسابقة التھجئة في المقاطعة
 كارتر لیشوك
 مسابقة التھجئة في المقاطعة
 بیال لوسیا

"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   
 الریسا مایر
 تینلي بارك الوقایة من الحرائق مسابقة ملصق
 مادلین سوسا

وقایة من الحرائق للمسابقة ملصق تینلي بارك   
 ھالي والوك
 كأس نایت زوكیبر الدولي للكتابة
 سیدني والوك
 كأس نایت زوكیبر الدولي للكتابة

 
 

 
مدرسة سنترال الوسطى  

الموسم) ات ھذامھزومغیر ( فتیاتللالكرة اللینة   
كلیة جنوب غرب إلینوي أبطال مؤتمر  

كلیة جنوب غرب إلینويدورة أبطال   
الفرقة الموسیقیة  
بالوس بارك إستعراض موكب، احماسً  الفرقة األكثر  

–كرة السلة  الثامن الصف بنات   
كلیة جنوب غرب إلینوي مؤتمر في الثانيالمركز   
كلیة جنوب غرب إلینوي في دورة  الثانيالمركز 
– طائرةكرة  الثامن الصف أوالد   

كلیة جنوب غرب إلینويفي دورة  الثانيالمركز   
– طائرةكرة  السادس / السابع الصف أوالد   

كلیة جنوب غرب إلینويفي دورة المركز الثالث   
یلوأیجیانا   
–شرف الفرقة  إلینويفي جمعیة التربیة الموسیقیة    
ین كاسیریوكاروال  
–شرف الفرقة  إلینويفي جمعیة التربیة الموسیقیة    

ألیكسا فورتو  
–شرف الفرقة  إلینويفي جمعیة التربیة الموسیقیة    

وربروك ال  
إلینويفي التربیة الموسیقیة  جمعیة جوقة  

شانون لیذرمان  
إلینويفي التربیة الموسیقیة  جمعیة جوقة  

أبیجیل نیوتوف  
إلینويفي التربیة الموسیقیة  جمعیةفي الشرف  جوقة  
-إي أدورا يأوغبید  

مسابقة التھجئة في المقاطعة  
ترینیتي غالس  

بداعياإلتعبیر للعرض فني   
دیفید باسترانا  

الجغرافیامسابقة   
یاناتیمي ر  

–شرف الفرقة  إلینويفي جمعیة التربیة الموسیقیة    
شابكوسكي يكلو  

مسابقة التھجئة في المقاطعة  
یس سنودياغر  
إلینويفي التربیة الموسیقیة  جمعیة جوقة  

يوجیریمي أ  
"بداعیةاإلتعبیرات "العرض فني   
كاترینا فاھل  

–شرف الفرقة  إلینويفي ة جمعیة التربیة الموسیقی   
زین والشیرو  

إلما الشرف الفرقة  
یا زینتاراام  

تعبیرات"العرض فني   
"بداعیةاإل   
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