
 

 

 
The Horizon 

ي  
 2020 كانون الثان 

 
 العام من المشرف

من قبل  األساسيات الخمس( مجدداً. يتم إجراء هذا اإلستبيان)ي5Essentialsحان وقت إجراء إستبيان الـ  

جامعة شيكاغو، وهو بقّدم للدوائر المدرسية كما للمجلس التربوي في والية إلينوي، معلومات عن ردود 
 فعل األهالي، والطالب والموظفين حول طريقة عمل مدرستهم.

 
يرجى أخذ العلم أنه لن يتم ربط إسمكم او إسم ولدكم باإلجابات أبداً. نحن نحصل فقط على نتائج إجمالية 

 جامعة شيكاغو.من 
 
على الدائرة الحصول على عدد معين من الردود لتحصل على بيانات ممكن إستخدامها. يتم إحتساب النسب 

عن كّل  المئويّة بإستخدام تسجيل الطالب وليس التسجيل العائلي، لذلك نرجو منكم أن تقوموا بملء اإلستبيان
 طالب تم تسجيله لدينا وإن كانوا يرتادون المدرسة ذاتها.

 
في  إتمام اإلستبيان نتمنى عليكم.  district146.org/5Essentialsيمكنكم إيجاد اإلستبيان على الرابط 

إذا كان لديكم  لإلطالع على مزيد من المعلومات حول اإلستبيان. essentials.org-illinois.5أقرب وقٍت ممكن. يرجى زيارة الموقع 

أو عبر البريد اإللكتروني  ي1874-440-866-1على الرقم ي5Essentialsأي أسئلة أو إستفسارات، يرجى اإلتصال بخدمة عمالء الـ

.5essentials@uchicago.edu 

  
 أتطلّع إلى رؤية التأثير اإليجابي للمساحة الجديدة واإلداريين الجدد على طالبنا.

 
 بإخالص،

 د. جيف ستاويك
 المشرف العام  

 

 

 الفعاليات القادمة 
 

 كانون الثاني )يناير(
 : تُستأنف الدراسة7

ي(Spelling Bee: مسابقة التهجئة الخاصة بالدائرة )9
 إجتماع المجلس الربوي:ي10

 : اإلجتماع بأهالي الفرقة الموسيقية 15

ي(District Beginning Band Demo) الموسيقية البداية التجريبية لفرقة الدائرة: 16
 يوم مارتن لوثر كينغ – يوم عطلة :ي20

 : أمسية تسلية عائلية في مدرسة كروز 23

 
 

http://district146.org/5Essentials
https://illinois.5-essentials.org/
mailto:5essentials@uchicago.edu


 شباط )فبراير( 
 : الطريق إلى مدرسة سنترال 1

 المجلس التربوي الكاملة إنعقاد لجنة: 3

 : مسابقة العزف المنفرد للفرقة 5

 : إجتماع المجلس التربوي10

 المبكر الخاصة بالعائالت: أمسية التعلّم 12

 يوم الرئيس – : يوم عطلة 17

ي (SIP Day)يوم التحسين المدرسي  -: يوم عطلة18
 نهاية الفصل الثاني:ي21

 Thon-a-Music يوم موسيقي طويل: 22
 

 

 
 هل تأخرت الحافلة؟ تلقّى إشعاراً بذلك!

 
 إشعار عند تأّخر الحافلة؟ هل يستقل ولدك الحافلة؟ هل تعلم أّن بإمكانك الحصول على 

 
فرصة التسجيل لتلقي إشعارات  146للعائالت ضمن الدائرة  "يAmerican School Busتقّدم شركة النقليات المعتمدة لدى الدائرة "

 حول تأخيرات الباص والتغييرات في الجدول الزمني. 
 

لتلقي اإلشعارات عبر رسالة نصية ، بريد إلكتروني، و/أو إتصال   Bus Bulletinيمكن لألهالي التسجيل على الئحة بيانات الباص 

 هاتفي. 
 

 busbulletin.com/parentsللحصول على مزيد من المعلومات. للبدء بإستقبال اإلشعارات، يرجى زيارة الرابط   الضغط هنايرجى 
 للتسجيل!

 

 تحديثات حول الميزانية 
 CSBOالسيّد. جيف تشارلستون، مدير الخدمات التجارية / 

 
 

مكتب األعمال مسؤول عن إدارة الشؤون المالية للدائرة. ويشمل ذلك، تخطيط الميزانيّة، الرواتب، 
 المشتريات، اإلستثمار، إدارة الديون، التصريح المالي والتأمين.

 
 الميزانيّة

إلتزاماً متواصاًل بتوفير "التعليم للجميع" وأولويّات الدائرة إلعتماد الصفوف  146تعكس ميزانيّة الدائرة 
من قبل مجلس التعليم في إجتماعه المنعقد في أيلول  2020-2019الصغيرة والدمج التام. تّم إقرار ميزانية 

 بل إنعقاد اإلجتماع.)سبتمبر(، كذلك عُِقدت جلسة إستماع عامة خاّصة ق
 

  2020-2019إيرادات 
الضرائب على الممتلكات وغيرها من اإليرادات المحلية  يتّم تمويل البرامج التعليمية في الدائرة بدعٍم من المجتمعات التي نخدمها. تعدّ 

% من تمويل الدائرة، 9نسبتة % من ميزانية هذا العام. تشّكل والية إيلينوي المصدر لما  86المصدر الرئيسي للدخل، وتصل إلى 
 %.5والتمويل اإلتحادي 

 

https://files.constantcontact.com/1eedb636601/dfb9e4a6-ef99-4d23-906c-c6166809892e.pdf
http://busbulletin.com/parents


 
 

 2020-2019نفقات 
؛ كما هو الحال في معظم الدوائر المدرسية؛ الجزء األكبر من النّفقات. نفقات الدائرة من عائدات السّندات تشكّل الرواتب واإلستحقاقات

 هي أعلى هذه السّنة حيث توشك الدائرة على اإلنتهاء من مشاريع بناء روضة أطفال بدوام كامل.
 

 
 

 10، باإلضافة إلى ميزانيات ومراجعات حسابات السنوات الـ موقعنا اإللكترونيعلى على الميزانية الكاملة للدائرة  يمكنكم اإلطالع
 فاظ على المسؤولية المالية للممّولين في الدائرة.تتم إدارة ميزانية الدائرة بهدف تأمين أفضل تعليم ممكن مع الحاألخيرة. 

 

 
 في هذا العدد من نشرة لجنة الصّحة: تعلّم رعاية عقلك إلى جانب جسدك!

 
 إضغط أدناه لقراءة عدد هذا الفصل!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://district146.org/cms/One.aspx?portalId=60804&pageId=167735
http://district146.org/UserFiles/Servers/Server_60720/File/District%20Information/Health%20Services/TYF%20Newsletter/TYF_December_2019_Ar.pdf


 قعة ضوء على الخريجين ب
 ( 07، المدرسة المتوسطة المركزيّة زمدرسة كرو)مات ألفيس 

 
 

 
 

مات ألفيس بجيش الواليات المتحدة. لقد أتّم مؤّخراً سنته الرابعة في الخدمة  بعد ستة أشهر من تخرجه من جامعة والبة إلينوي، إلتحق
يأشهر من الخدمة في العراق لدعم عملية العزم الصلب. 9وعاد إلى الواليات المتحدة بعد قضاء 

ي
تداء شارة مهندس عسكري على الرغم من أنه قد أنجز الكثير، إال أّن أكثر ما يفتخر به مات وهو مهندس قتال هو حصوله على حق إر

رطال" من العتاد في ثالث  50ميالً مع  12يوماً. تضمنت الدورة السير كحشد لمسافة  28بعد إتمامه دورة مهندس عسكري قائد لمدة 

قدماً مع عتاد قتالي  96 من منحدٍر إرتفاعه هبوط باستخدام الحبالساعات أو أقل، القفز من طائرة مروحية إلى بحيرة أوزاركس، وال

 كامل.
 

 تعلّم أيضاً خالل الدورة تقنيات ناجعة للتدمير بالمتفجرات تستخدم لخلق سهولة التنقل، الحركة المضادة وفرصة البقاء على قيد الحياة.
 من ساعة واحدة في الليلة. األسبوعين األخيرين في الميدان، وكانوا يأكلون وجبة واحدة في اليوم وينامون أقلالدوريات المصنفة أكملت 

 
. هو حاصٌل على 2011بعد إنهاء دراسته في مدرسة كروز وسنترال، إلتحق الرقيب ألفيس بثانوية ساندزبرغ التي تخّرج منها عام 

ل أن بكالوريوس اآلداب في علوم العدالة الجنائية من جامعة والية إلينوي. سيحضر الرقيب ألفيس مجلس الترقيات هذا الشهر على أم
 ينال الترقية لرتبة رقيب أّول.

 
 

 المدرسة المتوسطة المركزية(؟ )CMSهل كنت مشاركاً بنشاطات ال منهجية في  عليك؟ مباشراً  شخص معين تأثيراً  أيّ ترك هل 
 . إنضممت أيضاً إلى فرقة اإلستعراض في الصف السادس.8والـ 7والـ 6كرة السلة، وسباق المضمار في صفوف الـلعبت ورفاقي 

  
يتأثير دائم عليك؟  هل ترك أي من أعضاء الهيئة 

كان األستاذ جونسون مدرس تقنيات البناء وقد .يCMSلقد كان المدرب شامبين والمدرب سكاهيل مدربّي كرة السلة أثناء دراستي في 

، وكنت استمتعت حقاً في صفّه. لقد كنت في صف اآلنسة لينش )السيدة كريسل اآلن(، في سنواتها األولى من التدريس على ما أعتقد
 والسيدة واتشوفياك. أستمتع بذلك أيضاً. في مدرسة كروز أحببت األستاذ فانديويل، السيدة هنري،السيدة جونسون، السيدة بريت، 

 
 ؟ 146ما هي إحدى ذكرياتك المفضلة أثناء وجودك قي الدائرة 

 يتكون كان ألنهتمكّن من اإلنضمام للفريق  والداأل منفقط  قليالً  اً عددإذ أّن ، السادس الصف في السلة كره فريق وجودي ضمن قولسأ
الشباب  من واحداً  أصبحت بدوري الذي تاله،  العام في . أمراًممتعاً سناً  األكبر األوالدالتعلم من  كان. السابع الصف طالب منفي األغلب 
 أكن لم وإن ، الثامن الصف موسم من هي المفضلة ذكرياتي. السادس الصف طالب وأساعد فريقال في الالعبين بين من األكبر سناً 

  إتحاد الفرق الرياضية.  مباريات ببضع الفوز من تمكنا نانّ أ عتقدأ ، مخطئاً 
  

 ؟ CMS ماذا تعّلمت من كروز و
 15. مجموعة كبيرة منا هم أصدقاء منذ CMS ـخريجي اللقد تعلّمت الكثير عن الصداقة. معظم اصدقائي المقّربين حتى اليوم هم من 

هي أساس  146، كما أن الدائرة 146سنة، حتى أن البعض منا التحق بالجامعة سوياً. أنا ممتن للصداقات الطويلة التي كونتها في الدائرة 
التي غرست بي أثناء وجودي كافة تعليمي. لقد تمكنت من تحقيق هدفي بالحصول على درجة البكالوريوس بفضل التعليم المبكر والدراسة 

 . 146كطالب في الدائرة 



 
يهل لديك أي نصيحة للطالب الحاليين؟

أحاول دائماً أن أقول للجنود معي أنه من المهم أن تحدد أهدافاً لنفسك مهما بدت صعبة المنال. إن كنت ترغب بتحقيق أشياء معينة في 
على تحقيقها حتى وإن ظّن البعض أنك مجنون قليالً ألنك حاولت. ال تتخلى عن نفسك. في بعض الحاالت، فإّن الخطوة  الحياة، إعمل

 األولى للنجاح في شيء ما هي الفشل في محاولتك األولى.
 

 
 (! District 146) 146قم بتحميل تطبيق الدائرة 

ي
رس الدائرة للحصول على المعلومات المخصصة لتلك المدارس. يمكن يسمح تطبيق الجوال للمستخدمين باإلشتراك في أي من مدا

 إستخدام التطبيق أيضاً لتلقي اإلشعارات، مثل إغالق المدرسة في حاالت الطوارئ.
 

 يمكن للمستخدمين الوصول عبر التطبيق إلى الرزنامة، األخبار، القوائم المدرسية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالدائرة. 
 أدناه لتحميل التطبيق اليوم:إضغط 

 
 أجهزة آبل

 أجهزة أندرويد
 

 

 
 

Our Schools 
 

Central Middle School 
18146 S. Oak Park Avenue 

Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-4510 

Website | Facebook 
 

Fierke Education Center 
6535 W. Victoria Drive 
Oak Forest, IL 60452 

(708) 614-4520 
Website | Facebook 

 
Fulton School 

6601 W. 171st Street 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-4525 
Website | Facebook 

 

Kruse Education Center 
7617 W. Hemlock Drive 
Orland Park, IL 60462 

(708) 614-4530 
Website | Facebook 

 
Memorial School 

6701 W. 179th Street 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-4535 
Website | Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/district-146/id1316732109?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relianceco.cma.TinleyPark146&hl=en
http://central.district146.org/
http://central.district146.org/
http://facebook.com/CMSTwisters
http://fierke.district146.org/
http://fierke.district146.org/
http://facebook.com/FierkeStingers
http://fulton.district146.org/
http://fulton.district146.org/
http://facebook.com/FultonFlames
http://kruse.district146.org/
http://kruse.district146.org/
http://facebook.com/KruseBears
http://memorial.district146.org/
http://memorial.district146.org/
http://facebook.com/MemorialEagles


 

 التعليم 
 

 جون مالوي
 رئيس

 
 دين كاسبر

 نائب الرئيس
 

 دارسي نيندزا
 سكرتيرة

 
 فينس إيلو

 عضو
 

 جولي بيري
    عضو

 
 جولي جاكسون

 عضو
 

 ريك لويد
 عضو

 

 اإلدارة
 

 الدكتور جيف ستاويك
      المشرف

 
 السيدة نانسي شواب

 مديرة المناهج
 

 الدكتور برينسي أبراهام
 مديرة الخدمات الطالبية

 
 السيد فيرن بيتيس
 مدير التكنولوجيا

 
 السيد جيف تشارلستون

 مدير خدمات األعمال / كسبو
 

 السيدة جوان كاليد
 مديرة التعليم ثنائي اللغة

 
 السيد سكوت سالغر

  مدير
 

 

 


