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من المشرف

أهالً بعودتكم!! لقد انطلقنا ببداية رائعة للسنة الدراسية الجديدة .يمكنني القول وبكل ثقة أن طالبنا وموظفينا
قد تكيفوا اآلن مع الوضع ،وانا منبهر بذلك.
إن كنتم على معرفة بي ،فأنتم تعلمون أنني حتى عندما أكون منبهراً ،ال أكتفي بذلك .يشغل موضوع السالمة
فكري وفكركم دائماً .لقد أجرت مدارسنا تدريبات لضمان معرفة طالبنا بإجراءات ومخارج الطوارئ.
سنواصل إجراء هذه التدريبات طوال السنة الدراسية.
ستقرؤون في هذا العدد من  Horizonمقاالً بقلم الدكتورة برينسي أبراهام ،مديرة الخدمات الطالبية ،تتناول
فيه مراجعة حديثة تتعلق بسالمة الدائرة التعليمية  ،سياسات الدائرة وإجراءاتها  ،والدعم اإلجتماعي
والعاطفي الذي نوفره لطالبنا.

تركز إضافتي لهذا الشهرعلى مدونتي بعنوان "التحدث مع ستاويك" على السالمة أيضا ً ،وتتضمن تعريفات لبعض المصطلحات األكثر
تداوالً لدينا مثل "  " lockoutو "( "lockdownاإلقفال واإلغالق) .يمكنكم الضغط على الرابط أدناه لزيارة المدونة ،وال تنسوا اإلشتراك
لتصلكم إشعارات البريد اإللكتروني حتى ال يفوتكم أي جديد.
في يوم الخميس  18تشرين األول (أكتوبر) ،سأقوم باستضافة "إفطار المشرف العام" األول لهذه السنة وذلك إلجراء المزيد من النقاش
حول موضوع السالمة .إذا رغبتم في الحضور ،يرجى التواصل مع لورا باكمان على البريد اإللكتروني
 lbachman@district146.orgأو عبر الهاتف على الرقم .(708) 614-4507
حتى اآلن ،فإن السنة الدراسية  2019-2018مشوقة وحافلة باألحداث  ،وأنا متأكد أنها ستؤول إلى مزيد من التحسن .أتمنى لكم جميعا ً سنة
دراسية تربوية وممتعة وآمنة.
بإخالص،
د .جيف ستاويك
المشرف العام

موسيقى تطرب لها آذاننا!

لقد حظيت فرقتنا  CMSبسنة مذهلة! لقد عزفت الفرقة النشيد الوطني في مباراة ( Joliet Slammersجولييت سالمرز) خالل فصل
الصيف ،كما قدمت فرقة اإلستعراض عروضا ً ضمن استعراضات مهرجانات وورث دايز( ،)Worth Daysبالوس (، )Palosومهرجان
الذرة (.)Corn Festival

إنطالق دوام اليوم الكامل لروضة األطفال
لقد بدأ برنامج اليوم الكامل لروضة األطفال الجديد وسجل إنطالقة رائعة! تستخدم روضة األطفال التعلم القائم على اللعب واإلكتشاف كي
يبقى التالميذ متحمسين ومهتمين وكي يستمروا بالتعلم طوال النهار .بدأ برنامج النصف يوم (دوام دراسي جزئي) لدينا بإعتماد أنواع
التمارين التعلمية هذه منذ بضع سنوات وأفضت إلى نتائج ممتازة.

تقول جولي لينغل ،معلمة روضة في مدرسة فييركي (": )Fierkeلدى الدائرة التعليمية  146برنامج أكاديمي قوي .يتيح لنا منح األطفال
يوما ً كامالً للتعلم تخصيص وقت أطول للعب واإلستكشاف الهادف ،الذي بدوره يساعد األطفال على فهم ما يتعلمونه وشحذ فضولهم".
لقد تعاون مجلس التعليم ،واإلدارة ،والمعلمين ،والموظفين ،وأولياء األمور إلنتاج نهج تعلمي شامل للطفل يرتكزعلى اللعب ويتمحور حول
التلميذ.
يتم تسهيل التعلم القائم على اللعب من قبل المعلم/ة ،ويقوم على مهارات أساسية ومعايير تعلم خاصة بالوالية .ستقوم األنشطة المالئمة
تنمويا ً بتعليم الطالب حل النزاعات ،والمهارات اإلجتماعية ،والتواصل ،وكذلك حل المشاكل وتبادل األدوار.

يقود التلميذ بالتعلم القائم على اإلكتشاف الذي يستند كذلط إلى إهتمامه ،مما يحث التالميذ على التساؤل "لماذا؟""،ماذا؟" ،و"كيف" .في
التعلم القائم على اإلكتشاف ،ما يقود النقاش وعملية التعلّم هو فضول التالميذ وإهتمامهم وإنبهارهم.
تقسّم صفوف الروضات إلى عدة مساحات تعلميّة تشمل التركيب ،تعلم القراءة ،الدراما المسرحية ،الفن ،الكتابة ،الوسائل الحسية،
العلوم/اإلكتشاف ،والرياضيات .تحتوي كل مساحة على أنشطة تقوم بتعليم التالميذ في سياق ذي معنى بالنسبة لهم .مثالً ،يعيد التلميذ سرد
قصة ما باستخدام الدمى ،مجسمات أبطال أفالم الحركة ،أومن خالل مسرحية درامية لتعزيز مفرداته ،تواصله ،وكتابته.

لقد قالت نانسي شواب ،مديرة المنهاج في الدائرة التعليمية  ،146أن البرنامج الجديد يتيح للتالميذ لعب دور فعال في التعلم ،وتعزيز
فضولهم الطبيعي و إنبهارهم .يستغل المعلمون إهتمامات التلميذ المنبثقة عن الكتب غير الخيالية ،واألنشطة المفتوحة ،والعينات الحية بما
في ذلك عناكب الرتيالء ،التنانين الملتحية ،وسلحفاة ،وذلك لمساعدة التالميذ على التعلم بطرق جديدة ومشوقة.

االستعداد لصف الروضة
تتوفر صفوف اإلستعداد للروضة ألولياء أمور األطفال من الوالدة وحتى سن الخامسة في الدائرة .146
تعقد الصفوف ثالث مرات في السنة :الخريف،الشتاء،والربيع .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للدائرة لإلطالع على التواريخ القادمة.
تُعقد جميع الصفوف من  6:30 – 5:30مسا ًء في المدرسة المركزية المتوسطة (18146 Oak Park ، )Central Middle School
.Ave., Tinley Park
يرجى التواصل مع كارمن فورد على الرقم  (708) 614-4547للحصول على مزيد من المعلومات أو للتسجيل.

السالمة والدعم
الدكتورة برينسي أبراهام ،مديرة الخدمات الطالبية
تأخذ الدائرة التعليمية  146سالمة طالبنا ،موظفينا والعائالت على محمل الجد .ثمة العديد من إجراءات
حفظ األمان ،من ضمنها موظفي السالمة  ،األبواب المقفلة ،وكاميرات المراقبة لضمان أمان مبانينا طوال
اليوم .لقد وضعنا خططا ً لمواجهة األزمات ولكننا أيضا ً نسعى جاهدين لتفادي أعمال العنف أوحاالت
الطوارئ قبل وقوعها.
تراجع الدائرة التعليمية خطط الطوارئ التي صممت للتجاوب مع حاالت األزمات كل سنة .كجزء من
الترتيبات ،لدينا تفاهم متفق عليه للمصطلحات المستخدمة لإلبالغ عن شدة األزمة واإلجراءات التي يجب
إتباعها .لقد تطرق الدكتور ستاويك إلى هذه التعابير في منشور خاص في شهر أيلول (سبتمبر) على
مدونته .يمكنكم الضغط هنا لزيارة مدونته واإلطالع على المصطلحات األكثر إستخداما ً من قبل الدائرة
التعليمية.
لقد تعاونا مؤخراً ،كجزء من خطة األزمات ،مع مراجع مستقل لتقييم إجراءاتنا ،ومعدات السالمة ،والتجهيزات الحسية لضمان توافق
أسلوبنا مع تلك التي ينصح بها الخبراء .نقوم حاليا ً بمراجعة توصيات المراجع للتأكيد على اإلستمرار في البناء على مواطِ ن قوتنا ومعالجة
أي مجال قد يتطلب التحسين.
تدرك الدائرة التعليمية أن العنف المدرسي مرتبط على األغلب بالصحة العاطفية .لقد اعتمدنا سبل إستباقية لدعم إحتياجات طالبنا
اإلجتماعية والعاطفية .نقدرعالقتنا بطالبنا ونستفيد من الممارسات التي طورتها مدارس األمن والمدنية لمعالجة السلوكيات وبناء العالقات.
تطبق الدائرة التعليمية منهاجا ً إجتماعيا ً/عاطفيا ً يعتمد على األبحاث (خطوة ثانية) ،وذلك لمنع ومعالجة التنمر ،إساءة المعاملة ،وعوامل
أخرى قد تؤثر على صحة وسالمة تالمذتنا .تتوفر فرق إستشارية في كل مدرسة لدعم طالبنا ،ويتم تدريب فريق عملنا على تحديد طالبنا
الذين قد يحتاجون إلى مساندة إضافية والتجاوب معهم.
.
كما أشار الدكتور ستاويك في مدونته ،تضطلع سالمة طالبنا لها بأهمية قصوى بالنسبة لكم ولنا .نسعى جاهدين أن توفر أساليبنا بيئة تعلمية
آمنة وحاضنة .أنتم جزء من مجتمع الدائرة  146وعليه تبقون الشريك األكبر لنا ،ونحن نرحب بتعليقاتكم .نرجو منكم عدم التردد بالتواصل
معنا إذا رأيتم أو سمعتم شيئا ً ما.

نشرة الصحة السليمة!
تم إدراج نشرة الصحة السليمة المقدمة لكم من قبل لجنة الصحة السليمة ضمن The Horizon
إضغط أدناه لقراءة عدد هذا الفصل!
Click here

بقعة ضوء خاصة بالخريجين:
داني كارلسون (فييركي)98‘ CMS ،

داني كارلسون صحافية حائزة على جوائز ولديها العديد من التجارب التي يحلم بها الكثيرون .رغم ذلك ،تؤكد أن العمل الذي قامت به
والذي قد أحدث فرقا ً في حياة الناس هو األهم بالنسبة لها.
إلتحقت داني بثانوية أندرو بعد تخرجها من مدرسة سنترال ( ،)Centralوالحقا ً بجامعة نورث وسترن في إيفانستون .عملت داني في عدد
من محطات التلفزة ،وحازت على جائزة إيمي عن قصة تتعلق بالتعليم في والية ميتشيغن .كما نالت عدة جوائز من وكالة أسوشيتد برس
(.)Associated Press
تشغل داني حاليا ً منصب مدير اإلتصاالت واإلستراتيجية الرقمية في مركز الحلول المجتمعية .تقوم هذه الجمعية غير الربحية التي عمرها
 105سنوات باألبحاث ودعم القضايا المتعلقة بالصحة وخدمة اإلنسان .تعمل داني مع مراسلين وحقوقيين ،وتروج لبحث الجمعية.

متى بدأ إهتمامك بالصحافة؟

لست متأكدة فعليا ً متى بدأ  --كان والدي يتابعون نشرة األخبار كل ليلة في وقت العشاء وأذكر أنني كنت دائما ً مهتمة كثيراً بمراسلي
ومذيعي األخبار .أقمت حفلة عيد ميالدي ،عندما كنت في الصف الثالث في فييركي ،في متحف اإلتصاالت اإلذاعية وقمت أنا وإثنين من
اصدقائي بتقديم نشرة إخبارية وهمية .التزال أمي تحتفظ بأشرطة الفيديو التي تظهر ثالثتنا مرتدين سترات " " MBCفضفاضة ونقرأ
األخبار.
ولكني أعتقد أني قررت فعليا ً أن أحترف الصحافة عندما كنت في الثانوية .حصلت على معلومة تفيد أن دائرة المدرسة تنوي خصخصة
الكافيتيريا وتسريح جميع العاملين فيها .نقلت تلك القصة ،وبفضل ذلك إستطاع الموظفون البقاء في وظائفهم .لقد أغرمت فعالً بفكرة أن
بإمكان قصصي مساعدة الناس وإحداث فرق.

ما هي أبرز المحطات في حياتك المهنية؟

لقد أتيحت لي كصحافية فرصة القيام بالعديد من األشياء الرائعة .لقد عشت في جنوب إفريقيا وعملت كمراسلة ألحد المحطات التلفزيونية
هناك .ظهرت في برنامج ديتالين ،وغطيت أخبار حرائق الغابات في كاليفورنيا ،والبيت األبيض في العاصمة واشنطن .قمت بالقفز بالحبل
المطاط ،ومشيت بمظاهرة مع المحتجين  ،والتقيت بويل سميث ( نعم ويل سميث بعينه).
ولكني أعتقد ان من أهم ما قمت به هو إحداث فرق في حياة الناس الحقيقيين .من أحد األمثلة على ذلك ،تغييرخراطيم أول أكسيد الكربون
في مراكز إطفاء الحريق بعد كتابتي لمقال عن الضرر الذي يمكن أن تلحقه الخراطيم المكسورة بصحة رجال اإلطفاء .لقد كنت اول
مراسلة في والية أوهاية تتمكن من مقاضاة المدينة لحجب سجالت عامة بشكل غير قانوني،وفعلت ذلك بدون مساعدة من أي محام .لقد
واسيت بعض الناس في حزنهم ،وساعدت البعض في تحصيل أموالهم ،وأنقذت وظائف آخرين .تترك قصصا ً كهذه األئر األكبر في نفسي
ألنها استطاعت أن تحدث تأثيراً كبيراً في حياة أشخاص حقيقيين.

هل ترك أحد أفراد فريق العمل إنطباعا دائما عليك؟

لطالما جعلتني اآلنسة بير والسيدة هوفمن في فييركي أشعر أن كل شيءٍ سيكون على ما يرام .لقد كان والدي مريضا ً معظم الوقت الذي
أمضيته في الدائرة التعليمية  ،146وأعرف أنه من دون دعمهما وتفهمهما لكانت األشياء أكثر صعوبة .لقد غير السيد بروكولو مجرى
وقتي في المدرسة ،وربما حياتي ،وذلك بتشجيعي على اإلنضمام لفريق الفتيات لكرة السلة .لقد بذل السيد جاردنر مدير مدرسة فييركي في
ذاك الوقت أيضا ً مجهوداً للتأكد أن كل شيء يجري على ما يرام ،حتى أنه أمن لي وظيفة صيفية في المدرسة ذات صيفية صعبة.

ما هي المادة المفضلة لديك خالل سنوات الدراسة؟
التاريخ! لطالما كان التاريخ مادتي المفضلة – أحببت معرفة القصص وراء األشخاص المذكورين في كتب التاريخ .أعتقد أن هذا سبب آخر
إلنجذابي نحو الصحافة – أال وهو قدرتي على سرد قصص األشخاص الذين التقيتهم ،أو كما يقول أحد األساتذة  "،الصحافة هي المسودة
األولى للتاريخ".

هل شاركتي في أي أنشطة المنهجية خالل وجودك في الدائرة التعليمية 146؟
لقد فعلت! لقد كنت في الفرقة الموسيقية والجوقة .ولكن ،من أهم مشاركاتي التي في الحقيقة شكلت وقتي خالل تواجدي في سنترال هي
وجودي في فريقي كرة السلة والسباق .لم أفكر بلعب كرة السلة من قبل ،على الرغم من كوني طويلة القامة ،حتى رآني السيد بروكولو
مدرب فريق الفتيات لكرة السلة ونصحني باإلنضمام إلى الفريق .على الرغم من أنني لم أكن بارعة أبداً (كنت أجلس معظم الوقت على
مقعد البدالء) ،إال أن كوني جزءاً من الفريق – خاصة أنه أثبت أنه فريق رابح -فعالً شكل الوقت الذي أمضيته في سنترال وجعلني أشعر
بأني جزء من شيءٍ مميز.

كيف ساهمت فييركي وسنترال بقولبة ما أنت عليه اآلن؟

لقد تعلمت أنه ال ضير في أال تكون األفضل في كل شيء ،ولكنه من المهم أن تجرب األشياء التي ال تجيدها .لقد كنت دائما ً ناجحة جداً
أكاديميا ً ولكن ال يمكنني قول المثل على الصعيد البدني ،وأنا أعتقد أن كوني (واحدة من الالعبين السيئين إن لم أكن األسوء في كرة السلة
والسباق) قد ساهم في جعلي شخصا ً أكثر شمولية مما قد أكون عليه بدون هذه التجربة.

ما هي أفضل ذكرياتك في الدائرة التعليمية 146؟

ال شك ان هناك الكثير من الذكريات التي ال تخطر لي حاليا ً ولكني أذكر أن أفضل يوم تمرين لكرة السلة في السنة هو اليوم الذي سمح لنا
السيد بروكولو بمشاهدة هوسييرز ) (Hoosiersبدالً من التمرين (تذكر أني لم أكن أتمتع بلياقة بدنية) .لقد استمتعت أيضا ً بإلقائي كلمة
الخريجين وتمثيل الهيئة الطالبية على ذلك المسرح – كان من أحد أكبر الجماهير التي أتحدث أمامها – وكأنني أتحضر ألكون مراسلة
تلفزيونية!

ما هي النصيحة التي تسدينها للطالب الحاليين؟
"كونوا لطفاء وعاملوا اآلخرين كما تودون أن يعاملوكم" .ال تعيروا أهمية لمن يقول لكم أنكم غير جيدين بما يكفي على أساس هويتكم أو
خلفيتكم  .التعليم الذي تحصلون عليه في فييركي وسنترال هو أساس عظيم للنجاح في الحياة .لقد تعلمت بمنحة الجدارة الوطنية وتمكنت من
اإللتحاق بأحدى أفضل الجامعات في البالد .يمكنكم فعل ذلك أيضاً!

نطاق البناء
لقد بدأت عملية البناء في المدارس اإلبتدائية األربعة.
إضغط في األسفل لمتابعة عملية بناء المشاريع في الدائرة.
التحديثات

Our Schools

Upcoming Events

Central Middle School
18146 S. Oak Park Avenue
Tinley Park, IL 60477
(708) 614-4510
Website | Facebook

تشرين األول(أكتوبر)
 :9إجتماع لجنة مجلس اإلدارة بأكملها
 :10المشي إلى المدرسة
 :11أمسية للعائالت حول التعليم المبكر
 :15إجتماع المجلس التربوي
 :19ال دوام مدرسي – يوم تحسين المدرسة

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

تشرين الثاني (نوفمبر)
 :5إجتماع لجنة مجلس اإلدارة بأكملها
 :9إنتهاء الفصل الدراسي األول
 :12إجتماع المجلس التربوي
 :16صدور تقارير العالمات
 :19بدء عطلة الخريف
 :19إجتماع األهالي والمعلمين
 :20إجتماع األهالي والمعلمين
 :26إستئناف الدراسة
 :30إمتحان دخول تالمذة التعليم المبكر
كانون أول (ديسمبر)
 :3إجتماع لجنة مجلس اإلدارة بأكملها
 :6أمسية للعائالت حول التعليم المبكر
 :10إجتماع المجلس التربوي
 :13الحفل الموسيقي الشتوي لفرقة CMS
 :24بدء عطلة الشتاء
كانون الثاني (يناير) 2019
 :7إستئناف الدراسة

اإلدارة

التعليم

الدكتور جيف ستاويك
المشرف

جون مالوي
رئيس

السيدة نانسي شواب
مديرة المناهج

دين كاسبر
نائب الرئيس

الدكتور برينسي أبراهام
مديرة الخدمات الطالبية

دارسي نيندزا
سكرتيرة

السيد فيرن بيتيس
مدير التكنولوجيا

فينس إيلو
عضو

السيد جيف تشارلستون
مدير خدمات األعمال  /كسبو

جولي بيري
عضو

السيدة جوان كاليد
مديرة التعليم ثنائي اللغة

جولي جاكسون
عضو

السيد سكوت سالغر
مدير

ريك لويد
عضو

