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 ركن المديرة

ا سع�               ا جد�د� ا أل�ة مارتن رود! أنا واثقة من أنكم قضيتم عطلة شت��ة رائعة مع األ�ة  مع بدا�ة فصل درا�ي جد�د، أود أن أتمىن عام� ا جد�  د�
، ول�ن األهم من ذلك هو التطلع إ� العام المقبل.  2022واألصدقاء. أثناء احتفالنا بهذا العام الجد�د،               ي

ا إللقاء نظرة ع� الما�ن  ، �ص�ي الوقت رائع�
ام ب�جرائها. ولذلك، مع بدا�ة عام ذلك وقت التف               ن ي ن��دها أو نحتاج إ� إجرائها واتخاذ قرار االل�ت ات الىت ي التغي�ي

 ، أود أن أؤكد للجميع أن 2022ك�ي �ن
ي العام الجد�د.              

ن والموجودة منذ بدا�ة العام ستستمر كما �ي �ن ي األ�اد�ميني
 التوقعات العال�ة �ن

ي عام     
ا؟ إن وضع األهداف وس�لة لمساعدة طفلك ع�  2022هل لد�ك أ�ة أهداف �ن

�
ا أل�تك، أو طلبت من طفلك أن �ضع هدف

�
 ؟ هل وضعت أهداف

ي المدرسة بناًء ع� درجاته ع� موقع     
ا لنفسه �ن

�
 .Reading A-Zوموقع  i-Readyأن يرى فائدة العمل الجاد والممارسة. �ضع طفلك هدف

ي معرفة مستوى التقدم األ�اد��ي للطالب و�ساعد طفلك ع� وضع أهداف واقع�ة.  تلك    
 المواقع تع�ي تقي�مات �ستخدمها �ن

ي مساعدة الصف، والس�دة أحمد الس�دة دون�غان—باإلضافة إ� ذلك، أود أن أرحب بموظفينا الجدد       مدرسة الصف الثالث، والس�دة جينيىت
ا بكن!! ة مساعد       غرفة االختبار. مرحب�
ن      ا، أردت تذك�ي العائالت بأن هناك إجازة من المدرسة يوم االثنني � ي مجتمع اليوم المستقطب،   17أخ�ي

 بع�د م�الد مارتن لوثر كينغ االبن. �ن
ً

 يناير، احتفا�
 اه�ة أن  أن ألفت انتباهكم إ� أحد أشهر اقتباسات الدكتور كينغ: "ال �مكن للظالم أن �طرد الظالم: ال �قدر ع� ذلك سوى النور. "ال �مكن لل�ر  أود     
ا أن �ش�ي إ� من �ختلفون معنا ونقول إنهم ع� خطأ؛ ل�ن من الصعب       ا أن نتحاور  تطرد ال�راه�ة: ال �قدر ع� ذلك سوى الحب." من السهل جد�  جد�
 ها من تذكرة  معهم ونصل إ� ن�ع من التفاهم بيننا و�ينهم. �دعونا الدكتور كينغ إ� أن ننظر إ� النور والحب عند التعامل مع من نختلف معهم. �ا ل     
ي المخصص لتك��مه.       ي هذا الع�د الوطىن

 عظ�مة �ن

ا عل�كم! أتمىن أن �              ا سع�د� ا جد�د� ا ل�م ولعائالتكم!  2022كون عام عام� ا رائع�  عام�
 

  
تح�اتنا من المركز               

 اإلعال�ي بالمكتبة! 
ي االنتقال  

ا �ن ي المكتبة وأب� الطالب بالًء حسن�
 لقد أ�شأنا مرا�ز �ن

إ� مرا�زهم. االنتقال وح��ة االخت�ار مهمان للغا�ة، ولذلك فأنا 
ا! سع�د   ألننا نقوم باألم��ن مع�

ت�ب األبجدي للتدرب ع�  ، كان لدينا مركز ال�ت ي شهر د�سم�ب
 �ن

ن    فرز كتب المكتبة لمساعدة الطالب ع� تحد�د المؤلفني
ن لديهم، ومركز األلغاز، ومركز ال�مبيوتر، ومركز القراءة  المفضلني

 المستقلة/القراءة مع صديق. 

ي المكتبة، ثم ننتق 
ل إ� المرا�ز. يتعاون الطالب  نحن نبدأ بدرس �ن

ي العمل و�مارسون المهارات االجتماع�ة والمكتب�ة الهامة 
ا �ن مع�

 و�قومون بالتنظ�ف قبل العودة إ� الصف. ال�ل رابح! إنه ألمر 
 . ي المركز اإلعال�ي

 رائع أن ترى و�سمع كم�ة الطاقة والنشاط �ن

ل بالمدرسة أن �سأل طفلك ن عما   من الطرق الرائعة ل��ط الم�ن
ي صف المكتبة وعن مركزە المفضل حىت اآلن. 

 �فعله �ن

كز ع� اخت�ار ال�تب الواقع�ة.  ي الشهر المقبل، س�ن
 �ن

              

 س�كون اجتماعنا التا�ي لرابطة            

ن (            )  PTAأول�اء األمور والمعلمني

 مساءً  6:30يناير الساعة  6يوم           
ي مكتبة مدرسة مارتن رود االبتدائ�ة.              
 �ن

 

 نظرة خاطفة لألمام ... 
ا بعودتكم!  -استئناف المدرسة  —يناير  3        مرحب�
 يوم االحتفال بأجراس بافالو  —يناير 7      
 حملة الحساء والشوكوالتة —يناير   14إ�  10من            
عات             الساخنة لجمع الت�ب

ا للحضور!            ط� ع ل�س �ش  الت�ب
 يوم االحتفال �سيوف بافالو  —يناير  14      
 —يوم مارتن لوثر كينغ االبن  —يناير   17      
 إجازة من المدرسة                   
 —يوم التنكر بمال�س رجل الثلج —يناير  19      
 المفضل! البس قبعتك المفضلة ووشاحك                        

 مال�س زرقاء ورماد�ة—يوم احتفال ست�لر –يناير 28            
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ي  
 نجوم الصف الثايف

. ستتاح للطالب   ي
شهر يناير شهر ممتع للتعلم بالنسبة لطالب الصف الثاين

ي بدا�ة العام والتقدم الذي 
ي تعلموها �ن فرصة إلظهار جميع المهارات الىت

. سنع�د اختبار مست��ات القراءة   ن ن مهمني أحرزوە من خالل تقي�مني
لمساعدة كل طفل ع� تحقيق هدف القراءة الفردي له لهذا العام. كما  

للقراءة   i-Readyنجري تقي�مات ع� ال�مبيوتر ع� برنامج التعلم  س
وال��اض�ات. نحن متحمسون لمشاهدة الطالب وهم يتتبعون مستوى 
ي وضعوها ألنفسهم   تقدمهم و�عرفون ما إذا كانوا قد حققوا األهداف الىت

ا خالل العام.   سابق�
ي ال��اض�ات، سيتدرب الطالب ع� جمع األعداد المكونة من

.   �ن ن رقمني
ل قدر  20إ�   1ير�ب التدرب ع� قواعد الجمع والط�ح (من   ن ي الم�ن

) �ن
ي مادة ال��اض�ات. من المتوقع  

ي الفصل التا�ي �ن
اإلمكان لضمان النجاح �ن

 ! ي
 ا�تساب مهارة إتقان القواعد بنها�ة الصف الثاين

ي العمل للعثور ع� هدف المؤلف بعد  
ي مادة القراءة، س�ستمر الطالب �ن

�ن
ي القصة. سنعمل ع�   وسيبدؤونالنص  قراءة 

ي �د �سلسل األحداث �ن
�ن

قراءة ال�لمات وكتابتها باستخدام األصوات المتحركة الط��لة. من فضلك،  
ي   20اطلب من طفلك أن �قرأ لمدة  

ا �ن دق�قة ع� األقل كل ل�لة كتب�
 مستوى قراءته. 

االنتظار لرؤ�ة كل  نتطلع إ� النصف القادم من العام الدرا�ي وال �سعنا 
 التقدم الذي أحرزە الطالب! 

 
 

 الصف الرابع الرائع 
شهر يناير سع�د ع� الجميع! ال �ستطيع أن نصدق أننا وصلنا بالفعل  

. يتمىن ف��قنا أن �كون الجميع  إ� منتصف الط��ق خالل العام الدرا�ي
 ! ي شهر د�سم�ب

 قد استمتعوا بعطلة م��حة �ن

ي  i Readyدينا تقي�م منتصف العام "س�جري طالب الصف الرابع ل 
" �ن

، لمعرفة   ن هذا الشهر. ُصممت هذە التقي�مات لمساعدتنا، نحن المدرسني
�ة ( ن ي آداب اللغة اإلنجل�ي

) وال��اض�ات. كما  ELAمستوى تقدم طالبنا �ن
ي قد  ي المجاالت الىت

ي لطالبنا �ن
�سمح لنا هذا التقي�م بتقد�م دعم إضا�ن

ي الم
ي يتفوقون فيها أثناء إجرائنا  �جدون صع��ة فيها أو �ن جاالت الىت

ي مجموعات األ�شطة ( 
ات �ن  ) لدينا. RTIللتغي�ي

ي مادة  
هذا الشهر، س�درس األطفال الموض�ع ووجهة النظر.   ELA�ن

ي الذي تعلمه شخص�ات القصة للقارئ.  
الموض�ع هو الدرس الح�ايت

وجهة النظر �ي المنظور الذي ُ��د القصة من خالله. بينما �قرأ  
ل كل يوم لمدة أ ن ي الم�ن

دق�قة ع� األقل، اسألهم عما إذا   20طفالك �ن
ي كتابهم. 

 كانوا قد وجدوا موضوعات القراءة هذە �ن

ي ال��اض�ات، سنواصل العمل ع� القسمة وننتقل إ� وحدة عن  
�ن

ل كل يوم وقد تعلموا ال�ث�ي   ن ال�سور. س�عود طالب الصف الرابع إ� الم�ن
ي دراسة ال�سور،   عن ال�سور خالل األسابيع

العد�دة القادمة. عندما نبدأ �ن
ب  ب أو القسمة. ال بد من إتقان قواعد ال�ن ا أال نن� ال�ن من المهم أ�ض�

ي فصول ال��اض�ات. 
ا �ن ن يوم�� ن المنطقتني اجع هاتني  األساس�ة، وس�ن

ي العلوم، سنبدأ وحدة عن عالم الطاقة الرائع. س�شاهد طالبنا العد�د  
�ن

ي ستساعدهم ع�   من مقاطع الف�ديو  و�مارسون العد�د من األ�شطة الىت
 فهم ك�ف�ة تأث�ي الطاقة ع� عالمنا وح�اتنا اليوم�ة. 

ير�ب االتصال بمدرس طفلك إذا كانت لد�ك أ�ة أسئلة أو تعل�قات أو 
حاتكم.   مخاوف، ونحن نتطلع إ� كل جد�د من مق�ت

 جنود الصف الثالث
 لعائالت الصف الثالث! تح�اتنا                  

ا  ا رائع� ا جد�د� ي جميع طالبنا وعائالتنا عام�
ء، نود أن �ق�ن ي

أوً� وقبل كل �ش
ي 

ا �ن  ! 2022ومزدهر�
هم بمدى أهم�ة أن �داموا ع�  ي شهر يناير. ير�ب تذك�ي

س�عمل أطفالك بجد �ن
ي الصف. 

ن �ن ك�ي  ال�ت
ي 

ب. ير�ب التأ�د من أن طفلك ال��اض�ات�ن �ذا�ر  ، سنواصل عمل�ات ال�ن
ي الوقت نفسه. وس�فهم الطالب القسمة 

القواعد. سنقوم بتدر�س القسمة �ن
ات�ج�ات مختلفة  ب. سنعلمهم اس�ت �شكل أسهل إذا كانوا ع� درا�ة بقواعد ال�ن

ي نها�ة  
ب. �ن ا كما فعلنا معهم حىت يتعلموا ال�ن ي القسمة، تمام�

لمساعدتهم �ن
ي دراسة ال�سور. ال�سور ممتعة!! 

 الشهر سنبدأ �ن
ي مادةس�كون 

ك�ف �جعل الناس الحكومة   هو:  ELA السؤال الرئ��ي �ف
ي الحد�ث عن هذا  تعمل؟

سوف يتعلم الطالب مفردات جد�دة �ستخدم �ن
ي 

ا واقع�ة لمساعدتنا ع� فهم السؤال. سنستمر �ن الموض�ع. سنقرأ قصص�
ء غ�ي  ي

جعل أطفالك �ع�دون قراءة القصص لمساعدتهم ع� فهم أي �ش
ل أفضل. وسيبحثون عن وجهة نظر المؤلف حول  واضح لهم �شك 

 الموضوعات و�قارنونها بوجهة نظرهم. 
،  : تذكرة ي

من فضلك، ألق نظرة ع� حقيبة ظهر طفلك، وملفه األرجواين
 .  وجدول أعماله �شكل يو�ي

ا   ي االتصال بنا إذا كان لد�ك أ�ة أسئلة أو مخاوف. عام�
دد �ن من فضلك ال ت�ت

ا عل�كم!!!  ا سع�د�  جد�د�
 
 

 الصف الخامس المدهش 
ا خراف�ة (ن�ع من     مع دخول العام الجد�د، س�قرأ الطالب قصص�
ي مادة    

   ، وس�درسون اللغة المجاز�ة، وس�قدمونELAالقصص) �ن
ي مادة    

 " destiny�ي "  ELAتنبؤاتهم. إحدى ال�لمات الرئ�س�ة �ن
ا  -القدر) (    وهو ما �حدث للشخص، خاصة عندما �كون محدد�
ا!    

�
ي  مسبق

   بعد القصص الخراف�ة، سنعود إ� الس�ي الذات�ة ونبحث �ن
ي دراسة    

ي ال��اض�ات، سيبدأ الطالب �ن
 األسئلة المتعلقة بالطب�عة. �ن

�ة. س�حدد الطالب الق�مة المكان�ة       نظام الق�مة المكان�ة الع�ش
�ة و�رتبونها، و�ق��ون األر     �ة، وس�قارنون األرقام الع�ش  قام  الع�ش
�ة و�طرحونها. سيتعرف     �ة، و�جمعون األرقام الع�ش  الع�ش
 ) لدينا ع� تار�ــــخ 5الجغرافيون من طالب الصف الخامس (    
ن (     )! سين�ي الطالب  50وجغراف�ا ومعالم الوال�ات المتحدة الخمسني
ي مادة العلوم،     

ا، �ن � وع القص�دة الماس�ة عن الوال�ة. وأخ�ي  م�ش
ي وسط الفضاء. سينت�ي الطال    

 ب من التعرف ع� مكان األرض �ن
ي �شمل المخال�ط       وسينتقلون إ� الوحدة التال�ة عن المادة، والىت
ي تلك الوحدة، سيتعرف الطالب ع� الخصائص     

 والمحال�ل. و�ن
 المختلفة للمادة أثناء إجرائهم تجارب الختبار النظ��ات المتعلقة     
 بالمادة.    



2021 يناير —ج��دة مارتن رود  3الصفحة    
 

 مالحظات الفرق الموس�ق�ة            
ا �ا أول�اء أمور طالب الفرق   مرحب�

 الموس�ق�ة، 
 

  (YouTube) �مكن أن �كون يوتيوب
ن   ا لطالب الفرق الموس�ق�ة المبتدئني ا جد� ا ج�د� مصدر�

ن الذين يتطلعون إ�   مهاراتهم وتعلم أغن�ات   تحسني
الجديرة  YouTubeسهلة ومألوفة. إحدى صفحات 

"  Dr. Selfridge musicبتصفحها �ي صفحة "
 (موس��ت دكتور س�لف��دج). دكتور س�لف��دج مدرس 
 موس��ت سجل العد�د من مقاطع الف�ديو عن جميع  
 آالت الفرق الموس�ق�ة المبتدئة، ولقد كنت أشجع  

ل  الطالب ع� م ن ي الم�ن
 شاهدة مقاطع الف�ديو هذە �ن

ي   والعزف مع األغن�ة أو التدرب ع� المهارة الىت
 ع� تحسينها. ير�ب التأ�د من أن طفلك   �عملون

ي �عزف    �شاهد مقطع ف�ديو له عالقة باألداة الىت
 عليها؛ ع� سب�ل المثال، �جب أن �شاهد عازف 

  عزف البوق، وهكذا. أتمىن  البوق مقطع ف�ديو عن
ا قضاء عطلة رائعة، وسأبق�كم ع� اطالع  ل�م جم�ع�

 بالعروض القادمة! 

 من مكتب الممرضة          

 
ات مف�دة             تذك�ي
 ك�ف�ة ارتداء  حول        

 ل�مامة الوجه األطفال 
 �شكل صحيح  

إن ارتداء ال�مامات �شكل صحيح ط��قة سهلة وفعالة لمنع إصابة  
ي   األطفال (وال�بار!) بالمرض! ف�ما ��ي بعض النقاط األساس�ة الىت

 �جب أن تتذكرها: 
 كليهماتأ�د من أن كمامتك تغ�ي فمك وأنفك  .1
 �جب أن تمر القنطرة السل��ة فوق أنفك ول�س ذقنك  .2
نظ�فة وجافة! إذا كانت كمامتك مبللة أو تأ�د من أن كمامتك  .3

 متسخة، فاطلب كمامة جد�دة
احة من ارتداء ال�مامة، فتأ�د من أنك  .4 إذا كنت بحاجة إ� اس�ت

أقدام ع� األقل من أصدقائك قبل خلع ال�مامة.  6ع� بعد 
 اطلب المساعدة من مدرس! 

قبل لمس وجهك أو كمامتك و�عد ذلك، تأ�د من غسل �د�ك  .5
 تعق�مهما! أو 

 
 حافظوا ع� سالمتكم وصحتكم �ا أصدقاء! 

 
 

 أخبار من غرفة الفن                                
 

ي غرفة          
ي التطور والتعلم �ن

 هناك عام جد�د ع� األبواب، ونحن مستمرون �ن
ي غرفة الفن، ل�ن هل          

ن �ن  الفن. نحن نتعرف ع� العد�د من الفنانني
ا �مكنك ز�ارته ومشاهدة بعض            ا مجان�� ا فن��  كنت تعلم أن هناك معرض�
 األعمال الفن�ة المعا�ة المذهلة؟        

ن أن حرم          ي حني
ا   Albright-Knox التابع لمعرض Almwood Avenue �ن  مغلق مؤقت�
 �سبب عمل�ات البناء، هناك معرض لألقمار الصناع�ة مفت�ح اسمه         

         Albright-Knox Northland. عنوان معرض Northland  هو 
          Northland Avenue 612   ي بافالو

 . هذا المعرض األصغر واأل��� حم�م�ة مفت�ح  �ن
ن فقرات العرض، لذا تأ�د            ! ُ�غلق المعرض بني ي

 من الجمعة إ� األحد، والدخول مجاين
 من مراجعة الموقع قبل ز�ارتك          
         (www.albrightknox.org/community/northland) . 
ي معرض         

 يناير اسمه    16مستمر حىت   Albright-Knox Northlandهناك عرض �ن
        "Difference Machines: Technology and Identity in Contemporary Art  " 

ي الفن المعا�). أشجعك ع� ز�ارة المعرض  (        
 آالت االختالف: التكنولوج�ا واله��ة �ن

ي العرض مع طفلك، مثل ال        
ي أثرت بها  ومناقشة بعض األفكار الموجودة �ن  طرق الىت

 التكنولوج�ا ع� ح�اتنا.          
ي �مكن للطالب تعلمها من الفن هو أن الفن يرتبط بمفاه�م ذات            أحد أهم األش�اء الىت
ن          ن المعا��ن، مثل الفنانني . إن مشاركة أعمال الفنانني ي

ي العالم الحق��ت
 مغزى �ن

ي معرض         
 ، �ساعد الطالب ع� رؤ�ة  Albright-Knox Northlandالموجودين �ن

 تلك الروابط.          
ي اإلبداع �ا طالب مارتن رود 

!                                                                                                                    استمروا �ن

��ة البدن�ة  أخبار من قسم ال�ت
 
ي 

نبعث ل�م بال�ث�ي من األمن�ات الحارة �ف
 الجد�د!!! العام  

سوف ينتقل طالب مارتن رود االبتدائ�ة 
)MRE إ� العمل ع� مهارات كرة السلة (

وتمار�نها هذا الشهر باإلضافة إ� أعمال  
 المحطات. 

 حافظوا ع� سالمتكم ودفئكم،
 األستاذ و�سكاب واآل�سة ست�كستور 

 

 
ا  ا جد�د�  عام�
ا عل�كم  سع�د�
�ا عائالت  
مارتن رود!  
نتمىف ل�م كل 
ي عام 

التوفيق �ف
2022 !  
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 مالحظات من مستشار المدرسة

 أتمىن أن �كون الجميع قد 
ي العطلة بقضاء 

 استمتعوا �ن
ل مع عائالتهم. إن شهر  ن ي الم�ن

وقت ممتع �ن
ي التطور 

يناير وقت رائع من العام للتأمل �ن
ي 

ي نرغب �ن الذي حققناە والمهارات الىت
ي العام الجد�د. خالل شهر 

يناير،  ا�تسابها �ن
ي مادة بناء  

أود أن أتحدث مع الطالب �ن
الشخص�ة باستخدام دروس اإلدارة الذات�ة  

ي لمساعدة الطالب ع� تحد�د  
والو�ي الذايت

ك�ف�ة الحفاظ ع� عقل�ة التطور وتعلم  
ي لتحقيق  

ك�ف�ة بذل قصارى جهدهم �ن
 االجتماع�ة. -أهدافهم األ�اد�م�ة والعاطف�ة

ي �مكنك من   من أفضل الطرق الىت
ي التدرب ع� ا�تساب 

خاللها المساعدة �ن
عقل�ة التطور أن تتحدث بصدق عن األخطاء 
ي ارتكبتها وما تعلمته منها. إن التحدث عن  الىت

أخطائك و�اعاتك �ظهر لطفلك أن  
المخاطرة وارتكاب األخطاء جزء طب��ي من  

التعلم. عندما �قول طفلك إنه ال  عمل�ة 
ء ما؛ أطلق العنان  ي

ل�لمة  �ستطيع فعل �ش
ي  

"بعد". �مكن أن تؤدي إضافة كلمة "بعد" �ن
ي   نها�ة الجملة إ� تح��ل هذا التفك�ي السلىب

 إ� احتمال ممكن! 
ي مقابل 

" �ن ي
ي ر�ط حذايئ مثال: "ال �مكنىن

ي بعد!"
ي ر�ط حذايئ  "ال �مكنىن

ي   العالج الطب��ي والمهىف
ألطفال  أ�شطة العمل الشاق تدفع الجسم أو �سحبه، و�مكن استخدامها لمساعدة ا

ي المعالجة الحس�ة. ف�ي تثبت الجسم وتخ�ج الطاقة الزائدة  
الذين �عانون من مشا�ل �ن

(أو ت��د من �شاط الجسم، ع� حسب ع� ن�ع النشاط الذي تمارسه). �ستهدف  
ي ومعرفة موضع  

ي الو�ي الذايت العمل الشاق الشعور المس� بالحس العميق، وهو ما �عىن
رى. إذا وجدت أن طفلك لد�ه طاقة زائدة، أو �قوم  جسمنا بالنسبة لألش�اء األخ

ي البقاء داخل مساحته الخاصة أثناء اللعب، أو  
بحركات مبالغ فيها، أو �جد صع��ة �ن

�لعب بخشونة، فقد �ستف�د من بعض األعمال الشاقة لمساعدته ع� أن �صبح أ���  
ا بجسمه!  ا ووع��  تنظ�م�

: ف�ما ��ي قائمة بأ�شطة األعمال   ن ك�ي  الشاقة لمساعدة طفلك ع� الهدوء وال�ت
ي كالحيوانات (زحف الدب، مش�ة السلطعون، مش�ة البطة، إلخ). اطلب من   - الم�ش

ء   ء أو البطة البطييييييييئة. الحفاظ ع� اإل�قاع الب�ي ي طفلك أن �قلد الدب البطيييىي
لمرجح أن  والحركة ببطء س�ساعدان أجسامهم ع� االستقرار. من ناح�ة أخرى، من ا 

 تمث�لك للسذاجة وممارستك للنشاط ��عة سُ�غضب الطفل... 
ي كع��ة ال�د  -  الم�ش

ا، ثم ازحف مثل الجنود تحت الحصن  - ا منخفض�  ش�د حصن�
 امأل سلة الغس�ل باأللعاب أو ال�تب، وادفعها ع� األرض�ة، ثم أفرغها. ثم كرر ذلك!  -
 صدرك)احمل كومة من ال�تب من غرفة إ� أخرى (ضعها ع�   -

ا و�دفعان بعضهما   - لعبة الدفع بال�د (�ضع الشخص ال�ب�ي واألطفال أ�ديهما مع�
 للخلف ولألمام) 

 أداء تمار�ن الضغط ع� الحائط  -
 دفع كرة تم��ن باتجاە الحائط أو باتجاە شخص بالغ �دفعها لتعود من ح�ث أتت  -

ل الصلصال  -
�
 اسحق واعجن وشك

)، إ��ي ر�باك (مساعدة طب�ب عالج  وا (دكتوراە عالج طب��ي ي ب�ي
كيىت

ي معتمدة)، إ��ي وود�ي (طبيبة  
)، الورا بو�سوتو (طبيبة عالج مهىف طب��ي

ي معتمدة)، ب��نا  
ي معتمدة)، تارا هانلون (مساعدة طب�ب عالج مهىف

عالج مهىف
ي معتمدة) 

 إيرمان (مساعدة طب�ب عالج مهىف

 
 لغة التخاطبمالحظات من قسم 

ات�ج�ة الشهر:    كلمات شهر                 اس�ت
           

 

توسيع استخدامات اللغة  يناير:           
 
 

 عندما نوسع استخدامات اللغة، فإننا 
 نض�ف تفاص�ل:  ثلج

 رجل ثلج 
د  َمن ال�ب
 ماذا وشاح

 قفازات
 مىت  صغ�ي 
 أين متوسط
 لماذا كب�ي 

 

 التدر�ب ع� ال�لمات: 
ل!  اذهب إ� الخارج وقم ببناء  ف ي الم�ف

 ج��وا هذا �ف

 ابدأ بجملة �س�طة ثم                رجا ثلج! استخدم كلمات 
 أضف تفاص�ل لإلجابة عن 

 األسئلة الموجودة أعالە! كم عدد هذا الشهر لتتحدث مع      
ي أجبت عليها   رجل الثلج الذي بنيته!                                   األسئلة الىت

ي 
جملتك؟ �ن  

�ة كلغة جد�دة ( ف  ): ENLأخبار قسم اإلنجل�ي

ي والتحدث إل�ه،   جم عريب إذا احتاجت العائالت إ� االتصال بم�ت
ة، ع� الرقم   ف�مكنهم االتصال باألستاذة نادين نعمان مبا�ش

 5610-821-716   :   7. و�ي متاحة من الساعة 2061الرقم الداخ�ي
ا إ�  ي  بعد الظهر. وعنوان ب��د  2:30صباح�

وين ها اإلل��ت
nnoman@lackawannaschools.org .  إذا احتاج أي شخص إ� لغة

ا.   أخرى غ�ي الع���ة، ف�مكنه االتصال بالمدرسة و�مكننا توف�ي ذلك أ�ض�
 

)، ل�د�ا بول�ا (الصف  3)، أماندا م�غان (الصف 2ألينا تا�لور (الصف 
 )، ومل�كة نا�ش (جميع الصفوف)5)، دولة محسن (الصف 4

mailto:nnoman@lackawannaschools.org
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ي االجتما�ي ر 
 ر�ط و�ي األمر والطفل والمدرسة —كن األخصايئ

 األطفال  في األخالق غرس
ا لتعل�م طفلك عن األخالق الحم�دة. إن تعل�م األخالق الحم�دة وس�لة لمساعدة األطفال  تعت�ب  ا رائع� العطالت وقت�

ي  —ع� التواصل مع اآلخ��ن 
وخاصة األشخاص الذين التقوا بهم للتو. قد �ستغرق غرس األخالق الحم�دة �ن

ي ذلك بالمثابرة. 
 األطفال بعض الوقت، ول�ن �مكن النجاح �ن

ي سن مبكرة حىت  حتاج األطفال إ� تعلم األخالق الحم�دة؟لماذا �
�حتاج األطفال إ� تعلم األخالق الحم�دة �ن

من األصدقاء واآلباء والعائلة الممتدة، وحىت   —�كررونها طوال ح�اتهم و�كونون قادر�ن ع� اال�سجام مع اآلخ��ن 
ز وسط حشد من الناس ألنه، لسوء الحظ، التح�ي باأل  خالق الغ��اء! إن تح�ي طفلك باألخالق الحم�دة س�جعله ي�ب

ا لألشخاص  ام� مات. عندما يت�ف األطفال بأخالق حم�دة، فإنهم �ظهرون كذلك اح�ت
�
ا من الُمَسل الحم�دة ل�س دائم�

من حولهم. رغم أن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات قد ال �كون بحاجة إ� ترك انطباع ج�د، فإن األخالق 
ي من الناس، مما �ساع ن  الحم�دة ستح�ن باهتمام إ�جايب ، وحني ي يتعلمها الطفل. فعندما �ك�ب د ع� تع��ز األخالق الىت

ي المدرسة  
�حتاج إ� ترك انطباعات ج�دة لدى اآلخ��ن، سوف تتألق أخالقه الحم�دة وسيتذكرە الناس ألدبه. سواء �ن

ا  ك انطباع� ي المجتمع أو عند مقابلة أول�اء أمر أحد األصدقاء، فإن إظهار األخالق الحم�دة سي�ت
ا! أو �ن ا سل�م� ما �ي  دائم�

ي �جب أن يتعلمها األطفال؟ 
ي �مكن تعل�مها لألطفال منذ أن يتعلموا  األخالق الىت هناك العد�د من األخالق الىت

"، "ال �ا   ي
ا"، "نعم �ا س�دي/س�ديت ا"، "ال، شكر� ا"، "عفو� ال�الم. معظمها أقوال شفه�ة مثل: "من فضلك"، "شكر�

ن أن العد�د من ي حني
". �ن ي

من أفضل  هذە األقوال قد تبدو قد�مة الطراز، ف�ي ُتظهر حسن السلوك.   س�دي/س�ديت
ي مطعم  الطرق لتعل�م األطفال األخالق الحم�دة أن �ظهر والديهم تلك األخالق أمام الطفل

. كلما جاءت إل�ك وجبة �ن
ا لك"! إن قول "اع ا لك، فهاتان فرصتان رائعتان لقول "شكر� " عندما أو أمسك شخص الباب ليبق�ه مفتوح� ي

ذرين
 تعطس أو تحتاج إ� جذب انتباە شخص هو مثال آخر ع� ك�ف�ة تعل�م طفلك األخالق الالئقة. 

 :المنزل في المساعدة یمكنك كیف
ي ت��د أن يتح� بها طفلك •  أظهر األخالق الىت

ي عليها  •  عزز استخدام األخالق الحم�دة بالثناء اإل�جايب

 مع عامة الناس علم األطفال ك�ف�ة التح�ي بالسلوك الحسن  •
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