
 اخبار الصف الخامس

طالع على االمن الصعب التصديق اننا في شهر تشرين الثاني! لقد مر الوقت بسرعة كبيرة! الرجاء مساعدة وتشجيع ولدكم على اكمال واجباتهم المدرسية و
صباحا. كما يجب التأكد من  03:7المفكرة يوميا. اذا كان ولدكم بحاجة الى المساعدة في اكمال واجباتهم المنزلية عليهم الحضور الى المدرسة باكرا قبل الساعة 

صباحا, الن الوصول المتأخر يخسر الطالب معلومات اساسية مما يأثر على نجاحاتهم  0377وصول ولدكم الى المدرسة في الوقت المحدد اي في تمام الساعة 
 وتقدمهم العلمي.

 مالحظة: صفوف الخامس بحاجة الى علب مناديل, نرجوا منكم التبرع واعطائها لمعلمة ولدكم. شكرأ لكم!! 

 اخبار قسم اللغات
    اللغات:

سيستمر الطالب بتعلم االحرف االبجدية واصوات الحروف) ت, ب, ن, ل(, الكلمات التي تبدء بهذه االحرف والتدرب على  طالب صف الروضة: 
 كتابة اسمائهم وتعلم اسماء االسبوع من خالل اغنية.

طالب الصف 8: سيتعلم الطالب في هذه الفقرة عن السفر. سيتعلمون وسائل النقل المختلفة, التعرف على االشياء واالجراءات المتوجبة 
 للسفرومعرفة الممارسات الثقافية للدول المختلفة, المقارنة والتباين بين طرق النقل المختلفة المستخدمة بين الماضي والحاضر.

سيستمر الطالب بتعلم الكلمات باستخدام االحرف التى تعلموها حتى االن. كما سيتعلم الطالب مفرادات وكلمات عن  طالب الصفوف االبتدائية: 
 كل حرف وعن مميزات فصل الخريف.

 أخبار المراحل المتوسط
 اللغة: 

 0: اسرار وتحقيقات, الصف ال 6األول وسينقلوا الى فقرة جديدة لكل مرحلة. الصف ال  لقد انهى الطالب الفقرة الحالية في شهر تشرين -صفوف السيدة فينكبينر

الحرية والمساواة. 0الشخصية والصراع, الصف ال   

يتطلب المقال من الطالب سيبدء الطالب بالتحضير لمقاالتهم السريعة االولى لهذا العام الدراسي وانهاء اختبار تقييم الكتابة للفقرة االولى. س -صفوف السيد فورتي

لثالثة الماضية.ع ااخذ دالئل من الموضوع الذي تمت قرأته وتحديد نقاش عنه. سيرتكز االختبار على مجموعة متنوعة من القراءات التي تم اكمالها في االسابي  

الرياضيات:   
من فقرة المعادالت والنسبة المئوية الى فقرة الكسور وكيف يمكن استخدامها في الحياة اليومية. 6سينتقل طالب الصف ال  

من فقرة االعداد الصحيحة والمنطقية الى فقرة التعبيرات والمعادالت في العالم الحقيقي. 0سينتقل طالب الصف ال  

من فقرة الترميز العلمي الى فقرة المعادالت المتعددة الخطوات. 0سينتقل طالب الصف ال  

 االجتماعيات:

عن الدستوروكيف تمت صياغته واخفاقاته من الوثائق  0تعلم طالب الصف اليتم دمج ابداع الطالب في كل المواضيع التى يتم شرحها وتعليمها. 

سون, ادامز جفرالكنفدارالية. بدء النزاع بين االطراف يجعل الدروس شيقة اكثر.ينتقل الطالب للتعلم عن الرئاسات المبكرة بعد واشنطن مما يعني رئاسة 

فقرة حضارات النهر االولى وبداية المجتمعات المختلفة والفكرة العامة لمنظماتهم. مما يعني انتقالهم  0وماديسون والحرب على االبواب. انهى طالب الصف ال

فقرة اساسيات الجغرافيا  6ليتعلموا عن االمبراطوريات التي غيرت وحددت عالمنا ابتداء من حضارات ما بين النهرين وحضارة الصين. انهى طالب الصف ال

لسكانية! لقد القينا الدرس االول الكثافة ا -وكيف يتم استخدام الخرائط لغرضهم الخاص او لرؤية االخرين. ما يعني اننا سننتقل الى المواضيع االساسية للعولمة

مرة اخرى كانت مادة االجتماعيات هي االنجح لمواضيعها الشيقة! نظرة على العالم, االن دعونا نعرف اين يعيش الجميع ولماذا!!!  

 العلوم:

 0الصف الب سننهي في شهرتشرين الثاني فقرة ما يعني ان تكون عالم. مواضيع تتضمن: تكنولوجيا ومجتمع, قانون وسالمة في المختبر. بعد ذلك سيبدء طال
فقرة في مادة  6فقرة في مادة الجيولوجيا "جوف االرض" واخيرا سيبدء طالب الصف ال 0فقرة في مادة الكيمياء" مقدمة عن المادة" وسيبدء طالب الصف ال

تي مولودنا الثاني. زوجالبيولوجيا " ما هي الحياة". باالضافة الى ذلك اود اعالمكم انه سوف اكون في اجازة عائلية خالل شهر تشرين الثاني حيث سنستقبل انا و
ابي غي ال ارغب في الغياب عن صفوفي ولكني فرح لقضاء وقت مع عائلتي واساعد زوجتي على التعافي. ساتمكن من مراجعة ما يحصل في الصفوف في فترة

  من خالل برامج "غوغل كلسرووم" و كويزليت" . لقد تم اعالم الطالب عن سبب غيابي والتوقعات بالقيام باالعمال كالمعتاد.
 أخبار الصف الثالث

في شهر تشرين الثاني سنبدء فقرة عن عملية الضرب والقسمة في مادة الرياضيات. في القراءة سنقوم بالتعلم عن الحيوانات خالل "القراءة 
ي ة فالمتفاعلة بصوت عال" كما سنتابع الروايات الشخصية في مادة الكتابة. سيتعلم طالب الصف الثالث خالل العام الدراسي عن العملية العلمي

  مادة العلوم وتاريخ وجغرافية والية مشيغن في مادة االجتماعيات. فصل خريف سعيد!!!

  اخبار الصف الرابع

, تيةلقد كانت بداية سنة جيدة في الصف الرابع .في صف العلوم ولالسابيع المقبلة سيستمرالطالب في تعلم عن الموجات الضوئية والترددات الصو
وقد اكمل الطالب تجربة علمية تساعدهم على توسيع معلوماتهم عن الموجات الترددية والضوئية. في الرياضيات سنستمر في مراجعة الحقائق 
 اعداالساسية التي تعلمها الطالب في الصف الثالت كما سيتعلمون طرق تعليمية جديدة يستفيدون منها مدى الحياة.  من الضروري التدرب على قو

م نقوجدول الضرب والحسابات الذهنية مع اوالدكم في البيت. في القراءة لقد قمنا خالل االسابيع الماضية بقراءة العديد من القصص المشوقة. س
ال هذه السنة باستخدام نموذج القراءة الموجهة ضمن مجموعات في مادة القراءة. سيقوم الطالب بقراءة قصص خالل اليوم الرجاء اخذ الوقت لسؤ

 ميةاوالدكم عن مضمون القصص التي قراؤها. اما في االجتماعيات , وفي االسابيع المقبلة سوف يتعلم الطالب االدوار المختلفة لالدارة الحكو
  وقانون الحقوق. نشكر تعاونكم ومشاركتكم لنا في مسيرة ولدكم التعليمية, اذا كان لديكم اي اسئلة االتصال بنا. وشكرا!!!

 أخبار الصف الثاني

 شهر تشرين ثاني سعيد لعائالت الصف الثاني!

ة يفيسيقوم طالب الصف الثاني هذا الشهر بالكثير من النشاطات الممتعة! في الرياضيات سنقوم بالتعلم كيف نصنع الرسوم البيانية والمصورة وك

الحصول على االجابات من خاللها. في اللغة سنتابع العمل على القراءة في مجموعات القراءة الموجهة وكيف يمكننا مشاركة ما نقرأه مع 

يخرج الطالب  االخرين. كما اننا سنتعلم هذا الشهر على تذكر ما قرأناه في القصص. الرجاء االستمرار بمراجعة الكلمات المرئية في المنزل.

ي فترة ة فللعب خالل فترة االستراحة يرجى التأكد من ارتداء ولدكم للثياب المناسبة للطقس البارد كالمعطف و القبعة و القفازات ليمكنهم المشارك

 االستراحة.

 أخبارمرحلة الحضانة 

ون فرحلقد كانت بداية عام دراسي رائع! لقد بدأنا الشهر الثالت من العام وجدول الصف والنشاطات تجري بشكل جيد. مع التقدم الناجح, االطفال 
. نظرات "ال استطيع ان افعل" اصبحت 07ومتكيفون بشكل جيد مع نمط )روتين( الصف. يتعلم االطفال كيف يكتبون اسمهم االول والعد الى رقم 

ة ذولاالن " انا افعل"! انه لشعور رائع كمعلمين ان نرى هذا التحول. سلوك االهل مع سلوك االطفال كان رائعا! نشكر دعم االهل وجهودهم المب
ننا ث اللقيام بدور ناشط لمساعدتنا على جعل السنة الدراسية سنة ناجحة. مع تغير الطقس الرجاء ارسال معطف, قبعة و قفازات مع ولدكم يوميا حي

 نقضي اوقات الفرصة في الخارج مرتين في اليوم بحسب ما يسمح الطقس.

 اخبار الصف األول

تعلم طالب الصف االول الكثير في االسابيع الماضية عن كيف يكونوا مواطنين مسؤولين. سنبدء فقرة جديدة عن الضوء والصوت حيث سيتعلم 

الطالب عن االصوات والضوء من خالل تجارب ممتعة. في الرياضيات سيتابع الطالب التعلم عن عملية الطرح والجمع. يمكنكم تحسين مهارات 

الدكم او االوالد باعطائهم مسائل رياضية ومساعدتهم على حلها. كما يمكنكم اعطاء اوالدكم النقود المعدنية للتدرب على عد النقود. الرجاء تشجيع

دقيقة يوميا والتحقق من مجلد ولدكم لمعرفة الواجبات وقراءة المالحظات. الرجاء التأكد من ارتداء ولدكم لزي المدرسة يوميا  07للقراءة لمدة 

 باستثناء يوم اللباس الحر.

 أخبار الروضة

طالب الروضة يتعلمون الكثير من االشياء الجديدة و المثيرة كما يواصلون التدرب على قواعد واجراءات الصف والمدرسة. يتعلم الطالب عن 
ت احرف االبجدية واصواتها وكيفية كتابتها بشكل صحيح باالضافة الي كتابة اسمائهم ونقوم ايضا بالتركيز على قافية الكلمات. في الرياضيا

وكيفية التصنيف, العد وكتابة االرقام. في االجتماعيات سوف ننهي فقرة عن امريكا ومن ثم سنبدأ بمادة العلوم  07-0يستمر الطالب بتعلم االرقام 
 حيث نتعلم ما هو العلوم وكيف يتم استخدامه من ثم نتعلم عن الحواس الخمس. 

 نود تذكيركم انه يتم ارسال الواجبات المدرسية كل يوم اثنين على ان يتم اكمالها وارجاعها لمعلمة الصف نهار الجمعة من كل اسبوع.

 اخبار صف الرياضة

لرياضة حيث انه لن يتمكن من ب للقد انهينا اختبار اللياقة البدنية. وسنبدء بالعمل على تقنية الحركة ومهارات التحكم. الرجاء التأكد من ارتداء ولدكم للحذاء المناس.
 المشاركة في نشاطات الصف اذا كان الحذاء غير مناسب او غير آمن.



 المجلد الثامن العدد اثنين

9102تشرين الثاني            

 رسالتنا

ديربورن أكاديمي هي مدرسة خاصة مجانية متميزة تخدم الجالية المتعددة الثقافات عبر دروس متخصصة مركزة 

وفردية بحيث تسمح لكل تلميذ باستعمال أقصى طاقاته للوصول إلى التفوق العلمي كما إبراز المسؤولية 

  اإلجتماعية

  رؤيتنا

نحن أكاديمية  تكّرس لتالمذتها اإلمتياز والتميز األكاديمي. إننا خالقون ومعطاؤون وكلنا إلتزام بتواصل اإلنماء 

اإلجتماعي والتطور العلمي لتالمذتنا. نؤسس لبيئة تعليمية تكون فيها أهدافنا التربوية محفورة بدقة ووضوح 

  عاليين حيث يتم ضبطها وصياغتها بشكل دائم.

نقوم بتقديم جو تعليمي حيث الجودة تمتزج مع المرح والمتعة. نبني شعورا عاما ملؤه الثقة والمساندة والتأييد 

لجميع التالمذة. كما نبني شعورا عاما يحتفي ويوقر التنوع. ونؤسس لبناء تالمذة مفعمين بالحيوية والنشاط 

وروح المشاركة وبناء الثقة بالنفس، كما ملؤهم شعور بالمسؤولية للمشاركة في الحياة العامة في مجتمعنا 

 والعالم ككل.

.  

االنصراف @  -تشرين الثاني:نصف يوم 1

10:11 

 تشرين الثاني: معرض الكتاب 1-8

 تشرين الثاني: نهاية الفصل االول 1

تشرين الثاني: امسية اللعاب الفيديو لطالب  1

 صفوف المرحلة المتوسطة

 تشرين الثاني: عطلة يوم االنتخابات  5 

 المعلميين-تشرين الثاني: اجتماع االهل 8و  7

االنصراف @  -تشرين الثاني :نصف يوم 8

10:11 

تشرين الثاني:يوم تأخير يبدأ الدوام  11

 صباحا 9الساعة 

امسية تايتل وان لالهل : تشرين الثاني11 

 مساء 0:11-1:11باللغة االنكليزية/ العربية 

مسية تايتل وان لالهل : اتشرين الثاني15

 مساء 0:11-1:11باللغة االنكليزية/االسبانية 

 تشرين الثاني: فحص النظر 01-00

 تشرين الثاني: يوم التظامن مع المدرسة 01

“ كرة السلة  الحلم”تشرين الثاني: لعبة  00 

 “ليتل سيزر”@ملعب 

 “تركي تروت”تشرين الثاني:  07

االنصراف  -نصف يومتشرين الثاني:  07

 للطالب والموظفين 10:11@

 تشرين الثاني: عطلة عيد الشكر 08-09

 سجل في مفكرتك

 دوام المدرسة

 بعد الظهر 1::: -صباحا 5:07

 يصل الباص والتالمذة كما يبدأ الفطور في تمام الساعة السابعة والربع صباحا.

 صباحا. 5:77سيتم إرسال التالمذة إلى الصفوف في تمام الساعة 

 على كل تلميذ يتأخر بعد الساعة الثامنة صباحا التوقف في اإلدارة قبل الذهاب إلى الصف.

نشدد عليكم ضرورة التأكد من حضور ولدكم إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم دراسي. إن التلميذ المتأخر 

 يسبب إزعاجا لآلخرين

ال نشجع اإلنصراف المبكر للتالمذة في غير االيام المقررة من المدرسة. أما في الحاالت اإلضطرارية نطلب منكم  

 قبل ساعة على األقل من الوقت المحدد. :0:. 289-0:11اإلتصال بمكتب اإلدارة 

 رسالة مدير المدرسة

مع دخولنا شهر تشرين الثاني سوف نكون قد اقتربنا من نهاية الفصل الدراسي االول لهذا العام. انه من الصعب 

التصديق ان الربع االول من العام قد مضى بهذه السرعة. من انتهاء الفصل االول انه من الضروري التواصل معكم 

تشرين الثاني. نشجع االهل على متابعة التواصل مع المعلمين  8و5وذلك من خالل اجتماعات االهل والمعلمين في 

لمعرفة تقدم ولدهم العلمي على مدار السنة ولمعرفة الطرق لمساعدة ولدكم في المنزل. نتطلع للقائكم قريبا 

لمناقشة مستوى وتقدم ولدكم. من جهة اخرى, ان برامج اللغة والرياضيات الجديدين يحتويان على الكثير من 

اللغة لذلك نقوم بالعمل مع الطالب لتطوير مهاراتهم في الفهم والرد على االسئلة المفتوحة في جميع المواضيع. 

 هذا يعني تغيرات لتوقعاتنا من الطالب. الرجاء مساعدتنا ومساعدة اوالدكم في هذا المجال.

تشرين الثاني. يجب على االهل/اولياء االمور خضور واحدة من  07و 01نود تذكيركم بامسية االهل االلزامية في 

 االمسيتين للحصول على المعلومات عن برنامج "تايتل وان".

 تذكير

 .الرجاء إبالغ اإلدارة بأي تغيير يحصل معكم من ناحية العنوان أو أرقام الهواتف. نرجو إعالم اإلدارة فور حصول التغيير 

 .قانون الدواء: على األهل إبقاء الدواء مع الوصفة الطبية في اإلدارة 

 غينز ال يسمح بارتداء الجينز والل -يمكن ارتداء قميص المدرسة )السترة الزرقاء/ الكحلية(  مع السروال/ البنطلون أو التنورة السوداء/ الكحلي

 و اليوغا .

    .يمكن ارتداء الهوديز من غير رسومات اوشعارات او اذا كان عليها رمز المدرسة 

 .السالمة هي من أهم األمور في مدرسة ديربورن أكاديمي وعليه نطلب منكم الحضور إلى اإلدارة فور دخولكم المبنى 

 اجتماع مجلس ادارة  ديربورن أكاديمي 

الدعوة عامة -عصرا  1:11@  9182تشرين الثاني  81االثنين        

  9102تشرين الثاني 

مدرسة ديربورن 
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