
  

  

AKFCS   Fall   Recap   2021  بعائالت   
الصفحةالمدير    
   ،مرحبًا 

   ھذا   عام   مھم   جدًا   لطالبنا.   لقد   اندھش   المعلمون   من   مدى   حماسة   الطالب   للعودة   للتعلم   في   المدرسة   مع   أصدقائھم   ومعلمیھم.   تأتي   ھذه   العودة 
   إلى   الحیاة   الطبیعیة   مع   تحدیاتھا   الفطریة.   توقف   التعلم   ،   وتعطلت   الروتین.   واجھت   العائالت   جمیعًا   معاناتھا   الخاصة   أثناء   موازنة   العمل 
     .والمدرسة   والرعایة.   ھذه   ھي   أسباب   مجاالت   تركیزنا   الواضحة   للغایة   ھذا   العام:   التعافي   األكادیمي   والتعلم   االجتماعي   العاطفي 

قد   تتلقى   رسالة   تفید   بأن   طفلك   یتلقى   خدمات   التدخل.   تھدف   دروس   المجموعات   الصغیرة   ھذه   إلى   مساعدة   الطالب   في   المنطقة   التي    
   یحتاجون   إلیھا   بالضبط.   قد   ینضم   بعض   الطالب   إلى   دروس   الریاضیات   ،   بینما   یقوم   آخرون   بصقل   مھارات   القراءة   لدیھم.   یتم   تحدید 
   المجموعات   التي   تم   وضع   الطالب   فیھا   من   خالل   النظر   إلى   الواجب   الدراسي   والتشاور   مع   المعلمین   وأداء   الطالب   في   اختبارنا 
     .التشخیصي 

   یرجى   مالحظة   أنھ   من   المرجح   أن   یتغیر   وضع   الطالب   اعتمادًا   على   ما   یتعلمونھ   في   الفصل   ،   والتقدم   الذي   یحرزونھ   نحو   أھدافھم.   إذا   كانت 
     !لدیك   أي   أسئلة   حول   المجموعة   التي   ینتمي   إلیھا   الطالب   ولماذا   ،   فیرجى   التواصل   مع   معلم   طفلك 

   یشمل   التعلم   االجتماعي   العاطفي   بناء   المھارات   الشخصیة   للوعي   الذاتي   وإدارة   الذات   والوعي   االجتماعي   وبناء   العالقات   واتخاذ   القرارات 
    .المسؤولة.   ھذه   المھارات   تجعل   الطالب   (وجمیعنا)   أكثر   قدرة   على   التعامل   مع   التوتر   والقلق   والتحدیات   

   في   ھذا   العام   ،   سیستمر   طالبنا   في   بناء   ھذه   المھارات   من   خالل   تطبیقنا   للفصول   الدراسیة   المستجیبة   ،   والتي   تتضمن   أشیاء   مثل   بدء   كل   یوم 
   جدیدة   بقیادة   السیدة   ھندریكس.   ابحث   عن   رسائلھا    SEL  باجتماع   مجتمعي   ،   والعواقب   المنطقیة   عند   االقتضاء.   لقد   أضفنا   أیًضا   فئة 
     !اإلخباریة 

   !لقد   كانت   بدایة   رائعة   لھذا   العام   الدراسي   الجدید   ،   وأنا   أتطلع   إلى   ما   سیحققھ   بقیة   ھذا   العام 

  

   ،  مع   خالص   التقدیر 

كیلي   جولد    

kgould@akfcs.org   

تحویلة.    3618   

Always   Learning   

Kindergarten   
  أكتوبر   كان   شھًرا   مزدحًما   بالكثیر   من   التعلم.   نحن   فخورون   جدًا   بطالب   ریاض   األطفال   لدینا   حیث   أكملوا   بنجاح   القراءة   األولى 
   للریاضیات!   كان   أطفال   ریاض   األطفال   لدینا   منشغلین   في   العد   ومقارنة   األرقام   وتعلم   تحلیل   األرقام   ھذا   الشھر.    iReady  وتشخیصات 
   اجتمعت   العدید   من   الفصول   الدراسیة   مع   مجموعات   صغیرة   للعمل   على   الریاضیات   العملیة   وأنشطة   القراءة.   في   العلم   ،   استكشفنا   التفاح 
   والقرع   ونكمل   وحدة   األشجار   والمواسم.   نتطلع   إلى   شھر   مليء   بالمرح!   یرجى   تذكر   التسجیل   في   مؤتمر   في   نوفمبر   إذا   لم   تكن   قد   قمت   بذلك 
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   بالفعل   ،   نحن   متحمسون   لرؤیتك   شخصیًا   قریبًا!   عندما   یبدأ   الطقس   البارد   في   الظھور   ،   یرجى   تسمیة   جمیع   السترات   والسترات   الصوفیة 
   .والصوف   والقبعات   والقفازات   والقفازات 

الصف    
   األول   كان   طالب   الصف   األول   مشغولین   خالل   شھر   أكتوبر!   لقد   عملنا   جمیعًا   بجد.   في   الریاضیات   ،   كنا   نتدرب   على   عدد    10  شركاء   ، 
   الجمع   والطرح   ،   وبدأنا   مؤخًرا   العمل   على   حل   المسائل   الكالمیة!   یرجى   التأكد   من   أنك   تمارس   ھذه   الحقائق   الریاضیة   في   المنزل   مع   طالبك 
   كما   أننا   بدأنا   للتو   في   كتابة   الحروف    ،   Digraphs  كنا   نتدرب   على   مزج   الكلمات   مع    ،   ELA  لتحسین   طالقتھم   في   تلك   المھارات!   في 
   اإلضافیة.   لقد   كنا   نكتب   جمل   كاملة   ونستخدم   كلمات   مقترنة   لربط   فكرتین   مختلفتین   في   جملة   واحدة!   حتى   أن   بعض   الطالب   كتبوا   أكثر   من 
  جملة!   من   فضلك   اطلب   من   طالبك   االستمرار   في   ممارسة   كلماتھم   البصریة   في   المنزل   أیًضا.   في   العلم   ،   قمنا   بزراعة   بعض   الحشائش   ، 
   وإنشاء   مرابي   حیوانات   بھا   حشرات   حبوب   منع   الحمل   فیھا   وتحدثنا   عن   الحیوانات.   لقد   تعلمنا   كیف   تنمو   جمیع   الكائنات   الحیة   ونقارن   النسل 
   بالحیوانات   األم.   لدینا   مؤتمرات   لآلباء   قادمة   في   نوفمبر   وال   یمكننا   االنتظار   حتى   نلتقي   بكم   جمیعًا   شخصیًا!   یرجى   التأكد   من   البحث   عن 
   !المعلومات   من   معلم   طفلك   فیما   یتعلق   باالشتراكات   واألوقات 

الصف    
   الثاني   كان   طالب   الصف   الثاني   مجتھدین   في   العمل   في   أكتوبر!   في   الریاضیات   ،   قمنا   بحل   مشاكل   الكلمات   المعقدة   المكونة   من   خطوتین 
   وبدأنا   بجمع   مكون   من   رقمین.   لقد   أصبحنا   علماء   ریاضیات!   یرجى   مطالبة   الطالب   بمواصلة   ممارسة   حقائق   الجمع   والطرح   في 
   مارسنا   الكثیر   من   األصوات   ،   بما   في   ذلك   األصوات   الملصقة   واللواحق   والكلمات   متعددة   المقاطع.    ،   ELA  الریاضیات   في   المنزل.   في 
   كتبنا   أیًضا   بعض   الفقرات   التفصیلیة   مع   كلمات   انتقالیة   في   الكتابة.   أخیًرا   ،   تعلمنا   الغرض   الرئیسي   من   النص.   یرجى   مطالبة   الطالب 
   بمواصلة   القراءة   في   المنزل   وممارسة   كلماتھم   البصریة.   بدأنا   وحدتنا   العلمیة   على   المواد   الصلبة   ھذا   الشھر.   تعلمنا   عن   خصائص   المواد 
   الصلبة   المختلفة.   قمنا   أیًضا   ببناء   األبراج   والجسور   باستخدام   مجموعة   متنوعة   من   األجسام   الصلبة   المختلفة.   كان   الكثیر   من   المرح!   ستعقد 
   بطاقات   التقاریر   ومؤتمرات   اآلباء   والمعلمین   في   نوفمبر.   نحن   متحمسون   لرؤیتك   شخصیًا   في   المؤتمرات   في   نوفمبر.   یرجى   االتصال   بمعلم 
     .طفلك   إذا   كان   لدیك   أي   أسئلة 

كانالصف   الثالث    
   شھر   تشرین   األول   (أكتوبر)   منحافالً   بالنشاط   بالنسبة   لطالب   الصف   الثالث!   في   الریاضیات   ،   تم   تعریف   الطالب   على   الضرب   وبدأوا   في 
   إجراء   اختبارات   الضرب   القصیرة   مرتین   في   األسبوع.   الرجاء   مساعدة   طفلك   على   إتقان   حقائق   الضرب   من   خالل   مساعدتھ   على   المذاكرة 
   تعلم   طالب   الصف   الثالث   كیفیة   كتابة   فقرة   كاملة   مع   جملة   موضوع   وثالثة   تفاصیل   داعمة    ،   ELA  ألداء   الواجب   المنزلي   كل   لیلة.   في 
   الممتد    ELA  وجملة   ختامیة.   نظًرا   ألننا   كنا   بین   وحدات   الدراسات   االجتماعیة   ھذا   الشھر   ،   تم   استخدام   مجموعة   الدراسات   االجتماعیة   لوقت 
   ،   ومجموعات   القراءة   الموجھة   ومجموعات   إعادة   تدریس   الریاضیات   للطالب   الذین   عانوا   من   التقریب   والجمع   والطرح   مع   إعادة   التجمیع. 
   كان   العلم   مثیًرا   للغایة   في   الصف   الثالث   ھذا   الشھر   حیث   أنھینا   وحدة   المیاه   والمناخ   لدینا   بمشروع   للوقایة   من   الفیضانات.   أتیحت   الفرصة 
   للطالب   للعمل   في   فرق   لبناء   منزل   لیغو   یمكنھ   تحمل   میاه   الفیضانات!   نتطلع   إلى   لقاء   أولیاء   األمور   في   مؤتمرات   اآلباء   /   المعلمین   القادمة 
   .التي   ستعقد   في    11/22  و    11/23.   یرجى   التأكد   من   التسجیل   للحصول   على   فترة   زمنیة   للقاء   مدرس   الفصل   الخاص   بطفلك 

في   علم    
  

Nurse   News   



   3   

    

   شھر   أكتوبر   كان   مزدحًما   للغایة.   مع   االنتقال   إلى   األشھر   الباردة   ،   یرجى   التأكد   من   أن   طالبك   یرتدون   مالبس   مناسبة   للطقس   وأن   جمیع 
   العناصر   مصنفة.   سیبدأ   فحص   الرؤیة   والسمع   الذي   تفرضھ   الوالیة   (الصفوف    1-  3)   قریبًا   ،   وسیبدأ   مؤشر   كتلة   الجسم   للصف   األول   في 
   منتصف   نوفمبر.   إذا   كنت   ترغب   في   إلغاء   االشتراك   في   فحص   مؤشر   كتلة   الجسم   لطالبك   في   الصف   األول   ،   فیرجى   إبالغي   بذلك   كتابیًا   في 
     .موعد   أقصاه    11/15/21

   x3604  كالعادة   ،   ال   تتردد   في   التواصل   معنا   لطرح   أي   أسئلة   أو   استفسارات.   الممرضة   میلیسا   جوبیرت    508-  854-  8400
Mjoubert@akkcs.org   

  

  

ركن   مستشار   التوجیھ    
   آباء   طالب   عظماء)   لیوم   واحد   ،   یقضون   وقتًا   في   فصل   طالبھم   ،   ویساعدون   في   جمیع  )   WatchDOG  خالل   شھر   أكتوبر   ،   تطوع   أول 
   ولم   تقم   بالتسجیل   بالفعل    WatchDOG  الصفوف   وأن   تكون   قدوة   إیجابیة.   شكًرا   لبیتر   أندرسون   على   بدء   عامنا!   إذا   كنت   مھتًما   بأن   تكون 
   :أو   استخدام   رابط   التسجیل    x3647  على    Kate   Stockwell   8400  -854  -508  ،   فیرجى   االتصال   بـ 
https://signup.com/go/iGNpZOh   

  

SEL    نجاح!   
   خالل   األشھر   القلیلة   األولى   ،   تعلم   الطالب   أن    التعلم   االجتماعي   والعاطفي    یتعلم   فھم   عواطفنا   والتحكم   فیھا   ،   وفھم   اآلخرین   ومساعدتھم.   لقد 
   تعلموا   أن   الیقظة   الذھنیة   ھي   االھتمام   بتجاربھم.   وللحفاظ   على   ھدوئك   ،   مارس   الطالب   التنفس   العمیق   ،   وشد   العضالت   وإطالقھا   ، 
   وتصور   مكانًا   سعیدًا   ،   وقول   كلمات   لطیفة   ألنفسھم.   لقد   تعلموا   خطوات   لحل   النزاعات   وتمرنوا   على   استخدام   المرشحات   االجتماعیة 
   للحصول   على   تواصل   لطیف   وصادق   من   خالل   تحویل   األفكار   غیر   اللطیفة   إلى   كلمات   لطیفة.   لقد   تعلموا   أیًضا   القاعدة   الذھبیة:   إذا   لم   یكن 
   لدیك   شيء   لطیف   لتقولھ   ،   فال   تقل   شیئًا   على   اإلطالق!   للمساعدة   في   تركیز   االنتباه   ،   تدرب   الطالب   على   استخدام   التنفس   العمیق   والتحدث 
   !مع   النفس   ("الشھیق   والزفیر"   و   "التركیز")   إلعادتھم   إلى   اللحظة   الحالیة.   اطلب   من   طفلك   إظھار   أو   شرح   شيء   ما   تعلموه 

شارك   في    

PTO   
   یرجى   االنضمام   إلینا   بدًءا   من   الساعة    ،   Zoom  في    اجتماع   نوفمبر   یوم   االثنین   ،    8  نوفمبر.    تُعقد   االجتماعات   على    PTO  انضم   إلى 
   6:30  مساءً 

     :معلومات   االجتماع 

   Zoom   Meeting  انضم   إلى 

https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985  ؟pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09   
  

معرف   االجتماع:    986   9592   1985   

رمز   المرور:    299016   

https://signup.com/go/iGNpZOh
https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09
https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09
https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09
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لالنضمام   عن   طریق   الھاتف:    1-  929-  205-  6099     
معرف   االجتماع:    986   9592   1985فصلھم    

  

  

  

احتفاالت   عدد    
  

الشخصیات   في    
   كل   أسبوع   یرشح   المعلمون   عضًوا   فییجسد   فضیلة   الشھر.   شخصیة   أكتوبر   تعتبر   فضیلة    الحقیقة .   المدرجة   أدناه   ھي   الفائزین   أكتوبر.   یتم 
     .التعرف   على   ھؤالء   الطالب   في   الفصل   الدراسي   الخاص   بھم   ولدیھم   أیًضا   كتلة   عطلة   إضافیة   یوم   الخمیس   من   أسبوع   الترشیح 

     .تعریف   بسیط    للحقیقة     ھو   التحدث   بدقة   وفقًا   للحقیقة   أو   الواقع 

  
شخصیات   أكتوبر   تعد   الفائزین   في    

األسبوع   األول    
  

روضة   األطفال    
جیلیاني   میراندا    
أماري   كالرك      
داستن   دودو      
أحمد   روبرتس    
جانیس   أجري      
نیفیھ   ویلیامز      
  

بالصف   األول      
Emmanuella    فریمبونج     
Jaiden   Kasozi   
كریستینا   جیان    
زاریا   شحاتة      
 جیرالد   امواه 
میلیسا   أموكو    
  

الثانیة   الصف    
تایلر   دانھ    
   Mobindo  الناثان 
مادیسون   بیرنز    
جابرییل   رودریجیز    
   Kroma  ایدن 

أسبوع  2   
  

ریاض   األطفال    
دومینیك   نونیز    
   Thomoson  كمیل 
إیلیا   كالرنس    
جایدن   إنكارناسیون    
  

للصف   األول      
فیدانیا   رودریغیز    
كامیرون   تیكسیرا      
دیتریك   بواكي   أنسا      
شیلبي   فریمبونج      
خورخي   جیمینیز   الثالث      
إیفیتا   بوتشي      
  

الدرجة   الثانیة    
دامیان   ھیرناندیز    
أریانا   جارسیا    
إیفانا   سیبیدا   نیفیس    
جیریمي   أساري-مینساه      
زاندر   لیم      
لویس   أمواكو-مینساه    
  

الصف   الثالث      

أسبوع  3   
  

ریاض   األطفال    
     Fontanes  میال 
     Maragh  ھنري 
ھیالنة   رامیریز      
   Owusa  جوشوا   تیتیھ 
Nortey    االبن     
أرماندو   نیفار      
میالني   خیمینیز      
  

الصف   األول      
Kyrsten    سام     
كایال   بواتینغ      
Alains    سانت   فورت   
شیلدون   أمبوفو      
لیلھ   مارتینیز    
إشعیاء   یزنر     
  

الثانیة   الصف    
دانیال   كولون      
جیریمي   أوسو   -   أبواجي    
كیسي   إیھیسیین    
تالیا   میخیا      

األسبوع   الرابع    
  

روضة   األطفال    
فانیسا   ویلي      
أشلین   دوتي      
Jasiel    كوتیسا     
   Sarpong  صامویل   أوسي 
   Tacki   -   Yaoboi  میشیل 
  

الصف   األول      
صامویل   سیلفا        
كارا   دونالدسون      
     Enchill  میشیل 
جوناثان   رودریغیز    
     Ayeh  بنیامین 
     Hultquist  أریانا 
  

الثانیة   الصف    
   Bourogaa  یعقوب 
   Malarney  بیزلي 
دیفید   أكوا      
كیلي   كولمان      
     Adugyamfi  نویل 
Asiel   Boadu   
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   ...  ھل   تعلم 

   إحدى   الطرق   التي   یمكنك   بھا   إعادة   التعلم   االجتماعي   العاطفي   إلى   المنزل   ھي   أن   تكون   مبدًعا   معًا.   تتضمن   أمثلة   المھام   اإلبداعیة   الطھي   أو 
     .الخبز   معًا   أو   حل   األلغاز   أو   التلوین   أو   المشاریع   الفنیة   أو   لعب   ألعاب   الطاولة   أو   كتابة   قصیدة   أو   أغنیة   معًا 

طرق   یمكن   للوالدین   إحضار   التعلم   االجتماعي   العاطفي   إلى   المنزل    10   

  

  

نعتز   سام    
  

الصف   الثالث      
دیري    Maasanah  إیریكا    
   Bosompem  ناثانیل 
إشعیاء   فریمبونج      
   Gachuhi  أریانا 
یام   بورخیس      
Bosompem    ایلین    
  

   Baafi  عزرا 
مارشا   زینو    
Reynaliz    بیریز   مارتینیز   
Ganiyahly    بیریز   
لوكاس   تانغ    
صوفیاأندرسون   غریس    

  

جوزفین   ترونج      
إیكر   رودریغیز      
  

الصف   الثالث      
Zipporah   
Sarfo-Fordjour   
الكسندرا   سالیناس    
     Ihesiene  مایر 
ترینتون   رینولدز      
ویسلي   أوكبونج    
أریانا   غاتشوھي    

الصف   الثالث      
     Elmaola  ناصر 
Mimian    لو   
جایدن   رایت    
   Babaoye  جولیانا 
   Giblin  إیلیا 
   Anku  بریان 
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