
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Horizon 
2020أيار )مايو(   

 من المشرف العام

سلك التعليمي أن رأيت أزمة أجبرت العملي في  مناعتيادية. لم يسبق لي في أي وقت  رهذه أوقات غي

 اوالموظفين اجتمعو 146الق لفترة طويلة من الزمن. ومع ذلك، فإن عائالت محافظة غالمدارس على اإل

 معاً بطرق استثنائية. 

، فإن عائالتنا والمعلمين أخذوا عل عاتقهم بعد أن تم إغالق مدارسنا وقبل أن يتم تأسيس التعلم االلكتروني

لدينا بتجميع مصادر التعلم  التقاط الشعلة على الفورلضمان استمرار التعلم في المنزل. لقد قام قسم المناهج

في المنزل. التعلمعلى عبر االنترنت للمساعدة   

خطة التعلم االلكتروني ليتسنى  ر طويعلى َعَجل بت المسؤولين لدينا، المدراء، المعلمين، والموظفين قاموا

 146كما هو الحال دائماً، قامت عائالت محافظة لطالبنا االستمرار بالحصول على تجربة تعليمية منظمة. 

االنترنت للوصول الى الواجبات المدرسية. ر بباتخاذ خطوات متقدمة. يقوم اآلباء بتواصل الطالب ع

يقومون بمساعدتهم في الرياضيات، اللغة االنجليزية، والعلوم. وكذلك هم مستمرون بالتركيز على الصحة االجتماعية والعاطفية 

 ألطفالهم. 

رفين اآلخرين لاللتقاء السريع معاً لضمان مجلس التعليم، أتقدم بالشكر لعائالتنا، الطالب، الموظفين، المعلمين، المدراء والمشبالنيابة عن 

بتعلم الطالب.  ةاستمرار التعلم. ما زلت معجباً بمجتمعنا المتميز واالهمية المتعلق  

المخلص،                                                                                                                                

دكتور جيف ستيواك                                                                                                                          

المشرف العام                                                                                                                            

 معلومات التعلم االلكتروني

 

http://district146.org/e-_learning


 

 ً  اضافة وقتاً ممتعا

في بداية الحدث، اصبح مقهى )كافيتيريا( مدرسة سنترال صامتاً تقريباً. يمكن فقط سماع أصوات خدش أقالم الرصاص. بحلول نهاية 

عاماً في  17هذا ما كان عليه الحال منذ اليوم، يتم تنشيط المكان بعمل الطالب معاً، مناقشة المشاكل وضحكاتهم مع بعضهم البعض. 

شباط )فبراير(.   27التحدي الذي عقد في  طالباً في 128. هذا العام، شارك 146فظة تحدي الرياضيات لمحا  

للتاهل في تحدي الرياضيات، يتقدم الطالب الختبارات أولية في مدرستهم. في الصفوف من االول الى الخامس، يتم اختيار الطالب 

طالب مع  16بتدائية. بالنسبة لمدرسة سنترال، تم اختيار ل و بديل واحد في كل مستوى صف في كل من المدارس االاالربعة االوائ

لكل مستوى صف. يتم تهيئة هؤالء الطالب لهذا الحدث من خالل العمل ودراسة مسائل مماثلة بشكل فردي أو بديالن أو ثالثة 

 مجموعات. 

لمكتوبة، هي احداث فردية. الطالب االوائل يتم تقسيم تحدي الرياضيات الى أربع أحداث. أول اثنين، الرياضيات الذهنية والحسابات ا

جوائز تحدي الرياضيات. الثالثة في كل مستوى صف سوف يتم االعالن عنهم في ليلة   

 

يتنافس الطالب أيضأ في حدثين في مجموعات. طالب المدارس اإلبتدائية مقسمين الى مجموعات، حسب مستوى الصف، مع طالب من 

 دث المجموعات يتضمن أنماط األلغازي اغلب األحيان، هذه هي المرة األولى التي يلتقي فيها الطالب. حالمدارس االبتدائية األخرى. ف

في كل مستوى صف. يتم  حجيات المنطق. يتم جمع النتائج من حدثي الفريق لتحديد الفريق أو الفرق الفائزةا، و كين-المرئية، ألغاز كين

 التعرف على الفرق في ليلة الجوائز وكذلك األفراد الفائزين. 

قد كان  في مسابقة مقاطعة كوك للرياضيات 146الفائزين في هذه األحداث، الى جانب هؤالء الطالب الذين تم اختيارهم لتمثيل محافظة 

اإلعالن عن الفائزين اإلغالق. لقد تم  ظ، تم إلغاء ليلة توزيع الجوائز بسببمن المقرر اإلعالن عنهم في حفلة توزيع الجوائز. لسوء الح

 من خالل الفيديو. وكذلك تم إلغاء مسابقة مقاطعة كوك للرياضيات. 



The Virginia Koepel Award، هذه الجائزة أعطيت للطالب الذين اشتركوا وكذلك تم اإلعالن عن الفائزين بجائزة فيرجينيا كيوبيل،     

حيث تأهلوا لها. تحدي الرياضيات لمدة ثماني سنوات  في  

 

منذ وقت طويل نسبة الى معلمة مدرسة ميمولاير السيدة كيوبيل التي كانت المحرك في   The Virginia Koepel Award لقد تم تسمية    

رياضيات والعلوم. . من خالل ، خصوصاً في مجاالت التنظيم أول مسابقة تحدي للرياضيات. لقد كان لديها شغف لألطفال والتعلم

توقعاً في كل عام. إلتزامها وحبها لتحدي الطالب في مجال الرياضيات، فإن تحدي الرياضيات قد نما وأصبح حدثاً م  

لقد كانت السيدة كيوبيل مصدر إلهام ليس فقط للطالب بل للمعلمين أيضاً، كما تقول السيدة ليسا بوساتيرا، معلمة الرياضيات 

"انه من المناسب لهذا العام أن حدث تحدي الرياضيات قد وقع في نفس يوم عيد ميالد السيدة لمتقدمة في مدرسة ميمولاير. المعجلة/ا

وطالبنا." 146ية لالحتفال بعيد ميالدها وتذكر ماذا فعلت لمحافظة كيوبيل. يبدو أنها طريقة مناسبة للغا  

  Click hereانقرهنا لمشاهدة فيديو وصور من مسابقة تحدي الرياضيات واإلعالن عن مستلمي الجوائز

 

 

   2020تهانينا لصف 

 Click hereانقرهنا           

 

نفتقدكم !  الذين سيخرجون للتقاعد هذا العام! سوف 146أفضل األمنيات لموظفي محافظة   

   Dian Schulz، معلمة الصف الخامس فس مدرسة فيريك

في مدرسة فولتون    ، معلمة الصف الثالث  Annette Sultanian    

  Terri Stahulak، أخصائية الموارد البشرية

 Lorrie Staneart، مساعدة في مدرسة فيريك. 

   

 

http://district146.org/district_information/news/what_s_new/math_challenge_awards
http://district146.org/district_information/news/what_s_new/math_challenge_awards
http://district146.org/district_information/news/what_s_new/math_challenge_awards
http://district146.org/district_information/news/what_s_new/math_challenge_awards


 

 التعلم من البيت
على التعلم قوياً.  146تبقي عائالت محافظة   

 

مدرسة سنترال  Central  

لالتصاالت كان مشغوالً طوال فترة إغالق المدرسة. طالب الصف السابع كانوا يتعلمون عن عناصر التصوير   Kressel صف المعلمة 

، بينما طالب الصف السادس قاموا بإنتاج بعض األفالم الحركية الرائعة. انقر الصور باالسفل لترى أمثلة أكثر. الفوتوغرافي  

 

مدرسة فيريك:  Fierke 

طالب من صف التمهيدي في ورشة عمل الكاتب من خالل تطبيق زووم.   60شارك حوالي   

ومن إستناداُ الى منهج الكتابة الوظيفية على مستوى المدرسة، تعلم الطالب كيفية كتابة الدعوات! قاموا بكتابة دعواتهم، استضافة أحداثهم   

SeeSaw. لقد قضى الجميع وقتاً ممتعاً.  قاطع الفيديو على تطبيق  محميل الصور وثم ت   

https://drive.google.com/file/d/1gj0Fem2LrH5DCwy81U59PJTMHR9GvFne/view
https://drive.google.com/file/d/14wjZdlKNy0MwVsw4zhE65CRF4xyAvnvY/view


 

مدرسة فولتون  Fulton 

 يقوم طالب الصف الثاني باستكشاف خصائص المادة والتعلم عنها. مؤخراً، تعلموا أن المادة لها كتلة. 

ت منتحدد ما إذا كان يمكن أن يغرق أو يطفو. بعد ذلك طلب ماقامت بإطالع الطالب من خالل الفيديو كيف أن كتلة جسم   Mrs. Keiser  

يمكن للطالب إرسال مقاطع فيديو أو صور لتجاربهم!الطالب إكمال نشاط مشابه.   

 

مدرسة كروز  Kruse  

طالباً!  38قام طالب الصف الخامس بعمل لقاء كبير على زووم بمشاركة   

قضوا وقتاً ممتعاً في لعبة مطاردة الكنز. هل تستطيعون تخمين آخر شي يجب عليهم إيجاده؟   Mrs. Snaidauf كذلك صف    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.5839b514-4dda-4658-b14c-aad844ca4c04&share_token=yQa4LFEASBy0fckWzi9TUA&mode=share


 

مدرسة ميمولاير  Memorial  

بطريقة مبدعة! من خالل وظيفة مشتركة بين الموسيقى والمكتبة،بتحدي الطالب   Mrs. Shervino   و Mrs. O’Young تقامت المعلما  

طُِلب من الطالب أن يقومو بغناء كلمات من كتاب أو قصيدة من اختيارهم. قضى الطالب وقتاً ممتعاً وكان العمل رائعاً! انقر الصور 

 باالسفل للفيديو.

 

 

انقر هنا  للتأكد باستالم آخر المستجدات من محافظة 146، التي تتضمن المستجدات الفصلية ومستجدات التعلم االلكتروني. وكذلك 

د من األمثلة على التعلم عن بُعد.زيمتابعة مواقع التواصل االجتماعي للمحافظة والمدرسة للم االعتبار فيالوضع   

 

Tag, You’re Fit  برنامج 

.ضغط العصبي: تعلم المزيد عن ال146في هذه النسخة من النشرة االخبارية للجنة الصحة والعافية في محافظة   

 انقر باالسفل لقراءة النسخة الفصلية  

 النسخة الحالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001272BEUgdSyD7ySeBdfJgxNEDhqhSqR9FfLOqVGmdmh6M2mg0rdr4PWkhwNhbtQWj8r7dCRk2jEBydOAELoTmDttEjiyvOz7L6y0x8-ufaDMc8i7LirJcmgW8I5dQoDHtXhua-yoNwNxXfbkQNOErSnx5Ymi0YwRUXKiUqEtgPEEHzibjQBaiLdbITT8UNztw1dzG2HoQbNs%3D
http://district146.org/UserFiles/Servers/Server_60720/File/District%20Information/Health%20Services/TYF%20Newsletter/May2020_Ar.pdf
https://vimeo.com/417712952/bd459295f8
https://vimeo.com/417712969/95d100f0f0


 أضواء على الخريجين

(88)فولتون، سانديج، سنترال  : Heather (Crowley) Rudolph  

 

كواحدة من معلمي الصف الخامس المتخصصين في المحافظة.  Heather Rudolph سوف تتعرف عائالت مدرسة فولتون على المعلمة 

كانت في أول صف ثالث الذي تحول من   Mrs. Rudolph  146من الممكن للبعض منكم أن ال يعرف أنها أيضاً من خريجي محافظة!  

لتون الى مدرسة سانديدج.مدرسة فو  

فصل دراسي ومدرسة تحويل غرفة نومها الى انتقلت منكانت ترى نفسها أنها ستصبح معلمة. لقد   Mrs. Rudolph ،منذ أن كانت طفلة 

.Saint Xavier     ودرجة الماجستير من جامعة Governor’s State  للعب، الى الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة 

متع بفكرة ، ولم تست Mrs. Angeletti أنها تريد أن تكون تماماً مثل معلمتها في الصف األول،  كانت تفكر كيف Mrs. Rudolph تتذكر 

 عمل أي شيء آخر غير التعليم. 

كانت من السهل تتبعها حتى نتمكن من التحدث معها حول انتقالها من كونها طالبة الى معلمة في   Mrs. Rudolph لحسن الحظ فإن 

.146محافظة   

 ماذا كان الموضوع المفضل لديك كطالبة؟

كنت باألخص أحب الوقت الذي أترك فيه كل شيء من أجل وقت كان موضوعي المفضل عندما كنت طالبة هو القراءة. أحببت أن أقرأ. 

!التي أستعيرها من المكتبة كان أفضل وقت في اليوم هو الوقت الذي أقضيه بقراءة الكتبالقراءة.   

 

  ؟عليمما هو الموضوع المفضل لديك للت

أرى أنها مكافأة لي و أحب تعليم الطالب الجغرافيا والثقافات المختلفة.  إعادة التاريج الى الحياة.االجتماعية! أحب الدراسات  عليمأحب ت

الدراسات التاريخ جزء من وبما أن  .ينظرون إلى الخرائط ويتحدثون عن المكان الذي يريدون السفر إليهوهم أسمع الطالب عندما 

 .رائعاً الطالب الربط بين ما حدث في الماضي وكيف يؤثر على العالم اآلن. أجد ذلك  عندما يتمكن لمدهشاالجتماعية، فإنه من ا

 

 عليك؟ انطباعاً هل كان هناك أي أحد من الكادر التعليمي قد ترك 
. عطفهي الصبر والبقيت عالقة معي التي  مميزاتالمن أكثر . ديمن كل معلم كان لتعلمت شيئا قليال قد أستطيع أن أقول بصراحة أنني 

ن الذين كانوا صبورين معي وأولئك الذين ذهبوا الى أبعد من ذلك والمعلم لذا لم أكن أشعر باألمان., سهالً بالنسبة لياي شيء  يكنلم 

 ،معلم الرياضة Mr. Dog Jonesالمعلمون الذين كان لهم أكبر تأثير علي ّ هم السيد  هم أكبر نعمة علي.لمساعدتي على الشعور بالثقة 

Mrs. Vicki Hayes  الصف الرابع و معلمةMrs. Paula Boase  الصف السادس. أنا ممتنة ألنني ما زلت على اتصال مع  ةمعلم

 جميع هؤالء المعلمين.



  

 ؟كمعلمة 146 محافظةما الذي أعادك إلى عائلة 

و  هنا أيضاً  ذهبت إلى المدرسة هنا وتدربت للتدريس. الوحيدة التي عرفتها المحافظةهي  146 حافظةم

. هذا هو بيتي. أشعر  من ثم حصلت على الوظيفة هنا، وهو هنا المكان الوحيد الذي عملت فيه بديلة 

بتمثيل هذه  ةأنني محظوظة جداً ألنني نشأت في هذا المجتمع. أنا أؤمن بما نقوم به هنا، وأنا فخور

 .المحافظة

 ؟حافظةها للطالب الحاليين في الميما هي النصيحة التي تقدم
فرصة ستفتح لك  ةكل فرصة ، واعمل بجد ، واطلب المساعدة عندما تحتاج إليها! أنت ال تعرف أي اغتنم

. أيضا، من المهم أن تعمل بجد. ال الفرصعليك أن تكون على استعداد ألخذ كل ا يجب بابا جديدا، لذ

شيء جدير باالهتمام سيأتيك بسهولة، وال يمكنك أن تخاف من القيام بالعمل. هذا هو الوقت الذي سوف 

عقلك ويأتي إلنقاذك. وهذه ما في ال تتوقع من شخص آخر أن يقرأ  حاجة إليها.بحقا.ً وأخيرا، اطلب المساعدة كلما كنت فيه تنمو 

تؤدي إال إلى اإلحباط وإضاعة الوقت. الكثير من الناس على استعداد لمساعدتك. كل ما عليك القيام ال االستراتيجية عديمة الفائدة، بل إنها 

  به هو أن تسأل.

 kkociss@district146.org. على (Keegan)كيغانتواصل مع في أضواء الخريجين القادمة؟  إلبرازههل تعرف شخص ما 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 


