 23أكتوبر 2019

نشرة مدرسة Mountain View

اإلخبارية
رسالة مدير المدرسة

الفعاليات القادمة
الجمعة  25أكتوبر
لقاحات اإلنفلونزا المجانية ،من الساعة  12:00إلى الساعة
 ،6:00مركز التعلم المجتمعي ()CLC
الجمعة  25أكتوبر
مهرجان رعب الهالووين ،من الساعة  3:00إلى الساعة
 ،6:00مركز التعلم المجتمعي ()CLC
األربعاء  30أكتوبر
رحلة ميدانية لرياض األطفال إلى المزرعة
الخميس 31 ،أكتوبر
رحلة ميدانية للصف الخامس إلى جامعة يوتا (صبا ًحا)
الخميس 31 ،أكتوبر
موكب الهالووين االستعراضي الساعة 1:30

اجتماع أولياء األمور
تتاح ألولياء األمور الفرصة صباح كل جمعة للتعرف
على نظام التعليم في المدرسة ،وااللتقاء بهيئة التدريس
والموظفين في المدرسة ،ومناقشة القضايا المهمة في
تجربة أطفالهم التعليمية .ندعوكم للحضور يوم الجمعة
والمشاركة في هذه المناقشات .سنجتمع الساعة 8:15
صبا ًحا ،في مركز التعلم المجتمعي ،غرفة رقم .182
إذا احتجتم إلى مساعدة للعثور على مكان االجتماع،
فسيُسعد موظفي مكتبنا إرشادكم إلى االتجاه الصحيح.
إلى اللقاء في االجتماع!

مجلس المجتمع المدرسي
سيعقد مجلس المجتمع المدرسي ( )SCCاجتماعًا شهريًّا
في مركز التعلم المجتمعي ( .)CLCوالفرصة متاحة
للجمهور لحضور هذه االجتماعات.

سل طلب صداقة إلى مدرسة
تابع أو أر ِ
 Mountain Viewعلى وسائل التواصل
االجتماعي
فيسبوك.MountainViewSLC@ :
تويتر.mtviewlibrary@ :
نتطلع إلى رؤيتكم ضمن متابعينا ،كما نأمل أن تدعوا
أصدقا َءكم وعائالتكم لمتابعتنا.

أود أن أشكر كل الذين حضروا اجتماع "مجلس المجتمع المدرسي" الذي عقدناه
الجمعة الماضية ،حيث تساهم آراء أولياء األمور المهتمين في الحفاظ على تمي ّز
مدرستنا ،والمساهمة في زيادة ذلك التمي ّز .ونق ّ
دِّر إسهاماتكم واهتمامكم .أولياء
األمور األعضاء هم  ،Viridiana Cardenasو  ،Nichole Swinkو ،Yesica Torres
و  ،Amy Jordanو  ،Osman Osmanو  . Miriam Landerosيمكنكم التواصل مع أي
من هؤالء أولياء األمور إذا كانت لديكم مخاوف او استفسارات متعلقة بالمدرسة
 ، Mountain Viewوسوف يمثلون عنكم في مجلس المجتمع المدرسي.

مهرجان رعب الهالووين
يسرنا أن نعلن عن "مهرجان رعب الهالووين" ( )Halloween Scare Fairالذي سيُعقَد يوم
الجمعة  25أكتوبر/تشرين األول من الساعة  3:00إلى الساعة  6:00مسا ًء في مركز التعلم المجتمعي.
ستتوفر في المهرجان فحوص طبية ،وموارد صحة مجتمعية ،وأنشطة مخصصة لألطفال ،باإلضافة إلى كشك
التصوير ،ولعبة "خدعة أم حلوى" .لكن األمر األكثر روعةً وإثارة ً من بين كل أنشطة المهرجان هو إمكانية
حصولك أنت وعائلتك على لقاحات اإلنفلونزا مجانًا! وستُتاح هذه اللقاحات حتى نفاد الكمية خالل الفترة من
الساعة  12:00وحتى الساعة  6:00مسا ًء .يجب أن يكون سن متلقي اللقاح سبع ( )7سنوات على األقل.
ونشجع الجميع على المشاركة .فاإلصابة باألمراض تكلف العائالت المال ،والوقت ،وتوقعهم تحت ضغوطٍ
كثيرة .تجنبوا دخول المرض إلى بيوتكم من خالل الحصول على اللقاح .ويسرنا أن نتقدم بالشكر إلى
)Salt

صيدليات ( )Walgreensومؤسسة (Lake Education Foundation
ورابطة ( )Association for Utah Community Healthلمساهمتهم في تنظيم
المهرجان وتوفير اللقاحات.

مرح احتفال الهالووين في  31أكتوبر

فيما يلي إجابات عن بعض األسئلة المتعلقة بيوم الهالووين .سيكون  31أكتوبر يو ًما مدرسيًّا
كامالً .ولكن بإمكان الطالب إحضار زيّهم التنكري إلى المدرسة ،وسوف نقيم موكبًا
يستعرض فيه الطالب أزياءهم ويشاهدون أزياء الطالب اآلخرين .سيُقام الموكب
االستعراضي في تمام الساعة  .1:30يرجى عدم إخراج الطالب من الموكب من أجل التقاط
الصور لهم حتى يمضي على نحو سلس .ستتمكنون من التقاط الصور للطالب بعد انتهاء
الموكب االستعراضي وبعد اليوم المدرسي .ويرجى أيضًا االنتباه إلى وجود طالب صغار قد
ي طفلكم التنكري ليس مرعبًا أو داميًا ،وأنه
يصيبهم الخوف بسهولة .ورجاء التأكد من أن ز ّ
غير مسموح لهم بإحضار أي أسلحة حقيقية أو مزيفة حتى لو كانت مك ّملة للزي .ولن يُسمح
باألقنعة أو أغطية الرأس (القلنسوة) إال في أثناء الموكب ،ويجب خلعهما قبل بدء الموكب او
بعد انتهائه .نرحب بحضور أولياء األمور لمشاهدة الموكب االستعراضي ،وننتظر منهم اتباع
توقعات المدرسة بشأن إظهار األمان ،واالحترام ،والمسؤولية ،واالهتمام خالل وجودهم داخل
الحرم المدرسي.

دورات مركز التعلم المجتمعي ()CLC
يوفر مركز التعلم المجتمعي ( )CLCالعديد من الدورات
التعليمية للطالب والكبار .يرجى زيارة المكتب الخاص بالمركز
رحب بكل َمن في
للحصول على تقويم بمواعيد تلك الدورات .نُ ِ
مجتمعنا للتسجيل في الدورات التعليمية.
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يُحظر تعريض أي موظف أو تلميذ(ة) تابع للمنطقة التعليمية للتمييز في العمل أو أي برنامج أو نشاط للمنطقة التعليمية على أساس السن ،أو اللون ،أو اإلعاقة ،أو الجنسانية ،أو الهوية الجنسية ،أو المعلومات الوراثية ،أو األصل القومي ،أو الحمل ،أو ال ِعرق ،أو الدين ،أو ا لتوجه الجنسي ،أو وضع المحاربين القدماء .تلتزم المنطقة التعليمية بتوفير
المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى برامجها ،وخدماتها وتوظيفها ،بما في ذلك سياساتها ،وإجراءات الشكاوى ،وإمكانية الوصول إلى البرامج ،واستخدام مرافق المنطقة التعليمية ،والترتيبات التيسيرية ،وغيرها من المسائل المتعلقة بتكافؤ فرص العمل ،كما توفر المنطقة التعليمية وصوالً متساويًا إلى مرافق المنطقة التعليمية لجميع مجموعات

الشباب المدرجة في المادة  36من قانون الواليات المتحدة ،بما في ذلك مجموعات الكشافة .عُيِن الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمييز ،والتحرش ،واالنتقام غير القانونيينTina Hatch, Compliance and Investigations, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah :
 .84111, (801) 578-8388يمكنك أيضًا االتصال بمكتب الحقوق المدنية في دنفر ،كولورادو (.5695-844 )303

الموقع اإللكتروني mountainview.slcschools.org :هاتف8315-974-801 :
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