نشرة  Mountain Viewاإلخبارية
 2أكتوبر2019 ،
الجمعة  11أكتوبر……أولياء األمور والمعجنات /مجلس المجتمع المدرسي ،8:30 ،مركز CLC
الخميس 17 ،أكتوبر ،عطلة دراسية ،عطلة الخريف
الجمعة  18أكتوبر…….عطلة دراسية ،عطلة الخريف
االثنين 21 ،أكتوبر...عطلة دراسية ،عطلة الخريف
رسالة المدير
أود استخدام هذه النشرة اإلخبارية ألغتنم الفرصة وأتوجه بالشكر إلى شركة  ،Williamsوهي شريك تجاري
مؤخرا بسخاء بمبلغ  10آالف دوالر لمدرستنا لدعم
لمدرسة  Mountain Viewاالبتدائية منذ فترة طويلة .فقد تبرعوا
ً
التعليم وتطوير الطالب .كما يعمل العديد من موظفي الشركة وأزواجهم أيضًا كمتطوعين في المدرسة .نحن ممتنون لهم
شكرا لكم شركة  Williamsعلى سخائكم بالوقت والموارد.
كثيرا وشرف لنا أن نعلنهم أبطال .Mountain View
ً
ً
ً
ال من أبطال  Mountain Viewاسمه زيكي .جاء زيكي إلى مدرستنا العام الماضي إلقامة حفل
مؤخرا بط ً
قابلت
ً
موسيقي خيري لصالح Mountain View Virtuososحتى نتمكن من االستمرار في تقديم دروس الموسيقى والكمان
الً! لم أرً من قبل عازفًا مثله .كما تبرع العام الماضي بالمال لدعم حصص
المجانية للطالب المهتمين .عزفه للكمان كان مذه ً
مؤخرا عشرات من آالت
الموسيقى .إنه شاب في مرحلة المراهقة لديه شغف بالموسيقى ودعم اآلخرين لتعلمها .اكتشف
ً
الكمان التي تحتاج إلى إصالح ،فجمع المال إلصالح آالت الكمان ،وأحضرها إلى المدرسة كي يستخدمها الطالب .إنني
مندهش من مستوى اللطف والرعاية التي أظهرها لطالبنا ولمدرستنا .زيكي ،أنت بطل .Mountain View
صغيرا ،جعل منها
كبيرا أو
إذا كنت تعرف بط ً
ً
الً من أبطال  Mountain Viewكان قد قدم أي شيء للمدرسةً ،
مكانًا أفضل أو ألهمك ،فيُرجى مشاركة هذه المعلومات معي؛ كي نتمكن من االحتفال بهم.

مدخل موقف السيارات مغلق قبل وبعد المدرسة
استمرارا لجهودنا المتواصلة في أن نوفر لطالبنا أقصى قدر من السالمة أثناء الوصول إلى المدرسة ومغادرتها،
ً
ً
اكتشفنا أننا إذا أغلقنا المدخل الرئيسي لموقف السيارات ،فقد يؤدي ذلك إلى ازدحام أقل وطريق أكثر أمانا للطالب .إذا كنت
توصل الطالب إلى المدرسة أو تأخذهم بعد انتهائها بالسيارة ،فيُرجى استخدام المدخل الموجود أمام المدرسة ،على أن تستخدم
الجانب األيمن أثناء توصيلهم والجانب األيسر أثناء المغادرة .تجنب من فضلك الوقوف في األماكن الحمراء لتأخذ الطالب
إلى داخل المدرسة .وتذكر أيضًا أن لدينا منطقة التوصيل/المغادرة على الجانب الغربي من المدرسة تساعدنا على تقليل
الزحام في موقف السيارات الرئيسي .إنه بديل رائع.

ال يجوز تعريض اي موظف أو طالب في قطاع مدرسي الى التمييز في فرص العمل التي يوفرها القطاع أو في أي من برنامجه أو نشاطاته على أساس السن أو اللون أو اإلعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية ،المعلومات الجينية أو األصل القومي أو
الحمل أو العرق أو الدين أو الميول الجنسية ،أو لكونه محارب قديم .يلتزم القطاع بتوفير قدم المساواة وتكافؤ الفرص في برامجه وخدماته وفرص العمل بما في ذلك سياساته ،واجراءات الشكوى ،وسهولة الوصول الى البرامج ،واستخدام وسائل القطاع،
واإلقامة ومسائل تكافؤ فرص العمل األخرى .ويوفر القطاع أيضا المساواة في الوصول إلى مرافق القطاع لجميع فئات الشباب المدرجة في الباب  36من قانون الواليات المتحدة ،بما في ذلك مجاميع الكشافة .وقد تم تعيين الشخص التالي للتعامل مع
االستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمييز غير القانوني والتحرش واالنتقام ، 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 ،هاتفً .(801) 578-8388كما يمكنك االتصال بمكتب الحقوق المدنية ،في دنفر ،واليةًكولورادو،
هاتف .(303) 844-5695
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