
 2022آذار (مارس)،   18

 األعّزاء، 118عائالت بالوس 

 

، قام مجلس التعل�م بمساعدة  ي
ي إجتماعه الشهري المنعقد يوم الثالثاء الما�ض

ي �ض ي  مدرسة  إداريي
توز�ــــع جائزة  بالوس ساوث �ض

ض طالباأل�اد��ي ع�  للتفّوق الرئ�س التعل�م�ة  مستحقون�سعة وثمانني
�
�اض�ة رؤ�ة صالة األلعاب ال� كان من الرائع . بجدارة ا

 . 118بالوس حتفال بالنجاح المستمر لطالب مليئة من جد�د باألها�ي الفخور�ن لإل 

ي وال�ة إلينوي
 ألحدث الب�انات الصادرة عن مجلس التعل�م �ض

�
ض  ٪10 ضمن أفضل 118بالوس  تحلّ  ،وفقا جميع دوائر    بني

ي ال��اض�ات والثان�ة  طالبنا إحتّل . الوال�ة  اإلبتدائ�ة ع� مستوى المدارس 
ي القراءةالمرتبة األو� �ض

ع� صع�د منطقة   �ض
��ة الخاصة، أثبت . ساوث كوك �ةو طالب ال�ت ض  لدينا  لدخل المحدود، والطالب ذوو ا متعلمو اللغة اإلنجل�ي

�
أفضل  أنهم جم�عا

ي الطالب أداًء  
  التعل�م�ةالدائرة إخطار  ، تّم مؤخرا� . منطقتنا مقارنة بأقرانهم�ض

ّ
لجائزة وطن�ة  إحدى مدارسنا   ه قد تم ترشيحبأن

 .بالدؤو  مرموقة ألداء الطالب العا�ي 

ة الجائحة، كانت بالوس  ي توف�ي تعل�ٍم  118طوال ف�ت
الدوائر  ا من أوائل كنّ و ة العامة، �صح عا�ي الجودة خالل األزمة الرائدًة �ض

ي  المدرس�ة م بدواٍم   أعادت الطالب إ� الصف اليت
�
  ، واإلدارة ، المجلسا من الق�ام بذلك بفضل إدراك تمكنّ . كامل للتعل

ض والمع   وأول�اء األمور   ،لمني
�
  نا طالبل، وال س�ما م الحضوري لطالبنا مدى أهم�ة التعل

�
من خالل العمل   إستطعنا  . األ��� ضعفا

 من تقل�ل الخسارة الدراس�ة
�
 .مع الحفاظ ع� سالمة موظفينا وطالبنا معا

مواجهة  تداب�ي  من   تخف�فالإ� مرحلة  بأمان اإلنتقال بمدارسنا  118بالوس واصل ، ستُمرض�ة 19-مع بقاء إحصاءات كوف�د
ي مدارسنا لل��ــع الرابع واألخ�ي من العام الدرا�ي   .حسب اإلقتضاء وطأة الجائحة

ض �ض ح�ب بالزوار والمتطوعني .  �سعدنا ال�ت
ي أحد مناسبات  مأتميض أن أرا�

  ال��يع�ض
�
 ! ق��با

 

 تحد�ث حول "صورة خّ��ــــج"

ي إ أتقّدم بالشكر 
.  )مارس(آذار   3جتماع ورشة العمل يوم ألعضاء لجنة تخط�ط "صورة خّ��ــــج" الخاصة بنا الذين شاركوا �ض

ي ت
ز، واإل ومجموعات  ،العامة نا منتد�اتردود الفعل من /التعل�قات جميعأمضت المجموعة الل�ل �ض

�
ستطالع ع�ب  النقاش المرك

ي 
نت �ض ي �حتاجها خ��جو بالوس  لسمات الرئ�س�ة ا منقائمة مخت�ة اإلن�ت ض  118اليت تم �سل�م عملهم إ�   .ل�كونوا ناجحني

 ". صورتنا" تصم�م�عمل بدورە اآلن ع� والذي  مصمم جراف�ك  
 



 
 
 

ي بالوس  الثامن  للصف  ل�رة الطائرةاف��ق  فوز 
 البطولة ب�ف

 
ي بطولة. تهانينا لف��ق ال�رة الطائرة للصف الثامن والمدرب مارتن دغان

ي المركز األول �ض
الجن���ة   المجموعة حّل الف��ق �ض

ض المدارس ي  )Southwest Interscholastic Conference( الغ���ة بني
طالبة الصف الثامن  وحصلت ). مارس(آذار  12�ض

ي دفعتمتتال�ة إرسال   نقطة 20 لتسج�لها بع� جائزة أفضل العب�ال ماسينو  ي   )Cardinals( زال�اردينال ف��ق  واليت
للفوز �ض

ض ضد أوك الون  ف��ق  أن� . )Oak Lawn-Hometown Mustangs(ز ستانجهومتاون ما –مباراة من مجموعتني
 .3-16نالز برقم ق�ا�ي للموسم العادي بنت�جة ال�اردي

 
 



 
 

 ف إحراز 
�
 ر�اض�ا

�
 رق بالوس ساوث فوزا

 
ي  ق فر  حققت

، إذ إحتّل  هذا الموسم   118بالوس ر�اض�ة أخرى �ض
�
المركز  للصف السابع ف��ق ال�رة الطائرة  نتائج مبهرة أ�ضا

ي 
ي البطولة �ض

ي �ض
ي  احتلّ ، كما )مارس(آذار  12الثايض

ي �ض
)  North Division(دائرة الشمالف��ق كرة السلة للصف الثامن المركز الثايض

ي البطولة
ض الساد  ، وحلّ والثالث �ض ي ف��ق كرة السلة للصفني

ي المركز الثالث �ض
ببطولة    فاز دائرة الشمال، كما س والسابع �ض

ض�ة ي عطلة نها�ة األسب�ع ال�ت
 . �ض

 

 ما"
�
ي بالوس ساوث  )Say Something Week( أسب�ع "قل شيئا

 �ف
 

ي بالوس ساوث �حتفلون  
لتسل�ط الضوء ع� أهم�ة تحد�د  " Say Something"بأسب�ع طوال األسب�ع، كان طالب وموظ�ض

ض الموثوق بهم  ي تع��ز هم، الذين �مكن لألطفال التحدث معالبالغني
ي  . ثقافة تمنع العنف المدر�ي وللمساعدة �ض

قام الطالب �ض
ض النوافذ )  Save Promise Club" (نادي الوعد بالحما�ة" �ني ض ، وقام  األسب�ع، وقاموا ب��شاء مقطع ف�ديو لإلنطالق بب�ت

اء الم ائط خ�ض ي موكب اإلستعراض ، واتطوعون بلف األشجار ��ش
"  Lucky to be 118" رتدى الجميع اللون األخ�ض �ض

 . الخم�سيوم صباح 
 

 



 
 
 

ة 118الوس معلمو ب ي مؤتمر  �قدمون محا�ف
 الوال�ة �ف

 
ي مؤتمر الوال�ة الخاص بمرحلة ما  

ة هذا األسب�ع �ض المجد ألعضاء هيئة تدر�س مرحلة ما قبل المدرسة الذين قدموا محا�ض
ي شاومبورغقبل الروضة  

ي �شارك فيها   هذە . �ض ي المؤتمر 118  بالوس موظفو السنة الثامنة اليت
ي   ،م ج�ل راف�ت قّد . �ض

وست�فايض
 .الطالب أثناء القراءة بصوت عاٍل  بيئة تعل�م�ة جذابة وك�ف�ة الحفاظ ع� تفاعل ، وسوزي ما�ليود موضوعات خلق دا�ي 

 23-2022التسج�ل للعام  

 �مكنكم اإلطالع ع� جميع المعلومات الالزمة للتسج�ل ع� موقعنا .  2023-2022لقد بدأ التسج�ل للعام الدرا�ي  
ي 

ويض ي تقوم بالتسج�ل و�سد�د رسوم الطالب.  palos118.orgاإلل��ت ع�  ) يونيو(ح��ران   8بحلول   تحصل العائالت اليت
 . كل طالبعن  دوالرا�  25خصم بق�مة  

 
 عطلة ر�يع سع�دة! 

ي  أتطلع إ�. آمنة وم��حة وسع�دة أتميض للجميع عطلة ر�يع
  وهم مرتاحون )مارس(آذار  28رؤ�ة طالبنا وموظفينا �ض

 22-2021بينما �ستعد إلنهاء العام الدرا�ي  وجاهزون للعمل

 

https://www.palos118.org/quick-links/registration


ص إجتماع المجلس 
ّ

 ملخ
 . هنا  مساء الثالثاء. �مكنكم قراءة ملّخص اإلجتماع  118بالوس   إجتمع مجلس إدارة 

 

  مع أط�ب التح�ات

 

ي سكارس�ال 
 د. أنطويض

ف   العام ع� المدارس الم�ش
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