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DRUG STORES
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Additional Savings on

OVER 5000
Brand and Generic

Medications

$400
GENERICS
30-DADAD YAYA SUPPLYLYL *

$999
GENERICS
90-DADAD YAYA SUPPLYLYL *

Over 500 drugs available.
See www.sav-mor.com for details.

Manage Your Meds Anywhere with
the FRD Pharmacy MOBILE APP

TALK TO A DOCTOR
anytime, anywhere.

Introducing

My T Health Plus
UUnlimited calls to a doctor,,r,r

for you and your family.
$1499

/mo.
www.MTHealthplus.com

ORDER
ONLINE

Priyanka Laskar

Amila Hatibovic

(313) 371-3766
(586) 649-6300
� Fast Same Day Service �

We specialize in all phases of
Furnaces & Boilers, Plumbing,

Heating, Sewer Cleaning & Excavation.

Proudly Serving Hamtramck Since 1969
Licensed & Insured • Residential & Commercial

Service • Installation • Repairs

10% Discount
Labor on

Any Plumbing, Heating,
Air Conditioning or
Sewer Cleaning Job,b,b

Installation or Repair.r.r
Not valid with any other offeffeff r.

www.HeaneyPlumbing.com

Celebrating
50 Years of

Service!

حزيران  شهر  نهاية  مع 
وقت  اقترب  وقد  )يونيو(، 
يرجى  العمل،  من  تقاعدي 
العلم أنه كان شرًفا وامتيازًا 
مدارس  في  أعمل  أن  لي 
ملدة  احلكومية  هامترامك 
على  عملت  وقد  عاًما،   41
مدار آخر 11 عاًما فيها مديرًا 
مشرًفا. وكوني مقبوالً لدى 
وكذلك  املدرسي  اجملتمع 
اجملتمع ككل ألكثر من أربعة 
عقود كمدرس ثانوي ومعلم 
مشرف،  مدير  وأخيرًا  ومدير 
بالتواضع.  أشعر  يجعلني 
لقد كنت محظوًظاً للغاية 
يعمل  رائًعا  فريًقا  لدي  ألن 
تصنيف  كل  في  معي 
كنت  كما  تقلدته.  وظيفي 
يكفي  مبا  أيًضا  محظوًظا 
للعمل مع فريق مجلس إدارة 
مجالس  السنني.  مر  على 
التعليم في املدارس العامة 
التي  احلوكمة  هيئة  هي 
الفقري  العمود  تشكل 
فالوقت  مجتمع.  لكل 
يبذلهما  اللذان  واجلهد 
اإلدارة  مجلس  أعضاء 
األدنى  باحلد  مقارنة  كبيران 
الذين  الشهري  الراتب  من 
أعضاء  فجميع  يتلقونه. 
السابقون  اإلدارة  مجلس 
واحلاليون يستحقون احترام 

الدراسي  عامها  مختتمة 
الثانوية  املدرسة  في  األخير 
قدره  مذهل  تراكمي  مبعدل 
الطالبة  تعد   ،4.1912
بريانكا  األولى  املتفوقة 
 Priyanka Laskar السكار 
أن  لفكرة  جيًدا  جتسيًدا 
التفاني في االجتهاد والصبر 
مكافأة  إلى  حتًما  سيؤديان 
عن  النظر  بغض   - كبيرة 
املكان الذي أتيت منه أو من 
القيادة  فمهارات  بدأت.  أين 
وهويتها  بها  تتمتع  التي 
يحتذى  مثاالً  القوية جعلها 
أثرها. فهي  لكل من يقتفي 
شخص  أي  من  أكثر  تعرف 
وقًتا  استغرقت  أنها  آخر 
هي  ما  إلى  للوصول  طويالً 
إجنازاتها  أن  إذ  اليوم؛  عليه 
والشخصية  األكادميية 
والالمنهجية املذهلة لم تكن 
املنال، بل كان عليها  سهلة 

منسق  يعمل 
التكنولوجيا 

التعليمية  للمنطقة 
هامترامك  مبدينة 
التكنولوجيا  قسم 
إلدخال  التخطيط  على 
على  صيفية  حتسينات 
اخلاصة  اإلنترنت  شبكة 
ألياف  تضاف  حيث  بنا؛ 
إلى  جديدة  بصرية 
 Tau Betaمدرسة تاو بيتا
أن  شأنها  من   School
الشبكة  سرعة  من  تزيد 
فسوف  وموثوقيتها. 
التي  اخلطوط  نستبدل 
توفر سرعات ضعيفة جًدا 
التصاالت البيانات، وسوف 
بيتا  تاو  مدرسة  تتلقى 
أيًضا نظاًما جديًدا لنقطة 
من  الالسلكية  الدخول 
شأنه أن يحسن السرعات 
ألجهزة  الالسلكية 
 Chromebook بوك  كروم 
بالطالب.  اخلاصة 

رسالة املدير املشرف...

بقلم توماس نيكزاي 

بقلم ناهيم ميا 

بقلم مارك ويلكينسون

 شكرا لكم
 هامرتامك

الطالبة املتفوقة األوىل: بريانكا السكار 
الطالبة املتفوقة الثانية: أميال هاتيبوفيتش

حتديثات 
تكنولوجية 

تأتي هذا 
الصيف

التكملة في صفحة 7التكملة في صفحة2التكملة في صفحة2

البحث  من  القليل  جتري  أن 
عن الذات لكي تصبح واحدة 
مدرسة  طالب  أفضل  من 
هاجرت  الثانوية.  هامترامك 
إلى  بنغالديش  من  بريانكا 
عندما  هامترامك  مدينة 
كانت في سن اخلامسة من 
بتعليم  تلتحق  ولم  عمرها. 
احلضانة  أو  املدرسة  قبل  ما 
في   - وضعها  وكان  مطلًقا، 
مثل هذه السن املبكرة - في 
بيئة غريبة جًدا تختلف عما 
اعتادت عليه متاًما ميثل عقبة 
تلقت  فقد  تقدير.  أقل  على 
دروس اللغة اإلجنليزية كلغة 
ثانية )ESL( عندما التحقت 
مبدرسة ديكنسون الشرقية 
األمر  واستغرق  االبتدائية، 
للتركيز  الوقت  من  الكثير 
ترغب  فكانت  واالستمرار. 
فال  وطنها؛  إلى  العودة  في 
هنا:  شيء  ألي  معنى  يوجد 
الثقافة. وذات  الناس،  اللغة، 
مرة، أرسلت والية ميشيغان 

تخبرهما  لوالديها  رسائل 
املدرسة  في  حضورها  بعدم 
أن  غير  باحلضور.  وطالبتها 
النظرات احملدقة والناقدة التي 
من  مختارة  مجموعة  كانت 
حولها ترمقها بها لم جتد نفًعا 
يقارنونها  كانوا  فقد  كذلك. 
عمرها  مستوى  في  بأقرانها 
إلجنازها  عليها  اللوم  ويلقون 
إال  حققته.  الذي  املتواضع 
املطاف  نهاية  أدركت في  أنها 
قد  شيء  وانتظار  اجللوس  أن 
مضيعة  إال  ليس  أبًدا  يأتي  ال 
في  ترغب  كانت  فقد  للوقت. 
أن تنمو وحتقق أقصى استفادة 
في  لها  املتاحة  الفرص  من 
تنظر  أن  أرادت  فقد  أمريكا. 
نفسها  العيون  تلك  إليها 
النية، فقط  بنفس  أخرى  مرة 
لكي حتميها عند رؤية تألقها 
وقت  تكريس  وبعد  وإشراقها. 
والكتابة  القراءة  لتعلم  كبير 
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Free Home Delivery
$4.00 • 30 DAY SUPPLY
$9.99 • 90 DAY SUPPLY

Send us your refills 24-hours a day
through our mobile app!

www.AzaalPharmacy.com

9834 Conant • Hamtramck
313-872-0021

Medical
Clinic

On-Site

M-F 10am-6pm
Sat 10am-4pm

Sun closed

CURBSIDE
PICKUP &
DROP OFF
Call for details

GBPBPB BDBDB wWwWw -i-i- GKwKwK UwUw D”D”D P”P” gPgP vgvg ‡v‡v b‡b‡ ibib cÖcÖcKcKc íKíK

• wnwnw UnUn I cvcvc wvwv bwbw
• AvAvA jvjv vjvj `v`v v`v` ivivi bvbv œbœbvbvbœvœbœbvbœb NvNv iNiN
• AvAvA ‡v‡v q‡q‡ iqiq AbAbA ybybmbmbymybybmbyb vmvm ‡v‡v i‡i‡ fvfvf ovov vovo
• fefef ‡e‡e b‡b‡ ibib †f†f† ZfZf ‡Z‡Z i‡i‡ WvWvW KvKv &
• e¨e¨e v¨v¨ qvqv vqvq gvgv vgvg MvMvM iviv

• 24 N›N›N U›U› vUvU wbwbw ibib vivi cËcËc vËvË cvcvc nvnv vnvn ovov vovo
• wewew ‡e‡e b‡b‡ vbvb `v`v b`b` †K†K† ›K›K `›`› ª`ª`›`› ª›`›
• kxkxk ZxZx ZZZZ vZvZ c wbwbw qbqb wqwq šwšw ¿w ¿wš¿šwšw ¿wšw ZšZš
• cvcvc VvVv vVvV MvMvM iviv

n¨vgUªvwgK wmwbqi cøvRv 
2620 njeªæK ÷ªxU, n¨vgUªvwgK  •  313 873 7787

n¨n¨n v¨v¨ gvgv UgUg ªg ªgUªUgUg ªgUg vUvUªvªUªUvUªU wvwv gwgw KgKg nvnvn DvDv wDwD mwmw s KwKwK gwgw kgkg bkbk (GBPBPB & GBPBPB & Gm&) eY©Y©Y, †MvMvM ÎvÎv , agaga © , RvRvR ZvZv xZxZ qxqx Drmrmr , wjwjw ½j½j , wewew KeKe jKjK vjvj ½v½v eveve cvcvc wvwv iwiw eiei veve wvwv iwiw KiKi AeAeA ¯e¯e ’¯’¯v¯v¯’v’¯’¯v¯’¯ ‡v‡v b‡b‡ ibib wfwfw wfwf ËwËw ‡Ë‡Ë Z‡Z‡
KvKvK ‡v‡v i‡i‡ I AeAeA ÁeÁe vÁvÁ K‡K‡K i‡i‡ bibi vbvb | ‡m‡m‡ KmKm kKkK vkvk bvbv 3 Gi †h†h† vhvh M¨M¨M Z¨Z¨ vZvZ mvmv ¤m¤m ú¤ú¤ búbú œbœb AvAvA MÖv ÖvMÖMnMnM xnxn ‡x‡x `‡`‡ i`i` wwww wwwwwww wwww .w.wwww .www hw hw udhdh .gogog vovo G wbwbw ebeb ÜeÜe bÜbÜ KiKiK &‡i‡i Z‡Z‡ AbAbA ybyb‡b‡by‡ybyb‡byb i‡i‡ vivi a KiKiK vivi hvhvh ‡v‡v ”‡”‡ Q”Q” |

HaHaH mtrtrt arar mck HoHoH usinini g CoCoC mmisisi ssss ioioi n
(H(H( HHHH CHCH )C)C dodod esese not didid sisi cririr mimi inini atetet on ththt e
basasa isisi of rarar ce,e,e cololol r,r,r rerer lilil gigi ioioi n, natitit oioi nal
oorriirirrir ggigiigi iinniniini , sseesesses xxexeexe ,x,x hhaannddiididdid cciciici aappapaapa oorr ffaafaffaf mmiilliliili iilillil aaiaiiai ll ssttaatattat ttuututtut ss

Continued on pagegeg 4

Abrhaim Alhalemi Afjfjf ol Uddin Ali Almansob Arius TaTaT rver

Aseel Obad Baleeq Obaid Brianna Jones Destiny Jones

FaFaF lah Obeid FaFaF res Kassem Hasib Mahmud Hisham Abdullah

اجلميع وامتنانهم لتحملهم 
هذه املسؤوليات. وكل موظف 
عضو له قيمته في الفريق، مبا 
واملدرسون  اإلداريون  ذلك  في 
وما  والسكرتارية  واملوظفون 
إلى ذلك، سواء أكانوا يعملون 
جزئي،  دوام  أم  كامل  بدوام 
متفرغني أم أعضاء في نقابة 
نقابة.  إلى  منتمني  غير  أو 
لقد تغير أعضاء الفريق على 
مر السنني، وهذا أمر متوقع، 
املدينة نفسها  ولكن كشأن 
إليها  الناس  يأتي  التي 
السكان  مع جوهر  ويذهبون، 
الطويل  املدى  على  املقيمني 
في مدينة هامترامك، فهناك 
أيًضا مجموعة أساسية من 
الطويل  املدى  على  املوظفني 
مبدينة  العامة  املدارس  في 

هامترامك.

ضروري  أمر  االستقرار  إن 
منظمة.  أي  في  للغاية 
ومستمر،  ثابت  أمر  والتغيير 
التعليمية  واملناطق  واملدن 
مستقرة  أسس  لديها  التي 
على  قدرة  األكثر  هي 
هذا  مع  والتعامل  االزدهار 
مدينة  مثل  فأماكن  التغيير. 
على  القادرة  هامترامك، 
التكيف مع التغيير، عادة ما 
للعيش  رائعة  أماكن  تكون 
واثق  وأنا  باملدارس.  وااللتحاق 
مدارس  مستقبل  أن  من 
ومدينة  العامة  هامترامك 
جًدا.  مشرق  هامترامك 
هامترامك  مدينة  وستظل 
بيتي إلى األبد، وسوف تستمر 
املدينة  أرجاء  في  رؤيتي  في 
دائًما:  احلال  - كثيرًا. كما هو 

ابدأ هنا، وابق هنا واجنح هنا.

رسالة املدير املشرف...

تتمة الصفحة األولى:

تتمة الصفحة األولى:

بقلم كريستني هورت، مديرة املدرسة 

 شكرا لكم   هامرتامك

طالب مدرسة هورايزون الثانوية 
املتفوقون يتطلعون للنجوم

تعّرف على خرجيي عام 2019
ألعدادية هورايزون

إبدأ هنا، استقر هنا،
إجنح هنا

باللغة اإلجنليزية، وكل ذلك مع 
بقائها على تواصل مع تراثها 
بريانكا  تخرجت  الهندوسي، 
كوسيوسكو  مدرسة  في 
 Kosciuszko اإلعدادية 
Middle School وانتقلت إلى 
الثانوية  هامترامك  مدرسة 
 .Hamtramck High School
بطرق  نفسها  تتحدى  بدأت 
إدراكها  النهاية  في  عززت 
واإلمكانات  للتعليم  حلبها 
لها.  يوفرها  أن  ميكن  التي 
مرتبة   12 على  احلصول  إن 
شرفية، وأربعة فصول دراسية 
AP، ودورتني للتسجيل املزدوج 
على مدار أربع سنوات، أمر ال 
ميكن للكثيرين أن يقولوا إنهم 
وحدها  ولكن  فيه،  قد جنحوا 
شاركت  وقد  ذلك.  حاولت 
ال  كمية  في  أيًضا  بريانكا 
نهائية من الالمنهجية، داخل 
الثانوية  هامترامك  مدرسة 
وخارجها. كرئيسة للجنة الـ 
بتوجيه  قامت  حيث   ،LEAP

الطالب  من  العديد  هناك 
مدرسة  في  املتفوقني 
مبدينة  الثانوية  هورايزون 
الطالبني  أن  إال  هامترامك. 
وعيسى  الدويس  ألعنود 
يحتالن  اللذان  هم  غريب 
املرتبة األولى في اخلريجني من 
دفعة عام 2019. فقد حصلت 
الطالبة املتفوقة ألعنود على 
معدل قدره 4.0، بينما حصل 
الطالب املتفوق عيسى على 
شعر  وقد   .3.9 قدره  معدل 
بالفخر  والطالب  املوظفون 
املتفوقني  الطالبني  بهذين 
ألنهما كانا يعمالن بجد خالل 
املاضية.  القليلة  السنوات 
إلى  وعيسى  ألعنود  جاءت 
صيف  في  هامترامك  مدينة 
اليمن.  من  قادمني   2016
التحدث  تعلم  وكالهما 

بحماية  املهتمني  الطالب 
حول  اجملتمع  وتثقيف  األرض 
وفي  البيئي.  الوعي  أهمية 
 FIRST أول معرض للروبوتات
مجموعة  قادت   ،Robotics
من الطالب لصياغة مقاالت 
 Teamمعرض في  تعرض 
ممكن.  ضوء  أفضل  في   123
في  الرابع  عامها  في  وهي 
والسنة  الطالب،  مجلس 
الشرف  جمعية  في  الثانية 
 Student Council الوطنية 
 Be ومشروع كن جارًا حسًنا 
 ،a Good Neighbor Project
مشروع  في  الثالثة  والسنة 
 .Princess Project األميرة 
أعضاء  جميع  يتفق  وسوف 
وأصدقاؤها  األندية  هذه 
كانوا  ما  أنهم  على  املقربون 
ليحققوا أي إجناز بدونها. لقد 
املتفوقة  الطالبة  واجهت 
ال  عقبات  السكار  بريانكا 
طويل  وقت  قبل  لها،  حصر 
املدرسة  إلى  الوصول  من 
إنها تعرف أكثر من  الثانوية. 
ال  واقعي  كلمة  أن  معظمنا 
التحقق«.  سهل  »أنه  تعني 
بجامعة  االلتحاق  قررت  فقد 
 Wayne State ستيت  واين 
University حيث كانت تنوي 
دراسة ما قبل الطب. وبغض 
تقرر  الذي  املسار  عن  النظر 
بريانكا اتخاذه، فقد أصبحت 
للجميع.  إلهام  مصدر  حًقا 
كسر  عن  أبًدا  تتوقف  ولن 
هي  كانت  وإن  حتى  احلواجز، 

من صنعتها بنفسها.

الثانية:  املتفوقة  الطالبة 
أميال هاتيبوفيتش

تراكمي  درجة  متوسط  مع 
استثنائي قدره 4.1814، حتتل 
الثانية:  املتفوقة  الطالبة 
مقعًدا  هاتيبوفيتش  أميال 
اخلريجني  الطالب  دفعة  في 

من ثانوية هامترامك الثانوية 
يشبه  ال  والذي   2019 لعام 
جعلتها  لقد  آخر.  شيء  أي 
باحلياة  النابضة  شخصيتها 
تتحول  املعبرة  وضحكتها 
أن  اجلميع  يريد  شخص  إلى 
فإجنازاتها  منه.  قريًبا  يكون 
والالمنهجية  األكادميية 
جانب  إلى  تضاهى،  ال  التي 
معرفتها،  وسعة  طموحها 
حققت  طالبة  جعلتها 
شخص  حتصى؛  ال  جناحات 
هذا  شك  بال  يستحق 
مواجهة  كانت  لقد  الشرف. 
التحديات بالثقة والطمأنينة 
كما  أميال.  سمات  من  دائًما 
أبًدا من  لم تكن خائفة  أنها 
البحث عنها. ونظرة سريعة 
سوف  األكادميي  نصها  على 
تثبت ذلك. فقد حصلت أميال 
وأربعة  شرف  مرتبة   13 على 
وفصلني   AP دراسية  فصول 
للتسجيل املزدوج. قامت أميال 
تدريجيًّا  معرفتها  بتعميق 
ميكن  ال  والتي  ثابتة  وبخط 
حتقيقها إال من خالل العمل 
اجلاد والرغبة في التغلب على 
قد  واجهتها.  التي  العقبات 
أصدقائها  من  العديد  يجادل 
األكادميي  التفوق  بأن  املقربني 
عدد  سوى  يقابله  ال  ألميال 
مساعيها  من  يحصى  ال 
شاركت  التي  والالمنهجية 
الثانوية  مدرستنا  في  فيها 
فبصفتها  مجتمعنا.  وفي 
 ،LEAP برنامج  رئيس  نائبة 
تثقيف  من  أميال  متكنت 
بشأن  واجملتمع  املدرسة 
وكونها  البيئي.  وعيهما 
وقودها  مجموعة  من  جزًءا 
الطالب حًقا، دون االسترشاد 
منظمة  أو  مدرس  بآراء 
صعًبا  أمرًا  كان  خارجية، 
واجهت  أميال  لكن  للغاية، 
ذلك مرفوعة الهامة. كما أن 

الثالثة  كونها عضًوا للسنة 
التنفيذي  اجمللس  في  وعضًوا 
ال  عضًوا  جعلها  عامني،  ملدة 
فقد  املنظمة.  في  عنه  غنى 
إن  األعضاء،  معظم  يتفق 
أن  على  جميعهم،  يكن  لم 
في  املتمثلة  النادي  مهمة 
وآمنة  توفير مساحة مريحة 
لتحريرهم  املتدينني  للطالب 
لوال  ثمارها  لتؤتي  كانت  ما 
تلك  أظهرت  وقد  قيادتها. 
املهارات في العديد من األندية 
واألنشطة األخرى: سنتان في 
 FIRSTمعرض الروبوتات األول
في  أعوام  وأربعة   ،Robotics
 Studentالطالب مجلس 
كانت عضًوا  )حيث   Council
في مجلس اإلدارة اإللكتروني 
في  واثنتان  منها(،  عام  في 
الوطنية الشرف  جمعية 
 ،National Honor Society
جارًا  كن  مشروع  في  واثنتان 
 Be a Good Neighbor حسًنا
Project. وبفضل روحها التي 
الرائعة  وأخالقياتها  تقهر  ال 
هذه  ساعدت  العمل،  في 
والتطور،  النمو  على  األندية 
نفسها  عن  عرفت  أنها  كما 
الطالبة  تركت  لقد  الكثير. 
أميال  الثانية:  املتفوقة 
فارقة  عالمة  هاتيبوفيتش 
تاريخ مدرسة هامترامك  في 
تلتحق  وسوف  الثانوية. 
 Wayne بجامعة واين ستيت
حيث   ،State University
الطب.  قبل  ما  دراسة  تنوي 
بشيء  تشعر  كانت  أنها  إال 
جتاه  املبررة  غير  احليرة  من 
الهائلة  اإلمكانات الوظيفية 
لكنها  الطب،  يقدمها  التي 
في  يكمن  شغفها  أن  تعرف 
هذا  على  والعثور  اجملال  هذا 
اجملال بالتحديد حتٍد آخر سوف 

تتغلب عليه أميال بالتأكيد.

الطالبة املتفوقة األوىل: بريانكا السكار 
الطالبة املتفوقة الثانية: أميال هاتيبوفيتش

بسرعة  اإلجنليزية  باللغة 
يساعدان  كانا  ما  وكثيرًا 
على  الصف  في  زمالءهما 
األكادميي  احملتوى  تعلم 
كانا  لقد  اللغوية.  واملهارات 
قائدين حقيقيني في املدرسة! 
وسوف يلتحق عيسى بكلية 
واين كوميونيتي في اخلريف، 
جامعة  إلى  ينتقل  ثم 
 Wayne Stateستيت واين 
دراسته  ملتابعة   University
امليكانيكية.  الهندسة  في 
مواصلة  ينوي  أنه  كما 
العمل بدوام كامل كموظف 
التحاقه  أثناء  البورصة  في 
ودوامه في الكلية. وهذا أحد 
جتعل  التي  الكثيرة  اجلوانب 
للغاية.  مميزة  عيسى  إجنازات 
فقد كان يعمل بدوام كامل 
باملدرسة  التحاقه  أثناء 
مثالي!  حضور  وله  الثانوية 

وفي أوقات فراغه، يحب ممارسة 
والذهاب  القدم  كرة  لعبة 
الرياضية.  األلعاب  صالة  إلى 
أيًضا  فستلتحق  ألعنود  أما 
واين كاونتي اجملتمعية  بكلية 
 Wayne County Community
وتعتزم  اخلريف  في   College
واين  جامعة  إلى  االنتقال 
 Wayne Stateستيت
حلمها  ملتابعة   University
قلب.  جراحة  تصبح  أن  في 
مهتمة  ألعنود  كانت  فقد 
صغرها.  منذ  الطب  مبجال 
كانت حتب  فراغها،  وقت  وفي 
قضاء الوقت مع أسرتها وحتب 
اخليالية.  غير  الكتب  قراءة 
بهذين  ونحن جميًعا فخورون 
إلى  ونتوق  البارزين  النجمني 
إجنازاتهما  عن  نسمع  أن 

املستقبلية! فإلى األمام!
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الطفولة املبكرة: يركز الطالب على العلوم والفن يف مدرسة الطفولة املبكرة االبتدائية

خالل سنة واحدة، شهدت مدرسة تاو بيتا Tau Beta منوًّا هائاًل برامج اخلدمات اخلاصة املوسعة إلثراء املزيد من الطالب

الربنامج الرتفيهي يعرض شيًئا للجميع

جناح الطالب هو جهد مجاعي يف مدرسة هولربوك االبتدائية

بقلم كولني ستيفنز 

بقلم نبيل ناجي، املدير

بقلم ديجوانا جاكسون، منسق

بقلم مايرون ميلر، املدير

بقلم شاليكا روبي

توفر مدرسة الطفولة املبكرة 
التعليم اجليد لطالب مرحلة 
خالل  من  املدرسة  قبل  ما 
فيسر  الثاني.  الصف  طالب 
لديها  بان  القول  املدرسة 
برنامًجا عالي الكفاءة ملرحلة 
في  للتأهب  املدرسة  قبل  ما 
ذوي  لألطفال  بنائها  بداية 
والبرنامج  أعوام.  األربعة 
حاصل على تصنيف أربع جنوم 
والية  في  التعليم  إدارة  من 
ميشيغان. لقد كان شهر آذار 
)مارس( هو شهر القراءة وكان 
شهرًا مليًئا باملهام. فقد كان 
القصة  لقراءة  يوم  هناك 
للقراءة  روبن  يوم  فقط، 
وكانت  الضيف.  القارئ  ويوم 
من  بزيارة  سعيدة  املدرسة 
موظفي املنطقة التعليمية، 
السيد دينيس لوكاس )عضو 
مجلس إدارة املدرسة(، ورجال 
زوار  بني  )من  احملليون  اإلطفاء 
آخرين( يقرأون للطالب. وكان 
العام  لهذا  املفاجأة  الضيف 
شركة  من  مورس  مايك  هو 
 Mikeللمحاماة مورس  مايك 
الذي جاء   ،Morse Law Firm
مع ابنته. لقد اقتطع اجلميع 
املزدحمة  جداولهم  من  وقًتا 
للطالب.  القراءة  أجل  من 
وكان ذلك موضع تقدير كبير 

بالنسبة لنا.

 Tau Beta بيتا  تاو  مدرسة 
مستوى  من  مدرسة  هي 
الصف  حتى  األطفال  رياض 
الثامن مكرسة لتقدمي أفضل 
تعليم جلميع الطالب. ويتميز 
جتاه  بتفانيهم  املعلمون 
طالبهم وهذا يظهر بوضوح. 
مت افتتاح مدرسة تاو بيتا في 
عام  من  )يناير(  الثاني  كانون 
حوالي  هناك  وكان   2018
عندما  حضروا  طالًبا   150
أبوابها.  املدرسة  فتحت 
وتقدم املدرسة اآلن خدماتها 
وتتميز  270 طالًبا.  ألكثر من 
الغني  بتاريخها  املدرسة 
أصبحت  املتميز.  ومظهرها 
موقعا  اآلن  بيتا  تاو  مدرسة 
ميشيغان.  والية  في  تاريخيا 
بيت  باسم  املبنى  بدأ  فقد 
 Tau Betaاجملتمعي بيتا  تاو 
وبعد   ،Community House
عدة  هناك  كانت  ذلك 
قبل  املبنى  في  أخرى  مدارس 
بيتا  تاو  مدرسة  تصبح  أن 
 .2018 عام  في   Tau Beta
أن  بيتا  تاو  مدرسة  تضمن 
يكون طالبنا مجهزين جتهيزًا 
واملستقبل  للحاضر  جيًدا 
التكنولوجيا.  مجال  في 
نظام  ذات  مدرسة  نحن 
كل  أن  يعني  وهذا   - فردي 
طفل في املدرسة لديه جهاز 
مخصص  محمول  كمبيوتر 
قامت  اليومي.  لالستخدام 
األطفال  رياض  من  الصفوف 
إلى الصف السادس بالذهاب 
في رحالت ميدانية إلى كلية 

الدراسية  السنة  كانت 
أخرى  سنة   2019-2018
ومليئة  باملهام  مزدحمة 
باملغامرات اجلديدة لقسم 
اخلدمات اخلاصة في مدارس 
فقد  العامة.  هامترامك 
اإلضافات  بعض  أجرينا 
القسم  إلى  اجلديدة 
جدد  معلمني  طريق  عن 
ديكنسون  مدرسة  في 
االبتدائية  ويست 
هامترامك  ومدرسة 
إلى  باإلضافة  الثانوية، 
نفسيني  أخصائيني 
وخبراء  املدرسة  في  جدد 
العديد  في  متخصصني 
من املباني. وكلهم قاموا 
التأقلم  في  رائع  بعمل 
مدارس  في  احلداثة  مع 
هامترامك العامة. تعمل 
اخلاصة  اخلدمات  دائرة 
هذا  تعاونًا  أكثر  بشكل 
املناهج  أقسام  مع  العام 

الطفولة  مرحلة  ركزت 
املبكرة االبتدائية على العلوم 
هذا العام. فقد ذهب الطالب 
سكولكرافت  كلية  إلى 
عدة   Schoolcraft College
علمية  أنشطة  إلجراء  مرات 
ذلك،  إلى  باإلضافة  عملية. 
وقوة  النباتات  استكشفوا 
احلركة  وقوى  املغناطيس 
املوضوعات  من  والعديد 
جوبيتر  مع  األخرى  العلمية 
جاي من املعهد التكنولوجي 
 HighTouch للعلوم  العالي 
 ./ HighTech Science
األنشطة  هذه  أعطت  وقد 
للتحدث  الكثير  الطالب 
والكتابة عنه، وكان واحد من 
عام  كل  املفضلة  األنشطة 
ديترويت للفنون.  زيارة معهد 
وبعد الزيارة، عاد الطالب إلى 
املدرسة، وكتبوا عن جتربتهم 
وصنعوا أعماالً فنية بأسلوب 
املدرسة  وأقامت  معني.  فنان 
مع  بالتزامن  فنًيا  عرًضا 
رياض  يضم  موسيقي  حفل 
األول  الصف  األطفال وطالب 
األعمال  عرض  مت  والثاني. 
الفنية من املدرسة بأكملها 
املوسيقي.  احلفل  وبعد  قبل 
ا تعتبر مدرسة الطفولة  حقًّ
مكانًا  االبتدائية  املبكرة 

رائًعا!

 Schoolcraft سكولكرافت 
إلجراء  مرات  لعدة   College
العملية  العلمية  األنشطة 
من أجل زيادة مشاركتهم في 
معرض  أقيم  العلوم.  تعلم 
الكتاب املدرسي في مكتبتنا 
نيسان   29 من  الفترة  في 
)أبريل( وحتى 3 آيار )مايو(. وقد 
مبلغ  وهو  هدفنا  إلى  وصلنا 
1500 دوالر! وقد كانت فعالية 
معرضنا  ألنه  جًدا  ناجحة 
األول للكتاب في مدرسة تاو 
بعد  املعرض  أقمنا  لقد  بيتا. 
ملدة  الرسمي  املدرسة  دوام 
يوم واحد للعائالت واألصدقاء 
على  والتعرف  الكتب  لشراء 
دوج  ريد  بيج  ذا  كليفورد 
 Clifford the Big Red Dog
 Tau Betaتايجر بيتا  وتاو 
ريكس  وتيرانوسوروس   Tiger
وكان   .Tyrannosaurus Rex
الضيوف  من  العديد  لدينا 
العام!  مدار  على  الرائعني 
مدرستنا  إلى  الضيوف  جاء 
بني  ومن  وقراء.  كمتحدثني 
وحدة  رئيس  كان  ضيوفنا 
 Danny هايغن  داني  اإلطفاء 
Hagen واملارشال في مديرية 
 Marshall اإلطفاء بيل داميوند
من  والعديد   Bill Diamond
مدينة  في  اإلطفاء  رجال 
أعضاء  حضر  هامترامك. 
اخلالي  اجملتمعي  التحالف 
 Hamtramckاخملدرات من 
 Drug Free Community
فرجينيا  من  كل   Coalition
ريفيرا  وجنيفا  سكريزينيارز 
وليزا  توليكي  ومالغوسيا 
وروبن  سيويكي  وديالن  هاربر 

خالل  فوت،  وفرانسيس  كيل 
واملعلمني  اآلباء  اجتماعات 
وبيتنا املفتوح. خرج املعلمون 
ميدانية  رحالت  في  والطالب 
تعليمية خالل العام الدراسي. 
مع  املوسيقى  طالب  وذهب 
جروس  إلى  باباس  السيدة 
ملشاهدة  اجلنوبية  بوينت 
املسرحية املوسيقية اجلميلة 
 Beauty and والوحش 
Beast. كما ذهب الطالب في 
متحف  إلى  ميدانية  رحالت 
 Henry Fordفورد هنري 
ديترويت  ومتحف   ،Museum
 Detroit Historical التاريخي 
ديترويت  ومعهد   ،Museum
 Detroit Institute of للفنون 
مدرسة  خلقت  لقد   .Arts
مجتمع  وحتالف  بيتا  تاو 
هامترامك اخلالي من اخملدرات
 Hamtramck Drug Free
 Community Coalition
تضمنت  مذهلة  شراكة 
وعائالتهم  طالبنا  تثقيف 
جوانب  من  العديد  حول 
واحلفاظ  اخملدرات،  من  الوقاية 
جاء  وصحتهم.  أمنهم  على 
أعضاء ائتالف خاٍل من اخملدرات 
ليقرأوا جلميع صفوفنا خالل 
شهر  وهو  )مارس(  آذار  شهر 
مدرسة  قامت  كما  القراءة. 
الصحة  رحلة  ببدء  بيتا  تاو 
اجلمعة  يوم   »Health Hike«
الصحة  رحلة  بدء  قبل 
لقد  التعليمية.  للمنطقة 
كامل  أكادميي  عام  علينا  مر 
رائع ومثير للغاية في مدرسة 

Tau Beta تاو بيتا
أنطلقوا يا منور.

ومتعلمي  الدراسية 
وخدمات  اإلجنليزية  اللغة 
فريًقا  ليصبحوا  التالميذ 
ملضي  متاسًكا  أكثر 
قدًما  الطالب  جميع 
التعليمية  املنطقة  في 
ملدارس هامترامك العامة 
HPS. ونتيجة لذلك، قمنا 
املبذولة  اجلهود  بدمج 
املنطقة  مستوى  على 
ملواصلة  التعليمة 
الدعم  »تقنيات  تنفيذ 
السلوكية  والتدخالت 
PBISفي  أو   اإليجابية« 
نهج  وهو  املدارس.  جميع 
إلى  يستند  استباقي 
املستويات  ثالثي  منوذج 
يهدف  والتدخل  للوقاية 
آمنة  مدارس  إنشاء  إلى 
التركيز  ويتم  وفعالة. 
وتعزيز  تدريس  على 
االجتماعية  املهارات 
املشكالت  وحل  املهمة 
البيانات  على  القائمة 

ملعاجلة اخملاوف السلوكية 
تشكيل  مت  وقد  القائمة. 
لقيادة   PBIS الـ  فريق 
املنطقة التعليمية خالل 
 17-2016 الدراسي  العام 
وأصبح أقوى مع كل عام 
ويتكون  ناجح.  دراسي 
معلمني  من  الفريق 
يعملون  وخاصني  عامني 
العالقات  لتعزيز  مًعا 
املوظفني  بني  واملمارسات 
إن  واجملتمع!  والطالب 
جهود الـPBIS  جنبا إلى 
متعدد  نظام  مع  جنب 
الدعم  من  املستويات 
نظام  وهو   MTSS الـ  أو 
يعمل على توجيه مدارس 
هامترامك العامة لتكون 
من  رواًجا  أكثر  منطقة 
بتحقيق  صلتها  حيث 
السلوكية  االحتياجات 

جلميع املتعلمني.

هامترامك  قسم  يقدم 
للترفيه مجموعة متنوعة من 
جلميع  الترفيهية  األنشطة 
أصغر طفل  من  األسرة  أفراد 
فبرامجنا  طفل.  أكبر  إلى 
رياضية،  برامج  ليست مجرد 
بل إننا نقدم الرياضة والفنون 
كان  وقد  اخلاصة  والفعاليات 
رائعا!  عاًما   2019-2018 عام 
قوية  بداية  العام  بدأنا  فقد 
األلعاب  ألوان  فعاليات  مع 
النصف  الصيفية  النارية 
السنوية في ملعب كيوورث!

هو  اخلريف  موسم  أن  كما 
دائًما  ازدحاًما  األكثر  املوسم 
الفعاليات  إقامة  ظل  في 
حفالت  وتقام  واألنشطة. 
في  والكعك  التفاح  عصير 
 Fall Harvest اخلريف  حصاد 
واملنازل املسكونة ومسابقات 
بوو  الهالوين  عيد  في  األزياء 

لألسرة  متعددة  ورحالت  باش 
وكبار السن. بعد العام اجلديد، 
موسم  إلى  مباشرًة  قفزنا 
السلة  كرة  دوري  مع  الشتاء 
للناشئني حيث استعاد طالب 
ويست  ديكنسون  مدرسة 
من  جديد!  من  البطولة 
احتفاالت  استضفنا  هناك، 
 Daddy واالبنة  األب  غداء 
اجلديد   ،Daughter Brunch
البيض  ومهرجان  العام،  هذا 
الفصح عيد  في  اخملفوق 

 ،Easter Egg Scramble
بحدثنا  العام  وسننتهي هذا 
 Inflate-a Thon at،اجلديد
السنوية  ورحلتنا   ،Pulaski
 Cedarبوينت سيدر  إلى 
مركز  أن  عن  ناهيك   ،Point
مركز  في  البدنية  اللياقة 
اجملتمع للكبار هو دائًما مكان 
رائع ملمارسة التمارين أو أخذ 

متارين  من  شيء  أي  في  درس 
الكارديو إلى الرقص الشرقي. 
أشهر  إلى  نتوق  فنحن 
فيها  تنطلق  التي  الصيف 
للكبار.  الرياضية  البطوالت 
املسابقات  لبعض  بالنسبة 
للبالغني  ميكن  الودية، 
بطوالت  إلى  االنضمام 
السوفتبول  كرة  في  الدوري 
والكيكبول. كما يقدم برنامج 
لدينا،  النشيطني  املسنني 
والتعلم  والترفيه  الراحة 
الشهرية  الرحالت  مع   -
اخلاصة  التعليمية  والدروس 
نشجعك  نحن  والفعاليات. 
ما  كل  في  املشاركة  على 
األصدقاء  من  عالم  نقدمه. 
ينتظركم  واللياقة  واملرح 
نأمل  مباشرة.  بابكم  خارج 
الصيف  هذا  نراكم  أن 
ونشكركم على العام الرائع!

ال ميكنني أن أكون أكثر فخراً 
بفريقي في مدرسة هولبروك. 
مبدأ  على  ثابتني  كانوا  لقد 
رعاية كل طالب في هولبروك 
صعبة،  املهمة  يوم.  كل  في 
لكننا نواصل جهودنا من أجل 
بعض  إليكم  الطالب.  جناح 
الدراسي  العام  حول  األفكار 
عام،  كل  في   :2019-2018
مدرسة  في  املعلمون  ينتظر 
طالبهم.  وصول  هولبروك 
أساتذتنا  يكون  ما  فعادة 
الدراسي  للعام  متحمسني 

 Top: Live reindeer visit
.from Carousel Acres
 Left: More hands-on
.science with Jupiter Jaye
 Below:  Dumpster Doug
 )Doug Scheer Assembly
 Shows( on Earth day,
 talking about recycling
and pollution

متاًما كحال طالبنا في صٍف 
بالطالب  مليء  مختلف 
واالستراتيجيات  املبتهجني، 
يستخدمونها  التي  اجلديدة 
للنجاح.  طالبهم  إلعداد 
بوجود  محظوظني  كنا  لقد 
كاونتي  واين  استشاريي  من 
 READ وموظفي   RESA
وغيرهم  لالستشارات   180
داخل وخارج منطقتنا لدعم 
الطالب  وإشراك  التعليم 
في  حققنا  فقد  والتعلم. 
في  مكاسب  املاضي  العام 

 .M-STEP الوالية،  تقييم 
ليحدث  كان  ما  اإلجناز  وهذا 
والتفاني  اجلاد  العمل  لوال 
وموظفونا  أبداه طالبنا  الذي 
في  فريق  ونحن  وعائالتهم. 
نواصل  هولبروك  مدرسة 
كل  تعليم  في  فارق  إحداث 
تفضل  هولبروك.  في  طالب 
املزدحمة  التعلم  بيئة  بزيارة 
في  باحلياة  والنابضة 
أليس  في  القصر  هولبروك. 

في انتظاركم!
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Basem Abbas Ashraf Ahmed Ebad Ahmed Fuzul Ahmed Nasim Ahmed Nouradein Ahmed Shahin Ahmed Shobi Ahmed

Al-Mutasim Ballh Aiyash TaTaT nia Akhter Hamida Akter Shabina Akther Arkan Al-Ghazali YaYaY hya Al-Hubaishi Mohamed Al-Kuhlani Saleh Alasad

Omar Albadani YaYaY ser Aldouais Ezadeen Alfakeeh Abdollah Alfareh Amerah Algahim Emad Algehaim FaFaF kri Alghazali Maeen Algofi

Omar Alhadad Layla “Alhalemi,” WaWaW seem Alhlimi Ryadh Alhussein Abobakr Ali Ahmed Ali Bakil Ali Basem Ali

Hamdi Ali Ismail Ali Kashif Ali Mahbub Ali Wesam Ali Abdulrahman Aljahim Ammar Aljamali Izaldeen Aljamali

TeTeT mille Allen ToToT ndra Allen Ahmed Almadrahi Mohammed Almattery Yusif Almuwallad Imran Alomari Noah Alpara Emaad Alqosimi

Bashar Alqusaimi Ezzeddine Alraimi Mohamed Alrobaiey Miriam Alrohani Umran Alsabahi Hamood Alsahari Anbarah Alsaidi

Isam Abdullah Issa Ghareeb Jamal Alzamzami Jesse Lee Joshua Williams Juli Begum Khalid Salah Mohamed Hizam

Mohammed Musaid Mosammat Akter Nadar Mohamed Noah Price-Stoked Omar Obeid Rahim Uddin Rayid Shamakh Sadia FaFaF hl

Shamsia Khanom Shelby Stubbs TaTaT ’TyTyT ana Davis TeTeT renaia Lais Thomas TeTeT eple TrTrT evon Winston YoYoY usra Choudhury

تعّرف على خرجيي عام 2019   ألعدادية هامرتاميك

تعّرف على خرجيي عام 2019  ألعدادية هورايزون التكملة من صفحة 2
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Yunas Alsayyyyy adi YaYaY ’Qoob Alwageeh TaTaT uhida Anzum Eldin Arifovic Hany Ashabi Hassan Ashaif Sharafadin Ashubi Hesham Assarawie

Elmin Atic Husain Aymen Kristian Baker Mirela Baltic Nedim Basic TaTaT rsha Baynham Dina Begum Husnaara Begum

Mahnaz Begum Musammat Begum Nayema Begum Shuma Begum Thaniya Begum Gabrielle Belcher DeMarco Bomar Diago Brooks

Brianna Brown Zacchaeus Brown Jaylin Caldwell Maximilian Chabowski Saadman Choudhury TaTaT hmida Choudhury Abdus Chowdhury Ahmed Chowdhury

FaFaF hima Chowdhury Sadia Chowdhury Sujuju an Chowdhury Nusrat Chuwdhury Muhamed Coragic Patryk Czubek WaWaW seem Dagenah Mukta Das

Deb Diganto Jordan Dicus TyTyT ’Rice Ford Brianna Frame Basher Ghaleb Allaw Ghalib Amer Gunic Rodjdjd ay Harris

Jahidul Hasan Kazi Hasan TaTaT njnjn im Hasan Adnan Hassan Haroon Hassan Muad Hassan Amila Hatibovic FaFaF hd Hezam

Shayma Howaig Laronda Hubbard Asmahan Hussain Thasmina Hussain FaFaF rhan Ifran Bismah Imran TeTeT rence Ireland Mahidul Islam

MD Islam Sayma Islam TaTaT hera Islam Bakir Islamovic Jerry Jackson TyTyT ra Jackson Elma Jahajaja Nabeha Jawany

Ahmed Jobeh Israth Johan Mianna Jordan Jubeda Juby FaFaF izah Juhi Martin Juncajaja Emad Kaid Ermina Karasuljlic

تعّرف على خرجيي عام 2019   ألعدادية هامرتاميك
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Esam Kasem Mjad Kassem Kother Kassim Nayem Khan Zamia Khan Aklema Khanom Filloreta Kllokoqi Khadeejeje ah Laskar

Priyanka Laskar Amra Lekic Tierra Lewis Mashia Lima Jamar Luster Marcel Mackey Syeda Mahfujuju Mah- jabin Kazi

Niel Malahi Nahim Miah Thanvir Miah Sharmin Miniag Armando Mitajaja Benjnjn amin Mitchell Abdo Mohamed Thair Mohamed

WaWaW jaja di Mosleh Ghadah Mozeb Aminul Mukith Abid Munsif FaFaF had Murshed Saif Musleh TaTaT hmid Mustafa Abdulbari Nagi

Nusrat Nansy Abdulrahman Nasher TaTaT hmina Noushin Bayan Obahi Demarkos Oneil Shamim Parvez Jada Plam Ifinan Quray

Bazlur Rafi Zahra Rahimee Amzadur Rahman Mahbubur Rahman TaTaT nvir Rahman Thaslimur Rahman Ushnath Rahman Christopher Rickett

Cristian Rodriquez Sakhr Said Alyamamah Saleh Mohamed Saleh Nora Saleh Raafit Saleh Ashleigh Sanders Anika Sara

Sandro Saravija Kamal Sayed Saydur Shopneel Danielle Simmons Derrico Smart Breanna Szpytyty ak Sayeda TaTaT hreen Ado TaTaT lic

Mohamed Thabet Ahmed Thabit Haris TuTuT fek LaKela TyTyT ler Jenny Uddin YaYaY qub WaWaW sel Jelesha Williamson Mariah Wilson

Ryan Witherspoon Makayla Wright Marvin Wright Alana Ziomek Kamal Zokari Sima Alim Poll Chowdhury Al TaTaT her

تعّرف على خرجيي عام 2019   ألعدادية هامرتاميك
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Deadline for 
classifieds

for next week is
Thursday at Noon
(313) 874-2100
to Place Your Ad

leanneconger@gmail.comOffice (810) 375-2500 • Cell (586) 214-4663

DiamondRealty and Associates

Leanne 
Zaliwski-Conger
Hamtramck Native/Specialist

Associate Broker
Multi-Million Dollar Producer

Visit www.DiamondRealty-Associates.com
fofof r more infofof rmation

Sell YoYoY ur
Home for

ToToT p Dollar!

2922
Carpenter,

Brick
Commercial

building,
$299,900

11518 Nagel
4 Bedrooms,
Large Living

room, updated
Kitchen and

Bath
Mother in
suite upstairsrsr

$119,900

11667 Jos.
Campau -

Commercial
space for lease

$2,300/
month OR
business

opportunitytyt at
$70,000

12097 Lumpkin -
$99,900

Fresh painted exterior and in-
terior T/T/T O, new flooring T/T/T O,
new kitchen and bath with ce-
ramic, vinyl windows, new fur-
nace, new plumbing, upstairs
has new electric, 4 bedrooms
and additional space for offiffif ce
or play room, 2 full baths, 2 car
garage, first floor laundry,

11387 Moran
$124,900

LOCATATA ION,
LOCATATA ION!

Mul m
2 b ooms,

1 bath, Kitchen
& LR in
each unit

3316 Comstock
REDUCED $89,900
Large Single family home

on double lot,
4 bedrooms, 1.1 baths,

& 2 car garage

11410 St.
Aubin

$124,900
Multi-family,y,y
3 bedrooms,

1 bath, Kitchen
& LR in each unit

PuPulPltPtiPi-P-fPfaPamPm
bPbePedPdrProPoE

O

E
ON

E
N

mEmiEilElyEy,E,
oEomEmsEsNDDING!

• We accept most
insurance policies

• Our prices are very
competitive

• We carry a large selection
of natural products, Polish
medicines and cosmetics

10300 Jos. Campau
(Corner ofTrTrT owbridge)

A professional
pharmacy 

serving your
needs.

Chet Kasprzak
Pharmrmr acist

FUNERAL DIRECTORY
When the need arises, these caring professionals are ready to help.

2687 Caniff, Hamtramck
(313) 365-5240

Contitit nini uouslylyl ownwnw ed and opopo erarar tetet d by ththt e KrKrK oror t FaFaF milili ylyl sinini ce 193939 5
Alexandra Krot, Manager

David A. Krot, Public Relations

Jurkiewicz & Wilk Funeral Home
MICHAEL A. WILK, DIRECTOR ROBERT A. WILK, DIRECTOR

2396 Caniff at Brombach   |   313-365-9600

The Hamtramck Review
Published every Friday

3020 Canifffff , Hamtramck, MI 48212
Phone: 313-874-2100 FaFaF x: 313-874-2101

www.hamtramckreview.com
email news@thehamtramckreview.com

Publisher: John Ulajaja • (248) 866-1110
julajaja @thehamtramckreview.com

Editor: Charles Sercombe

Offiffif ce Manager: Jean Ingenthron

Sales Manager: Dave Sweet

Copy Editor: Alan Madlane

This newspaper is not responsible for mistakes in advertising beyond the cost of the space involved.

StJosephsHealthcare.com
Hamtramck • 313-874-4500

Leaders
in Short-Term

Rehabilitation

Providing quick recovery 
and quality care through 
our comprehensive 
rehabilitation program.

MEN’S HAIRCUTS

313-875-8972
Best qualitytyt fofof r ththt e best prices.

BARBER
SHOP

Seniors (60+)

$850
Men’s Cut

$950

9517 Jos. Campau
— Hamtramck —

Call for Hours

Continued front pagegeg

Quick Hits

Get Yourself 
NOTICED!

Place an ad today.Place an ad today.

(313) 874-2100
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NNNNeeewww fifififibbbbeeerrr ooopppttttiiiicccsss wwwiiiillllllll bbbbeee

For every $100 spent in locally
owned business, $68 returns

to the community
source: the350project.net

Furnished room for rent,
utilities included, no pets,
313-327-8245. 5/24

Share an apartment at
3618 Canifffff , all utilities
included, $450.mo., + de-
posit, 313-434-9759. 6/14

Hamtramck, nice clean in-
come property, 4 units, 2
bldgs., 1st bldg. has 6
rms. up, 6 down, 2nd
bldg., 2 furnished rms.
up, 2 furnished rms.
down, well kept, new roof,
asking $210,000, Annie,
248-435-6284, 248-892-
8989. 6/14

12829 St. Louis, 2 story,y,y 5
BR, upper and lower each
have kitchen, bath, dining
and living rm, Palo and
Diane 248-659-2325.

2954 Goodson, 4 br.r.r , living,
dining rm., kitchen, full
basement, 2 car garage,
turn-kekek y house, $125,000,
248-879-2521, ask fofof r
Pete.

New Al-Baraka, call 313-
366-0500 or 202-664-
2756.

APARTMENTS & FLATS 
FOR RENT

STORE FRONT
FOR LEASE

HOUSE
FOR RENT

HOUSE
FOR SALE

FURNISHED ROOM
FOR RENT

HOUSE
FOR SALE

ROOM
FOR RENT

PhPhnPn lPlaPawPw EENDING!

قسم  يخطط  وكذلك 
مدينة  في  التكنولوجيا 
لوضع  أيًضا  هامترامك 
وصيانة  لبناء  اتفاقية 
البصرية  األلياف  كابالت 
من  بوصة  كل  وفحص 
البصرية  الكابالت  هذه 
وإجراء اإلصالحات الالزمة 
جلميع املباني. وقد تلقينا 
متوياًل فدرالًيا، ونحن بصدد 
التنصيب  عملية  جدولة 

عالية التقنية

تتمة الصفحة األولى

حتديثات 
تكنولوجية تأتي 

هذا الصيف
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برنامج تثقيف طالب مدرسة كوسيوسكو املتوسطة KMS عن ديانات العامل

يف مدرسة ديكنسون إيست، يستفيد الطالب من األنشطة الاّلمنهجية

يف برنامج تعليم الكبار  Adult Ed ، الطالب حيققون النجاح

توسيع خدمة دعم الطالب لزيادة رعاية الطالب

الطالب يشاركون يف مغامرة التعلم يف مدرسة 
ديكنسون ويست

تلبية احتياجات متعلمي اللغة اإلجنليزية تتطلب العديد من اإلمكانات
بقلم نوو إيفزاج، مدير

بقلم كوري بتس/ مدير املدرسة

بقلم جورج هيل

بقلم كريستني هورت

بقلم جيمي يانكوفسكي

ELD بقلم جليلة أحمد، مديرة برنامج متعلمي اللغة اإلجنليزية
مدرسة  من  طالب  شارك 
في  اإلعدادية  كوسيوسكو 
امليدانية  الرحالت  برنامج 
برعاية   )RDJ( الديني  للتنوع 
بني  الشراكة  قيادة  مجلس 
األديان من العاصمة ديترويت 
-2018 الدراسي  العام  طوال 
الصف  طالب  وزار   .2019
ببرنامج  امللتحقون  السابع 
كوسيوسكو  مدرسة 
ملتعلمي   KMS اإلعدادية 
عبادة  دور  اإلجنليزية،  اللغة 
ديترويت  مدينة  في  مختلفة 
املعتقدات  على  للتعرف 

والتقاليد والثقافات األخرى.
الديانة  عن  الطالب  تعلم 
إميانويل  معبد  في  اليهودية 
مبدينة أوك بارك؛ وعن الديانة 

الكنيسة  في  املسيحية 
األولى  املشيخية  اإلجنيلية 
مبدينة برمنغهام؛ وعن الديانة 
الوحدة  مركز  في  اإلسالمية 
بلومفيلد  مبدينة  اإلسالمية 
السيخية  والديانة  هيلز 
في  السيخ  جمعية  في 
ستيرلنك  مبدينة  ميشيغان 
الهندوسية  والديانة  هايتس 
في معبد سري فينكاتيسوارا 
نوفاي.  مبدينة  الهندوسي 
واختتم البرنامج باستكشاف 
معهد  في  بالفن  اإلميان 

ديترويت للفنون.
في  املتطوعون  رحب  وقد 
بالطالب،  العبادة  دور  جميع 
معتقداتهم،  وشاركوهم 
حتى أنهم أعدوا لهم وجبات 

تقليدية. وشملت أبرز فعاليات 
كوسيوسكو  مدرسة  طالب 
مشاركتهم   KMS اإلعدادية 
في  تقليدي  زفاف  حفل  في 
بارتداء  وقاموا  إميانويل،  معبد 
وضع  وجتربة  الساري  زي 
العمائم في مجتمع السيخ. 
تدير  التي  كامير  لويندي  وفًقا 
امليدانية  الرحالت  برنامج 
فقد   ،RDJ الديني  للتنوع 
أنشأ مجلس قيادة الشراكة 
العاصمة  في  األديان  بني 
ديترويت البرنامج املذكور في 
عشر  احلادي  هجمات  أعقاب 
 9/11 )سبتمبر(  أيلول  من 
كوسيلة لتشجيع التسامح 
جميع  في  والتفاهم  الديني 
والية  شرق  جنوب  أنحاء 

ميشيغان.

يظل متعلمو اللغة اإلجنليزية 
في  منوا  الطالب  أسرع   )ELs(
يوجد  حيث  املتحدة  الواليات 
أكثر من ثمانية ماليني طالب. 
مدرستنا  منطقة  ففي 
متعلمو  يشكل  التعليمية، 
 65  )ELs(اإلجنليزية اللغة 
بأكملها  املنطقة  من   ٪
اللغة  بينما يشكل متعلمو 
 )FELs( السابقون  اإلجنليزية 
وباعتبارها   .٪  10 حوالي 
فيها  تعليمية  منطقة 
اللغة  متعلمي  من  العديد 
اإلجنليزية ELs، فمن الضروري 
بروتوكول  منوذج  ننفذ  أن 
احملمي  التعليم  مراقبة 
هو   SIOP ومنوذج   .)SIOP(
على  قائم  تعليمي  منوذج 
في  فاعليته  أثبت  األبحاث 
متعلمي  احتياجات  تلبية 
في   ELs اإلجنليزية  اللغة 
جميع أنحاء الواليات املتحدة. 
تسعة  بوجود  فخورون  نحن 
منطقتنا  يقودون  مدرسني 
 .SIOP منوذج  باستخدام 
تدريًبا  املعلمون  تلقى  فقد 
التعليم  إدارة  برعاية  مكثًفا 
 .MDE ميشيغان  والية  في 
بالنسبة  ذلك،  إلى  إضافًة 

يقودون  الذين  للمعلمني 
فإننا  املهنية،  القيادة  جهود 
تقدمي  ملواصلة  متحمسون 
 ٪  100 بنسبة  تعويضات 
هامترامك  مدارس  ملعلمي 
يعملون  الذين   HPS العامة 
من أجل تأييد متعلمي اللغة 
اإلجنليزية ESL. ومن اإلجنازات 
قسم  إنشاء  األخرى  الكبيرة 
مشاركة أولياء األمور املوجود 
اللغة  متعلمي  إدارة  داخل 
لدينا  حالًيا،   .ELD اإلجنليزية 
ُمساعدان لتنظيم مشاركة 
ولديهم  األمور  أولياء 
التالية:  اجملاالت  في  اخلبرة 
واألمان،  السالمة  الصحة، 
اإلجنليزية  وبرنامج  والتغذية، 
وتعليم   ،ESL ثانية  كلغة 
ومن  والتعليم.  الكبار، 
يقدمه  الذي  الدعم  خالل 
براونليود  السيدة  املُساعدان، 
والسيدة   BrownLlyod
من  متكنا   ،Alnajar النجار 
إجناز العديد من األمور لدعم 
واجملتمع.  والطالب  اآلباء 
وكانت لدينا صفوف لتعليم 
استمرت  احلياتية  املهارات 
وسوف  دراسيني  فصلني  ملدة 
خالل  استمرارها  على  نعمل 

فصل الصيف. ويتعلم أولياء 
مشاركة  برنامج  في  األمور 
اجلدد  الوافدين  من  الوالدين 
تطوير  أثناء  احلياتية  املهارات 
ومحو  اللغة  في  مهاراتهم 
اإلجنليزية،  باللغة  األمية 
لدعم  استراتيجيات  وتعلم 
محو األمية األسرية، ومهارات 
األبوة واألمومة. »تُظهر عقود 
من البحث أنه عند مشاركة 
أولياء األمور، يحصل الطالب 
ومعدالت  أعلى،  درجات  على: 
أفضل  وحضور  أعلى،  تخرج 
الدافع،  وزيادة  املدرسة،  في 
اإليقاف  معدالت  وانخفاض 
وانخفاض  املدرسة،  عن 
اخملدرات  تعاطي  معدالت 
حاالت  وتقليل  والكحول، 
السلوك العنيف« وذلك وفق 
بوالية  التعليم  إدارة  تقارير 
نقل  هو  والهدف  ميشيغان. 
ناجني  كونهم  من  اآلباء 
ثقافيني.  قادة  إلى  ثقافيني 
اللغة  متعلمي  إدارة  تعمل 
تقوية  على   ELD اإلجنليزية 
والطالب  املوظفني  إمكانات 
وأولياء األمور؛ وهذا التحالف 

سوف يدعم إجناز الطالب.

مدرسة  موظفو  يفتخر 
االبتدائية  ويست  ديكنسون 
مع  التعلم  فرص  مبشاركة 
كل طالب، وكل ولي أمر وكل 
كل  ففي  اجملتمع.  في  عضو 
عام تقوم مدرسة ديكنسون 
ويست بفتح أبوابها ملشاركة 
التعلم  فرص  من  العديد 
جتربتها  طالبنا  خاض  التي 
مع عوائل مدرسة ديكنسون 

ويست.
الدراسية  السنة  شهدت 
من  الكثير   2019-2018
في  اجلديدة  التغييرات 
إيست  ديكنسون  مدرسة 
عدد  حاليا  ولدينا  االبتدائية. 
760 طالًبا، وقد حتقق النجاح 
مدرسة  داخل  الطرق  بشتى 
االبتدائية:  إيست  ديكنسون 
األكادميي،  املستوى  على 
حتسينات  اجملتمع،  ومشاركة 
واألنشطة  األبنية  في 
يعمل  أكادميًيا،  الالمنهجية. 
بجد   Dolphin دولفني  طالب 
مناهج  من  يتعلمون  بينما 
 ELA اإلجنليزية  اللغة  فنون 
جناحنا  أن  اجلديدة  االبتدائية 
ثمرة  هو  املستمر  األكادميي 
بذلته  الذي  الشاق  العمل 
من  املتميزة  مجموعتنا 
طاقم  جانب  إلى  الطالب 
املعلمني األكثر تفانًيا واألكثر 
مكان.  أي  في  املتواجد  خبرة 
األمية  ومحو  القراءة  وتعد 
ونواصل  قوي  تركيز  موضع 
املدرسة  نظل  لكي  العمل 
في  أداًء  األعلى  االبتدائية 
إلى  يرجع  وهذا  املنطقة، 
املبني  التعليم  على  تركيزنا 
الصغيرة.  اجملموعات  على 
فقد أطلقنا هذا العام منهج 
الرياضيات بعد جتديده؛ حيث 
يشارك الطالب في محادثات 

الدعم  نظام  تعني   MTSS
متعدد املستويات.

هامترامك  مدارس  اعتمدت   
العامة نظام MTSS باعتباره 
منهًجا للنظر إلى كل طفل 
ثالث  منذ  كامل  ككيان 
هذا  اعتماد  وعند  سنوات. 
جلنة  تشكيل  مت  النظام، 
مستوى  على  اإلدارة  تضم 
املنطقة التعليمية واملعلمني 
االجتماعيني  واألخصائيني 
جميع  في  النفس  وعلماء 
الفريق  وقام  املنطقة.  أنحاء 
احلالية  املناهج  بدراسة 
وغير  األكادميية  اآلثار  لفهم 
الطالب  لتعلم  األكادميية 
نظام  تطوير  إلى  وسعى 

يعمل ملدارس هامترامك.
الدراسية،  السنة  هذه  في 

يوم  الضيف،  القارئ  يوم 
اإلفريقي  األميركي  التاريخ 
هي  التعلم  إلى  سفر  وجواز 
ملشاركتها  فرص  ثالثة  فقط 
مدرسة  في  العوائل  مع 
 .DW ويست  ديكنسون 
التاريخ  يوم  أنشطة  وكانت 
قد  اإلفريقي  األميركي 
والرقص  بالغناء  اكتملت 
والفن. وأمضى الطالب اليوم 
التاريخ  منغمسني في قصة 

األميركي اإلفريقي. وقد تعرف 
من  العديد  على  الطالب 
في  التاريخية  الشخصيات 
اإلفريقي  األميركي  التاريخ 
قصصهم  إلى  واستمعوا 
وقد  واملثابرة.  االنتصار  عن 
القارئ  الضيف  يوم  استقبل 
في  قارئًا  ضيًفا   22 السنوي 
ويست  ديكنسون  مدرسة 
بينهم الري سبريل  DW، من 
التليفزيونية   WDIV قناة  من 
سيوود.  السيدة  صف  في 
للمشاركة  رائًعا  يوًما  وكان 
أن  ونأمل  القراءة  فرحة  في 
يكون جميع طالبنا قراًء مدى 
احلياة. أما فعالية جواز سفر 
يقوم  فعالية  فهي  للتعلم 
الطالب )الطالب(فيها بقيادة 
في  جولة  في  األمور  أولياء 
املدرسة التي يشاركون فيها، 
األنشطة  في  واحدة،  كأسرة 
وتركز  اخملتلفة.  التعليمية 
كل محطة على مقاطعة أو 
منطقة مختلفة من العالم، 
كل  أنشطة  متثل  حيث 
األكادميية  املساهمة  محطة 
العالم.  في  البلدان  لتلك 
وقد سعدنا مبشاركة خبراتنا 
العام  لهذا  التعليمية 
موظفو  يتطلع  الدراسي. 
ويست  ديكنسون  مدرسة 
هذا  مواصلة  إلى  االبتدائية 
املقبل.  العام  في  التقليد 
قضاء  جميعا  لكم  أمتنى 

صيف رائع. رياضية  ومسائل  رقمية 
صعبة على جميع مستويات 
ويتمتع  الدراسية.  الصفوف 
 Dolphin دولفني  طالب 
بفرص خارج املنهج الدراسي 
تعزز  الدراسي  العام  هذا 
املدارس  في  جتربتهم  من 
العديد  جانب  إلى  األكادميية 
فيما  األخرى.  املبادرات  من 
املتاحة  الفرص  بعض  يلي 
• مجلس الطالب  العام:  هذا 
 • حديًثا  تشكيله  مت  الذي 
اليوم  خالل  موسيقية  فرقة 
تذكرة  برنامج   • الدراسي 
مع  خاصة  تذكرة   –  ”Fin“
وشهرية  أسبوعية  فعاليات 
متني  مع  الرسم  مثل 
  ”painting with a wish“أمنية
 Golden الذهبي   احلذاء   •
 Paintbrushو  Micو  Shoe
األسبوعية  الكتاب  وجوائز 
حسن  على  الطالب  ملكافأة 
 • اإلثراء.  دروس  اختيارهم في 
 Golden الذهبية  الصينية 
 • الكافتيريا.  لنجاح   Tray
صف  كل  في  الشهر  طالب 
دراسي وعلى مستوى املدرسة 
 • للشهر  السالمة  إجراء   •
نادي براعم البستنة • احلدث 
السنوي األول »البداية األولى 

مع اآلباء«
مبنى  من  إيجابية  إحاالت   •
إيست  ديكنسون  مدرسة 

الكثير  مع  بسرعة  يتحسن 
مت  اجملتمعي.  الدعم  من 
االنتهاء من جتديد الكافتيريا 
جديدة  طعام  خيارات  ولدينا 
باإلضافة إلى خيارات »حسب 
طالء  مت  وكذلك  الطلب«. 
الطابق األول وأصبح لدينا اآلن 
أرضية جديدة لصالة األلعاب 
الرياضية. باإلضافة إلى ذلك، 
خارج  القمامة  أوعية  أضفنا 
برنامجنا  ونواصل  املدرسة 
وفي  املدرسي.  التدوير  إلعادة 
قمنا  الدراسية،  صفوفنا 
بتحويل العديد من الصفوف 
ونحن  جلوس«،  »أماكن  إلى 
فخورون بأن نعلن أننا مدرسة 
»ذات تكنولوجيا فردية 1-1«. 
بوك  كروم  أجهزة  لدينا 
 I-Pad آيباد  أو   Chromebook
في كل صف دراسي مبا في ذلك 
ولدينا  اخلاصة  املواد  صفوف 
ا دراسيًّا مع شاشات  11 صفًّ
رقمية جديدة تعمل باللمس. 
يستخدم  الرئيسي،  املكتب 
اإللكتروني  التدقيق  اآلن 
للتحقق  الطالب  لدخول 
نحن  املتأخرين.  الطالب  من 
والتحقق  للتوقف  ندعوك 
من مدرسة ديكنسون إيست 

دولفني!

هامترامك  في  الكبار  تعليم 
يستمر في االزدهار! 

الدراسية  السنة  انتهاء  مع 
واإلداريني  املعلمني  واستعداد 
واملشاركني في برنامج تعليم 

التعليمية  املنطقة  أنشأت 
املدرب  هو  وظيفًيا  منصًبا 
مواصلة  في  للمساعدة 
لدعم  منطقتنا  عملية 
يدعم  املنصب  وهذا  الطالب. 
مبنى،  كل  في   MTSS فرق 
ويحسن  املعلمني،  ويدعم 
حول  املهني  التطوير 
ذلك  في  مبا   MTSS عملية 
التقدم،  ومراقبة  التدخالت 
تطوير  في  يشارك  وكذلك 
جميع  في  الدراسية  املناهج 
تعيني  مت  وقد  املستويات. 
هامترامك  فريق  في  عضو 
في  املنصب  لهذا   MTSS
وهي  )يناير(  الثاني  كانون 
على  احلني  ذلك  منذ  تعمل 
مدارس  تقنية  استخدام 
 HPS العامة  هامترامك 

لتحسني  املتاحة  والبيانات 
وقد  واملعلمني.  الطالب  دعم 
إلى   MTSS عملية  قدمت 
هامترامك  مدارس  مجلس 
في  وبدأت   HPS العامة 
مراقبة  على  املباني  تدريب 
التقدم. كما شاركت مع فرق 
تطوير املناهج الدراسية على 
التعليمية  املنطقة  مستوى 
وكانت  املقاطعة  ومستوى 
على  لهامترامك  ممثلة 
في  املقاطعة  مستوى 
التعليمية  واملنطقة   .MTSS
النهج  لهذا  متحمسة 
كل  مساعدة  في  املتمثل 
فهم  خالل  من  طالب 
وسوف  الفردية  احتياجاتهم 
العمل  هذا  دعم  في  تستمر 

املهم.

يتهيأ  هامترامك  في  الكبار 
والعطلة  والتخرج  لالنتهاء 
الصيفية، يسرنا أن نعلمكم 
استثنائية  سنة  بتحقيق 
من  أكثر  التحق  فقد  أخرى. 

الدروس  في  مشارك   300
اخلاصة بتعلم اللغة اإلجنليزية 
للمبتدئني  ثانية  كلغة 
واملتقدمني،  واملتوسطني 
 GED العام  التعليم  وتطوير 
الثانوية(  الشهادة  )معادلة 
املرحلة  إكمال  وصفوف 
سبعة  تلقى  حيث  الثانوية. 
برنامجنا،  ضمن  مشاركني 
بهم.  اخلاصة   GED شهادة 
منهم  العديد  اجتاز  وكذلك 
اختبارات  من  أكثر  أو  واحًدا 
األربعة   GED موضوع  مجال 
بجد  العمل  في  واستمروا 
ففي  هدفهم.  حتقيق  نحو 
العام،  لهذا  التخرج  حفل 
من  العديد  سيتلقى 
الدراسة  شهادة  املشاركني 
أعمار  تتراوح  حيث  الثانوية. 
 45 إلى   20 بني  ما  اخلريجني 
عاًما، وبهذا يثبت مشاركونا 
أبًدا  األوان  يفت  لم  أنه 
العام،  هذا  هدفك!  لتحقيق 
الصف  خارج  التعلم  أخذنا 
بزيارة معهد  وقمنا  الدراسي 
ديترويت للفنون ومصنع فورد 
الرحلتني  كلتا  كانت  روج. 
ملهمة  تعليمي،  طابع  ذات 

وحققت جناًحا مبهرًا!

 Above: Seven of our Adult Ed students earned a GED this year.
 Below: Adult Ed students visited the Detroit Institute of Arts and the
Ford Rouge Factory

 Above: The staff of Dickinson West Elementary School pose for a
 photo. Below: The school’s Passport to Learning is a favorite event
.for students and their parents




