
هامترامك  مدارس    
منطقة  هي  العامة 
وتلتزم  بالتنوع  حتتفل 

بالتَميُّز.
التحديات  نتفهم  نحن 
كل  في  نواجهها  التي 
اإلنصاف  فجوة  من 
ذلك  ومع  اإلجناز،  وفجوة 
وسنواصل  مرنون  فنحن 
منطقة  لنكون  العمل 

تعليمية متميزة.
اجلميع  مع  األمر  يبدأ 
التعليمية  املنطقة  في 
وفهم  غرضنا  ملعرفة 
من  والعمل  أهدافنا 
هم  طالبنا  أجلهم. 

هدفنا.
في  األول  اليوم  منذ 
أنا  كنت  العمل، 
والسيدة لينيم، والسيد 
والسيد  فاوريزنكي، 
،نقوم  بالفعل  الرش، 
كان  للبنايات.  بزيارات 
املساحة  رؤية  املهم  من 
التي يستخدمها طالبنا 
العام  طوال  وموظفونا 

الدراسي.
اجملاالت  مالحظة  كانت 
ووضع  القلق  تثير  التي 
خطة عمل من األولويات 

بقلم جليلة أحمد
املشرفة العامة

التكملة ص3
التكملة ص2التكملة ص2

بقلم كارول بول
قسم املناهج والتقييم

بقلم شيري لينيم
مديرة املالية

على  العام:  املشرف  من 
التحديات،  من  الرغم 

تلبية االحتياجات فإننا نزدهر
املتغرية للمناهج 

الدراسية للمنطقة 
التعليمية

    أثبتت املنطقة التعليمية دوالرات الضرائب اخلاصة بك تقطع شوطًا طويال يف مدارس هامرتامك
العامة  هامترامك  ملدارس 
مجال  في  رائدة  أنها 

التعليم اجليد.
مؤكد  جودتها  على  دليل 
من خالل دعم أفراد اجملتمع 
والطالب  واآلباء  واملدرسني 
كان  تقدميه،  منذ  والقادة. 
املدارس  مناهج  قسم 
هامترامك  في  وتقييمها 
تنويع  في  رائًدا  مؤثرًا 
التعليمية  املمارسات 

جلميع املتعلمني.
القسم  عام،  بشكل 
املناهج  مسؤول عن تطوير 
على  بناًء  والتقييمات 
قبل  من  املرسخة   املعايير 
والية  في  التعليم  إدارة 

ميشيغان.
تطوير  القسم  يدعم  كما 
التكميلية  امليزانيات 
وتنفيذ البرامج املمولة من     

     صندوق التمويل العام هو 
املنطقة  تشغيل  صندوق 
املكان  وهي  التعليمية. 
إحتساب  فيه  يتم  الذي 
املستخدمة  األموال  جميع 

إلدارة العمليات اليومية.
العمليات  هذه  تشمل 
 400 من  ألكثر  رواتب  دفع 
املدرسني  تزويد  موظف، 
شراء  بالتدريب،  واملوظفني 
األثاث  املواد،  املستلزمات، 
العامة،  اخلدمات  واملعدات، 
املباني  وصيانة  وإصالح 

اخلاصة بنا.
اإلدارة  مع  نتعاون  نحن 
للتأكد  املدرسة  ومجلس 

املنطقة  أولويات  تلبية  من 
اإلدارة  بسبب  التعليمية. 
الصندوق  لدى  القوية  املالية 

العام فائض جيد.
املالية  الشؤون  تدقيق  يتم 
التعليمية من قبل  للمنطقة 
كل  مستقلة  تدقيق  شركة 
نبلغكم  أن  عام. يسعدنا جًدا 
رأيًا غير  أخرى  تلقينا مرة  بأننا 
مراجعة  شركة  من  معدل 
 Yeo &( ويوو     يوو  احلسابات 
تصنيف  أعلى  هو  هذا   .)Yeo
وضوابطنا  ألموالنا  ممكن 

الداخلية
دعم  على  إنفاقنا  ركزنا  لقد 
الصفوف الدراسية. لقد متكنا 
من شراء منهج جديد للقراءة، 
اللغة  موظفي  عدد  من  وزدنا 
والبرامج  واملعدات  اإلجنليزية 

تعلم  في  طالبنا  لدعم 
اللغة.

ترقية  واصلنا  لقد 

التكنولوجيا في جميع أنحاء 
ولدينا  التعليمية،  املنطقة 
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املستوى  وعلى  الوالية  ِقبل 
الفيديرالي.

كمحور  العمل  خالل  من 
مركزي جلميع األقسام داخل 
النظام، فإننا ننظم توقعات 
يعرفه  أن  يجب  ملا  التعلم 
ويكونون  الطالب  جميع 
به  القيام  على  قادرين 
نتيجة للتعليم الدقيق. إنه 
الطالب  شرف خدمة جميع 
في  الصفوف  ومستويات 

مدارس هامترامك العامة.
القيادة  مجالس  طّورت 
من  الصفوف  مستوى  على 
الروضة الى الصف السادس 
)K-6( أدوات جتول للمالحظة، 
وأنتجت تعديالت ألدلة حتديد 
منهجنا الدراسي، وأسست 
في  التقدم  لرصد  نظاًما 
 Easy CBM أو  التقييم 
)التدبير القائم على املناهج 

الدراسية(.
التعليمية  املنطقة  نفذت 
الغموض  علوم  أيًضا 
والتي   ،)Mystery Science(
تقييمات  على  حصلت 
املدرسني  من  كل  من  رائعة 

والطالب!
السابع  من  الصفوف،  في 
 )12-7( عشر  الثاني  الى 
معايير  املدرسني  إعتمد 
الدراسية  واملناهج  القوة 
روبيكون  أطلس  إطار  في 

.)Rubicon Atlas(

املرحلة  وفي  ذلك،  إلى  إضافًة 
املنطقة  وافقت  الثانوية، 
برنامجني  على  التعليمية 
إلحلاق  جديدين  إضافيني 
أن  قبل  فاتهم  مبا  الطالب 

يتأخروا.
املرحلة  في  ذلك،  على  عالوة 
بتنفيذ  قمنا  املتوسطة، 
)التحقيق   IQWST برنامج 
خالل  من  عاملنا  وإستجواب 
وهو  والتكنولوجيا(،  العلم 
برنامج علمي تفاعلي يتماشى 
اجليل  من  العلوم  معايير  مع 
 Next Generation التالي 

.Science Standards
هم  والطالب  املدرسون 
ولهذا  القصوى،  أولويتنا 
السبب خصص قسم املناهج 
التمويل  من  املزيد  والتقييم 

للتطوير املهني.
يعمل التطوير املهني الفعال 
من  موظفينا  متكني  على 
املهارات  تطوير  مواصلة 
ومواكبة اإلجتاهات التعليمية 
لدى  التعلم  حتديات  ومعاجلة 
الطالب وتغيير املناخ والثقافة 

داخل النظام املدرسي.
نحن فخورون مبوظفينا وفرص 
التطوير املهني التي يشاركون 
فيها. شكرًا لشركائنا  بعمق 
يتبرعون  الذين  اجملتمع  في 
لدعم  وأموالهم  بجهودهم 

موظفينا وتدريبات الطالب!
البارزة  السمات  إحدى  كانت 
هذا  التعليمية  للمنطقة 

العام هي اإلنتقال إلى إعداد 
كما  اإلنترنت.  عبر  التعلم 
تعلمون، فقد قررت احلاكمة 
املدرسة  مباني  إغالق  ويتمر، 

بسبب كوفيد-19.
وقادة  واملدرسني  اآلباء 
أنحاء  جميع  في  املدارس 
ملدارس  التعليمية  املنطقة 
عملوا  العامة  هامترامك 
ضمان  على  جنب  إلى  جنبا 
عدم تعطيل التعلم بسبب 
فريق  بقيادة  املدرسة.  إغالق 
وضع  والتقييم،  املناهج 
إلى  وإنتقل  خطة  الفريق 
عبر  للطوارئ  تعليمية  بيئة 

اإلنترنت.
مبثابة  اإلصالح  هذا  كان 
املنطقة  وشجع  كبير  حتول 
تنفيذ  على  التعليمية 
النظامية  التغييرات 
للتعليم  عوملة  أكثر  لرؤية 

والتعلم.
هامترامك  مدارس  في 
هدفنا  يكون  العامة، 
مهارات  تطوير  للطالب 
سيتم  قوية  وإستراتيجيات 
نقلها إلى الكلية والسنوات 

املهنية.
من  يبدأ  التعليم  أن  نعتقد 
اجملتمع  ودعم  املنزل،  داخل 
إلى هذا  الوصول  هو مفتاح 

الهدف.
 ، التعليم  في  كشركاء 
مجتمع  مع  العمل  يشرفنا 
إلى  ونتطلع  هامترامك 

اإلستمرار في النجاح.

التكملة من ص1

التكملة من ص1

بقلم ريتشارد وارزينسكي
مدير املباني واألراضي

بقلم مارك ويلكينسون
قسم التكنولوجيا في مدارس 

هامترامك العامة
بقلم كريج دانيلز

مدير قسم الترفيه

بقلم كريستني هيرت
هامترامك لتعليم الكبار 

دوالرات الضرائب اخلاصة بك تقطع شوطًا طويال يف مدارس هامرتامك

احلفاظ على بناء املنطقة التعليمية وأراضيها

إبقاء طالب هامرتامك على إطالع دائم على التكنولوجيا

توفري املرح ألسرنا

ال يزال تعليم الكبار شائًعا وقوًيا

تلبية االحتياجات املتغرية للمناهج الدراسية للمنطقة 
مدارس هامرتامك العامةالتعليمية

لقد خدمتنا بشكل جيد لسنوات عديدة

واحد  طالب  نسبة  تقريًبا 
إلى جهاز واحد.

من  العديد  أجرينا  لقد 
التحسينات على املباني، مبا 
الطبيعية  املناظر  ذلك  في 
السيارات  ومواقف  اجلديدة 
 )Holbrook( هولبروك  في 
 ،)Tau Beta( بيتا  وتاو 
املركز  في  جديدة  وأسطح 
 Tau( بيتا  وتاو  اجملتمعي، 
 ،)Horizon( وهورايزون ،)Beta
حيث مت جتديد املبنى اخلارجي 
لهولبروك، على سبيل املثال 

ال احلصر.
العديد  إلى  حاجة  هناك 
أكثر  التحسينات  من 
املنطقة  تستطيع  مما 

   يحافظ قسم مباني 
العامة  املدارس  وأراضي 
في هامترامك على بيئة 
نظيفة وآمنة ومضمونة 
وموظفينا  لطالبنا 

وأسرنا.
عن  مسؤولون  نحن 

   أثبت هذا العام مدى قوة 
برنامج تعليم الكبار لدينا!
-Covid( 19-مع وباء كوفيد

19( وأمر »البقاء في املنزل« 
للحاكمة، إرتقى املشاركون 
واملوظفون لدينا مع إنتقالنا 

إلى التعلم عبر اإلنترنت.
على  املشاركون  م  َصمَّ
تعليمهم  مواصلة 
الصفية.  واإلجتماعات 
بجد  مدرسونا  عمل  كما 
ملواصلة »الدروس كاملعتاد«، 
املشاركني  مع  وتواصلوا 
اإلنتقالية  الفترة  خالل 

   يقدم قسم التكنولوجيا 
دعًما لتكنولوجيا املعلومات 
هامترامك  مدرسة  لطالب 

العامة واملوظفني واجملتمع.
واآلباء  طالبنا  نخدم  نحن 
من خالل توفير دعم مكتب 
يدعم  الذي  املساعدة 
التعلم  مبادرات  مباشرة 
املنطقة  في  اإلنترنت  عبر 

التعليمية.
الوصول  يشمل  وهذا 
اإلنترنت،  عبر  املوارد  إلى 
وإستكشاف أخطاء الكروم 
 ،)Chromebook( بوك 
إستخدام  على  والتدريب 
املقدمة  واألجهزة  البرامج 
قبل مدارس هامترامك  من 

العامة.
أهدافنا  تركزت  البداية،  في 
حتديث  على  السنة  لهذه 

في  الترفيه  قسم  يقدم     
هامترامك مجموعة متنوعة 
الترفيهية  األنشطة  من 
جلميع أفراد العائلة من أصغر 
في  طفل  أكبر  إلى  طفل 

القلب.
البرامج  برامجنا  تتجاوز 
فقط.  بالرياضية  املتعلقة 
والفنون  الرياضة  نقدم  نحن 
واملناسبات اخلاصة وكان عام 

2019-2020 رائًعا!
مع  بقوة  العام  بدأنا  لقد 
املدرسة  إلى  العودة  كرنفال 
نصف السنوي في بوالسكي 

!Pulaski Park بارك
موسم اخلريف هو دائماً األكثر 
باألحداث واألنشطة.  ازدحاًما 
وكعك  التفاح  عصير 
احلصاد  موسم  في  الدونات 
 ،Fall Harvestاخلريف في 

مع  حتمله  التعليمية 
عائداتها احلالية.

إنتخابات  جدولة  إعادة  متت 
 )bond election( السندات 
التي كان من املقرر إجراؤها 
في آيار )مايو( 2020 الى آب 
تقوم   .2020 )أغسطس( 
بإرسال  واين  مقاطعة 
بالبريد  اإلقتراعات  بطاقات 
الناخبني  جميع  إلى 

املسجلني في املقاطعة.
اآلباء  جميع  أشجع  أن  أود 
وأفراد اجملتمع على تخصيص 
وإكمال  الوقت  بعض 
وإرسالها  اإلقتراع  بطاقات 

بالبريد لإلدالء بأصواتهم.
قسم  وظيفة  تتمثل 

دعم  في  املالية  الشؤون 
اجلهود التوجيهية للمنطقة 
يتمكنوا  حتى  التعليمية 
القدرة  على  احلصول  من 
املوارد  تكاليف  حتمل  على 
التي  واإلمدادات  البشرية 
بأفضل  للقيام  يحتاجونها 
عمل ممكن في رعاية وتعليم 

طالبنا.
مالية  مديرة  بصفتي 
مدارس  في  سنوات   9 ملدة 
هامترامك العامة، أنا فخورة 
يقدمه  الذي  بالتفاني  جًدا 

فريقنا التعليمي يومًيا.
محظوظة  نفسي  أعتبر  أنا 
بدوري  القيام  من  ألمتكن 

ملساعدتهم.

من  األسبوع  هذا  إصدار     
 )The Review( ريفيو  ذا 
للمنطقة  مخصص 
التعليمية ملدارس هامترامك 

العامة.
نكون  بأن  فخورون  نحن 
منطقتنا  مع  شركاء 
هامترامك  لدى  التعليمية. 
توفير  في  طويل  تاريخ 

التعليم اجليد للمجتمع.
واإلداريني  املدرسني  لكن 
املوهوبني هم أكثر من مجرد 
معلمني: املنطقة التعليمية 

جزء من أسرنا.

صدفًة.  ليس  التَميُّز  هذا 
فترة  منذ  إستمتعنا  لقد 
املتفانني  باملعلمني  طويلة 
خاصة  موهبة  لديهم  الذين 
متعدد  مجتمعنا  خدمة  في 

الثقافات.
هذه ليست مهمة سهلة.

التحديات  من  الكثير  هناك 
املرتبطة مبجتمع يتحدث عدة 
للمهاجرين  لغات، وهو موطن 
اإلحتياجات  حديًثا.  الواصلني 
املنطقة  لكن  كثيرة، 
قادرة  دائًما  كانت  التعليمية 
في  واإلرتقاء  التوفير  على 

مواجهة التحديات.
هناك سبب ملاذا يلقب الطالب 
بـ  التعليمية  املنطقة  في 
 . ”The Cosmos“ »كوزموس«
التعليمية  املنطقة  ألن  ذلك 
طالب  من  بالفعل  تتكون 
جميع  من  طالب   - عامليني 

أنحاء العالم!
نحن نحيي مدارس هامترامك 
واملدرسني واإلداريني املوهوبني 

الذين يخدمون مجتمعنا.
أنتم أبطالنا.

مرحى كوزموس!

على  واحلفاظ  صيانة 
وممتلكات  مباني  جميع 

املنطق التعليمية.
تركز  احلاضر،  الوقت  في 
واألراضي  املباني  إدارة 
وموظفي احلراسة لدينا 
لوباء  إستجابة  جهودنا 
 )19-COVID( 19-كوفيد
توفير  أجل  من  احلالي 
البيئة األكثر أمانًا جلميع 

العاملني في منطقتنا.
صعبة،  أوقات  هذه 
ولكن من خالل جهودنا 

القوية، سنثابر.
أمتنى  أن  شخصياً  أود 
لطيفاً،  صيفاً  للجميع 
الرجاء  ذلك،  من  واألهم 

أن تبقوا في أمان.

)Hamtramck Adult Education(

مواصلة  على  وشجعوهم 
تعليمهم.

كانت هذه سنة إستثنائية 
في  الكبار  لتعليم 
 Hamtramck( هامترامك  
Adult Education(  مع أكثر 
من 450 مشارًكا مسجلني 
اإلنكليزية  اللغة  دروس  في 
اإلبتدائية  ثانية  كلغة 
واملتقدمة.  واملتوسطة 
تطوير  إكمال  وصفوف 
 ،)GED( العام  التعليم 

واملدرسة الثانوية.
إجتاز  برنامجنا،  ضمن 
املشاركني  من  العديد 
التعليم  تطوير  دروس  في 
أو أكثر  واحًدا   )GED( العام 
 GED الـ  إختبارات  من 

العمل  ويواصلون  األربعة 
هدفهم.  لتحقيق  بجد 
خمسة  سيحصل 
شهادة  على  مشاركني 
الذين  العامة  الثانوية 
-20 بني  أعمارهم  تتراوح 

.45
املشاركون  قام  العام،  هذا 
برحلة  الكبار  تعليم  في 
ميدانية جلولة في مصنع 
 Ford Rouge( روج  فورد 
كانت   .)Factory Tour
وملهمة  تعليمية  الرحلة 

وحققت جناًحا هائاًل.
إضافة  إلى  نتطلع  نحن 
املزيد من الرحالت امليدانية 
جلميع  املقبل  العام  في 

املتعلمني في برنامجنا!

وتوزيع  التحتية،  بنيتنا 
األجهزة اجلديدة، والتحقيق 
في البرامج واألجهزة اجلديدة 
أمن  برنامج  لتخطيط 
اإللكترونيالقادم.  الفضاء 
نحن نعمل أيضا على تطوير 

موقع إلكتروني جديد!
َحوَّل  املدارس،  إغالق  مع 
جميع  التكنولوجيا  قسم 
التعلم  لتسهيل  اجلهود 
بعد  عن  والعمل  بعد  عن 

للطالب واملوظفني.
-2019 في  أهدافنا  بعض 

:2020
شبكة  إستكمال   .1
الضوئية  األلياف  كابالت 
تربط مدرسة  التي  اجلديدة 
املبكرة  الطفولة  بيتا،  تاو 
 ،)Early Childhood(
واألراضي  املباني  وقسم 
بجميع املباني في املنطقة 

التعليمية.
نظام  نصب   .2
بيتا  تاو  ملدرسة  الكاميرا 

ونظام الدخول بالبطاقة.
شراء وتركيب خادم   .3
 backup( إحتياطي  دعم 

server( جديد.
قدرات  تخطيط   .4
شبكة  لتنفيذ  السعة 
مدرسة هامترامك الثانوية 

.2021-2020
هندسة ترقية نظام   .5
الوقت  ملرور  التنازلي  العد 
هامترامك  مدرسة  في 

الثانوية.
قناة  توسيع   .6
 )YouTube( اليوتيوب 
يرجى  الفني.  للتدريب 
القناة!  في  اإلشتراك 
h t t p s : / / t i n y u r l . c o m /

HPSTechTraining
من  مباشر  بث  يتوفر 
على  التعليم  مجلس 
على   )YouTube( اليوتيوب 
https://  :قناتي على املوقع

tinyurl.com/HPSBoard

ومسابقات  املسكونة  املنازل 
الهاالوين                عيد  في  األزياء 
 )Halloween Boo Bash(
والعديد من الرحالت العائلية 

ورحالت للكبار.
في  قفزنا  اجلديد،  العام  بعد 
مع  مباشرة  الشتاء  موسم 
للصغار  السلة  كرة  دوري 
الداخلية  القدم  كرة  وعيادة 
من  الشباب!  رقص  ودروس 
هناك إستضفنا ليلة التزلج 
هذا  اجلديدة  اجلليد،  على 

العام
اللياقة  مركز  أن  عن  ناهيك 
اجملتمعي  املركز  في  البدنية 
مكان  دائًما  هو  للبالغني 
أو  التمارين  ملمارسة  رائع 
من  شيء  أي  في  حصة  أخذ 
أو  للقلب  املنشط  الرقص 

الرقص الشرقي.
أشهر  إلى  نتطلع  نحن 

تنطلق  عندما  الصيف 
الدوريات الرياضية للكبار.

املنافسة  لبعض  بالنسبة 
للبالغني  ميكن   ، الودية 
البطوالت  إلى  اإلنضمام 
 )Softball( السوفتبول  في 
والكيكبول )Kickball(. يقدم 
برنامج كبار السن النشطني 
البدنية  اللياقة  لدينا 
والترفيه والتعلم - من خالل 
الرحالت الشهرية والصفوف 

اخلاصة والنشاطات
على  نشجعك  نحن 
املشاركة في كل ما نقدمه. 
واملرح  األصدقاء  من  عالم 
واللياقة البدنية ينتظر خارج 
باب منزلك. نتمنى أن نراكم 
»فيلم  على  الصيف  هذا 
 Movie in the“»احلديقة في 
الفعاليات  وبعض    ”Park
األخرى ونشكركم على عام 

رائع!
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أشهر  تخصيص  مت  لدينا. 
الصيف إلجراء التحسينات 

في جميع املدارس.
إزالة  كانت  احلظ،  لسوء 
واحلمامات  املتنقلة  املرافق 
اجلديدة  والنوافذ  اجلديدة 
للمنطقة   ميكن  مما  أبعد 

حتمله.
إلى  تواصلت  الفور،  وعلى 
كان  التي  اخليارات  معرفة 
هذه  إلجراء  إجراؤها  علينا 
التحسينات العاجلة فقط 
هي  ميشيغان  أن  ملعرفتي 
عشرة  إثنتي  من  واحدة 
والية في البلد التي ال تقدم 
التحتية  للبنية  متويل  أي 
السند  وكان  للمدرسة 

)bond( هو خيارنا الوحيد.
بدأنا  وجيزة،  فترة  بعد 
السند  مبادرة  على  العمل 
)Bond( 2020، وإنشاء فريق 
عمل وكنا قد حققنا تقدًما 
جيًدا حتى ... أوقف كوفيد-

19 خططنا.
اإلنتخابات  موعد  نقل  مت 
آب   4 إلى  )مايو(  آيار   5 من 
اآلن  ونحن  )أغسطس(، 
لتبادل  جهودنا  نواصل 

   تنهي سانزيدا تشاودوري 
سنواتها األربع في مدرسة 
الثانوية  هامترامك 
يبلغ  ممتاز  درجة  مبتوسط 
4.127 وبسيرة ذاتية مليئة 

بتجربة القيادة.
سانزيدا  جهود  تتوج 
طالبة  بصفتها 
»كوزموس«Cosmos  مبنحة 
أربع  مدتها  كاملة  دراسية 
ميشيغان  جلامعة  سنوات 
 University of(أربور آن  في 
 .)Michigan, Ann Arbor
الدرجة  من  أخرى  جامعات 
األولى مت قبول سانزيدا فيها 
لتشمل: جامعة بني ستيت 
 ،)Penn State University(
للتكنولوجيا  فرجينيا 
جامعة   ،)Virginia Tech(
 James( ماديسون  جيمس 
 ،)Madison University
ديفيس  جامعة كاليفورنيا 
University of California-(
والية  جامعة   ،)Davis
 Michigan( ميشيغان 
State University( وجامعة 
 Wayne State( واين ستيت

.)University
كان التغلب على التحديات 
واملثابرة  النعمة  من  بكل 
سانزيدا  تبرج  من  جزًءا 
الواليات  إلى  إنتقالها  منذ 
املتحدة عندما كان عمرها 

10 سنوات.

أعضاء  مع  املعلومات 
اجملتمع القيمني.

 2020  )Bond( السند  يدور 
التحسينات  إجراء  حول 
املدارس،  جميع  في  الالزمة 
وإزالة املرافق املتنقلة  وبناء 
وإجراء  جديدة  مدرسة 
في  الالزمة  التحديثات 
ليستمتع  اجملتمعي  املركز 

بها جميع السكان.
ملركز  إضافة  إنشاء  إن 
غرفة  مبعدات  بدنية  لياقة 
وغرفة  جديدة  بدنية  لياقة 
سيوفر  األغراض  متعددة 
لنا خيارًا صحًيا جلميع أفراد 

اجملتمع.
بأن  املهم  من  أنه  حني  في 
حتسينات  هناك  يكون 
أن  املهم  من  كان  للبناية، 
التعليمية  منطقتنا  تضع 

خطة إستراتيجية.
املزدهرة  املنظمات  تعتمد 
على اخلطط اإلستراتيجية 
فهم  على  ملساعدتها 
وتهديداتها  حتدياتها 
لذا  قوتها  ونقاط  وفرصها 
كان من الضروري أن منضي 

قدًما في اخلطط.
العمل  فرقة  إجتمعت 
اإلستراتيجي  للتخطيط 
املنطقة  رؤية  على  للعمل 

ورسالتها  التعليمية 
وأهدافها، ومرة أخرى مبجرد 
على  ننقسم  أن  بدأنا  أن 
وضع   ... الفرعية  جلاننا 
كوفيد-19 العمل في حالة 

التوقف.
مت  رئيسيني  مشروعني  مع 
أساس  إلنشاء  إعدادهما 
قوي للتعليم والتعلم، كان 

هذا العام جتربة رائعة.
اللجان  أعضاء  تعاون  كان 
العديد  متثيل  مع  اخملتلفة 
من أصحاب املصلحة جزًءا 
هائالً من جميع التحسينات 

في املنطقة التعليمية.
هذه  بعض  أسماء  لذكر 
اللجان: جلنة سالمة املنطقة 
اجملموعة  التعليمية، 
ملنطقة  اإلستشارية 
هامترامك الترفيهية، فرقة 
حلملة  التوجيهية  العمل 
تعليم  مجالس  السندات، 
الطالب  صوت  املناهج، 
األطفال  مجلس  الشباب، 
من  والعديد  اإلستثنائيني 

اللجان األخرى.
العمل  حول  كله  يدور 
وذات  والتعاوني  اإلبداعي 
النمو  لتحقيق  الصلة 

املستمر.
حتديات  من  الرغم  على 

إلى  واإلنتقال  كوفيد-19 
التعلم عن بعد، لدينا تقدير 
البعض.  لبعضنا  جديد 
لقد إجتمعنا لدعم اجلهود 
مع  وتعاوننا  اجملتمع،  في 
ديترويت  في  الصداقة  بيت 
 Detroit Friendship(
House(،  ومؤسسة جي أند 
 J &  ( اجملتمعية  لإلغاثة  إي 
 ).E Community Relief Inc
الدولية  زمان  ومؤسسة 
 )Zaman International(
املنظمات  من  وغيرها 
أفراد  حصول  من  للتأكد 
خالل  الطعام  على  اجملتمع 

هذه الفترة العصيبة.
مواقع  من  العديد  لدينا 
الطعام  وجبات  إستالم 
وجبات  ألطفالنا  لنقدم 
اليومية.  والغداء  اإلفطار 
ومنسقو  مدرستنا  تقدم 
خدمة  وفريق  اجملتمع، 
 ،)SPED( اخلاص  التعليم 
وفرق قسم اللغة اإلجنليزية 
الدعم  ومشاركة   ،)ELD(
مشاركة  منسقو  ِقبل  من 
أولياء األمور وإجراء مكاملات 
صحية ومشاركة املوارد مع 
الصحة  مجاالت  في  أسرنا 

النفسية.
تعب  بال  مدرسونا  يعمل 

التعلم.  إستمرارية  لدعم 
لدعم  موجودون  وقادتنا 
واألسر  واملوظفني  الطالب 

الذين لديهم أية مخاوف.
الذين  أبطالنا  بني  من 
آباءنا وطالبنا،  نحتفل بهم 
داعمني  آباؤنا  كان  فقد 
بهم  اإلشادة  ويجب  جًدا 
املسؤوليات  لتحملهم 
اإلضافية لتعليم أطفالهم 
في املنزل مع طريقة التعلم 

عن بعد.
حقيقيون  شركاء  إنهم 
سرورنا  دواعي  من  وكان 
خدمتهم. نحن نقدر طالبنا 
ملتزمون  ونحن  وأسرهم 
معهم  شراكتنا  بتعزيز 

لسنوات عديدة قادمة.
إن صف 2020 هو مجموعة 
تذكرها،  وسيتم  خاصة 
تكرميهم  إلى  نتطلع  ونحن 
في 10 متوز ) يوليو( في حفل 

تخرج شخصي.
بصفتي مشرفًة في سنتي 
إنتهزت  فقد  األولى، 
والتحديات  الفرص 

وتعلمت الكثير.
في  اخلدمة  يشرفني 
هامترامك  مدارس 
طالبنا  أحب  أنا  العامة. 
اجملتمع.  وأفراد  وأسرهم 

هي  هامترامك  مدينة 
بالنسبة  الثاني  منزلي 

لي.
من  الكثير  جعل  لقد 
والشراكات  األشخاص 
أكثر  عملي  واملنظمات 
مرنون  نحن  جدوى. 
تنمية  وسنواصل 
التفكير اإليجابي وإعادة 
والبقاء  املواقف  صياغة 

متفائلني.
التفكير  تنمية  إن 
اإلستمتاع  هو  اإليجابي 
الذي  اجلديد  بالتعلم 
هذه  خالل  يحدث 

العملية.
املواقف،  صياغة  أعد 
جتربة  هذه  أن  حني  في 
فمن  للجميع،  ساحقة 
اجلميع  ترى  أن  املدهش 
في  ويتجاوزون  يصعدون 
من  أبعد  الى  عملهم 

نداء الواجب.
متفائلني،  نبقى 
قويًا  مجتمًعا  ولنتخيل 
شبابه  في  يستثمر 
ويكرم املواطنني من كبار 

السن.
جميعاً  لكم  أمتنى 
وقضاء  الدائمة  الصحة 

صيًفا ممتًعا!

التكملة من ص1

من املشرف العام: على الرغم من التحديات، فإننا نزدهر

ساليتاتوريان ختتار جامعة ميشيغان 

)Tau Beta( إحياء تقاليد اخلدمة يف مدرسة تاو بيتا

الطالب املتفوق يف مدرسة هامرتامك 
الثانوية مرتبط جبامعة هارفارد

)University of Michigan(

أصبح  احلني،  ذلك  منذ 
احلياة  في  سانزيدا  شغف 
والغوص  وجه  أكمل  على 

تدفعها  التي  الفرص  في 
جزًءا ال يتجزأ من سمعتها 

كقائدة.
الذاتية  سيرتها  تتضمن 
جنرال  في  كمتدربة  خبرة 
 General Motorsموتورز
توزيع  نادي  في  وعضو   ،
 )DECA( التعليم األمريكي
مسابقة  في  تنافس 
ملدة  وعضوة  الوالية، 
الشرف  في جمعية  عامني 
في  وعضو  الوطنية، 
روبوتكس  فيرست  فريق 
ملدة   )FIRST Robotics(

   إزدهرت مدرسة تاو بيتا 
بطرق   ،1916 عام  منذ 
على  ساعد  مما  متنوعة، 
من  أجيال  حياة  تشكيل 
سكان مدينة هامترامك.

نظرًا ألهميتها التاريخية 
الغنية، مت إدراجها اآلن في 
التاريخية  املباني  سجل 

في الوالية.
إشترت مدارس هامترامك 
العامة املبنى الشاغر في 
)أكتوبر(  األول  تشرين   12
مدرسة  وفتحت   ،2017
 29 في  أبوابها  بيتا  تاو 
كانون الثاني )يناير( 2018، 
لتوفير تعليم عالي اجلودة 
من  هامترامك  ألطفال 
حتى  األطفال  روضة 

رائدة  كانت  حيث  عامني، 
وأخيرًا،  جوائز.  مجموعة 
كانت سانزيدا بفخر مديرة 
التسويق ملشروع كوزموس 

.)Cosmos Wear( وير
سانزيدا  مواقف  دفعت 
املعدية ونهجها  اإليجابية 
الشامل في القيادة ثقافة 
إلى  ونواديها  صفوفها 

مستوى جديد.
وقتها  في  التفكير  عند 
طالبة  كونها  التي قضته 
سانزيدا:  تقول  كوزموس، 
األكبر  اجلزء  عام،  »بشكل 
كشخص  النمو  كان  منه 
التجارب العظيمة  بسبب 
من  األشخاص  ومشاهدة 
النمو  في  يزدادون  حولي 
أيًضا، والقدرة على التعرف 
وزمالء  املدرسني  على 

الدراسة.«
 بصفتها قارئًة متعطًشة 
شغف  لديه  وشخًصا 
جديدة،  أشياء  لتعلم 
إلى  سانزيدا  ستستفيد 
اإلنخراط  من  حد  أقصى 
في حمل دورة الطالب اجلدد 
إهتماماتها  وإستكشاف 
قبل إتخاذ قرار بشأن دراسة 

تخصص في آن آربور.
أنها  من  متأكدة  وهي 
جعل  في  ستستمر 
مجتمعنا فخورًا بأي طريق 

تقرر إتخاذه

    يتوجه رودرا باروا، االطالب 
مدرسة  في  املتفوق  
هذا  الثانوية  هامترامك 
هارفارد  جامعة  إلى  العام، 
العام،  هذا  من  اخلريف  في 
أجنح  من  واحدة  ليختتم 
التي  األكادميية  الوظائف 
في  سنوات  أربع  إستمرت 

. Cosmosتاريخ كوزموس
كطالب  وقته  رودرا  يختتم 
Cosmos  مبعدل  كوزموس 
 )GPA( تراكمي  تخرج 
ملغادرة  يستعد  بينما   4.23
لإللتحاق  ميشيغان  والية 
 Ivy( لييج  آيفي  بجامعة 
الشهرة  ذات   )League
هذا  خريف  في  العاملية 

العام.
اجلامعات  قائمة  إن 
التي  املستوى  رفيعة 
املنح  عروض  رودرا  تلقى 
منها  الكاملة  الدراسية 
في  مبا  ومتوهجة،  طويلة 
أفضل  من  العديد  ذلك 
 Ivy( مؤسسات آيفي لييج 
 )Yale( ييل  مثل   )League
 )Princeton( وبرينستون 
 )MIT( تي  آي  إم  وكذلك 

.)Stanford( وستانفورد
إجماالً، تلقى رودرا عرًضا من 
إقترنت جميعها  21 كلية، 
أثناء  كاملة.  دراسية  مبنح 
يفكر  هارفارد،  في  وجوده 
مساره  متابعة  في  رودرا 
علوم  في  التعيلمي 

الكمبيوتر واإلقتصاد.
          كانت مهاراته القيادية 
رودرا  قدم  حيث  شاسعة، 
مثااًل على القيادة وأخالقيات 
بأكمله.  للمجتمع  العمل 
من  فقط  رودرا  يستفد  لم 
املنهج  من  اخلارجة  الفرص 
أيًضا  أخذ  ولكنه  املتاحة، 

قيادة  في  املتمثل  التحدي 
كان  منظمة  كل  وحتسني 

جزًءا منها.
يتم تقريب ثمار جهوده في 
سيرة ذاتية تتضمن العديد 
في  مبا  القيادية،  األدوار  من 
لفريق  رئيًسا  تعيينه  ذلك 
DECA الشهير في مدرسة 
حيث  الثانوية،  هامترامك 
البطولة  ملسابقة  تأهل 

الوطنية في ناشفيل.
البطولة  بدور  قام  كما 
لفريق  رئيسي  كمبرمج 
للروبوتات  األول  كوزموز 
 Cosmos Robotics(
جزًءا  كان  الذي   ،)FIRST
سنوات.  أربع  ملدة  منه 
الذاتية  السيرة  تختتم 

الرئيس  بتولي الئحة  لرودرا 
كوزموز  لشركة  التنفيذي 
 )Cosmos Wear(ويير
في  عامني  ملدة  وعضوية 

جمعية الشرف الوطنية.
          عند النظر إلى وقته 
فإنه  الثانوية،  املدرسة  في 
الدروس  في  الفضل  يعزو 
املوجهني  من  تعلمها  التي 
املستوى  إلى  به  للوصول 

التالي.
هنا  ألكون  كنت  »ما 
زمالئي  تأثيرات  بدون  اليوم 
واملدرسني واملوجهني. عندما 
أصبحت األمور صعبة، كان 
داخلي  وتدريب  نوادي  لدي 
أتطلع إليه. من خالل جتارب 
طالب  وفيلق   DECA مثل 
 General( موتورز  جنرال 
 ،)  Motors Student Corps
متكنت من مقابلة مرشدين 
قّيمني وتعميق الصداقات«, 

عّلق باروا 
خالل  من  ذلك،  من  »األهم 
من  متكنت  البرامج،  هذه 
الذي  للمجتمع  اجلميل  رد 

أعطاني الكثير.«
رودرا  كان  لطاملا            
هامترامك  مبدارس  فخورًا 
العامة منذ أن بدأ دراسته، 
اإلبتدائية  املدرسة  وحضر 
الطفولة  مرحلة  في 
املبكرة، ومدرسة ديكنسون 
ومدرسة  اإلبتدائية  إيست 
املتوسطة  كوسيوسزكو 
طالًبا  يصبح  أن  قبل 
هامترامك  مدرسة  في 

الثانوية.
مهاجرون  وأسرته  رودرا  إن 
فخورون،  بنغالديشيون 
فرد  أول  رودرا  وسيكون 
ليدخل  عائلته  أفراد  من 

الكلية.

بقلم كيمبرلي وينيرسكي
الصف الثامن.مديرة مدرسة تاو بيتا  

جلنة  قيادة  خالل  من 
التنسيق مع أولياء األمور، 
بيتا  تاو  مدارس  توفر 
ملساعدة  لآلباء  صفوفاً 
األمهات على تعلم اللغة 
مع  والتكيف  اإلجنليزية 

مجتمعنا.
السيدة  مع  وبالتعاون 
فريق  نفذ  براون،  كورليس 
أيًضا  الرئيسي  التنسيق 
 Mommy« وأمي«  »أنا 
صف  وهو   ،»and Me
تعليم لآلباء الذين لديهم 
على  يركز  صغار  أطفال 
اإلجتماعية  املهارات  بناء 
والذين  تعليمية  بيئة  في 
مرة  ألول  يستمعون 
لألرقام واحلروف واألصوات 
حتضير  في  للمساعدة 

األطفال للروضة.
في  »إبقى  أمر  خالل  من 
املنزل، إبقى في أمان« ووباء 
املتوقع،  غير  كوفيد-19 
إرتقى مدرسي تاو بيتا إلى 
وإنتقلوا  املناسبة  هذه 
عبر  التعلم  إلى  بسرعة 
اإلنترنت وعقلية »التعلم 

ال يتوقف أبًدا«.
بيتا  تاو  مدرسة  حققت 
توزيع  في  كبيرًا  جناًحا 
الرزم وأجهزة الكروم بوك 
وتعلم   )Chromebook(
التجول والتنقل من على 

منصات التعلم اخملتلفة.
لسنا  أننا  حني  في 
شكل  من  متأكدين 
خريف 2020، فإننا نتطلع 

إلى عام ناجح.
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Mohamed Abdlmalek Alkhatab Abdullah Nawaf Abdullah Yasmeen Abdullah Jennifer Afreen Tazkira Ahad Jamil Ahmed Nusrat Ahmed

Sabbir Ahmed Shooji Ahmed Sultan Ahmed Maher Aiyash Mosammat Akthar Shamima Akther Nael Al-Falahi Ali Al-Shauweyh

Sahar Al-Waisi Alaa Al-Ward Zacaria Alasad Huda Alashwal Idrees Aldouais Elias Alduais Ameer Alfakeeh Monerah Algahim

Waeel Algohaim Mohamed Alhalemi Rawan AlHalmi Abdulmageed Alharbi Ali Alhayany Mousa Alhussein Ismial Ali Saker Ali

Akeem Allen Galawy AlMadhrahi Wael Almaisari Joseph Almansob Hifa Almardahi Odai Almasmari Mohamed Almoliki Bashaar Alnaham

Musheer Aloudi Awni Alowdi Asem Alqasri Eynas Alqasri Mohamed Alrawhani Shihab Alrefaei Waleed Alrefeai Abdulwahed Alreyashi

Akram Alriyashi Nakhla Alrohani Alqaqaa AlShaheri Asaad Alshujaa Akram Alzendani Wael Anam Kareem Asayidi Bashar Assaidi

Hussain Atwain Basma Ayash Eifat Ayrin Refath Azad MD Aziz Fayaz Bakkar Elma Balija Rudra Barua

Fahima Begum Jarin Begum Mita Begum Nazira Begum Sadia Begum Sadika Begum Sharmin Begum Suma Begum

Tasnuva Begum Medina Besirevic Afruza Bithi Noah Burns Jasmine Cain Adnan Causevic Mahnil Choudhury Habiba Chowdhury

تعّرف على خرجيي ثانوية هامرتامك لعام 2020
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Mahiya Chowdhury Nabeer Chowdhury Nuran Chowdhury Oliza Chowdhury Prince Chowdhury Sanzida Chowdhury Thanvir Chowdhury Justin Collins

Nori Crawford Andrew Daka Joydeep Das Magdeline DCosta Semaj Deriveau Bakil Deumah Yousef Dhaifullah Sadia Dipa

Enida Dzaferovic Amra Dzanic Mahmoud Elghazali Mohamed Elhady Alanood Essa Mohamed Farea Ahmed Ghaleb Sanel Grgic

Dorean Grimes Nicholas Gubin Mohamed Haimed Omar Haimed Mohammed Halemi MD Hamja Tremayne HarknessII Naimul Hasan

Mursalh Hassan Naseem Hassan Nawaf Hassan Yahya Hassan Mori Hossain JaShanell Howell Medin Husic Rifat Hussain

Sanjida Hussain Shahariar Hussain Aminul Islam MD Islam MDJalal Islam Mohammed Islam Omor Jabbar Malka Jawany

Abdullah Juwair Almamoon Kaid Prome Karim Simla Karim Abraham Kassim Mateusz Kaszowicz Heaven Kennedy-Jones Ghieth Khaled

Ibrahim Khan Tanim Khan Zainab Khan Hurayra Khanam Fahmida Khanom Shamia Khatun Lutfa Koly Rehana Laskar

Raine Lee Michael Lewis Jr AlMamoun Mashrah Mahin Miah Aseel Mohamed Dina Mohamed Waale Mohamed DaShaun Morris

Syeda Mubin Derrick Mumford Jr MstMonira Munni Latefah Musaid Isa Nasher Noorjahan Nasrin Valentyna Netrebiak Haron Ngi

تعّرف على خرجيي ثانوية هامرتامك لعام 2020
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Mansoor Obaid Eliyas Obeid Melissa Padilla Cobie Patterson-Henderson Ajla Pezer Mahbub Rabbani Lian Rahman Syedur Rahman

UmmaMahjabin RahmanSumaiya Jawad Rashid Juan Rhodes Ferdous Ria Lydell Richard Zaire Richardson Rehena Rima Rakib Roky

MD Rumman Zahir Sadid-Abdul Haitham Said Mian Sakib Ali Saleh Bakeel Saleh Hamim Saleh Sam Saleh

Shams Saleh Taiseer Saleh Thar Saleh Abdul Samee Rahnuma Samiah Hussien Shahra Ibrahim Shamakh Ammar Shammakh

Shahana Shanu Mario Siggers Shafiullah Siraji Kuba Stypula Jasmina Sulejmani Ufnan Sultana Jakob Syswerda MSTTania Tanni

DeSean Thomas Jadon Tillman Mumena Titly Antoine Tramble Jr Fujael Tuhin Mohammed Uddin Mohammad Wahid Fathema Zannat

Helal Zokari

Start Here, Stay Here, Succeed Here
خدمات الطالب تعمل مع الطالب واألسرالتسجيل عرب اإلنرتنت ُيسهل األمر على اآلباء

بقلم جورج بالنكنبايكر
بقلم منعم عوادمنسق خدمات التالميذ

مدير التعليم اخلاص
خدمات  قسم  يقدم       
التالميذ مجموعة متنوعة 
من الدعم ألكثر من 3,400 
أعضاء  ومختلف  طالب 
مدارس  في  التدريس  هيئة 

هامترامك العامة.
بعض اخلدمات التي يقدمها 
اجملتمعية  للمراكز  قسمنا 
حول تسجيل الطالب اجلدد 
املنطقة  إلى  والعائدين 
ومعاجلة  التعليمية، 
التغييرات، وتوضيح مخاوف 
اإلقامة ذات الصلة، واإلبالغ 
اخملتلفة  البيانات  نقاط  عن 

إلى والية ميشيغان.
هو  العام  هذا  هدف  كان 
خيار  زيادة  على  التركيز 
اإلنترنت  عبر  التسجيل 
تسجيل  سهولة  وزيادة 

اآلباء ألطفالهم.
الوصول  في  جنحنا  لقد 
ونفخر  الهدف  هذا  إلى 
التسجيل  أن  مبشاركتنا 
عبر اإلنترنت مفتوح ومتاح 
اخليار  هذا  كان  للمجتمع. 
ضروريًا بشكل خاص خالل 
التباعد  من  الوقت  هذا 
»إبقى  أجل  من  اإلجتماعي 

في املنزل، إبقى بأمان«.
بفرصة  نستمتع  نحن   
اجملتمع  من  بأسرنا  اإللتقاء 
متنوعة  مجموعة  في 
ينجح  حتى  األشكال  من 
بنجاح  أطفالهم  تسجيل 
هامترامك  مدارس  في 

العامة.
رؤية  إلى  نتطلع  نحن 
للعام  اجلدد  الطالب  جميع 

الدراسي 21-2020.

      أنا أشرف على العملية 
التعليم  اليومية ألقسام 

اخلاص وخدمات الطالب.
توفير  القسم  يدير 
اخلاص  التعليم  خدمات 
أنظمة  من  بدًءا  للطالب، 
الدعم املتعددة املستويات 
التدخالت   ،)MTSS(
اإليجابية  السلوكية 
وخطط   ،)PBIS( ودعمها 
ذوي  األمريكيني  قانون 
القسم   )ADA( اإلعاقة 

.504
املدرسة،  إغالق  مع 
من  العديد  تنفيذ  يتم 
اآلن.  إفتراضياً  خدماتنا 
يعمل فريقنا بجد لضمان 
في  الطالب  إستمرار 

تعليمهم  إلى  الوصول 
جديد  إفتراضي  واقع  في 
حيث يتم تقدمي اخلدمات.

لهذا  القسم  هدف  ركز 
العام الدراسي على ضمان 
مشاركة اآلباء في عملية 
وذلك  الطالب  تنسيب 
يحتاجون  الذين  للطالب 
أكثر  تعليمية  بيئة  إلى 

تخصًصا.
يحتاج اآلباء الذين يعانون 
إلى  العملية  هذه  من 
املنطقة  دعم إضافي من 
أن  لضمان  التعليمية 
في  للوالدين صوت  يكون 
التنسيب  إختيار  عملية 
فهمهم  ضمان  وكذلك 
قبل  البرنامج  لتصميم 

قبول توصيات التنسيب.
مع  إجتماعات  ُعقدت 

لتلقي  املصلحة  أصحاب 
وتبادل  مالحظاتهم 
في  اإلجرائية.  املعلومات 
خطوات  حتقيق  مت  حني 
هذا  حتقيق  نحو  كبيرة 
األسف،  الهدف، لكن مع 
إلى  املدرسة  إغالق  أدى 

وقف هذه العملية.
نحن نتطلع إلى مواصلة 
مدار  على  العمل  هذا 
-2020 الدراسي  العام 

عن  النظر  وبغض   .2021
ذلك، فقد جرت محادثات 
هيئة  أعضاء  بني  رائعة 
في  اخلاصة  التعليم 
واملناطق  هامترامك 

التعليمية الشريكة.
للسنة  بالنسبة 
مع  القادمة،  الدراسية 
التعلم  إلى  اإلنتقال 

إدارة  ستبدأ  اإلفتراضي، 
عملية  اخلاص  التعليم 
املدرسة  تأسيس  إعادة 
اخلدمة  توفير  مع  العادية 

الشخصية.
سيتم وضع أولويتنا على 
في  الطالب  دمج  إعادة 
املعيارية  السلوكيات 
الدعم  وتوفير  للمدرسة، 
والعاطفي  اإلجتماعي 
لإلستجابة للطالب الذين 
يعانون من الصدمة واحلزن 

واخلسارة.
املدارس  ستستأنف 
إنشاء  أيًضا  والفرق 
األساسية  البيانات 
األهداف  وتطوير  للطالب 
التعليمية  والغايات 

املناسبة.

تعّرف على خرجيي ثانوية هامرتامك لعام 2020
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Alharin Abdulsalam Rithwaan Abdun-Nur Nelufa Ahmed Omar Ahmed Yacoub Al-Shame Asem Aldalaly Jamal Aldalaly Moath Alhalmi

Abdulnaser Almasmari Mohamed Almorisssi Jihad Alnajar Suliman Alsaidi Zackary AlSaidi Shareen Alward Ibrahim Alzokari Mohammed Awadh

Devin Brooks Armya Chambers Kelvin Craighead Brianna Dewalt Zachary Esch Abdulrahman Faddell Ali Humran Kennedi Hurt

Mykhal Jefferson Syed Karim Fahmida Mahima Daejuan McWilliams Casey Mehall Hanif Nahshal Odae Obeid Abdulrahman Pady

Kvon Thompson-Doze Joe White Abuzaid Zenalabidin

Mufitur Rahman Shariar Rai Emersyn Ruzycki Ghassan Saleh Huthaifa Saleh Madison Sebra Dana Slaton Rafath Tangil

Start Here, Stay Here,Succeed Here

Place an Ad in 
The Review

Call (313) 874-2100

بالنسبة لكثري من الطالب، ُيَعد تعلم اللغة اإلجنليزية 
كخطوة أوىل

يف مدرسة ديكنسون ويست، إنه نهج »مرتكز على الطالب«

بقلم نبيل ناجي
مدير قسم تطوير اللغة اإلجنليزية

)ELD( 

بقلم جوي دانفورث
مديرة مدرسة ديكنسون ويست 

االبتدائية 

لقسم  مديرًا  بصفتي      
 ،)ELD( تطوير اللغة اإلجنليزية
أن  من  التأكد  هو  دوري  فإن 
يكتسبون  الذين  الطالب 
 EL English( اللغة اإلجنليزية
الذين  وأولئك   ،)Language
كلغة  اإلجنليزية  يتحدثون 
 ESL English as a( ثانية 
يتم   ،)second language
عبر  باخلدمات  تزويدهم 
لتنمية  التعليمية  املنطقة 
في  اللغوية  مهاراتهم 

القراءة والكتابة.
اللغة  متعلمي  تزويد  يتم 
داخل  بالدعم  اإلجنليزية 
توفير  يتم  الصف.  وخارج 
من  لهم  إضافي  دعم 
مدرسي اللغة اإلجنليزية في 

مدرستنا.
اللغة  مدرسو  يقدم 
اإلجنليزية  أيًضا دعًما إضافًيا 
مدرسي  إلى  باإلضافة 
إستمرار  لضمان  الصفوف 
والقراءة  لغتهم  في  النمو 

والكتابة في جميع املواد.
التعليمية  منطقتنا  توفر 
القراءة  لتعليم  صفوف 
والكتابة للكبار آلباء/ أوصياء 
في  يداومون  الذين  الطالب 

ديكنسون  مدرسة     
التي  االبتدائية،  ويست 
 500 من  يقرب  ما  تضم 
األطفال  وروضة  طالب، 
هي  السادس  الصف  حتى 
باملدرسني  مليئة  مدرسة 
واألخصائيني  واملتخصصني 
ومجموعة  اإلجتماعيني 
اجملتمع  في  العاملني  من 
الذين  اآلخرين  التعليمي 
يعملون بجد لتعليم وإثراء 

حياة األطفال.
على  املرتكز  نهجنا  يركز 
على  التدريس  في  الطالب 

ال  التعليمية.  منطقتنا 
تقوم هذه الصفوف بتدريس 
القراءة والكتابة فحسب، بل 
لدعم  كجسر  أيًضا  تعمل 
أطفالهم  تعليم  في  آبائنا 
كيفية  حول  والتواصل 
على  أطفالهم  مساعدة 
التعلم في املنزل بإستخدام 

اإلستراتيجيات أيًضا.
منسقي  أيًضا  لدينا 
الذين  اآلباء  مع  التواصل 
يقدمون الدعم لنا من خالل 
التحريرية  الترجمات  توفير 
قد  آخر  دعم  وأي  والفورية، 
هذا  لربط  اآلباء  يحتاجه 

اجلسر بني املنزل واملدرسة.
اللغة  قسم  من  الهدف 
 )ELD( اإلجنليزية للمتعلمني
تزويد  ضمان  هو  للعام 
الطالب الذين يتعلمون اللغة 
الذين  والطالب  اإلجنليزية 
بأفضل  ثانية  لغة  يتحدثون 
مدرسي  من  ممكن  دعم 
في  واملتخصصني  الصف، 
ومساعدي  اإلجنليزية،  اللغة 

مدرسي اللغة اإلجنليزية.
تقدم  من  التحقق  يتم 
الطالب بإستمرار حيث نقوم 
املوظفني  توفير  من  بالتأكد 
أنحاء  جميع  في  لقسمنا 
أيضا،  التعليمية.  املنطقة 
املواد  من  العديد  شراء  مت 

واملوارد لضمان منو كبير في 
تطوير اللغة اإلجنليزية.

بسبب  املباني  إلغالق  نظرًا 
-COVID( كوفيد-19  وباء 

نتكيف  أن  علينا  كان   ،)19
وننجح في التعلم عن بعد/
تطبيق  أثناء  اإلنترنت  عبر 

أمر البقاء في املنزل.
من  كان  ذلك،  إلى  إضافة 
املهم ضمان إستمرار الدعم 
اإلجنليزية  اللغة  ملتعلمي 
اإلجنليزية  للغة  وتطويرهم 
عبر  التعلم  منصة  في 

اإلنترنت/عن بعد.
متعلمي  قسم  يسعى 
بإستمرار  اإلجنليزية  اللغة 
متكني  أجل  من  العمل  إلى 
بشكل  وأسرنا  طالبنا 
عبر  التعلم  خالل  من  أكبر 

اإلنترنت.
نخطط  ذلك،  إلى  إضافة 
صفوف  من  املزيد  إلضافة 
والكتابة  القراءة  تعليم 

للكبار آلباء طالبنا.
نظرًا ألننا منطقة تعليمية 
من   ٪80 من  أكثر  فيها 
الطالب الذين يتحدثون لغة 
لضمان  نعمل  فإننا  ثانية، 
املدرسني  جميع  يستمر  أن 
مهاراتهم  تطوير  في  لدينا 
التعليمية لتلبية إحتياجات 

طالبنا.

النمو  في  الطالب  دعم 
واإلجتماعي  األكادميي 

والعاطفي.
بتوفير  ملتزمون  نحن 
التدريس في جميع مجاالت 
املواد األساسية في القراءة 
والرياضيات  والكتابة 
والدراسات  والعلوم 
اخلبرات  وتوفير  االجتماعية 
خالل  من  التعليمية 
الصفوف  في  التدريس 
الرحالت  وكذلك  الدراسية 
فرص  من  وغيرها  امليدانية 

التعلم األصيلة.
املواد  إلى  باإلضافة 
مدرسة  توفر  األساسية، 
أيًضا  ويست  ديكنسون 
خالل  من  اإلثراء،  فرص 

واملوسيقى  املرئية  الفنون 
ووسائط  الرياضيات  وإثراء 
التربية  ودروس  املكتبات 

البدنية.
الطالب  جميع  يشارك 
 .W.I.Nوقت برنامج  في 
وقت  خالل  أحتاج(.  )ماذا 
، يعمل الطالب في   .W.I.N
لتلقي  صغيرة  مجموعات 
في  إضافية  مساعدة 

القراءة والرياضيات.
مبهارات  طالبنا  ندعم  كما 
مبساعدة  واللغة  القراءة 
القراءة  إختصاصي 
اللغات  تعلم  وأخصائي 

اإلجنليزية.
شهدت مدرسة ديكنسون 
هذا  إداريًا  تغييرًا  ويست 
حتول  إلى  باإلضافة  العام 
في جدولنا الرئيسي خلدمة 

طالبنا بشكل أفضل.
بالنمو  ملتزمون  نحن 
طفل  لكل  األكادميي 
اإلجتماعي  النمو  وكذلك 
واإلقتصادي  والعاطفي 

جملتمع هامترامك.
نحن نتطلع إلى املستقبل، 
بالشراكة  ملتزمون  ونحن 
اجملتمع  وأفراد  اآلباء  مع 
مستقبل  في  لإلستثمار 

طالبنا!

تعّرف على خرجيي ثانوية هورايزن لعام 2020
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A HUD High 
Performer

2620 Holbrook St • Hamtramck • (313) 873-7878
Hamtramck Housing Com-
mission (HHC) does not
discriminate on the basis
of race, color, religion, na-
tional origin, sex, handicap
or familial status

Hamtramck Senior Plaza

• Heat & Water 
Included

• Individual Kitchens
• Income Based Rent
• 24 Hour Security

• Recreation Areas
• On Site Mail
• Exercise Room
• Air Conditioned
• Library

For more information about events at the 
library call (313) 733-6822, or visit its website 

at http://hamtramck.lib.mi.us where you 
can also access the online catalog. 

The library is located at 2360 Caniff.

This week at the library...
Dear Library Patrons, 

Due to the COVID-19 pandemic, we have made
the difficult decision to close the Hamtramck 
Public Library to the public.   

The Library will remain closed until further notice.

In the meantime, we encourage you to try our
new service, Hoopla, available through the library
website.   

We will keep you informed of any changes on the 
website and on social media. 

During this emergency closure no late fees will be 
assessed.     

MEN’S HAIRCUTS313-875-8972
Best quality for the best prices.
Prices Starting at

$10
9517 Jos. Campau
— Hamtramck —

Call for Hours

Senior &
Veterans
Discounts

Closed Temporarily

It’s Time to Pray, 
Please Join Us

We are a Multicultural Parish Family
Sunday English Mass 9 a.m.

Sunday School 10 a.m.
Everyone is Welcome to Worship with Us

Holy Cross Parish Polish National Catholic Church
2311 Pulaski, Hamtramck • Very Rev. Jaroslaw Nowak, Pastor 

313-365-5191   www.HolyCrossPNCC.com

We are an Active
Parish Serving the

Community 

Celebrating 97 Years of Traditional, Catholic, and Democratic Church

Stay Safe, Stay Healthy until
we meet again…

Continue to pray for all of our
wonderful and selfless

First Responders and Health
Care Workers

(All activities and Masses have been 
temporarily suspended due to COVID-19)

StJosephsHealthcare.com
Hamtramck • 313-874-4500

Leaders
in Short-Term

Rehabilitation

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

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

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

2396 Caniff at Brombach   |   313-365-9600

Samaritans Community Food
Assistance Program

for Hamtramck Residents
and Surrounding Areas

Bring proof of income, and picture ID

8625 Jos. Campau
11am-12pm

Every 2nd Monday 
of the Month

Closed Temporarily

Congratulations Seniors
احلصول على بداية مبكرة يف مدرسة 

الطفولة املبكرة

توفري أساس صلب من الربامج يف مدرسة ديكنسون إيست
بقلم تود لوسيه

مدير مدرسة ديكنسون إيست 
االبتدائية 

بقلم كولني ستيفنز
مديرة مدرسة الطفولة املبكرة 

اإلبتدائية 

     تعتبر مدرسة ديكنسون 
عنصرًا  االبتدائية  إيست 
مجتمع  في  أساسًيا 
 100 من  ألكثر  هامترامك 

عام.
وتعليم  توجيه  خالل  من 
األطفال  روضة  الطالب من 
، توفر  إلى الصف السادس 
إيست  ديكنسون  مدرسة 
للطالب نهج الطفل ككل 

في التدريس.
تعليم  نقدم  نحن 
راسخ  أساسي  محتوى 
والعلوم  الرياضيات  في 
اإلجتماعية  والدراسات 
من  اإلجنليزية  اللغة  وفنون 
فرص  من  سلسلة  خالل 
القائمة  املتكاملة  التعلم 

على اخلبرة.

الفن،  أيًضا  ندمج 
املوسيقى، التربية البدنية، 
في  واملكتبة/التكنولوجيا 
جتربة طالبنا للحصول على 

نهج شامل.
في  الطالب  دعم  يتم 
عملهم الدراسي من خالل 
أيًضا  ولكن  املدرس  تدخل 
الصغيرة  اجملموعات  تعليم 

في القراءة والرياضيات.
الذين  الطالب  دعم  يتم 
اللغة  تعلم  إلى  يحتاجون 
ثانية  كلغة  اإلجنليزية 
متنوعة  مجموعة  مع 
فقط  ليس   ، الدعم  من 
املدرس،  توجيه  خالل  من 
التداخل ضمن  أيًضا  ولكن 

مجموعة صغيرة.
أيضا ، يتم دعم الطالب من 
االجتماعي  التعلم  خالل 
دعمنا  خالل  من  العاطفي 

على  يركز  الذي  اإليجابي 
السلوك.

ديكنسون  مدرسة  تفخر 
من  اآلباء  بدعم  إيست 
ورش  من  سلسلة  خالل 
التي  اآلباء  مشاركة  عمل 
اآلباء  مساعدة  على  تركز 
بشكل  طالبهم  دعم  على 

أفضل في املدرسة.
إختبرت مدرسة ديكنسون 
هذا  جديدة  إدارة  إيست 
أحد  وكان  الدراسي،  العام 
ضمان  األساسية  أهدافنا 
اإلنتقال السلس والتحسني 
املستمر في مجاالت احملتوى 
للرياضيات  األساسية 
والدراسات  والعلوم 
اللغة  وفنون  االجتماعية 

اإلجنليزية.
ديكنسون  مدرسة  تواصل 
األكادميي  التفوق  إيست 

    تخدم مدرستنا طالب 
الصف  الى  احلضانة   من 

الثاني.
في  أهدافنا  كانت  لطاملا 
مساعدة  األول  املقام 
الطالب على تعلم اللغة 
جميع  وجعل  اإلجنليزية 
الطالب يظهرون مكاسب 
نحرز  كنا  القراءة.  في 
أصابنا  حتى  جيداً  تقدماً 

الفيروس جميعاً.
في  املوظفون  سارع 
املبكرة  الطفولة  مرحلة 
عبر  التعلم  إلى  لإلنتقال 

اإلنترنت.
كان هذا جديًدا ليس فقط 
للطالب  بل  للموظفني 

واآلباء أيًضا.
نحن نعمل حالًيا في خالل 
ما  ملعرفة  ومهتمني  هذا، 

سيجلبه لنا اخلريف. نأمل 
بصحة  اجلميع  يظل  أن 
الطالب  يواصل  وأن  جيدة 

التعلم.

الذين  طالبنا  أيًضا  وتدعم 
ال يتحدثون اإلجنليزية.

نعيشه  الذي  الوباء  كان 
وقد  متوقع،  غير  جميًعا 
على  حًقا  الضوء  سلط 
درجة التميز واإلحتراف التي 
مدرسة  موظفو  يظهرها 

ديكنسون إيست لدينا.
ستواصل  قدًما،  باملضي 
إيست  ديكنسون  مدرسة 
حصول  ضمان  اإلبتدائية 
درجة  أعلى  على  الطالب 
دعم  مع  التدريس،  من 
اإلجتماعي  للتعلم  شامل 
العاطفي واللغة اإلجنليزية 

كلغة ثانية.
ما  هذا  ذلك،  كل  بعد 
طالب  ويستحقه  يتوقعه 

مدارس هامترامك.



Friday, June 12, 2020                                                        Hamtramck Review                                            Phone (313) 874-2100                                               9

When is the election?
Tuesday, August 4, 2020.    

Why is the purpose of this proposed bond?
The primary purpose of the bond election is to construct a new elementary school 
(eliminating the Dickinson West portable classrooms), renovate school facilities, and 
eliminate unnecessary expenditures for maintenance and energy costs.  
If approved by voters, the bond proposal will also enhance student safety and security, 
improve student comfort, provide much needed additional classrooms at the High School 
and Community Center, as well an expanded fitness center for the whole community.  
The bond proposal on the May ballot is an outgrowth of the school district’s strategic 
planning process, and will affect every Hamtramck student.   lanning process, and will affect every Hamtramck student.   

Why pursue a bond initiative during a pandemic? 
Based on all available data and expert opinions, we know the following things:
1. Our community is growing overall, and specifically in school age children
2. Many of our facilities are currently at capacity, including 2 schools co-located in one building 
with temporary portable classrooms. 
3. The proposed improvements are a bare minimum of what is needed for a quality learning 
environment. 
4. In person schooling will resume at some point, and delaying projects only makes them more 
expensive to complete in the future. 

5. School districts are currently being encouraged to slash budgets due to decreased funding 
from the State because of the pandemic.  
6. Michigan was already one of 12 States to not provide any infrastructure money to districts, 
requiring them to self-finance infrastructure improvements.  

Wasn’t this the point of the sinking fund?  
The sinking fund was phase I. Through the commitment of Hamtramck voters, HPS was able 
to use approximately $750,000 per year to address some of the most critical infrastructure 
needs- primarily sealing the envelopes of existing buildings. This meant new roofs and 
windows for multiple schools. General funds were also used to supplement these projects 
where needed. However, due to the scale of needs and the rising cost of construction every 
year, this amount would never allow us to provide the large-scale improvements proposed in 
the current bond initiative. Just for example, the cost of the new elementary building 
construction alone is projected at more than $14,000,000. This one piece of the total project is 
more than our current general fund balance and could never be accomplished without a bond 
initiative. 

Please see http://www.hamtramckschools.org/ for a full list of projects completed and funds http://www.hamtramckschools.org/
used.

Is HPS a good steward of public funds? 
The auditing firm of Yeo & Yeo have found ZERO material findings in our annual public 
financial review for 5 years in a row. This puts us in the small minority of districts in the State 
with such exemplary financial practices. 

All construction projects, sinking fund and otherwise, are competitively bid following the state 
bid threshold guidelines to find the best price for qualified work. 
How was the current list of projects determined? 
HPS has worked with Partners in Architecture for all our construction planning needs. They are 
a reputable firm with vast experience in public infrastructure development. The proposed 
projects are only the most essential and those that align with our strategic plans. 
The bond projects fall into six basic categories: 

1. Construction of a new elementary school to replace the portable classrooms that are 
currently located at Dickinson West Elementary.  

2. Renovations at Hamtramck High School to create four (4) new classrooms and 
construction of a building addition to connect the High School with the Community 
Center for improved security.  

3. Mechanical system improvements to provide air conditioning (cooling) to 
instructional areas at all schools.  

4. Construction of a building addition onto the Community Center for fitness center 
with dedicated community entrance separate from daytime school use/access. 
Additional classrooms will also be created.  

5. Replacement of exterior windows at multiple school buildings including: Hamtramck 
High School, Dickinson East, Holbrook and Early Childhood Elementary. 

6. Restroom renovations at multiple school buildings including: Hamtramck High 
School, Kosciuszko Middle School, Dickinson East, Holbrook and Early Childhood 
Elementary.  

If approved by voters, the bond proposal will positively impact all current and future 
generations of Hamtramck students. 
How will the bond proposal benefit students and the community?  
The bond proposal will benefit students and the community in several ways, including… 

� creating an all new modern elementary school 
� upgrading school facilities and improving learning environments 
� attracting new families to our community 
� enhancing residential property values by having up-to-date school facilities 
� assuring that school facilities are upgraded, renovated, and kept in good repair 
� providing much needed fitness and educational space at the community center  

All bond proposal projects are designed to reflect positively on homeowner property All bond proposal projects are designed to reflect positively on homeowner property 
values and the community’s “small town-good schools” reputation.  

How much are we seeking to raise and what will it cost the average tax payer?
If voters approve the bond proposal, the current tax rate will increase by 7 mills directly 
from property taxes and the District will borrow $35,265,000 from a special low interest 
fund set up by the State to support school districts bridging funding gaps in bond 
initiatives.  

That means $7 for each $1,000 of taxable value. According to our city assessor’s office, 
the average home value in Hamtramck is $65,000. That means the average taxable value 
is $32,500. Therefore, the average homeowner would pay $227.50, or slightly more than 
$4 per week. Some people will pay less. Some people will pay more. Visit 
http://www.hamtramckschools.org/ for full cost breakdowns.  http://www.hamtramckschools.org/

What’s included in the bond proposal? 
If approved by voters on August 4, 2020, the following projects will be completed at each 
school:
Hamtramck High School

● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 
● Reduce size of pool locker rooms to allow for (4) new classrooms and (2) smaller 

remodeled locker rooms 
● Construct secure building addition to connect High School with Community Center 
● New furnishings for (4) new classrooms 

Kosciuszko Middle School  
● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Remodel restrooms 

New Dickinson West Elementary School  

● Demolish portable classrooms (all 10 which currently serve as the elementary building 
with the exception of a few rooms that are shared in the adjacent Kosciuszko Middle 
School) 

● Construct New Dickinson West Elementary School (approximately 37,000 SF – this 
building will be constructed to attach to the existing Kosciuszko Middle School). 

● New furnishings  
● New instructional technology 
● Minor site improvements 

Dickinson East Elementary School 

● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 

Holbrook Elementary School 

● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 

Early Childhood Elementary 

● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 

Tau Beta School 

● Demolish existing house adjacent East of school to prepare for dedicated early 
education green space without crossing the street.  

Community Center

● Construct fitness center and classroom addition  
● Demolish and reconfigure main entry ramp and retaining walls 
● Site restoration and landscaping 
● Modern fitness room equipment 

Individual cost breakdowns and complete application submit to the State Treasurer can be 
found at found at f http://www.hamtramckschools.org/.http://www.hamtramckschools.org/
What will happen if voters do not approve the bond proposal?
The proposed bond projects cannot be addressed because the general fund cannot 
support them.

What is the schedule for bond proposal projects?
Planning for the new projects will begin immediately after August 4th and all projects are 
required by the State to be completed within a three (3) year period.
Will all bond proposal revenue stay in the Hamtramck School District? 
Yes.  All revenue from the bond proposal will stay in the Hamtramck School District.  None of 
the revenue will go to Lansing or to any other school district or political entity.  The bond 
funds can only be used for bond proposal projects and cannot be used for salaries. funds can only be used for bond proposal projects and cannot be used for salaries. 

If the bond proposal is approved by voters, will property values be affected?
Real estate values tend to be higher in communities with school districts that offer a 
quality education program and have up-to-date school facilities.  Property values tend to 
be lower in communities that do not offer an adequate curriculum or that have schools 
that are out-of-date and poorly maintained.  Remodeling and upgrading school buildings 
and facilities will protect the community’s investment in the school district.  All bond 
proposal projects are designed to reflect positively on homeowner property values and the 
community’s enviable “small, tight-knit-” reputation.  

What are the student enrollment projections for the next five years? 
According to the Middle Cities Annual Report, HPS enrollment has grown consistently over the 
last 5 years and is projected to grow more than 15% over the next five years.  

What is a bond proposal?
A bond is a State-approved funding process that specifies a set scope of projects.  When 
voters approve a bond, the money specified in the bond proposal is borrowed and the 
school district makes payments over a period of years, much like a homeowner pays a 
mortgage.  Bonds are usually issued for 20-30 years.  If voters approve the August 4th 
Bond proposal, the Hamtramck School District’s bonds will be issued for 30 years.

Bonds can only be used for long term assets:
● Constructing new school buildings 
● Constructing additions to existing school buildings 
● Remodeling existing school buildings 
● Energy conservation improvements 
● Land purchases 
● Site development and improvements 
● Athletic and physical education facility development and improvements 
● Playground development and improvements 
● Refunding debt (if new present value savings can be demonstrated) 
● Direct bond program costs such as professional fees, election fees, issuance costs, 

qualification fees, insurance fees, final audit costs 
● School bus purchases 
● Loose furnishings and equipment purchasing 
● Technology purchases limited to hardware and communication devices that 

transmit, receive or compute information for pupil instructional purposes only. The 
initial purchase of operating system and customized application software is allowed 
if purchased with the initial hardware. 

Bonds cannot be used for:
● Salaries, supplies, service contracts, lease payments, installment contracts 
● Repairs, maintenance, or maintenance agreements 
● Purchasing automobiles, trucks, or vans 
● Portable classrooms purchased for temporary use 
● Uniforms 
● Textbooks 
● Upgrades to an existing computer operating system or application software 
● Computer training, computer consulting, or computer maintenance contracts.   

Can any of the bond proposal funds be used for employee salaries or  
operating expenses? 

No.  Bond proposal funds cannot be used for staff wages, salaries, or operational costs.  
They also cannot be used for repair or maintenance costs or other operating expenses.  
Bond proposal funds must be used only for purposes specified in the ballot language, and, 
as required by State law, they must be audited.

Who can vote in this bond proposal election?
Residents of the Hamtramck School District who will be 18 years of age or older on 
Election Day, and are registered to vote.  

Where can I get information about voting (such as how to register, where to vote, 
and absentee voting?
Go to the Michigan Voter Information website (Michigan.gov/sos) or call the Clerk’s Office 
where you reside. 

Do I need to update my voter registration?
You need to update your voter registration if you have changed your name or address 
since the last time you voted.  You can do this at any Secretary of State Office or at the 
Clerk’s Office where you reside.   

Get more information about the bond election and answers to your questions...
● Go to www.hamtramckschools.org.  www.hamtramckschools.org.
● Call Superintendent of Schools Jaleelah Ahmed at (313) 872-9270 or by sending an 

email to her at jahmed@hamtramckschools.org.      jahmed@hamtramckschools.org
● Call Board President Evan Major at (313) 454-1138 or by sending an email to 

emajor@hamtramckschools.org. emajor@hamtramckschools.org

Frequently Asked Questions
about the August 4, 2020 School Bond Election
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  844.416.2020    |    844.330.2020  

تلبية احتياجات التعليم للطفولة املبكرة
عرب السنني
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Serving our community for over 
100 years since 1904.

* Senior Rates available *BISAGA 
PLUMBING & HEATING  (313) 365-8630

1
2

/3
1

/1
9

We Repair & Install • Furnaces • Boilers• Air Conditioners
• Licensed & InsuredFinancing Available

Ask for Details

HEATING &
COOLING

Family Owned & Operated
Since 1964

11647 Jos. Campau313-892-2122

HOME IMPROVEMENTPLUMBINGHEATING & COOLING HOME IMPROVEMENTPLUMBINGHEATING & COOLING

Service Directory

Curtis Gibbs
Owner

DetroitPowderWorks@Yahoo.com

248-835-3352

POWDER COATING

PAINTING

— FREE ESTIMATES —

BROTHERS 
HANDYMAN 
SERVICES

ALL HOME REPAIRS 
Interior • Exterior

TOP QUALITY WORK AT LOW PRICES

• Handyman Services • Roof Repairs 
• Sidings & Gutters • Chimney Work • Porches

Ask for Frank
Located in Hamtramck

313-365-4913
FREE 

ESTIMATES

Celebrating
52 Years of

Service!

(313) 371-3766
(586) 649-6300

� Fast Same Day Service �
Air Conditioning

Freon Recharge
Furnace & Boilers, Heating

Sewer & Drain Cleaning

10% Discount
Off Labor on Any Plumbing, 

Heating, Air Conditioning or Sewer
Cleaning Job, Installation or Repair.

Not valid with any other offer.

— COMMERCIAL BUILDINGS —
Heating & Cooling Rooftop Units

www.HeaneyPlumbing.com
Proudly Serving 

Hamtramck Since 1969
Licensed & Insured 

Residential & Commercial

Service • Installation • Repairs

A/C Start-Up
Inspections

Repairs, Cleaning & 
Freon Extra

$89
Must present coupon at the time of 

estimate. With coupon. Expires 7-30-20.
Must present coupon at the time of 

estimate. With coupon. Expires 7-30-20.
Must present coupon at the time of 

estimate. With coupon. Expires 7-30-20.

Drain
Cleaning

Starting at

$150

40 Gallon Hot
Water Tank

Starting at

$1075
Upgrades extra

Senior Discount Available! Call for Details

IN “VINCE” ABLE PAINTING
Interior/Exterior • Power Washing 

Home Improvement • Patch and Drywall Repair
586-838-7598

Let Our Service
Directory Do
the Work For

You! Call Dave
(313) 874-2100

31800 Northwestern Hwy,  Suite 200
Farmington Hills, MI  48334248-866-1110 HUD Certified

Looking to buy single & 
multi-family dwellings - CASH!

JohnUlaj@comcast.net

Certified 
Residential 
Specialist

John Ulaj 
Commercial Broker/Owner

A HUD 
Certified Agent

Commercial Broker/Owner

Drowning in Mortgage Debt?Drowning in Mortgage Debt?
I Can Help...

I buy properties in 
as-is condition for CASH!

Get It Sold in the
Real Estate Corner

Call Dave at 
(313) 874-2100 to

Place Your Ad!

Did You Know?

The Hamtramck Review is Online
Never miss an issue!

www.TheHamtramckReview.com

FMIC
Food Ministries in CollaborationFood Ministries in Collaboration
� �

SINCE WE ALL FALL SHORT OF THE GLORYOF THE LORD AND WE ARE ALL OUR OWNWORST ENEMY HERE IS A PRAYER YOUCAN SAY BEFORE YOU START OUT EACHDAY HEAVENLY FATHER PLEASE DAY HEAVENLY FATHER PLEASE SAVE ME FROM ME

To make a tax deductible 
donation send to:

Harp of God Ministry
FMIC

P.O. Box 11361
Detroit, MI 48202

P.S. Send copy to friends
Congratulations Seniors
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توفري اإلحتياجات املالية ألسر مدارس هامرتامك 
)HPS( العامة

تعلم اللغة اإلجنليزية هو حاجة أساسية ملعظم طالب املنطقة التعليمية

مدرسة هولربوك اإلبتدائية هلا تاريخ طويل يف التعليم

يف مدرسة هورايزن، نستمر يف الوصول إىل النجوم

يف مدرسة كوسيوسكو، السلوك اإلجيابي يبين العالقات

يف مدرسة هامرتامك الثانوية، التعلم ال يتوقف أبًدا

يف جمتمع مرتابط، املنطقة التعلمية تشبه األسرة

بقلم الكيتيا جاكسون وآمرا بوسكوفيتش
منسقي املدرسة واجملتمع

)ELD( قسم تطوير اللغة اإلجنليزية

بقلم ميرجانا ماروس
)ELD( قسم تطوير اللغة اإلجنليزية

بقلم توم تاملادج
مدير مدرسة هولبروك اإلبتدائية

بقلم كريستني هيرت
مديرة مدرسة هورايزون الثانوية، 

بقلم ميشيل إمبرونون
مديرة املوارد البشرية

بقلم نيو إيفازاج
كوسيوسكو  مدرسة  مديرة 

املتوسطة  

بقلم كريس فرانياك
مدير مدرسة هامترامك الثانوية  

   آمرا بوسكوفيتش والكيتيا 
منسقي  هما  جاكسون 
واملدارس  األولى  املدرسة 
هامترامك  ملدارس  اجملتمعية 
دورًا  ولعبا   )HPS( العامة 
محوريًا في األهداف التعليمية 
لطالبنا داخل قسم متعلمي 

اللغة اإلجنليزية.
مدارس  أسر  ساعدوا  لقد 
 )HPS( العامة  هامترامك 
بني  الفجوة  سد  خالل  من 
أسر الطالب احملتاجني لتلقي 
تلبية  لضمان  املالية  املوارد 
األساسية  إحتياجاتهم 
واللوازم  واملأوى  الغذاء  مثل 
لتحقيق  الالزمة  التعليمية 

النجاح.
أهدافنا  بعض  تستلزم 

   تقدم مدرسة هولبروك 
خدمات  اإلبتدائية 
ألطفال  تعليمية 
من  الرائعني  هامترامك 
روضة األطفال إلى الصف 

الثامن منذ عام 1896.
ببيئة  هولبروك  تشتهر 
عائلية ترحيبية وآمنة، مع 
مزيج رائع من التكنولوجيا 

والثقافة والتاريخ.
لضمان جناح طالبنا، يضم 
طاقمنا املؤهل تأهياًل عالًيا 
أعضاء من أخصائيني في 
اإلجنليزية  اللغة  تطوير 
والرياضيات  والقراءة 
املمارسة  ومدرب 
واإلختصاصي  التصاحلية 

هورايزن  مدرسة  تضم     
طالًبا.   165 اإلبتدائية 
ميتلك كل طالب من طالبنا 
التزاًما قويًا جتاه مجتمعنا 

ومدرستنا.
مرات  عدة  طالبنا  يتطوع 
خالل  من  العام  مدار  على 
والشوارع  األزقة  تنظيف 
واألرصفة احمليطة بكال من 

املدارس الثانوية.
سنقوم  املقبل،  العام  في 
بتوسيع برنامجنا التطوعي 
وسنعمل مع بنوك الطعام 
في املنطقة واملنظمات غير 

   بصفتي مديرة للموارد 
منطقة  في  البشرية 
بأنها  معروفة  تعليمية 
باملمارسات  فخورة  رائدة 
في  املبتكرة  التعليمية 
بالتقاليد  غني  مجتمع 
إنه  الثقافي،  والفخر 
ليشرفني أن أخدم مدارس 

هامترامك العامة.
الدرجة  خلقت  لقد 
مشاركة  من  العالية 
وتفاني  وثقتهم  الوالدين 
اإلداري  والدعم  املدرسني 
املشاركة  ومستويات 
العالية من جميع أعضاء 

كوسيوسكو  مدرسة     
ملا  منزل  املتوسطة،هي 
في  طالب   400 من  يقارب 
الصف السابع والثامن، هي 
برنامج  في  املشاركني  أحد 
السلوكية  التدخالت 
اإليجابية ودعمها لتحالف 
باملنطقة  التعليم  خدمات 
 ،)WRESA PBIS( الغربية 
واحلفاظ  »تأسيس  بهدف 
على السلوك اإليجابي من 
والتوقعات  اإلجراءآت  خالل 

واللغة املشتركة«.
بناء  على  التركيز  ينصب 
العالقات من خالل التدخالت 
اإليجابية  السلوكية 
ودعمها )PBIS( والتأكد من 
يشعرون  الطالب  جميع  أن 
من  التعلم  على  بالقدرة 

من  تكون  أن  الرائع  من     
ال«كوزموس« )Cosmos( في 
مدرسة هامترامك الثانوية!

فرًصا  نوفر  عام،  بعد  عاًما 
من  ألكثر  املستوى  عاملية 
إلعدادهم  طالب   1000
واجلامعات  الكليات  ألفضل 
جميع  في  املهنية  واملدارس 

أنحاء الوالية والبلد.
اخلبرة  ذوو  موظفونا  يعمل 
واملكرسون دون تعٍب لتوفير 
املتعلمني،  جلميع  الفرص 
بغض النظر عن خلفيتهم أو 

مستوى مهاراتهم احلالي.
لقد وضعنا هذا العام هدًفا 
لتوسيع برامجنا للمتعلمني 
من جميع املستويات، وجنحنا 

في ذلك.
أضفنا دورات الكلية، ودورات 
املتقدم،  املستوى  حتديد 
والدورات املهنية ذات اإلهتمام 
العالي، ودورات للطالب الذين 
والكتابة  القراءة  يتابعون 

والرياضيات.
كان أيًضا هدًفا لنا أن نحطم 
السابقة  القياسية  األرقام 
الدراسية  املنح  أموال  في 

اللغة  متعلمي  خدمة  إن     
هامترامك  ومجتمع  اإلجنليزية 

املتنوع وظيفة مجزية.
حالًيا، وظيفتي، التي ال أعتبرها 
تدور  شغف،  بل  وظيفة  حتى 
اللغة  طالب  من  كل  حول 
 79 يشكلون  الذين  اإلجنليزية، 
٪ من إجمالي املسجلني لدينا، 

واملعلمني الذين يخدمونهم.
ويقدم  قسمنا  يخطط 
لطالب  املناسبة  التوجيهات 
اللغة اإلجنليزية، ويُجري تطويرًا 
مالئًما للموظفني فيما يتعلق 
اإلجنليزية،  اللغة  مبجموعات 
ويضمن أن منسقي اإلختبارات 
املدرسية يستخدمون البيانات 
إلبالغ التعليم، وجمع الطالب، 
واإلستراتيجيات  واملهارات 
نحن  للتعليم.  املستهدفة 
إختبار  منسقي  نساعد 
تخطيط  في  اإلجنليزية  اللغة 
لتلبية  والدروس  الوحدات 
واجملموعات  الطالب  إحتياجات 

الفردية، إلخ.
تطوير  قسم  مدير  مع  أعمل 
لتوفير   )ELD( اإلجنليزية  اللغة 
للتقييم  التحتية  البنية 
والتقييم البديل لطالب اللغة 
املواد  )إحتياجات  اإلجنليزية 

والتدريب وجدولة املواعيد(.
يدعم  ذلك،  إلى  إضافة 
املدارس من خالل  أيًضا  فريقنا 
ومراقبة  التنسيب  التحديد، 
التقدم السنوي ملتعلمي اللغة 

اإلجنليزية.
نستخدم  تعاوني،  بشكل 
البيانات وحتليلها ملراقبة  جمع 
اللغة  تطوير  قسم   برمجة 

لألسر  الدعم  على  احلصول 
في  مشاكل  لديها  التي 

احلضور بسبب نقص املوارد.
إكمال  هو  اآلخر  الهدف  كان 
طالب  لكل  املنزلية  الزيارات 
القادم  أطفال  روضة  في 
التعليمية  منطقتنا  إلى 
لضمان بدء كل طفل مهنته 
الالزمة  باألدوات  الدراسية 

لتحقيق النجاح.
مت حتقيق بعض األهداف ولكن 
وباء  بعضها بسبب  يكن  لم 
كوفيد-Covid ( 19 19(، على 
سبيل املثال، لم يعد بإمكان 
فريقنا إكمال الزيارات املنزلية 

بناًء على طلب إدارتنا.
آمرا  طورت   ، ذلك  ومع 
مع  عمل  عالقات  والكيتيا 
منظمات داخل وخارج مدينة 
هامترامك إلفادة أسر الطالب 
احملتاجني خالل هذا الوقت من 

األزمة.
للعام  اجلديدة  أهدافنا 
ضمان  هي  القادم  الدراسي 
جهاز  على  الطالب  حصول 
في  وإنترنت  كمبيوتر 

منازلهم.
إنشاء  بصدد  أيًضا  نحن 
جلميع  غذائية  موارد  قائمة 
األسر احملتاجة داخل املنطقة 
التعليمية ملدارس هامترامك 
منسقا  كونهما  إن  العامة. 
 S & C واجملتمع  للمدرسة 
يحقق حلم حياة آمرا والكيتيا 
التأثير على مجتمعهم  وهو 
باملوارد التي ستفيد الوظائف 

التعليمية للطالب.
فريقنا  مهمة  نحقق  نحن 
 ، التعليم  الترحيب،  وهي 
مدارس  أسر  ومتكني  الرعاية 

هامترامك العامة.

والنجاح   )ELD( اإلجنليزية 
وبعد  أثناء  للطالب  األكادميي 
تلقي خدمات اللغة اإلجنليزية.

في  اإلستجابة  واجبي  من 
إلحتياجات  املناسب  الوقت 
كل من املدرس واملدرسة واآلباء 
واجملتمع مبا في ذلك الطلبات غير 
الرسمية املتعلقة بالسياسات 
لطالب  والبرمجة  واإلجراءات 

اللغة اإلجنليزية.
مهمتي املفضلة هي املشاركة 
في رئاسة جلنة صوت الشباب 
 ،)Youth Voice Committee(
قادة  من  رائعة  وهي مجموعة 
طالب املدارس الثانوية الشباب، 
الذين  والالمعني  املتمكنني، 
تغير أفكارهم بإستمرار بيئتنا 

وممارساتنا املدرسية.
سيتم حتليل أهداف هذا العام، 
اللغة  طالب  نحو  املوجهة 
منًوا  أظهرو  الذين  اإلجنليزية 
الكفاءة،  في  وزيادة  أكادميًيا 
عندما  عمًقا  أكثر  بشكل 
تقييم  نتائج  على  نحصل 
)التصميم   WIDA الـ  إختبار 
العاملي(  التعليمي  والتقييم 
في حزيران )يونيو(. في كل عام، 
اإلجنليزية  تعلم  تقارير  تُظهر 
اخلاصة بنا منًوا وتقدًما ثابًتا في 

إتقان تعلم اللغة اإلجنليزية ،
متاًما  ومرنون،  أقوياء  طالبنا 
أحد  هامترامك.  مجتمع  مثل 
تسليط  أود  الذين  الطالب 
الضوء عليهم، كممثل جملموعة 
ياسني  هو  لدينا،  الطالب 
السنة  طالب  أحد  اهلل،  عبد 
األخيرة في مدرسة هامترامك 
الثانوية. وهو أحد أعضاء وقادة 

جلنة صوت الشباب.
ليس  ياسني،  إخترت  لقد 
ولكن   ، األكادميي  لسجله 

وشخصيته  وقوته  ملثابرته 
اللطيفة.

من  التنقل  من  ياسني  متكن 
خالل مسؤولياته العديدة في 
املدرسة والعمل، وعلى الرغم 
من  العديد  واجه  أنه  من 
كونه  والصعوبات  العقبات 
الواليات  إلى  جاء  مهاجرًا 
سنوات  أربع  قبل  املتحدة 
فقط، فقد تعلم لغة جديدة 
الى  ومضى  شجاعة  وأظهر 

أمام بإبتسامة على وجهه.
كزعيم  ياسني  أرى  أنا 
مجتمع  وعضو  مستقبلي 
في  منتج  ومواطن  محترم 

مجتمعنا.
أهداف  جانب  إلى   ، أهدافي 
قسم تطوير اللغة اإلجنليزية 
اخلاص بنا للسنوات القادمة، 
وأولياء  الطالب  خدمة  هي 
من  واجملتمع  واملعلمني  األمور 
ومسار  خطة  توفير  خالل 
واضح للنجاح، مع التأكد من 
مت  التي  املمارسات  أفضل  أن 
البحث عنها موجودة عندما 
اللغة  متعلمي  لتعليم  يأتي 

اإلجنليزية.
املهنية  أهدافي  أحد  يتمثل 
التعامل  منهج  تعزيز  في 
جملاراة  بالكامل  الطفل  مع 
إلى  ووصولهم  الطالب  إجناز 
التركيز  مع  اخملصص  التعلم 
على جوهر شخصية الطالب 

ورفاهيته.
فإن   ، املطاف  نهاية  في 
لدينا  اإلجنليزية  اللغة  طالب 
من  يحققونه  مما  بكثير  أكثر 
فريد  عالم  وهناك  درجات، 

داخل كل واحد منهم.

اإلجتماعي.
عمل  فريق  يركز  ال 
على  املذهل  هولبروك 
األكادميي لطالبنا  النجاح 
أيًضا  نعمل  بل  فحسب، 
لتوفير  تعاوني  بشكل 
اإلجتماعي  النجاح 
جلميع  والعاطفي 
برامج  خالل  من  الطالب 
السلوكية  التدخالت 
 )PBIS( اإليجابية ودعمها

واملمارسات التصاحلية.
البرامج  هذه  تركز  ال 
اإليجابي  السلوك  على 
تعزز  بل  فحسب، 
جلميع  العاطفي  النجاح 
برامج  خالل  من  الطالب 
السلوكية  التدخالت 
 )PBIS( اإليجابية ودعمها

واملمارسات التصاحلية.

البرامج  هذه  أن  كما 
على  فقط  تركز  ال 
ولكن  اإليجابي  السلوك 
التعلم  أن  على  تشجع 
املنزل  في  اإلنترنت  عبر 

سيستمر.
دراسي  عام  إلى  نتطلع 
مع   21-2020 ناجح 
اجملتهدين  مدرسينا 
الذين  الرائعني 
صفوف  يستخدمون 
 Google( اجلوجل 
 Class و   )Classrooms
Dojo ، سواء عبر اإلنترنت 

أو وجًها لوجه.
هامترامك  مدارس  في 
العامة، التعلم ال يتوقف 

أبًدا!

ملساعدة  األخرى  الربحية 
طالبنا على إحداث فرق في 

مجتمعهم.
مدرسة  طالب  يتمتع 
دافعة  بقدرة  هورايزن 
ويتم  كبير،  وتصميم 
مرات  عدة  بذلك  اإلحتفال 
الدراسي  العام  خالل 
إحتفاالت  خالل  من 
الساطع«  »النجم  جائزة 

.”Shining Star“
خالل هذه اإلحتفاالت، يتم 
لنجاحهم  الطالب  تكرمي 
وحضورهم  األكادميي 

وموقفهم الرائع.
جنومنا  إحدى  أصبحت 
ماهيما،  فهميدة  الالمعة، 

مجموعة  من  »جزًءا 
الكتاب  من  النخبة 
مؤلفاتهم«  نشر  مت  الذي 
عملها  نُشر  العام.  هذا 
 »She is Nature«
جمعية  مجلة  في 
ميشيغان  في  القراءة 
 Michigan Reading  (
  Association>s Journal(

.»»Kaleidoscope
نحن فخورون بها للغاية، 
طالبنا،  جميع  ومع 
وعزمهم  لقيادتهم 

املذهلني!
إستمروا في الوصول إلى 
»كوزموس«  يا  النجوم، 

!)Cosmos(

جًوا  لدينا  العمل  فريق 
حيث  بالعائلة  شبيًها 
أعضاء  جلميع  ميكن 
أن  املدرسة  مجتمع 

يزدهروا.
هو  البشرية  املوارد  مدير 
لفريق  جديد  منصب 
جداً  قوي  بالفعل  قيادي 

ومتعاون للغاية.
الشاملة  األهداف  تركز 
على بناء ودعم مستويات 
فعالية  من  عالية 
خطوط  وخلق  املعلمني، 
وتطوير  لنمو  مباشرة 
وزيادة  املوظفني،  جميع 
التطوير  لتعزيز  الفرص 

املهني للموظفني.
مت حتقيق هذه األهداف هذا 
تشكيل  من خالل  العام 
جامعة  مع  شراكات 
املركزية  ميشيغان 
 Central Michigan(
وجامعة   )University
 Wayne( ستايت  واين 

.)State University
بالتعاون  القسم  يعمل 
في  التعليم  إدارة  مع 
لضمان  ميشيغان  والية 
املعايير  جميع  إستيفاء 
واإلداريني  ملعلمينا 

واملعلمني املساعدين. 

نظام  عملية  شحذ  خالل 
املستويات  متعدد  الدعم 

.)MTSS(
حتدد  مصفوفة  إنشاء  مت 
الطالب  سلوك  توقعات 
جميع  في  مختلفة  ملواقع 
إستندت  املبنى.  أنحاء 
بيانات  إلى  التوقعات 
األساسية  املعتقدات 
التعليمية  للمنطقة 
و«كن  محترًما«  »كن  وهي 
مسؤواًل« و«كن آمًنا« و«كن 

علمًيا«.
الفرصة  أتيحت  لقد 
والطالب  للموظفني 
وضع  في  للمساهمة 
خالل  من  التوقعات 

املناقشات واإلستطالعات.
بتدريس  املدرسون  قام 
وتنفيذ  التوقعات 
»اإلستراتيجيات الشاملة« 
جلميع الطالب. أربعة عبارات 

شخص  لكل  إيجابية 
يعيد توجيهه في تفاعله 
اليومي مع الطالب. إضافة 
برامج  وضع  مت  ذلك،  إلى 
»السلوك  ملكافأة  جديدة 

اجليد«.
املتوقع  غير  الوقف  مع 
بسبب   الدراسي  للعام 
 ،)19  COVID( كوفيد-19 
يبذل املدرسون كل ما في 
وسعهم حملاولة اإلستمرار، 
بإستخدام  اإلمكان،  قدر 
ووضع  اإلستراتيجيات 
توقعات مماثلة في املدرسة 

عبر اإلنترنت.
تبقى  أن  هو  هدفنا 
السلوكية  التدخالت 
 )PBIS( ودعمها  اإليجابية 
متعدد  الدعم  نظام  و 
املستويات )MTSS( مكونًا 
في  لتعليمنا  أساسًيا 

السنوات القادمة.

طالب  عليها  حصل  التي 
املتخرجني  األخيرة  السنة 
إجماليها  بلغ  والتي  لدينا، 

في املاضي 7 ماليني دوالر.
لتحقيق  طريقنا  في  نحن 

كل هذه األهداف.
النقاط  من  الكثير  هناك 
بها  نتباهى  أن  ميكن  التي 
العام. كان لدينا طالب  هذا 
يتلقى منًحا دراسية كاملة 
وييل  هارفارد  جامعة  إلى 
ال  عدد   .)Yale و   Harvard(
يحصى من الطالب اآلخرين 
الذين عرضت عليهم القبول 
في الكلية مجاناً من جامعة 
 U n i v e r s i t y ( ن ميشيغا
وجامعة    )of Michigan
 Michigan(ميشيغان والية 
وجامعة   )State University
 Wayne(ستايت واين 
  )State University
ميشيغان  وجامعة 
 E a s t e r n ( قية لشر ا
Michigan University( على 

سبيل املثال ال احلصر.
في  طالب  ثالثة  تنافس 
التعليم  توزيع  نوادي  بطولة 
األمريكية )DECA( الوطنية 

لألعمال.
تقدم رياضيينا املنتخبون من 
خالل اجلوالت احمللية، أنشأت 

روبوتًا  لدينا  الروبوتات  فرق 
جميع  في  للتنافس  رائًعا 
والقائمة  الوالية  أنحاء 
ال  وتستمر.  تستمر  حقاً 
ميكنني أن أكون أكثر فخرًا 
بطالبنا على كل ما أجنزوه 
وعلى موظفينا خللق فرصة 

للجميع للنجاح.
إغالق  خلق  بالطبع، 
مستوى  على  املدرسة 
من  لكل  حتديات  الوالية 
ومع  ومجتمعنا،  مدرستنا 
بأن أقول إن  أنا فخور  ذلك، 
طالبنا وموظفينا قد إرتقوا 

إلى مستوى التحدي.
كروم  أجهزة  تقدمي  مت  لقد 
بوك )Chromebook( جلميع 
ماأنا  في،  وشاركوا  طالبنا 
واثق من أنه, أحد من أكثر 
اإلنترنت  التعلم عبر  مناذج 

متيزًا في املقاطعة.
واألخصائيون  املدرسون 
ن  عيو جتما إل ا
واإلستشاريون والتداخليني 
مع  يتواصلون  جميًعا 

طالبنا يومًيا.
التعلم ال يتوقف أبًدا عندما 
ال«كوزموس«  من   تكون 

!)Cosmos(


