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(313) 871-1115
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DRUG STORES

“Your Pharmacy Experts”
Additional Savings on

OVER 5000
Brand and Generic

Medications

$400
GENERICS
30-DAY SUPPLY*
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GENERICS
90-DAY SUPPLY*

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
Unlimited calls to a doctor,

for you and your family.
$1499

/mo.
www.MTHealthplus.com

Quick Hits

We Repair & Install
• Furnaces • Boilers
• Air Conditioners

HEATING &
COOLING

Family owned & Operated Since 1964
11653 Jos. Campau

313-892-2122

Licensed & 
Insured
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www.HeaneyPlumbing.com
Proudly Serving Hamtramck 

Since 1965.
• Licensed & Insured

• Residential & Commercial

Service • Installation • Repairs

Chicken

& Waffles

$699

Burger,

Fries & Beer

$699
HOURS:

Open Monday-Saturday 
6am-4pm

Closed Sunday

We Cater! Gift Certificates
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The COVID-19 pan-
demic has caused hard-
ships for many metro
area households – in-
cluding Hamtramck.

A number of folks here
have been relying on
food giveaways. The
good folks at Gleaners
was one of the first out-
side agencies to step up
and address that need.

Gleaners Community
Food Bank and  Wein-
gartz  have now part-
nered for the
11th annual Mow Down
Hunger campaign, which
runs to Oct. 6. 

Weingartz, a Michigan-
based and family-owned
retailer of outdoor power
equipment, will match
donations dollar-for-dol-
lar up to one million
meals. With the  Wein-
gartz match, each dollar
donated to Gleaners pro-
vides six nutritious
meals to hungry children
in Southeast Michigan.

Funds raised through
the Mow Down Hunger
campaign will benefit
Gleaners’ programs that
fight child hunger. Glean-
ers is working with
school districts to em-
ploy a variety of distribu-
tion models to meet
their unique needs to
provide the nutritious
food kids and their fami-
lies deserve.

Those interested in do-
nating to the Mow Down
Hunger campaign can:

•Go online to: www.Mow-
DownHunger.org

• Call: 855-315-FOOD
Continued on page 2

By Alan Madlane
St. Lad’s is a young lad

no more.
The iconic Hamtramck

Catholic church is about
to celebrate its 100th an-
niversary this month, on
Saturday, Sept. 26, at 4
p.m.

Leading the mass will
be the Reverend Donald
F. Hanchon, Bishop of De-
troit.

On September 25,
1920, Detroit Bishop
Michael Gallagher as-

signed another reverend,
Boleslaus Gdaniec, with
the creation of a new
parish to take some of
the burden off of St. Flo-
rian.

That new parish was
designated as “St. Ladis-
laus” the following June
1, and its first mass was
held at the old Eckerts
Hall on Jos. Campau.

Over 100 years ago,
the Township of Ham-
tramck was huge, bigger
than Detroit at that time

in fact, with borders that
encompassed the areas
now known as the
(Grosse) Pointes; it was
basically most of the
east side.

So it made sense to
have a second parish to
handle the population.

Enter Fr. Gdaniec, and
St. Ladislaus.

The church held its first
baptism, oversaw its first
marriage ceremony, and
presided over its first
tragic funeral, for an in-

fant who had died, all in
1921. It also opened its
own elementary school in
the Eckerts Hall building
that fall, with some 300
students overseen by
three nuns who’d come
in from Sylvania, Ohio,
and one layperson
teacher.

A building for St. Lad’s
was begun the following
year, but Fr. Gdaniec left
his post and was re-
placed by the Rev. An-

St. Ladislaus Parish is about to celebrate its centennial

By Charles Sercombe
This week is part 2 of

our email conversation
with Hamtramck Public
School District Superin-
tendent Jaleelah Ahmed
concerning the new
school year during these
trying coronavirus pan-
demic times.

Review: What can the
district offer parents
who find their students
are having a hard time
focusing on their les-
sons at home? What if
parents can’t balance
their work and student
staying home to learn
remote? What assis-
tance is available to
them?

S u p e r i n t e n d e n t
Ahmed:  I understand
the struggles of a work-
ing parent with three of
my own children learning
virtually.   They are in
three different schools
which makes things even
more complicated.  

It is important to un-
derstand the expecta-
tions from the schools,
discuss a plan with the
children, designate
space for learning, cre-
ate norms, and most im-
portantly reach out to the
classroom teacher, tech-

Schools Supt.
talks about
school year        

Jaleelah Ahmed
Continued on page 2

Pick-ups  & Delivery 
Available

Curbside Service

We would like to thank 
our customers for their 

loyalty and support.
—Management

BANQUET HALL and CATERING
2934 Yemans • Hamtramck • 313-873-8432

www.polonia-restaurant.net Find Us on Facebook! UNIQUE POLISH BEERS

Beer, 
Wine and 

Spirits

NEW TO THE MENU:
• Jalapeno Pierogi

• Cheeseburger Pierogi

• Zapiekanki 
(Polish Pizza)

• Czarnina
Authentic Duck Soup

Continued on page 2
Continued on page 2
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املنطقة التعليمية ملدارس 
)HPS( هامرتمك العامة

تتحدث عن التحديات اليت 
تواجهها   

االرتقاء إىل مستوى التحدي 
يف مدارس هامرتامك العامة

أصبح التمويل يف املنطقة التعليمية حبالة ممتازة مرة أخرى   

األسبوع  فإن عدد هذا  ترون،     كما 

يتضمن   The Review مجلة  من 

التعليمية  املنطقة  عن  مقاالت 

ملدارس هامترامك العامة.

من  العديد  كتب  لقد   

مسؤولي ومديري مدارس هامترمك 

خالل  جتاربهم  عن   )HPS( العامة 

العام املاضي.

العام  تلخيص  ميكن   

املاضي بكلمة واحدة: التحدي.

أزمة  أن  الواضح  من   

كوفيد أثرت علينا جميعا. بالنسبة 

للطالب، كان يعني أن يتم تعليمهم 

دروسهم في املنزل.

كبيرة  عقبة  تلك  كانت   

هامترمك  مدارس  موظفي  لكال 

ليعتادوا  والطالب   )HPS( العامة 

عليها.

في حني أن هذه الطريقة   

وال   - مثالية  ليست  التعليم  من 

التعلم  محل  يحل  أن  ميكن  شيء 

الشخصي - فإنها سمحت للطالب 

بتعلم املزيد عن التكنولوجيا.

اضطروا  املعلمني  حتى   

إلى إجراء تعديالت ضخمة.

املنطقة  احلظ،  حلسن   

مستوى  إلى  ارتقت  التعليمية 

املناسبة.

نأمل أن تستمتعوا بقراءة   

التعليمية  منطقتنا  واجهت  كيف 

هذا التحدي املذهل مع النجاح.

بقلم جليلة أحمد
املشرف على مدارس هامترامك العامة

بقلم شيري أ. لينيم
 املدير املالي 

العام  التمويل  صندوق     
تشغيل  صندوق  هو 
املنطقة التعليمية. ففيه 
املنفقة  األموال  تسب  تحُ
العمليات  تشغيل  على 

اليومية. 
   تشمل هذه اإلجراءات دفع 
أجر أكثر من 400 موّظف، 
واملوّظفني  املعّلمني  تزويد 
بالتدريب، شراء التجهيزات 
واملعدات  واملقاعد،  واملواد 
وتصليح  واملستلزمات، 

املباني وصيانتها. 
اإلدارة  مع  نتعاون  نحن     
ومجلس إدارة املدرسة من 
أجل التأكد من أن أولويات 
قد  التعليمية  املنطقة 
إدارتنا  بسبب  تققت. 
في  منلك  القوية،  املالية 
فائضاً  العام  الصندوق 

الدراسي  العام  كان      
2020-2021 مختلًفا عن أي 
مدارس  تاريخ  في  آخر  عام 
ولكن  العامة،  هامترامك 
مثل معظم األوقات األخرى 
مجتمعنا  فيها  واجه  التي 
تديات، عملنا مًعا للتغلب 
التي  الصعوبات  على 

تواجهنا. 
    بينما أجبر الوباء غالبية 
من  التعلم  على  طالبنا 
الدراسي  العام  املنزل طوال 
شهدنا  فقد  بأكمله، 
التعلم  مشاركة هائلة في 

عبر املنطقة التعليمية. 
يكون  أن  املمكن  من  كان 
بدون  مستحياًل  هذا 
والشغف  املستمر  التفاني 
ومعلمينا  وعائالتنا  لطالبنا 

وموظفينا.
منذ اللحظات األولى    
الدراسي  للعام  للتحضير 
استغرق  متوز/يوليو،  في 
األمر التزام اجملتمع املدرسي 
لالستعداد للحواجز أمامنا. 
كان علينا التأكد من أن كل 
التكنولوجيا  لديه  طالب 
من  للتعلم  يحتاجها  التي 
من  سيتمكن  وأنه  املنزل 
الوصول إلى خدمات الدعم 

تراجع  األموال.  من  جيداً 
التعليمية  املنطقة  أموال 
حسابات  مراجعة  شركة 

مستقلة كل سنة. 
اإلعالن  يحُسعدنا كثيراً      
أخرى  أننا حصلنا مرة  عن 
من  معّدل  غير  رأي  على 
احلسابات  مراجعة  شركة 
 .)Yeo & Yeo( يو  أند  يو 
التصنيف  هو  هذا 
تصّنف  أن  املمكن  األعلى 
والضوابط  أموالنا  به 

الداخلية لدينا. 
  رّكزنا إنفاقاتنا على دعم 
ومتّكنا  واملعّلمني.  الطالب 
دراسي  منهج  شراء  من 
جديد للقراءة، وقمنا بزيادة 
اللغة  معّلمي  معدات 
من  وبرامجهم  االنكليزية 
الذين  الطاّلب  دعم  أجل 

يتعلمونها. 

Jaleelah Ahmed
Superintendent
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في  واستمرينا  كما 
التكنولوجيا  تديث 
التعليمية  املنطقة  في 
معّدل  لدينا  وأصبح 
جهاز واحد لكل طالب. 
مهماً  ذلك  وأصبح 
هذه  خالل  باألخص 
طّبقنا  عندما  السنة 
االفتراضي  التعليم 

بسبب الكوفيد-19. 
   أحدثنا عدداً كبيراً من 
التحسينات على املبنى، 
على  شملت  والتي 
احلصر،  ال  املثال  سبيل 
ومراكب  مالعب  بناء 
ومراجل  وأسقف 

جديدة.

مرحباً يا أهالي هامترامك! 

على  آخر،  دراسي  عام  مّر    
دراسي  عام  أنه  من  الرغم 
الوسطاء  وتواجد  مختلف، 
واإلدارات املسؤولة عن احلراسة 
في املكان يهتمون إلى تنفيذ 
والتنظيف  الصيانة  أعمال 

طوال فترة اجلائحة. 
   ووّجه شريكنا املسؤول عن 
 Enviro( احلراسة إنفايرو كلني
احلراسة  حاجات   )Clean
إجراءات  ونّفذ  بجدية  كلها 
حددناها  التي  التنظيف 
أجل  من  باجلائحة  واخلاصة 
احملافظة على سالمة املنشآت 
وموظفينا  لطاّلبنا  واملالعب 

وعائالتنا. 

تتمة الصفحة /1
بقلم ريتش وارينسكي 

مدير املباني واملالعب 

بقلم كارول بول 
املناهج الدراسية، 
التعليم والتقييم 

بقلم ميشيل إمبرونوني 
مدير املوارد البشرية 

بقلم براين أندرسن 
املدير الرياضي 

تتمة الصفحة /1

إلى  نحتاج  زلنا  ما     
التحسينات،  من  الكثير 
الستخدام  ونخطط 
االتادية  اإلغاثة  صناديق 
اخلاصة بالكوفيد من أجل 
التهوية  نظام  تسني 
لتصبح  مبانينا  في 
ملوّظفينا  سالمة  أكثر 

وطاّلبنا. 
للمنطقة  كان     
هذه  احلظ  التعليمية 
شراء  في  السنة 
شارع  في  جديد  مبنًى 
نتطّلع  نحن  كونانت. 
التجديد  تفاصيل  لوضع 
النهائية ومشاركتها مع 

اجملتمع قريباً جداً. 
يقضي عمل اإلدارة املالية 

أصبح التمويل يف املنطقة التعليمية
 حبالة ممتازة مرة أخرى   

جعل مدارسنا بيئة سليمة   

بدعم اجلهود التعليمية 
املنطقة  تبذلها  التي 
التعليمية لكي تتمكن 
املوارد  كلفة  تّمل  من 
واإلمدادات  البشرية 
أجل  من  تتاجها  التي 
عمل  بأفضل  القيام 
طالبنا  تغذية  في  ممكن 

وتعليمهم. 
املالي  املدير  بصفتي   
هامترامك  مدارس  في 
العامة منذ 10 سنوات، 
أنا أفتخر كثيراً بالتفاني 
فريق  به  يعمل  الذي 
يوم.  كل  لدينا  التعليم 
أنا أعتبر نفسي مبارًكا 
دوري  تأدية  بقدرتي على 

في مساعدتهم.

االرتقاء إىل مستوى التحدي يف مدارس هامرتامك العامة ب السنة املاضية والسنة القادمة تلبية احلاجات التعلمية لطلاّ

يف سنة صعبة، املدرسون واملوظفون
 إستمروا يف التواصل مع الطلب

سة بقيت برامج الرياضة صحية وحمماّ

الهامة - من املستشارين 
 - الطعام  توصيل  إلى 
ملساعدتهم على االزدهار.

من  الرغم  على    
رأينا  فقد  العوائق،  كل 
هامترامك  مجتمع 
املرونة  بفضل  مثابرًا 
لعائلة  والتعاون  واإلبداع 
ذلك  في  مبا  مدرستنا، 
الذين  املذهلني،  مدرسينا 
قدموا دروًسا غنية وفريدة 
النمو  لتعزيز  نوعها  من 
واالجتماعي  األكادميي 

والعاطفي. 
    تطلبت هذه النجاحات 
من  وااللتزام  اجلاد  العمل 
وأنا  أقسامنا،  قبل جميع 
مت  ما  لكل  للغاية  ممنت 

القيام به لدعم طالبنا.
كبار  يستعد  بينما     
املدرسة  في  السن 
وإكمال  للتخرج  الثانوية 
التعليمية  رحلتهم 
هامترامك  مدارس  في 
نتوقف  أن  يجب  العامة، 
على  لتهنئتهم  حلظة 
طوال  تركيزهم  استمرار 

العام الدراسي. 
في حني أن هذا هو تتويج 
لـ 13 عاًما من التعلم، إال 
بداية  كثيرة  نواح  من  أنه 
يبدأون  حيث  خلريجينا، 

الدراسي  العام  انَّ  مع      
باحملن  مليئاً  كان   2021-2020
الكبيرة، لكنهحُ كان أيًضا إجنازاً 
هامترامك  لبرامج  عظيماً 
 Hamtramck( كوزموس 

Cosmos( الرياضية.
التعامل  من  الرغم  على   
والشك  كيثرة،  تأجيالت  مع 
ستحدث  إذا  ما  في  املستمر 
مواسم الفعاليات الرياضية، 
املتغيرة  والقيود والسياسات 
الصحة  أجل  من  باستمرار 
والسالمة التي فحُرضت، استمر 
كوزموس  في  الرياضيون 
)Cosmos( في التنافس خالل 
إجنازات  وأحدثوا  املواسم 

كبيرة خاللها. 
   ففي موسم اخلريف، متكن 
فريق الصبيان في كرة القدم 
 .2-9 نتيجة  تسجيل  من 
شمل ذلك فوزاً حماسياً في 
املناطق  في  اإلضافي  الوقت 
التعليمية ضد فريق ديترويت 
 )Detroit Western( ويسترن 

املنطقة  بخدمة  تشّرفت     
هامترامك  ملدارس  التعليمية 
العامة ومجتمعها في السنتني 

املاضيتني. 
   تعمل إدارة املناهج الدراسية 
والتعليم والتقييم في املنطقة 
تعاوني  بشكل  التعليمية 
الدراسي  املنهج  أن  من  للتأكد 
املطلوبة  املعايير  يستوفي 
ويقوم  األبحاث  على  ويستند 
من  مستمر  بشكل  بالتقييم 

أجل تسينه. 
أن  هو  الشخصي  هدفنا   
نؤّمن  وأن  التوقعات  نتخطى 
على  كافة  املتعّلمني  حصول 

العلم بإنصاف. 
    في خريف عام 2020، وضعت 
مدارس هامترامك العامة خطة 

خدمة  كانت  لقد     
مجتمع مدارس هامترمك 
كمدير   )HPS( العامة 
خالل  البشرية  للموارد 
العام املاضي جتربة مهنية 

رائعة. 
بشكل  عملنا  بينما     
طرق  عن  للبحث  تعاوني 
استمرار  لضمان  آمنة 
الطالب،  جلميع  التعلم 
موظفينا  عمل  أظهر 
منطقتنا  شهرة  سبب 
جميع  في  التعليمية 
مترو  مناطق  أنحاء 
في  كرائدة  ديترويت 
التعليمية  املمارسات 

املبتكرة. 
التقاليد  احتضان   
يجعل  والفخر،  الثقافية 
هامترامك  مدارس  من 
وجهة  منطقة  العامة 

لعوائلنا. 
الوباء،  فترة  خالل      
الشراكة  عوائلنا  واصلت 
وموظفينا  معلمينا  مع 

من  املثير  التالي  الفصل 
حياتهم. 

ما  رؤية  إلى  نتطلع   
سيحققه دفعة صف 2021 
من  جزًءا  يظلوا  أن  ونأمل 
مجتمع مدرسة هامترامك 

لسنوات قادمة.
نهاية  اقتراب  مع    
نلقي  الدراسي،  العام 
ينتظرنا  ما  على  أعيننا 
عودة  الصبر  بفارغ  وننتظر 
بدأت  مبانينا.  إلى  األطفال 
بالفعل  االستعدادات 
التعلم  إلى  للعودة 
أيلول/ في  الشخصي 
سبتمبر وال ميكننا االنتظار 
في  الطالب  إثارة  ملشاركة 
الدراسية،  وصفوفنا  ممراتنا 

وكذلك في مالعبنا. 
      ومن بني تلك االستعدادات 
حيوية  تسينات  إدخال 
األساسية  الهياكل  على 
خالل  من   - مدارسنا  في 
اإلغاثة  صندوق  األموال 
في  الطوارئ  حاالت  في 
املدارس االبتدائية والثانوية 
)ESSER( التي من املقرر أن 
تتلقاها املنطقة التعليمية 
كونانت  مبنى  وإضافة   -
للمساعدة في سد الفجوة 

في املساواة بني طالبنا. 
معه  يجلب  املبنى  هذا 
املتجدد  باألمل  شعورًا 

منطقتنا  ملستقبل 
التعليمية وهو خطوة أخرى 
جميع  طالبنا  منح  نحو 
األدوات التي يحتاجون إليها 

لتحقيق النجاح. 
األسابيع  في    
معكم  سنشارك  املقبلة، 
حول  املعلومات  من  املزيد 
هامترامك  مدارس  خطط 
الدراسي  للعام  العامة 
إلى  باإلضافة   ،2022-2021
التعلم  فرص  عن  تفاصيل 
األطفال  ألولئك  الصيفية 
دعم  إلى  يحتاجون  الذين 
العام  بداية  قبل  إضافي 

الدراسي 2022-2021. . 
الكثير  تعلمنا  لقد    
على  التغلب  عملية  في 
التحديات هذا العام، ولكن 
عرفناه  واحد  شيء  هناك 
دائًما - وهو أننا نعمل مًعا 
العمل  من  بكثير  أقوى 

مبفردنا. 
الدراسي  العام  يتضمن    
حدود  ال  فرًصا  القادم 
أن  نأمل   - لطالبنا  لها 
خالل  من  إلينا  تنضم 
املوقع  على  التسجيل 
http: / /www. اإللكتروني
 hamtramckschools.org
www.hamtramck school.

.org

في السنة املاضية، انشغلت  
والتي  كثيراًة  الصيان  إدارة 
تتألف من 8 أعضاء في فريق 
العمل وهم السكرتير، املدير 

املساعد وأنا بنفسي. 
بواجباتنا  نقم  فلم      
وحسب،  الطبيعية 
اخلارجية  الصيانات  مثل 
بل  العامة،  والتصليحات 
املاضية  السنة  استغلينا 
كثيرة  أخرى  مهام  لتحقيق 
استحال تقيقها عندما مأل 
مبانينا  واملوظّفون  الطاّلب 

كل يوم. 
املهام  هذه  وتشمل    
اإلضافية تبديل مكان الكثير 
تأمني  أجل  من  املقاعد  من 
في  االجتماعي  التباعد 
في  اجلدران  وطالء  الصفوف، 

أماكن مختلفة في املنطقة، 
واألسقف  األرضيات  وجتديد 
في  جديد  مرجل  ووضع 
إيست  ديكنسون  مدرسة 
 Dickinson East( االبتدائية 
وتسينات   )Elementary

أخرى كثيرة. 
    أخيراً وليس آخراً، نحن نفتخر 
على  حصولنا  عن  باإلعالن 
ملكيتنا اجلديدة على العنوان 
في   Conant Avenue  9300

مدينة هامترامك. 
إلى  واحد  كفريق  سنعمل    
جانب »شركاء في الهندسة 
توسيع  أجل  من  املعمارية« 
هذا املكان اإلضافي إلى أقصى 
التفاصيل  ستحُنشر  حد. 
في  وضعناه  التي  واخلطط 

املستقبل القريب. 

تعلمية  بيئة  وهّيأت  تعلمية 
وتافظ  طاّلبنا  حاجات  تناسب 
الوقت  في  سالمتهم  على 

نفسه. 
     خالل األشهر التسعة األخيرة، 
التعليمية  املنطقة  ارتفعت 
لتلبي حاجات الطالب في حني 
على  احملافظة  في  استمرت 
تنفيذ إرشادات الوالية. وواجهت 
املنطقة حلظات تاريخية كثيرة 
في السنة املاضية، ونحن نشكر 
مجهودنا  دعم  على  مجتمعنا 

خالل فترة اجلائحة. 
مدارس  في  املوظفون  نحن     
هامتراك العامة نفّكر إلى األمام 
استراتيجية  خطة  فوضعنا 
للسنوات الثالث املقبلة. تتألف 
االستراتيجية  التخطيط  جلنة 
من موظفي مدارس هامترامك 
واولياء  اجملتمع  وأعضاء  العامة 

األمور. 
         راجعنا بيانات السنوات 

وأجرينا  السابقة  العشر 
عن  بيانات  وجمعنا  املقابالت 
وضع  أجل  من  االستبيانات 
للمستقبل.  قوي  مخطط 
اخلطة  إلى  استنادًا 
فريق   سيعمل  االستراتيجية، 
والتعليم  الدراسية  املناهج 
أهداف  ثالثة  على  والتقييم 
الدراسي  العام  خالل  أساسية 

2021-2022 وهي التالية: 
1. وضع منهج دراسي مضمون 
للثقافات  ويستجيب  وصالح 
بهدف تقيق الكفاءة الثقافية 

املستدامة. 
2. تأسيس وسيلة جمع بيانات 
وثقافة  للثقافات  تستجيب 

اتخاذ القرار. 
بناء  مواد  جميع  تدقيق   .3
لضمان  الدراسية  املناهج 
التوافق مع رؤية التعليم عالي 
مع  ثقافًيا  واملتجاوب  اجلودة 

موضوع معني. 

طالبنا  ملقابلة  اآلخرين 
أينما كانوا. 

   خلق التعلم االفتراضي 
)عبر اإلنترنت( فرًصا جديدة 
وتوسيع  للنمو  ملوظفينا 
للتكنولوجيا  فهمهم 
جلذب  اخملتلفة  واملنصات 
زيادة  الطالب،  انتباه 
على  والتركيز  التعلم 

أصول التدريس. 
     في حني أن تاريخ عائلتي 
الشخصي متجذر بعمق 
هامترامك،  مجتمع  في 
بالتكرمي  أشعر  زلت  ما 
أولياء  مشاركة  بدرجة 
التي يعمل  والثقة  األمور 
على  مدرستنا  مجتمع 

كسبها كل يوم. 
مدرسينا  تفاني  إن    
الصعب  العام  هذا  خالل 
الطالب  مع  للتواصل 
بطرق جديدة يؤكد مجددًا 
التزام املعلمني بجعل كل 

حلظة مهمة. 
املباني  مديرو  دعم      
العالية  املستويات  لدينا 
جميع  من  املشاركة  من 
أعضاء طاقم العمل لدينا، 
باالتصال  االلتزام  وجددوا 
وهي  واملنزل،  املدرسة  بني 
بيئة إيجابية ميكن جلميع 
فيها  واملوظفني  الطالب 

االزدهار. 
   كعضو في فريق قيادة 

ومتعاون  للغاية  قوي 
األهداف  ستكون  للغاية، 
هي  العام  لهذا  الشاملة 
دعم  على  جهودنا  تركيز 

اخلطة اإلستراتيجية. 
هناك هدفان سوف يقودان 

عملنا: 
األنظمة  تقييم   •
املوجودة  والعمليات 
تلك  وتديد  بالفعل 
أو  تعديل  إلى  تتاج  التي 

تطوير 
التي  الطريقة  تديد   •
القرارات  اتخاذ  بها  يتم 
ومراقبتها  وتنفيذها 
هامترامك  مدارس  داخل 

العامة 
     ستركز اجلهود اإلضافية 
على بناء ودعم مستويات 
عالية من فعالية املعلم، 
لتعيني  ومواصلة جهودنا 
املرشحني من خالل إنشاء 
خطوط إقامة للموظفني 
مع  والعمل  املعتمدين، 
ملواصلة  احملترف  الفريق 
لتعزيز  الفرص  تنمية 
والنمو  املهني  التطوير 

للجميع العاملني. 
املوارد  قسم  يعمل    
البشرية بالتعاون مع إدارة 
ميشيغان  في  التعليم 
جميع  تلبية  لضمان 
وإداريينا  ملعلمينا  املعايير 

ومساعدي مهنيينا. 

الفريق  ضد  اخلسارة  قبل 
القوي في الوالية غروس بوينت 
 )Grosse Pointe North( نورث
التنافس  سادها  لعبة  في 
المعاً  مستقبالً  إّن  الشديد. 
ينتظر برنامج كوزموس لكرة 
فريقني  يتضّمن  الذي  القدم 

من الكبار وحسب. 
     أما فريق الفتيات في الكرة 
الطائرة، فقد متكن من إنهاء 
في  ولعب  منتصراً،  اللعبة 
في  الدوري  من  األول  النصف 
من  يكفي  ما  لديه  كان  حني 
الرياضيني لبرنامج JV للسنة 

الثانية على التوالي. 
البرنامج  أن هذا  الواضح  من 

في تقّدم مستمر. 
فريق  أنهى  الشتاء،  في     
السلة  كرة  في  الفتيات 
وكان   ،5-9 بنتيجة  اللعبة 
ذلك انتصاره األول منذ العام 
يكون  أن  املنتظر  من   .2015
موسماً   2022-2021 موسم 
في  يتضّمن  فهو  حماسياً، 

الغالبية فرقاً من الشباب. 
ولكي ال أبالغ، فقد فاز برنامج 
لفريق   )Cosmos( كوزموس 

السلة  كرة  في  الصبيان 
العام  منذ  الدوري  ببطولة 
املصّنف  الفريق  وهزم   ،2000
ريفر  الوطني  املستوى  على 
مرتني   )River Rouge( روج 
خالل تلك الفترة. هذا ما أدى 
الفرف  بني  من  تصنيفه  إلى 
بحسب  األوائل  العشرة 
استطالعات الرأي في الوالية 
وإلى تكرمي الكثير من أعضاء 
 )Cosmos( كوزموس  فريق 
بتكرميات فردية. صمم املدّرب 
رائعاً يحظى  فوستر برنامجاً 

بتقدير واسًعا عبر الوالية. 
منذ هذه اللحظة، ما زالت فرق 
ملوسم   )Cosmos( كوزموس 
مواسمها،  تنهي  الربيع 
ولكننا متحمسون لرؤية ماذا 

يخّبئ لنا املستقبل. 
أننا  هو  ذلك  من  األهم      
الرياضيني  لكافة  ممتنون 
متكنوا  الذين  لدينا  واملدّربني 
ونفتخر  املواسم،  إنهاء  من 
الذي  الكبير  باجملهود  حقاً 
ساملني  يبقون  لكي  بذلوه 

خالل السنة الشاقة هذه. 
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ب برنامج كوزموس )Cosmos( متياّزوا يف الصف،  طلاّ
نشاطات رياضية وخارجة عن املنهج

على الرغم من انتشار الوباء ، إستمرت برامج الرتفيه   

فريق تعلاّم اللغة االنكليزية هو أساس املنطقة التعليمية

الطالبة املتفوقة خدجية هلل تنسب الفضل يف جناحها إىل العمل اجلاد الكلمة الرتحيبية للطلب اخلرجيني جيمس زوتكاج سريكز على علوم 
احلاسوب

أتقن طلب كوسيوزكو  طرق التعلم اجلديدة

بقلم كريس فرانياك 
مدير ثانوية هامترامك  

بقلم كريج دانيلز
مدير. إدارة هامترامك للترفيه. 

بقلم نبيل ناجي 
إدارة متعّلمي اللغة 

 )ELD( االنكليزية

بقلم نو إيفيزاج 
مديرة مدرسة كوسيوزكو 

املتوسطة 

طاّلب  بشكر  أبدأ  أن  أود        
 )Cosmos( كوزموس  برنامج 
على  فيه  والعائل  واملوظفني 
من  السنة  هذه  في  اتادهم 
التحديات  كافة  تخّطي  أجل 
الكوفيد- جائحة  وّلدتها  التي 

 .19
كوزموس  مجتمع  فكان    
ومشاركاً  مقاوماً   )Cosmos(
وال  املاضية  السنة  خالل  فاعالً 
ميكنني أن أشعر بفخر أكبر من 

ذلك. 
    ومتكّنا من االستمتاع قليالً 
أمر  وهذا  املرحلة،  هذه  في 
العام  نخسر  لم  جداً!  مفاجئ 
بل   ،2021-2020 الدراسي 
مجتمع  ألن  كبيراً  جناحاً  جنحنا 
تعّلم   )Cosmos( كوزموس 
من  الكثير  يستخدم  كيف 
التي  التكنولوجية  الوسائل 
داخل  التمّيز  في  ستساعده 

الصف وخارجه إلى األبد. 
كافة  من  الرغم  على      
هذه  سببتها  التي  التحديات 
برنامج  يكبر طاّلب  لم  السنة، 
أكادميياً   )Cosmos( كوزموس 

       يشّرفني أنني كنت واحداً 
في  األكبر  اإلدارة  قادة  من 
وخدمت  التعليمية  املنطقة 

األكثرية بني طاّلبنا. 
    لقد قمنا مببادرات كثيرة خالل 
بالتحديات  املليئة  السنة  هذه 
واستخدمنا كل فرصة تعلمية 
املوّجه  تركيزنا  لتعزيز  ممكنة 
تدي  وكل  الطالب،  نحو 
لنكسب نظرة ثاقبة في جتاربنا 

التعلمية. 
   في حني أننا نعمل باستمرار 
اخلدمات  جودة  تطوير  على 
اللغة  ملتعّلمي  نقّدمها  التي 
إدارة  تفتخر  االنكليزية، 
االنكليزية  اللغة  متعّلمي 
التطورات  باستضافة   )ELD(
السبعة  اخلطوات  مثل  املهنية 
باللغة  غني  تفاعلي  لصف 
والتدريبات  سالفا،  كارول  مع 
على برامج  اجلغرافية الوطنية 
إلى  الوصول  والداخل،  األطراف 
التدريب على الصوتيات، إضافة 
للمعّلمني  املتوفرة  الفرص  إلى 
صفوف  على  للحصول  لدينا 
بالكامل  التكاليف  مسددة 

مدرسة  أثبت طالب  لقد      
املتوسطة  كوسيوزكو 
اإلجنليزية(  اللغة  )متعلم 
أثناء  التعلم  في  تفانيهم 

هذا العام من الوباء. 
    عمل طالب رابطة القانون 
أساتذتهم  مع  اإلسالمي 
التحديات  على  التغلب  على 
املناهج  وتديات  التقنية 
نهاية  في  وصاروا  الدراسية، 

املطاف من الباحثني. 
وتوزيع  بالتوريد  العام  بدأ    
نوافذ  خالل  من  الكمبيوتر 
كافتيريا مدرسة كوسيوزكو 
 .)KMS( املتوسطة 
كروم  أجهزة  توزيع  مبجرد 
)Chromebook(، عملت هيئة 
ملساعدة  كلل  بال  التدريس 
اتصاالت  إنشاء  على  الطالب 
والتسجيل   )WiFi( فاي  واي 
 Google( جوجل  صفوف  في 

Classroom( املناسبة. 
الدروس  استمرار  مع    
الطالب  عاد  االفتراضية، 
املبنى  إلى  اجلدد  القادمون 
معامل  في  للمشاركة 
فيها  تلقوا  التي  التعلم 
تعليما بعيدا اجتماعيا وجها 
أوائل  في  هذا  انتهى  لوجه. 
حاالت  ارتفاع  مع  نوفمبر 

في  الترفيه  إدارة  تقدم      
مجموعة  هامترامك 
األنشطة  من  متنوعة 
املمتعة جلميع أفراد األسرة 
أكبر  إلى  طفل  أصغر  من 

طفل في القلب. 
حدود  تتجاوز  برمجتنا    
البرامج ذات صلة بالرياضة. 
نحن نقدم األلعاب الرياضية 
والفنون والفعاليات اخلاصة 
على   ،2021-2020 والعام 
الرغم من التحدي، لقد كان 
عظيما! نأمل أن يجدك هذا 
بأمان وصحة  وأحبائك  أنت 

جيدة. 
     نأمل أن نبدأ في اخلروج من 
12 شهرا من الكوفيد ونحو 
الطبيعي  بالوضع  الشعور 

في حياتنا اليومية. 
كان  املاضي  العام  في     
بعض  تعديل  علينا 
من  متكنا  لكننا  برامجنا، 
جلب اجملتمع بعض األحداث 
أحداث  وبضعة  املعروفة 

جديدة. 

من  متّكنوا  ألنهم  وحسب 
في  استثنائي  بشكل  األداء 
تفّوقوا  بل  الوالية،  تقييمات 
النطاق  واسعة  النشاطات  في 

واخلارجة عن املنهج. 
       واصلنا القيادة في جميع 
حيث  والوالية  اجملتمع  أنحاء 
املساعدة  شراكة  أعضاء  قام 
لدينا   )LEAP( التعليمية 
وتنافس   ، اجملتمع  بتنظيف 
التوزيعي  التعليم  نوادي  طالب 
على   )DECA( األمريكية 
واملستوى  الوالية  مستوى 
أعمالهم،  مناهج  في  الوطني 
حققت  الشطرجن.  لعبة  وفي 
عندما  كبيرة  مكاسب  األندية 
)عبر  افتراضية  الدراسة  كانت 

اإلنترنت( هذا العام. 
نادي  أن  هو  األمر  في  واملثير     
كبرى  مبنحة  فاز  قد  الدراما 
برنامج  إطالق  إلى  ويتوق  أخرى 
السنة.  هذه  في  الفت  صيفي 
بالعلوم  متعلقة  أحداث  وجرت 
والهندسة  والتكنولوجيا 
مع  شراكات  عبر  والرياضيات 
 )General Motors( جنرال موتورز
وكلية هنري فورد اجملتمعية. أما 
فتمكنت  الرياضي،  اجملال  في 

إلى  االستناد  من  برامجنا 
الضوء  ّلط  سحُ سابقة  جناحات 
الدوري  اللقب  خالل  من  عليها 
الصبيان  فريق  عليه  حاز  الذي 

في كرة السلة. 
املقبلة،  السنة  إلى  نتطلع    
ونحن متحمسون لنعيد إدماج 
على  تتوي  صفوف  في  طالبنا 
من  جديدين  ومقهى  مكتبة 
وعلى  والعشرين،  الواحد  القرن 
مركز للتعليم االفتراضي، وصف 
والتكنولوجيا  للعلوم  جديد 
التي  والرياضيات  والهندسة 

تتوافق مع اهتمامات طالبنا. 
تقّدم  تقيق  مهمتنا  ستظل 
املستويات  على  الطالب 
والنفسية  االجتماعية 
نهج  خالل  من  واألكادميية 

مخصص لكل فرد. 
إيصال  هو  هدفنا  كالعادة،     
إلى  أبوابنا  يدخل  طالب  كل 
شغفه لكي يتمكن من التقدم 
بحياته  املتعلقة  أهدافه  نحو 
املهنية،  ومبسيرته  اجلامعية 
واالستمرار في برهنة أن ثانوية 
الثانويات  من  هي  هامترامك 

النخبة في املنطقة.

    في اآلونة األخيرة، عقدنا 
وألول   ،Egg Scramble
نزهة  اإلطالق  على  مرة 
 Stroll In( احلديقة  في 
تضمنت  التي   )The Park
الوجبات اخلفيفة،  الطعام، 
شكل  على  والبالونات 
التصوير  وكابينة  حيوانات 
في  باليوم  لالحتفال 
لدينا  بوالسكي.  حديقة 
للشباب،  الرقص  أيضا 
البيسبول،  القدم،  كرة 
تايكواندو، وصفوف اللياقة 
حزيران/ من  ابتداء  البدنية 

يجري  التسجيل  يونيو. 
اآلن. 

الطقس  يبدأ  بينما    
بالدفء ونعود إلى املزيد من 
األنشطة في الهواء الطلق، 
الستكشاف  أدعوكم 

متنزهاتنا. 
    الصيف لن يكون نفسه 
دون اخمليم النهاري. لقد بدأ 
لبرنامج  تسجيلنا  بالفعل 
 7 ملدة  الصيفي  امللعب 
في  البرنامج  يبدأ  أسابيع. 
منتزه  في  حزيران/يونيو   28
بوالسكي وملعب كيورث. 

    لدينا سلسلة أفالم في 
احلديقة بدءا من 25 حزيران/

ترولز  جولة  عرض  يونيو 
العاملية لتبدأ الصيف. 

نقدم  لن  أننا  حني  وفي    
هذا  السباحة  في  دروساً 
الصيف، فمن املقرر أن يعاد 
افتتاح حوض السباحة في 
مدرسة هامترامك الثانوية 
في السادس من متوز/ يوليو 
من أجل السباحة املفتوحة، 
والتمارين  الكبار،  حضن 

الرياضية املائية. 
اجملتمع  مركز  يزال  ال    
الصالة  في  للعمل  مغلقا 
دروس  لكن  الرياضية، 
للبالغني  البدنية  اللياقة 
مستمرة، وسيبدأ البرنامج 

قريبا. 
على  نشجعك  نحن    
ما  كل  في  املشاركة 
نقدمه. عالم من األصدقاء، 
في  البدنية  واللياقة  املرح، 
انتظارك خارج باب منزلك. 

نأمل أن نراكم هذا الصيف 
عام  على  ونشكركم 
عظيم! دوالراتك الترفيهية 

في العمل! 

متنحهم شهادات لتعليم اللغة 
االنكليزية كلغة ثانية. 

اللغة  معّلمي  كافة  حصل     
الفرصة  على  االنكليزية 
ولكسب  اخلبراء  من  للسماع 
املمارسات  في  ثاقبة  نظرة 
الفضلى القائمة على األبحاث 
خالل املؤمتر السنوي الذي تعقده 
للتعليم  ميشيغان  مؤسسة 

ثنائي اللغة. 
متعّلمي  حصل  كذلك    
على  لدينا  االنكليزية  اللغة 
إلى  شخصياً  للحضور  الفرص 
اجلدد  الطالب  تعليم  مختبرات 
الطالب  إرشاد  على  ترّكز  التي 
بعد،  عن  التعّلم  في  لينجحوا 
وفي اكتساب اللغة وفي تعّلم 
كافة اجملاالت من أيلول/سبتمبر 
2020 حتى تشرين األول/أكتوبر 
2020 ومن آذار/مارس 2021 حتى 

حزيران/يونيو 2021. 
أجرى  نفسه،  الوقت  في      
اإلنكليزية  اللغة  معّلمو 
مجموعات للتعليم االفتراضي 
اللغة  متعّلمي  إدارة  يومياً. 

 )ELD( االنكليزية
أجل  من  عملت  اإلدارة  هذه     
ان يحصل الطالب على املنهج 
املعايير  تدده  الذي  الدراسي 
للوالية  املشتركة  األساسية 

يبلغ  ممتاز  معدل  مع      
تتل  نقطة،   4.202
هالل  خديجة  املتفوقة 
تاريخ  في  فريدة  قاعدة 
هامترامك  مدرسة 

الثانوية. 
على  خديجة  حافظت    
سجل أكادميي مثالي طوال 
املدرسة  في  مسيرتها 
الثانوية، وحصلت على ما 
درجة »A« في  ال يقل عن 
مسيرتها  خالل  درس  أي 
بأكملها،  التعليمية 
والتي تضمنت ستة مواد 
دراسية متقدمة، وتسعة 
الشرف،  مرتبة  مع  دروس 
جامعية  دورات  وثالث 
مدرسة  في  وجودها  أثناء 

هامترامك الثانوية. 
    تنسب خديجة الفضل 

تعريف  هو  جيمس    
كما  املذهل،  الطالب 
من  مزيج  من  يتضح 
األكادميية  اإلجنازات 
األنشطة  في  واملشاركة 

خارج املدرسة. 
كان رئيس فرع هامترامك 
التوزيعي  التعليم  نوادي 
فاز   ،)DECA( األمريكية 
املنطقة  مستوى  على 
مستوى  على  وتنافس 

الوالية في التسويق. 
أيضا  جيمس  شارك 
فريق  في  كمبرمج 
 )FIRST( فيرست 
للروبوتات، وطالب متدرب 
وفي  موتورز  جنرال  في 
لبرنامج  البيئية  اللجنة 
لذوي  الطاقة  مساعدة 

تراخيص  جانب  إلى   )CCSS(
إليها  بعد  عن  للوصول  رقمية 
وليكون معّلمو اللغة االنكليزية 
الدعم  أجل  من  لهم  متوفرين 
اللغوي والدعم في كافة اجملاالت 
والتعلم االجتماعي العاطفي. 

أجرى فريق إدارة متعّلمي اللغة 
االنكليزية )ELD( اختباراً مباشراً 
لتصميم وتقييم تعليمي على 
 2021 للعام  العاملي  املستوى 
آذار/ حتى  شباط/فبراير  من 

اختبار  دعم  وكذلك  مارس، 
مع   NWEAو  iReady تطبيقي 
اخلاصة  السالمة  تدابير  اتخاذ 

املتعلقة بالكوفيد-19. 
الطالب،  خدمة  إلى  إضافة     
اللغة  متعّلمي  إدارة  تحُشرف 
فريق  على   )ELD( االنكليزية 

مشاركة أولياء األمور. 
الفريق وسطاء     يتضّمن هذا 
أولياء  مشاركة  لتحقيق 
بني  املتبادلة  والعالقات  األمور، 
املدرسة  ووسطاء  األمور،  أولياء 
في  يساعدون  الذين  واجملتمع 
املكاملات  ويجرون  الترجمة 
الهاتفية ويجمعون املستندات 
ويترجمون شفوياً خالل البرامج 
التعليمية الفردية واالجتماعات 
مع أولياء األمور والتسجيل في 
دعم  إلى  إضافة  إلخ.  املدرسة، 

فريقنا  يترجم  األمور،  أولياء 
التعليمية  املنطقة  وثائق 
الهامة لكل مدرسة وكل إدارة. 
أولياء  مشاركة  فريق  يساعد 
الطلبات  في تقدمي  أيضاً  األمور 
الطلبات  وتقدمي  االنترنت  عبر 
الورقية شخصياً، كما ويساعد 
طلبات  تقدمي  في  األمور  أولياء 

العمل، إلخ. 
منطقتنا  دعم  يتوّسع     
عبر  ومجتمعنا  التعليمية 
واجملتمع  املدرسة  وسطاء  عمل 
عائلياً  دعماً  يقّدمون  الذين 
توزيع  )كومكاست،  مباشراً 
كما  واملأكوالت(،  الكمبيوترات 
الطالب  رعاية  في  ويساعدون 

والعائالت املشّردة. 
أنهم  هو  ذلك  من  األهم      
فترة  خالل  عوائلنا  ساعدوا 
خالل  االفتراضي  التعليم 

احلائجة. 
اللغة  إدارة متعّلمي  تتمركز     
يسهل  التي   )ELD( االنكليزية 
نظام  صميم  في  مالحظتها 
العامة،  هامتراك  مدارس 
املنزل  يصل  جسر  مبثابة  فهي 
باملدرسة متّد يدها لكل من قد 
إضافية  مساعدة  إلى  يحتاج 
خالل التنقل في احلياة املدرسية 

وبعدها.  

وفي  هامترامك  في  الكوفيد 
جميع أنحاء ميشيغان. 

التالية،  اخلمسة  لألشهر 
متعلمي  من  طالب  شارك 
كما   ،)ELL( اإلجنليزية  اللغة 
مدرسة  طالب  جميع  فعل 
املتوسطة  كوسيوزكو 
)KMS(، في التعلم االفتراضي 
التعلم  منصات  وإتقان   ،
حملتوى  إتقانهم  أثناء  اجلديدة 

جديد. 
    دائًما ما يدعمون بعضهم 
إلى  باإلضافة  البعض 
، أظهر طالب من  معلميهم 
اإلجنليزية  اللغة  متعلمي 
)ELL( في مدرسة كوسيوزكو 
أخرى  مرة   )KMS( املتوسطة 
املدرسة.  مببادئ  التزامهم 
محترمني  حًقا  كانوا  لقد 
وآمنني  وأكادمييني  ومسؤولني 

في عام الوباء. 
الرابطة  معلمتا  قدمت    
وفيوليتا  كابيج  أرماندا 
لآلباء  التوعية  كوزنيار 
مهاراتهم  بإحضار  واألمهات 
دراسي  صف  إلى  التعليمية 
آباء  الدائرة،  طالب  من  جديد 

الطالب. 
    كجزء من التوعية بحسب 
يتم   ،)Title I( األول  الباب 
القراءة  تعليم  صفوف  تقدمي 
سنويًا  األسرية  والكتابة 
تأخروا  العام،  هذا  مجانًا. 
بسبب كوفيد، لكن املوظفني 

العمل  إلى  جناحها  في 
حيث   ، وقتها  وإدارة  اجلاد 
بجدولها  مليئة  كانت 
الزمني باملناهج اإلضافية 

كرئيسة  تعمل  التي 
الوطنية  الشرف  جلمعية 
التعليم  نوادي  ومؤرخة   ،
األمريكية  التوزيعي 

)DECA(، سكرتيرة مكتب 
في  عضًوا  وكانت  الصف 
 Princess( مشروع األميرة
 ، مسيرة  فرقة   ،)Project
جمعية الطالب املسلمني 
الفتيات  مع  وتدربت 
خالل  التغيير  يصنعن 
كطالبة  عملها  فترة 
كوزموس  مدرسة  في 

 .)Cosmos(
خديجة  ستلتحق   
بجامعة ميشيغان، في آن 
أربور في خريف عام 2021 
كاملة  أكادميية  مبنحة 
للتخصص  تخطط  حيث 
في طب األسنان واملغامرة 
األعمال.  ريادة  عالم  في 
نصيحتها للطالب الصغار 
كنت  إذا  جناحك.  »حدد   -

سعيًدا، فأنت ناجح«. 

 ،)LEAP( الدخل املنخفض
حيث عمل مع أقرانه في 
مبادرات تنظيف اجملتمع. 

رائع  مبعدل  تخرجه  بعد 

بلغ   )GPA( للدرجات 
مثيرة  ودرجة    4.171
 1450 للغاية  لإلعجاب 

جيمس  سيدخل   ،  SAT
آن  جامعة ميشيغان، في 
أربور مبنحة دراسية ملدة 4 

سنوات.
يخطط  جيمس     
في  التخصص  ملضاعفة 
الكمبيوتر  علوم  من  كل 
بالعمل  ويحلم  واألعمال 

إما آلبل أو تيسال. 
من  فخور  كطالب     
الكلية  في  األول  اجليل 
األلبان  من  األول  واجليل 
جيمس  فإن  األمريكيني، 
ومعلميه  أسرته  يثمن 
وأقرانه على جناحه ويثمن 
وقدرته  الشاق  عمله 
املبادرة«  زمام  »أخذ  على 

لتحقيق جناحاته.
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Aaminah Raja

Ahmed Alshaibah

Ali Zaid

Ayesha Nishat

Deboshree Chowdhury

Faiza Laskar

Hagar Saleh 

Javier Whitaker 

Khawlah Algehaim 

Abdul Obayed

Ahmed Nagi

Amal Alguheim

Ayham Fadel

Derhem Obaid

Faiza Sultana

Hana Mozeb

Jayden Gray 

Lafreda Hinton

Abdullah Mathith

Ahron Black

Amani Alhussein 

Charbel Moubarak

Dina Al-Kainaei

Fatou MBack

Haris Cehajic 

Justyce Hamilton

Limon Ahmed

Abeer Mohamed

Aiman Alwajih

Angel Montgomery 

Christian Pacheco

Duaa Alhalemi

Gabrielle Jackson 

Hassan Nadeem

Ke mari Anderson

Madian Ghaleb

Abrahim Algaheim

Ajsa Hasanspahic

Aniful Hasan

Dayla Gradford

Emir Islamovic

Georges Nemer

Haythum Musleh

Ke mya Bason

Mahya Ahmed

Afrida Muna

Al Khansaa Obeid 

Aritra Das 

Dana Elhadi 

Emmanuel Cooper

Gina Ghose

Humayun Uddin 

Kenan Pajic 

Mamnoon Jannat

Ahana Roy

Ali Aldais

Asmaa Obaid

Dante Martin

Ezzaldin Obaid

Habiba Khan

Hussam Al Ashmali 

Khadija Helal 

Mariam Obeid

Ahmed Almadrhi

Ali Alqusaimi

Ayesha Ahmed

Deanna Almaisari

Faiza Akther 

Hadiel Alashwal

Iftehaj Mahdi

Khawlah Al Gahim 

Marvin Petty

Meet the 2021 graduates of Hamtramck High

Iftekhar Hasan Ira Lockett Ismat Begum Jaba Islam Jackee Jackson James Clay Jr James Zotkaj Jasmin Akther
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MD Jisan

Mosa Almasmary 

Najmin Akther 

Nurun Khanom Roshid Ahmad

Shah Kamali 

Sowgata Barua

Thamanna Begum

Younis Almadrahi

Mikolaj Sobiesiuk

Muaz Islam 

Nayema Begum

Samiha RahmanSabrin Khanom

Shahbaj Mukul

Stefan Sidorowicz

Victoria Davis 

Zahraa Zokari 

Mitha Begum

Musmmat Begum

Neseem Musaid

Ol�t Hassan

Sadia Rahman

Shahriar Rahman

Sujoy Barua

Waajid Rashid

Zannatul Tasnim 

Mohamed Al-gaoni

Mustafa Anakeeb

Nezar Naji

Raghda Mozeb 

Safoan Khan

Shakil Koysar

Sumayah Farris 

Wasam Ibrahim Ismali

Nam Mohamed Alguheim 

Mustapha Ayash

Nibedita Mondal 

Rahid Chowdhury

Saged Ali

Sharmin Sultana 

Sumit Dhar

Yaseem Alhanuma

Mohamed Almasmari

Nadija Basic 

Nilay Dash

Rashel Ahmed

Saleh Zokari

Shazana Begum 

Susmita Ghosh 

Mohamed Elgohaim

Na�sa Begum

Noman Ahmed

Redwan Ahmed

Samia Aktar

Shuhena Begum

Tahmina Begum

Mohima Ahmed

Naim Ahmed

Nujhath Jahan

Renayia Anderson

Sarah Lattimore

Sourov Datta

Tahmina Shima 

Meet the 2021 graduates of Hamtramck High

Tahsin Nazifa Tahsina Ritu Taisir Kassem Tas�a Shahid Thair Alwajeeh
شركة  في  نفتخر  نحن     
اخلدمات  في  االمتياز 
الغذائية في اجلنوب الغربي 
 Southwest Foodservice(
Excellence( بالشراكة مع 
مدارس هامترامك من أجل 
برنامج األغذية والتغذية.  

في حني ال ميكن ألحد تصّور 
التي  الفظيعة  اجلائحة 
األشهر  خالل  واجهناها 
األربعة عشر املاضية، نحن 
نفتخر باالستمرار في تقدمي 
وأعضاء  للّطالب  املأكوالت 

اجملتمع في هامترامك.  
   على الرغم من املشاكل 
واجهناها،  التي  الكثيرة 
سبيل  على  ذلك  في  مبا 
الطقس  احلصر  ال  املثال 
والنقص  الطرقات  وشق 
الغذائية  اإلمدادات  في 
وتعّرض املوظفني للفيروس 

أماّنت شركة اخلدمات الغذائية أكثر من 800 ألف 
وجبة غذائية صحية 

بقلم فريد ج. مارينوتشي
بعده املدير العام للخدمات الغذائية واجهناه  الذي  واالنكماش 

هذه  في  وّزعنا  الصحي،  واحلجر 
غذائية  وجبة   836,672 الشركة 
من 1 متوز/يوليو 2020 حتى 31 آيار/

مايو 2021!   
هذه  عن  املسؤولون  املوّظفون     
شابنوم  هم:  امللحوظة  اإلجنازات 
ميلي  بلوكزينسكي،  أّنا  بيغوم، 
ويل  ميريك،  جاميز  جويس  هيرش، 
جونز، جولفا قادر، إيدينا ماجداناك، 
جاكي  مّتى،  دوريس  مالوي،  شيري 
ميسس، أنطوانيت مبارك، محمد 
رشارا  ناوروكي،  جان  الدين،  نصر 
ميغان  نواكوسكي،  أودري  نيلي، 
ليلى  نيكيل،  لويز  نواكوسكي، 
وشاهرين  بيليبوفيك  ميرا  عبيد، 
ريزا، خيزران صالح، شيريل سيريال، 
والتهال  روزاليند  سميث،  تيري 

وإيرنستني يونغ.  
الوجبات  تأمني  في  سنستمر     
حتى  واجملتمع  للطالب  الغذائية 
نستأنف العودة إلى املدرسة التي 

انتظرناها منذ وقت طويل! 
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Alabeli, Seima

Alomari, Immaar

Chowdhury, Fayza

Gradford, DaVon

Kaeed, Dawood

Tyler, LaDonis

Ahmed, Amin

Algahim, Taher

Alrawhani, Amr

Chowdhury, Shuchuta

Green, Kamarion

Kaid, Bilal

Wadud, Rumman

Ahmed, Naji

Ali Isa

Alreyashi, Amir

Das, Durjoy

Hill, Payton

Mohammed, Tasnima

Wheeler, Shakira

Ahmed, Rifath

Ali, Nada

Alsyadi, Waseem

Drake, Karen

Islam, Tomal

Muthana, Hamdi

Ahmed, Sakib

Almadrahi, Abdel-

Asraf, Ahmed

Essa, Mohamed

Jackson, Davon

Nahshal, Omar

Al Awdi, Mohamed

Almansob, Arif

Assaidi, Akram

Faddell, Amr

Jahaj, Besmir

Rageh, Hezam

Al-Refaei, Abraham

Almasmary, Aesa

Begum, Shahnaj

Fisher-Curley, Telia

Jobah, Nomran

Saleh, Osaid

Al-Sahari, Abdulrahman

Almulaiki, Bashar

Begum, Tanzina

Gibbs, Antonio

Jones, Kennee

Slappey, Destinee

Meet the 2021 graduates of Horizon High

Al-Sanani, Akilah

هذا  أن  من  الرغم  على      
غير  كان  الدراسي  العام 
موظفو  بذل  فقد  عادي، 
مجهوداً  هورايزن  ثانوية 
إضافياً من أجل بناء مجتمع 

وعالقات بني كافة طالبنا. 
جداً  فخورون  نحن 
إنتاج  من  وهما  مبشروعني، 
صف جديد بعنوان »الفنون 
واإلعالمية«.  التلفزيونية 
غواي  السيد  أنشأ  فقد 
الفنون  معّلمي  أحد  ،وهو 
هذه  هورايزن،  في  اللغوية 
فرصة  الطالب  ملنح  الدورة 
بعضهم  مع  للتواصل 
بعضاً ومع مجتمعهم عبر 

عدسة إبداعية. 
الفنون  صف  منح     
في  واإلعالمية  التلفزيونية 
 Horizon( هورايزن  ثانوية 
الطالَب   )High School

بذل جمهود إضايف يف ثانوية هورايزن 
)Horizon High School(

ظل موظفو وطلب تاو بيتا على اتصال جيد

بقلم كريستني هورت 
)Horizon High School( مديرة ثانوية هورايزن

بقلم كيم وينارسكي 
مدير مدرسة تاو بيتا االبتدائية 

الدور  ليكتشفوا  فرصة 
وسائل  تلعبه  الذي  املهم 
اإلعالم والفنون في حياتهم 

وفي العالم حولهم. 
    خالل استكشاف وظائف 
األفالم  مجال  في  مختلفة 
الطالب  طّور  واإلعالم، 
مهارات جديدة في التصوير 
والسينمائي  الفوتوغرافي 
الذي  الرقمي  والتحرير 
مشاركة  في  استخدموه 
أصواتهم بطريقة إبداعية. 
الطالب  وحصل  كما    
إلى  للتعرف  الفرصة  على 
أفالم  وصانعي  صحافيني 
ومصّورين وفنانني محترفني 
شغفهم  شاركوهم 
اجملاالت  في  وخبراتهم 
الذي  واإللهام  املذكورة 
في  االنطالق  إلى  دفعهم 

مسيراتهم املذكورة. 

   خالل هذه السنة، ابتكر 
الطالب مجموعات متنوعة 
واملشاريع  الفيديوهات  من 
التي  الرقمي  التحرير  عن 
موضوعي  على  رّكزت 
هويتهم  مشاركة 
التي  املشاكل  ومناقشة 

تشّكل أهمية لهم. 
اجملموعة  جانب  إلى   
املشاريع  من  املتنوعة 
من  الطالب  تعاون  الفردية، 
صورية  مجلة  ابتكار  أجل 
»املدرسة  بعنوان  ورقمية 
وابتكروا  الشاشات«  عبر 
فيلماً قصيراً بعنوان »نحن 

رائعون«. 
األول  العرض  ترّقبوا   
الذي  رائعون«  لفيلم »نحن 
هذا  ساحتنا  في  سيحُعرض 

الصيف!

سنوات،  ثالث  قبل      
بيتا  تاو  مدرسة  التحقت 
مدارس  بعائلة  االبتدائية 

هامترامك العامة. 
جديدة  حقبة  هذا  بدأ    
ملبنى كان جزءا من مجتمع 
من  يقرب  ملا  هامترامك 
اليوم،  100 سنة. منذ ذلك 
الطالب  هامترامك  شاهد 
وأفراد اجملتمع يتعلمون داخل 
الكبير  التاريخي  الهيكل 
بالضحك  مداخله  وميلئون 

والتعلم واحملادثة. 
    في حني أن ذلك لم يكن 
الدراسي،  العام  هذا  ممكنا 
الكوفيد- جائحة  بسبب 

ظل  املدرسي  اجملتمع   ،19
من  وثيقا  ارتباطا  مرتبطا 
وآبائنا  طالبنا  تفاني  خالل 

وفريق التعليم. 

في  مدرسة  كل  غرار  على 
جميع أنحاء منطقة مدارس 
هامترامسك العامة، يلتزم 
جميع  بنجاح  املوظفون 

الدارسني. 
املوظفون  يظل     
أساس  لضمان  مكرسني 
في  الطالب.  لنمو  قوي 
املاضية،  القليلة  السنوات 
استضافت تاو بيتا معارض 
تعلم  لتشجيع  للكتب 
ونفذت  والكتابة  القراءة 
تطبيقا يسمى كالسدوجو 
لتشجيع   )ClassDojo(
ومعرفة  األسرة  مشاركة 

ردود إفعالهم. 
  يشجع املدرسون واملوظفون 
على  أيضا  بيتا  تاو  في 
اجملتمعية  اخلدمات  تقدمي 
لهذه  تقيًقا  الطالب.  بني 

الطالب  يدعم  الغاية، 
حالًيا املنظمات احمللية مثل 
هاوس  ماكدونالد  رونالد 
عالمات  جمع  خالل  من 

التبويب املعاد تدويرها. 
كيمبرلي  قالت    
مديرة  وينيارسكي، 
أن  هو  »هدفنا  بيتا:  تاو 
مهارات  الطالب  يطور 
لكي  قوية  واستراتيجيات 
سنواتهم  في  يستمروا 
اجلامعية واملهنية«. »بينما 
خالل  الدراسي  العام  كان 
بالتأكيد  صعًبا  اجلائحة 
على الطالب، فإننا فخورون 
ونشعر  أجنزوه  ما  بكل 
في  لشركائنا  باالمتنان 

اجملتمع.« 
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Serving our community for over 
100 years since 1904.
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Congratulations Seniors

RISTUJCIN
V a s i l

(Chr is t id is )
Ristujcin, 78,
died June 3,
2020.

Mr. Ristujcin was the
brother of Barbara (Vlado)
Pasharikovski and the late
Jana, Petre, and Fani; uncle
of Michael Pasharikovski.

Visitation was held Tues-
day June 9, 2020. The fu-
neral Mass was
Wednesday, June 10, 2020
at the Nativity of the Virgin
Mary Macedonian Ortho-

dox Cathedral in Sterling
Heights.  Interment was at
White Chapel Memorial
Cemetery.  Arrangements
were made by Jurkiewicz &
Wilk Funeral Home, Ham-
tramck MI.

STARZEC
Alex Starzec,

85, died June
5, 2020.

Mr. Starzec
was the loving
husband of

Irena; father of Anna

(Marek) Milanowski,
Andzej (Grazyna), Marlena
(Martin) Glab; proud
grandfather of Agnieszka
Milanowski, Lexie and
Samantha Glab. He is
also survived by his sis-
ters, and many relatives
in Poland.

Mr. Starzec was a tailor
with a shop serving Ham-
tramck for many years. He
was a member of St. Flo-
rian and Transfiguration
Parishes.

Memorial visitation is
Friday, June 12, from 4-8

p.m. with Rosary at 5
p.m., at Jurkiewicz and
Wilk Funeral Home, 2396
Caniff, Hamtramck. The
Memorial Mass will be
Saturday, June 13, at 11
a.m., at Transfiguration
Church, 5800 Simon K,
Detroit, MI 48212.

Notice of Public Hearing City of Hamtramck

The City Council of the City of Hamtramck will conduct a public hearing on Tuesday, June 23, 2020 at
7:00pm. The meeting will be held at City Hall, 3401 Evaline St, Hamtramck, Michigan 48212. And
virtually via Zoom. The public is invited to participate and comment at the public hearing or to make
written comments before the date of the hearing. Written comments should be made to the attention
of Hamtramck City Clerk, 3401 Evaline St., Hamtramck, MI 48212. The subject of the hearing is:

Proposed Hamtramck Knife Ordinance
Updated Hamtramck Fireworks Ordinance

Text of each proposed ordinance and changes are available at the City Clerk
Hamtramck.us under the BoardDocs link.

Please note: This notice is posted in compliance with PA 267 of 1976 as amended (Open Meetings Act), MCLA 
41.71 a (2) (3) and the Americans with Disabilities Act (ADA). The City of Hamtramck will provide necessary
reasonable auxiliary aids and services, such as signers for the hearing impaired and audio tapes of printed
materials being considered at the Meeting to Individuals with disabilities at the Meeting or Public Hearing upon 10 

-800-5233 x. 821.

Hamtramck Public Schools
Schools of Choice for the 
Fall 202  Enrollment
This is open to any 

Wayne County resident 
who lives outside of the 

Hamtramck Public School
District area.

Support Local Businesses

Application Period: 
June 1st - 

September 10, 
2021

Unlimited applications will be taken from June 1, 2021 through 
September 10, 2021 by 3pm. Schools of Choice option 105 
(within county) for grades K-12 for fall enrollment 2021-22.

Scan to 
apply 
now

tinyurl.com/HPSschoolofchoice

Place an Ad in 
The Review Today

Call (313) 874-2100

من  لتمكنهم  سعداء  كانوا 
تقدمي بعض تعليم الكبار. 

السيدة  تهنئة  وأخيرا،    
 ، جونسون  هوسي-  راهييل 
معلمة علوم ملتعلمي اللغة 
مدرسة  في   )ELL( اإلجنليزية 
املتوسطة  كوسيوزكو 
)KMS(، لتكرميها كمعلمة في 
السنة من خالل برنامج علوم 
 Women( النسائية  الروك 
معهد  في   )Rock Science
 )Cranbrook( كرانبروك 

أن  سروري  دواعي  ملن  إنه    
مدارس  خدمة  في  أستمر 
والطالب  العامة  هامترامك 
واملوظفني  األمور  وأولياء 
خلدمات  كمدير  واجملتمع 

الطالب. 
احلالية،  اإلدارية  بصفتي   
التعليم  قسم  على  أشرف 
الدعم  وأنظمة  اخلاص 
 )MTSS( املستويات  متعددة 
في املنطقة وتدخل السلوك 

 .)PBIS( اإليجابي والدعم
اخلاص  التعليم  إدارة  كانت 
منشغلة بالتعديل والتكيف 
مع املشهد التعليمي اجلديد 
على  اجلائحة  عصر  في 

املستوى الوطني. 
بدون  موظفونا  عمل   
طالبنا  إلى  للوصول  تعب 
احتياجاتهم  لتلبية  وعوائلنا 

للعلوم. 
شهر  في  ذلك،  إلى  إضافة    
السيدة  قادت  آذار/مارس، 
أعضاء  جونسون  هاوسي 
فريقها املتفائل في النادي إلى 
والثالث  والثاني  األول  املركز 
اخلطابية  املسابقة  في 
وسط  للمتفائلني  السنوية 
مدينة ديترويت. كان موضوع 
العالم  »شفاء  هو  املسابقة 

بالتفاؤل«. 

   كان العام الدراسي 2020-
خالل  له  مثيل  ال  عاماً   21
فحُتحت  التي  الـ125  السنني 
هولبروك.  مدرسة  فيها 
كما  بقي  املضمون  أن  رغم 
التسليم  اختلف  لكن  هو، 
اجلهات  كافة  إلى  بالنسبة 

املعنية. 
بأن  جميعاً  نفتخر  نحن    
مدارس  فريق  من  جزءاً  نكون 
ونفتخر  العامة  هامترامك 
أيضاً بفريق عملنا املاهر ألنه 
الوسائل  من  الكثير  تعّلم 
عبر  اجلديدة  التعليمية 
االنترنت وألنه طّبقها بسرعة 
بعد  عالية  ومبهارة  كبيرة 
قّدمته  التي  احملترف  التطوير 

املنطقة. 
هذه  في  طاّلبنا  أصبح     
بلغة جديدة  السنة طليقني 
فقد  التكنولوجيا.  لغة  وهي 
في  االستيقاظ  من  انتقلوا 
للتوجه  والتجّهز  الصباح 
االستيقاظ  إلى  املدرسة  إلى 
كرومبوك  نظام  وفتح 
زّودته  الذي   )Cromebook(
املنطقة واالنتقال إلى تطبيق 

 .)Zoom( زوم
   نحن فخورون جداً بطالبنا. 
عند  متاماً  األمر  يختلف 
التاريخي  املبنى  في  التواجد 
إلى  واالستماع  لهولبروك 
الصف  في  والتركيز  املعّلم 
إلى  املنزل  في  التواجد  عن 
يلتهي  قد  التي  األمور  جانب 

أتقن طلب كوسيوزكو  طرق التعلم اجلديدة

ب  لغــة جديدة: التكنولوجيا يف هولربوك، تعلاّم الطلاّ

تكملة صفحة/3

تعديل التعليم اخلاص لكي يناسب »املشهد التعليمي« اجلديد
بقلم منعم عواد
مدير خدمات الطالب، 
قسم التعليم اخلاص 

بقلم توماس تاملايدج 
مدير مدرسة هولبروك 

اخملاوف  ومعاجلة  التعليمية 
أو  لديهم  تكون  قد  التي 
عوائق التعلم التي قد تكون 

نشأت. 
    ركز القسم هذا العام على 
ثالث مبادرات. مت تنفيذ املبادرة 
جامعة  مع  بالتعاون  األولى 
ومنظمة  فالي  غراند  والية 
Wayne-( ريسا   - واين 
RESA( التي تركز على تطوير 
واملوظفني  املقاطعات  قدرات 
وأفضل  احلالية  بالبحوث 
احتياجات  لتلبية  املمارسات 
أنهم  في  املشتبه  الطالب 
األهلية  خصائص  يظهرون 
طيف  اضطراب  مع  يتفق  مبا 

التوحد. 
اجلهد  لهذا  نتيجة     
تلقى  السنوات،  متعدد 
تدريًبا مكثًفا على  املوظفون 
للنماذج  املمارسات  أفضل 
التعليمية وأنظمة التسليم 
اخلطة  وتطوير  والتقييمات 
التعليمية الفردية. لم يضيع 

تنفيذ  في  وقت  أي  املوظفون 
هذه املهارات واملعرفة اجلديدة 
من  الكثير  على  وحصلوا 

التقدير جلهودهم. 
على  الثانية  املبادرة  ركزت     
في  وقدرتنا  أنظمتنا  تعزيز 
التعلم  احتياجات  تلبية 
 )SEL( االجتماعي  العاطفي 
اجلائحة  ضوء  في  لطالبنا 
الوطني  املستوى  على 
العزلة  عن  الناجتة  والتجارب 
االجتماعية واحلزن والفقدان. 
التعليمية  املنطقة  أنشأت 
جلنة توجيهية ملراجعة برامج 
التعلم العاطفي االجتماعي 
في  نحن  اخملتلفة.   )SEL(
عملية  من  األخيرة  املراحل 
نقدم  أن  ونأمل  املراجعة 
توصية في األسابيع القليلة 

املقبلة. 
على  الثالثة  املبادرة  ركزت     
تعزيز قدرة املنطقة التعليمية 
في تلبية احتياجات متعلمي 
اللغة اإلجنليزية الذين يشتبه 
أوجه  من  يعانون  أنهم  في 
على  تؤثر  تعليمية  قصور 
تقدمهم في مناهج التعليم 
العام. تلقى املوظفون تطويرًا 

مهنًيا مكثًفا متعدد األيام. 
على  املنطقة  تعمل   
أنظمة  عملية  مراجعة 
املستويات  متعددة  الدعم 
بالتدخالت  )MTSS( للسماح 
التي  واملتناسقة  املستهدفة 
التعليمية  االحتياجات  تلبي 
للطالب باإلضافة إلى عملية 

اإلحالة للتعليم اخلاص.

مركزاً  والبقاء  الطالب  بها 
على التعّلم. 

الطاّلب  تعّلم  عندما    
استخدام  أتقنوا  افتراضياً، 
إليهم،  قحُّدمت  التي  الوسائل 
 )Zoom( تطبيقات  مثل 
 )Google classroom(و
 Bitmojis(و )Google Slides(و
 iReady(و  )classrooms
 )Flipgrid(و  )Learning Path
 )Kami(و  )Seesaw(و
و)NearPod( وتطبيقات كثيرة 
االفتراضي  اإلرشاد  مع  أخرى 

الذي قّدمه معّلمهم. 
نستطيع  ال  النهاية،  في    
هذه  ولكّن  باملستقبل،  التنّبؤ 
السنة قد هّيأتنا ألي شيء قد 

يعترض طريقنا. 
سواء  خبرتنا،  سنحمل   
أحدثت افتراضياً أم شخصياً، 
أكادميياً  النمو  في  ونستمر 
تركيزنا  استمرار  مع  وعقلياً 
على حاجات طالبنا واملوظفني 

لدينا كافة. 
املوظفني  أيها  نشكركم    
املذهلني  والطالب  الرائعني 
ملدارس  التعليمية  واملنطقة 
كل  على  العامة  هامترامك 
ما قمتم به هذه السنة. نحن 
نحّبكم ونقّدركم. واألهم من 
ما  لكل  جاهزون  أننا  هو  ذلك 

قد يعترض طريقكم. 
   أيها العام 2021-2020، أرنا 

ماذا لديك. فنحن جاهزون! 



8                              Hamtramck Review                                        Phone (313) 874-2100                                                             Friday, June 11, 2021

متت تلبية الطلب على إجراء حتديثات على التكنولوجيا بالنجاح دة هلذه السنة دورات يف اللغة االنكليزية ممداّ

موظفو مدرسة ديكنسن ويست )Dickinson West( وطلبها 
وأولياء األمور يقفون يف وجه التحدي

مدرسة الطفولة املبكرة االبتدائية : الفرصة، اجملتمع والوحدة 

ديكنسون إيست ستقدم دورة جديدة يف جمال اهلاتف

بقلم مارك ويلكينسون 
مدير التكنولوجيا 

بقلم ميرجانا ماروس 
 )ELD( إدارة متعّلمي اللغة االنكليزية

بقلم جوي دانفورث 
مدير مدرسة ديكنسن ويست

 )Dickinson West( 

بقلم سارة فيليبياك 
مديرة مدرسة ديكنسون 

الشرقية االبتدائية 

بقلم فيكي سميث 
مديرة، مدرسة الطفولة 

املبكرة االبتدائية 

   تياتي الى سكان هامترامك! 
في  تكنولوجيا  قسم  يعمل 
العامة  هامترامك  مدارس 
طالبنا  احتياجات  لتلبية  بجد 
وموظفينا وعوائلنا من اخلدمات 
الوقت  هذا  خالل  التكنولوجية 
الفنيون  يسعد  االستثنائي. 
مجتمعنا  بخدمة  لدينا 

ويتطلعون إليها كل يوم. 
بعض   2021 صيف  يجلب    
املثيرة  والتحديثات  الترقيات 
للغاية لتقنيتنا. منذ آذار/مارس 
التعلم  مجتمع  شهد   ،2020
طريقة  في  كبيرًا  تواًل  لدينا 
إنشائنا،  وإعادة  وتعلمنا  عملنا 
التكنولوجيا في قلب  مما جعل 
من  اجلوانب  هذه  من  العديد 

احلياة اليومية.
    مع االرتفاع الكبير في الطلب 
والزيادة  التكنولوجيا  على 
الكبيرة في استخدام شبكاتنا، 
باستمرار  نطور  أن  علينا  يجب 
ليس أجهزتنا فحسب، بل أيضا 

الشبكات التي تربطها. 
بداية  الصيف  هذا  سيشهد    
على  السلكية  شبكة  ترقية 
التعليمية  املنطقة  مستوى 
املنح  خالل  من  متويلها  يتم 

الفيدرالية اخلاصة بنا. 

مجتمع  أخدم  أن  يشّرفني    
بصفتي  املتنّوع  هامترامك 
متعّلمي  إدارة  قادة  من  واحدة 

اللغة االنكليزية.  
السنة  هذه  أن  في  شك  وال    
لكننا  كبيراً،  تّدياً  شّكلت 
ارتقينا وتخطينا التحدي. نحن 
ونخدم  كبيراً  تغييراً  نحدث 
الطاّلب واولياء األمور واملعّلمني 
من  التأكد  خالل  من  واجملتمع 
املمارسات  بتطبيق  التزامنا 
فيها  البحث  مت  التي  الفضلى 
بتعليم  األمر  يتعّلق  عندما 

متعّلمي اللغة االنكليزية.
   إّن نهج الطفل كامالً لتحقيق 
وحصولهم  الطاّلب  إجنازات 
على التعليم اخلاص واضح في 
نقوم  التي  اليومية  النشاطات 
وضع  املثال:  سبيل  على  بها، 
إجراءات لتحديد هوية متعّلمي 
ومواقعهم،  االنكليزية  اللغة 
تنفيذ هذه اإلجراءات وتقييمها، 

قسم  خطى   ،2016 عام  منذ 
مدارس  في  تكنولوجيا 
 )HPS( العامة  هامترامك 
الستبدال  واسعة  خطوات 
مختبرات الكمبيوتر التقليدية 
تزويد  إنصاًفا:  أكثر  بحل 
بعربات  الدراسية  الصفوف 
على  تتوي  متنقلة  كمبيوتر 

أجهزة لكل طالب. 
استيعاب  املعامل  إزالة  أتاح    
الزيادة التي كانت احلاجة إليها 
كبيرة في املساحة التعليمية. 
لكل  أجهزة  بإصدار  اآلن  نقوم 

طالب مباشرة. 
التحديثات  إلى  إضافة    
املنطقة  في  الالسلكية 
إدارة  تخطط  التعليمية، 
جدار  إلضافة  التكنولوجيا 
مما  أسرع،  بقدرة  جديد  حماية 
سيزيد من أمان وسرعة اتصال 

اإلنترنت للمنطقة بأكملها. 
مت  الذي  احلماية  جدار  مع    
مدارس  لدى  سيكون   ، تديثهحُ
 )HPS( العامة  هامترامك 
سرعات  مضاعفة  على  القدرة 
اإلنترنت لطالبنا وموظفينا. في 
يرجى   ، أخرى  أمنية  مالحظة 
اإللكتروني  بريدك  مشاهدة 
هامترامك  مدارس  وموقع 
العامة )HPS( وقنوات التواصل 
االجتماعي اخلاصة بنا التصاالت 
بالتغييرات  املتعلقة  املنطقة 

الكمبيوتر  أمان  سياسات  في 
اخلاصة بنا. 

    من األهمية مبكان أن يشارك 
في  األمور  وأولياء  املعلمون 
للطالب،  التعليمية  الرحالت 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  واآلن 
املدرسة  بني  التواصل  يعد 

واملنزل أمرًا بالغ األهمية. 
أننا  نحن متحمسون إلعالن     
اتصاالت  مبنصة  العمل  سنبدأ 
األمور،  أولياء  ميدان  جديدة، 
األمور  أولياء  في اخلريف. ميدان 
بني  التواصل  تبسطِّ  سوف 
من  يجعل  ،مما  واملدرسة  املنزل 
مضى  وقت  أي  من  السهل 

البقاء على علم! 
في  مساعدتنا  أجل  من      
املتمثل  هدفنا  إلى  الوصول 
اتصال  على  العوائل  إبقاء  في 
مبدارسهم، يرجى التأكد من أن 
مدارس طفلك لديها معلومات 
اخللوي  بالهاتف  حديثة  اتصال 
ما  كل  اإللكتروني.  والبريد 
فقدان  لتجنب  األمر  يتطلبه 
مكاملة  هو  املهمة  االتصاالت 
بريد  إرسال  أو  سريعة  هاتفية 
إلكتروني إلى سكرتير املدرسة. 
أمتنى للطالب واألسر واملوظفني 
صيفية  إجازة  هامترامك  في 
وصحية  وآمنة  مستحقة 

وسعيدة! 

االنكليزية  اللغة  مراقبة 
لتطوير  خطة  وضع  السابقة، 
لهم  مناسب  عمل  فريق 
اللغة  متعّلمي  بفرق  صلة 
اخلطة،  هذه  وتنفيذ  االنكليزية 
لتعليم  التخطيط  كذلك 
االنكليزية  اللغة  متعّلمي 
وتنفيذ  املناسب  بالشكل 
املتعّلمني  مختبرات  في  ذلك 
على  الطاّلب  تشجيع  اجلدد، 
خالل  من  وتسهيلها  القيادة 
صوت  جلنة  في  مشاركتهم 

الشباب، إلخ. 
العمل  في  إدارتنا  وتستمر    
طالبنا  أن  من  للتأكد  بجهد 
تناسب  في صفوف  وحُضعوا  قد 
احتياجاتهم وأن متعّلمي اللغة 
االنكليزية قادرون على احلصول 
على كافة الدورات والبرامج في 

املنطقة التعليمية. 
متعلقة  قرارات  نتخذ  نحن    
بامليزانية من أجل دعم متعّلمي 
عبر  لدينا  االنكليزية  اللغة 
األبحاث  على  قائمة  برامج 

سبيل  على  تعليمية،  وأدوات 
املثال، كتب قراءة ثنائية اللغة، 
املنهج  التعّلم،  تصّور  برنامج 
برنامج  اإلنترنت،  عبر  الدراسي 
برامج  الصوتيات،  إلى  الوصول 
األطراف  الوطنية  اجلغرافية 
لطالب  اخملصصني  والداخل 
والثانوية،  املتوسطة  املدرسة 
العلمية،  التجارب  معدات 
بأولياء  اخلاصة  التمارين  كتب 
اخلاصة  الظهر  وحقائب  األمور، 
معدات  مع  اجلدد  بالطالب 
والقراءة،  للمشاركة  وجتهيزات 

إلخ. 
     خالل فترة اجلائحة، مّددنا كافة 
خدماتنا التي نقّدمها ملتعّلمي 
من  للتأكد  االنكليزية  اللغة 
أننا أكثر مقاومة وأكثر قوة من 
إلى  ساعيني  مضى،  وقت  أي 
يتمثل  الذي  الواضح  الهدف 
إلى  والوصول  أكثر  بالنمو 
نشر  خالل  من  بأكمله  اجملتمع 
التوعية الثقافية وبناء شراكات 

ذات كفاءة ثقافية. 

الدراسي  العام  كان    
غير  عاًما   21/2020
بالتحديات.  ومليء  عادي 
ويست  ديكنسن  لكن 
جنت   )Dickinson West(
كمجتمع  واستمرت 
عمل  فقد  تعليمي. 
من  واملوّظفون  املعّلمون 
مستوى  على  احلفاظ  أجل 
مستخدمني  عاٍل  تعليم 
عبر  التعليم  منصات 

االنترنت. 
  عملت مدارس هامترامك 
املوظفني  لتدريب  العامة 
الوسائل  استخدام  في 
بهدف  التكنولوجية 
في  دعمتنا  وقد  التعليم، 
والتطوير  املضمن  التدريب 

املهني في مسيرتنا. 
أجل  من  أيضاً  عملنا    
إعالم أولياء األمور والطالب 

الشرق     مدرسة ديكنسون 
مثيرة!  بِسنٍة  مترُّ  االبتدائية 
قضينا  أننا  من  الرغم  على 
عمليا  نتعلم  عامنا  معظم 
من  يالكثير  نقوم  زلنا  ما 

التعلم. 
بعمل  وعوئلنا  طالبنا  قام     
البيئة  مع  التكيف  في  ممتاز 
اإللكترونية وحققوا مكاسب 
أعتقد  املواضيع.  جميع  في 
أنه من اآلمن القول أن الطالب 
تعلموا  واملوظفني  واآلباء 
هذا  التكنولوجيا  عن  الكثير 
العام! كان الفريق معجباً مبا 
القيام  طالبنا  يستطيع  كان 

به يومياً. 
اختارت  عوائلنا  من  الكثير    

اجملتمع  الفرصة،  إن    
راسخة  والوحدة  احمللي، 
الطفولة  مدرسة  في 
 .)ECE( املبكرة االبتدائية
العام  هذا  كان  لقد 
 ،2021-2020 الدراسي، 
مليًئا  عاًما  بالتأكيد 
بالتحديات، مع ذلك فقد 
كان عاًما استثنائًيا أيًضا، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى مجتمع هامترامك و 
مدرسة الطفولة املبكرة 
الذي   )ECE( االبتدائية 
يضم العوائل واملوظفني 

واألهم من ذلك طالبنا. 
الطفولة  مدرسة  في 
 ،)ECE( املبكرة االبتدائية
وأن  عائلة  بأننا  نؤمن 
الطفولة  »مدرسة 
املكان  هي  املبكرة 

املناسب لك!« 
أن  من  الرغم  على    
خضم  في  كان  العالم 
جائحة، فقد استخدمت 
مدرسة الطفولة املبكرة 
هذا   )ECE( االبتدائية 
وتعلم  للنمو  كفرصة 
النجاح  تقيق  كيفية 

في عالم سريع التغير. 
املعلمون  تعلم  لقد 
بسرعة  واملوظفون 
التدريس  كيفية 
وموارد  برامج  باستخدام 
اإلنترنت  عبر  متعددة 
لقد  افتراضي.  بشكل 
وأولياء  الطالب  تكيف 
هذا  مع  بسرعة  األمور 
الطبيعي  »الوضع 
اجلديد« وانخرطوا بشكل 
الطالب،  تعلم  في  كبير 
مع محاولة احلفاظ على 

الشعور بالتوازن.
جميًعا  تعلمنا  لقد    
مشعوذون،  نكون  كيف 
بني  بالتوفيق  قمنا  حيث 
في  والتعلم  التدريس 
نحاول  كنا  بينما  املنزل، 
الشعور  على  احلفاظ 
الطبيعية  باحلياة 
ألطفالنا، على الرغم من 
التأقلم مع املرض وفقدان 
املالية  والقيود  الوظيفة 

استخدام  في  ودعمهم 
في  التكنولوجية  الوسائل 

املنزل. 
وأولياء  طالب  أخذ  لقد    
ويست  ديكنسون  أمور 
)Dickinson West(على 
التعلم  مهمة  عاتقهم 
ومتكنوا  املنزل  من  الهائلة 
التنقل  كيفية  تعلم  من 
الرقمية  البرامج  خالل  من 
وكذلك كيفية إنشاء بيئة 
تعليمية منتجة في املنزل. 
   نحن فخورون جداً بأولياء 
ألنهم  والطالب  األمور 
والتزامهم  قدرتهم  أثبتوا 

بالتعّلم. 
مجتمع  تطّور  لقد       
ويست  ديكنسن 
هذا   )Dickinson West(
ليصبح  الدراسي  العام 
بغض  املتعّلمني.  من  هيئة 
في  ينتظرنا  عما  النظر 
املقبل،  الدراسي  العام 
مع  التعامل  في  سنستمر 
كل تدٍّ بحس من املسؤولية 

اجلماعية من أجل طاّلبنا. 
واحد  كفريق  سنعمل     
يتلقى  أن  من  للتأّكد 
والدعم  التعليم  طاّلبنا 
ونحن  إليه،  يحتاجون  الذي 
يخّبئه  ملا  متحّمسون 

املستقبل ملدرستنا. 
    نشكر أعضاء فريق العمل 
الذين عملوا بجهد للتأكد 
وعوائلنا  طالبنا  أن  من 
االهتماما  على  يحصلون 
الدراسي  العام  الالزم خالل 

 .21/2020
صعب  التعليم  إن      
الظروف،  أحسن  في  حتى 
لدعم  جميعاً  وعملتم 
في  اجلائحة  خالل  العوائل 
حني تابعتم العمل للحفاظ 
الشخصية  حياتكم  على 
السبب  ولهذا  وعوائلكم، 

نحن نقّدركم. 
هذا هو عمل األبطال! 

يخّبئ  ماذا  نعرف  ال  نحن    
ولكننا  املستقبل،  لنا 

جاهزون للتحدي! 

العالم  مع  والتكيف 
حيث  باستمرار  املتطور 

عشنا. 
أتيحت  فقد  ذلك،  مع    
هذا  للطالب  الفرصة 
مهارات  لتعلم  العام 
والعشرين،  احلادي  القرن 
مجال  في  سيما  ال 
والفضول  التكنولوجيا 
واإلبداع والتفكير النقدي 

وحل املشاكل. 
العام  هذا  كان  لقد    
جللب  مثالية  فرصة 
احلادي  القرن  إلى  اجلميع 
مدرسة  في  والعشرين! 
املبكرة  الطفولة 
لقد   ،)ECE( االبتدائية 
ذلك! لقد أصبحنا  فعلنا 
»غوغلية« متاًما وأصبحنا 
إلختبار  »جاهزين« 
 ،)i-Ready( اجلاهزية 
تطبيق  أن  وتعلمنا 
من  أكثر  هو   Seesaw
مجرد قطعة من معدات 
امللعب! بدالً من ذلك، في 
مدرسة الطفولة املبكرة 
انتهزنا   ،)ECE( االبتدائية 
هذه الفرصة لضمان جناح 
ومثابرة،  مبرونة  الطالب 
رفضنا  جماعي،  وبشكل 
بتجربة  لطالبنا  السماح 

عام ضائع من التعلم. 
قمنا  ذلك،  إلى  إضافة    
مختبرات  وتقدمي  بإنشاء 
طالب  جلميع  تعليمية 
حتى  األطفال  رياض 
قدمت  الثاني.  الصف 
في  التعلم  مختبرات 
مدرسة الطفولة املبكرة 
)ECE( أنشطة  االبتدائية 
للغاية  وجذابة  عملية 
تعزز  شخصي  بشكل 

تعلم الطالب وجناحهم. 
بعض  إغالق  من  بدالً    
املبكرة،  الطفولة  مدارس 
واملعلمون  معلمونا  قدم 
تعليًما  املساعدون 
اإلنترنت(  )عبر  افتراضًيا 
مع  طالبنا،  ألصغر  جذابًا 
قرب أولياء األمور من خالل 
على  أطفالهم  تشجيع 

املشاركة. 
فرصة  من  لها  يا    

عظيمة! 
ذلك،  على  عالوة       
من  النجاح  هذا  تقق 
باالنتماء  الشعور  خالل 
كان  والذي  للمجتمع، 
في  آمًنا  مالذًا  بالتأكيد 
عدم  من  الوقت  هذا 

اليقني. 
طويلة  للعالقات  كان    
في  كبير  تأثير  األمد 
مدرسة الطفولة املبكرة 
لقد   .)ECE( االبتدائية 
هو  بالتأكيد  هذا  كان 
لعوائلنا  بالنسبة  احلال 
بـ  املعلمون  رحب  حيث   ،

»الطالب األحفاد«. 
في  املوظفون  يغادر  ال    
مدرسة الطفولة املبكرة 
بل   ،)ECE( االبتدائية 
املدرسة،  في  يظلون 
مع  العالقات  ويبنون 
ويحافظون  العوائل 
عليها. تستمر أجيال من 
األطفال في حضور تعليم 
بسبب  املبكرة،  الطفولة 
واملراعي  احملبني  املوظفني 
اخمللصني  األمور  ألولياء 
يريدون  الذين  والراعني 

األفضل ألطفالهم. 
     على الرغم من الوباء وكل 
ما ينطوي عليه، استمرت 
مدرسة الطفولة املبكرة 
في   )ECE( االبتدائية 
احلفاظ على هذه العالقات 
خالل  من  اإلنترنت  عبر 
و  Zoom مثل  تطبيقات 

 Class و   Google Meet
 Cubs Connect و   Dojo

)النشرة اإلخبارية(. 
ازدهر مجتمع مدرسة     
املبكرة  الطفولة 
االبتدائية )ECE( من خالل 
منزل  خالل  من  التواصل 
مفتوح افتراضي، مؤمترات 
أولياء  بني  افتراضية 
األمور واملعلمني، وساعات 
واملركز  افتراضية،  عمل 
 ،  )ACE(للتميز األكادميي 
والذي مت تعيينه بواسطة 
محترفني  مساعدين 
ملساعدة  لدينا  مدهشني 

جميع الطالب. 

املبنى  إلى  أطفالها  إرسال 
تعليم  على  للحصول 
شخصي عندما يكون متاًحا. 
كان لدينا أكثر من 100 طالب 
للتدريس  املبنى  إلى  يأتون 
بحلول نهاية العام الدراسي. 
املشاركة  من  الطالب  متكن 
اإلثراء،  أنشطة  في  بأمان 
االختبارات  واستكمال 
الهامة شخصيا، واالستعداد 
للعودة إلى بيئة مدرسية في 

اخلريف. 
   عمل املوظفون في مدرسة 
بجد  إيست«  »ديكنسون 
العديد  ولدينا  العام  هذا 
واألحداث  التحوالت  من 
التعليمية املثيرة اخملطط لها 

في اخلريف. 
   لقد قمنا بتوسيع مكتبتنا 
لتشمل مجموعة كبيرة من 
الكتب اجلديدة، العديد منها 

بلغات التراث لطالبنا، ولدينا 
مخططة  شهرية  أنشطة 
على  الطالب  ستشجع 

القراءة أكثر. 
إعادة  على  نعمل  سوف    
شرق  دولفني  تشغيل 
ديكنسون لبرنامج التدخالت 
السلوكية  واخلدمات 
ملساعدة   )PBIS( اإليجابية 
مع  التكيف  على  طالبنا 
أن  بعد  املدرسي  الوضع 
من  كبيراً  جزءاً  أمضينا 
العامني الدراسيني األخيرين 

متأخرين. 
بتنفيذ  أيًضا  سنقوم    
هذا  جديد  صوتي  برنامج 
أن  شأنه  من  والذي  اخلريف 
على  طالبنا  جميع  يساعد 

أن يكونوا قراء أفضل. 
لعودة  متلهفون  نحن    

طالبنا!  


