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As you can see, this
week’s issue of The Review is featuring articles
about the Hamtramck
Public School district.
Several HPS administrators and principals wrote
about their experiences
during the past year.
This past year can be
summed up in one word:
Challenging.
While the Covid pandemic subsided enough
to allow the return of
in-person
classroom
learning, there were still
several hurdles for the
HPS staff and students.
The school year prior
to this one was a strain
on staff and students to
overcome the limits of remote learning.
For some students, it
was a lost year, which required teachers to make
an extra effort to get back
up to speed.
The Covid crisis is still
not quite over.
But there is good news.
Thanks to a multi-million
federal grant, the district
will be able to modernized its buildings and install additional safety and
health measures.
Look for some major
projects to begin this
summer.
In the meantime, we’re
sure that you will be impressed by the achievements of our school district during the past year.
We hope you enjoy
reading how our school
district met these challenges head on with success.

See
ad,
page 8
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HPS district
faces another
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year
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 املدير،بقلم كريستني هورت
 ممثل،املمثل أبراهام عياش
الوالية للمنطقة التعليمية
التاسعة في ميشيغان في
 وطالب سابق في،النسينغ
مدارس هامتراك العامة يزور
صف السيدة تانر لتاريخ
.ميشيغان
فقد حتدث إلى الطالب عن
 وشرح.وظيفته كممثل
ًلهم ما يعنيه أن تكون ممثال
 وبعض القوانني،في النسينغ
،التي ساعد في متريرها
وبعض مشاريع القوانني التي
 وحتدث عن التعليم.يقدمها
الذي احتاج إليه بعد تخرجه
من مدرسة هامترامك
 وما دفعه إلى أن،الثانوية
.ًيصبح ممثال
كما حتدث عن أهمية اإلحصاء
 وكيف يؤثر على،السكاني
املناطق التعليمية ومتثيل
.املواطنني في النسينغ
استمتع الطالب بزيارته
!ً كثيرا

State Rep. Abraham Aiyash (center) was one of several guest speakers who visited Kosciuszko
Middle School this past year. Students also visited museums, walked through nature trails and
learned cutting edge computer programming.

أن يكونوا قدوة ممتازة وأن
فرصا لتخيل
ً مينحوا الطالب
مدى النجاح الذي ميكنهم
!حتقيقه
لقد شعرنا بسعادة غامرة
لرؤية املتخ ّرج من مدارس
،هامترامك العامة لدينا

الطبيعة وتعلموا أحدث
 تُعتبر.برامج الكمبيوتر
مشاركة الطالب في
محادثات مع املتحدثني
الضيوف طريقة رائعة
.لدعم التعلم
ميكن للمتحدثني الضيوف

 أتيحت لطالب،خالل العام
مدرسة كوسيوسكو العديد
من الفرص للتعلم بطرق
!ديناميكية ومثيرة لالهتمام
زار طالب (أسود) مدرسة
املتوسطة
كوسيوسكو
 وساروا عبر مسارات،املتاحف

Congratulations

Hamtramck High School
Class of 2022 Graduating Seniors
Beer,
Wine and
Spirits

OFFICIAL PIEROGI
HEADQUARTERS

يقدم قسم الترفيه
في هامترامك مجموعة
متنوعة من البرامج
الترفيهية واملس ّلية للعائلة
.بأكملها
نحن منثل ثقافات
مختلفة تعكس األشكال
واألحجام واألعمار والقدرات
واألديان الفريدة اخلاصة
احملمس أن يكون
 ومن.بنا
ّ
لديك الكثير من األشخاص
ولتنمي
،لتتعلم منهم
ّ
التفاهم وتنشئ الصداقات
.معهم
فنقدم الرياضة والفنون
امليدانية
والرحالت
 وكان،واملناسبات اخلاصة
! رائ ًعا2022-2021 العام
ونأمل أن يصلك هذا النص
أنت وأحبائك بأمان وصحة
 متكنّا هذا العام.جيدة
من توسيع برامجنا بعد
تخفيف القيود املتعلقة
/بالكوفيد في شهر متوز
.يوليو املاضي
عادت البرامج الداخلية
في املركز اجملتمعي ودروس
السباحة في املدرسة
.الثانوية بعد عدة أشهر
كالعادة حققت سلسلة
مشاهدة األفالم في احلديقة
17 جناحا ً وستنطلق في
يونيو في هذا العام/حزيران
حيث سيتم عرض فيلم
شاجن تشي من مارفل في
.حديقة بوالسكي
وحقق عرض فيلم العودة
إلى املدرسة في احلديقة
جناحا ً كبيرا ً آخرَ في نهاية
قدمنا حقائب
.الصيف
ّ
الظهر مع اللوازم املدرسية
والوجبات اخلفيفة اللذيذة
وأكملنا صف فنون وحرف
ممتعة متعلقة بالعودة إلى
 تأكد من متابعة.املدرسة
.حدث هذا العام
مع انتقالنا إلى األشهر
 ستتاح لك،األكثر دفئًا
العديد من الفرص من خالل
للتعمق
قسمنا ومتنزهاتنا
ّ
.ببرامجنا
سبق أن بدأ التسجيل
في برنامج امللعب الصيفي
، والتايكواندو، أسابيع7 ملدة
ومجموعة
،والرقص
on page 3
3Continued
التتمة صفحة

NEW TO THE MENU:
• Jalapeno Pierogi
• Cheeseburger Pierogi

Authentic Polish Food
BANQUET HALL
and CATERING

2934 Yemans • Hamtramck • 313-873-8432
www.polonia-restaurant.net Find Us on Facebook!

• Zapiekanki
(Polish Pizza)
• Czarnina
Authentic Duck Soup

UNIQUE POLISH BEERS
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Phone (313) 874-2100

إ ّن قسم تطوير اللغة اإلنكليزية ()ELD
حاضر ملساعدة الطالب يف النمو
بقلم ميرجانا ماروس

منسقة تطوير اللغة اإلنكليزية ( )ELDفي املنطقة التعليمية

يقول مثال إسالمي «يصنع
عدد كبير من الزهور اخملتلفة
باقة» .متثل مدارس هامترامك
العامة ،بتنوع سكانها ،تلك
الباقات اجلميلة من الزهور.
يعمل قسم تطوير اللغة
اإلنكليزية ( )ELDعلى ضمان
أن يستم ّر طالبنا،
الذين ميثلون أزهارنا املتفتحة
الفريدة ،في النمو واالزدهار
أكادمييا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً.
إ ّن نسبة  ٪ 63.4فقط من
مجموع الطالب املسجلني في
مدارس هامترامك العامة ()HPS
هم من املتعلمني متعددي
اللغات ( )MLLالناشطني.
ويضمن قسم تطوير اللغة
اإلنكليزية ( )ELDأن يتم
تسهيل األنشطة اخملتلفة
على مدار العام الدراسي من
أجل دعم املتعلمني متعددي
اللغات ( )MLLsلدينا :أي
التخطيط لتعليم اللغة
اإلنكليزية املتوافقة األساسية
املشتركة وتأمينه ،وتطوير
تقدم
فريق العمل ،ومناقشة ّ
الطالب مع العائالت من خالل
استخدام تقارير التقدم ُ
احملرز
في تطوير اللغة اإلنكليزية
( ،)ELDوضمان أن تتم مراجعة
البيانات بشكل دوري لإلعالم
وتقييمها
بالتعليمات
وضبطها ،واستهداف املتعلمني
متعددي اللغات ( )MLLsعلى
املدى الطويل باستخدام برامج
القراءة  180والرياضيات 180
والنظم 44
وتدخالت محددة أخرى ،إلى
آخر ِه.

يوفر قسم تطوير اللغة
اإلنكليزية ( )ELDالبنية
التحتية للتقييم والتقييم
البديل للطالب الذين يدرسون
اللغة اإلنكليزية (احلاجات
املتعلقة باملواد والتدريب
وحتديد املواعيد) ،إضافة إلى
حتديد وتنسيب ومراقبة التقدم
السنوي الذي يُحرزه املتعلمون
متعددو اللغات (.)MLLs
متلك مدارس هامترامك
العامة ( )HPSفريق عامل
ناشطا ً للغاية يعمل على
حتقيق مشاركة أولياء األمور
كما ومنسقي املدارس واجملتمع
يقدمون الدعم املباشر
الذين
ّ
للعائلة (توزيع الطعام ،املالبس،
التجهيزات ،موارد لفرص العمل،
ربط األشخاص احملتاجني إلى
رعاية طبية مبوارد مجانية ،إلى
آخر ِه).
يساعد املنسقون في املدارس
واجملتمع في رعاية الطالب
والعائالت التي بدون مأوى.
ّ
يشكل قسم تطوير اللغة
اإلنكليزية ( )ELDجز ًءا ال يتجزأ
من نظام مدارس هامترامك
العامة ( .)HPSسواء أتى
الطالب إلينا كطالب جديد
في املدرسة ،أو مهاجر ،أو الجئ،
أو طالب تلقى تعلي ًما رسم ًيا
شخصا
بصورة متقطعة أو
ً
خاض جتربة النظام املدرسي
األميركي في والية أو منطقة
تعليمية مختلفة ،فسيتم
الترحيب به وحتديد احتياجاته
وتوفير نظام الدعم املناسب
له.

تعكس منور (طالب) مؤسسة تاو بيتا
( )Tau Betaالنجاح وتعيد تعريفه

بقلم كيم وينارسكي ،املديرة
في مؤسسة تاو بيتا (Tau
 ،)Betaكانت هذه سنة
التعافي من سنة التعلم
االفتراضي ،فتوجب عليها
تعديل التوقعات للتعليم
والتع ّلم.
فخالل هذه السنة ،عكست
مدارس هامترامك العامة
معايير السالمة وأعادت
وقدمت التعليم
حتديدها،
ّ
االفتراضي عندما كان ذلك
مناسبا ً بسبب ارتفاع حاالت
اإلصابة بالكوفيد .وقد أدى
ذلك إلى اضطرار املعلمني
والطالب على حد سواء إلى
تعديل وتغيير أساليبهم
في التدريس والتعلم لتلبية
احتياجات الروتني والبنيات
اليومية.
في كل مرة عدنا فيها إلى
التع ّلم وجها ً لوجه ،أعدنا
النظر في ما هو متوقع
للفصل الدراسي كما لو كان
اليوم األول في شهر أيلول/
سبتمبر .ومت رفع توقعات
التعليم والتعلم إلى مستوى
جديد وما زال اجلميع خاضعا ً
للمساءلة :املعلمني والطالب
واألسر وموظفي الدعم وإدارة
املباني.
أصبحت األولية للمحافظة
على عالقات املعلمني والطالب
مع تنفيذ االحترام املتوقع،
وكذلك استراتيجيات البناء
األخرى لتشجيع السلوك
اإليجابي والتعرف إليه بني
هيئتنا الطالبية.
يحصل الطالب ،بصفتهم
النمور (شعار املدرسة) على
مكافآت إيجابية إلظهار

Hamtramck Review

االحترام واملسؤولية في جميع
أنحاء املبنى :في الرواق ،وغرفة
تناول الغداء ،الصف ،والوصول/
التسريح ،وخالل الصفوف
اخلاصة.
وفي نهاية كل شهر ،يتم
اختيار أسماء أشخاص من كل
صف بشكل عشوائي للحصول
على اجلوائز ويتم التعرف إليهم
من خالل منصة التواصل اخلاص
بنا « .»Class Dojoأصبح طالب
املدارس املتوسطة قادة للطالب
من الشخصيات الهامة وقد
متكنوا من اختيار موظف
إلكمال الواجبات اليومية.
وخالل أيام األربعاء املتأخرة،
أعطت تاو بيتا ()Tau Beta
األولوية لالستراتيجيات داخل
ّ
وركزت على خلق
الصفوف
بيئة تع ّلمية تعكس الصفوف
التفاعلية الغنية باللغات.
ومتت مناقشة أفضل املمارسات
واالستراتيجيات وتنفيذها في
الفصل لدعم التعلم من كافة
األساليب واألنواع.
وتعاون املعلمون في جميع
أنحاء املنطقة التعليمية
فأصبحنا قادرين على حتليل
بيانات الصفوف وقياس منو
الطالب مبا يتوافق مع املعايير
األساسية املشتركة في والية
ميشيغان.
مع اقتراب نهاية العام -21
 ،2022نتذكر إجنازاتنا السابقة
ونضع أهدا ًفا جديدة لعام -22
.2023
ستستمر مؤسسة تاو بيتا
( )Tau Betaفي زيادة توقعاتنا
للتعليم والتعلم من خالل
عدسة املعلمني والطالب
واألسرة واجملتمع.

واجهت إدارة التعليم اخلاص سنة مليئة بالتحديات

بقلم منعم عواد ،املدير
قابلنا عاما ً مليئا ً خالل العمل بشكل تعاوني
بالتحديات بنشاط.
مع مزود وسائل النقل لدينا
من دواعي سروري أن لتأمني السائقني واحلافالت
أستمر في خدمة مدارس لطالبنا من ذوي االحتياجات
هامترامك العامة والطالب اخلاصة ،وضمان إعطاء
وأولياء األمور واملوظفني األولوية لنقلهم.
واجملتمع بصفتي مدير قسم
كانت األشهر القليلة
خدمات الطالب .كان هذا األولى من العام الدراسي
العام مليئًا بالتحديات ،وكان صعبة في ما يتعلق بهذا
التعامل مع بعضها أسهل األمر .مع ذلك ،متكنا من
من البعض اآلخر.
حل املشكلة بنجاح.
العام
استأنفنا
وعندما
ونواصل عملنا نحو تلبية
الدراسي في أيلول/سبتمبر ،احتياجات طالبنا املتعلقة
بعد عام ونصف تقريبا ً من باضطراب طيف التوحد.
التعلم عن بُعد املرتبط
واستجابة للتوجه
باجلائحة ،واجهنا على الفور الوطني نحو التعرف
حتديات بسبب النقص في املبكر إلى الطالب املصابني
سائقي احلافالت واحلافالت بالتوحد وارتفاع معدل
على الصعيد الوطني مما أ ّثر احلوادث في هذه الفئة من
على خدمات النقل لدينا.
املؤهلني ،أقمنا شراكة
خلقت هذه التحديات الكثير في هذا العام مع وكالة
من اإلزعاج ألسرنا وطالبنا ،خدمة التعليم احمللية في
وهذا ما نأسف عليه .متكنا مقاطعة واين ()RESA
من حل هذه التحديات من للحصول على دعم إضافي

تلبية احتياجات الطالب يف مدرسة هورايزون

بقلم نو إيفيزاج ،املدير
تع ّرف وزارة التعليم في
ميشيغان نظام الدعم
متعدد املستويات ()MTSS
بأنه إطار عمل شامل
يتألف من مجموعة من
االستراتيجيات القائمة على
األبحاث واملصممة لتلبية
االحتياجات واألصول الفردية
اخلاصة بالطفل الكامل.
بالنسبة إلى نظام الدعم
متعدد املستويات (،)MTSS
يجب على املدرسة أوال ً إنشاء
املستوى  ،1أو الدعم الشامل.
وهذا األخير هو عبارة عن
املمارسات التعليمية التي
تساعد جميع الطالب في
املدرسة .مبجرد أن يتم توفير
الدعم الشامل ،يتمكن
املوظفون من استخدام
بيانات التقييم لتحديد
الطالب الذين يحتاجون إلى
دعم إضافي.
تزداد كثافة الدعم ومدته
للمستويني  2و  .3يتم حتديد
املستوى املناسب من الدعم
لكل طالب من خالل بيانات
التقييم.
إ ّن نظام الدعم متعدد
املستويات ( )MTSSالقائم
على اإلنصاف في مدرسة
هورايزون هو عبارة عن
استجابة عضوية لتلبية
االحتياجات الفردية للطالب.
نحن نزيل احلواجز ومننع املواقف
غير العادلة ونزرع الفرص بنا ًء
على األهداف واخلطط الفردية
للطالب .ونشجع كل طالب
على حتديد جناحه وأهدافه
اخلاصة.
ونوفر بيئة تعليمية
ديناميكية وثقافة مدرسية
داعمة لتعزيز إمكاناتهم
وزيادة التحفيز .ونتعاون مع
الطالب والعائالت واجملتمع
بصفتنا مدرسة .نحن نفخر
بأنفسنا في مدرسة هورايزون

SUPPORT
LOCAL
BUSINESS

لكوننا أكثر تفردًا ونكتشف
اخللفيات الفريدة لكل طالب.
ومن أجل تعزيز املشاركة
والثقة ،نبني عالقات قوية
مع طالبنا .يُعتبر نظام الدعم
متعدد املستويات ()MTSS
في مدرسة هورايزون من
األولويات.

كما واستشارات أدت إلى
افتتاح صف دراسي إضافي
خاص للتوحد في املنطقة
التعليمية .مع بداية العام
الدراسي  ،2023-2022نهدف
إلى أن نقدم جملتمعنا وطالبنا
ثالثة ( )3برامج صفوف خاصة
بفئات التوحد في املرحلة
االبتدائية.
في الوقت احلالي ،ميكن
للطالب املؤهلني ملرحلة ما
قبل املدرسة االستمرار في
تلقي اخلدمات في املنطقة
من دون مواعيد مسبقة أو
ميكن إحالتهم للتنسيب
في برامج شركائنا خارج
املنطقة .تواصل إدارة التعليم
اخلاص العمل مع مدارس
هامترامك العامة للدعوة
إلى وضع برنامج للتعليم
اخلاص في مرحلة الطفولة
املبكرة.
أخيرًا ،تسعى املنطقة
للحصول على ممثل من

2

الوالدين للعمل في
االستشارية
اللجنة
للوالدين ( )PACاخلاصة
بوكالة خدمة التعليم
احمللية في مقاطعة واين
( .)RESAيجب أن يكون
ولي األمر املهتم من
أولياء أمور الطالب الذين
يتلقون حاليا ً خدمات
تعليمية خاصة في
مدارس هامتراك العامة.
إذا كنت ترغب في
تولي هذا الدور ،فالرجاء
االتصال بالسيد منعم
عواد ،مدير قسم
التعليم اخلاص خطيا ً
في مدرسة هامترامك
العامة ،إدارة التعليم
اخلاص ،على عنوان منعم
عوادRoosevelt, 3201 ،
Hamtramck,
MI
.48212

Place an Ad in
The Review Today
Call (313) 874-2100

Hamtramck Public Schools
Schools of Choice for the
Fall 202Ă-2ă Enrollment
Application Period:
May 1st - July 29th, 2022
Accepting applications for
non-residents between
May 1 and July 29, 2022
(25 spots per grade
levels K-12).
Accepting Hamtramck
Virtual Learning Institute
applications as well.

If you have questions or need assistance,
please contact the HPS Pupil Services
Department at (313) 591-7400
https://mi50010887.schoolwires.net/Page/324

Phone (313) 874-2100
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Up to 120
a month
$

for covered OTC products
and groceries
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ميلك الربنامج الرتفيهي شيئ ًا للجميع

متنوعة من الرحالت
امليدانية للعائالت وكبار
السن .تُعتبر رحلة تقدير
اجملتمع إلى باليكز أوركارد
من الرحالت الشهيرة
بكلفة  3دوالرات فقط
للمقيمني.
يعد مركز اللياقة البدنية
في املركز اجملتمعي فرصة
رائعة للبالغني لبدء أو
مواصلة رحالت الصحة
واللياقة البدنية .اختر
استخدام صالة النادي
الرياضي أو دخول أحد

فصول اللياقة البدنية لدينا
بقيادة محترفني معتمدين.
أيضا
في متوز/يوليو ،سنبدأ ً
بسلسلة اللياقة البدنية
في املتنزه في بوالسكي في
أيام السبت.
ونقدم صف اللياقة
ّ
البدنية لكبار السن ،وهو
صف متارين رياضية مجاني
مصمم خصيصا ً لكبار
السن ملساعدتهم في
حتسني مرونتهم وتعزيز
قوتهم اجلسدية.
نشجعك على املشاركة

في كل ما نقدمه .ينظرك
عالم من األصدقاء ،واملرح،
واللياقة البدنية أمام باب
منزلك .نأمل أن نراك في
هذا الصيف ونشكرك
على العام العظيم!
تابعنا على الفيسبوك
واإلنستغرام للحصول
على أحدث املعلومات .إذا
كان لديك أي اقتراحات،
ال تتردد في مشاركتها
معنا.
ضع دوالراتك الترفيهية
في العمل!

وجهة نظر مديرة جديدة يف مدرسة ديكنسون

بقلم أفرين علوي ،املديرة

?Got Medicaid
?Got Medicare
Get more benefits.
If you have Medicaid and Medicare, you could
get more help to cover your care and costs.
UnitedHealthcare Dual Complete® includes a
)prepaid card to buy covered over-the-counter (OTC
products and groceries, plus many other extra
benefits you may be missing today.
With monthly credits on a prepaid card:
• Buy over-the-counter products, including
pain relievers, vitamins, bandages, allergy
relief and more
• Buy healthy foods, including fruits,
vegetables, fish, meat, dairy, cereal,
pasta and more
• Shop at participating stores or order online
Dual Complete is a health plan for people who:
• Have both Medicaid and Medicare
• Could use more help to cover more care
and costs
• Want more beneﬁts for a $0 plan premium

There’s more for you. Call today.
1-855-721-8508, TTY 711

بصفتي مديرة جديدة في
مدرسة ديكنسون االبتدائية
منحنى تعليميا ً
( ،)DEواجهت
ً
ضخماً .ولكن في النهاية،
أصبحت مرتاحة للمشاهد
ُ
واألصوات التي أالحظها في
مكاني اجلديد وميكنني اآلن أن
أقول إننا جنونا كما جنى طالبنا
(دالفيننا).
وتساءلنا في مرحلة ما عما
أي من النجاة،
إذا سيتمكن ّ
ولكننا جنحنا .دخلت سنة
دراسية أخرى في التاريخ
رسمياً .وم ّرت بسرعة كبيرة.
وجزء مني ممنت ،بينما يقول
اجلزء اآلخر إ ّن على عاملي
التقدم ببطء قليالً .وفي
طريقي نحو الشيخوخة،
يبدو أ ّن الوقت ميضي بسرعة
كبيرة ومذهلة.

ومع اقتراب نهاية العام
فتبني
الدراسي ،أجريت تقييما ً ّ
لي أ ّن حالتنا لم تصبح أسوأ
مع الوقت.
سينتقل طالب الروضة إلى
الصف األول؛ وسينتقل طالب
الصف الثالث إلى اجلناح
الغربي بصفتهم طالبًا في
الصف الرابع ،بينما ينتقل
طالب الصف السادس إلى
املرحلة املتوسطة؛ ويقترب
املعلمون املبتدئون خطوة
إضافية من كونهم «املعلمون
اخملضرمون أو القدامى» ؛
املعلمون القدامى هم  ...حسنًا
 ...معلمون مخضرمون أكثر
تقدماً .أيها العام الدراسي،
بالكاد عرفناك .في حني أنه قد
استكمل مساره في السنة
الدراسية  ،2022 -2021لكنه

سوف يعود.
من التسجيل إلى عيد الشكر
وعطلة الشتاء ومشاكل املباني
(يا لهذه األمور ...آمل ّأال تتكرر)
وصوال ً إلى عطلة الربيع ،ثم
االختبار واملزيد من االختبارات،
لقد انتهت كلها اآلن ،ولكنها
ستعود مجددًا .وكما هو احلال
في بعض السنوات الدراسية
األخرى  ...فقد حان وقت لتنتهي
هذه السنة.
لكل عام دراسي طابع فردي
ُمم َّيز للغاية .متكنّا من الصمود
أمام املشاكل املادية ملدة 180
يو ًما آخر .وبقدر ما كنا نتطلع
إلى نهاية هذا العام ،يتطلع
معظمنا منذ اآلن إلى العام
الدراسي املقبل !2023-2022

تركز مدرسة ديكنسون ويست االبتدائية على «التعلم املختلط»

بقلم جوي دانفورث ،املديرة
كان العام الدراسي
 22/2021عا ًما مليئًا باحلماس
والتحديات!
فكان هناك مزيج من التعلم
االفتراضي والتعلم باحلضور
شخصيا ً ّ
ومتكن الطالب من
التعلم والنمو خاللها .وعمل
موظفو مدرسة ديكنسون
ويست بجهد لتقدمي تعليم
عالي اجلودة جلميع املواد
األساسية باإلضافة إلى
تلبية االحتياجات االجتماعية
والعاطفية اخلاصة بطالبنا
أثناء تكيفهم مع التعلم
باحلضور الشخصي مرة
أخرى.
استخدم معلمو مدرسة
ديكنسون ويست ( )DWمنوذج
التعلم اخملتلط للحفاظ على
توازن صحي في استخدام
وجها
التكنولوجيا والتعلم
ً
لوجه .وساعد دمج كل
من املمارسات الرقمية
املستقلة بالتدخل والتعليم
املستهدفني جملموعة صغيرة،
كما وساعد موظفينا
إلضفاء الطابع الشخصي

على التعلم وتلبية احتياجات
كل طالب.
متكن طالب مدرسة
أيضا
ديكنسون ويست (ً )DW
من االستفادة من برامج
أكادميية  STEAMما بعد
املدرسة ومساعدة املعلمني
بعد املدرسة .ومتكن الطالب
في هذا العام من حضور
صفوف التمثيل والكتابة على
الشاشة ،كما وصفوف الترميز
والشعر وسرد القصص
وعروض الفرق املوسيقية.
نتطلع إلى توسيع هذه
الصفوف وتوفير املزيد من
الفرص لطالبنا لتوسيع
واستخدام
معرفتهم
مهاراتهم في القراءة والكتابة
والرياضيات لتقدمي ابتكارات
إبداعية.
عملت مدرسة ديكنسون
ويست ( )DWبجهد في هذا
العام للدخول في شراكة مع
أولياء األمور من أجل تقدمي
دعم أفضل لطالبنا .فعملت
منسقة قسم مشاركة
أولياء األمور ،كورليس براون

لويد ،جاهدة جلعل أولياء األمور
يشاركون في أنشطة تع ّلمية
مع أطفالهم.
وعقدنا اجتماعات مع أولياء
األمور في كل يوم ثالثاء مع
التركيز على مساعدة أولياء
األمور اجلدد في هذه البالد في
ّ
متكنا
القراءة والكتابة .كما
من تقدمي الكثير من املناسبات
الترفيهية للعائالت ،مبا في ذلك
رحلة ما بعد املدرسة إلى مكتبة
هامتراك العامة ،وصفوف الطبخ
واللياقة البدنية للعائالت،
وغيرها من جلسات مشاركة
أولياء األمور ما بعد املدرسة.
قدر أولياء األمور لدينا
لقد ّ
ح ًقا كل حدث واستمتعوا به؛
فقد تعلموا الكثير وأمضوا وقتا ً
ممتعا ً!
يستمر مجتمع ديكنسون
ويست التعليمي في التعلم
والنمو م ًعا .ونلتزم بالقيام مبا
هو ملصلحة طالبنا وعائالتهم
وسنستمر في استخدام أفضل
املمارسات القائمة على األبحاث
لزيادة معرفة الطالب وتقدمي
جتارب غنية ألطفالنا.

تواكب مدارس هامرتاك العامة ( )HPSاحلاجة إىل التكنولوجيا
بقلم مارك ويلكينسون /مدير قسم التكنولوجيا

uhccp.com/MIdual
Plans are insured through UnitedHealthcare Insurance Company or one of its affiliated
companies, a Medicare Advantage organization with a Medicare contract and a contract with
the State Medicaid Program. Enrollment in the plan depends on the plan’s contract renewal with
Medicare. Any additional Medicare benefit mentioned in this communication above Original
Medicare is applicable to the Medicare benefit only and does not indicate increased Medicaid
benefits. Benefits, features and/or devices vary by plan/area. Limitations and exclusions
apply. $0 copay may be restricted to particular tiers, preferred medications, or home delivery
prescriptions during the initial coverage phase and may not apply during the coverage gap
or catastrophic stage. OptumRx is an affiliate of UnitedHealthcare Insurance Company. You
are not required to use OptumRx home delivery for a 90-100 day supply of your maintenance
medication. © 2021 United HealthCare Services, Inc. All rights reserved.
Y0066_210113_052539_M
H2247-001-000

يعمل قسم التكنولوجيا
في مدارس هامترامك
العامة بجهد خلدمة طالبنا
وتكنولوجيا
وموظفينا
عائالتهم.
بعد انتهاء العام الدراسي،
حقق قسم التكنولوجيا
العديد من أهداف املشروع
التي مت حتديدها في العام
السابق والتي تقدم بعض
والتحديثات
التطورات
املثيرة للغاية في أجهزتنا
التكنولوجية.
كان أحد أهداف القسم
لدينا هو إنشاء وسيلة
Continued on page 7

أفضل لتتبع وحل مهام
األخطاء
استكشاف
واستجابة
وإصالحها.
لذلك ،طرح القسم منصة
أكثر قوة لتذاكر تكنولوجيا
املعلومات اخلاصة بنا.
يُطلق على منصة البرنامج
اسم  IncidentIQوتوفر
املزيد من التشغيل اآللي
في التعامل مع استكشاف
األخطاء يوم ًيا وخدمة
موظفينا وطالبنا.
منذ شهر آذار/مارس ،2020
شهد مجتمع التعلم لدينا
ً
حتوال كبيرًا في طريقة عملنا

وتعلمنا وإعادة إنشائنا ،مما
جعل التكنولوجيا أساس
لعديد من هذه اجلوانب من
احلياة اليومية .مع االرتفاع
الكبير في احلاجة إلى
التكنولوجيا والزيادة الكبيرة
في استخدام شبكاتنا ،يجب
علينا أن نطور باستمرار ليس
أجهزتنا فحسب ،بل أيضا
الشبكات التي تربطها.
أكمل قسم التكنولوجيا
في مدارس هامتراك العامة
بنجاح عمليتي تطوير
كبيرتني للشبكة.
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Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Abdullah Emad

Abdullah Salaa

Abdullah Sara

Ahmed Nabil

Ahmed Nasim

Ahmed Rimon

Albadani Fatima

Aldalaly Muneer

Alfakeeh Khatab

Alharbi Mohamed

Ali Hakeem

Almulaiki Habeeb

Ahmed Fariha

Ahmed Israt

Ahmed Isteak

Ahmed Lena

Ahmed Mayisha

Ahmed Wamida

Akther Mahdia

Akther Mahmuda

Alaswar Yacoob

Alfhed Magedar

Algahim Al-Harith

Algahmi Mohmed

Algamal Elyas

Algohim Mohamed

Aliakeeh Mazen

Alkablany Samy

Allen Aaron

Allwasy Mortada

Almardani Shaina

Almarsoumi Rafid

Alnhari Mohamed

Aloudi Mohamed

Alqaderi Abrahim

Alqaifi Wafaa

Alqusimi Nemah

Alriyash Mohammed

Alsayydi Abdulrahman

Alsbmairi Reem

Alshaif Almamoon

Alward Nora

Alzaeem Abdul

Alzendani Shahd

Amin Jahidul

Aritovic Elmetin

AsAyidi Anwar

Ashaif Hussam

Ayash Baraah

Ayman Tayasshkh

Aziz Zeyad

Baldoomas Sophia

Barva Monalisa

Beal Rakiyah

Begic Adisa

Begum Akhy

Begum Asma

Begum Liza

Begum Momna

Begum Sanjida

Causeric Adam

Chowdhury Mahfuz

Chowdhury Shreya

Clark Nivea

Clay Ethan

Colic Jasmina

Custovio Selma

Daka Alyssa

Dass Rahul

Davis Jr. Robert

Dhaifullah Abdulrahman

Dhar Arnab

Elgarade Hadeel

Ezaldin Omar

Fadell Moihasim

Fadhel Saifalarab

Farver Kyndal

Ghaleb Ramzi

Gillespie-Thomas Yunae

Ahmed Tambia
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Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Grove Mylitka

Haimed Nader

Hall Jayvon

Haque Nafisa

Hassan Hadeel

Hassan Hamad

Hoque Joynul

Hughs Mira

Hussain Emman

Hussain Iftihaz

Hussain Mohammed

Hussain Muthana

Hussain Shayma

Ibrahim Muhamed

Islam Bushra

Islam Muzahidul

Islam Rafiqul

Ismael Ali

Jannath Raisa

Kaid Bassam

Kaid Shaima

Kaseem Salif

Kassim Islam

Kelley Vinaya

Kelley Vinnessa

Kelly Jordan

Khan Mohammed

Khan Tawhid

Khanam Samiah

Khanom Abida

Khess Sophia

Klejno David

Kllokoqi Arbulena

Lewis Aniysia

Majdanac Armin

Measar Wael

Mina Farzana

Mirzza Nishat

Mom Busra

Moubarak Cheryl

Moumi Audity

Musaid Reham

Musleh Ahmed

Musleh Fatima

Muthanna Eisa

Naji Khaled

Naji Nader

Nasher Nasrene

Nasher Sarah

Nawshin Humayra

Nusbath Akteh

Obaid Maysoon

Obeid Reem

Panta Prajna

Paul Abhishek

Powell Diontae

Quteibi Shayma

Rafi Abdulla

Rahman Atiqur

Rahman Fahmida

Rahman Mabiha

Rahman Munshat

Rahml Rahima

Rejniak Jakub

Rutkowski Amber

Saleh Atiah

Saleh Aymen

Saleh Bashar

Saleh Rahia

Saleh Rayan

Siddique Adel

Sikdan Mahima

Sultana Tania

Szalach Angel

Sayed Amro

Shammakh Anwa

Shammakh Mosaab

Mashrah

Abdullah

Sharif Shadika

Muthana

Alauddin
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Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Uddin Safwan

Uddin Shajib

Williams Omir

Yafai Nashwan

Zaman Mohammed

Meet the 2022 graduates of Horizon High

Abdullah Ishaq

Abdullah Ismail

Ahmed Ifteman

Ahmed Waseem

Ahsan Saquib

Aktes Sorobi

Al-Sabahi Amal

Alfakeeh Maher

Algaheim Waheeb

Algamali Saleh

Alhadad Yousif

Alhalmi Ezaldeen

Ali Mazin

Alqadhi Hamak

Alraidah Khalood

Alriyashi Bashar

Alsomiry Baism

Anakeeb Abdelrahm

Anakeeb Naji

Bassett Frank

Begum Ambia

Begum Nadi

Boyer Louis

Carter Kobe

Chowdhury Devarishu

Christopher Samarea

Douglas Alaya

Elzahem Shaima

Fadell Ahmed

Foster Dejai

Gibson Jamal

Gregorgy Joseph

Jones David

Kaid Mohamed

Kegler Charles

Lindsey Tahj

Lombard Danielle

Nagi Mohamed

Nard Akyren

Nasser Jacob

Owens Deontea

Paul Rajon

Saleh Saar

Sedano Ivana

Sedano Ivana

Terrell Kenara

Thomas La’Niyah

Harris MariAnn

Howell Ja’Mya

Islam Kanta

Mahdi Hamza

Marion Hershel

Moore Lamar

Petty Shamar

Qasem Hamaza

Rageh Mohamed
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مدرسة الطفولة املبكرة هي الطريق البداية حنو التعليم

بقلم فيكي سميث ،املديرة
تُعتبر مدرسة الطفولة
املبكرة ( )ECEاملكان
املناسب ليكون فيه
الطفل ،حيث يتم متكني
األطفال فيه من الناحية
التربوية!
وكان هذا شعارنا خالل
هذا العام ،وأمضينا م ًعا
عا ًما رائ ًعا .فقد رحبنا
بطالبنا مرة أخرى في
شهر أيلول/سبتمبر ،ونحن
منضي قد ًما بكامل طاقتنا
منذ ذلك احلني.
ّ
ركزنا على حتسني
البيئة التعلمية جلميع
الطالب ،وقد استمتعنا
م ًعا مبشاهدة طالبنا وهم
يكبرون ويزدهرون .ونحن
سعداء بنجاحنا والدعم
املستمر الذي نتلقا ُه
من عائالت األطفال في
مدرسة الطفولة املبكرة
( )ECEومن أعضاء اجملتمع.
وبدأنا في هذا العام
بالرسم وحتديث مدرستنا.
حيث طلب موظفو
مدرسة الطفولة املبكرة
( )ECEلواز َم مدرسية
جديدة ،وتخلصوا من املواد
القدمية ،وجعلوا مدرستنا
صديقة للبيئة ودافئة
ومرحبة باجلميع.
ّ
هذه هوية فريق العمل
لدينا ،فهو مجموعة
مكرسة للغاية من
األشخاص الذين ينتمون
إلى عائلتنا يعملون
بشكل تعاوني لتحقيق
هدف مشترك واحد  -من
أجل ضمان أن يشعر جميع

بقلم ميرا هيوز
في حياتي أنظر إلى
بعض األشخاص املهمني
للحصول على اإللهام
والتوجيه .مثل جدتي
جني والسيدة مولنار من
مدرسة هامترامك الثانوية
وفنانني من ديترويت ،نانسي
ميتشنيك.
وجدتي جني هي
أستاذة جامعية متقاعدة.
قد حصلت على شهادة
الدكتوراه في أوائل
السبعينيات حني كانت
أرملة ووالدة عزباء ألمي.
إنها ذكية وحكيمة جدا ً.
ففي كل عام في عيد
ميالدي ،تختار لي كتابًا.
تتراوح الكتب ما بني روايات
اخليال التاريخي وقصائد
بقلم تي إس إليوت .وأق ّر
بأ ّن الفضل يعود جلدتي
في الدافع للقراءة .ففي
املدرسة االبتدائية ،كنت
أقرأ على األريكة لساعات
بعد املدرسة .وهي السبب
في أنني عملت بجهد خالل
فترة تعليمي ،وأصبحت
شغوفة ج ًدا مبواضيع
معينة مثل الفن والتاريخ،
ودفعت نفسي ألصبح ما
كنت أرغب دائ ًما في أن
أكونه ،أي طالبة في جامعة

الطالب باحملبة ويتم العناية
بهم في بيئة تعليمية مثالية
مع توقعات عالية تقودنا إلى
حتقيق اإلتقان والنجاح.
نحن مجتمع متنوع أيضاً،
ونسعى للتعلم واالحتفال
بنجاحاتنا م ًعا .وعلى الرغم
من أننا ما زلنا في فترة
اجلائحة ،قطعنا خطوات
مذهلة على املستوى
واالجتماعي
األكادميي
والنفسي كعائلة واحدة في
املدرسة.
ُ
في هذا العامَ ،ع ِمل طالبنا
على زيادة قراءتهم بشكل
ملحوظ من خالل برنامج
الصوتيات على مستوى
املدرسة« ،التمويالت».
حتسن مستوى
كما
ّ
املتعلمني متعددي اللغات
بشكل كبير في القراءة
والكالم واالستماع والكتابة.
أما في درس الرياضيات ،التقى
مدرسو الرياضيات املك ّرسون
واملذهلون لدينا مبجموعات
صغيرة من الطالب يوم ًيا
لزيادة خبرتهم وفهمهم
ملفاهيم الرياضيات.
كما ركز معلمو الصف
الدراسي على دروس الرياضيات
واستخدموا وسائل التحايل
في مادة الرياضيات لتعميق
فهم الطالب .أكرر ،حقق
ذلك جناحا ً كبيراً ،وقد أحبه
طالبنا.
نحن نحب طالبنا ح ًقا في
مدرسة الطفولة املبكرة
االبتدائية .بدءا ً من مدرسينا
واملساعدين
اخملضرمني
املهنيني الذين عملوا في
مدرسة الطفولة املبكرة
( )ECEألكثر من عشرين عا ًما
إلى املعلمني واملساعدين
اجلدد في مرحلة ما قبل
املدرسة ،كان العمل املذهل
الذي قاموا به هذا العام
ُم ً
دهشا.
يشارك طالبنا باستمرار
في مجموعة متنوعة
من األنشطة احملفزة على
التعلم ،مبا في ذلك اللعب
وتعلم ألعاب جديدة في

صالة األلعاب الرياضية،
وصنع ابتكارات جميلة
وفريدة من نوعها في الفن،
والغناء وتعلم العزف على
اآلالت في درس املوسيقى،
وحتضير املث ّلجات ،وزراعة
الزهور ،واللعب بالدراجة
ثالثية العجالت اجلديدة
في
امللعب
ومعدات
الداخل واخلارج خالل فترتي
االستراحة اليوميتني ،كما
وإجراء التجارب العلمية،
والسير في احتفالية لبس
القبعات (،)Hat Parade
وكذلك البقاء بعد املدرسة
حلضور الصفوف الدراسية
أكادميية
مختبر
في
ستيم (( )STEAMالعلوم،
والتكنولوجيا ،والهندسة،
والفنون والرياضيات).
كان طالبنا واملوظفون في
مرحلة الروضة حتى الصف
الثاني ( )2-Kسعداء بالذهاب
أخيرًا في رحلة ميدانية م ًعا
إلى حديقة احليوانات في
ديترويت .فسيلعب طالبنا
في مرحلة ما قبل املدرسة
ويجتمع مع عائالتنا في
احلديقة قري ًبا.
باإلجمال ،م ّر على مدرسة
الطفولة املبكرة ( )ECEعا ًما
رائ ًعا ونحن متشوقني لعام
أفضل في اخلريف املقبل.
ونحن مش ّوقون ألن تتاح
جلميع طالبنا الفرصة حلضور
تدريب عملي ومشاركة في
أكادميية ستيم ()STEAM
التكنولوجيا،
(العلوم،
الفنون
الهندسة،
والرياضيات) الصيفية في
مدرسة الطفولة املبكرة
(.)ECE
نحن سعداء باالستمرار
في التعلم مع طالبنا -
وذلك هو األمل األفضل
للمستقبل لعالم أفضل
وأكثر سال ًما! ومدرسة
الطفولة املبكرة ( )ECEهي
املكان املناسب ليكون فيه
الطفل ،حيث يتم متكني
األطفال فيه من الناحية
التربوية!
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فاستبدلنا شبكة
 WIFIاحلالية بالشبكة
التالية في تطور السرعة
واملوثوقية! وخالل عطلة
الربيع ،قمنا بتركيب جدار
حماية مهم للغاية في
منطقتنا يوفر طبقة من
األمان ملوظفينا وطالبنا.
يُعتبر جدار احلماية هذا
أساسيا ً في تطوير دائرة
اإلنترنت املهمة ج ًدا لدينا
والتي ستزيد من سرعة
اإلنترنت املشتركة جلميع
مبانينا عشر مرات تقريباً!
جنح قسم التكنولوجيا
في طرح موقع إلكتروني
جديد مع واجهة سهلة
محدثة
االستخدام

بالكامل على أمل توفير
جتربة أفضل للجميع .وير ّوج
أيضا لنماذج مختلفة
املوقع ً
للمباني املدرسية لكي
نتمكن من متييز مبانينا عن
بعضها بعضا ً.
وقد أثبتت منصة االتصاالت
اجلديدة اخلاصة بنا التي
مت طرحها في هذا العام،
 ، Parent squareأنها وسيلة
اتصال أكثر فعالية من
املنصات السابقة .تأكد من
إبقاء املسؤولني األساسيني
عن املبنى على اطالع دائم
بأحدث معلومات االتصال
اخلاصة بك!
خالل فصل الصيف،
إلى جانب املسؤوليات

العادية املتمثلة في فصل
كل غرفة في املنطقة
للتنظيف ،سيعمل قسم
التكنولوجيا على إعداد
جهاز  Chromebookاملمول
احتاديًا والذي يُعتبر جهازا ً
فرديا ً لطالبنا ملواصلة العمل
في املنزل .يجب إصدار هذه
األجهزة لطالبنا التي هي
غير مؤهلة للتخزين في
املباني.
أمتنى للطالب والعائالت
واملوظفني في هامترامك
إجازة صيفية مستحقة
وآمنة وصحية وسعيدة!

يف مدرسة هولربوك االبتدائية ،نر ّكز على الطفل «الكامل».

بقلم توماس تاملادج ،مدير املدرسة
كان العام الدراسي
 -221020بالنسبة إلى
مدرسة هولبروك هوكس
( ،)Holbrook Hawksمثل
العامني الدراسيني املاضيني
 20-19وسنة  ،21-20فكان
األول من نوعه بالنسبة
ملبنانا التاريخي.
بالنسبة إلى بعض طالبنا،
كانت هذه السنة هي املرة
األولى التي يبتعدون فيها
عن املنزل ويذهبون إلى
املدرسة للحضور شخص ًيا
على الرغم من كونهم في
الصف الثاني.
بغض النظر عن مستوى
الصف أو منصب املوظفني
في املبنى ،فقد احتجنا
جمي ًعا إلى تعلم كيفية
التفاعل والتكيف مع
التعلم باحلضور شخصيا ً
إلى املدرسة من جديد.
وكان التحدي في
البداية هو كيفية العودة
إلى التدريس باستخدام
االستراتيجيات احلديثة مع
احلفاظ على مسافة التباعد
االجتماعي بني األطفال
وكذلك ارتداء األقنعة .نحن
فخورون بطالبنا وموظفينا

بسبب اجلهود التي بذلوها من
أجل مواصلة ارتداء األقنعة
على الرغم من رفع الفرض
اإللزامي بارتدائ ِه.
بسبب هذه اإلجراءات الوقائية
اإلضافية املستمرة ،مت التبليغ
عن عدد قليل ج ًدا من حاالت
اإلصابة بفيروس الكوفيد في
مدرسة هولبروك.
ومع استمرارنا في العام
املقبل ،للنجاح األكادميي
األولوية الكبرى .ومن أجل
ضمان جناح طالبنا ،سنواصل
تدريب موظفينا املؤهلني تأهيالً
عاليا ً ودعمهم حتى يتمكنوا
من تقدمي أكثر املناهج الدراسية
املتوفرة اخلاضعة للفحص
والتدقيق.
بينما بلغ عمر املبنى بنفسه
 125عا ًما في هذه السنة،
تواصل مدرسة هولبروك
بتوفير تكنولوجيا القرن
احلادي والعشرين في الصفوف
الدراسية وفي منازل طالبنا
باستخدام أجهزة كروم بوك
( )Chromebookالشخصية.
مع وضع املوظفني لدينا،
واملناهج الدراسية ،باإلضافة
إلى التكنولوجيا في املكان
ّ
ركزت مدرسة
املناسب،

هولبروك على الطفل الكامل.
ونستمر في تقدمي وجبة غداء
مجانية ومخفضة إلى جانب
وجبة الفطور ووجبة خفيفة
صحية بعد الظهر.
عندما تتم تلبية االحتياجات
األساسية للطالب ،على
األرجح سينجح .إذا كان
الطالب بحاجة إلى دعم
إضافي خارج الصف الدراسي،
بإمكانه زيارة مدرس القراءة
اخملتص في املدرسة ،أو
اثنني من املتخصصني في
اللغة اإلنكليزية ،أو موظف
اخلدمات االجتماعية أو مدرس
املمارسات التصاحلية بحسب
حاجتهم.
مع اقتراب نهاية العام
الدراسي  ،2022-21نتط ّلع
بشدة إلى عام دراسي مقبل
مذهل في سنة ،2023-22
ولكن حتى قبل ذلك ،نحن
نتطلع إلى استضافة برنامج
املدرسة الصيفية التفاعلية
التعليمية املمتعة ستيم
( )STEAMمن  27حزيران/يونيو
إلى  22متوز/يوليو لطالبنا
املسجلني.
حتيا مدرسة هوكس!

يناقش مراجعو املقاالت الفائزون مصادر إهلامهم
ميشيغان.
والسيدة مولنار
هي معلمة في مدرسة
هامترامك الثانوية .فقد
حضرت صفوفها اإلبداعية
في الكتابة والكالم
والتمثيل ،كما أنني رأيتها
في كل أسبوع منذ الصف
التاسع لفصل حتسني
املستوى بعد املدرسة.
على الرغم من أن السيدة
مولنار تبدو أقصر مني،
إال أنني نظرت إليها منذ
اللحظة التي دخلت فيها
غرفتها في السنة األولى.
فقد دفعتني إلى اخلروج
من قوقعتي والكتابة
واإلبداع بطرق غير متوقعة.
وتعلمت منها الكثير .فهي
تعني  -بإبداع وخبرة  -ومع
ّ
وضع حكمتها في االعتبار،
سأعمل بجهد في الكلية.
فنانة من ديترويت،
نانسي ميتشنيك ،صديقة
ومعلمة لي .قد أخبرتني
بعض القصص املدهشة
عن حياتها منذ كانت
فنانة شابة في نيويورك،
ومنذ كانت تد ّرس في
جامعة هارفارد .ألهمتني
لالستمرار في الرسم
وتطوير عملي الفني.

وخالل السنتني املاضيتني،
حتدثنا عن مواضيع كثيرة
من العلم إلى الفلسفة.
وما يعجبني في نانسي
هو حماسها للتعلم .فقد
جعلتني أرى العالم بشكل
مختلف ،وبسببها أعمل
على أن أكون منفتحة
على التعلم .وجعلتني أرى
العالم بشكل مختلف،
فبسببها أعمل على أن
أكون منفتحة على التعلم
وجتربة احلياة إلى أقصى
حد.
كافة
يجمع
قدواتي قاسم مشترك
واحد .وأنا على اتصال
وثيق بهم جمي ًعا .وهذه
الروابط الشخصية هي
إلي،
األكثر أهمية بالنسبة ّ
وسأحمل ما تعلمته من
قدواتي معي ملى ّ
تبقى من
حياتي ،وباألخص عندما
أدخل هذا الفصل اجلديد
من حياتي في جامعة
ميشيغان.
بقلم آخي بيغوم
هل قابلت شخصا ً قد
غ ّير حياتك نحو األفضل

حقاً؟ حسنا ،أستطيع
القول إنني فعلت .بينما
يعتقد معظم الناس أ ّن
أولياء األمور يؤ ّثرون على
عملهم األكادميي بطريقة
سلبية ،كنت محظوظا ً
والدي رافقاني في
أل ّن
ّ
رحلتي .أبي هو قدوتي ،وقد
ساعدني في حتقيق أهدافي
األكادميية.
فشجعني طوال
رحلتي األكادميية .وأثناء
نشأتي ،دائ ًما ما شاهدت
كم كان يعمل بجهد .بغض
النظر عن املوقف ،دائما ً
ما كان والدي يختار عدم
االستسالم إطالقاً .وكلما
اعتقد أنني لن أكون قادرًا
على حتقيق أهدافيّ ،
ذكرت
نفسي كيف كان والدي
يعتقد أ ّن االستسالم هو
من أسوأ ما ميكن لإلنسان
القيام بها .فدائ ًما ما كان
يتمتّع والدي باألمل حتى
في أسوأ املواقف .وكان
يدرك أ ّن بإمكان املرء حتقيق
أهدافه طاملا لم يدع اخلوف
يسيطر عليه أبداً .وكان
يقضي معظم أيامه في
تصوير جمال الطبيعة من
خالل عدسة آلة التصوير

اخلاصة به .فكان يرى اجلمال
في أي موقف .أراد أن يصبح
مصورا ً وأن يقضي أيامه
في السفر ومقابلة الناس.
ولكن لسوء احلظُ ،ولد في
مجتمع لم يتمكن فيه
من أن يصبح مصوراً .وعلى
الرغم من أنه كان من املؤلم
أن يتخلى عن أحالمه ،لم
يفقد األمل وعرف أنه
لن يسمح للمجتمع بأن
يدمر له املزيد من األحالم.
ّ
ولهذا السبب عمل جاهدا ً
للذهاب إلى أميركا ملنح
أطفاله الفرصة للحصول
على تعليم عالي اجلودة
ومنحهم الفرصة ليتمكنوا
من حتقيق أي أحالم متعلقة
برغباتهم .أتذكر أياما ً كان
يكافح فيها ،وكان عاجزا ً
عن العمل تقريباً .رأيت
األلم في عينيه ،لكنه
حافظ على وجهه املعتاد
ولم يُظهر أي أثر للمعاناة.
منحني إصرار والدي اإللهام
والتشجيع للعمل بجهد
في املدرسة .ومهما كان
الوقت الذي أردت فيه
االستسالم في املدرسة،
عرفت أنني أريد أن أعمل
بجهد بقدر والدي .لذلك

عملت بجهد في املدرسة.
كانت الساعات واأليام التي
ال حتصى مليئة بالصعوبات
من املدرسة .واخترت أال
أستسلم أبدا ً وأن أستغل
الفرصة التي أعطاني إياها
والدي .فتم قبولي هذا
العام في الكلية التي أحلم
بها ،وسأكون الفرد األول
في عائلتي الذي يتمكن
من االلتحاق باجلامعة.
إنه لشرف عظيم لي أن
يكون والدي قدوة لي ألنه
منحني التشجيع الذي
كنت بحاجة إليه ألمتكن
من النجاح في املدرسة.
والدي هو قدوتي
األعظم ،فقد ساعدني في
حتقيق أهدافي األكادميية.
وكانت رؤيته يعاني ومدى
عمله بجهد مصدر
إلهامي .فكلما فكرت
في االستسالم ،كان
والدي السبب في عدم
االستسالم ،بل التمتّع
باألمل .مبساعدة والدي،
كنت الفرد األول في عائلتي
الذي يلتحق بالكلية ،وأنا
ممنت جدا ً لوجود قدوة رائعة
مثل والدي في حياتي.

Congratulations

!2022 Hamtramck High School Graduating Seniors
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على الرغم من عام مليء بالتحديات ،جنح
طالب مدارس هامرتامك العامة ()HPS
بقلم أنطوني كينر ،مساعد املدير

كان العام الدراسي 22-2021
هو العام الذي ظهرت فيه
مرونة طالبنا بشكل كامل.
على الرغم من دخول العام
الدراسي في ظروف غير مؤكدة
متعلقة بفيروس الكوفيد19-
والعودة إلى التعليم باحلضور
شخصيا ً بعد عام من التعليم
االفتراضي ،تكيف طالب
مدرسة هامترامك الثانوية
بوتيرة سريعة ج ًدا.
رحب بالعودة إلى الصف
ّ
الدراسي كل من الطالب
وأعضاء الهيئة التدريسية
على حد السواء بعد ما بدا
األمر وكأنه ُفرا ٌق أبدي .بينما
كانت هناك فترة من التعديل،
يجب أن يفخر اجلميع مبا أجنزه
ونحن ندفع قد ًما بح ًثا عن
احلياة الطبيعية.
جلبت لنا العودة إلى تلك
احلياة الطبيعية الكثير من
الذكريات اجليدة التي رافقت
مسيرتنا .فقد مت إجراء رحالت
ميدانية مثل تلك التي توجهنا
فيها إلى حديقة احليوانات
في ديترويت ملناسبة يوم
يختار املتخرجون جامعاتهم
( )Senior Decision Dayوإلى
كلية واين اجملتمعية (Wayne
)Community
College
ليستكشف طالبنا ومختلف
الوظائف احملتملة.
ومت أيضا ً تأسيس نادي
املغامرات في الهواء الطلق
من قبل السيدة مادن والعديد
من البالغني اآلخرين املهتمني
الذين قدموا ألطفالنا الكثير
أيضا.
من التجارب اجلديدة ً
وال بد من التحدث عن
األنشطة الرياضية ،حيث فاز
برنامج كرة السلة للفتيات
ببطولة الدوري األولى في
تاريخ املدرسة بينما فاز برنامج

كرة السلة للصبيان ببطولة
الدوري الثانية على التوالي وعاد
إلى مدرستنا بالبطولة األولى
له في املنطقة التعليمية
منذ  37سنة .إضافة إلى ذلك،
متكن طالبنا من إقامة أحداث
مختلفة ،مثل املسرحيات،
وحفالت الفرقة املوسيقية
واملسابقات.
أخيرًا ،متكنا من إحياء حفلة
التخرج األولى لنا منذ عام
ليال
 ،2019مما منح طالبنا
ٍ
رائعة يتذكرونها بعد عامني
من إيجاد موطئ قدم لهم
خالل الصراعات اخملتلفة التي
أحدثها فيروس الكوفيد.19-
عندما ننظر إلى الوراء إلى
العام الدراسي  ،2021-22ال
بد أن نتذكر احملن السابقة.
ّ
ولكن هذه احملن قد كشفت
ّ
عن الشخصية احلقيقية
واملرونة التي يتم ّيز بها
الطالب والعاملني في مدرسة
هامترامك الثانوية ،وسنتذكر
لفترة أطول بكثير من أي
صراعات أخرى.
وعندما ننظر إلى الوراء إلى
دفعة العام الدراسي ،2022
جند أ ّن معاييرَ عالية قد
ُوضعت للدفعات الدراسية
املستقبلية ،وعندما ننظر إلى
مستقبل مدرسة هامترامك
الثانوية ،نثق في أن تلك
الدفعات الدراسية املستقبلية
سترقى إلى مستوى تلك
التوقعات.
شكرًا جملتمع مدينة هامترامك
على تكليفنا مبهمة تعليم
أطفاله .نحن نتطلع إلى
القيام بذلك بشكل أفضل من
أي وقت مضى في السنوات
القادمة .حتيا كوزموس!

NOTICE OF
PUBLIC HEARING
PROPOSED
2022-2023 BUDGET

SUPPORT LOCAL

OFFICIAL PIEROGI HEADQUARTERS

BUSINESS

The Board of Education of the
School District of the City of Hamtramck
will hold a Public Hearing on Monday,
June 27, 2022 at 6:30 p.m. in the
Administration Building, 3201 Roosevelt
Street, to review and consider the school
district’s 2022-2023 proposed budget.
The property tax millage rate
proposed to be levied to support the
proposed budget will be a subject of
Smoked Salmon and Potato
this hearing.

Celebrating 50 Years of Authentic Polish Cuisine

Visit the oldest, nicest and most
unique Polish restaurant in Michigan.

Enjoy Our Polish Classics:

Pancakes Exclusively at Polonia

The 2022-2023 Proposed Budget
will be posted for examination on the
Hamtramck Public Schools Website,
www.hamtramckschools.com beginning
June 27, 2022.
Salah Hadwan, Secretary
Hamtramck Board of Education

Stuffed Cabbage, Pierogies, Crepes,
Potato Pancakes, City Chicken,
Pork Chops, Vegetarian Plates and
Homemade Soups: Dill Pickle & Cabbage.
Don’t forget to try our
homemade sausage.

Check Out Our DAILY SPECIALS
Place an
NEW TO THE MENU: Ad in
• Jalapeno Pierogi • Cheeseburger
Pierogi
The
Review
• Zapiekanki (Polish Pizza) Today

)• Czarnina - Authentic Duck(313
Soup 874-2100

Request for Bids

Senior Citizen Dinner Specials
Served Daily $13.95
Meal includes soup or salad, bread basket,
dinner, dessert & coffee or pop. Dine-in only.

On behalf of Oakland International Academy
(4 buildings- Detroit and Hamtramck) and Caniff Liberty
www.polonia-restaurant.net
poloniapolishrest
Academy (2650 Caniff, Hamtramck), Education
Management & Networks is requesting competitive bids
CARRY OUT OR DINE-IN
for annual maintenance projects and other renovations.
OPEN: Tue-Thur 11am-7pm • Fri-Sat 11am-9pm
The formal Request For Proposal (RFP) with bid process
Sun 11:30am-6pm • Mon Closed
and due dates can be requested from Mr.
Ehab Hassan at 248-327-7673 or by e-mail
at Ehab.hassan@emanschools.net.
Yemans St • Hamtramck • 313.873.8432

2934

