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مدارس ھافرھیل الرسمّیة
“مقّر ھیلیز”

زاویة المشرف على مدارس ھافرھیل الرسمّیة

رسالة المشرف على مدارس ھافرھیل الرسمّیة
د. مارغریت ماروتا.

جانب عائالت مدارس ھافرھیل الرسمّیة الكرام،

الرسمّیة.ھافرھیللمدارسالمنضّمةالجدیدةالعائالتحّتى،عائالتنابجمیعللترحیبمتحّمسونإننا
الصیففصلخاللباالستعدادنھتّمكّناكما،2023-2022الدراسيالعامفيإلیناانضمامكمیسعدنا

للعام الدراسي القادم.

الصیففصلخاللالمدّرسینإلىباإلضافةالرسمّیةھافرھیلمدارسفياإلداريالطاقمقام
البرامجمنالعدیدإلىباإلضافةوأغسطسیولیوشھريخاللوتجدیدیةتكثیفّیةدوراتإلىباإلنضمام

التعلیمّیة في ھدف التطویر المھني وجمیع المناھج لخدمة مصلحة طالبنا الكرام.

لمواصلةالصیففصلخاللالوقتباستخدامطالب1800حواليأيطالبنا،منالعدیداستغرق
معرفتھم عبر اعتماد برامج التعلیم الصیفي.

منالعدیدمھارةعلىاعتمادناعبروذلكالرسمّیةھافرھیلمدارسفيمحظوظیننعتبرنحن
المدرسین واإلداریین باإلضافة إلى الطالب المتفانین والملتزمین باحتضان النمو التعلیمي المستمّر.

ھافرھیلمدارسفيالمرافقجمیعوتحسینبتنظیفقمناحیثمدارسنا،بتحسینأیًضاقمناكما
الرسمّیة، باإلضافة إلى زیادة العدید من االحتیاطیات األمنّیة.

فصلخاللمشغولینكناالجدیدة،الوجوهمنالعدیدالرسمّیةھافرھیلمدارسفيفریقناإلىانضم
الصیف بإجراء المقابالت مع العدید من المرشحین، وبالتالي ُیسعدنا انضمامھم إلى فریقنا!

علیكمیجبالتيالمھّمةالتواریخبعضلمعرفةالمدرسةوروزنامةمدارسنامواقعمراجعةُیرجى
تذكرھا.

مع اقتراب بدایة العام الدراسي، أرجو أن تتقبلوا أطیب التمنّیات لبدء سنة دراسّیة رائعة.

األحداث القادمة

2022أغسطس،29

قبلمامرحلةطالبلجمیعتعریفیةزیارة
طالبعدا(ماعشرالثانيالصفحتىالروضة

مدرسة ھافرھیل الثانوّیة)

2022أغسطس،30

الصفمنالطالبلجمیعاألولالدراسيالیوم
األول حتى الصف الثاني عشر.
فحص لطالب مرحلة الروضة.

2022أغسطس،31

فحص لطالب مرحلة الروضة.

2022سبتمبر،1
فحص لطالب مرحلة الروضة.

2022سبتمبر،2
نصف یوم دراسي للطالب.

2022سبتمبر،5
عطلة مدرسّیة، عید العّمال.

2022سبتمبر،6
عطلة مدرسّیة، یوم انتخابّي.

2022سبتمبر،7
إلىباإلضافةالطالبلجمیعاألولالدراسيالیوم

طالب الحضانة وما قبل الروضة.
منالثانوّیةھافرھیلمدرسةفيتعریفّیةزیارة

مساًء.8:00الساعةحتى6:30الساعة

2022سبتمبر،26
قبلمامرحلةلطالبفقطمدرسّیة،عطلة

الروضة.

2022سبتمبر،27
قبلمامرحلةلطالبفقطمدرسّیة،عطلة

الروضة.

2022سبتمبر،28
نصف یوم دراسّي للطالب فقط.

بروزنامةالمتعّلقةالمعلوماتجمیععلىلإلطالع
اإللكترونيالموقعزیارةُیرجىالمدرسة،
للمدرسة.



مدارس ھارفرھیل الرسمّیة
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9783743422فاكس:|9783743400ھاتف:

بعض األرقام المھّمة
مدرسة بارتلت ومركز التقییم

978-469-8735

حتىالروضةمرحلةاإلبتدائّیة،براردفورتمدرسة
الصف الرابع.

978-374-2443

حتىالروضةمرحلةھانكینغ،داستنكالبمدرسة
الصف الثامن.

978-374-5787

الخامسالصفالمتوسطة،للمرحلةكوسنتینومدرسة
حتى الصف الثامن.

978-374-5775

حتىالسابعالصفمن،Gatewayكاتاوايأكادیمّیة
الصف الثاني عشر.

978-374-3473

الصفحتىالروضةمرحلةھیل،غولدنمدرسة
الرابع.

978-374-5794

.12-5الصفمن،Greenleafلیفغرینأكادیمّیة
978-374-3487

12-9الصفمنالثانوّیة،ھافرھیلمدرسة
978-374-5700

.8-5الصفمنویتییر،مدرسة
978-374-5782

.مدرسة مودي، لمرحلة ما قبل الروضة والحضانة

978-374-3459

.مدرسة مودي، لمرحلة ما قبل الروضة والحضانة

978-420-1901

.8-5الصفمنالمتوسطة،للمرحلةنیتیلمدرسة
978-374-5792

مرحلةاإلبتدائّیة،للمرحلةالیكبانتكیتمدرسة
.4الصفحتىالروضة

978-374-2421

الروضةمرحلةاإلبتدائّیة،للمرحلةھیلسیلفیرمدرسة
.5الصفحتى

978-374-3448

مرحلةاإلبتدائّیة،للمرحلةالوسطىتیلتنمدرسة
.3الصفحتىالروضة

978-374-3475

5-4الصفاإلبتدائّیة،للمرحلةالعلیاتیلتنمدرسة
978-374-3482

.2الصفحتىالروضةمرحلةسكویر،والنتمدرسة
978-374-3471

شھر سبتمبر ھو " شھر التوعیة لإللتزام بالحضور"

رسالة المشرف على الحضور في مدارس ھافرھیل الرسمّیة

السّیدة لورنا مارشنت.

لإللتزامالتوعیة"شھربمثابةسبتمبرشھربأناإلعتراففياألّمةمبدأالرسمّیةھافرھیلمدارس ساندت 

بالحضور". إننا ندرك أنھ یتوّجب علینا العمل مًعا إلشراك جمیع الطالب واألسر.

بھدفالمدرسةعنالطالبتغیُّبفيتسببالتيالعواملومعالجةالتغّیبمنالحّدعلىالمبدأھذابموجبنرتكز

حصول جمیع الطالب على فرصة عادلة للتعلّم، لإلزدھار والنمّو األكادیمّي، العاطفي واإلجتماعي.

على وجھ التحدید، سنقوم بما یلي:

الحضورمبدأجعلمتطلباتجمیعبشأناألسروجمیعالطالبمعوالتفكیرالحضورأھمّیةعلىالتأكید.1

مرحلةأثناءمواجھتھاتّمتالتيالتحدّیاتإلىالنظرعبرسّیماالباإلھتمام،جدیًراأمًراالمدرسةإلى

.19كوفید-وباء

بطریقةالیومّيالحضورذلكفيبماقصوى،أولوّیةیمّثلیزالالالطالبحضورأنفكرةتوضیح.2

ثابتة ومراقبة التغیُّب.

المنتخبونالقادةإلىباإلضافةوالمجتمع،المعلّمینإلىباإلضافةواألسرالطالبجمیعإشراك.3

جمیعوإزالةلتحدیدمًعاالعملفيوالمنظماتالدینورجالالمحلّیةالشركاتوجمیعوالمدنّیون

التعلّماستمرارلضمانالھادفةالحلولجمیعوتطویرالمدرسةإلىالوصولدونتحولالتيالعوائق

.19كوفید-فیروستحدیاتمنالرغمعلىوالشبابالطالبلجمیع

التركیزضعفأسبابلتحدیداألخرى،المؤشراتإلىباإلضافةالمتكّرر،الغیاببیاناتاستخدام.4

الدروسذلكفيبماالتعلیمّیة،والبرامجالمدارسفيإضافّیةمواردواستثمارالتعلیمي،واإللتزام

الخصوصّیة والتعلّیم الموّسع واستراتیجیات المدارس الخدمات الصحّیة.

الجّید.الحضورمبدأعلىبالتشجیعسنقومحیثالحضور،بمبدأباإللتزاممدارسناستقومسبتمبر،شھرخالل

ُیرجى االنضمام إلینا خالل ھذا الشھر وكل شھر لضمان حضور طالبكم الیوم وبالتالي للتمّكن من تحقیق الغّد.



متعة التعّلم الصیفي الممتّد!

نتھى برنامج التعّلم الصیفي!ا

بجمیعفخورونإنناالصیف.فصلخاللطالبناعاشھاالتيالممتعةالتجاربجمیععلىاإلطالعُیرجى
طالبنا. لقد عملوا ولعبوا بجّد خالل موجات الصیف الحاّرة!

مدرسة كوسنتینو المتوسطة

التصمیممرحلةمنكوسنتینومدرسةبناءمشروعینتقل
منفشیًئاشیًئاویقتربالبناء،مشروعمرحلةإلىالتخطیطي

وضع حجر األساس!

الجدد،الموظفینمنبالعدیدنرّحبإنناالجدید،العامھذاخالل
بما في ذلك طاقم  المستشارین اإلضافیین لطالبنا.

التعریفّیةالزیارةیومإلىاإلنضماممنالجمیعیتمّكنأنأملعلى
حفلعبرباستضافتكمسنقوم،2022أغسطس،29األثنین،یوم

15فيالدراسیةالمقاعدإلىللعودةالثالثالسنويالشواء
سبتمبر.

فرص التوظیف
!إنّنا نقوم بالتوظیف

للحصول على قائمة كاملة لفرص العمل الُمتاحة،
Haverhillالتالي:الموقععلىاإلطالعُیرجى Public Schools

https://www.haverhill-ps.org/hr/current-employment-opportunities/


مدرسة كالب داستن ھانكینغ

خارجالزیاراتمنبعددھانكینغلمدرسةالجدیدالمدیرقامالصیف،فصلخالل
مدرسةعائالتلجمیعكثیًراممتًناكنتالجدید،المدیر"بصفتيالمدرسة!!إطار

منعائلةمنأكثربزیارةقمتلقدمنازلھم.فيبيبالترحیبقامالتيھانكینغ
عائالت مدرسة ھانكینغ"- تیم بیتي، المدیر.

یومعقدهالمقّررھانكینغ،لمدرسةاألّولالسنوّيالحفلإلىأیًضانتطلعإننا
مساًء.7:30الساعةحتى5:00الساعةمنسبتمبر،8الخمیس

ظھور أكادیمّیة مدرسة ھافرھیل الثانوّیة للفنون
الجمیلة ضمن مجّلة ھافرھیل الیف!

الخفّیة!المواھبمنالكثیرالرسمّیةھافرھیلمدرسةلدى
ھافرھیلمجلّةضمنالثانویةھافرھیلبرنامجفيظھرت

الیف مع السّیدة لیندسي باریس.
ُیرجىالجمیلة،الفنونبرنامجضمنیدورماحوللإلطالع

البرنامج:لمشاھدةالتاليالموقعزیارة
https://youtu.be/T7HgM0jvKB4

مدرسة دكتور بول نتل

أخبار سارة من مدرسة نتل!
حصلت السیدة لورین بیرجیرون التي قامت بقیادة حملة مشروع المكتبة األفریقیة في

دوالر.500$قدرھامنحةعلىنتلمدرسة
تّم إتاحة المنحة بواسطة الحكومة األمیریكّیة كما وسیتّم استخدامھا إلضافة المزید من

الكتب إلى مكتبة مدرسة نتل.

مسار الحافالت المدرسّیة

الدراسيللعامالحافالتمسارعناإلعالنتّم
2022-2023!
بقسماإلتصالُیرجىالمطروحة،أسئلتكمجمیععلىلإلجابة

النقل، على الرقم التالي:
978-420-1921

الحافالتمسار

برنامج بولیصة التأمین للجھاز المستعمل من قبل الطالب ضمن مدارس ھافرھیل الرسمّیة

اختارت مدارس ھافرھیل الرسمّیة برنامج بولیصة تأمین للجھاز المستعمل من قبل الطالب خالل العام الدراسي.
الخطأ،طریقعنإتالفھتملوحتىأوسرقتھ،تمتإذاحتىأوالجھازفقدانحالةفيأیًضاالطالبوحمایةبحمایتكمھذاالتأمینبرنامجسیقومطالب،لكلدوالًرا$20مقابل

وكل ذلك على مدار العام الدراسي.
ُیرجى اإلطالع على الموقع التالي لإلطالع على مزید من المعلومات والقیام بالتسجیل.

.بولیصة تأمین الجھاز المستعمل من قبل الطالب في مدرسة ھافرھیل الرسمّیة
اإلسبانیةالنسخة(الطالبقبلمنالمستعملالجھازتأمینبولیصةصفحةوعبر،التكنولوجیةصفحتناعبر،والطالباألھلمواردصفحةعبرأیًضاالمعلوماتھذهنشریتّم
.(

https://youtu.be/T7HgM0jvKB4?fbclid=IwAR3f9vmDShkBBQZflh-GOVXfuCb9gUr-HHcwJUPu9YgbpEc0wGDRJY2kGXw
https://www.haverhill-ps.org/transportation/haverhill-public-schools-bus-list/
https://www.haverhill-ps.org/technology/device-insurance/
https://www.haverhill-ps.org/parents-students/
https://www.haverhill-ps.org/technology/
https://docs.google.com/document/d/1g1jZ-8NwNkMFd7AM603hEh40FuvOmRcnVvNcEUhTKBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wTmqBaSaGXPAKkYdUprjMHXO3eDMOzbFj6FHd4QLl-Q/preview


المثلجات مع المدیر.

األھللجنةمعبالتعاوناإلبتدائّیةبرادفوردمدرسةاستضافت
والمعلمین، حفل "المثلجات مع المدیر".

مناألّولالیومقبلوالمثلجاتالمرحببعضاإلستمتاعمنالطالبتمّكن
حقیبةاألطفال)(روضةالجددالطالببعضتلّقىالدراسّي.العام

L.L.Bean،الصحّياألطفالبرنامجمنبدعمChildren's

HealthCare.

أخبار من قسم التسجیل!

فصلخاللجًدامنشغالًھافرھیلمدارسإدارةضمنالتسجیلفرعكانلقد
الصیف.

ولإلطالع حول ھذه المستجدات، ُیرجى اإلطالع على:
Merrimack Valley Life

19كوفید-تطورات
حتىأواألعراض،علیھمتظھرالالذینلألفرادالفیروساختبارأوالقناع،ارتداءبمتطلبات)DESE(ماساتشوستسوالیةفيوالثانوياإلبتدائيالتعلیمإدارةتوصيال

على.التاليالموقععلىاإلطالعُیرجى،DESEبـالخاصةالجدیدةاإلرشاداتعلىلإلطالعالمدرسة.ضمنللبقاءباالختبارالقیامأواإلتصال،عبرالتتبعبرنامج
وعائالتنا.وموظفیناطالبناسالمةعلىعلىللحفاظالالزمةاالحتیاطاتباتخاذسنقومالرسمّیة،ھافرھیلمدارسضمنطبیعّیةأكثرتعلیمّیةبیئةإلىللعودةاإلطالعأمل
یشعرونالذینالطالبتشجیعیتمكماصحّیة.بوعكةیشعرونللّذیناألقنعةبلبسالتشجیعویتمكماالحاجة،حسبالمدارسضمناإلختباراتمنعددمتوفًراسیكونكما

بالمرض بالبقاء في المنزل، كما وسیتّم متابعة المعلومات المتعلقة بعیادات التطعیم لألسر المھتّمة.

@haverhillpublicschools Haverhill_Public_Schools @havschools

https://www.merrimackvalleylife.com/articles/literacy-lunch-at-swasey-field/?fbclid=IwAR1q73ebTzKkF3_pvzidW3olYlA7DI5dx8oRbVMqk6NLUYqi_hjMkmUA2Ts
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools
https://www.instagram.com/haverhill_public_schools/
https://twitter.com/havschools


تحتفل جمعیة رعایة األطفال بمرور  عاًما على العطاء.
.L.Lحقیبة660حواليالصیف،فصلخاللتسلیمسیتّم Bean،الرسمّیة.ھافرھیلمدارسفياألطفالروضةلطالب

عشر،الثانيالصفحتىاألطفالروضةطالبلجمیعالدراسيالعاماقترابمعسُتقامالتيالقادمةالبرامجمنالعدیدخالل
سیتلقى طالب روضة األطفال القادمین حقائبھم من مركز رعایة األطفال في منطقتي ھافرھیل ونیوبري بورت.

التبّرعخاللمنلتأسیسھاالخمسینالسنویةبالذكرىبورتونیوبريھافرھیلمنطقتيفيCHCاألطفالرعایةمركزیحتفل
.L.Lحقیبة660بـالرسمّیةھافرھیللمدارس Beanمركزإناألطفال.روضةلطالبCHCباألطفال،خاصطبيفریقھو
أخصائیینوتغذیةوأخصائیيالممارساتوالممرضاتاإلدارةمجلسقبلمنالمعتمدیناألطباءمنعددعلىیحتوي

إجتماعیین وخبیري اإلحتیاجات الخاصة.
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