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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،

لقدالرسمّیة.ھافرھیلمدارسفيلطالبنامزدحًماشھًرابمثابةأكتوبركانلقدجیدة،بصّحةبكماللقاءأملعلى
الحضورروتیناّتباعمواصلةعلىطالبنانشجعإنناسبتمبر،لشھرحضورأفضلِمَنحبإعطاءأكتوبرشھربدأ

العناصرأولىمنالحضورعاملُیعتبرجیدة.صحّیةبحالةلیسواأنھمیشعروالمماالمدرسةإلىالیومي
األساسیة لتحقیق النجاح خالل الفصل الدراسي.

فخورینأنناحیثالعام،معّلميلجائزةترشیحاتشور،نورثفرع-YMCA-آيسيأموايجمعیةتلقت
احتفالياستقبالسُیقامالرسمّیة.ھافرھیلمدارسفيالتعلیملفریقینتمونمرشًحا12أصلمن10أنبإعالن

Renaissanceكاونتري-رونیسانسناديضمن،2022نوفمبر16الخمیسیوملھم، Country Club
مثللوجودمحظوظوننعتبرإننا.العاممدّرسYMCAموقععلىاإلطالعُیرجىالمعلومات،من-لمزید
خدمةفيولتفانیھملھمممتنونأنناكماالرسمیة،ھافرھیلمدارسإطارضمنالعظماءالمدرسینھؤالء

طالبنا.
بعّدالحیاة.أجلمنالتعلموبرنامجالرسمیةھافرھیلمدارسحولمقالًالشھرلھذااإلخباریةالنشرةتتضمن
والعیشالوظیفيالتطویرفيمعّززةتعلیمیةخبراتیقّدمالذيالخاصالتعلیمقسممنجزًءھذاالتعّلمبرنامج

لجمیعاإلفادةالبرنامجھذایقّدمالثانویة.المرحلةبعدمالفترةاإلنتقالیةالمرحلةضمنخاصًةللشبابالمستقلّ
أجلمنالتعّلملبرنامجینتمونالذینالطالبإنعاًما.22و18بینأعمارھمتتراوحوالذینالمؤھلینالطالب
بكمالمّرحبمنأنھوبأعمالھم.بذاتھمفخورونوأنھمكماالعملفيوالمثابرةللتعّلمجًدامتحمسونالحیاة

اإلطالع على أعمالھم والقیام بزیارتھم ضمن مركز البلدیة.

قمنالقدالعام،منعصیبةكفترةالمرحلةھذهتعتبرأنالمترّقبومنسریع،بشكلاألعیادموسماقترب
الدعملتقدیمالمطلوبةبالمواردقائمةبإعدادوقمناالمنطقة،إطارضمنالكرامشركائنامعباإلجتماع

أليالمساعدةولتقدیمالمعلوماتمنمزیدعلىلإلطالعصعوبة.أقلالمرحلةھذهجعلبھدفوالمساعدة
.لمدارس ھافرھیل الرسمیةشخص تكونون على علم بحاجتھ ألي مساعدة، ُیرجى اإلطالع على الموقع الرسمي

روزنامةعلىلإلطالعطالبكملمدرسةالرسمّيالموقعمنبالتحّققنذكركمنوفمبر،شھرمناقترابنامع
نقومحیثفیسبوك،موقععلىالرسمیةھافرھیلمدارسصفحةإلىلإلنضمامندعوكمكماالقریبة،األحداث

بنشر معلومات وأخبار حدیثة عن المنطقة وعن مدارسنا ككلّ.

مع كامل إحترامي،
د. ماروتا.

األحداث القادمة

3،2022نوفمبر
مدرسة-األولالفصلعالماتإغالق

ھافرھیل الثانویة.

8،2022نوفمبر
عطلة رسمّیة - االنتخابات الرسمّیة

11،2022نوفمبر
لقدماءالرسميالعید-رسمّیةعطلة

الحرب.

11،2022نوفمبر
لقدماءالرسميالعید-رسمّیةعطلة

الحرب.

14،2022نوفمبر
األولللفصلالرسمیةالتقاریرإصدار

لطالب مدرسة ھافرھیل الثانویة.

16،2022نوفمبر
نصف یوم دراسي لجمیع الطالب.

17،2022نوفمبر
إجتماع لجنة المدرسة.

23،2022نوفمبر
عیدفرصة-دراسيیومنصف
الشكر.

24،2022نوفمبر
عطلة رسمیة - فرصة عید الشكر.

25،2022نوفمبر
عطلة رسمیة - فرصة عید الشكر.

30،2022نوفمبر
مناألولالفصلعالماتإغالق

مرحلة الروضة حتى الصف الثامن.

المتعّلقةالمعلوماتجمیععلىلإلطالع
الموقعزیارةُیرجىالمدرسة،بروزنامة

اإللكتروني للمدرسة.

https://www.northshoreymca.org/events/14th-haverhill-ymca-educators-year-haverhill-y
https://www.haverhill-ps.org/family-holiday-resource-guide/


مدارس ھارفرھیل الرسمّیة
104الغرفةسامیر،شارع4

01830ماستشوستس،ھافرھیل،

9783743422فاكس:|9783743400ھاتف:

بعض األرقام المھّمة
مدرسة بارتلت ومركز التقییم

978-469-8735

الروضةمرحلةاإلبتدائّیة،براردفورتمدرسة
حتى الصف الرابع.

978-374-2443

حتىالروضةمرحلةھانكینغ،داستنكالبمدرسة
الصف الثامن.

978-374-5787

الصفالمتوسطة،للمرحلةكوسنتینومدرسة
الخامس حتى الصف الثامن.

978-374-5775

السابعالصفمن،Gatewayكاتاوايأكادیمّیة
حتى الصف الثاني عشر.

978-374-3473

الصفحتىالروضةمرحلةھیل،غولدنمدرسة
الرابع.

978-374-5794

الصفمن،Greenleafلیفغرینأكادیمّیة
الخامس حتى الصف الثاني عشر.

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

مرحلةاإلبتدائّیة،للمرحلةھیلسیلفیرمدرسة
.5الصفحتىالروضة

978-374-3448

مرحلةاإلبتدائّیة،للمرحلةالوسطىتیلتنمدرسة
.3الصفحتىالروضة

978-374-3475

5-4الصفاإلبتدائّیة،للمرحلةالعلیاتیلتنمدرسة
978-374-3482

الصفحتىالروضةمرحلةسكویر،والنتمدرسة
الثاني.

978-374-3471

تحدیث فصل الخریف بالنسبة للصحة والعافیة
رسالة مدّرب فقرة الصحة والعافیة

میغین أریفیلال
بینواالندماجالقبولمعبلطفالتعاملوتعزیزالصّحة،العاداتالعافیة،نبدأعلىالمستویاتجمیعضمنالتركیز ّمت 

األفراد.

السیدآتا،المدرسمنكلمعالتربیةفصولالخامسالصفطالبشاركأكتوبر،شھرمنالخامسفي-الثانویةالمرحلة
Armyلبرنامجالصغاراإلحتیاطضباطتدریببرنامجضمنجوردانوالسیدكریمینزوالسیدةنیجرو Fitرفعبھدفوذلك
كلیتعاونصحّي.حیاةأسلوببمثابةاألمرھذاُیعتبرالغذائي،والوعيالبدنیةاللیاقةلقیادةالطالبحاجةبشأنالوعيمستوى

قیمةإلضافةأساسيكمصدرالمختلفةالدروسخاللالثانویةھافرھیلمدارسممرضاتمع2و1الصحةمادةمدّرسيمن
حولالوقتمنمزیدلتوفیردراسيمنھجتصمیمتّمذلك،إلىباإلضافةالمطروحة.للموضوعاتالطبیةالنظروجھةمنخاصة

(الرجاءالعاملھذاالصحیةالفصولضمنالمسجلینللطالباألھللقاءیومخاللمناقشتھاستتمالتياألساسیةالموضوعات
Botvinبرنامجبتجربةالصحةلبرنامجالثانيالفصلأسسیتقومالمعلومات).ھذهعلىواإلطالعیقینعلىالبقاء Lifeskills

لتعاطي المخدرات من قبل الجمعیة الوطنیة لتعزیز الصحة.

المتنمرینضدبوسطنتنفیذيتدریبيبرنامجفيالصحةومستشاريمدّرسيشاركنوفمبر،شھرخالل-المتوسطةالمرحلة
الخامس.الصفحتىالتنّمرلمكافحةفصول3یتضّمنوالذيغاردنبنك-نورثتیديمنطقةضمنالریاضيالمتحفبرعایة

بعدمالبرنامجوالتخطیطالمعلوماتتجمیعفيالصیفخاللالوقتبإمضاءھانكینغمدرسةفيشافیروالسیدكیريالسیدقام
المشاعرمعالتعاملكیفیةالطالبتعلیممبدأتمّولمنحةعلىللحصولبطلبخاللھمنتقدموا.GRITبـــیدعىالذيالمدرسة

للصفینصحيبرنامجبتجربةللقیامYWCAمعالمتوسطةللمرحلةكوسنتینومدرسةتتعاونالصعبة.المواقفمواجھةعند
معواسعةخبرةذاتمحترفینمعبالتعاملالمنھجمنأخرىجوانبوتقدیمالصحیةالعالقاتعلىیرتكزوالذيوالسابعالخامس
موضوعحولمتتالیةدروًساالمتوسطةالمرحلةطالبجمیعتلقىأكتوبرشھرخاللالمنطقة.ضمنواألسرالطالبمعالتعاون

.التنّمر كما سیستمرون خالل شھر نوفمبر بتلقي دروًسا حول "كیفیة اتخاذ القرار المسؤول"

تقدیممنھافرھیللمنطقةاإلطفاءرجالإدارةمعبالتعاونھافرھیلناديتمّكن،2022أكتوبر13في-اإلبتدائیةالمرحلة
Sacred-ھارتزساكریدمدرسةفيالروضةمرحلةطالبلجمیعرائعبرنامج Hearts School.بأفرادالطالبالتقى
Sparkyسباركيالكلبوشخصیةاإلطفاءورجالواإلسعافالشرطة the Dogاإلطفاءمنزلضمنبجولةقامواحیث

وكتبتلوینأقالممعالمنزلإلىاألطفالعادصغار.إطفاءرجاللیكونواالیمینبقسموقاموافیدیوبمشاھدةقامواثمالمطاطي،
والخامسالرابعللصفینمیدانیةرحلةتنسیقمبدأعلىاإلبتدائیةمدارسناإدارةتعملإطفاء!قبعةإلىباإلضافةرصاصوأقالم

UMASSلویلیوماسلجامعةالتابعالثامنالسنويواللیاقةالصحةیوملحضور Lowell.ھذاسیشمل،2023ینایر25في
لویلجامعةبیناألولىللمرحلةللسیداتالسلةكرةمباراةوتعرضفیدیو،ومقاطعأنشطةوكتبتعلیمًیا،معرًضأالیوم

ULowellوماینMaine.والمرحلةالوسطىللمرحلةتیلتونمدرسةمنكلاستضافتسبتمبر،شھرمناألخیراألسبوعفي
العلیا برنامج فنون الدفاع عن النفس خالل صف اللیاقة البدنیة.

MAHPERDالمقاطعة-مستوىعلى - (Massachusetts Association of Health, PE, Recreation & Dance(
بفرصالمقاطعةمستوىعلىوالرقص)والترفیھالبدنیةوالتربیةللصحةماساتشوستسجمعیة()MAHPERD(جمعیةتتمّتع
شھرمنالثامنففيویستر.منطقةفيDCUمركزفيوالتسعونالثالثالسنويالمؤتمرسّیماالالمھني،للتطویرمذھلة

شھرمنالتاسعفياألربعاءیومسیكوناألولاإلجتماعالعافیة.لجنةضمنالمھني،التطویرلیومالمنھجسیخضعنوفمبر،
باإلضافةالرسمیةھافرھیلمدارسوطالبالمدرسةلجنةوأعضاءالمجتمعأعضاءمنرائعةمجموعةعنعبارةوھونوفمبر،

علىالتركیزمعالبدنيوالنشاطالتغذیةتعزیزعلىالمجموعةھذهستعملالطبیین.والمھنیینوالمدرسیناألمورأولیاءإلى
فيوالصحةالبدنیةالتربیةمدرسيسیقومالربیع.فصلخاللاألمورأولیاءمعاللقاءیوموتقدیموالسیاساتالعقلیةالصحة
احتیاجاتوتلبیةفھمعلىعلىالتركیزبھدفالصحيوالتثقیفالعافیةالستشاراتھاوسالیتمعبالتضامنالعامھذاالتدریب
تقومجدیدةببرامجالبدنیةاللیاقةتزویدتّمفعالة.واحدةخطةتطویركیفیةوتعلمالصحیةالمناھجبتخطیطیتعلقفیماالطالب

مناھجھا على: كرة السلة، وكرة القدم، الكرة الطائرة أشرطة اللیاقة البدنیة، والیوغا وغیرھا.

سبتمبر " شھر التوعیة لاللتزام بالحضور"



الفائزون باإلفطار

الصفویتییرمدرسة-كارونللسیدةالسابعالصفنیتلمدرسة-شايلآلنسةالسابعالصفكوسنتینومدرسةھم:والفائزون
لآلنسةالثالثالصفاإلبتدائیةللمرحلةھانكینغ-ریلليلآلنسةالسادسالصفھانكینغمدرسة-مارینیلالللسیدالثامن

األولالصفالوسطىللمرحلةتیلتونمدرسة-ساباالسید/ھولتللسیدالرابعالصفالعلیاللمرحلةتیلتونمدرسة-كراوفورد
بنتاكیتمدرسة-كورتنالسّیدغرفةھیلغولدنمدرسة-زوبروالسیددافياآلنسةصفھیلسیلفرمدرسة-آفیلالديلآلنسة

مرحلةسكویروالنتمدرسة-فیتتيواآلنسةغاردنلآلنسةالثالثالصفبرادفوردمدرسة-كنابلآلنسةالرابعالصفالیك
الروضة للسّیدة آبرو.



فرص التوظیف
!إنّنا نقوم بالتوظیف

للحصول على قائمة كاملة لفرص العمل الُمتاحة،
مدارس ھافرھیل الرسمیةُیرجى اإلطالع على الموقع التالي:

الثانویةھافرھیللمدرسةMCJROTCبرنامج

معوبالتعاونالثانویةھافرھیلمدرسةقامت،2022أكتوبر8في
وانتصرت!RaiderمسابقةباستضافةMCJROTCبرنامج
ألفافریقمنكلفاز،متنافًسافریًقا12أصلومنعامبشكل

AlphaبرافووفریقاألولبالمركزBravoالرابعبالمركز
المستمّر!لدعمكمشكًراكؤوس!!10إلىباإلضافة

ھذاإلبرازتحصىالساعاتالعسكریینالطالبھؤالءقضىلقد
التقّدم وإلظھار مدى نجاحھم!!!

موقعھمزیارةُیرجىالمعلومات،منالمزیدعلىللحصول
.MCJROTCاإللكتروني

CTEالصحّیةالرعایةبرنامج

كوالتیونيلیااآلنسةمنبالتھانينتقّدم
Leah Colantuoniمدرسةفي2023دفعة(خریجة

ممرضمساعدةاختبارإلجتیازھاوذلكالثانویة)ھافرھیل
المعتمد لوالیة ماساتشوستس!

الذینالصحّیةللمھنCTEبرنامجطالبمنلیاُتعتبر
قبلمنالمعتمدالممرضاتتدریببرنامجمتطلباتأكملوا
بمعّدلالنجاحنسبةأضافتأنھاكماالعامةالصحةوزارة
.2020لعامتخّرجدفعةأولمنذالبرنامجضمن100%

JG-ویتییرمدرسةأسبوع الوقایة من الحرائق Whittier

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


الرسمیةھافرھیلمدارسفياألطفالروضةطالبشارك
القلبمدرسةفيالطالباجتمعالحرائق.منالوقایةیومفي

منالوقایةحولالمّتبعةالمھاراتعلىلإلطالعاألقدس
لناديتحّیةاإلطفاء.فریقبأعضاءالتقواثمالحرائق
Haverhill-كلوبإكسشانجھافرھیل Exchange Club-

لرعایةلعملھمھافرھیلمنطقةفياإلطفاءرجالوإدارة
وتنسیق ھذا الحدث!

Cornبــالمعروفالذرةحقلمتاھةحدثكان Mazeفي
الشبابلجمعیةالتبرعاتلجمعبالنجاحمكلالًكیمبلمزرعة
طاقملوجودبالفخرنشعرإنناویتییر.مدرسةفيالوطنیة

عمل ممیز والذي قام بالتخطیط لنجاح حدث مجتمعي عظیم.



رالي مدرسة تیلتون للمرحلة اإلبتدائیة

أقامت مدرسة تیلتون للمرحلة اإلبتدائیة رالیھا السنوي
والذي ارتكزت النتائج فیھ على تعزیز برنامج  المعروف

السلوكودعمبتدخالتعلىیرتكزوالذيPBISبــ
اإلیجابي!

الثانویةھافرھیللمدرسةR.I.S.Eأمسیةحفل

األمور.ألولیاء.R.I.S.Eأمسیةالثانویةھافرھیلمدرسةاستضافت
الُمعتمد،طالبھموجدولبرنامجعلىاألمورأولیاءخاللھامنتعّرف

وكیفیةالمبكر،الكلیةبرنامج،ELDوبرمجةالتخّرج،متطلبات
مدرسةضمنوالنواديالریاضیةاأللعابمركزمعالتواصل

ھافرھیل الثانویة.
اإلستشاریةالمجموعةإلىلإلنضماممدعوینكانواكما

HPS ELPAC،إدارةحضرتكمابعدھا،مناللذیذالطعامتقدیمتّمثم
مدرسة ھافرھیل الثانویة، وكانت أمسیة رائعة مكّللة بالنجاح!



الطالب یتعّلمون من أجل الحیاة في مبنى بلدیة منطقة ھافرھیل

الذینالطالبمنمجموعةتجدونھافرھیل،بلدیةمركزففيوالكتب،الدراسیةبالفصولفقطالمدرسةتتعلقال،األحیانبعضفي
لمإالعلیھمتتعرفونالالطالب،یدیرھماشركتانھناكالمجتمع.فيوالمساھمةالعملأثناءاألساسیةالحیاتیةالمھاراتیتعلمون
Theبــالمعروفالتعلّممقھىبرنامجمنكلبتقدمةنقومدعوناموظفین،أوطالًباتكونوا Learning Cafeمبنىفيھیللیزومتجر

باإلضافةوالحلویاتوالسندویشاتالمشروباتمنمتنوعةمجموعةیقدمصغیرمقھىعنعبارةھوالتعلّممقھىإنھافرھیل؛بلدیة
مماالمتفرقة،المنتجاتمنمتنوعةومجموعةالریاضیةبالمالبسھیللیزمتجریتمّیزبینمااألسبوع.مدارعلىالخاصةالعروضإلى

مدارسفيالحیاةأجلمنالتعلّمبرنامجمنجزءالمتاجرھذهالحقیقیین!ھیللیزأفرادأحدمنلتكونونتحتاجونھماكلیوّفر
ھافرھیل الرسمّیة.

المعیشةأنشطةإلىباإلضافةالثقافیةاإلجتماعیة،الترفیھیة،المھنّیة،الخبراتمنمتنوعةمجموعةھوالحیاةأجلمنالتعلّمبرنامج
المعیشةمھاراتوزیادةالخبراتتوفیرعبرالطالبإعدادإلىالحیاةأجلمنالتعلّمبرنامجیھدفالمعیشیة.البیئةضمنالمستقلة
المتجرھذهوتشغیلبصیانةالبرنامجھذاخاللالطالبیقومالثانویة.الدراسةمرحلةبعدالمجتمعمواردواستخداموالمعرفةالمستقلة

وتحقیق التوازن بین الحیاة األكادیمیة والریاضیة وخدمة المجتمع.

سالسلمنالمنتجاتمنالعدیدعلىالمتجریحتويالثانویة.ھافرھیللمدرسةاألصلیةالنسخةعنمصّغرةنسخةھیللیزمتجرُیعتبر
العاملةالقوىماھیةیقدمونكماوعرضھا.المنتجاتجمیعوتخزینصیانةعنمسؤولینالطالبالمالبس.قطعإلىالمفاتیح

الرئیسیةالتوظیفمدیرةروجر،ألیسالسّیدةتذكراألموال.وإدارةالزبائنعلىالمحافظةمعالعامةاإلجتماعیةالمھاراتویزیدون
في المتجر أن الجزء المفضل لدیھا من البرنامج ھو مشاھدة الطالب یكتسبون مھارات العمل ویحققون النجاح.

ملءتقدیم،إلىباإلضافةالطھيأوالطعامبإعداددائًماالطالبینشغلحیثالبلدیة،مبنىموظفيجمیعلدىالمفضلھوالتعلّممقھى
وشھّي.جیدبشكلالمطھوةوالوجباتاللذیذةبالروائحالقاعاتتمتلئماغالًباالعمالء.معالتعاملأوالتنظیفأووتسلیمھا،الطلبات
بعدمامنھمالمطلوبةالمھامجمیعیحققونالطالببمشاھدةالتعلّم،مقھىلبرنامجالرئیسیةالمدّربةدیفین،تیریزاالسّیدةتستمع

تضيءوبالتعلّم،التفاؤلحالةیبرزونأنھملدرجةبشدة،تدربواقدیكونواأنبعداللحظة،تلكھناك"وتقولالمتكّرر،التدریب
وجوھھم مالمح الفخر، و یكتسبون من بعدھا الكثیر من الثقة".

حتىصباًحاالثامنةالساعةمنالجمعةیومحتىاألثنینیوممن،البلدیةمبنىمنالسفليالطابقفيھیللیزمتجرزیارةیمكنكم
العثوربإمكانكمالحقیقیین!ھیللیزأفرادمنلتكونواتحتاجونھاالتيالمعداتجمیعببیعیقومونوھمالظھر،بعدمنواحدةالساعة

.تویتروانستغرام،فایسبوكعبر وسائل التواصل اإلجتماعي:أومتجر ھیللیزعلیھا عبر اإلنترنت عبر زیارة موقع

الساعةحتىصباًحاالثامنةالساعةمنالجمعةیومحتىاألثنینیوممنویفتحالبلدیة،مبنىمنالثانيالطابقفيالتعلّممقھىیقع
مقھىعبرالمأكوالتقائمةعلىاإلطالعإلىباإلضافةبھمالخاصالویبموقععلىالعثوریمكنكمالظھر.بعدمنوالربعالواحدة
التعّلم.

8الصفحةفيتابع

https://hilliesshop.com/?fbclid=IwAR274K06EG6qzcEojTM5RnhgeW7L6Wg37cAnKGbx5IT1MM8kbTIXcP0QzpA
https://www.facebook.com/HilliesShop/?fref=ts
https://www.instagram.com/hilliesshop/
https://twitter.com/HilliesShop
https://www.haverhill-ps.org/sped/learning-for-life-cafe/
https://www.haverhill-ps.org/sped/learning-for-life-cafe/


الطالب یتعّلمون من أجل الحیاة في مبنى بلدیة منطقة ھافرھیل

علىوالحصولالقیادیةالصفاتأھموتحقیقالجددالطالبتوجیھأثناءواإلستقاللیةالثقةالطالبیكتسبأنالحیاةأجلمنالتعلمبرنامجھدف
الوظائف المرجّوة بعد مرحلة التخّرج. غالًبا ما یجد العدید من الطالب مواقع عمل مشّجعة ضمن شركائنا وكذلك األمر ضمن القطاع الخاص.

وجوهعلىالتعّرفعلىدائًماحریصونالطالبأنكماالشعب،لعامةمفتوحةالمتاجرفھذهالتحّیة!وإلقاءبالزیارةتترّددالماًراكنتإن
جدیدة، وتعلّم الكثیر من األمور. األمر الوحید المؤّكد لدى زیارتكم لمتاجرنا ھو ضمانة اإلبتسامة المتواصلة!

19كوفید-تطورات
لألفرادالفیروساختبارأوالقناع،ارتداءبمتطلبات)DESE(ماساتشوستسوالیةفيوالثانوياإلبتدائيالتعلیمإدارةتوصيال

علىلإلطالعالمدرسة.ضمنللبقاءباالختبارالقیامأواإلتصال،عبرالتتبعبرنامجحتىأواألعراض،علیھمتظھرالالذین
طبیعّیةأكثرتعلیمّیةبیئةإلىللعودةاإلطالعأملعلى.التاليالموقععلىاإلطالعُیرجى،DESEبـالخاصةالجدیدةاإلرشادات

كماوعائالتنا.وموظفیناطالبناسالمةعلىعلىللحفاظالالزمةاالحتیاطاتباتخاذسنقومالرسمّیة،ھافرھیلمدارسضمن
صحّیة.بوعكةیشعرونللّذیناألقنعةبلبسالتشجیعویتمكماالحاجة،حسبالمدارسضمناإلختباراتمنعددمتوفًراسیكون

لألسرالتطعیمبعیاداتالمتعلقةالمعلوماتمتابعةوسیتّمكماالمنزل،فيبالبقاءبالمرضیشعرونالذینالطالبتشجیعیتمكما
المھتّمة.

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html


GATEWAY-غاتاويأكادیمّیة ACADEMY

والھندسةوالتكنولوجیابالعلومغیتاوايأكادیمیةطالبیستمتع
الخطوطتحدیدكیفیةتعلّممنللتوانتھواقدالطالبكانوالریاضیات!

مًعاالمفاھیمھذهالمشروعھذایجمعالمقاسة.والزوایاالخطوطوأجزاء
الخطیةالمعادالتوكتابةyوتقاطعاتللمنحدراتتحدیدكنقطةوًیستخدم
تعریفملفالطالبرسمالتعریف.المتعددةالنطاقاتوالمجاالتوفحص

قطبي.بیانيرسمإلىبنقلھاقامواثمللزاویةكدالةالقطرلنصفخطًیاحدبة
ثملطیفة.بمنحنیاتیدوًیاالنقاطبتوصیلالطالبقام،النقاطتبدیلبمجرد
المعروفةالطبقاتمتعددةكامیرالصنعالوجھمزدوجشریًطاباستخدامقاموا

عبرالقطبیةاألرضقطعذلكبعدتمبھم.الخاصة"Automata"بــالــــــ
باقيكانحیثالمقوى.الورقعلىوإلصاقھاالتمریرمنشاراستخدام
ممتعة!قمةوتصمیمكامیراتھملتركیبصندوًقابصناعةیقومالطالب
وقتمنجزءباستخدامالنشاطبھذایستمتعونزالواوماالطالبانخرط
التعلممھاراتلمشاھدةجدیدة!تصامیمبناءأوتصامیمھمإلكمالالفصل
صفحةزیارةُیرجىغبتاواي،أكادیمیةفيتحدثالتياألخرىالممتعة

الخاصة بھم.الفیسبوك

2022
مدّرسي العام

والمرشحون ھم …………

Elaine Ventura-فانتوراإیلین-
مدرسة ھافرھیل الثانویة

Charles Luongo-لویغوشارلز-
مدرسة ھافرھیل الثانویة

Lori Curry-كوريلوري-
مدرسة كالب داستن ھانكینغ

Susan Hall-ھولسوزان-
مدرسة كالب داستن ھانكینغ

Darlene Budds-بادزدارلین-
مدرسة برادفورد اإلبتدائیة

Janice Vinci-فینسيفانیس-
مدرسة برادفورد اإلبتدائیة

Heather Azzarito-أزاریتوھیزیر
مدرسة مودي

Elizabeth Teixeira-تیكسیراإلیزابیت-
مدرسة ویتییر

David Charbonneau-شاربونودایفید-
مدرسة ویتییر

Jessica Wrightرایت-جیسیكا-
أكادیمیة غرین لیف

Christine Neira-ھیلسیلفیرمدرسة-نیراكریستین
للمرحلة اإلبتدائیة

Teresa Harding-ھاردینغتیریزا-
مدرسة د. بول نیتل.

یوم،تكریميحفلعبرالمرشحینبجمیعاإلحتفالسیتّم
ناديفيمساًء،الخامسةالساعةمنبدًءنوفمبر16األربعاء

Renaissance Golf Club،377العنوان:علىالواقع
77Kenozaكنوزا،شارع St.آنديالسّیدالحفلیترأس
كماالمقبالت،وتشمل$50التذكرة:سعرفارغاس.إكس
عبرالتذاكرشراءیمكنكمالبار.علىالكحولبیعسیتم

Haverhill YMCA.
كمانكولیتالسیدةإلىإلكترونًیابریًداإرسالُیرجى

للحصول على مزید من المعلومات، عبر العنوان التالي:
ekmanc@northshoreymca.org.

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

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081441199789
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081441199789
https://one.bidpal.net/2022haverhilleducators/welcome


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

الخطأ، 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
(الطالبقبلمنالمستعملالجھازتأمینبولیصةصفحةوعبر،التكنولوجیةصفحتناعبر،والطالباألھلمواردصفحةعبرأیًضاالمعلوماتھذهنشریتّم

).النسخة اإلسبانیة

زیارة طالب فریق التحدي للجیش األمیركي مدرسة
ھافرھیل الثانویة

ضمنطالب500منأكثرالثانویةھافرھیلمدرسةفيالیومشارك
منجنودبقیادةالطالبشاركاألمیركي.للجیشالتحّديبرنامج
الحواجزتخطيمعالسریعالركضمرحلةفياألمیركيالجیش

shuttleبــالمعروف spring relay،وأخیًراآب،البولوریاضة
للقیامالنتائجھذهاستخدامسیتّمالفرق.ضمنالمشاركةتمارین

ذومدرسة"أفضللقبعلىاألخرىإنجالندنیومدارسمعبالمنافسة
مجموعةالفائزینمنحتّمكمااألمیركي".الجیشقبلمنبدنیةلیاقة

من القمصان ! إننا نجعل جمیع أفراد ھیللیز أقویاء!

مدرسة كوسنتینو

ھؤالءبذللقدكوسنتینو،مدرسةفيالموھوبینالطالبمنالعدیدلدینا
محكمةدارضمنمكافأتھموتمتمشاریعھمفيبجدٍّوعملواجھًداالطالب

ھافررھیل. لقد قمتم بعمل رائع یا شارجیر!

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


تتسّلط األضواء في منطقة ھافرھیل على تراث األصل اإلسباني:
عودة إلى الجذور مع  جینیفیر كابریرا

ُیعتبر شھر أكتوبر، شھر التراث اإلسباني:
استضاف ممثل الوالیة آندي فارغاس طالبة مدرسة ھافرھیل الثانویة اآلنسة جینیفر كابریرا

وسّلط الضوء علیھا على موقع التواصل اإلجتماعي فیسبوك.

ھافرھیلمدرسةمنالتخّرجمنتمّكنتأننيجًدامتفاجئةكنتواقعة.حقیقةالتعلیمخاللمنالخطيالمسارفيالكمالیاتتكن"لم،كابریرالجنیفربالنسبة
واالعتناءالمعیشةتكالیفتحّملعلىوالقدرةالتعلیمبیناالختیارعلّيیترتبكانحیثمرحلةإلىوصلتجانبي،إلىصغیًرأإبنيوجودرغمالثانویة،

بابني". بعد محاولتي المستمرة بالحصول على شھادة جامعّیة، أُجبرت على ترك الدراسة ألسباب خارجة عن سیطرتي".

البكالوریوسشھادةحتىلدیكلیسوانِتالكلّیةإلىللذھابتدفعیني"لماذاعمرهمنالثامنةیبلغكانالذيابنيليقالسنوات،ومنذاألیام،إحدىفي
قوي،اندفاعكابریراالسیدةلدىكانتماًما،وبعدھابالتعلّم؟"حدودكتكونفماالماستر،شھادةعلىأناحصلُتإذاحسًنا،"لھجوابيفكانبِك؟"الخاصة
علىحصلتثمالنفس،وعلمالتاریخفيمزدوجةبكالوریوسشھادةعلىبحصولياألمروانتىعاًما"22العمرمنأبلغوأناالدراسةمقاعدإلى"عدُت

شھادة الماجستیر في مادة علم النفس اإلجتماعي".

وھو،)RISE(والمساواةاالحترامإدراجخدمةیسمىبرنامج"لدیناالثانویة،ھافرھیلمدرسةفيللطالبدعمكمنسقكابریراالسیدةتعملالیوم،أما
وكیفالكلیةعنلھمبالشرحنقوموظیفة.علىالحصولكیفیةنعلمھماألمریكي.المجتمعضمنالتواجدعلىنساعدھمإننالغات.بعدةللناطقینمخصص

حیثمتعددةطروحاتلدیكمصفقات،لدیكماآلن.سنواتأربعمدتھاكلیةإلىالذھابعلیكملیسفقط.بـاألكادیمییناألمریتعلقالمختلفة.خیاراتتوجد
نقدم لھم المعلومات التي كنت أتمنى أن أحصل علیھا عندما كنت أصغر سناً ".

بمواقفكبیرةعالقةلھأنأعلموأنا،ذلكیرونالقداإلمكانات.وأرىالطالبھؤالءإلى"أنظرانعكاًسا.یحملالطالبمشھدفإن،لكابریرابالنسبة
اإلنفتاحكیفیةاآلخرینوتعلیمللجمیعمتكافئةمواردوجودیعنيوھذااالجتماعیة.العدالةیعنيإنھالتقدم.یعنيھذا،ليبالنسبةلكنخیاراتھم،عنبعیدة
بعضھممعویتفاعلونالبعضبعضھمبینیتحدثونالممراتفي"الطالبطالبھا.وبینبینھاأقیمتالتيالروابطكابریراشغفیغذي".اآلخرینعلى

عددزادكلماأنھبالذكر،والجدیرالبعض،بعضھمبینالتواصلدرجةتجّس>التيالمطروحة،األمورمنوغیرھاالفنان،ھذامعرفةحولتداوللدرجة
التواصل بینھم، زادت احتمالیة عدم تفویتھم یوًما دراسًیا"

وبشكل غیر مباشر ضمن مدرسة ھافرھیل الثانویة، تقوم السیدة كابریرا باإلندفاع إلى األمام  بشكل متفاٍن لرؤیتھا لمجتمع أكثر إشراًقا ینبض بالحیاة. "من
ناحیة المنطق، أرى نفسي نحلة ، فقط أقوم بالعمل. ویثیرني العمل ألنني أعرف اإلمكانات التي یتمتع بھا. من الصعب شرح ذلك ، لكنني أعتقد أنھ یشعل

الشغف بداخلي الذي یجعلني أرغب في مواصلة التعلم. نعم ، مثل االستمرار في التعلم واالستمرار في المساعدة ".



یمكنكم التواصل معنا عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

@haverhilpublicschools@havschoolsHaverhill_Public_Schools

مدرسة نیتل للمرحلة المتوسطة
د.مدرسةضمنالشھرھذاخاللجًدامنشغلونالطالبكان

بول نیتل. قام الطالب بالتعلّم عن العادات اإلنجابیة للذئاب.

االستراحةفرصةضمنالمعتمدةالمعداتقطعبجمعقامواثم
Facebookبالیسماركتفایسبوكموقععبروجدتوالتي

Marketplaceالموظفین.منلعددالشراءعملیةاھتموالتي
بھذهالتبّرععلىوافقواكثیرونأشخاصوجودالرائعومن

المعدات!

مدرسة سیلفر ھیل اإلبتدائیة

بعضاإلبتدائیةھیلسیلفرمدرسةفياألولالصفطالباستغرق
فصلعنلدیھمشيءأفضلحوللكتابةالشھر،ھذاخاللالوقت

الخریف.

https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools
https://twitter.com/havschools
https://www.instagram.com/haverhill_public_schools/


لجنة مدارس ھافرھیل الرسمیة
لقد وافقت لجنة مدارس ھافرھیل الرسمیة على برنامج اإلجتماع التالي:

2022أكتوبر،27الخمیس،

2022نوفمبر،17الخمیس،

2022دیسمبر،8الخمیس،

Theodoreصالةفيشھركلمنوالرابعالثانيالخمیسیوميفيمساًء.7:00الساعةفيالمدرسةللجنةالدوریةاالجتماعاتتعقد A.

Pelosi، Jr. Council Chambers، 4 Summer StreetفيHaverhill.بنودتقدیمفيیرغبونالذینھافرھیلمنطقةسكانعلىیجب
مدارسللجنةالتنفیذیةالمساعدةكاسانو،بیفیرليللسیدةالمدرسةلجنةمكتبإلىاإللكترونيالبریدعبرالبنودھذهإرسالاالجتماع،أعماللجدول

قبلأیام)7(سبعةیتجاوزالموعدفيالبلدیةورئیسالمدارسالمشرفمنكلإلىنسخةتقدیممعbcassano@haverhill-ps.orgھافرھیل
اجتماع اللجنة.

https://www.haverhill-ps.org/school-committee/

البلدیةرئیس - Mayor, James J. Fiorentini, Chairperson
mayor@cityofhaverhill.com

Ms. Toni Sapienza Donais, Vice Chairperson - الرئیسنائب
tdonais@haverhill-ps.org

Mr. Scott Wood, Jr.
swood@haverhill-ps.org

Attorney Paul Magliocchetti - المحامي
pmagliocchetti@haverhill-ps.org

Ms. Gail Sullivan
gail.sullivan@haverhill-ps.org

Attorney Richard Rosa - المحامي
richard.rosa@haverhill-ps.org

Ms. Maura Ryan-Ciardiello
mryan-ciardiello@haverhill-ps.org
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