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Thomas Jefferson Middle 
School 

نشرة ديسمبر اإلخبارية الخاصة بالسنوات  
 المتوسطة للبكالوريا الدولية

 نتعلم مًعا كي نفهم وُنطّور أنفسنا، ومستقبلنا، وعالمنا.

 

لِع سمات ملف الشهر الشخصي للمتعلِّم:  مطَّ
 
تشتمل جميع عمليات التعلم على استكشاف 

نتعلَّم المفاهيم األساسية التي ُتطبَّق  المعرفة.
نهتم بالقضايا المهمة  خالل المواد الدراسية.

 محلًيا ودولًيا.
أعلى متعلِّمينا من حيث سعة االطالع هم 

Dolphins - Lizi Papinashvili, 
Dragons - Matthew 

Abramson, Eagles - Mariam 
McClure-Simonyan, Gators - Ryan Cohen, Monarch - 

Kennedi Carter, Owl - Alaina Setzo, Penguins - Kimber 
Shaw, Phoenix - Yassir Erami, and Stingrays - Charles 

Scott.  :المصدرpixbay.com  

 الدراسة الذاتية والتحسن المدرسي
 

نواصل دراستنا الذاتية لتقييم السنوات 
المتوسطة للبكالوريا الدولية بمدرسة 

ولدينا أخبار سارة: ُيقّيمنا طلبتنا  جيفرسون.
بـ"متميز"، أو "ُيبدي تميًزا" فيما يتعلق بالعديد 

من األنشطة الخاصة بالسنوات المتوسطة 
على وجه التحديد، من بين  للبكالوريا الدولية.

طالب خضعوا لالستبيان، وافق  525
% على أن عملّيَتي التدريس والتعلُّم 80.5

ومستكشفين  ُتشِركهم بصفتهم مفكرين
(الصورة من اليمين: أزرق= "متميز"، أحمر 

لم يجِر حتى اآلن  = "ُيبدي تميًزا"، برتقالي = "قيد التطور"، أخضر = ناشئ).
 استطالع رأي المعلمين وأولياء األمور.

 الدورات التدريبية على التقييم 
 
نحن ماضون قدًما في بناء نظام درجات تقييم قائم 

أن تكون ممارسات التقييم لدينا  على معايير لضمان
لتحقيق ذلك، نحتاج إلى  متسقة، وشفافة، وعادلة.

عقد دورات تدريبية لموظفي المدرسة وجلسات 
 5حتى اآلن، حضر عدد  إعالمية ألولياء األمور.

معلمين دورة تدريبية على التقييم خاصة ببرنامج 
) في نورفولك، MYPالسنوات المتوسطة (

مديرين  5تدريبية على التقييم في فانكوفر، وسّجل عدد وحضر آخرون دورة 
ومعلمين لدورة تدريبية في كاروالينا الجنوبية، كما سُتعَقد دورتان تدريبيتان إضافيتان 

مساًء في المكتبة  6يناير في الساعة  21سوف نعقد في  في ماريالند في شهر يناير.
حصول جميع المعلمين في الفصل  نهدف إلى  ورشة عمل ألولياء األمور حول التقييم.

 المصدر: الدراسي الثاني على دفتر درجات تجريبي ُوِضع بناًء على معايير.
twitter.com/MrsBennettELA/status/1174395416571535366?s=20  

 السنوات المتوسطة والتقييمات الموثوقةصفوف برنامج 
 

أكمل معلموا اللغة واألدب للصف الثالث 
كتب طلبة  مؤخًرا الوحدة الخاصة بالهجرة.

الصف الثامن ورسموا أعماًال سردية مؤثرة 
َن الطالب من  ودرامية عن الهجرة. تمكَّ

االختيار بين كتابة قصيدة شعرية، أو رواية 
لة على مصورة، أو كتابة تعليقات  مفصَّ

صور، أو كتابة نقد أدبي عن عمل أدبي 
 قاموا بقراءته وتحليله في الفصل الدراسي.
عة لعائلة  في الصورة أعاله، اختار أحد الطلبة تصوير قصة عن حدث هجرة مروَّ

ِ◌م هذا المشروع باستخدام المعيار  صغيرة إلى الواليات المتحدة. التحليل  :Aقُيِّ
 الصورة من فصل السيدة مادهي. إنشاء نص. :Cوالمعيار 

 مشروع مجتمعي
 

حتى اآلن،  .YJPsنعمل اآلن على االنتهاء من الدورة الثانية من المشروع المجتمعي 
لدينا طالب يساعدون الحيوانات  تصّدَر موضوع مساعدة الحيوانات قائمة االختيارات.

مساعدة  الحيوانات.كثيًرا عن طريق بيع األطعمة وجمع األموال لدعم مالجئ 
الحيوانات في أرلينغتون ليست هي القضية الوحيدة الذي يسعى طالبنا إلى االهتمام 

دة باالنقراض في جميع أنحاء العالم بدايًة من  بها. يركز الطالب على األنواع الُمهدَّ
ُينمِّي أوالدنا الوعي حول المخاطر التي  إنسان الغاب وحتى حيوان الباندا األحمر.

رّكزت أيًضا مجموعات كبيرة من الطالب على مساعدة  تواجهها هذه الحيوانات.
دين والتخفيف من ِحّدة االحتباس الحراري. تركز مجموعة أخرى من الطالب  الُمشرَّ

 Fleetعلى اإلرشاد الطالبي، ويمارس بالفعل بعض من طالبنا نشاط اإلرشاد في
Elementary.  

 تعلُّم الخدمة
 

) NJHSالشرف الوطنية للشباب ( أطلقْت جمعية
القافلة السنوية للتبرع باألطعمة المعلبة في الفترة بين 

جمَع الطالب من جميع  ديسمبر. 14نوفمبر و 22
الصفوف الدراسية الُمعلّبات لتسليمها إلى معلمي 

TA.  م التبرعات الغذائية بين مالجئ اإلقامة ُتقسَّ
صة للسيدات (أماكن إيواء ضحايا  العنف المخصَّ

المنزلي) ومركز المساعدة الغذائية بأرلينغتون 
ساعد عشرة من الطالب  (الطعام لألُسر المحتاجة).

  تحت إشراف السيد كرامر في جمع جميع التبرعات.

 حفالت الشتاء
 

يعقد طالب الفنون الموسيقية سلسلة من الحفالت  
ديسمبر، أعدنا  11في  المستوحاة من األعياد.

واعيد الحفالت؛ كي يتمكن جميع تنظيم جدول م
الطالب من االستماع إلى العروض التي يقدمها 

في  الكورال، واألوركسترا، والفرقة الموسيقية.
 7ديسمبر، أقمنا حفلة الكورال في الساعة  17

 المصدر: مساًء، حيث عرَض الطالب مواهبهم أمام المجتمع.
twitter.com/MrsBennettELA/status/1204928346506891265?s=20  

 المواعيد القادمة/احتياجات الخدمة
 

 5إلصالح الدراجات كل ثالثاء الساعة  Phoenix Bikesالتطوع في  ●
 )التفاصيل كاملة هنا( S. Dinwiddie St 909 مساًء، 

 
مساًء،  6:30لتكييس الدجاج كل أربعاء الساعة  AFACالتطوع في  ●

2708 S. Nelson St) ،التفاصيل كاملة هنا( 
 

 Jeffersonانضم كل يوم خميس إلى السيد مالينوسكي في  ●
Environmental Club  بعد المدرسة مباشرة 264في الغرفة رقم 

 
 

https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1174395416571535366?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1174395416571535366?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1204928346506891265?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1204928346506891265?s=20
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf
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