
 
 

 
 
 
 

Thomas Jefferson Middle School 

نشرة اكتوبر اإلخبارية الخاصة بالسنوات المتوسطة 
 للبكالوريا الدولية

 نتعلم معًا كي نفهم وُنطّور أنفسنا، ومستقبلنا، وعالمنا.
 

 منفتح الذهن سمات ملف الشهر الشخصي للمتعل ِّم:
 

بصفتنا متعلمي البكلوريا الدولية، نسعى ألن    
من خالل تقدير الثقافات منفتحو الذهن نكون 

أن تُصبح منفتح الذهن يُعد  األخرى كما نُقّدر ثقافتنا.
أحد أسباب إنشاء البكالوريا الدولية كما يُعد أصعب 

ِسمة يمكن ممارستها في هذه األوقات المثيرة 
 للجدل.

 -إيفا جالدين توريكو، وفي دراغونز  -في دولفينز تًُّحا للذهن هم أعلى متعلِّمينا تف    
ا ديفور -سكوت جودي، وفي جاتورز  -ديانا كاستيلون ساجاستيزادو، وفي إيجلز 

 -ميكا ماناس، وفي بينجوينز  -فيكريريسوس ريتا، وفي أوول  -تيكل، وفي مونارك 
 اليكسا باير. -أنيا دوتا، وفي ستينغرايز  -، وفي فينيكس ليلي بوي

 doorway-exit-open-doors-https://pixabay.com/vectors/open-/1518244  المصدر: 

 المنهج المكتوب
 

يعمل مدرسو الرياضيات لدينا في جميع مستويات الصفوف الدراسية على دمج   
هذه هي الفكرة وعلى الطالب أن يعملوا بالُخطى  نموذج ورشة العمل في تعليمهم.

الطالب لديهم محطات يجب عليهم إكمالها  التي تناسبهم من خالل محطات متعددة.
اوني إلنشاء محطات جذابة تشمل يعمل المعلمون بشكل تع وأخرى يمكنهم إكمالها.

هذه المحطات تبدأ عادةً بروتين خاص  األلعاب الحسابية ومشاكل من العالم الحقيقي.
لجعل الطالب يفكرون بشكل  ”هل كنت تُفّضل؟“أو  باألرقام مثل "أي منهم ال ينتمي؟"

أخيًرا، تم تصميم جميع محطات العمل الخاصة بالرياضيات لمساعدة  حسابّي.
 ب على الوصول إلى أعلى مستويات اإلنجاز في التقييم اإلجمالي.الطال

 تقييم  أوضحت سياسة البكالوريا الدولية:
 

 لماذا؟ ممارسات التقييم في توماس جيفرسون تتغير.   
ليس فقط ألنه يتعين علينا ذلك، ولكن ألن ممارسات 

 تحديد الدرجات يجب أن تكون متسقة، وشفافة، وعادلة.
الوقت الراهن مجموعة هائلة من ممارسات لدينا في 

نريد التأكد من أن المبادئ  تحديد الدرجات يتم تطبيقها.
 التالية مطبقة بشكل ثابت:

 التقييمات حقيقية ودقيقة ●
 تقدم مالحظات ذات مغزى على تعلُّم الطالب، وفي الوقت المناسب ●
 تنقل المهارات عبر جميع مجاالت المادة الدراسية ●
 إيجابيًا نحو التعلمتخلق شعوًرا  ●
 تعزز التفكير اإلبداعي والنقدي ●
 تضع مجموعة متنوعة من السياقات الثقافية واللغوية ●

 pixbay.com  المصدر: 

 الموثوقةصفوف برنامج السنوات المتوسطة والتقييمات 
 

أحضرْت أسرة التصميم وعلوم المستهلكين في    
الصف الثامن أفضل ما لديها إلى مسابقة صنع 

 البيتزا الدولية السنوية في صف اآلنسة بودا.
أحضر طالبنا أفكارهم اإلبداعية، ومهارات 

وقد تم إحضار  الطهي، والتعاون إلى االختبار.
ومنّسقي البكالوريا  المسؤولين، والمستشارين،
 الدولية للحكم على البيتزا.

 ولدينا أخبار جديدة: طالبنا يمكنهم الطهو!  
أحرزْت البيتزا نجاًحا جيًدا بحسب المعايير 

وقد استمتع  الخاصة ببرنامج السنوات المتوسطة.
السيد  صورة: الطالب بإظهار معارفهم ومهاراتهم الجديدة التي تم الكشف عنها.

 .مالينسكي

 مشروع مجتمعي
 

تُوشك الدورة األولى لفترة مجموعة السترة الصفراء   
(YJP على االنتهاء، والدفعة األولى من مشاريع )

لدينا موكب لبيع الفطائر وذلك  المجتمع بدأت تتكشف.
لدعم العديد من القضايا بدايةً من المتشردين إلى مالجئ 

يتم طالؤها باإلضافة لذلك، لدينا حمامات  الحيوانات.
برسائل تبعث على األمل ونادي ألعاب فيديو لتخفيف 

طالبًا يبدأون دورة السترة الصفراء  175سيكون لدينا في الشهر القادم  التوتر.
(YJP.في المشروع المجتمعي )  من المحتمل أن يكون لدينا مجموعة متنوعة أكبر

جميع المصادر في توجد  من أهداف المجتمع واحتياجاته التي سيتم معالجتها.
Canvas .ف هنا على المزيد  الخاصة بمدرس مساعد الصف الثامن مشروع تعرَّ

 .مجتمعي
ixbay.compSource:  

 تعلُّم الخدمة
 

اختُتِم نادي الحديقة المجتمعية في جيفرسون جلسة  
الخريف في شهر أكتوبر من هذا العام باحتفال 

ويتم اآلن  تضّمَن األطعمة التي ساعدوا في زرعها.
التبرع بالغالبية العظمى من الطعام إلى الصندوق 

 490(، أكثر من AFACالعربي للفنون والثقافة )
مجموعة السترة الصفراء ساعدْت في زراعة  رطالً.

وحصاد الطعام بمساعدة توجيهات السيدة ريدي 
 براون والسيدة دنبار. 

 W-Lؤها بواسطة الطالب في لدينا أيًضا مكتبة صغيرة ملحقة بحديقتنا تم إنشا   
ومشروعاتنا القادمة هي زيادة السماد العضوي وجعل الحديقة سهل  )قائمة االنتظار(.

 الوصول إليها تماًما لألمريكيين ذوي اإلعاقة.

 جيفرسون في المجتمع
 

أساسيات ليلة العودة “طوال شهر أكتوبر، أقمنا أمسيات  
أولياء األمور كل أربعاء لمجموعات ” إلى المدرسة

قادْت السيدة سميث الطريق من خالل تنسيق  المختلفة.
البرنامج بالمعلومات المقدَّمة واألسئلة التي أجابْت عليها 

م أحياًنا بواسطة  السيدة بوغان. الطعام والترفيه كان يُقدَّ
 ،أقمنا هذه األمسيات باللغات: اإلسبانية، والمنغولية، واألمهرية طالبنا من جيفرسون.
 والعربية، والبنغالية.

 المواعيد القادمة/احتياجات الخدمة
 

 5إلصالح الدراجات كل ثالثاء الساعة  Phoenix Bikesالتطوع في  ●
 (التفاصيل كاملة هناإس دينويدي سانت ) 909مساًء، 

مساًء،  6:30لتكييس الدجاج كل أربعاء الساعة  AFACالتطوع في  ●
 (التفاصيل كاملة هناشارع إس نيلسون، ) 2708

انضم كل يوم خميس إلى السيد مالينوسكي في نادي جيفرسون البيئي في  ●
 بعد المدرسة مباشرة 264رقم الغرفة 

  يُنهي طالب الصف الثامن هدف المشروع المجتمعي. ●

 

https://pixabay.com/vectors/open-doors-open-exit-doorway-1518244/
https://pixabay.com/illustrations/fax-white-male-3d-model-isolated-1889009/
https://jefferson.apsva.us/ib/community-project/
https://jefferson.apsva.us/ib/community-project/
https://pixabay.com/illustrations/fax-white-male-3d-model-isolated-1889009/
https://pixabay.com/illustrations/fax-white-male-3d-model-isolated-1889009/
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf

