
 
 

 
 
 
 

 المتوسطة Thomas Jeffersonمدرسة 
نشرة ينايراإلخبارية الخاصة ببرنامج السنوات 

 المتوسطة في البكالوريا الدولية
 نتعلم معًا كي نفهم ونُطّور أنفسنا، ومستقبلنا، وعالمنا.

 

م:  متأملون سمات ملف الشهر الشخصي للمتعل ِّ
 

 نحن نهتم باألفكار كل تعلُّم يتضمن التأمل
العالمية، وبأفكارنا، وتجاربنا، وتجارب 

 اآلخرين أيًضا.
مينا من حيث القدرة على التأمل  أعلى متعلِّّ

ميا كريك، وفي دراغونز  -دولفينز هم في 
غريس  -ريان كولينز، وفي إيجلز  -

مالك بن حموده،  -أوليفيرا، وفي جاتورز 
 -جوان سبيتان، وفي أوول  -وفي مونارك 

، وفي سامانثا ليفي -، وفي فينيكس ألوندرا مارتينيز -بينجوينز عنيزة عزيز، وفي 
  pixbay.comالمصدر: تسام براون.  -ستينغرايز 

هو تعليم البكالوريا الدولية ) ُمحد ث:  (؟IBما 
 

ة الدولية للبكالوريا ) ( تحديثًا ألحد IBOنشرت المنظم
إنه  ما هو تعليم البكالوريا الدولية؟ الوثائق الرئيسية:

إنه  تعليم يركز على خلق عالم أفضل من خالل التعليم.
اهج التدريس والتعلم، والتعلم  يجمع العقلية الدولية، ومن

اهيمي، وملف المتعلم. تصف هذه الوثيقة بالفعل  المف
الكيفية التي يجب أن يُعلِّّم بها مدرسو البكالوريا 

هيم، والسياقات  ة: من خالل االستفسار، والمفا الّدوليّ
لمية، والتعاون، وإزالة العوائق التي تعترض العا

أها هنا النجاح، واالستفادة من التقييم.  .اقر

 ورشة عمل تقييم أولياء األمور/المجتمع 
 
لقد عقدنا لجنة للطالبإلعطاء المعلمين مالحظات 

هم بشكل أفضل خالل  م  يناير. PDحول كيفية تعلُّ
قال الطالب أنهم يريدون تلقِّّي مالحظات ويريدون 

 وقتًا لممارسة التعلم قبل الحصول على الدرجات.
هذا هو بالضبط ما نهدف إلى القيام به من خالل 

د عقدنا ورشة لق الدرجات القائمة على المعيار.
يناير قبل  21عمل ألولياء األمور/المجتمع في 
قمنا بمناقشة التقييمات الموجزة  ( مباشرةً.PTAاجتماع رابطة اآلباء والمعلمين )

عالوة على ذلك، درسنا نماذج  والتكوينية وكيفية تحديد الدرجات بناًء على المعايير.
وضع المعايير  مع استخدام Synergyفي  ParentVueلما يبدو عليه 

(standards.)  ،المصدر: .انظر هناوقد أجبنا على الكثير من األسئلة 
 https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20 

 صفوف برنامج السنوات المتوسطة والتقييمات الموثوقة
 
أجرى معلمو الرياضيات للعام الثاني للصف السابع 

هم السن ة الدولية.تقييم  وي لنِّسب وحدة األطعم
وكانت النتائج طيبة وتضمنت أطباقًا تقليدية مثل 

كان على  البوباسا السلفادوري واإلنجيرا اإلثيوبي.
اهيم العالقات والمبررات لتوسيع  الطالب تطبيق مف

ة ألعداد من  -10إلى  5-4نطاق الوصفات المُعدَّ
ًما خاصً  شخًصا. 12 هتما هناك ا ا هذا العام كان 

بالحلويات التي تضمنت الكثير من الكعك، والكيك، 
هذا باستخدام المعيار  والبراونيز. م  ِِّ ِّ  :Aقُّي

المصدر:  التواصل. :Cالمعرفة، والفهم، والمعيار 
 tatus/1207349977288187906?s=20https://twitter.com/MrsBennettELA/s 

 مشروع مجتمعي
 

حتى آلن،  .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 بدايةً من  بها. هدَّ يركز الطالب على األنواع الُم
ي أوالدنا الوعي حول المخاطر التي  إنسان الغاب وحتى حيوان الباندا األحمر. ّمِّ يُن

ها هذه الحيوانات.توا رّكزت أيًضا مجموعات كبيرة من الطالب على مساعدة  جه
ّدة االحتباس الحراري. دين والتخفيف من حِّ تركز مجموعة أخرى من الطالب  المُشرَّ

على اإلرشاد الطالبي، ويمارس بالفعل قليل من طالبنا نشاط اإلرشاد الطالبي في 
Fleet Elementary.  

 تعلُّم الخدمة
 

معلمو اللغة وألدب للعام أجرى 
الثاني دورتهم السنوية في قاعة 

مدينة سيفيكس مع أعضاء مجلس 
إدارة المقاطعة كريستيان دورسي 
وإريك جوتشال، وأعضاء مجلس 
إدارة المدرسة مونيك أوغرادي 

وباربرا كانينين، ومديرة االستدامة 
متباينة تراوحت  كتب الطالب حول قضايا في مدارس أرلينغتون العامة كاثي لين.

هم إلى المسؤولين  بين الحد األدنى لألجور إلى قضايا البيئة. قّدم الطالب أعمال
 المصدر:  المحليين وقاموا بطرح أسئلة ثاقبة.

 us/1218171316068589574?s=20https://twitter.com/JeffersonIBMYP/stat 

National Geography Bee 
 
أبدى طالبنا من األفراد والجمعيات سعة أفق عالمية 

 National Geography Beeمن خالل مسابقة 
وقد نشر د. نوالن على تويتر،  يناير. 14في 

لقد كانوا جميعًا مجازفين  "مبروك لجميع المتسابقين!
جوالت استبعاد، برئاسة السيدة وبعد ثالث  إيجابيين."

  المصدر: جوردان، تم إعالن دان ماير الفائز.

 https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?s=20 

مة/احتياجات الخدمة  المواعيد القاد
 

 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 هناون، )شارع إس نيلس 2708

 

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

 

https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/What-is-an-IB-Education.pdf
https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/MYP-Criteria-Based-Grades-Parent-Workshop.pdf
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1207349977288187906?s=20
https://twitter.com/JeffersonIBMYP/status/1218171316068589574?s=20
https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?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

