
  اھالً وسھالً بكم في

َمسَكن الرود َرَنرز!

متوسطة مونتكمري 



رؤیة أو وجھة نظر المدرسة 

تنشئة وبناء مجتمع من المتعلمین یعمل بكل

طاقاتھ للوصول إلى امكانیاتھ القصوى 

 رسالة المدرسة التعلیمیة

بناء مجتمع مدرسي آمن بشكل جماعي یعتمد على الروابط االیجابیة 
والتنمیة الشخصیة حیث یشارك المتعلمون في تعلیم حدیث صارم ُیمكنھم 

 من التركیز على مستقبلھم ونمو مھاراتھم 



BEEP (شعار المدرسة) طائر الرود َرَنر

في متوسطة مونتكمري نحن ...

ننتمي BELONG: نشعر باألمان والترابط مع مجتمعنا

نتعاطف Empathy: التعامل باحترام مع كل شخص وفھم وتقدیر 

 مجتمعنا المتنّوع 

ُنشارك Engaged:  مشاركین نشطین في تعلیمنا المدرسي ومجتمعنا

نشعر بالفخر PRIDE:  نسعى جاھدین لُنظھر أفضل ما لدینا  یومیا وفي 

كل موقف 

 القیم الجوھریة



تعّرف على الفریق اإلداري 

السیدة لونك
المدیرة

اآلنسة ھافَنر 
 Z - M مساعدة المدیرة

السید نافارو
 L - A مساعد المدیرة 



تعّرف على فریق 

اإلرشاد االجتماعي 

 المرشدین االجتماعیین 

 

اآلنسة تورس  السیدة ایسترّیااآلنسة نونا



تعّرف على فریق
اإلرشاد االجتماعي

مرشد فّني 

السیدة جونسناآلنسة بیریز 

 

نحن ُنساعد في ...
اإلرشاد الفردي والجماعي●
التدخل واإلصالح بین األقران أو الطالب●
اإلرشاد األكادیمي واالستعداد للمرحلة ●

 االعدادیة 

مھارات اجتماعیة وحل المشاكل التي ●
یواجھھا الطالب

نادي الواجب البیتي الیومي في الساعة ●
٨:٠٠ صباحاً

مرشد اجتماعي تقني 

السیدة الفیرا 



التواصل المجتمعي

السیدة وسن رفو 
موظفة التواصل المجتمعي

أتحدث ثالث لغات: االنكلیزیة، العربیة، والكلدانیة

اعمل في متوسطة مونتكمري منذ عام ٢٠١٣ 

وظیفتي مساعدة أولیاء األمور الذین ال یتحدثون 

 االنكلیزیة في التواصل مع موظفي المدرسة 

السید: الیھاندرو میندوزا 
ُمساعد ُمدّرس في تطویر اللغة االنكلیزیة

(ELDA) 

أعمل في متوسطة مونتكمري منذ عام 2019. أقوم ببناء 

جسور التواصل بین أولیاء األمور مع الھیئة التدریسیة 

وموظفي المدرسة 



ُمخّیم مونتكمري
 

ُمحاضرة توجیھیة للطالب 
الثالثاء، 10 آب 

من الساعة 9:00 صباحاً - 12:00
ُیرجى من أولیاء األمور التأكد من تكملة تسجیل الطالب عبر االنترنت لكي یكون لدینا 

معلومات حدیثة تشمل العنوان، بریدك اإللكتروني الحالي، وارقام الھواتف. سنقوم بإرسال 
بطاقة بریدیة خالل العطلة الصیفیة لُنذكرك بالُمخّیم. 



تسجیل الطالب عبر 
االنترنت 

التسجیل:
مفتوح اآلن•
یجب تكملة التسجیل لكل طالب في العائلة للعام الدراسي القادم•
یتم تسجیل الطالب عبر االنترنت فقط•
رابط التسجیل: •

/https://parentportal.cajonvalley.net
یُرجى االتصال بالمدرسة إذا كنت بحاجة لمعرفة معلوماتك •

الشخصیة للدخول الى الموقع مثل اسم المستخدم وكلمة المرور

https://parentportal.cajonvalley.net/


   حضور الطالب 
متوسطة مونتكمري و أولیاء األمور شركاء في التعلیم! 

المشاركة االكادیمیة المتواصلة = النجاح في 
المدرسة = نجاح الطالب مستقبالً

تخّرج، فرص حیاة أفضل •
موظفي المدرسة مستعدین دائماً لمساعدة الطالب وعوائلھم في التواصل •

                                                                                      تعلیمیاً 

                                                                  



َحَرم وبنایة المدرسة 
َحرم مدرسي آمن و ُمحكم •
قاعة ألعاب ریاضیة / متعددة االستعمال•
مالعب تنس جدیدة وحّمام سباحة عصري•
مكان غداء الطالب في الھواء الطلق•
برنامج الیوم المّوسع (صباحي/مسائي)•



             المالبس المدرسیة المالئمة

 الھدف : المظھر الالئق مھم لنجاح الطالب

تعلیم الطالب ارتداء المالبس المالئمة لتھیئتھم لحیاة مھنیة راقیة •
القبّعات = خارج المدرسة فقط للحمایة من أشعة الشمس •
عدم كشف أجزاء من الجسم أو المالبس الشفافة التي تكشف المالبس الداخلیة •
الشورتات / التنانیر تكون بطول مالئم (غیر قصیرة بشكل ُملفت)•
ال تحتوي المالبس على شعارات او صور او تصامیم مبتذلة وغیر الئقة•



         األجھزة اإللكترونیة
 ھدفنا = تعلیم االستخدام المناسب لھذه االجھزة•
التوقعات المطلوبة من الطالب (عند الوصول الى المدرسة) غلق الھواتف •

المحمولة فوراً ووضعھا في الحقیبة المدرسیة
المدرسة غیر مسؤولة في حالة ضیاع أو سرقة االجھزة االلكترونیة•
اجھزة الكروم بوك ھي ملك خاص بمدیریة التربیة وتتم مراقبتھا من قبل مكتب •

إداَرة مساعد المدیر 
تأكد من قراءة اتفاقیة استخدام األجھزة االلكترونیة، حیث تحدد مسؤولیة أولیاء •

األمور في استخدام ھذه األجھزة خارج المدرسة 



           وجبة الفطور والغداء 

یتم تقدیم كال الوجبتین مجاناً لجمیع الطالب●
 یتم تقدیم وجبة الفطور ابتداًء من الساعة ٨:٣٠ صباحاً ●
خالل وجبة الغداء، یمكن للطالب شراء مشروبات و ●

وجبات اضافیة خفیفة - سناك 
                                                       



              برامج الدعم المدرسي

دورات تطویر اللغة االنكلیزیة•
صفوف دراسیة تحتوي على فئات طالبیة قلیلة العدد●
دعم الموظفین الُمساعدین ●

التعلیم الخاص•
تعلیم أكادیمي متخصص في اللغة اإلنكلیزیة والریاضیات للحصول على دعم ●

إضافي
صف ریاضي بدني حسب قابلیة الطالب●
التدریس المشترك بین األساتذة●
صفوف أساسیة●



جدول الَجَرس المدرسي للعام الدراسي القادم 

الیزال قید الدراسة. 

نحن نعلم بأننا سنتبع جدول الجرس المدرسي االعتیادي لبدء ونھایة الدوام من الثالثاء الى الجمعة، 9:00 صباحاً 
ولغایة 3:30 بعد الظھر وُیمكن للطالب الوصول الى المدرسة في تمام الساعة 8:30 صباحاً. 

مازلنا ال نعرف لغایة اآلن ماذا سیكون جدول یوم االثنین. عادًة یكون لدینا جدول الحد االدنى للدوام حیث یكون 
انصراف الطالب من المدرسة في تمام الساعة 2:30. لحد اآلن، النعلم كیف سیكون جدول الَجرس المدرسي. 

قُمنا أیضاً باتباع نموذج الجدول الزمني ھذا العام الدراسي. یعني ذلك أن الطالب یحَضرون الدروس ذات الترتیب 
الزوجي یومین باالسبوع والدروس ذات الترتیب الَفردي یومین باالسبوع حسب الجدول الَمدرسي للطالب. مازلنا 
ننتظر معرفة معلومات حول االحتفاظ باتباع ھذا النموذج من الجدول الَمدرسي للعام الدراسي القادم أو العودة الى 

النموذج السابق حیث یكون للطالب نفس الدروس التي یحضرونھا یومیاً. 



الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء الوقت

الدرس 
االستشاري

الدرس 
االستشاري

الدرس 
االستشاري

الدرس 
االستشاري  9:30 - 9:00

الدرس 2 الدرس 2 الدرس 1 الدرس 1 11:05 - 9:35

A فرصة الغداء A فرصة الغداء A فرصة الغداء A فرصة الغداء 11:50 - 11:05

4B الدرس 4B الدرس 3B الدرس 3B الدرس 12:40 - 11:10

4A  الدرس 4A  الدرس 3A الدرس 3A الدرس 1:25 - 11:55

B فرصة الغداء B فرصة الغداء B فرصة الغداء B فرصة الغداء 1:25 - 12:40

الدرس 6  الدرس 6  الدرس 5 الدرس 5 3:00 - 1:30

 جدول الَجرس الَمدرسي 

جدول الثالثاء - الجمعة

الدرس  الوقت 
الدرس االستشاري   9:15 - 9:00

الدرس 1 10:05 - 9:20

الدرس 2 10:55 - 10:10

A فرصة الغداء 11:40 - 10:55

3B الدرس 11:45 - 11:00

3A الدرس 12:30 - 11:45

4B الدرس 12:35 - 11:50

4A  الدرس 1:20 - 12:35

B فرصة الغداء 1:20 - 12:35

الدرس 5 2:10 - 1:25

الدرس 6   3:00 - 2:15

جدول یَوم االثنین 



 الدروس االختیاریة أو االلكتف 



درس التربیة الفنّیة (االلكتف-درس اختیاري) 

     



دروس اختیاریة أخرى
اكتساب مھارات دراسیة 

 درس اختیاري ُمساعد

عالم العمل
یكتشف الطالب في ھذا الصف نقاط قوتھم، 
قیَمھم، واھتماماتھم وُیشاركون في مھارات 

تعلیمیة لتھیئتھم لُمستقبلھم العلمي 

اللغة اإلسبانیة

علوم ھندسیة 

التمثیل والدراما



   التربیة الریاضیة 
خزائن وصنادیق الطالب :

یتم تزوید الطالب بإقفال ھذه الصنادیق لدرس التربیة الریاضیة (في حالة ضیاع •
القفل، كلفة الشراء تكون ٥$)

شّجع الطالب على وضع ممتلكاتھم الخاصة داخل ھذه الصنادیق وقفلھا خالل •
درس الریاضة 

السباحة 
سیسبح الطالب في درس التربیة الریاضیة یومین في االسبوع لُمعظم العام •

الدراسي (ماعدا فصول األشھر الباردة)
جزء من ھذا الدرس ھو تعلیم السباحة •



نوادي مدرسیة 



نادي التصویر الفوتوغرافي

  - األعضاء الُمشاركین 
         للمزید من االعالنات وتاریخ االطالع على حسابك على تطبیق َكوَكل كالس روم

االجتماعات

 اذا كانت لدیك المزید من االسئلة، یرجى التواصل مع األستاذ المسؤول عبر البرید االلكتروني: 
 tranellin@cajonvalley.net             

                  

mailto:tranellin@cajonvalley.net
https://classroom.google.com/c/MzU4NzY1NTUzNzda


نادي جام الموسیقي
نادي جام للموسیقى ُیقام كل یوم اربعاء بعد الدوام المدرسي من الساعة ٣:٣٠ الى ٥:٠٠ مساًء•

 نشجع طالبنا على استكشاف وعزف أالت موسیقیة جدیدة•

 معظم أعضاء النادي لدیھم خبرة موسیقیة قلیلة أو معدومة لكنھم یكتشفون بسرعة حبھم•

 للموسیقى.

 نحن نعلّم العزف على آالت موسیقیة كثیرة منھا الطبل، الكیتار، باز، المفاتیح الموسیقیة،•

والقیثارة.

ھدفنا لطلبتنا ھو االنغماس في الموسیقى و العزف بشكل جماعي مع نھایة العام الدراسي.•



برنامج الیوم المّوسع
یحتاج أولیاء األمور الى ملء رزمة االنضمام الى ھذا البرنامج EDP  الذي یشمل العروض 

التالیة: برنامج صباحي، برنامج منھِجي دراسي، برنامج ریاضي

البرنامج الصباحي •

من االثنین - الجمعة في قاعة األلعاب الریاضیة من الساعة ٧:٣٠ - ٩:٠٠ •
البرنامج المنھجي الدراسي•

من االثنین - الجمعة في الساعة ٣:٣٠ - ٦:٣٠ مساًء•
 برنامج ریاضي بعد الدوام المدرسي عادةً بعد ثالثة أسابیع من بدایة الدوام المدرسي•

الثالثاء الى الخمیس من الساعة ٣:٣٠ - ٦:٣٠ مساًء•
ما یقدمھ برنامج بعد الدوام الدراسي:

مساعدة في الواجب البیتي، نشاطات فنیّة وعلمیة، سناك او وجبة خفیفة ونشاطات •
ریاضیة بدنیة في الھواء الطلق



برنامج الریاضة بعد الدوام 
 فالك فوتبول- ایلول ، تشرین االول ، تشرین الثاني

 سباق الركض - تشرین االّول و الثاني
 كرة قدم - تشرین الثاني، كانون األول، كانون الثاني

 كرة سلة - شباط، آذار و نیسان
 ساحة ومیدان - ایّار

  فالك فوتبول- نھایة ایّار وبدایة حزیران



             ُمشاركة أولیاء األمور 

كیف یمكن ألولیاء األمور الُمشاركة في المدرسة؟
PTSA (جمعیة اولیاء االمور،المعلمین، والطلبة) •

قھوة مع المرشد االجتماعي •
مجلس إدارة المدرسة•
ELAC (اللجنة االستشاریة لمتعلمي اللغة االنكلیزیة)•

PIC (نادي أولیاء األمور) - كل ثالثاء لمتحدثي اللغة االسبانیة •

                                                 كل اربعاء لمتحدثي اللغة العربیة 



                                                       بوابة الوالدین 

التواصل مع األساتذة•

حسابات خاصة بالوالدین والطالب •

الحصول على معلومات الدخول الى البوابة من مكتب ادارة المدرسة•

درجات الطالب - الطریقة الوحیدة لالطالع على درجات الطالب•

 



              تطبیق كوكل كالس روم 
بیئة خالیة من األوراق•

یتم نشر الواجبات على ھذا التطبیق•

طریقة سھلة لالطالع على الواجبات المطلوبة وُمتابعتھا •

یستطیع الطالب استخدام تقویم كوكل لمتابعة الواجب البیتي •

والمعلومات االخرى 



فرص ونشاطات (المراحل الدراسیة ٧ و٨) 

صف القیادة الریاضیة
یعمل الطالب معاً في تخطیط و قیادة 

النشاطات الریاضیة خالل فرصة غداء 
الطلبة 

.

ASB
(رابطة ھیئة الطلَبة) القیادة الطالبیة، 

یخطط وُیدیر الطالب الفعالیات 
والنشاطات الطالبیة على مدار العام 

الدراسي

صف التدریس الفوتوغرافي
یتعلّم الطالب في ھذا الصف 

المدرسي التقاط الصور 
الفوتوغرافیة حول المدرسة. یتم 

استخدام ھذه الصور في دلیل الطالب 
السنوي،ممرات المدرسة وتزیین 

البوسترات، ومواقع التواصل 
االجتماعي

.

جینَیس بار 
یقدم الطالب في ھذا الصف الدعم 
والمساعدة التكنولوجیة للطالب 

والموظفین

بث تلفزیوني مدرسي
یقوم الطالب بتخطیط، إخراج، تسجیل، 
إعداد، و نشر بث أسبوعي  لجمیع طلبة 

المدرسة  یشاھدونھ خالل صف الھوم 
روم

صف اللغة اإلسبانیة 
یشارك الطالب في ھذا الصف على 

مدى عام دراسي كامل في ھذا الصف 
 االختیاري لیساعدھم في تنمیة 

مھارات تعدد اللغات
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شھادات تقدیریة لُطالب الرود َرَنرز 
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ُمشاركة ُطالب الُرود َرَنرز في نشاطاتھم التعلیمیة!



العاب موظفي المدرسة ضد الطالب





Students vs.  Staff ( رابط الفیدیو للشوط النھائي)

https://photos.google.com/share/AF1QipPMA9aRtoISTke3Ukotz8SucQoSuM-b3FQuuXYkyMV8oz8L69OkH6W7ztZwFe-Xfw/photo/AF1QipP6_ZxV7EzpT_CgMJ_pGIFyH398IbiJElnphltZ?key=Y0s3NzRqLXhLaXgzWUNBNHUzUkRPTWFuXzJzeUJB


37

رابطة ھیئة الطلبة



یوم الروح الریاضیة
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 حفلة عید الفاالنتاین 
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بث تلفزیون متوسطة مونتكمري 

http://www.youtube.com/watch?v=LGx4UwpHOCM


تطبیق َبیرنت سكَویر
تستخدم متوسطة موننتكمري ھذا التطبیق للتواصل مع عوائل ●

طلبتنا 
تأكد من االطالع على بریدك اإللكتروني وفتح حسابك على ھذا ●

التطبیق 
اتبع التوجیھات التي سوف نرسلھا في ھذا االیمیل وقُم باختیار ●

 مونتكمري 

تحتاج الى المزید من المعلومات؟ یرجى االطالع على ھذا الرابط 
Parent Square 

 https://www.cajonvalley.net/Domain/3000 أو  

https://www.cajonvalley.net/Domain/3000
https://www.cajonvalley.net/Domain/3000


البرنامج التعلیمي الصیفي
كامب كاھون 



                                                               تابعونا على 

مواقع التواصل االجتماعي:
http://facebook.com/MMScvusd :فیس بوك

http://twitter.com/MontgomeryCVUSD  :تویتر

http://instagram.com/MontgomeryCVUSD :إینستاكرام

http://facebook.com/MMScvusd
http://twitter.com/MontgomeryCVUSD
http://instagram.com/MontgomeryCVUSD


شكراً جزیالً!

نحن نقدر دعمك لنا ونتطّلع للعمل معكم 
ومع عوائلكم!

موظفي متوسطة مونتكمري-


