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أسبوع تقدير المعلم! وصلت المعلومات  7-3مايو 

 Jeffersonإلى المنزل وتم نشرها على صفحة 

Facebook  حول الطرق الممتعة التي يمكنك من
خاللها تقدير معلمك )معلميك( الطالب )المعلمين( 

 كل يوم.

-0202مقدمة إلى روضة األطفال للعام الدراسي  4
 االجتماع االفتراضي - 0200

)انظر الجزء الخلفي من النشرة اإلخبارية أو صفحة 
 لمزيد من المعلومات Facebookجيفرسون على 

 تفاصيل(

 the Curb صباًحا  كاتو و قهوه في 8:40   7
عاًما في  252االحتفال بمرور  -ألولياء األمور 

 مدارس ويتشيتا العامة

 يوم عيادة األسنان 20

 يوم عيادة األسنان * 21

 * آخر يوم للمكتبة

يحتاج الطالب إلى  -اليوم الميداني المعدل  24

 ارتداء مالبس مريحة وأحذية تنس .

 * آخر يوم في المدرسة! 25
 * إصدار تقارير التقدم

 تقويم مايو )آيار( 

 جيفرسون فالكونز متفوقون!  
Mrs. Evans, Principal and Ms. Pfeifer, Assistant 

 مايو ) آيار(2021 

 

 مرحباً عائالت جيفرسون ،

يسعدنا أن نعلن أنه سيكون لدينا يوم ميداني معدل هذا العام. اليوم الميداني هو تقليد طويل األمد يتطلع إليه طالبنا كل عام 
مايو. لسوء الحظ ، لن نتمكن من استقبال المتفرجين  02ويسعدنا الحصول عليه. سيكون اليوم الميداني لهذا العام يوم االثنين 

سيكون لكل مستوى صف وقت للخروج إلى الميدان مع احتياطات السالمة في  .COVIDهذا العام بسبب احتياطات 
 المكان. يرجى التأكد من ارتداء الطالب مالبس مريحة وأحذية تنس في ذلك اليوم للمشاركة واالستمتاع باألنشطة.

Ms. Ruland, Ms. Haney, and Ms. Walker 

 فُِقَد  وُوِجدَ 

لدينا العديد من العناصر في "المفقودات". إذا كنت تبحث عن 
القفاز أو صندوق الغداء أو القبعة أو السترة المفقودة ، فاطلب 

)فُِقَد   Lost and Foundمن الطالب التحقق من  
 وُوِجَد( بالقرب من صالة األلعاب الرياضية.

 حفلة الغسيل!  

 لعائالت جيفرسون 

  (S. Oliver Ave 555محطة الغسيل 

 وكنيسة إيست هايتس المتحدة الميثودية

 يودوا أن يدعوكم إىل 

 مساء   0066مايو )أيار( الساعة  91حفلة غسيل المالبس يوم 

ز ** ي مارتيني   ** مطلوب الحجز مع السيدة آب 

ز للعائلة. يرج     سنغطي تكلفة المستلزمات والغسالة والمجفف لما يصل إىل غسالتي 

 
 
ي ولم تحضز ، فلن تكون مؤهال التسجيل  لحجز مكانك. إذا قمت بالحجز مع السيدة آب 

ء ولم يعد بإمكانك الحضور  ي
ي إذا حدث ش  ي المستقبل! اتصل بالسيدة آب 

ز
لحفالت الغسيل ف

! اتصل عىل  .  9609-179بنهاية اليوم الدراشي ي  لزيارة السيدة آب 

 -أيها اآلباء

. لقد كان أمًرا غير معتاد للغاية ، لكننا ثابرنا. يسعدنا أننا تمكنا 0202/0202شكًرا لكم على دعمكم خالل العام الدراسي 

من إنهاء العام الدراسي بالحضور الشخصي ، وهو فرق كبير عن العام الماضي. ساعدنا التأكد من ارتداء الطالب ألقنعة 

وغسل أيديهم والبقاء على التباعد اإلجتماعي في الحفاظ على صحة الجميع وفي المدرسة نحن نشجعك على مواصلة هذه 

 .0202/0200الممارسات في المجتمع هذا الصيف حتى نتمكن من البدء شخصيًا للعام الدراسي 

هذا الصيف. إذا لم تكن قد اتصلت بمكتب  Caldwellتأهل العديد من طالبنا إلى معسكر سفاري الصيفي الذي يقام في 

 أبريل. 32المدرسة للتسجيل ، فتأكد من القيام بذلك قبل 

 راقب معلومات بدء التسجيل في المدرسة في يوليو وإذا انتقلت ، تذكر أن تخبر مكتب المدرسة.

 أتمنى للجميع صيفًا آمنًا!

Mrs. Evans 

 اآلباء واألوصياء ،

الغرض من هذا االتصال هو إبالغك بموقع ويب جديد لإلبالغ عن الدرجات 
.  يتم إدارة البوابة من قبل    KITEاألكاديمية لآلباء يسمى بوابة الوالدين

معهد اإلنجاز والتقييم بجامعة كانساس. و هو نفس القسم الذي يقدم تقييمات 
 الوالية.

في هذه البوابة ، سيكون لديك حق الوصول إلى تقارير الدرجات لطالبك 
)طالبك( الذين خضعوا الختبارات إجادة الرياضيات أو القراءة أو العلوم أو 

 .02-0202اللغة اإلنجليزية خالل العام الدراسي 

 ندعوك لمعاينة دليل الوالدين على الرابط التالي:

https://ksassessments.org/sites/default/files/
documents/Kite/Parent_Portal_User_Guide.pdf  

  KITEأو فيديو مفيد حول بوابة الوالدين 

https://vimeo.com/498442402 

 بمجرد وصولك إلى التقارير ، إليك دليل لفهم كل شيء في التقرير:

-https://ksassessments.org/understanding
score-students-your 

 بتلقي رسائل البريد   WPSسيبدأ أولياء األمور و األوصياء  في             

 مايو. 21اإللكترونية الخاصة بتنشيط الحساب خالل أسبوع             

https://ksassessments.org/sites/default/files/documents/Kite/Parent_Portal_User_Guide.pdf
https://ksassessments.org/sites/default/files/documents/Kite/Parent_Portal_User_Guide.pdf
https://vimeo.com/498441421
https://ksassessments.org/understanding-your-students-score
https://ksassessments.org/understanding-your-students-score


 
 قريباً جدا

 
0200-0202التسجيل عبر اإلنترنت للعام الدراسي   

0202يوليو  02االثنين   
0202يوليو  02الثالثاء   
0202يوليو  02األربعاء   

  

 Eastو  The Laundry Stationو  Wichita Breweryنود أن نشكر شركة 

Heights United Methodist Church  وPine Valley Christian 

Church  وCargill  وFern McGehee  لدعمهم المستمر لموظفي وطالب

 جيفرسون.

 .0200-0202نتطلع إلى العمل مع شركائنا في المجتمع والمتطوعين في العام الدراسي 

Ms. Abby Martinez  Phone #: 913-3203 

 مقدمة إلى التمهيدي

 منظمة الصحة العالمية: اآلباء واألطفال مؤهلون لاللتحاق برياض األطفال 

.0202) التمهيدي( في أغسطس   

لحضور  0202أغسطس  12سنوات في أو قبل  5)يجب أن يكون عمر األطفال     
 رياض األطفال) التمهيدي((

0202مايو  4الزمان: الثالثاء   

مساءً  2اجتماع أولياء األمور االفتراضي     

    

MSR تحديث الغياب و التأخير لـطالب ـ 

 أبريل )نيسان(   مارس ) آذار(    فبراير) شباط(   31-13كانون الثاني    12-4 كانون الثاني     كانون األول       تشرين الثاني      تشرين األول سبتمبر ) أيلول(      

 91 137 226.5      159.5       274.5  497     181.5       247  527                    الغياب

الغياب المستمر                        315            69.5       135.5     330  194.5       109.5      168  105.5 61.5 

 109 31.5  165                151       190  336      163       274  305                   التاأخير

 تحديث الغياب و التأخير لطالب الحضور في المدرسة 

 أبريل )نيسان(   مارس ) آذار(    فبراير) شباط(   31-13كانون الثاني    12-4 كانون الثاني     كانون األول       تشرين الثاني      تشرين األول سبتمبر ) أيلول(      

 NA    NA  162   342.5      294.5 429.5  250       493.5  527                     الغياب

 NA    NA  61   131.5      148.5 166.5  69       214  315              الغياب المستمر

 NA    NA  211   295      399  379  214       304  305          التأخير

 الغياب المزمن

هل تعلم أن طفلك يعتبر غائبًا بشكل مزمن إذا 

يوًما أو أكثر حتى  25.1كان قد تغيب لمدة 

 اآلن هذا العام؟

 نهاية العام / الصيف

ستحدث نهاية هذا العام الدراسي قريبًا! إذا كان الطالب 
لديه دواء في المدرسة ، فسيتعين عليه العودة إلى المنزل 

في الصيف. يرجى االتصال بممرضة المدرسة لترتيب الطريقة 
التي تريد بها إحضار الدواء إلى المنزل. سيتم التخلص من 

 جميع األدوية المتبقية في المدرسة.

 

ستأتي نماذج األدوية للعام المقبل إلى المنزل مع دواء الطالب. 
 يرجى إكمالها في وقت ما في يوليو للعام الدراسي القادم.

 Chelcieشكرا لك الممرضة  

 التسجيل المسبق للروضة  2021-22

من الممكن أن يكون مؤهالً  0202أغسطس) آب ( 32ها بتاريخ /إدا كان لديك طفل سيصبح في الرابعة من عمره

لنصف يوم بالروضة مجاناً يرجى زيارة موقعنا لتعبئة نموذج الرغبة في التسجيل 

https://www.usd259.org/page/4172 

بمجرد االنتهاء من معالجة نموذج الرغبة بالتسجيل ، ستتلقى إشعاًرا بالخطوة التالية ، وقد يتغير اختيار المدرسة 

 بناًء على  المتاح .

   N. Cleveland, Wichita, KS 61024   903 إذا كنت تحتاج مساعدة يمكنك الذهاب إلى موقع دنبر للمساعدة

للمزيد من المساعدة يمكنك الدخول و تسجيل طفلك بدون موعد مسبق ! نحن مستعدين للمساعدة من  الساعة 

 يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة   3:32.—8:32

 يرجى إحضار الطفل معك مع شهادة التطعيمات) اللقاحات(

 ) شهادة الميالد، جواز السفر، إشعار الوالدة من المشفى( 

 يرجى إبالغ هذه المعلومات إلى أصدقائك، أقاربك، جيرانك.

   8238 866 (326)أو   866(326) 8231للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال على الرقم 

 prekenrollment@usd059.netأو أرسل لنا رسالة إلكترونية على اإلميل  


