
2018تشرين الثاني/نوفمبر           اخبار الطيار  

التقاليد العائلية التي ترعرعت في منزلي كانت تدور حول مائدة العشاء في عيد الشكر وتشارك في 

شيء واحد علي األقل نشعر باالمتنان له.  خالل هذا الوقت من السنه ال أستطيع ان أساعد ولكن 

وانا شاكره  التفكير في جميع الطرق التي تم تكريم انا لتكون بمثابه زعيم في آدامز االبتدائية. 

للموظفين التي ظلت منفتحة وتقبال وانا اعمل معهم للتاكد من اننا الوصول إلى كل طالب ، كل يوم.  

وانا شاكر لطالبنا الذين ياتون إلى المدرسة كل يوم حريصه علي التعلم ، وعلي استعداد لترتفع.  انا 

رعات ، لدينا الذين عملوا ساعات عديده لتنسيق جمع التب جمعية اولياء التالميذ و المعلمينشاكره لل 

ومساعده في اللوحة ، واستضافه عادله كتاب رائع ، وعالج موظفينا مثل الملوك.  وأخيرا انا شاكره 

لوالدينا ، الذي يعهد لنا مع ممتلكاتهم أثمن كل يوم. االباء الذين تظهر يوم السبت لرسم ، أو تقليم 

ا ليكون في هذه الرحلة معكم!الشجيرات مع ابتسامه.  آدامز االبتدائية هو مكان خاص وانا ممتن جد  

 جوناثان هيجدوس ، مدير   

  

 تهانينا
 آدامز االبتدائية المعلم لهذا العام

 ميالني فروست
آدامز االبتدائية. وهي تعمل مع الطالب في  2-ز في الصف االتحاد االفريقيهذه هي السيدة فروست السنه الرابعة في التدريس

من الصف الثالث إلى الخامس ، وتتعاون مع المعلمين عبر المستويات الدراسية لتسهيل اشراك طالبها في تحقيق األهداف 

 االجتماعية والتعليمية علي حد سواء.

 مطلوب متطوعين!

هل ترغب في مساعده طالب الصف الثاني والثالث من خالل برنامج جديد خاص لدينا ؟  قراءه كتاب 

سيعطي الطالب الكتب الحرة لممارسه القراءة في المنزل وأعاده القراءة في المدرسة.  نحن بحاجه إلى 

االتصال ميندي سوربورو في .  يرجى 9:15 –  45:8صباح يوم الجمعة من  –متطوعين ليوم األربعاء 

msorboro@wcpss.net .إذا كنت مهتما  
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