
مودي ستارز الشھرّیة

فصل الربیع
أھالً بكم في عدد مارس / أبریل  من النشرة اإلخباریة لمدارس مودي

شارككمامجتمعنافيالمساعدینحولبالتعلمقمنالقدوالدافئة!المشمسةباألیامنستمتعأنجًداالرائعومنالربیع!فصلحّللقد
اإلطفاءفوجإدارةرؤیةجًداالمثیرمنكانلقدالماضیة.األسابیعمدارعلىالحرائقمواجھةحولالتدریباتفيجمیًعاطالبنا

في منطقة ھافرھیل التي تعمل وتحافظ على سالمتنا!

أتمنى علیكم اإلستمتاع بھذه األیام الدافئة والتنّعم بقراءة رسالتنا اإلخبارّیة لشھري مارس / إبریل :)

Kristi-Lynn Craig, ECC مدیرة

أبرز التواریخ ضمن مفكرة المدرسة

مدرسّیة.عطلة-15إبریل●
المدرسیةالربیعفصلعطلة-22إبریلحّتى18إبریل●
الدراسّیة.المقاعدإلىالعودة-25إبریل●

Moody School - 59 Margin St, Haverhill - 978.374.3459
Moody PreSchool Extension - 514 Main St, Haverhill - 978.420.1901



أبرز النشاطات

التنّفس العمیق والتنظیم الّذاتي!
جي المھنّيالمركز العالتقدیم،

منالعدیدبرنامجنایتضّم،عواطفھم.فھمفيالطالبودعمالتنظیممجاالتمفھومحولالماضيالشھرفيمعكمتشاركنالقد
تجدونوالتھدئة.الذاتيالتنظیمموضوعحولالتأقلمفيالطالبلدعمموديمدارسفيباستخدامھانقومالتياإلستراتیجیات

أدناه ثالثة تمارین للتنّفس العمیق یمكنكم ممارستھا في المنزل! نتمّنى لكم التمّتع!

التنّفس بالبالون:
ضع یدیك على الجزء العلوي من الرأس وقم بعملّیة شبك اصابعك..1
قم بعملّیة التنّفس من خالل األنف وقّم برفع ذراعیك، ثّم قّم بنفخ البالون التخیلّي..2
تشابكاستمرارمعالذراعینوخفضببطءوالزفیرشفتیكعلىالضغططریقعنالبالونفيالھواءبتحریرقم.3

أصابعك والھبوط مرة أخرى فوق الرأس.
قم بالضغط على الجزء العلوّي من رأسك للقیام بإخراج كل الھواء التخیلّي..4
قّم بتكرار األمر ثالث مرات، ثّم قّم بإنھاء العملّیة ھذه بعناق نفسك..5
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كوب الھدوء
بالحرارة.الشعورحتىبرفقمًعایدیكأفرك.1
منالمستخرجةللحرارةإسمحالمغلقتین،عینیكعلىیدیكضع.2

عینیك بإرخاء جسمك.
عنبرفقتنزلقأصابعكأتركقّم.10الرقمحتىببطءبالعّدقم.3

عینیك ووجھك.

عملّیة استنشاق الكاكاو
الساخن.الكاكاورائحةتنّشققّم.1
لتبریده.الساخنالكاكاوفيببطءالنفخبعملّیةقّم.2
مرات.3األمركّرر.3

cbroderick@haverhill-ps.org-كریستياآلنسة

mmckean@haverhill-ps.org-مورییناآلنسة

nicole.surette@haverhill-ps.org-نیكولاآلنیة

معلومات حول روضة األطفال …
طاقم وفریق موديتقدیم،

المشاركةمنالتأّكدحضرتكممننرجوالخریف،فصلخاللاألطفالروضةببرنامجلإللتحاقسیتقّدمطالبكمكانإن●
الساعةمنإبریل13فيالتالياالجتماعإلىاالنضمامیرجىمارس،29إجتماعفاتكمإناألطفال!روضةباجتماع

اإلبتدائّیة.برادفوردمدرسةفيمساًء7:30الساعةحّتى6:00
ُیرجىاألطفال.روضةبرنامجضمنللتسجیلالروضةقبلمالمرحلةالحالّیینموديمدرسةطالبیحتاجال●

اإلتصال بمركز موارد أولیاء األمور لإلجابة على جمیع أسئلتكم المطروحة.
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الكتب التي نحب!

المدّرسین والموظفینتقدیم،

● ABC of Jobs People Do by Roger
Priddy

● First The Egg by Laura Vaccaro Seeger

طرق دعم مدارسنا …
ریفیروشارعماینشارععلىموديمدرسةتقدیم

عبرموديمدارسدعمیمكنكم

إرسال المحارم والمنادیل المعّقمة.●
المشاركة واالنضمام إلى منظمة اآلباء والموظفین.●
اإلنضمام إلى برنامج  بدیل األساتذة.●

أنشطة فصل الربیع …
طاقم وفریق موديتقدیم،

/الھواءعنیالحظھوماالمطرعاملحولشعورهتحدیدطالبكبمشاركةقّمالمطر.تحتالخارجفيبالسیرتمّتع●

بركةضمنالمشيعبرالماءرشبعملّیةاستمتعالمطر.تحتالخراجفيبالسیرقّمذلك.إلىوما/األرض/السحب
من الماء. قم برسم صوًرا لكیفّیة ظھور المطر.

وفيذلك.إلىوماالمشمسة،أوالغائمة،أوالممطرةاألیامالروزنامةعلىبالتحدیدقّمطالبك.معالطقسحالةراقب●
نھایة الشھر، قم بالرسم البیانّي لعدد األیام التي حّددت عبر كل فئة.

للتذّكر دائًما …
الرئیسيالمكتبتقدیم

.8المقاسحتى2Tمقاسذاتخفیفریاضّیًاببنطلوًناالتبّرعفيالتفكیرفیرجىالمالبس،بتنظیفتقومونكنتمإن●

شكًرا لدعمكم.
جمیععلىلإلجابةطالبكممدّرسمعلقاءلترتیبرائعةفرصةبمثابةإنھالوالدین،معالتواصلیومالجمعة،یومیعتبر●

أسئلتكم وللمراجعة عند وجود أیة مخاوف.

لإلطالع أكثر عبر مواقعنا:
Moody on Main

Moody on the River

إقرأ المزید على صفحتنا على فیسبوك:
Moody on Main

Moody on the River
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https://moodyext.haverhill-ps.org/
https://moody.haverhill-ps.org/
https://www.facebook.com/MoodyonMain
https://www.facebook.com/Moody-770100573062864/

