
 المجتمع من الداخل 
 كايزر-سيلمأخبار لمجتمع 

 2022, 1سبتمبر 

 

مكان المجتمع للحصول على معلومات حول البرامج المدرسية وإنجازات الطالب وقرارات   SKPS Community Insiderيعد 

 المقاطعة وغيرها من األخبار عبر المدارس العامة المحلية.

 SKPSإعالنات 

 تعرف على فريق المشاركة المجتمعية في المنطقة

للتركيز على  العالقات المجتمعية واالتصاالتاركة في ، انضم كاليب روبرتس ويوريانا كورونادو إلى فريق المش 2022منذ يوليو 

 تطوير شراكات جديدة مع تعزيز عالقاتها الحالية. سيعمل فريق التوعية مع مدير العالقات المجتمعية واالتصاالت لتخطيط وتنفيذ برامج

واالستراتيجية الشاملة لمشاركة مجتمع المقاطعة. ( SIAالتوعية من حيث صلتها بمبادرة المشاركة المجتمعية لحساب استثمار الطالب )

تعرف على المزيد حول فريق المشاركة المجتمعية في اتصاالت  . كايزر-سيلميعمل كل من كاليب ويوري كمنسقين مجتمعيين لمجتمع  

 ديرية الم

 العام الدراسي الجديد على االبواب 

-2022للعام الدراسي  سيلم و كايزرطالب إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء  40000في األسبوع المقبل ، سيعود ما يقرب من  

 . سيلم كايزرالفرص الجديدة للطالب والموظفين والمجتمع. مرحبا بك مرة أخرى ، . سيجلب هذا العام المقبل العديد من 23

 

 شاهد الفيديو 

 SKPSإفطار وغداء مجاني طوال العام لطالب 

المدرسي ، توفير  العامة في برنامج فيدرالي متاح كجزء من البرنامج الوطني للغداء المدرسي واإلفطار  كايزر-سيلمتشارك مدارس 

المسجلين في   SKPS، تتوفر وجبة إفطار وغداء مغذية لجميع طالب  23-2022 بالنسبة للعام الدراسي (.CEPاألهلية المجتمعية )

 تعرف على المزيد حول الوجبات المدرسية الفصول االفتراضية أو الهجينة أو الشخصية مجانا للعائالت. 

 23-2022بعد العام الدراسي   ان تقاعده علتبيري  دير العامالم

ول بيري: "في الحياة هناك مواسم ،  تق  .2023-2022عن خطتها للتقاعد في نهاية العام الدراسي  كريستي بيري  دير العامأعلنت الم

موسمي التالي والموسم   -ية أوريغون ، أعتقد أن الوقت قد حان للتخطيط للموسم المقبل وال في ديرة عامةكم  19ومع دخولي عامي ال  

إلى الجهود المبذولة إلشراك المجتمع األكبر  بيري لعب دور نشط في هذا العام الدراسي باإلضافة  ديرةواصل المست".  SKPSالتالي ل 

 كريستي بيري ديرة العامة تعرف على المزيد حول تقاعد الم حول أرضية مشتركة من حيث صلتها بإنجاز الطالب ونجاحهم. 

https://salkeiz.k12.or.us/ar/community-relations-communications/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/news/communications-outreach-team/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/news/communications-outreach-team/
https://youtu.be/zxfGjyFwaFo
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/childnutrition/SNP/Pages/Special-Provisions.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/childnutrition/SNP/Pages/Special-Provisions.aspx
https://salkeiz.k12.or.us/ar/news/free-meals-2022-23/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/superintendent/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/news/supt-announces-retirement/


SKPS  والمجتمع 

 Anahuac يزورون مزرعة أناهواك   SKPSقادة 

القادة من جميع أنحاء المقاطعة إلى مزرعة أناهواك للقيام بجولة للتعرف على زراعة األرض  دعا معهد كاباسيس للقيادة وفريق أناهواك

فتها وأعطيت فرصة لالستمتاع باألطعمة وإنتاج البذور األصلية لمجتمعاتهم األصلية. تعرفت المجموعة على تاريخ مزرعة أناهواك وثقا

موقع على   Anahuacالتقليدية مثل بوليلو )خبز تقليدي لذيذ( وأتول )مشروب تقليدي قائم على الذرة والماسا(. تعرف على المزيد حول 

Capaces Leadership . 

 حقائب أمل للطالب  يوفر كايزر-سيلممجتمع 

حقيبة لطالب   1500 توفير حقائب األمل للطالب لتسليم أكثر منوجميع شركاء المجتمع المشاركين في  Intelشكرا جزيال لشركة 

المدارس االبتدائية الذين التحقوا بالمدرسة هذا الصيف. تم تخصيص كل حقيبة مع مالحظة مكتوبة بخط اليد ورسالة أمل إيجابية. كما  

اء  تضمنت الحقيبة نشاطا في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطالب إلكماله. الطالب ممتنون لللطف والدعم من شرك

 المقاطعة.

 2018جديدة بفضل سندات  SKPSمساحات تعلم 

مرة أخرى هذا الخريف في مساحات جديدة ومحسنة ، وذلك   سيلم كايزرسيتم الترحيب بموظفي المدارس والطالب في تسع مدارس 

 .  2018لسندات بفضل دعم المجتمع 

، ومن المقرر أن يكون العديد منها جاهزا للطالب في   2022في البناء في بداية صيف عام بدأت أكثر من اثنتي عشرة مدرسة إضافية 

. الطالب متحمسون للتحسينات. استمع إلى ثالثة طالب في الصف الثالث في برينغل يشاركون حماسهم  2023أوائل خريف عام 

 .  partners وأفكارهم حول التحسينات الممولة من السندات ل

 

 شاهد الفيديو 

 مع شركاء المجتمع العمل عن كثب - SKPSأنظمة السالمة 

نظام قوي ومتصل   SKPSهي أولوية المقاطعة. لدى  SKPSسالمة ورفاهية جميع الموظفين والطالب وأفراد المجتمع في مرافق 

بالمجتمع ومعترف به وطنيا لتحسين السالمة المدرسية بشكل استباقي واالستجابة بسرعة. تعرف على المزيد حول أنظمة السالمة في  

 .  ديريةموقع الماإلنترنت على المنطقة عبر 

 ____________________________________________________________ 

 هل لديك أسئلة أو مالحظات؟ 

 كايزر-سيلملمدارس  صفحة المشاركة المجتمعيةيرجى زيارة  للمجتمع،للحصول على األحداث وفرص المشاركة والموارد األخرى 

من قسم العالقات   يوريانا كورونادوأو  كاليب روبرتسالعامة  على موقع الويب الخاص بالمنطقة. ال تتردد في إرسال بريد إلكتروني إلى 

 . SKPSالمجتمعية واالتصاالت في  

 

https://capacesleadership.org/
https://capacesleadership.org/anahuac/
https://capacesleadership.org/anahuac/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/news/sos-bags-of-hope/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/2018-bond-program/about-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/news/summer-2022-bond-construction-making-great-progress/
https://www.youtube.com/watch?v=Nlo6ti3FLvg
https://salkeiz.k12.or.us/ar/news/school-safety-systems-skps/
https://salkeiz.k12.or.us/ar/community-engagement/
mailto:roberts_caleb@salkeiz.k12.or.us
mailto:coronado_yuriana@salkeiz.k12.or.us
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