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على معلومات حول البرامج المدرسية وإنجازات  SKPS Community Insiderتحتوي النشرة اإلخبارية 

صفحة المشاركة وغيرها من األخبار عبر المدارس العامة المحلية. قم بزيارة  ديريةالطالب وقرارات الم

على الويب للحصول على الموارد واألحداث وغيرها من المعلومات المهمة   ديريةعلى موقع الم  المجتمعية

 للمجتمع. 

 انيشهر التراث اإلسب

العامة بأن تكون منطقة آمنة ومرحبة لجميع الطالب والموظفين والعائالت وأفراد  م كايزرلسيتلتزم مدارس 

في المائة من الموظفين على أنهم من   14وفي المائة من الطالب  46يعرف  كايزر،سيلم المجتمع. في مدارس 

بالشهر الوطني   مدارس سيلم كايزرتحتفل  عام. في كل وميولهم على مختلف اجناسهمأصل إسباني و/ أو التيني 

أكتوبر من خالل االحتفال بمساهمات األمريكيين الذين جاء أسالفهم من  15سبتمبر إلى  15للتراث اإلسباني من 

 مدارس سيلم كايزر العامةالجنوبية. تعترف  الوسطى وأمريكاة البحر الكاريبي وأمريكا إسبانيا والمكسيك ومنطق

 اقرأ اإلعالن على موقع المقاطعة. وتكرم شهر التراث اإلسباني بإعالن.

 سيلم كايزررس التوسع المزدوج في اللغة في مدا 

 يلمهذا العام يمكن لعدد أكبر من الطالب الوصول إلى تعليم اللغة المزدوجة )اإلنجليزية / اإلسبانية( في مدارس س

للغة  سيلم كايزرالعامة مع إضافة أربع مدارس ابتدائية ومدرستين متوسطتين إلى البرنامج. يشجع برنامج  ايزرك

باللغتين اإلنجليزية  القراءة و الكتابةوالوعي متعدد الثقافات مع تحقيق المزدوجة الطالب على تطوير التقدير 

اطلع على مزيد من المعلومات حول التسجيل والمدارس التي تقدم برامج ثنائية اللغة على موقع الويب  واإلسبانية.

 الخاص بالمنطقة. 

 ملتزمة بمنع التنمر يزرسيلم كا

العامة بتوفير بيئة يمكن للطالب من خاللها الدراسة والمشاركة في األنشطة المدرسية  سيلم كايزرتلتزم مدارس 

انظر الموارد والسياسات  والتهديد. ،والتنمر  ،والتمييز ،والترهيبوالعمل في بيئة خالية من اإلزعاج والمضايقة 

 .ديريةعلى موقع الم يلم كايزرالمتعلقة بمنع التنمر في س

 هل لديك أسئلة أو مالحظات؟ 

  صفحة المشاركة المجتمعيةلالطالع على الفعاليات وفرص المشاركة والموارد األخرى للمجتمع، يرجى زيارة 

من قسم   oronadoYuriana Cأو  Caleb Robertsب . ال تتردد في االتصال العامة سيلم كايزر لمدارس 

 .تواصللل  مدارس سيلم كايزرالعالقات المجتمعية واالتصاالت في 
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