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       العزيز، Bayonneمجتمع 

 

 ESEAلتلقي جائزة البرنامج الوطني لمدارس  Woodrow Wilsonيسعدنا أن نعلن أن الحكومة الفدرالية للواليات المتحدة قد اختارت مدرسة 

 .2022-2021للعام الدراسي  Title Iتُمنح هذه الجائزة تقديًرا للتميز في التعليم المتخصص وبرامج   المتميزة لهذا العام.
  

على مستوى الوالية، بتقدير المدارس في  ESEAالمتميزة، وهو مشروع تابع للرابطة الوطنية لمديري برامج  ESEAيقوم البرنامج الوطني لمدارس 

( 2لمتحدة علنًا بشكل سنوي إلنجازاتهم المتميزة في مجال التعليم. هذه الجائزة هي شرف مرموق بشكل خاص، حيث يقع االختيار مدرستين )الواليات ا

 المتميزة. ESEAفقط بكل والية كل عام ليحصلوا على جائزة البرنامج الوطني لمدارس 
  

( وجميع طالبها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على كل عملهم الشاق Maureen Brownنود أن نشيد ونشكر مديرة المدرسة مورين براون )

( للعمل كفريق واحد SEPACالمذهل في دعم وتعليم جميع المتعلمين لدينا. كذلك نتوجه بالشكر ألولياء األمور واللجنة االستشارية للتعليم المتخصص )

( وقسم التعليم Dennis Degnanدة مساعد مدير المنطقة التعليمية الدكتور دينيس ديجنان )في تعليم طالبنا. يفخر قسم المناهج وطرق التدريس بقيا

 Kim( والمديرة السيدة كيم ديميديتشي )Jennifer Vecchiarelliالمتخصص لدينا بقيادة مساعد مدير المنطقة التعليمية السيدة جينيفر فيكياريلي )

DeMediciمنطقة التعليمية بأكملها.(، بقبول هذه الجائزة نيابةً عن ال   
  

( يوم األربعاء N.U.T. Dayالتعليمية ستحصل على أول يوم دراسي دون الزي الموحد ) Bayonneكمكافأة على هذا اإلنجاز المتميز، نعلن أن منطقة 

ن خالل ارتداء مالبس غير رسمية بدالً من في هذا اليوم، يتم تشجيع الجميع على المشاركة م  لجميع الطالب والموظفين في المنطقة. 2021نوفمبر  24

 الزي المدرسي أو مالبس العمل العادية.
  

يرجى من أولياء األمور التواصل مع معلمي   ، ستجري جميع المدارس فعالية مفتوحة عبر اإلنترنت.2021ديسمبر  1أيًضا، يرجى العلم أنه في 

ياء األمور في تحديد موعد وجهًا لوجه، يرجى التواصل مع معلم طفلك لتحديد موعد بشكل إذا رغب أي من أول  الطالب للحصول على جدول المواعيد.

 شخصي.
 

 .Woodrow Wildcatsأتمنى لكم يوًما سعيًدا وتهانينا لفريق 
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