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 ة�ودألا م�يقت بتكم
2022-2023 

 
ي�ولا / دلاولا �ع بج� بإ بلاطلاو   ي�� امب ة�ودألا م�يقت بتكم غال : 

امتسا � م ة�حص ة�اعر  مدقم لبق نم عقومو  لمتكم انا����ل ة�الو  نم ءاودلا بلط ةر  * صخر
ي�ولا / دلاولا لبق نم عقومو  لمتكم نيدلاولا ةقفاوم جذومن � نيوناقلا  ي  * 
ن� فوصوملا � ي بطم ة�لد�ص قصلم عم ة�لصألا هتوبع   ع�

. 306https://www.jpschools.org/Page/ دملا وأ نكم� اهل�محت ف� بتكم ةسر   *جذامنلا ة��لطملا ةرفوتم ي
 

إ ل�جستل ءاودلا  تاداشر

 �م بلاطلا �ع بج ي�ولا وأ دلاولا ةقفار مم JPSS لبق نم م�يقتلل   .ةضر
 . 2022 ف� وأ دعب 1 ويلوي دلا د�دجلا ةخرؤم ي  بج� نأ نوكت تابلط ة�ودألا ةلمتكملا ماعلل ي�ار
 بطملا ة�لد�صلا قصلم �ع ةدوجوملا تامولعملا اولا تامولعملا عم قباطتت �� ��� ع� ن� ةدر ي  . ب�بطلا بلط 
 كسلا ة�ودأ اوطلا تا��نو  ير ينلوس�ألا) ئر ن لجلا ،  ي��صقب ، نوجاكو تلاف ، تاتسا�د ،  مملا ىدل (خلإ ، مال�س�ان ، وكو ن� ةضر ي دم   .كلفط ةسر

ي دعوم د�دحتل ب�ر دملاب لاصتالا   .ةسر
 تيلا ة�ودألا ي لتس� ال  دملا اهسفن تابلطتملا عيمجب ة�بط ةفصو  مز ن� ةجر ي  .�عالا 
 ادإلا تابلط بلطتت تيلا ة�ودألا وأ ة�تاذلا ةر ي ��تاذ اهلمح متي  هجأ) ا لا قاشنتسا ةز نذإ (طقف Epi-pens مالقأو  و��

�
 ، نيدلاولا ةقفاومو  ، ب�بطلا نم ا

�دقعو  تياذلا لمحلل ً�ماك ا ي مم ةقفاومو  ،  دملا ةضر  .ةسر
 أ  ن��خت نكم� ال��� �موي 35 نم  ن� ة�ودألا نم ا ي دملا   .ةسر
 �ي�ولا / دلاولا �ع بج ن� تاوبع ل�جس� لوؤسملا غلابلا صخشلا وأ  ي دملا بتكم   .ةسر

 
ي�� ام لوبق JPSS ـل : 

 تيلا ة�ودألا ي ادإ لبق نم اهيلع ةقفاوملا متت مل   .ءاودلاو  ءاذغلا ةر
 جلا تاذ ة�ودألا تيلا ة��لطملا تاعر ي لل �قألا دحلا زواجتت  ش� جلا ةعنصملا ةك  .اهب �وملا ةعر
 ي�غ ة�ودألا بلط جذامن تيلا وأ ةلمتكملا  ي يغت مت  ي�  .اه
 تيلا ة�ودألا ي دملا ماودلا تاعاس دعب وأ لبق اهلوانت نكم�  ي�ر . 
 تيح ، ةد�دجلا ة�ودألا جلا ءاطعإ متي  اخ بلاطلل �وألا ةعر دملا صاصتخا قاطن جر  .ةسر
 طق ينعلا تار ن طقو   ملا وأ دلجلا تام��كو  نذألا تار  .تاضافحلا حفط تام��ك فالخب ، مهار
 تيلا ة�ودألا ي ي�يغتلا وأ عطقلا JPS فظوم نم بلطتت   .ءاطعإلا لبق 

 
لا ة�حصلا إ ي�دقمل ة�اعر  تاداشر

 
 انا����ل ة�الول لصفنم ءاود بلط جذومن ءاود لك بلطتي. 
 �لا مدقم �ع بج ملا ة�حصلا ة�اعر ن� لوقحلا عيمج لام�إ  صخر ي ن� ءاودلا بلط جذومن  ي  .انا����ل ة�الو  
 �جلا نوكت نأ بج  .ةبح 2-1 ، ثفن 4-2 ، يأ "ىدملا" لمش� ال دقو  ةددحم ةفوصوملا ةعر
 جلا زواجتت نأ نكم� ال جلا ةفوصوملا ةعر لا نم اهب �وملا ىوصقلا ةعر ش�  .ةعنصملا ةك
 �ات ةباتك بج ن� دوجوملا ة�حالصلا ءاهتنا خــــ�ر ي امتسا  دملا ة�ودألا بلط ةر دلا ماعلا ة�اهن" هنأ �ع انا����ل ة�الول ة�سر ي�ار كسعملا لمش�ل "  تار

لاو  ة�ف�صلا ب�  .نكمأ نإ ة�ف�صلا جما
 

 لودج بتكم م�يقت ءاودلا
 

  لا وأ ةفضلا ة���غلا روكذملا ەالعأ د�دحتل دعوم .نل متي لوبق يأ ش� ب فتاه ةفضلا ة�ق متي ل�جس� ة�ودألا نع ق��ط دعوم طقف - لصتا مقر
ا�ز  .  تار
 م رظنا  .د�عاوملا د�عاومو  ة�لمعلا ما�أل  ة�ودألا م��قت بتكم م��قت قفر
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