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آماده شده توسط:

 YEPکارکنان

فوریه دوست داشتنی

بیرون هنوز تاریک و بارانی است ،اما ما عاشق یادگیری در
داخل هستیم .در مدرسه ابتدایی ،ما در حال کاوش در
 Cranium Brain Breaksو در  ،Birch Creekدر حال کاوش
در ساخت کریستال ها با آلوم ،بوراکس ،شکر و نمک اپسوم
هستیم .هر سایت در حال حاضر به صورت آنالین با
داوطلبان مطالعه می کند.

مارس شیر و بره
در ابتدای ماه مارس ،کارکنان  CRBمتوجه شدند که دانش
آموزان ممکن است اهمیت شستن دست ها را فراموش
کرده باشند .اغلب این موضوع برای دانش آموزان خسته کننده
است ،بنابراین برای سرگرمی بیشتر آن را "درخشش در
دستان تاریک" نامیدیم .ماده درخشان پودری است که در زیر
نور  UVفلورسانس می شود .درخشش نشان دهنده میکروب
هایی بود که ممکن است روی دستان ما باشند .ابتدا شستن
مرتب دست ها و سپس شستن طبق دستورالعمل  CDCرا
آزمایش کردیم تا تفاوت را ببینیم و اهمیت شستن صحیح
دست ها را درک کنیم.

هوای گرم آوریل
با گرم شدن هوا در ماه آوریل ،دانش آموزان زمانی را در
فضای باز به مطالعه می گذرانند .در برچ کریک ،دانش
آموزان وب شارلوت را می خوانند تا واژگان مربوط به بهار و
کاشت را کشف کنند.

اردیبهشت است
در ماه می ،دانش آموزان به مطالعه گیاهان عالقه مند
شدند .آنها در مورد گیاهان خاصی تحقیق کردند تا در باغ
جعبه نصب شده در مدرسه خود برای جذب گرده افشان ها
استفاده کنند .دانش آموزان همچنین گیاهانی را که در یک
تراریوم رشد می کردند ،بررسی کردند .بخشی از یادگیری
شامل نحوه مراقبت از گیاهان و درک کار باغبانی بود که از
طریق زوم با کالس صحبت کرد.

زمان تابستان و یادگیری آسان است
در ماه جوالی CRB ،با شرکای ما در  FEEDدر برنامه
 Summer Splashشرکت کرد .در این برنامه ،دانش آموزان
مهارت های خواندن را تمرین می کنند و به یادگیری پروژه
محور می پردازند .هر هفته در روزهای پنجشنبه،
دانشآموزان بزرگتر برای دانشآموزان کوچکتر مطالعه
میکنند و دانشآموزان جوانتر با مربیان بزرگتر مطالعه را
تمرین میکنند.
یک برنامه تابستانی مدارس ، CRBدر ماه اوت ،برای دومین بار
ابتدایی را برگزار کرد که شامل سفرهای میدانی برای اولین بار
.بود

سه ماهه بهار
سفر به !UW

بهار امسال ،برنامه جوانان به
دانشگاه واشنگتن سفر کرد.

دانش آموزان می توانند با یک

مشاور پذیرش در یک سخنرانی
بنشینند و در مورد شرایط الزم

برای پذیرش در یک دانشگاه 4
ساله بیاموزند.

روی پلههای کتابخانه سوزالو و آلن

سواری
حمل و نقل عمومی
گروه ما برای سوار شدن با
قطار از کنت به سیاتل هیجان

زده

بود.

جوانان

همچنین

میتوانستند روی قطار سبک
بپرند و شهر را از نزدیک تجربه

کنند.

تصویر دو دانشجو در قطار بازگشت
به کنت

در ایستگاه SeaTac

علم محیط زیست
داخل کالس
از آتشفشان ها تا کمپوست
بهار امسال ،دانش آموزان در S.T.R.E.A.M
مختلف شرکت کردند .پروژه هایی با تمرکز بر

علم محیط زیست و پایداری برای زمین .درس
ها با تأمل در مورد چگونگی فوران آتشفشان ها

پس از مشاهده فوران کوه سنت هلن آغاز شد.
جوانان همچنین با آزمایش سطوح اسیدیته

خاک و ایجاد کوزه های خاک سازی خود ،در

مورد تشکیل خاک اطالعات کسب کردند.

کمپوست کردن درس مهم دیگری

بود زیرا دانش آموزان آموختند که

چه چیزی به رشد گیاهان در
زیستگاهشان کمک می کند و
گیاهان چند ساله خود را برای رشد

در تابستان کاشتند.

دانش آموزان در حال کاشت گیاهان چند ساله خود و
تزئین گلدان خود به تصویر کشیده شده اند

نوشتن داستان شما
گالری داستان
با نزدیک شدن به پایان فصل ،جوانان توجه

خود را به خواندن و نوشتن از طریق داستان

سرایی معطوف کردند.

جوانان در یک فعالیت گالری داستان

شرکت کردند که در آن به درخواستهای
نوشتاری مختلف پاسخ دادند تا به آنها

کمک کند تا داستانی درباره خود طوفان
.فکری کنند

دانشآموزان یاد گرفتند که شخصیتهای

خاصی را در داستانهای خود ،کلمات

توصیفی و آنچه برای ایجاد یک شروع ،میانه
.و پایان الزم است بگنجانند

فارغ التحصیل ارشد در کانون توجه
 .R. Sتفکر

"من خیلی تغییر کرده ام ،سال گذشته مدرسه به

نوعی آنالین بود و من یاد نگرفتم .امسال انگلیسی
خود را بهبود بخشیدم ،تمام کالس هایم را گذراندم

و امسال در مدرسه چیزهای زیادی یاد گرفتم.

وقتی برای اولین بار به این مدرسه آمدم .مدرسه

مدرسه مدرسه فکر کردم "وای من از این مدرسه

متنفرم" اما االن این مدرسه را دوست ندارم ،ای
کاش می توانستم بیشتر اینجا بمانم اما امسال

فارغ التحصیل شدم ،واقعا سخت کار کردم و سعی
کردم با کمک  CRBبهتر فارغ التحصیل شوم .من

واقعا سخت کار کردم و روی تکالیف ،نوشتن انشا

تمرکز کردم .هر روز".

 .R. Qتفکر

"امسال من اکنون بیشتر انگلیسی می دانم و

دوستان بسیار بیشتری دارم .چیزی که امسال به

من کمک کرد دوستانم ،معلمانم و برنامه بعد از

مدرسه  CRBهستند .بزرگترین چالش من درست
کردن نمراتم بود تا بتوانم فارغ التحصیل شوم و

بزرگترین موفقیت این است که من فارغ

التحصیل شدم و کار دارم".

نقل قول های دانشجویی
 - BSکالس نهم

"من از سال گذشته خیلی تغییر کرده ام ،در این یک سال از افغانستان

آمدم و اولین تجربه من در آمریکا بود .قبًال هیچ چیز در آمریکا ندیده
بودم .صحبت کردن ،صحبت کردن ،همه چیز برای من جدید بود .تغییر

کردم .صحبت کردن .خواندن و نوشتن زیاد ،اکنون می توانم با همه روان
صحبت کنم ،می توانم مشکالتم را حل کنم و خوشحالم ،پرسیدن از
معلمانم به من کمک کرد ،پرسیدن از دوستانم و پرسیدن سؤاالت بعد
از مدرسه کمک زیادی به من کرد .تمام کردم ،فکر کردم" ،اوه ،بعد از

مدرسه این کار را با  CRBانجام می دهم" برای من عالی بود!

 - FMکالس نهم

"امسال خوب بود ،من همه کارهایم را انجام دادم و اکنون در دبیرستان
هستم .خوب بود که به  CRBآمدم تا در مورد تکالیفم کمک بگیرم ،بزرگترین

چالش من انجام تمام تکالیفم بود و موفق شدم نمرات خوبی کسب کنم .در

برخی از کالس های من".

 - MRکالس نهم

"از سال گذشته زبان انگلیسی من ،گذراندن کالس هایم ،از دست

ندادن هیچ تکلیفی  -کامًال تغییر کرد .مادر و معلمانم امسال از من
حمایت کردند .بزرگترین چالش من از دست دادن بسیاری از تکالیف

بود .نمرات من اکنون پس از کار سخت خوب است".

نقل قول های دانشجویی
 - MRکالس نهم
"امسال متوجه شدم که چقدر از افراد اطرافم و برای تحصیالتم

سپاسگزارم  -برای همه چیز ،بنابراین واقعًا از این بابت سپاسگزارم.

چالش های من باعث شده سخت تر کار کنم و حمایتی که دارم .خانواده
ام ،من کارکنان مدرسه ،از  - CRBچه کسی واقعًا به من کمک کرد .این به

من کمک کرد تا تمرکز کنم و تا آنجا که میتوانم سخت کار کنم .نبودن

خانوادهام در کنار هم بزرگترین چالش من بود و نبود پدرم در اینجا برای
سال دوم و ناتوانی در نشان دادن .دستاوردهای من شخصًا به او تعلق می

گیرد ،اما برخی از آزمون های من در ترم دوم ،بزرگترین دستاوردهای من
این بود که رئیس کلوپ کدنویسی دختران و نایب رئیس انجمن

دانشجویان افغان  KMو نامزد شدن برای موسسه رهبری جامعه بود.

 - RSکالس نهم

"وقتی به اینجا آمدم ،چالش بزرگی بود زیرا من اینجا تازه کار بودم و اکنون
می توانم بیشتر از زمانی که به اینجا آمدم صحبت کنم .هر روز آمدن به

مدرسه باعث شد یاد بگیرم چگونه از معلمانم سوال بپرسم ،چگونه
صحبت کنم .تکالیف من  -مخصوصًا آمدن به  .CRBاین به من کمک زیادی

کرد به خصوص در کالس تاریخم زیرا همه آن به زبان انگلیسی بود .اکنون
می توانم خوب صحبت کنم ،بخوانم و بنویسم .وقتی برای اولین بار به اینجا

آمدم حدود  ٪20صحبت کردم اما اکنون می توانم در مورد  %80صحبت

کنید ،من به این افتخار می کنم ،خیلی تغییر کردم و بنابراین می توانم به

دیگران نیز کمک کنم".

برنامه نویسی تابستان
هنر ،بازی و بیشتر!
برنامه تابستان جوانان از  27خرداد امسال آغاز
شد!
دانشآموزان حتی در گرمترین روزها برای
گذراندن وقت در زیر نور خورشید ،شرکت در

و تجربه یادگیری از طریق  STEMپروژههای
سفرهای هفتگی ما در خارج از منزل یا موزهها
.وارد شدند

هفته اول برنامه با بازی های مفرح در فضای باز
و آموزش های هنری برای آشنایی با هنرجویان

جدید سپری شد .دانشآموزان در گروههای
دانشجویی پیراهنهای رنگارنگ ،قطعات سنگ

مرمر آب ،نقاشیهای مانداال و نقاشیهای
.دیواری خلق کردند

تصویر باال یک نقاشی دیواری است که توسط یک دانش آموز
و گروهش ایجاد شده است.

جوانانی که در زمین ها فوتبال بازی می کنند

برنامه نویسی تابستان
یادگیری پروژه محور

درس های  STEMما در این تابستان شامل چهار موضوع مختلف از سالمت و تندرستی گرفته تا

مهندسی بود .تصویر زیر برخی از پروژههایی است که جوانان روی آن کار کردهاند ،از جمله نقاشی

دیواری در جامعه برای هفته عدالت اجتماعی ،ساخت موشکهای بطری در طول و توسعه یک
بازوی روباتیک از اشیاء خانگی برای هفته مهندسی ما .دانش آموزان برای حل مشکالت و همکاری

در گروه های کوچک با هم کار کردند!

جوانان خود را در حال ساخت یک موشک بطری تصویر کردند

آبشار اسنوکوالمی

به سمت آبشار پیاده روی کنید
هر جمعه ،برنامه جوانان به یک سفر میدانی مرتبط با فعالیت

های  STEMروزانه ما می رفت .سفرهای مورد عالقه دانش
آموزان سفرهای خارج از منزل ما به آبشار اسنوکوالمی و مزرعه

ریشه بود.

سفر ما به آبشار اسنوکوالمی به دنبال درسهای سالمت و
تندرستی بود که در آن جوانان درباره شیوههای مراقبت از خود،

تصویر بدن ،تغذیه و قطع ارتباط با رسانههای اجتماعی یاد
.گرفتند

آبشار اسنوکوالمی
به سمت آبشار پیاده
روی کنید
ما مسیر آبشار اسنوکوالمی را به

سمت آب پیادهروی کردیم به این
امید که بچههایمان را از صفحه

نمایش بیرون بیاوریم و وارد

طبیعت کنیم.

دانش آموزان پس از یک پیاده
روی طوالنی در آب غوطه ور
شدند و از روز گرم تابستان

لذت بردند!

کشت ریشه در مزرعه
آموزش غذا
در مزرعه  ،Nurturing Rootsجوانان از یک

مزرعه اجتماعی بازدید کردند و در مورد رشد غذا
یاد گرفتند .جوانان توانستند سبزیجات را

برداشت کنند و در مورد آنچه برای نگهداری یک

مزرعه در طول سال نیاز است یاد بگیرند.

کشت ریشه در مزرعه

آموزش غذا

به نظر میرسید که فعالیتهای مزرعه
هیچوقت تمام نشد! دانش آموزان به

صورت گروهی به رقابت پرداختند تا

ببینند چه کسی می تواند از سنگ

چخماق و منابع طبیعی آتش بسازد.

تیم برنده یک اسموتی دریافت کرد و

دانش آموزان به ترکیب میوه های یخ زده
!روی دوچرخه اسموتی کمک کردند

ترکیبی از میوه های یخ زده روی دوچرخه اسموتی!

بیش از  80خانواده خدمت کرده اند!!

RIYAC

 RIYACبا وزارت بهداشت ایالت واشنگتن و شهر

کنت برای ارائه یک جلسه اطالعاتی برای جامعه در

مورد  .COVIDتشکر ویژه از کریس پورتر از DOH

برای اینکه سخنران مهمان ما بود و به سؤاالت ما
پاسخ داد و بهترین شیوه ها را برای مشارکت در
جامعه ارائه کرد RIYAC .به بیش از  160نفر با

کارگاه های آموزشی خدمات رسانی کرد و بیش از
 3000دالر لوازم نظافتی اهدا کرد!

