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 رسالة ُمدیرة المدرسة

 
 :Pleasant Ridge أعزائي عائالت بلیزانت ر�دج

 
نتطلع إلى العمل  Pleasant Ridgeُمثیرة. نحن في بلیزانت ر�دج مرح�ًا �كم في بدا�ة أخرى لسنة دراس�ة 
طالبنا هي نمو  Pleasant Ridgeاس�ة في بلیزانت ر�دج أهدافنا األسمعكم ومع طفلكم (أطفالكم) هذا العام. 

�مي وتطو�ر عادات إیجاب�ة للح�اة. وسوف نحقق ذلك عن طر�ق تحدید توقعات عال�ة في مجاالت داألكا
ن في تلك المجاالت من أجل ضماوسیتم إدراج العلوم والدراسات اإلجتماع�ة القراءة، والكتا�ة، والر�اض�ات. 

 طالب ُمتمیز�ن.
 

سیتم أجا�ة  .ُكتیبة دقائق لقراءة معلومات الال �مكن تحقیق هذه األهداف بدون مساعدتكم، لذا یرجى أخذ �ضع
إلتصال أسئلة، یرجى ا محول إجراءاتنا وس�اساتنا. إذا كانت لد�ك مالعدید من األسئلة هنا التي قد تكون لد�ك

 أو �المكتب. م�معلم طفلك
 

ظ�مة أش�اء عسو�ة، �مكننا أن نفعل هذه سوف تكون سنة ُمدهشة. شكرًا ُمقدمًا على عملكم الجاد وجهدكم. 
 لألطفال.

 
 بإخالص،

 
 Sara Porterسارا بورتر 

 دیرة المدرسةمُ 
 
 

، كما هو ُمعدل، الُمتعلقة �حقوق الطالب ومسؤول�اتهم، Indiana لقانون إند�انا GCCSك الُكبرى ر مدارس مقاطعة كالهذا وس�اسات  الطالب ُكتیببین اللغة الواردة في وجود تناقض  حالةفي 
 تغلب. GCCSفأن قانون الوال�ة و / أو لغة س�اسة 
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_____________________________________________________________________________ 
 اإلنصرافمعلومات الوصول / 

 القصوى. أولو�تنا�عد الظهر. إن سالمة جم�ع أطفالنا هي  3:35ص�احًا و�نتهى الساعة  9:00یبدأ الیوم الدراسي الساعة 
 

لسالمة  .24على ُركاب الس�ارات دخول المبنى عبر �اب رقم  ص�احًا. 8:35الطالب قبل الساعة یجب وصول ال الوصول: 
 أطفالكم، یرجى �قاء األطفال داخل س�اراتكم حتى �شیر موظفي المدرسة للطالب للدخول إلى مبنى المدرسة.

 
�عد  3:40و 3:25یر إ�طاء ما بین الساعة من غ�عد الظهر، سیتم صرف ُركاب الس�ارات  3:25عند الساعة : نصرافاإل 

سوف یتم صرف الطالب الذین �قطنون  �عد الظهر. 3:40و 3:15ال ُ�سمح �صرف األطفال من المكتب بین الساعة  الظهر.
�عد الظهر. الس�ارات غیر مسموحة في هذه المنطقة.  3:30إبتداءًا من الساعة  5من �اب رقم  Creeksideفي ُشقق كر�كساید 

 ولي األمر/  األهلو�جب أن �كون . 5و�جب أن �قوم األهل / ولي األمر بإظهار ال�طاقة الشخص�ة عند إستعمال �اب رقم 
 �عد الظهر. 3:35الساعة موجودًا على الطرف األخر لمالقاة الطفل. سیتم صرف راكبي الحافالت 

 
ُتدیر برنامج قبل و�عد المدرسة للطالب الذین �حتاجون إلى رعا�ة  الُمجتمعات المحل�ة في المدارسبرنامج ما �عد المدرسة: 

 في شارلستاون النقل من وٕالى المدرسة. St. Michaelسوف ُتزود حضانة القد�س میخائیل  أطفال قبل أو �عد المدرسة.
_____________________________________________________________________________ 

 الحضور

ور ضمان الحض ولي األمر/  ول�ة القانون�ة على عاتق الوالدوتقع المسؤ الحضور الجید ضروري لنجاح طفلك في المدرسة 
 الُمنتظم. ُیرجى الرجوع إلى س�اسة مجلس مدارس مقاطعة كالرك الكبرى.

 
یتم قرع  .ة�الدراس الفصول حًا من أجل اإلستعداد لبدءص�ا 8:55الساعة �حلول من المتوقع أن یتواجد الطالب في الصفوف 

 .ص�احاُ  9:00الساعة یبدأ الیوم الدرلسي  .9:00، و�تم قرع إشارة التأخیر الساعة ص�احاً  8:50الساعة جرس/إشارة تحذیر 

وز للوالدین بواسطة مكتب المدرسة. و�ج تأخرإلتصاالت الُمتعلقة �سبب الغ�اب / الإ�الغ جم�ع ایجب اإل�الغ هاتف�ًا عن الغ�اب: 
ومع ذلك، فمن الُمحتم إن �كون اإلتصال الرئ�سي هو مكتب المدرسة.  ؛تأخرف�ما یتعلق  �الغ�اب / ال الُمدرسال �أ�ضًا اإلتص

، أو تغییرات تأخر، أو ص�احًا ألي غ�اب 10:00إلى مكتب المدرسة قبل الساعة  ولي األمرأو  مكالمة هاتف�ة من الوالدوُتطلب 
 مــــــى رقـــــــال علصساعة في الیوم عن طر�ق اإلت 24م على صندوق البر�د العا�مكن ترك رسالة بر�د صوت�ة ى الجدول. لع

ف�ما یتعلق �سبب غ�اب أو تأخر الطالب حتى  األمرولي إذا لم یتلقى المكتب ُمكالمة هاتف�ة من الوالد /  .812-256-7286
 ما یلي: ةالرسالتحتوي سیتم إجراء مكالمة هاتف�ة آل�ة لتحدید سبب عدم وجود الطفل في المدرسة. سص�احًا،  10:00الساعة 

 
 مدرسة بلیزانت ر�دج اإلبتدائ�ة مرحً�ا ، هذه رسالة من مكتب الحضور في

Pleasant Ridge Elementary ،سم) كان غائً�ا مك �أن طال�ك (اإللنتصل لنع
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في مدرسة تصال �مكتب الحضور إل الیوم. یرجى ا 10:00عن المدرسة الساعة 
أو  ،الغ�اب�ضاح إل الب�مدرسة الط 7286-256-812الطالب على هاتف رقم 

مكنك تصلت �مكتب المدرسة، �ُ إإرسال مذكرة موقعة عند العودة إلى المدرسة. إذا 
یرجى الضغط على رغبت اإلستماع للرسالة مرة أخرى، تجاهل هذه الرسالة. إذا 

 لكم. مفتاح النجمة. شكراً 
 

ل نعلم أن الحضور له تأثیر كبیر على نجاح الطالب �شكو نقدر دعمك وتعاونك للعمل كشركاء في البرامج التعل�م�ة لطفلك. 
 أي أسئلة حول هذه العمل�ة.عام. یرجى االتصال �مكتب المدرسة إذا كان لد�ك 

 
من وكالة  یتطلب تقر�راُ قد فإن الغ�اب  ص�احًا، 10:00�حلول الساعة  األهلإذا ال یتلقى المكتب مكالمة من األعذار الكتاب�ة: 

و�جب إرسالها إلى المدرسة مع طفلك عند  غ�ابوال تأخراألعذار الكتاب�ة مطلو�ة لل. على ورق رأسي أو أخصائي طبي ُمرخص
 .�رتقر ال عذر عند تزو�د�غ�اب بدون عذر لغ�اب تتصل لتبلغ عن الغ�اب. و�مكن تغییر أي  لم عودته / عودتها إذا

 
اإلبتدائ�ة  Pleasant Ridgeمدرسة بلیزانت ر�دج تعترف من المتوقع أن �حضر األطفال إلى المدرسة كل یوم.  عذر:� غ�ابال
 :، الطبیب، أو غیرهم من الوكاالت المسؤولة بتأكید الغ�ابولي األمر، ، عندما �قوم الوالدلطالب لألس�اب التال�ةعذر ل� غ�اب�ال
 

 ألمرولي ااألمراض الشخص�ة التي تشمل الحمى، والتقيء، واإلسهال، والحوادث، واإلصا�ات، أو أمراض أخرى �قوم الوالد أو  •
المواعید الطب�ة أو مواعید طبیب األسنان، مع توفیر  .حوادث) 5(ال یز�د عن  بإ�الغ المدرسة عنها كتا�ة أو عن طر�ق الهاتف

 الوثائق الالزمة والتي ال ُ�مكن جدولتها خارج الیوم المدرسي.
 .أو قر�ب آخر وفاة عضو أسرة ُم�اشر •
موافقة مسؤول الكن�سة مطلوب من أجل الو  ولي األمرالوالد / اإلشعار الُمسبق لمدیرة المدرسة أو مندو�ها من قبل الشعائر الدین�ة.  •

 على الطلب.
 ظروف ُمخففة أخرى التي ستحددها مدیرة المدرسة قبل الغ�اب. •
 الخدمة كوصیف في جمع�ة إند�انا العامة. •

 
 �عد الظهر ألي سبب سوف ُ�حسب ُمتأخرًا. 3:25الساعة  قبلص�احًا، أو �غادر  9:00الساعة  �عدأي طالب �صل  :تأخرال

حضار إ قبل الذهاب إلى الصف. یجب تأخرللحصول على إذن  المكتبالذهاب إلى إذا كان الطفل ُمتأخرًا، یجب عل�ه / علیها 
سجیل الحضور، من قبل الشخص الذي ُ�حضر الطفل ، وتالمكتبص�احًا إلى  9:00الذین �صلون �عد الساعة  األطفالجم�ع 

اح للطالب الُمتالوقت إن من المكتب.  تأخرلن ُ�سمح للطالب الدخول إلى الصف من غیر إذن ال .تأخرلتلقي إذن الإلى المدرسة، 
ص�احًا، وال�قاء  9:00على جم�ع الطالب أن �كونوا ُمستعدین وموجودین في المدرسة �حلول الساعة  مهم جدًا. إلنجاز الواج�ات

وس�قوم موظف �مرافقة أي طالب إلى الصف إذا لزم األمر.  �عد الظهر. 3:25عند الساعة اإلنصراف في المدرسة لحین موعد 
 ومن الضروري عدم مقاطعة الصفوف متى ما بدأ الیوم التعل�مي.
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رتفاع إ / إنها تعاني أي من التال�ة: �عاني �شكل عام، سوف یتم إرسال طفلك إلى المنزل إذا ظهر إنه المرض في المدرسة:
 إلتهاب –، أ�ة حالة تتطلب ُمراجعة الطبیب )، التقیوء، آالم في الصدر أو المعدة، اإلغماء، اإلصا�ة100.0درجة الحرارة (+

ومن أجل سالمة جم�ع حش�شة القمل (قمل الرأس)، اإلسهال، إلى أخره.  �اطن العین، الطفح الجلدي أو اإلحمرار غیر الُمفسر، 
 ساعة بدون دواء قبل العودة إلى المدرسة. 24الطالب، على الطالب (الُمصابین �الحمى) أن �كونوا خالین من الحمى لمدة 

 
مركز ُمكافحة األمراض هذه لتعز�ز العادات ، ُیجرى إت�اع إرشادات COVID-19 19-�سبب مخاوف كوفید :نزلالمرض في الم

الصح�ة وحما�ة أسرتك: إذا كان طفلك مر�ضًا �أي مرض، أ�قه في المنزل وٕاتصل �ُمقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك. تحدث 
ال الق�ام بها في المنزل لمواك�ة واج�اتهم المدرس�ة. تجنب اإلتصمع المعلمین حول مهام الفصل الدراسي، واألنشطة التي ُ�مكنهم 

الوثیق مع الناس الذین �عانون من المرض.*قم بتغط�ة السعال أو العطس �مندیل ورقي، ثم قم برمي المندیل في سلة المهمالت. 
لحمام؛ قبل األكل؛ و�عد مسح أنفك، ثان�ة على األثل، خاصة �عد الذهاب إلى ا 20*إغسسل ید�ك كثیرًا �الماء والصابون لمدة 

  كحول على األقل. %60أو السعال، أو العطس. إذا لم �كن الصابون والماء متوفر�ن �سهولة، إستخدم ُمطهرًا للیدین �حتوي على 
 

 ین�غي إتخاذ الترتی�ات بخصوص الواجب المنزلي حتى ال یتخلف طفلك عن العمل في الصف.الواجب المنزلي: 
 

یجب إ�قاء أرقام هواتف المنزل والهواتف الخلو�ة وتلك الخاصة �أماكن عمل األهل واألشخاص حاالت الطوارىء:  لإلتصال في
. یرجى اإلتصال �المكتب إذا PowerSchool�اورسكول برنامج الممكن اإلتصال بهم في حاالت الطوارىء ُمحدثة دائمًا في 

 الدراس�ة.حصل أي تغییر على أي من هذه األرقام خالل السنة 
 

 .19-قد یتم تعدیل س�اسة الحضور �سبب كوفید
 

�ة ، یجب على الطالب الحفاظ على نساإلستعداد المهنيالكل�ة و شهادة في محاولة للوفاء بتوقعات  نس�ة الحضور المطلو�ة:
ت الُمجملة أدناه تح. و�خضع الطالب الذین �فشلون في إست�فاء هذا المع�ار لإلجراءات )%95( وتسعون �المئة خمسة حضور

 .تأخرالغ�اب وال
 

س�قوم أفراد المدرسة �محاولة معقولة إلخطار الوالدین عندما ال یتم التحقق من الغ�اب خالل الوقت : تأخراإلفراط في الغ�اب وال
 الطالب. اتالمحدد؛ ومع ذلك، فإن القانون واضح، تقع على عاتق الوالدین مسؤول�ة إخطار المدرسة �غ�ا�

 
أو من ینوب  ،) أ�ام في السنة الدراس�ة، یجب على المدیرة5ما مجموعه خمسة (عن عند تغیب الطالب (بدون عذر)  •

 عنها اإلتصال بولي األمر، على سبیل اإلهتمام.
) یومًا في السنة الدراس�ة، ُترسل المدیرة، أو من 15عند تغیب الطالب (بدون عذر) عن ما مجموعه خمسة عشر ( •

 ول إشعار قانوني.ینوب عنها أ
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) یومًا في السنة الدراس�ة، تقوم المدیرةـ، أو من 25عندما یتغیب الطالب (بدون عذر) عن ما مجموعه خمسة وعشر�ن ( •
تغیب من المدرسة من دون إذن"، و�تم إحالة الطالب  ینوب عنها بإرسال اإلشعار القانوني الثاني، وُ�كمل المسؤول "ب�ان

 إلى داع�ة التغیب عن المدرسة.
 

وممرضة المدرسة التواصل الوثیق حول جم�ع القضا�ا الصح�ة المتعلقة �الطالب. عندما یبلغ ُیتا�ع موظف الحضور سوف 
ة ستشارة ممرضة المدرسإأو أكثر الغ�اب �سبب المرض، مع ب�ان الطبیب أو بدونه، سیتم حاالت غ�اب ) 10الطالب عشرة (

لتحدید ما إذا كان هناك حاجة إلى شرح أكثر تفص�ًال لنمط المرض المزمن لدى الطالب من الطبیب. سیتم توفیر تفاصیل محددة 
 المدرسة، وٕاذا كان مر�ضًا، فیجب أن �كون في المنزل.لك من قبل مدرسة طفلك. إذا كان طفلك �صحة جیدة، یجب أن �كون في 

_____________________________________________________________________________ 
 / برنامج الفخرالسلوك 

و مز�ج من ه نعتقد أنه ُ�مكن للطالب أن یتصرفوا �شكل ُمناسب في المدرسة. السلوك الُمتوقع في مدرسة بلیزانت ر�دج اإلبتدائ�ة
سوء سلوك الطالب ُ�عیق ُكل من التعلم والسالمة. السلوك غیر المقبول  ، وٕاحترام اآلخر�ن، وٕاعت�ارات السالمة.الل�اقة الُمشتركة

الطالب الخاص  حقوق ومسؤول�ات ُكتیبُمجملة في س�اسات السلوك  و�صرف اإلنت�اه من ُفرص التعلم.ُ�عطل الُصفوف الدراس�ة 
 ).ُكتیببرى (مشمول في هذا الُمقاطعة كالرك الكُ �مدارس 

 
 المرحلة �عدلما س�فعل ذلك ومعه خطة  المدرسةیترك كل طالب  الُكبرى في التأكد من أنوتتمثل ُمهمة مدارس ُمقاطعة كالرك 

ى ولتحقیق هذا الهدف، یجب أن �كون لد في الكل�ة، في الج�ش أو في مجال العمل.للحصول على مز�د من التعل�م  الثانو�ة
الطالب مهارات أكاد�م�ة، ولكنهم �حتاجون أ�ضًا إلى مهارات لینة، أو مهارات عمل�ة التي تضمن أن الطالب سینجح في تعل�مه 

 / تعل�مها ولكن أ�ضًا في مكان العمل والح�اة.
 

وتعل�م تحدید  ،التوقعات الُمشتركة (الُمثابرة، واإلحترام، والُم�ادرة، والثقة، والكفاءة) دارس �مخاط�ةس�سمح برنامج الفخر للم
سؤدي تعل�م تلك التوقعات وق�اس أداء الطالب إلى مهارات توظیف قو�ة، وتوفیر الب�انات األهداف، ومهارات التنظ�م الذاتي. 

ات تقد�م شهادة أخالق�ات العمل إلتقان اإلستعداد الوظ�في للكل�وسیتم تقدیر الطالب ب .كل طالباإلستعداد الوظ�في للتحدید 
(CCR) ، ُمداخالت السلوك اإلیجابي والدعم و(PBIS)12في الصف ، وأخالق�ات العمل. 

 
____________________________________________________________________________ 

 الخاصة خالل الفعال�اتالسلوك 

عندما �كون هناك ُمناس�ات  Pleasant Ridge Elementary Schoolُ�مثل الطالب وآسرهم مدرسة بلیزانت ر�دج اإلبتدائ�ة 
أ�ضًا معاییر السلوك وقع تتُ ، Pleasant Ridgeتوقع المعاییر األكاد�م�ة العال�ة في بلیزانت ر�دج تُ ومثلما تحت رعا�ة المدرسة. 

رار وٕاستخدام اللهجة البذیئة، رفس القدمین، التشك�ك في قفي األحداث الر�اض�ة/الفعال�ات الخاصة، ممنوع اإلستهجان،  العال�ة.
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توجد  .كل طالب موجود لتحسین أدائه/أدائها وللتعلم من لعب اللع�ة أو الُمشاركة في النشاط الحكم/أو األشخاص ذو السلطة.
 .الر�اضي GCCSي كتیب مدارس مقاطعة كالرك الكبرى توقعات السلوك المحددة للمشاهدین ف

 
 وال نستهجن، أو نستخدم تصنعات ُمهینة في أي وقت.نحن ال نهمس،  •
 نحن ُنشجع فر�قنا �قوة، ولكننا ال نصرف إنت�اه الفر�ق األخر عن بذل قصارى جهدهم. •
 بل�اقة.�سماحة، ولكن الر�اضي الحق�قي هو الذي یخسر ذكر أنه بإمكان أي شخص أن �فوز ننحن  •
 نبذل قصارى جهدنا لل�قاء في مقاعدنا وتشج�ع فر�قنا. •
 دائمًا ُنرحب �ضیوفنا. •
 عندما �أتي طفل إلى فعال�ة ما، یجب عل�ه/علیها ال�قاء في قاعة اللعاب الر�اض�ة/العمارة. •
 ن �النظام أو ال�الغین �المغادرة إذا أملى سلوكهم ذلك.سوف ُ�طلب من الطل�ة غیر الُمشرف علیهم، أو الُمخلی •

 
_____________________________________________________________________________ 

 أع�اد الم�الد

ُندرك ن بیومهم الخاص. نحعتراف من المكتب لإلقلم رصاص لعید الم�الد وٕاعطائهم سیتم ذكر الطالب ضمن اإلعالنات الیوم�ة 
 أن هذا ُمهم ألطفالنا.

 
الُكبرى،  س�اسة مدارس مقاطعة كالركلالسكري، والحساس�ة الغذائ�ة، وكذلك إمتثاالُ  مرضطالب مثل للنظراً لإلحت�اجات الصح�ة 

لب أي نوع من ُ�مكنك ج ال�سكو�ت والكعك الصغیر الُمز�ن وغیره من الحلو�ات ألهداف اإلحتفال �أع�اد الم�الد.بجلب  ال ُ�سمح
د أش�اء صغیرة طر�فة/أك�اس حلوى عید الم�الاألطعمة الصح�ة مثل الفاكهة، والكعك ُمنخفض الدسم، والجبن أو الخضروات أو 

 عتراف �ه.إ ُمس�قًا على أي إحتفال �عید م�الد الطالب /  الُمدرسو�جب أن یوافق  لكل طالب في الصف إحتفاًال �الیوم الخاص.
 

 اإلمتناع عن تسل�م الزهور وال�الونات، وما إلى ذلك، إلى المدرسة. وال ُ�سمح بتوز�ع دعوات أع�اد الم�الد في المدرسة.یرجى 
 

____________________________________________________________________________ 
 العلب للتعل�مقمم 

لسنة عدة مرات خالل االعلب قمم الصف الذي ُیرسل أكثر عدد من اإلحتفال �سیتم العلب".  قممكل سنة دراس�ة لدینا "معركة 
 وٕارسالها إلى المدرسة في ك�س نایلون مكتوب عل�ه إسم طفلك. قممالرجاء التأكد من عدم إنتهاء صالح�ة الالدراس�ة. 
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____________________________________________________________________________ 
 التصرف العدواني / التحرش الجنسي / س�اسات التمییز

 إن س�اسة مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى المحافظة على بیئة تعل�م�ة خال�ة من التصرف العدواني، والتمییز، والتحرش الجنسي.
سُ�عد إنتهاكًا لس�اسة . 5517.01، و5517، و5516، و5136، و2266 رقم دارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى س�اسات م ُیرجى مراجعة

ذا تصرف إمدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى لحقوق ومسؤول�ات الطالب،  ُكتیبعد التي حددها مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى والقوا 
 نسي.�ع الجاطاللك ذات �ما في ذمیز، أو تحرش �طالب آخر عن طر�ق السلوك أو اإلتصاالت، أو طالب تصرفًا عدوان�ًا، أي 

إقتراحات جنس�ة غیر مرغو�ة، وطل�ات لخدمات جنس�ة وغیر ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي و�تكون التحرش الجنسي من 
  أفعال أو العدواني هوالتصرف  ي طالب إلى طالب آخر أو موظف.قدمه أغیر الالئق، الذي �كون له طا�ع جنسي عندما �

ما في ذلك اإلتصاالت اللفظ�ة، أو المكتو�ة، أو الصور المنقولة �أي طر�قة (�ما إ�ماءات علن�ة، أو غیر مرغوب فیها ُمتكررة، �
د�ة أو األفعال الجسفي ذلك رقم�ًا، أو إلكترون�ًا، ومن خالل إستخدام الهاتف الخلوي، أو أي جهاز إتصال خلوي السلكي آخر)؛ 

دف الُمضا�قة، أو السخر�ة، أو الترهیب، أو أ�ة سلوك�ات أخرى یرتكبها طالب أو مجموعات من الطالب ضد طالب آخر به
و�ن�غي تقد�م التقار�ر عن التصرف العدواني، والتمییز، والُمضا�قة و/أو التحرش الجنسي إلى ُمدیرة  إلحاق اآلذى �الطالب اآلخر.

 دوانيعن حادث تصرف عإل�الغ مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى لنموذج  شفه�ًا أو كتا�ة بإستخدامُتقدم الشكاوي إما المدرسة. 
المة ع والذي ُ�مكن الحصول عل�ه من ُمدیرة المدرسة أو من الموقع اإللكتروني لمدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى �الضغط على

 ین�غي ألي طالب �عتقد / تعتقد أنه كان / أنها كانت أو هو / هي في الوقت الحاضر ضح�ة تصرف عدواني، تبو�ب األهل.
خص ش فورًا عن الموقف إلى ُمدیرة المدرسة، أو الُمدیر الُمساعد، أو الُمشرف، أو أي غ�الیز، أو الُمعاكسة،اإلُمضا�قة، أو التمی

، أو الُمضا�قة، دوانيكاوي الُمتعلقة �التصرف العو�جب التحقیق قوراً في جم�ع الشُ�مكن تقد�م الشكاوي شفه�اً أو كتاب�ًا.  .آخر�الغ 
 لتمییزي.أو الُمعاكسات، أو السلوك ا

 
بتوفیر بیئة آمنة، وٕایجاب�ة، وُمنتجة، وُمغذ�ة لجم�ع طالبها. التصرف  Pleasant Ridge زم مدرسة بلیزانت ر�دج األساس�ةتلت

 العدواني تجاه طالب، إذا كان من قبل طالب آخر�ن، الموظفین، أو طرف ثالث، محظور نهائ�ًا ولن یتسامح عنه.
 

_____________________________________________________________________________ 
 المقصف: اإلفطار والغذاء

زارة الزراعة على متطل�ات و ًا التسعیر عرضة للتغییر بناءُتقدم مؤسسة مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى الوج�ات الُمغذ�ة یوم�ًا. 
 األمر�ك�ة.

 
 المنطقة التعل�م�ة والمدرسة اإللكتروني للحصول على أحدث المعلومات الُمـتعلقة �أسعار الغذاء.ُیرجى الرجوع إلى موقع 

 
لى األهل وتقع المسؤول�ة عُ�شجع األهل على إیداع ُدفعة أول�ة في حساب طفلهم / أطفالهم في بدا�ة السنة.  حسا�ات الطالب:

مدارس عاف�ة لالو�سبب س�اسة  إخت�ار إحضار غذائهم من المنزل.. �مكن للطالب، �طب�عة الحال، للتأكد أن ی�قى الحساب جاري 
 .جلسات) والمشرو�ات الغاز�ة في مقصف المدرسة، ُ�حظر الطعام من أي مطعم (وج�ات سر�عة أو ُمقاطعة كالرك الُكبرى 
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إضاف�ة  في حسا�كم وأنه یجب إرسال أموال هناك رصید سلبيكم �أنه ال یزال إلى المنزل إل�الغإشعارًا ة المقصف رسل ُمدیر ستُ 
لى المنزل مع إ السلبي""الرصید  إشعارعندما یتم إرسال  ، ول�س م�الغ ُمتأخرة الدفع.إلى المقصف. یجب دفع حساب الغذاء سلفاً 

الطالب، لن ُ�سمح له �شراء أ�ة مواد إضاف�ة حتى یتم تسدید الم�الغ الُمتأخرة. لإلستفسار عن حساب الغذاء الخاص �طفلك، 
 . 226رقم داخلي 7286-256-812على هاتف رقم  اء اإلتصال �مدیرة مقصف المدرسة،الرج

 
ُ�مكن إرسال أموال الغذاء مع طفلك أو �قوم األهل بإیداعها للیوم، أو األسبوع �أي مبلغ �شاءون.  الُمرسلة إلى المدرسة: موالاأل

ن �قومون (الطالب الغائبین یوم اإلثنی اإلفطار/الغذاء لألسبوع �أكمله یوم اإلثنین عندما وصول الطالب.إیداعات و�تم التعامل مع 
غذاء یوم�ًا �قومون بإیداع األموال في حسابهم في الص�اح. �اإلمكان الن �شراء بإیداع المال عند عودتهم). الطالب الذین یرغبو 

سنت. الرجاء التذكر أن ترسلوا أموال الغذاء في مغلف مختوم ومكتوب عل�ه بوضوح إسم  0.55$شراء حلیب إضافي �سعر 
 طفلك/طفلتك، صفه/صفها، ومبلغ المال الُمرفق.

 
التسجیل على الموقع اإللكتروني ما�سكول�اكس.كوم بإمكان أهالي مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى  نظام الدفع عبر اإلنترنت:
MySchoolBucks.comوالذي یوفر لألهل طر�قة ُمر�حة لدفع نفقات المقصف  ، نظام دفع لخدمة الطعام عبر اإلنترنت
مكنك الوصول إلى ما�سكول�اكس.كوم �ُ  أو �طاقة السحب الُم�اشر ُمقابل رسم ضئیل. بإستعمال �طاقة اإلئتمان
MySchoolBucks.com  إلدارة الطالب، �اورسكول  مدرسةمن خالل برنامج الPowerSchool  (بوا�ة األهل) أو عن طر�ق

 و�سمح البرنامج لألهل �مراق�ة رصید الحساب �اإلضافة إلى الوج�ات التي �شتر�ها طفلك. .مدرسةز�ارة الموقع اإللكتروني لل
 

 ساعتین.الوم تأخیر ر في یال یتم تقد�م وج�ة اإلفطا ساعتین: تأخیر
 

 �سبب قیود المساحة، ال ُ�مكننا إستع�اب ز�ارات الغذاء. إجراءات ضیف الغذاء:
 

كما توفر مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى طلب عبر اإلنترنت لبرنامج الوج�ات المجان�ة  المجان�ة والُمخفضة: الوج�اتبرنامج 
ازنة یوفر هذا البرنامج وسیلة ُمر�حة لألهل لتوفیر وج�ات متو  السعر للعائالت التي تفي �م�ادىء الدخل التوجیه�ة.وُمخفضة 

س ، و�إمكانك تعبئة الطلب لجم�ع أطفالك في نفة، وسر�ة، وآمنةتعبئة الطلب على اإلنترنت �س�ط غذائ�ًا �أقل سعر ُممكن.
لوضع المالي. ا حصل تغییر علىت ما خالل السنة الدراس�ة، ثم إعادة تعبئة الطلب إذا الوقت. و�إمكان األهل تقد�م الطلب في وق

 بإمكانك تقد�م الطلب على الموقع اإللكتروني الخاص �المدرسة.
 

الطالب تقد�م وج�ات الطعام، إما عن طر�ق توفیر الطعام من المنزل، أو بدفع المال أهل "ومن مسؤول�ة  س�اسة مجلس التعل�م:
لبرنامج الغذاء المدرسي لكي تتمكن المدرسة من تقد�م وج�ة، أو بتقد�م طلب للحصول على مساعدة في الوج�ات خالل برنامج 

ال �شترط قانون الدولة أو القانون الفدرالي من دائرة الغذاء والتغذ�ة في مدارس ُمقاطعة كالرك  الوج�ات المجان�ة والُمخفضة."
 إلى الطالب.مجان�ة الُكبرى تقد�م وج�ة 
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و�عترف مجلس آمناء المدارس ومدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى أح�انًا �حصول ظروف آسر�ة التي ال ُ�مكن الس�طرة علیها، 
في المرحلة ولمعالجة هذه الُمشكلة، تم وضع إجراء �سمح للطالب  وكنتیجة فإن حسا�ات وج�ات الطالب تنفذ من األموال.

سُ�قدم للطالب اإلبتدائي وج�ة غذاء بدیلة و/أو إفطار �سعر . ، في ذلك الوقتلى الحسابع 20$ما �صل إلى  �شراء ةاإلبتدائ�
 التلكفة. الرجاء ُمراجعة س�اسة مجلس التعل�م، "س�اس�ة سعر الوج�ات المدرس�ة".

 
_____________________________________________________________________________ 

 المدرسة / تأخر فتح المدرسة إلغاء

ُمشرف على المدارس هو اُلسلطة النهائ�ة في إغالق المدرسة �سبب سوء األحوال الجو�ة أو غیرها من حاالت الطوارىء. سیتم ال
ألنه یجب أن تظل خطوط الهاتف  الرجاء عدم اإلتصال �المدرسة اإلعالن عن إغالق المدارس أو التأخیر في أ�كر وقت ُممكن.

 .ُمستمرمفتوحة. إذا لم ُ�سمع أي تقر�ر في اإلذاعة أو التلفاز، �مكن اإلفتراض أن دوام المدرسة 
 

 اإلتصال: أشكال
 .الطقس العاصفلألهل إلى المنزل قبل بدء موسم  سیتم إرسال معلومات الطقس العاصف •
 فـــــــــــــــــــــــتاـــــــــم الهــــــــــة كالرك الُكبرى. رقـــــــــــــــــ�المكاتب اإلدار�ة لمدارس ُمقاطعهنـاك خط ساخن لألحوال الجو�ة متوفر �اإلتصال  •

  .1، خ�ار 812-288-4802
 سیتم إخطار محطات اإلذاعة والتلفاز المحل�ة �اإلقفال/التأخیر. •
 ات التواصل اإلجتماعي.سُینشر أ�ضًا وضع المنطقة على الموقع اإللكتروني وعلى ش�ك •
ص�احًا. وفي حالة  6:00سیتم إرسال م�عوث من المدرسة �شأن تأخیر أو إغالق المدرسة خالل الطقس العاصف �حلول الساعة  •

 ص�احًا. 7:30تأخر المدرسة وتدهور األحوال الجو�ة، ُس�علن عن إغالق المدارس �حلول الساعة 
 

 ص�احًا. 10:40عندما تكون المدارس متأخرة لمدة ساعتین، ال ُ�مكن إ�صال الطالب إلى المدرسة قبل الساعة  تأخیر ساعتین:
 

_____________________________________________________________________________ 
 ُركاب الس�ارة

وح، فیجب أن م یتم عرض الرقم بوضل إذا الموظفین رؤ�ته.الرجاء وضع الرقم لكي �ستط�ع كل عام، یتم تعیین أرقام للس�ارات. 
 تأتي إلى الداخل إلظهار الهو�ة. لن یتم إطالق الطالب حتى یتم االنتهاء من خط ركاب الس�ارات.

_____________________________________________________________________________ 
 الهواتف الخلو�ة

ة وحفظها ل. یجب إ�قاف تشغیل الهواتف المحمو ى المدرسة ولكن ال �مكنهم إخراجهمهواتفهم المحمولة إل�مكن للطالب إحضار 
خارج  وي الخلهاتف الطالب / الطال�ة  في حاالت الطوارئ فقط. إذا كانفي حقائب الظهر. سُ�سمح إستخدام الهواتف المحمولة 

طالب. سیتم ي إلى اللن یتم إعادة الهاتف الخلو س�قوم موظف �الغ �مصادرته. في المدرسة، / وجودها أثناء وجوده  حقی�ة الظهر
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مكتب المدرسة. المدرسة أو موظفوها غیر مسؤولین عن الهواتف المحمولة من وي ألخذ الهاتف الخلستدعاء الوالد / ولي األمر إ
 تخاذ إجراء تأدیبي.إ لتزام بهذه القواعد إلى، أو المسروقة. قد یؤدي عدم اإلأو التالفة ،المفقودة

 
_____________________________________________________________________________ 

 قناة اإلتصال

 ه الحاجة.إستخدام القنوات الُمناس�ة إل�الغ هذاألهل و درسین إذا كان هناك رغ�ة لتوض�ح أو ُمناقشة المسائل المدرس�ة، ین�غي للمُ 
أطفالهم. رس دلدیهم أسئلة أو مخاوف حول مسائل اإلنض�اط، العمل في الصف، أو الس�اسات، اإلتصال �مُ الذین األهل �ستط�ع 

أو إرسال طلب عبر البر�د اإللكتروني. إذا لم یتم حل المسألة  و/ مكتب المدرسة،من موعد أخذ و�مكن ترتیب ذلك بواسطة 
طلب من األهل اإلتصال �ُمدیرة المدرسة لترتیب موعد مؤتمر مع المعن�ة �صورة ُمرض�ة �عد إستخدام وسائل اإلتصال هذه، �ُ 

 ، والُمدیرة.األهل، و الُمدرس
 

 7286-256-812هاتف رقم 
 7290-256-812فاكس رقم: 

 sporter@gccschools.comالبر�د اإللكتروني: 
 

هنا لخدمتك وخدمة طفلك. من المهم أن نتواصل جم�عًا مع �عضنا ال�عض  األساس�ة Pleasant Ridgeمدرسة بلیزانت ر�دج 
إذا لم تكن الُمدیرة موجودة، ستصل  .222، رقم داخلي 7386-256-812إلتصال �الُمدیرة ُم�اشرة على أساس ُمت�ادل. �مكنك ا

ن فضلك ال تطلب من موظفي المكتب وصل إلى نظام البر�د الصوتي الخاص �ه/بها. و�تم الرد على الُمكالمات �سرعة. م
اإلتصال �ك في  �عاودون كثیرًا وسوف ین �اإلستماع إلى البر�د الصوتي الُمدرسُمكالمتك إلى الصف خالل الیوم التعل�مي. �قوم 

 أقرب وقت ُممكن.
 

دعاء وال یجوز ألحد أن ُ�قاطع الصفوف، وال یجوز إستین�غي تكر�س جم�ع الوقت المدرسي لألغراض التعل�م�ة. رسائل الهاتف: 
ب سیتم تسل�م أ�ة رسائل هامة إلى الطال ، إال ألس�اب عاجلة، وعندئذ فقط بإذن من الُمدیرة.همین أو الطالب من صفوفالُمدرس

ین بواسطة مكتب المدرسة وترك رسالة تطلب من الُمدرساإلتصال �األهل من خالل موظفي المكتب. یرجى من  الُمدرسأو 
 اإلتصال بهم. الُمدرس

 
بر�د إلكتروني على أجهزة اإلبتدائ�ة  Pleasant Ridgeجم�ع موظفي مدرسة بلیزانت ر�دج لدى  البر�د اإللكتروني للموظفین:

 . ُیرجىاإلنترنت الخاصة �المدرسة  ُ�مكن العثور على عناو�ن البر�د اإللكترون�ة للموظفین على صحفةالحاسوب في صفوفهم. 
إذا رغبت والضغط على "حول" للعثور على معلومات اإلتصال �الموظفین.  https://pres.gccschools.comالذهاب إلى 

اإلسم األول  بر�د اإللكتروني للموظفین حرفستعمل عناونین الفي العادة تُ  العنوان ال�س�ط.دور  في إرسال بر�د إلكتروني إت�ع
في �عض األح�ان س�كون من الضروري إستخدام الحرف األول من إسم  .gccschools.com@للموظف، إسم العائلة ثم 

إذا كان هناك العدید من موظفي مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى بنفس اإلسم وٕاسم العائلة. إذا لم تكن ُمتأكدًا  وسطالموظف األ
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نحن نشجعك على إستخدام البر�د اإللكتروني إذا كان ذلك ُممكنًا من عنوان البر�د اإللكتروني، ُیرجى اإلتصال �مكتب المدرسة. 
 .درسة، مُ Sally Jones= سالي جونز  sjones@gccschools.comمثال:  نا.وظفیمألنه الوسیلة األساس�ة لإلتصال ل

 
_____________________________________________________________________________ 

 المؤتمرات

من خالل وجه فضل أعلى وُ�مكن تحقیق ذلك األهل والُمدرسین. أفضل تقدم لطفلك یتطلب خطًا وث�قًا من اإلتصال والتفاهم بین 
رات عندما الُمدرسین والموظفین دائمًا ُمتوفر�ن للمؤتم .درسینأو المُ  األهلالفرد�ة التي ُ�مكن أن �طلبها درسین مؤتمرات األهل والمُ 
ر األهل مؤتمل واحد . هناك یومفي الصفوف. یرجى جدولة المؤتمرات ُمس�قًا عن طر�ق اإلتصال مع الُمدرسال �كون األطفال 

 . ُ�مكنك جدولة موعد خالل هذا الوقت لُمناقشة آداء طفلك في الصف مع ُمدرس الصف.ُمحدد من دائرة المدرسة والُمدرسین
 

_____________________________________________________________________________ 
 المنهاج

تتفق مع المعاییر التي وضعتها وال�ة  األساس�ة Pleasant Ridgeالمواض�ع األكاد�م�ة التي ُتدرس في مدرسة بلیزانت ر�دج 
یتلقون تعل�م في اللغة والفنون/القراءة، ، 2 –روضة األطفال  فوفدائرة التعل�م العام. جم�ع الطل�ة في ص/  Indianaإند�انا 

ًا عل�م الحاسوب والز�ارات إلى مركز اإلعالم ُعمقًا إضاف�و�وفر ت المواطنة، والعلوم، والصحة.الر�اض�ات، والدراسات اإلجتماع�ة/
 س�ستخدم جم�ع أ�ضًا الفنون، والموس�قى والتر��ة البدن�ة. 2 –و�تعلم الطالب في صفوف الروضة  للمنهاج الدراسي الشامل.

م تعز�ز ُمشاركة ، والتعلم التعاوني الذین من شأنهائم على الدماغ، والتعل�م الُمتنوعالُمدرسین تقن�ات ُمختلفة �ما في ذلك التعلم الق
تعظ�م ن أجل مة من التقی�م لدفع التعل�م سُتستخدم أشكال ُمختلف لضمان نجاح الطالب.هم في صفوفالعالي  الطالب والتفكیر
دق�قة ُمتوازنة لمحو األم�ة للر�ط بین  120 األساس�ة Pleasant Ridgeسُیوفر ُمدرسوا ُمدرسة بلیزانت ر�دج  إنجازات الطالب.

 Pleasant Ridgeمجاالت القراءة والكتا�ة. ومن خالل منهج دراسي متنوع بدرجة عال�ة، �سعى موظفو ُمدرسة بلیزانت ر�دج 
 إلى تحدي وتلب�ة إحت�اجات جم�ع الطالب �ما یتجاوز قدراته/قدراتها. األساس�ة

 
_____________________________________________________________________________ 

 س�اسة اإلنض�اط وقوانین المدرسة

قل�ًال من الطل�ة س�أتي وندرك إن عددًا  .األساس�ة Pleasant Ridgeنحن نفخر �السلوك الشامل لطالب مدرسة بلیزانت ر�دج 
لكل طالب الحد األقصى من الُفرص للحصول  Pleasant Ridgeوتوفر بلیزانت ر�دج  إلى المكتب إلتخاذ إجراءات تأدیب�ة.

كه / أخالقه / أخالقها السیئة، سلو ال �حق ألي طالب أن یتدخل في فرصة طالب آخر في التعل�م �سبب  على تعل�م ُممتاز.
 و�هدف جم�ع الموظفین أقامة جم�ع قوانین الصف واإلجراءات المدرس�ة وضعت من أجل هذا اإلعت�ار.سلوكها، أو الالم�االة. 

 لم.عجو من اإلحترام في المدرسة حیث �كون األطفال ف�ه سالمین، آمنین، سعداء، إضافة إلى ذلك، ُتتاح لهم الفرصة القصوى للت
وُتحدد  .�الفخرنظام تدخل على نطاق المدرسة هو خطة دعم السلوك اإلیجابي المعروف  في محاولة لتحقیق هذا الهدف، طورنا

 ون القوانینینتهكوتُنص الخطة أ�ضًا على أن الطالب الذین  الخطة القواعد التي ُتغطي السلوك�ات التي نتوقعها من طالبنا.
توقعاتنا لقوانین و وقد قمنا بإدراج ا س�حصلون على عواقب سلب�ة، والطالب الذین یت�عون القوانین س�حصلون على نتائج إیجاب�ة.
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كل ُمدرس مسؤول عن اإلنض�اط في صفوفه / صفوفها الخاصة و�وجد لد�ه / لدیها خطة مماثلة . على نطاق المدرسةلكم 
 سخة منها إلى األهل من قبل ُمدرس طفلك.للسلوك في الصف، والتي سیتم إرسال ن

 
 :الُمحتملةلعواقب ا
 تأنیب الطالب �طر�قة ُمحترمة –التحذیر اللفظي  •
 الفروض الخط�ة ذات خاص�ة ُمفیدة والتي سیوقعها األهل •
 خالل فترة الغذاء أو قبل أو �عد ساعات الدراسة –الحجز  •
 المیدان�ة)فقدان إمت�ازات الصف (مثًال الُمكافأت، الرحالت  •
 المؤتمرات التصالح�ة •
 مؤتمر بین الطالب، واألهل، والُمدرس، والُمدیرة •
 تعلیق الدراسة داخل / خارج المدرسة �قرار من الُمدیرة •
 

وُتطبق س�اسة المدرسة على أرض المدرسة، عند الذهاب من وٕالى المدرسة، وفي حافلة المدرسة، وفي الُمناس�ات التي یتم فیها 
لة سوء في حا �غض النظر عن المكان أو الزمان. –البرامج، أو األحداث الر�اض�ة  مدرستنا، مثل الرحالت المیدان�ة، أوتمثیل 

مز�د من المعلومات الُمتعلقة �اإلجراءات التأدیب�ة، تعلیق الدراسة والطرد، ُیرجى لسلوك الطالب ، سیتم اتخاذ إجراءات تأدیب�ة. 
 ب الخاص �مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى (مشمول في هذا الُكتیب).قراءة حقوق ومسؤول�ات الطال

 
 الصف:

 من ُمدرس طفلك. طلب نسخةكل ُمدرس لد�ه خطة لمراق�ة السلوك. الرجاء 
 

_____________________________________________________________________________ 
 الل�اس للمدرسة

األوقات، وما هو ُمناسب في وقت أو مكان واحد قد ال �كون ُمناس�ًا في مكان آخر. وعلى المدى غیر مع معاییر الل�اس تت
 الطو�ل، سُتحدد مواقف الُمجتمع كیف نل�س للُمناس�ات الُمختلفة، والشرط األساسي لمالئمة أي ل�اس لألطفال هو تعاون األهل.

إلهتمام  ا جذب اإلنت�اه أو ال تتناسب �شكل ُمر�ح، فإنه قد �صرفإذا كانت مال�س الطفل/شعره/مظهره العام غیر عادي �حیث ی
وال توجد قاعدة لجم�ع الُمناس�ات، لذلك مطلوب تعاون األهل. نحن  ما في ُمتناول الید، األ وهو تعل�م الطفل.عفي الوقت نفسه 

ر�ة إلى أن وُتشیر التج نؤمن أنه ال ین�غي لألطفال إرتداء أي مال�س تمنعهم من الُمشاركة اآلمنة في جم�ع النشاطات المدرس�ة.
ة �أجسام، نطلب أن �أتي الطالب إلى المدرس ح.الحفاظ على اإلنض�اط الناجو یین الُمناسبوالعنا�ة هناك عالقة معقولة بین الل�اس 

ال تضع الفت�ات الماك�اج في المدرسة اإلبتدائ�ة. توجد قوانین ُتحدد الل�اس الُمالئم في نظام مدارس  وشعر ومال�س نظ�فة.
یر مقبولة في أي غ ُتعتبر البنود التال�ة ُمقاطعة كالرك الُكبرى. ستتلقى نسخة منه عند تسجیل طفلك، الرجاء مراجعته �عنا�ة.

فساتین تنانیر و وقت خالل الیوم الدراسي وفقًا لس�اسة مجلس آمناء المدرسة: قمصان خف�فة بدون أكمام، ُقمصان العضالت، 
، عاري ال�طن، المال�س الضخمة جدًا أو الض�قة spaghetti strapعار�ة الكتف أو س�اغیتي ستراب ظهر، عاري قصیرة، 
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الق�عات، والمعاطف، والسترات، والنظارات الشمس�ه،ـ والقفازات، وحقائب الكتب،  أحذ�ة الدش. صندل مفتوح من الخلف أو   جدًا،
 .غیر مقبولة خالل الیوم الدراسي، ولكنها إلى المدرسةوحزم الظهر مقبولة لإلرتداء / الجلب 

 
 م�ع الطالب یوم التر��ة البدن�ة. یجب ر�ط أحذ�ة التنس بر�اطأحذ�ة التنس ذات النعل المطاطي مطلو�ة لج –*التر��ة البدن�ة 

 .Velcro"تقلیدي" أو �فیلكرو 
 

_____________________________________________________________________________ 
 تدر��ات التأهب لحاالت الطوارىء واإلستجا�ة لها

للتأهب لحاالت الطوارىء، سوف تقوم صفوفنا  األساس�ة Pleasant Ridgeتماش�ًا مع قوانین الوال�ة وخطة مدرسة بلیزانت ر�دج 
�مناقشة حاالت الطوارىء في مدرستنا، كما سُتشارك في تدر��ات السالمة الدور�ة. والغرض من كل تدر�ب هو تعل�م األطفال 

ء خال، كما إن إجراءات اإلالمبنىحالة الطوارىء. معلومات الطوارىء موجودة في كل غرفة في ك�ف�ة اإلستجا�ة �سرعة وآمان في 
 منشورة في جم�ع أنحاء المدرسة.

 
آمنة. �طر�قة سر�عة، وُمنظمة، و  المبنىالغرض من هذه التدر��ات تعل�م األطفال ك�ف�ة إخالء  التدر��ات عند حدوث حرائق:

 مع إجراء أول تدر�ب خالل األ�ام العشرة األولى من المدرسة.جرى هذه التدر��ات شهر�ًا، وتُ 
  

ذ. یجلس بدون نواف المبنىمن ُ�علم الطالب اإلحتماء في موقع سل�م ه�كل�ًا في الطابق األول  التدر��ات عند حدوث األعصار:
و�جرى  ،كل فصل دراسيفي األعصار تمارس تدر��ات  یدیها على رأسه / رأسها. / تضعید�ه الطالب على األرض و�ضع 

 .خالل األ�ام العشرة األولى من المدرسةالتدر�ب األول 
 

رة أ�ام ، و�جرى التدر�ب األول خالل العشُتجرى هذه التدر��ات بإنتظام خالل السنة تدر��ات من صنع اإلنسان:تدر��ات الدخیل/
ناك طر�ق الضرر إذا كان هلإلبتعاد عن تقن�ات "تنجب، أرفض، دافع"  الطالب والُمدرسینسوف �ستخدم . األولى من المدرسة
 مواقف ضارة أخرى لضمان سالمة الطالب والموظفین.على  التدربقد یتم  .دخیل في المدرسة

 
سُتجرى هذه التدر��ات الطارئة تحت إشراف الُمدیرة مع اإلحتفاظ �سجالت هذه التدر��ات في مكتب الُمدیرة. وتؤخذ التدر��ات على 
محمل الجد. سینتج عن سوء السلوك عواقب. في یوم من األ�ام، قد ال تكون هذه ُمجرد تدر��ات، ولكن حالة طوارىء حق�ق�ة. 

ُنتا�ع سوخالل الطقس الشدید،  الُمشاركة في التدر��ات عند إجراءها. المبنىاألشخاص في  یجب أن نستعد و�جب على جم�ع
قرر ، سیتم إ�قاف الحافالت حتى تُ اإلنصراف، وٕاذا حدث طقس شدید عند موعد دائرة األرصاد الجو�ة الوطن�ة للتقار�ر الدق�قة

األهل اإإلنتظار حتى مرور الطقس الشدید قبل نقل األطفال إلى إدارة النقل أنه آمن نقل األطفال إلى منازلهم. وقد ُ�طلب من 
 بیوتهم في الس�ارة. هذا إجراء أحترازي لكم ولطالبنا.
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_____________________________________________________________________________ 
 الفصل الُم�كر للمواعید، الخ.

�عد الظهر وتقوم �التوق�ع بإخراج  3:15كر، یجب أن تأتي إلى المكتب قبل الساعة إذا كان من الضروري أخذ طفلك في وقت ُم�
�عد الظهر. وسیتم إعطاء  3:15الطالب من المدرسة. و�سبب التدابیر األمن�ة، ال �مكن ُمغادرة الطالب من المكتب �عد الساعة 

الحضور، و�جب أن یوقعها الشخص الذي أتى  �عد الظهر ُمذكرة تأخیر في سجل 3:25الطل�ة الذین �غادرون قبل الساعة 
جهة  ، أوألمرولي اأو سُ�عتبر التأخیر �عذر ما دامت الوثائق الُمناس�ة موجودة في المكتب. �مكن فقط لألهل،  إلستالم الطالب.

ن أي وسُ�طلب متسجیل الطالب للخروج أثناء الساعات المدرس�ة. ، ُمسجل في نموذج اإلنتسابإتصال في حاالت الطوارىء 
إذا كان هناك شخص إسمه ل�س ُمدرجًا �أنه �ستط�ع إستالم الطفل، یجب  شخص �الغ ُ�غادر المدرسة مع طفل تعر�ف هو�ته.

ُیرجى ُمحاولة جدولة مواعید األط�اء وأ�ة ز�ارات أخرى  هذا ُیت�ع من إجل حما�ة طفلك، فال داعي لإلست�اء.إعالم الموظفین. 
ُنر�د لطفلك الحصول على أفضل تعل�م ُممكن، لذا فإن كل دق�قة من وقت التعل�م ُتحدث فرقًا في إنجازه  س�ة.ل�عد الساعات المدر 

 / إنجازها.
 

 مالحظات هامة:
 ألطفال ل�عض األفراد. یجب أن �كون لدى مكتبتسل�م اتقضي األحكام الصادرة عن حضانة األطفال والمحاكم أح�انًا �عدم  •

 المحكمة في الملف حتى نتمكن من الوفاء بهذا الطلب.المدرسة ُنسخة عن حكم 
دق�قة في الیوم الدراسي) من أجل  15ساعات و 3یجب على األطفال المداومة لمدة نصف یوم على األقل (الحضور  •

ن لحضور النشاطات الخارجة عن المناهج الدراس�ة أو الُمشاركة فیها (مثل األحداث الر�اض�ة، والبرامج) في ذلك الیوم. و 
ُ�سمح لألطفال الذین ُیرسلهم المكتب الصحي إلى البیت المشاركة في األنشطة الُمقررة في ذلك الیوم، إمتثاًال للم�ادىء 

 لألمراض الُمعد�ة. Indianaوال�ة إند�انا صحة التوجیه�ة لمجلس 
 

_____________________________________________________________________________ 
 اإللكتروني تعلمال

ستوفر مدارس ُمقاطعة كالرك الكبرى للطالب الفرصة للُمشاركة التعل�م�ة خارج بیئة المدرسة التقلید�ة، من خالل تنفیذ أ�ام التعل�م 
الُمستمرة للمنطقة التعل�م�ة، من خالل تزو�د  1:1اإللكتروني. سیؤدي إستخدام أ�ام التعلم اإللكتروني إلى تعز�ز ُم�ادرة الحاسوب 

 الُطالب �التعل�مات أثناء إلغاء المدرسة. ُتشجع إدارة التعل�م في إند�انا المناطق التعل�م�ة على عقد أ�ام التعلم اإللكتروني كفرصة
 للطالب لمواصلة دروسهم من خالل ُم�ادارت التكنولوج�ا.

 
اطعة اإللكترون�ة للوصول إلى المناهج الدراس�ة خارج الفصول الدراس�ة التقلید�ة. تعتقد مدارس ُمق�ستخدم التعلم اإللكتوني التقن�ات 

كالرك الكبرى أن إستمرار التدر�س في حالة ُفقدان یوم تعل�مي، �سببب الطقس أو ظروف أخرى، هو ُعنصر حاسم لنجاح طالبنا. 
 Googleم من خالل إستخدام األجهزة الشخص�ة و صف جوجل لذلك، ستوفر مدارسنا الفرصة للطالب للتفاعل مع معلمیه

Classroom .ى مز�د من ُ�مكن العثور عل، والبر�د اإللكتروني، والوسائط الرقم�ة اإللكترون�ة األخرى لضمان إستمرار التدر�س
 المعلومات الُمتعلقة �أ�ام التعل�م اإللكتروني على موقع مدارس ُمقاطعة كالرك الكبرى.
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 أ�ام التعلم اإللكتروني في شكلین: غیر ُمـتزامن أو ُمتزامن.تأتي 
 

 :التعلم اإللكتروني الُمتزامنأ�ام 
 سیتم إرسال جم�ع األعمال والدروس المعینة من خالل صف جوجل. •
ي فستتم ُمحاذاة الدروس والعمل الُمعین مع أدلة تسلسل المنطقة، وس�ظل الطالب على مواك�ة الفصل الدراسي الخاص بهم  •

 مدارس ُمقاطعة كالرك الكبرى.
 من الُمتوقع أن یتفاعل الطالب مع ُمعلمیهم وفقًا للجدول الزمني المنشور في مدرستهم. •
سیتم أخذ الحضور خالل وقت تفاعل المعلم الُمحدد. إذا لم �كن الطالب حاضر�ن خالل الوقت الُمحدد، فسیتم تسجیل  •

 قع أن ُ�كمل العمل.عالمة غائب للطالب، ولكن ال یزال من المتو 
 

 :الُمتزامنأ�ام التعلم اإللكتروني غیر 
 .صف جوجل خالل من المعینة والدروس األعمال جم�ع إرسال سیتم ●
 ة.المنطق تسلسل أدلة مع المعین العمل سیتماشى ●
 .المحدد العمل إلكمال تناسبهم التي �السرعة الطالب س�عمل ●
، الهاتف عبر والتواصل للتعل�قات مساءًا، 12:00 حتى ص�احاً  9:00 الساعة من یوم�اً  الفور على المعلمین جم�ع سیتواجد ●
 الرسائل �شكل متقطع حتى نها�ة الیوم الدراسي العادي.جم�ع المعلمین  فقدس�، أو صف جوجل. اإللكتروني البر�د أو
 ًا.أو فرص الفیدیو المسجلة مس�ق Google Meet عبر لشاشةل-وجه إرشادات تقد�م في المعلمین �عض �ستمر قد ●
 في أ�ام التعل�م اإللكتروني غیر المتزامنة.جوجل  نموذج عبر الحضور أخذ سیتم ●
 

_____________________________________________________________________________ 
 األجهزة اإللكترون�ة

وفقًا لس�اسة اإلستخدام المسؤول وس�اسة اإلتصاالت اإللكترون�ة لمدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى فإنه ُ�مكن إستخدام األجهزة 
ع إنتهاكات هذه سیتم التعامل ماإللكترون�ة لتعز�ز تعل�م األطفال، وتشمل الس�اسة قسم یتطرق لجهاز التكنولوج�ا الخاص �ك. 

حقوق ومسؤول�ات  ُكتیب / س�اسة اإلنض�اط الطالبي.الب مسؤول�ات الطحقوق و ُمقاطعة كالرك الُكبرى ل الس�اسة وفقاً لدلیل مدارس
، األلعاب المحمولة �الید واألجهزة الموس�ق�ة MP3وُ�ستثنى من هذه الس�اسة ُمشغالت  الطالب موجود في مخطط الطالب هذا.

 المستخدمة للترف�ه.
 

 وُ�توقع من جم�ع الطالب:
 األجهزة الرقم�ة، والش�كات والبرامج في المدرسة لألغراض واألنشطة التعل�م�ة. إستخدام •
اإلحتفاظ بخصوص�ة معلوماتي الشخص�ة (�ما في ذلك رقم الهاتف المنزلي/رقم الهاتف الخلوي، عنوان الُمراسلة، وكلمة  •

 مرور الُمستخدم) وٕا�قاء معلومات اآلخر�ن خاصة.
 عند إستخدام التكنولوج�ا �ما في ذلك وسائل التواصل اإلجتماعي. إظهار اإلحترام لنفسي ولألخر�ن •
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 إعترف �أفكار األخر�ن وأعمالهم. •
 اإل�الغ الفوري عن اإلستخدام غیر الالئق للتكنولوج�ا. •
 

_____________________________________________________________________________ 
 حاالت الطوارى في المدرسة

 الطوارىء ضرورة مطلقة في حالة الطوارىء عندما �كون طفلك في المدرسة.أرقام 
 

م هاتف قر�ب، برق تزو�دناوُ�شجع األهل على إخطار المدرسة فور قطع الهاتف، أو تغییر رقم الهاتف. وعلى األهل بدون هواتف 
 ممكن. أو صدیق أو جار لإلستخدام في حاالت الطوارىء. سیتم اإلتصال �األهل في أقرب وقت

 
ة الطارئة الخدمات الطب� في حالة اإلصا�ة التي تهدد الح�اة/المرض، فإن المدیرة (أومن ینوب عنه/عنها) قد تتصل �الشرطة أو

 للمساعدة.
 

_____________________________________________________________________________ 
 الالصف�ة نشاطاتال

 مختلفة خارج الیوم الدراسي العادي. نشاطاتفي  األساس�ة Pleasant Ridgeقد �شترك الطالب من مدرسة بلیزانت ر�دج 
داخل  وجماعة الفخر، الر�اضة نادي الدراما، وأكاد�م�ة القراصنة، والجوقة، ومجلس الطالب،: تشملقد  أمثلة للنشاطات الالصف�ة

 المدرسة أو مؤسسة أخرى، والتعل�م الفردي.
 

من مسؤول�ة األهل توفیر وسیلة النقل الرئ�سي للطالب الُمشاركین في أنشطة ما �عد المدرسة. و�ن�غي أن یتم نقل  وسیلة النقل:
 أو الُمدرب. النشاط الطالب على الفور في األوقات التي أشار إلیها راعي

 
. الصفيق بنشاط رة تجر�ة ف�ما یتعلتحت فتُ�مكن وضع الطالب الذین �فشلون في موضوع أكاد�مي رئ�سي  فترة تجر�ة أكاد�م�ة:

 نشاط واحد. و�عمل المدر�ون �شكل وثیق مع ُمدرسي الصفوف.لحاالت قد �كون هناك حاجة لوقفه عن ممارسة في �عض ا
 

دق�قة في الیوم الدراسي) من  15ساعات و 3یجب على األطفال المداومة لمدة نصف یوم على األقل (الحضور  مالحظة هامة:
أو الُمشاركة فیها (مثل األحداث الر�اض�ة، والبرامج) في ذلك الیوم. ولن ُ�سمح لألطفال الذین  الالصف�ة اطاتأجل حضور النش

 ألنشطة الُمقررة في ذلك الیوم، إمتثاًال للم�ادىء التوجیه�ة لمجلس صحة وال�ةُیرسلهم المكتب الصحي إلى البیت المشاركة في ا
 لألمراض الُمعد�ة. Indianaإند�انا 
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_____________________________________________________________________________ 
 المرافق

)، فإن جم�ع المعلومات CFR 763.80 40 الق�اس�ة الخاصة بوكالة حما�ة البیئة األمر�ك�ة (المرجع AHERAوفًقا لمعاییر 
والموظفین  ،تعلقة �المواد المحتو�ة على األس�ست في مدارس مقاطعة كالرك الكبرى متاحة للمراجعة والنسخ من قبل الطالبالمُ 

 خالل ساعات الدوام العاد�ة. ،وأول�اء األمور / الوصي

 
_____________________________________________________________________________ 

 الرحالت المیدان�ة

 الس�اسات التال�ة:وضع ألن سالمة طالبنا الُمشاركین في الرحالت المیدان�ة هي أولو�تنا األولى، تم 
 

 ُتشجع كالرك الُكبرى األهل على الُمشاركة في الرحالت المیدان�ة من أجل الُمساعدة في اإلشراف على الطالب األهل الُمرافقین:
 لىع فحص الخلف�ة المناسب الذي یتماشى مع دورك كمساعد في الرحلة المحددة خالل الرحلة. كُمرافق ُمتطوع سُ�طلب منك

لرحلة. ایتم تسل�مك مسؤول�ة اإلشراف على طالب في صف طفلك، وُمشاركتك حیو�ة لنجاح س .النشاطأ�ام دراس�ة قبل  10األقل 
 .م تعیین األهل لإلشراف على طفلهمفي معظم األح�ان، لن یت

 
�عد اإلنتهاء من رحلة میدان�ة، �ستط�ع األهل أن ینقلوا الطالب إلى المنزل إذا قاموا بتعبئة نموذج  إستخدام وسیلة نقل األهل:

قبل خمسة أ�ام من الرحلة المیدان�ة،  "طلب إنهاء رحلة میدان�ة في موقع غیر الموقع الموافق عل�ه من قبل المجلس"أ  6153
النموذج والموافقة عل�ه، یجب على الطالب العودة إلى المدرسة بإستخدام وسیلة و�موافقة الُمدیرة والُمشرف. وفي حالة عدم إكتمال 

 النقل الخاصة �المدرسة. �اإلضافة لذلك، ال �مكن للطالب الذهاب إلى المنزل مع أهل تلمیذ آخر.
 

 آخر�ن إذا جلبت أطفاالً . إذا كنت ترغب في العمل كمرافق، لن ُ�سمح لك بجلب أطفال آخر�ن إلى الرحلة المیدان�ةجلب اإلخوة: 
معك وكنت مهتمُا  فقط في اإلشراف على طفلك في المدرسة خالل الرحلة المیدان�ة، فإنك لن ُتعد من األهل الُمرافقین، ولن ُ�عد 

الصف�ة. كما إن طفلك لن �ستط�ع ركوب الحافلة إلى أو من موقع الرحلة المیدان�ة. / رحلتها طفلك إنه قد شارك في رحلته 
 یتم حساب الیوم على إن طفلك كان غائ�ًا من المدرسة. وسوف

 
____________________________________________________________________________ 

 نظام منح العالمات

تم و�عالمات خالل السنة. المنح ل أساب�ع ةتسعمراحل مكونة من �أر�عة  األساس�ة Pleasant Ridgeتمر مدرسة بلیزانت ر�دج 
إرسال تقار�ر مرحل�ة إلى األهل في ُمنتصف كل فترة من فترات منح العالمات. التالي هو مق�اس العالمات على مستوى المدرسة 

 :5-1للصفوف 
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A 90% - 100% )A+  إلىA-( 
B 89% - 80% )B+  إلىB-( 
C 79% - 70% )C+  إلىC-( 
D 69% - 60% )D+  إلىD-( 
F 59% أو أدنى  

 
طالب ر�اض األطفال تقار�ر مرحل�ة غیر ُمتدرجة تبین التقدم الُمحرز في كل مجال من مجاالت المهارات التي ُتدرس  و�تلقى

 على مدار السنة.
 

�ة لعالمات . �النسفي �اورسكول �مكن لجم�ع األهالي رؤ�ة عالمات طفلهم (وقت حق�قي و�طاقات الشهادة) من خالل بوا�ة األهل
سوف �حصلون على �طاقة شهادة ورق�ة فصل�ة. ُیرجى ُمراجعة ُكتیب مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى في ر�اض األطفال فإنهم 

 منح العالمات والتقی�م لمز�د من التفاصیل الُمحددة الُمتعلقة �ممارسات منح العالمات ومق�اس التقی�م.
 

_____________________________________________________________________________ 
 العلكة

 ال ُ�سمح للطالب �مضغ العلكة في المدرسة ما لم یتم توفیرها من قبل موظفي المدرسة.
 

_____________________________________________________________________________ 
 ت المنزل�ةس�اسة الواج�ا

الغرض الرئ�سي من الواج�ات المنزل�ة هو دعم إتقان معاییر إند�انا األكاد�م�ة مع تطو�ر اإلنض�اط الذي هو ضروري لدراسة 
. أساس�ة یجب تطو�رها وهي ُمصممة لتكون أداة بناءة في عمل�ة التعل�م والتعلمإیجاب�ة ومهارات التفكیر. إن الواجب المنزلي مهارة 

وقد �كون التحضیر لإلخت�ارات إضافة إلى الواج�ات الروتین�ة. نحن ُنشجع كل  الواجب المنزلي على أساس ُمتناسق.یتم تعیین 
وف دم الطالب خالل الصفدق�قة في اللیلة الواحدة كجزء من روتین الواج�ات المنزل�ة. ومع تق 20طفل على قراءة ما ال �قل عن 

ج الصف. ُیرجى مراجعة ُكتیب مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى في منح العالمات ، یزداد حجم العمل المطلوب خار األساس�ة
 والتقی�م لمز�د من التفاصیل الُمحددة الُمتعلقة �الواج�ات المنزل�ة.

 
 هدف الواج�ات المنزل�ة:

 لُمساعدة الطالب على تطو�ر عادات العمل الُمستقل والدراسة. •
 لتعز�ز التعلم الذي حصل في المدرسة. •
 قر�ب بین البیت والمدرسة.للت •
 لُمساعدة األهل في ُمراق�ة تقدم أطفالهم. •
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 وُ�شجع األهل على:
 تزو�د طفلهم �مكان ُمناسب ووقت هادىء إلكمال العمل المطلوب. •
 إظهار إهتمام إیجابي في الواج�ات المنزل�ة واألعمال المدرس�ة األخرى. •
 العمل أو �كونوا محرر�ن.شاكل، ولكن ال �عملوا للمأن �كونوا ُمستشار�ن  •
 ، والتدرب على الحاسوب).Flashcardsتزو�د الطالب بنشاطات ُمحفزة (مثل القراءة الشفه�ة، وتدر��ات �طاقات الذاكرة  •
 

ال یجوز للطالب الرجوع إلى الصفوف �عد إنتهاء المدرسة إلسترجاع الكتب المفقودة، والواج�ات  الرجوع إلى الصف �عد المدرسة:
ُتقفل أبواب جم�ع الصفوف في جم�ع األوقات �سبب إجراءات السالمة التي المنزل�ة، والمعاطف، وصنادیق الغذاء، وما إلى ذلك. 

قضا�ا تتعلق �السالمة والسر�ة �سبب عودة الطالب إلى الصفوف  وضعتها إدارة مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى. وقد حصلت عدة
�عد ساعات الدراسة. إن هدفنا غرس إحساس قوي من المسؤول�ة والمهارات التنظ�م�ة في طالبنا، وٕانشاء روتین إلعداد الطالب 

 ین یتركون المدرسة غیر ُمستعدین.الذ
 

. و�ضهتع المدرسة، ُیرجى اإلتصال �الُمدرس لطلب العمل الذي یجبإذا تغیب طفلك عن  تعو�ض العمل للطالب الغائبین:
تكون العمل لطفلك. عندما �كون ذلك ُممكنًا، سلتحضیر الُمدرسین في الصفوف مع الطالب كل یوم، لذلك �حتاجون �عض الوقت 

م إلى المنزل مع طفل آخر. إذا ل في مكتب المدرسة في نفس الیوم أو في الیوم التالي، أو ُممكن إرسالها العمل موجودة مجموعة
�كن �اإلمكان إعدادها في نفس الیوم، فستكون متوفرة في الیوم التالي. سیتوقع أن یتمم الطالب الذین یتغیبون عن المدرسة (ألي 

مام جم�ع تسبب من األس�اب) الواج�ات التي لم یتموها أثناء غ�ابهم. سیتم منح الطالب الغائبین یومًا واحدًا لكل یوم غ�اب إل
 . العمل غیر الُمكتمل سوففي الوقت الُمحدداألعمال غیر الُمتممة والواج�ات المنزل�ة. و�تحمل الطالب مسؤول�ة إعادة العمل 

 ُ�عطى عالمة جزئ�ة أو لن ُ�عطى عالمة �المرة.
 

_____________________________________________________________________________ 
 اتالتطع�م

قبل أن ُ�سجل الطفل للمرة األولى في المدرسة، أنه یجب على األهل وأول�اء األمور أن �قدموا  Indianaیتطلب قانون إند�انا 
و�قوم بتوفیر هذا الب�ان طبیب الطفل، أو إدارة الصحة، أو أي شكل آخر من أشكال الوثائق الرسم�ة.  ب�انًا مكتو�ًا �التطع�مات.

 و�جب أن ُ�ظهر الب�ان أن الطفل قد حصل على التطع�مات التال�ة:
 
 (الدفتیر�ا، والتیتانوس، والسعال الد�كي) DTPجرعات من اللقاح الثالثي  5 •
 جرعات من لقاح شلل األطفال 4 •
 (الحص�ة، والنكاف، والحص�ة األلمان�ة) MMRمن لقاح  عتینجر  2 •
 إلتهاب الكبد فئة أجرعتین من لقاح  2 •
 جرعات من لقاح إلتهاب الكبد فئة ب 3 •
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، عندها یتم توفیر وثائق من طبیب للتار�خ جرعتین من لقاح جدري الماء (إال إذا كان الطفل قد أصیب �مرض الجدري  2 •
ما  ةوالتي سیتم إعت�ارها إث�ات على الحصانة من المرض لألطفال الُملتحقین �مرحل والسنة،المرضي، �ما في ذلك الشهر 

 ).12قبل المدرسة حتى الصف 

 
 لن ُ�سمح لطفلك �الذهاب إلى المدرسة دون تقد�م التحقق من التطع�مات المطلو�ة، أو خطاب اإلعتراض الدیني.

 
جم�عًا. ُیرجى اإلتصال �مكتب الصحة المدرس�ة لطفلك، لُمناقشة ك�ف�ة منع هذا إن حضور طفلك في المدرسة ُمهم جدًا لنا 

اإلنقطاع في تعل�م طفلك. قد ُ�عتبر عدم ُمعالجة هذه الُمشكلة في الوقت الُمناسب إهماًال لألطفال. سیتم تطبیق إجراءات الحضور 
 في المدرسة.

 
 ، الذي ینص على:5-4-34-20د�انا هذا اإلجراء ضروري، و�تم إتخاذه �موجب شروط قانون إن

 
"یجب على كل مدرسة أن تطلب من ولي أمر الطالب الذي إلتحق �المدرسة أن ُ�قدم في موعد ال یتجاوز الیوم األول من  )أ(

اإللتحاق �المدرسة، دل�ًال على حالة تطع�م الطالب، إما كوث�قة مكتو�ة من ُمقدم الرعا�ة الصح�ة الذي قدم التطع�م، أو 
 ق الُمقدمة من سجل ب�انات التطع�م الحكومي.الوثائ

، على أن I.C. 20-34-3-3أو  I.C. 20-34-3-2الذي ینطبق عل�ه  یجب أن ُ�ظهر الب�ان، بإستثناء الطالب )ب(
من هذا الفصل. یجب أـن یتضمن الب�ان تار�خ م�الد الطالب،  2الطالب قد تم تطع�مه كما هو مطلوب �موجب القسم 

 وتار�خ كل تطع�م.
قد ال ُ�سمح للطالب �الحضور �عد الیوم األول من المدرسة دون تقد�م الوثائق الموضحة في األقسام الفرع�ة (أ)، و(ب)  )ت(

 إال إذا:
 ؛ أوالمدرسة ولي أمر الطالب إعفاءتمنح  )1(
�قرر قسم الصحة المحلي، أو ُمقدم الرعا�ة الصح�ة، أن جدول تطع�م الطالب قد تأخر �سبب ظروف قاس�ة، وأن  )2(

 تطع�مات المطلو�ة لن تكتمل قبل الیوم األول من المدرسة.ال
) یومًا دراس�ًا. في حالة تطبیق القسم الفرعي 20) لُمدة تز�د عن عشر�ن (1ال یجوز منح اإلعفاء الُمشار إل�ه في القسم الفرعي (

 قدم الرعا�ة الصح�ة الُمرخص له)، یجب على ولي أمر الطالب تقد�م الب�ان المكتوب، والجدول الزمني الُمعتمد من قبل مُ 2(
 بإدارة التطع�مات، أو إدارة الصحة المحل�ة، إلستكمال ما ت�قى من التطع�مات."

 
_____________________________________________________________________________ 

 / دخول المواقع اإللكترون�ةإستخدام 

ُ�عد إستخدام موارد مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى التكنولوج�ة إمت�ازًا ول�س حقًا. وعندما ُ�كمل األهل عمل�ة التسجیل عبر الموقع 
اإلذن للمدرسة �منح حساب لطفلهم. إن العواقب الٌمترت�ة من إنتهاك طالب لس�اسة اإللكتروني، لدیهم خ�ار إعطاء أو رفض 
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ُكبرى سیتم التعامل معها وفقًا للس�اسة التأدیب�ة للطالب. الرجاء مراجعة س�اسة مجلس مدارس ُمقاطعة مدارس ُمقاطعة كالرك ال
 المقبولة حول إستخدام المواقع اإللكترون�ة. كالرك الُكبرى للم�ادىء

 
_____________________________________________________________________________ 

 داتالمفقودات والموجو 

 ستوضع المواد على الرف في المقصف. أ�ة مواد ال تتم الُمطال�ة بها بنها�ة السنة الدراس�ة، سیتم التبرع بها.
 

_____________________________________________________________________________ 
 الدواء والصحة

المدرسة  هي إنها لن ُتعطى من قبل موظفي بدون وصفة طب�ةأو  طب�ة التي ُتصرف بوصفةإن س�اسة المجلس �النس�ة لألدو�ة 
ما لم یتم إت�اع م�ادىء توجیه�ة ُمفصلة. (وهذا �شمل دواء السعال، واألسبر�ن، أو غیرها من األدو�ة التي �كثر إستعمالها في 

 المنزل من قبل األهل). ولكي �ستط�ع موظفي المدرسة إعطاء الدواء:
 

o  كل سنة لیجب إن �قوم األهل/ولي األمر بتعبئة النموذج التالي �التفصیل وأن �قوم ُمزود الرعا�ة الصح�ة بتوق�عه
 5330.2أو  5330.1الیوم الدراسي #  أثناءإستمارة إذن لألدو�ة : دراس�ة

o  أن �كون في الزجاجة األصل�ة والدواء بدون الوصفة الطب�ة یجب أن �كون  یجبالدواء الذي ُ�صرف بوصفة طب�ة
 إسم الطفل. في الحاو�ة األصل�ة ومكتوب عل�ه أ�ضاً 

�مكن الحصول على إستمارات التخو�ل إلعطاء الدواء في المدرسة من مكتب الصحة المدرس�ة. وال ین�غي  إستمارات الدواء:
غیر طب�ة إلى الصف. یجب تسل�م جم�ع األدو�ة إلى المكتب لكي یتم  أدو�ةأو  تحت أي ظرف أن �أخذ طفل وصفة طب�ة

 إعطائها �الشكل الصح�ح، إذ أن السالمة هي أولولیتنا األولى.
للطالب  ؤ�ةالر  وصاتفح�تم إجراء و  بواسطة ُمعالج النطق. 4 الصف بلطال یتم إجراء فحص السمع :رؤ�ةال/  إخت�ار السمع
ن الطالب الذی ، یتم إرسال نموذج إلى أول�اء أمور�عد إجراء االخت�ارُمساعد الصحة. ، سنو�ًا بواسطة 5و ،3، 1في الصفوف 

 محتملة. اكلإلى مش تشیر اخت�اراتهم
 

_____________________________________________________________________________ 
 مجموعات األهل والُمدرسین

رسالتنا ُمراجعة  الرجاءلمز�د من المعلومات، . Pleasant Ridgeالرجاء اإلنضمام إلى مجموعة أهل وُمدرسین بلیزانت ر�دج 
 األسبوع�ة لألهل مساء كل أحد.
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____________________________________________________________________________ 
 األهل المتطوعین

ُنشجعك أن تكون ُمشاركًا نشطًا في النشاطات المدرس�ة. �غض النظر ف�ما إذا كنت تستط�ع الُمساعدة في اإلحتفاالت، والعمل 
 األهل آجمعین أن �قوموایجب على في المهرجان المدرسي والمناس�ات، أو التطوع في الصفوف، نحن ُنرحب �ُمساعدتك. 

طلوب التحقق من خلف�ة التار�خ الجنائي الموسعة عندما �كون المتطوعون في اتصال م �الترتیب مع ُمدرسي الصف قبل التطوع.
. مطلوب GCCSموظف في  دون إشرافُم�اشر ومستمر (أسبوعي أو أكثر في كثیر من األح�ان) مع الطالب الذي یتم 

من قبل  اف في جم�ع األوقاتلإلشر ن لمساعدین في الفصول الدراس�ة الذین یخضعو لفحوصات خلف�ة تار�خ�ة جنائ�ة محدودة 
على ملف الخلف�ة المناسب الذي یتماشى مع دورك ا كمتطوع في الرحالت المیدان�ة الیوم�ة، سُ�طلب منك  .GCCSموظف في 

إلى تقد�م  لن �حتاج المتطوعتقد�م فحوصات خلف�ة التار�خ الجنائي وفحصه قبل التطوع.  كمساعد في الرحلة المحددة. یجب
أ�ام  10 نائيالتار�خ الج فحوصات خلف�ة لخلف�ة التار�خ الجنائي كل عام طالما تطوع في السنة السا�قة. تتطلبفحص جدید 

  .للحصول على النتیجة
 

�ات مس�قة الذین لم یتخذوا ترتی/الزوار . لن ُ�سمح للمتطوعینو/أو التطوع یجب على الزوار إ�الغ الُمدرس ُمس�قًا لز�ارة الصف
ر�ط ش. عند دخول المكتب، ُ�طلب من الزائر التسجیل، تسل�م رخصة الس�اقة الخاصة �ه، و�تم إعطاءه بدخول الصفمع المعلم 

 ومعه �طاقة زائر یجب أن یرتدیها طوال فترة الز�ارة.

_____________________________________________________________________________ 
 مثاليالحضور ال

) الحضور الكامل تعر�فه ال یوجد غ�اب أو 1الحضور ُمهم جدًا ونود التركیز على مستو�ین من الحضور یوم توز�ع الجوائز:  (
 سو�ة. أر�عة غ�ا�ات أو تأخیرات) الحضور المرموق وتعر�فه بوجود غ�اب و/أو تأخیر 2تأخیر. (

 
____________________________________________________________________________ 

 الحیوانات األل�فة في المبنى

ال تسمح للحیوانات الح�ة ال�قاء في الصف أطول من فترة منح العالمات أو أثناء ُعطلة  (8390#)س�اسة مجلس إدارة المدرسة 
 & Showأح�انًا، یتم جلب الحیوانات األل�فة لفترة زمن�ة قصیرة جدًا مثل "أظهر وأقول  ) یومین.2المدرسة الممتدة أكثر من (

Tell ،سماك. إن كان ألوا". قد �كون لدى �عض الُمدرسین حیوانات أل�فة في الغرفة كمشروع للصف، مثًال، فراخ للتفق�س، قداد
رجى إعالم الُمدرس بهذه الُمشكلة عن طر�ق إحضار ب�ان طفلك في مثل هذه الغرفة ولد�ه حساس�ة من أحدى هذه الحیوانات، ی

�حتاج الُمدرس أن �عرف عن أ�ة حساس�ة حتى یتمكن من إخراج الطفل من الغرفة لتلك الفترة القصیرة من الزمن.  من الطبیب.
ة خال الحیوانات األل�فإن كانت الحیوانات قد ُجلبت من إجل إجتماع ما، سیتم إعالم األهل من خالل نشرة المدرسة. لن یتم إد

 إلى المدرسة من دون الموافقة الُمس�قة. وتقع عل�كم مسؤول�ة إ�الغنا إن كانت هناك ُمشكلة ف�ما یتعلق بذلك �النس�ة لطفلكم.
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_____________________________________________________________________________ 
 صف التر��ة البدن�ة

أنشطة، قد تكون ُمضن�ة في �عض األح�ان، خالل صف التر��ة الر�اض�ة. ُ�قترح إجراء فحص بدني سوف �شترك طفلك في 
سنوي، ولكنه ل�س مطلو�ًا. أذا كان طفلك �عاني من �عض القیود الجسد�ة، الرجاء إعالم الُمدرس أو ُممرضة المدرسة. ُیلزم 

م نصحون بإرتداء المال�س التي تسمح لهم �المشاركة النشطة. قد یتاألطفال بإرتداء أحذ�ة ر�اض�ة وجوارب، وفي أ�ام الر�اضة، یُ 
 أو الطبیب. وج�ه و�عد إستالم مذكرة من األهلإعفاء �عض األطفال من التر��ة البدن�ة لسبب 

 
_____________________________________________________________________________ 

 PowerSchool�اورسكول لبوا�ة األهل 

ش�كة اإلنترنت في بإستخدام هو نظام إدارة الطالب ، PowerSchool Unified Classroom�اور سكول ااصف الموحد 
 المنطقة حیث یتم جمع معلومات الطالب وتخز�نها.

 
والتقدم.  ،اتوالواج�للعالمات،  ؤ�ة سهلةمن خالل ر من مشاركة الوالدین وتر�ط المنزل �الفصل هل للصف الموحد تز�د بوا�ة األ

، الحضورو  العالمات،و  ،والواج�ات ،من لوحة الق�ادة الرئ�س�ة للوالدین، �مكن للوالدین الوصول إلى جداول الحصص الدراس�ة
ت منتظمة. ستالم اإلعالمات عبر البر�د اإللكتروني على فتراإخت�ار إ اً ر�ة التعل�م. �مكن للوالدین أ�ضوأدوات التواصل لتعز�ز تج

 سم المستخدم وكلمة المرور اللذین توفرهما المدرسة.إستخدام إطالب �أمان وال �مكن عرضها إال بم تسل�م جم�ع معلومات الیت
 

 هناك �كون  عندما. لطفلكأو نو�ات بر�ة في الفصل المتوسط  اً ل فصل دراسي ، قد ترى أصفار یرجى مالحظة أنه في بدا�ة ك
 المتوسط في ر�اً جذ تغییراً  تحدث أن �مكن العال�ة أو المنخفضة النتیجة فإن التقدیرات، دفتر في المهام من فقط اثنین أو واحد
 ر العام على الفور عند إدخال كل مهمة.التقدی حساب بإعادة التقدیرات دفتر �قوم. للصف العام

 
 فیرجى االتصال �مكتب المدرسة.أو في الوصول إلى حسا�ك الحالي، األهل،  �حاجة إلى مساعدة في إعداد حساب إذا كنت

 
_____________________________________________________________________________ 

 إرشادات اإلستراحة

وفقًا لس�اسة العاف�ة، یجب أن �حصل الطالب على إستراحة في ُمعظم أ�ام األسبوع، أو أن �حصلوا على فترات راحة للحركة 
 قة في الیوم. الم�ادىء التوجیه�ة للطقس العاصف هي كما یلي:دق� 20لغ مجموعها یب
 

  د ما �ع ررة للم�اه، وفترات راحة لنشاطاتدرجة، توخى الحذر (فترات راحة ُمتك 105-90عندما �كون مؤشر الحرارة
حة، درجات إذا كانت الشمس ساطعة)، ال تخرج لإلسترا 10درجة (أضف  105المدرسة). عندما یز�د مؤشر الحرارة عن 

 للیوم وسیتم تعلیق النشاطات
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 درجة، سیتم توخي الحذر. ُیرجى إرسال طفلك ُمرتد�ًا السترات والقفازات، و/أو  40 لحرارة تحتعندما تنخفض درجة ا
 درجة. 40ُمستعدًا لإلستراحة في الهواء الطلق التي تقل عن  الق�عات، ل�كون 

 
_____________________________________________________________________________ 

 الجدول الزمني لتقد�م التقار�ر

 .19-جدول تقد�م التقار�ر عرضة للتغییر �سبب كوفید
 

 الرا�عة الثالثة الثان�ة األولى فترة منح العالمات
تشر�ن  1 –تموز  27 التوار�خ

 األول
 آ�ار 26 –ن�سان  4 آذار 18 –كانون الثاني  3 كانون األول 17 – تشر�ن األول 18

تشر�ن الثاني 19 - 15 أیلول 4 – آب 30 التقار�ر المرحل�ة النصف�ة  آ�ار 5 – 2 ش�اط 4 – كانون الثاني 31 
 

 أ�ار 26 آذار 18 كانون األول 17 األولتشر�ن  1 إنتهاء فترة منح العالمات
نشر العالمات على بوا�ة 

األهل ل�اورسكول 
PowerSchool 

تشر�ن األول 5 حز�ران 1 آذار 22 األولكانون  21   

إرسال شهادات ر�اض 
 إلى البیت 2-األطفال

حز�ران (یتم  4 – 1 ن�سان 9 كانون الثاني 15 تشر�ن األول 23
إرسال عالمات جم�ع 

 �البر�د)الصفوف 
   الثانيتشر�ن  2  مؤتمرات األهل/الُمدرسین

 
____________________________________________________________________________ 

 إحترام ُممتلكات المدرسة

مواد مدرس�ة  ةوأ� ،وكتب المكت�ة ،Chromebook الكمبیوتر المحمولة العنا�ة �كافة الكتب الدراس�ة وأجهزة ن عنالطالب مسؤولی
ب أو الطال ممتلكات المدرسة. یجب على األهل أخرى تم إصدارها لهم. كما یتحمل كل طالب مسؤول�ة إظهار االحترام لجم�ع

 دفع ثمن الكتب والمواد المفقودة أو التالفة.
 

_____________________________________________________________________________ 
 المحظورةالمواد 

لى المطلو�ة من الُمدرسین في الصفوف، عإلى الصف، ما عدا المواد المدرس�ة  على جم�ع المواد قبل جلبهایجب أن تتم الموافقة 
. جم�ع ، واأللعاب، إلى أخره، وألعاب الفیدیو، وُمعدات الملعبCD، أجهزة تسجیل الكاسیت، أجهزة الـ iPodسبیل المثال، أجهزة 

 اإلستخدام في بنا�ة المدرسة خالل الیوم المدرسي وسوف یتم ُمصادرتها إذا إحدثت أي تشو�ش.هذه ممنوعة 
 

أح�انًا، یجلب األطفال اللعاب وغیرها من المواد، إلى المدرسة، التي قد تكون خطرة. �عض المواد ممنوعة وسوف یتم مصادرتها 
تضمن ی سجائر، األلعاب اإلرتجاج�ة الُمتصلة، واألدوات الحادة.األلعاب على الُمسدسات، والسكاكین، ووالعات ال والتي تشمل
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�مكن إحضار �عض األلعاب إلى المدرسة �عد أن ُ�عطي الُمدرس إذنًا خاصًا �سمح ذلك أ�ة لع�ة تش�ه العناصر المذكورة سا�قًا. 
الدوام  تاجرة أو الب�ع أثناء ساعاتبذلك. و�طب�عة الحال، �ستط�ع األهل إستعادة أي شيء قد تمت ُمصادرته. ولن ُ�سمح �المُ 

المدرسي. والمدرسة ل�ست مسؤولة عن ض�اع أو أي ضرر یلحق بهذه المواد. ولن ُ�سمح ألي مواد قد ُتحدث تشو�شًا في بیئة 
 التعل�م.

 
_____________________________________________________________________________ 

  Latch Key برنامج التشكيبرنامج رعا�ة األطفال في سن المدرسة / 

تقوم الُمجتمعات المحل�ة في مدارس مقاطعة كالرك بإدارة برنامج رعا�ة األطفال قبل و�عد المدرسة للطالب في صفوف ر�اض 
اج األهل إلى اإلتصال األطفال وحتى الصف السادس. �مكن الحصول على المعلومات حول هذا البرنامج من المكتب. �حت

ُیرجى ُمراجعة س�اسة مجلس إدارة مدارس ُمقاطعة �الُمجتمعات المحل�ة في مدارس ُمقاطعة كالرك إلتخاذ الترتی�ات الالزمة. 
 كالرك الُكبرى.

 
_____________________________________________________________________________ 

 ة�صور المدرسال

سیتم أخذ  .قبل أن یتم إلتقاط الصورللمراجعة تؤخذ الصور المدرس�ة في الخر�ف ومرة أخرى في الر��ع. سیتم إرسال المعلومات 
صور جم�ع الطالب من أجل الكتاب السنوي في الخر�ف، ولكن فقط أولئك الطالب الذین ُ�قدمون نموذج طلب الشراء والدفع 

لصور. إذا كان طفلك غائ�ًا، قد �كون �اإلمكان أخذ الصور في الیوم المحدد إلعادة أخذ وقت إلتقاط الصور سیتلقون مجوعات ا
صور الر��ع، وسیتم إلتقاط صور أولئك الطالب الذین ُ�حضرون �عض الصور، إذا تم تعیین هذا الیوم. الدفع ُمسبق أ�ضُا ل

نموذج�ة، ولن ُ�سمح بإرتداء الق�عات، والنظارات لنموذج طلب الشراء والدفع فقط. یجب أن یرتدي األطفال مال�س المال�س ا
 الشمس�ة، واألز�اء الخاصة، أو الزي الرسمي.

 
_____________________________________________________________________________ 

 اللوازم المدرس�ة

ل/ولي ُمقاطعة كالرك الُكبرى. وتقع المسؤول�ة على األهتتوفر قوائم اللوازم المدرس�ة للصفوف على الموقع اإللكتروني لمدارس 
 األمر لسد النقص في اللوازم المدرس�ة لألطفال حسب الحاجة على مدار العام الدراسي.

 
_____________________________________________________________________________ 

 األمن

عنا المدرسي، ست�قى جم�ع مداخل المدرسة الخارج�ة وأبواب الصفوف الیوم في ُمحاولة لتحقیق أقصى قدر من سالمة مجتم
 �أكمله. نحن ُنقدر تعاونكم مع هذه الخطوات التال�ة لضمان أمن مدارسنا:
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 Intercomیجب أن یدخل جم�ع الزوار إلى البنا�ة من المدخل الرئ�سي بإستخدام نظام اإلتصال الداخلي  الدخول إلى البنا�ة:
سبب ز�ارتهم وٕاظهار هو�تهم. �قوم موظفي منهم عبر نظام اإلتصال الداخلي التعر�ف عن من أجل طلب الدخول. سُ�طلب 

لرد على الهواتف مشغولین �ا�كونوا موظفین أح�انًا الالمكتب �مراق�ة الزوار والسماح لهم �الدخول إلى البنا�ة. الرجاء الصبر إذ أن 
تح األبواب لآلخر�ن أو السماح لهم �الدخول إلى البنا�ة خلفك، ُمتجاوز�ن بذلك اإلجراءات األمن�ة. أو مع الطالب. الرجاء عدم ف

 .انون القا وار ملزمون �التقید بهذهذه جم�عها سوف تضمن سالمة مجتمع المدرسة، وجم�ع الز 
 

بدأت مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى بإستخدام برنامج جدید ُلمتا�عة الزوار. أكثر  2015منذ آذار  :Raptorنظام األمان رابتور 
ألهداف أمن�ة. عند ز�ارة بنا�ة مدارس ُمقاطعة  Raptorتستعمل نظام برنامج رابتور  12 –مدارس ر�اض أطفال  12,000من 

ب�حث سر�ع في خلف�ة الزائر  Raptorلمختص. و�قوم برنامج رابتور كالرك الُكبرى، یجب أن ُ�قدم الزائر رخصة الق�ادة للموظف ا
 البنا�ة. والذین یجب إرتدائهما طول التواجد في ومن ثم �قوم �ط�اعة �طاقة. ثم �قوم موظفي المكتب بإصدار �طاقة زائر مع شر�ط

 
إذا لم �كن لد�ك موعدُا، فمن الُمحتمل  الرجاء عدم الذهاب إلى غرفة الُمدرس قبل التأكد من المكتب. أخذ طفلك إلى الصفوف:

. رس في المكتب وسوف یتصل / تتصل �ك لتحدید موعدأنك سوف توقف التدر�س في الصف؛ ولكن ُ�مكنك ترك رسالة للُمد
الرجاء الفهم إن هذا اإلجراء ضروري للنجاح األكاد�مي وسالمة طفلك القصوى. �ستط�ع أحد الموظفین مرافقة أي طفل إلى 

 �كل سرور، إذا لزم األمر. و�جب عدم ُمقاطعة الصفوف متى ما بدأ الیوم التعل�مي فیها.الصف، 
 

 ، والحصول على إذن منُمس�قاً من أجل ز�ارة/التطوع في الصف، یجب على الزائر اإلتصال �الُمدرس  سجل الزوار الیومي:
 الیوم�ة. الزائر غیر الُمدرج في سجل الزوار الیومي لن ُ�سمح له بدخول الصفوف. سجل الزوارالُمدرس، وأن �كونوا على 

 
�عد الظهر ولن �كون هناك أي شخص للرد على ال�اب �عد هذا  4:00ُیرجى التذكر أن المكتب ُ�غلق الساعة  ساعات المكتب:

 الوقت.
 

إلسترداد مواد قد نسیوها مثل الواجب المنزلي، اإلنصراف لن ُ�سمح للطالب �العودة إلى الصف �عد  ساعات �عد المدرسة:
 الكتب، المشار�ع، إلى أخره.

 
_____________________________________________________________________________ 

 تقدیر الطالب

ي �شكل متكرر إلظهارهم الفخر ف اصمتداح الطالب لفظ�إ�تم و  ُ�عطي الُمدرسین األوسمة والجوائز طوال السنة. الصفوف:
 الفصول الدراس�ة والمناطق العامة.

 
نحتفل �الطالب على مستوى المدرسة إلظهار الفخر كل شهر. یتم إخت�ار الطالب والموظفین الذین �ظهرون الفخر : درسةالم

 للُمشاركة في مسیرة الفخر الخاصة بنا.
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 خالل األسبوع األخیر من المدرسة، ُ�قام یوم جوائز لإلعتراف �التفوق األكاد�مي والتحسن األكاد�مي. یوم الجوائز:
 

ل جید مالثناء للتحسن و/أو العمل جید قد أنجز هما جائزة ال �مكن أن تتكرر. الرجاء إعالم طفلك أنه �قوم/إنها تقوم �ع األهل:
 وأن التعل�م مهم جدًا لكم!

 
_____________________________________________________________________________ 

 إستعمال الهاتف

یجب على الطالب الحصول على إذن قبل إستخدام الهاتف. لن ُ�سمح لطالب اإلتصال �المنزل لطلب اإلذن �ال�قاء �عد المدرسة 
 سلطة التقدیر�ة لُمدرس الصف في السماح للطالبلحضور حدث ر�اضي، أو للذهاب إلى المنزل مع طالب آخر. سیتم إستخدام ال

 اإلتصال �البیت من أجل �عض المواد التي نسیها.
 

____________________________________________________________________________ 
 متحاناتاإل

إلنشاء فحص شامل إلزامي للطالب في الصفوف من ر�اض األطفال حتى الصف الثاني ،  SEA 217أقرت الجمع�ة العامة 
لتحدید عوامل خطر عسر القراءة. یجب أن �شمل الفحص الوعي الصوتي والفون�مي، والتعرف على الرموز الصوت�ة، ومعرفة 

للطالب  2022ز. سیتم إجراء التقی�م في خر�ف األبجد�ة، ومهارات فك رموز التشفیر، ومهارات التسم�ة السر�عة، ومهارات الترمی
 للطالب في ر�اض األطفال. 2023في الصفوف من األول إلى الثاني، وفي كانون الثاني 

 
_____________________________________________________________________________ 

 تأجیر الُكتب المنزل�ة

إلستخدام الكتب واللوازم وااتي تختلف لكل صف. ُتدفع وقت التسجیل، وتغطي الرسوم تكلفة كل سنة، یتم تقی�م رسوم تأجیر 
ُیدفع بتار�خ  . وٕاذا لمالمبلغ �أكمله �حلول آذار الكتب المدرس�ة، المصنفات واللوازم. ُتقبل الدفعات الجزئ�ة، ولكن یجب دفع

فع رسوم مدرس�ة. ُ�مكن دعاملة إضاف�ة تض�فها المؤسسة الإلستحقاق، یتم إرسال الحساب إلى وكالة تحصیل مع دفع رسم مُ ا
�ك. ال یوجد لدى المكتب أموال متوفرة للفكة)، أو بإستعمال ش –تأجیر الكتب المدرس�ة في مكتب المدرسة، نقدًا (المبلغ �الض�ط 

 ل بوا�ة األهل ل�اورسكولو�مكن أ�ضًا أن تدفع على اإلنترنت بإستعمال �طاقة اإلئتمان/�طاقة السحب الُم�اشر من خال
PowerSchool  أو على الموقع اإللكترونيwww.studentquickpay.com/gccs 

 
_____________________________________________________________________________ 

 بیئة خال�ة من الت�غ

مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى إستخدام الت�غ في كل ممتلكات المدرسة. وال ُ�سمح ألي من الطالب، والموظفین،  �منع مجلس إدارة
وزوار المدرسة بإستخدام ُمنتجات الت�غ في أي وقت وأي مكان حتى �عد ساعات الدوام المدرسي. و�شمل ذلك المُناس�ات تحت 
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هذه الس�اسة إستخدام ُمنتجات الت�غ على ممتلكات المدرسة �ما في ذلك الممتلكات، رعا�ة المدرسة أو لها عالقة �المدرسة. وتحظر 
 والم�ادین الر�اض�ة ومواقف الس�ارات.

 
_____________________________________________________________________________ 

 النقل

نشاء ، یتم إفي معظم الحاالت. ركوب الحافلة من وٕالى المدرسة بإمت�ازمؤسسة مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى الطل�ة  وفرت
مت�ازات إقد �فقدون و  ةدلیل المسافة أدناه. سیتم إحالة الطالب الذین ال یت�عون القواعد إلى المدیر  في بإرشاداتموقع/توقف مناسب �

 النقل.
 

 قواعد النقل
 األوقات (إجلس في مقعدك �شكل صح�ح)ُیرجى الجلوس "مقعد إلى مقعد، من الظهر للظهر" في جم�ع  •
 �حظر تسجیل الفیدیو بإستخدام األجهزة المحمولة •
 إستخدم مستو�ات صوت داخل�ة ُمحترمة •
 إحترم نفسك واآلخر�ن •
 ُكن لط�فاً  •
 

 إرشادات وٕاجراءات النقل:
 

ال تسمح مدارس ُمقاطعة كالرك الكبرى �العناو�ن البدیلة خالل  یتم تحدید أهل�ة النقل بواسطة عنوان منزل الطالب. .1
األسبوع. ُ�سمح للطالب �موقع إلتقاط واحد، وموقع توصیل واحد كل یوم. �معنى آخر، �مكن أن �كون العنوان الص�احي 

 ثابتینا �كونوعنوان �عد الظهر مختلفین، ولكن یجب أن �كون كال العنوانین ضمن حدود المدرسة المعینة، و�جب أن 
 كل یوم.

مسؤول وُمحدد في الموقف عند وصول  یجب أن �كون لدى طالب مرحلة ما قبل المدرسة وطالب التعل�م الخاص ُمتلقي .2
الحافلة إلى مكانها. إذا لم �كن المتلقي في المحطة عند وصول الحافلة، سیتم إرجاع الطفل إلى المدرسة أو إلى أقرس 

حظة: سیتم مالقسم للشرطة كمالذ. قد یؤدي الفشل المتكرر في إستق�ال الطالب في المحطة إلى فقدان وسائل النقل. 
طالب اآلخر�ن، من ر�اض األطفال حتى الصف الثاني عشر، في محطتهم؛ وتقع على عاتق األهل / ترك جم�ع ال

 الوصي مسؤول�ة تحدید ما إذا كانوا �حاجة لمقابلة طفلهم (أطفالهم).
یجب على الطالب ركوب الحافلة المخصصة لهم، إلى المحطة المخصصة لهم. یتم تعیین جم�ع المحطات من قبل  .3

لركوب �حظر على الطالب امن ینوب عنه. ال �حق لسائقي الحافالت تعیین أو تغییر مواقف الحافالت.  مدیر النقل أو
 إلى (أو من) بیت طالب آخر / موقف حافلة. یجب على األهل إتخاذ ترتی�ات بدیلة للنقل إذا نشأت حالة طوارىء.

 مساءًا من قبل ُمدیر النقل 2:00بل الساعة لن تقوم المدارس بإصدار تذاكر للحافالت ما لم تتم الموافقة علیها ق
 من وقت اإللتقاط المجدول. خمس دقائق یجب أن �كون الطالب في موقع الموقف المحدد قبل .4
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لن �سمح لغیر الطالب، �ما في ذلك األهل، على الحافلة المدرسة من دون موافقة صر�حة من مسؤول المدرسة.  .5
 ).I.C. 35-43-2-2( 6من المستوى  الدخول من دون إذن ُ�شكل تعد�ًا جنائ�اً 

یجب توج�ه طل�ات تغییر مواقف الحافالت، أو الطالب الجدد إلى مكتب النقل بإستخدام موقع مدارس ُمقاطعة كالرك  .6
للبرامج الجدیدة أو التي تم تغییرها، یجب . �النس�ة http://transportation.gcs.k12.in.usالُكبرى اإللكتروني: 

 أ�ام دراس�ة. 3ملء نموذج النقل عبر اإلنترنت، وقد �ستغرق طلب النقل 
، فلن توفر مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى وسائل النقل. إذا كنت تق�م (NTZ)إذا كنت ُتق�م في منطقة خال�ة من النقل  .7

 ُمقاطعة كالرك الُكبرى نقاط إلتقاط محدودة.، فسوف توفر مدارس (LTZ)في منطقة محدودة 
 

 :التواصل مع المكتب
" لن ُتصدر المدارس "تذاكر �اصیجب إ�الغ جم�ع التغییرات في طر�قة فصل الطال�ة من المدرسة بواسطة مكتب المدرسة. 

 إذا كنت تنوي إحداثحدد وسیلة نقل طفلك إلى المنزل قبل أن �أتي إلى المدرسة.  للطالب للعودة إلى المنزل مع طالب آخر.
�عد الظهر. بدون تبل�غ من األهل، فإن الطفل الذي عادة �ستقل الحافلة  2:00ل �المكتب �حلول الساعة اتصاألتغییر، یرجى 

، تتعلق �السالمةب ر لوسیلة النقل تلك. ألس�ایبدأوا �التحضیسوف �ستقل الحافلة؛ والطفل الذي �مشي عادة، أو یتم نقله �الس�ارة، 
جب ، ما لم تأتي التوجیهات من المكتب (ول�س الطالب). یإلى البیت �طر�قة ُمختلقة اً المكتب تلمیذ ووموظف ون لن یرسل الُمدرس

  توجد إستثناءات لهذه القاعدة.إستالم ُمكالمة هاتف�ة من الوالد / ولي األمر. ال 
 

____________________________________________________________________________ 
 اإلجازات

 وكذلكألجازات حول جدول المدرسة الزمني، ال ُ�شجع األهل على أخذ الطالب من المدرسة لإلجازات. یرجى محاولة ترتیب ا
 ةلمدیر إلى ا ، یجب تقد�م طلب خطيالمدرسي خالل الدوامخطط لها األ�ام الُمحددة لتعو�ض أ�ام الثلج. في حالة حدوث إجازة مُ 

ألهل اعن العمل الذي فاته. في حالة مغادرة الطالب لل�الد، یجب على  للموافقة عل�ه قبل أسبوع واحد. س�كون الطالب مسؤوالً 
 تقد�م األوراق المناس�ة لموظفي المكتب.الحضور إلى المدرسة ، ل

_____________________________________________________________________________ 
 س�اسة العاف�ة

یدعم مجلس أمناء مؤسسة مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى ز�ادة التأكید على التغذ�ة وكذلك النشاط البدني على جم�ع مستو�ات 
 الصفوف لتعز�ز الرفاه في المدرسة لطالبها. لذلك، فإن س�اسة المجلس:

 
o  الُمغذي والمشرو�ات للطالب؛توفیر الطعام 
o توفیر فرص النشاط البدني وتلك السل�مة تنمو�ًا؛ و 
o  زارة الزراعة التي نشرتها و تتطلب أن تكون جم�ع الوج�ات التي تقدمها المدرسة تلبي توجیهات التغذ�ة اإلتحاد�ة

 العامة عام

30 
 

http://transportation.gcs.k12.in.us/


 ) أر�عة مناطق:4سیتبنى األحكام التال�ة في (ومن أجل تعز�ز العاف�ة، فإن مجلس إدارة مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى 
 

 هدف التثقیف في مجال التغذ�ة هو التأثیر على الطالب وتنم�ة عادات األكل. التثقیف في مجال التغذ�ة: -1
o  ستت�ع مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى معاییر مناهج التعل�م الصحي كما ذكرته وزارة إند�اناIndiana .للتعل�م 
o  ُمقاطعة كالرك الُكبرى نشاطات التثقیف في مجال التغذ�ة لتعزز السلوك المناسب لتناول الطعام ستجري مدارس

 الصحي الذي ُ�شرك الطالب، واألهل، والموظفین والمجتمع.
o التعل�م.4سیتلقى طالب مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى التغذ�ة 

 
 لبدني بین الطالب.هدف النشاط البدني هو تعز�ز وتنم�ة النشاط االنشاط البدني:  -2

o  ساعة، سیتم  24دق�قة من النشاط البدني في  60و�ما إن المتطلب الیومي الموصى �ه لألطفال والش�اب هو
لنشاط البدني خالل الیوم الدراسي. سوف ُتزود مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى فرصًا فرص ممارسة ا د الطالبتزو�

 فة إلى الر�اضة البدن�ة.األسبوع �اإلضامن النشاط البدني في الیوم أو معظم أ�ام 

o  ستت�ع مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى معاییر وال�ة إند�اناIndiana  لحصص التر��ة البدن�ة. وسُتصمم البرامج
للتر��ة البدن�ة من أجل نشر الدروس طوال السنة الدراس�ة في المدارس اإلبتدائ�ة والمتوسطة، على قدر األمكان، 

 ات من التعل�م الثانوي.طوال أر�ع سنو 

o  وسیتم تشج�ع المدارس لتوفیر وصول الُمجتمع إلى وتشج�ع الموظفین، الطالب وأعضاء المجتمع بإستعمال صاالت
 النشاط البدني خارج نطاق الیوم العادي.

 

لمدرس�ة اتهدف مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى توفیر البیئة نشاطات مدرس�ة أخرى هدفها تعز�ز العاف�ة الطالب�ة:  -3
 ورسالة ستؤدي إلى أسلوب ح�اة صحي.

o .توفیر بیئة نظ�فة وآمنة للطالب لوج�ة ممتعة 

o  تقد�م أو رفض الُمشاركة الطالب�ة في وقت النشاط البدني كشكل من أشكال اإلنض�اط أو إلغاء وقت النشاط من
 أجل تعو�ض وقت الدراسة الضائع.

o  قبل المؤسسة المدرس�ة وٕاستكماله للطالب على األقل مرة كل سنة و�ن�غي وضع تقر�ر مناسب لل�اقة البدن�ة من
 في صفوف التر��ة البدن�ة. و�ن�غي إ�صال هذا التقر�ر إلى األهل.

o  شونها.�عُ�شجع موظفي مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى على أن �كونوا مثًال للطالب في الح�اة الصح�ة التي� 
 

تتأثر عادات الطالب الغذائ�ة مدى الح�اة �شكل كبیر �أنواع األطعمة والمشرو�ات المتوفرة لهم. سوف إرشادات التغذ�ة:  -4
تضمن مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى أن جم�ع األطعمة الموجودة على ممتلكات المدرسة تتسق مع عادات األكل 

قانون وال�ة لیه�ة الغذائ�ة للنظام األساسي الصح�ة. و�جب أن تمتثل مدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى �الم�ادىء التوج
 :Indianaإند�انا 
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o  ال توجد أطعمة تنافس�ة، والمشرو�ات الغاز�ة، واألطعمة المقل�ة أو األطعمة التي ال ُتقدم  -الوج�ات المدرس�ة
 �سبب دني ق�متها الغذائ�ة.

o  لن تتوفر ماكینات الب�ع للطالب حتى نها�ة الیوم العادي. ماكینات. ال یجب أن تحتوي ماكینات  -ماكینات الب�ع
 .(FMNV)"أطعمة ذات ق�مة غذائ�ة دن�ا" الب�ع للطالب على 

o  س�كون هناك حد على اإلحتفاالت في السنة وهو إحتفالین لكي صف لكل سنة. وخالل  –األحتفاالت/المكافاءات
من الطعام  %20ة یجب أن یتوفر لألطفال األطعمة والمشرو�ات الصح�ة. ولن �كون أكثر من اإلحتفاالت المدرس�

. ولن ُ�ستعمل الطعام كمكافأة للطالب. مالحظة: و�شمل ذلك حلوى السكر (FMNV)" "أطعمة ق�متها الغذائ�ة دن�ا
عند المدخل.  تقدم �طاقة الهو�ةساعة ٌمس�قًا وأن  24ة. ولحضور إحتفاالت مدرس�ة، یجب أن تكون ُمسجًال ئمالقا

سیتم إرسال قائمة التسجیل إلى البیت قبل أسبوع من موعد اإلحتفال. وُ�سمح لكل طالب �ض�فین �سبب ضیق 
 المكان داخل الصف.

 
 دال �ستط�ع األهل جلب ال�سكو�ت والكعك الصغیر الُمز�ن وغیره من الحلو�ات ألهداف اإلحتفال �أع�ا إحتفاالت عید الم�الد:

م�الد طفلهم. ُ�مكنك جلب أي نوع من األطعمة الصح�ة مثل الفاكهة، والكعك ُمنخفض الدسم، والجبن أو الخضروات أو أش�اء 
على أي  �قاً ُمسصغیرة طر�فة/أك�اس حلوى عید الم�الد لكل طالب في الصف إحتفاًال �الیوم الخاص. و�جب أن یوافق الُمدرس 

 اف �ه.إحتفال �عید م�الد الطالب / إعتر 
 

_____________________________________________________________________________ 
 اإلنسحاب من المدرسة

وس�حتاج األهل إلى أعادة یرجى إعالم مكتب المدرسة في أقرب وقت ممكن عندما تدرك أن طفلك سینتقل إلى مدرسة أخرى. 
رصدة یجب تسدید جم�ع أ والمواد التي هي ُملك لمدارس ُمقاطعة كالرك الُكبرى.جم�ع الكتب المدرس�ة، واألجهزة األلكترون�ة 

الحسا�ات الُمعلقة �الكامل. سنرسل نسخة من السجل الدائم إلى المدرسة الجدیدة عند إستالم طلب المعلومات من المدرسة الجدیدة 
 حیث سیذهب طفلك / أطفالك.
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