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رسالة ُمديرة المدرسة
أعزائي عائالت بليزانت ريدج :Pleasant Ridge
مرحباً بكم في بداية أخرى لسنة دراسية ُمثيرة .نحن في بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeنتطلع إلى العمل
معكم ومع طفلكم (أطفالكم) هذا العام .أهدافنا األساسية في بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeهي نمو طالبنا
األكاد يمي وتطوير عادات إيجابية للحياة .وسوف نحقق ذلك عن طريق تحديد توقعات عالية في مجاالت
القراءة ،والكتابة ،والرياضيات .وسيتم إدراج العلوم والدراسات اإلجتماعية في تلك المجاالت من أجل ضمان
طالب ُمتميزين.
ال يمكن تحقيق هذه األهداف بدون مساعدتكم ،لذا يرجى أخذ بضعة دقائق لقراءة معلومات ال ُكتيب .سيتم أجابة

العديد من األسئلة هنا التي قد تكون لديكم حول إجراءاتنا وسياساتنا .إذا كانت لديكم أسئلة ،يرجى اإلتصال

بمعلم طفلكم أو بالمكتب.

هذه سوف تكون سنة ُمدهشة .شك اًر ُمقدماً على عملكم الجاد وجهدكم .سوية ،يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة
لألطفال.
بإخالص،
سا ار بورتر Sara Porter
ُمديرة المدرسة

المتعلقة بحقوق الطالب ومسؤولياتهم،
في حالة وجود تناقض بين اللغة الواردة في ُكتيب الطالب هذا وسياسات مدارس مقاطعة كالرك الكُبرى  GCCSلقانون إنديانا  ،Indianaكما هو ُمعدلُ ،
فأن قانون الوالية و  /أو لغة سياسة  GCCSتغلب.
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_____________________________________________________________________________
معلومات الوصول  /اإلنصراف
يبدأ اليوم الدراسي الساعة  9:00صباحاً وينتهى الساعة  3:35بعد الظهر .إن سالمة جميع أطفالنا هي أولويتنا القصوى.
الوصول :ال يجب وصول الطالب قبل الساعة  8:35صباحاً .على ُركاب السيارات دخول المبنى عبر باب رقم  .24لسالمة
أطفالكم ،يرجى بقاء األطفال داخل سياراتكم حتى يشير موظفي المدرسة للطالب للدخول إلى مبنى المدرسة.
اإل نصراف :عند الساعة  3:25بعد الظهر ،سيتم صرف ُركاب السيارات من روضة األطفال حتى الصف الثاني .وعند الساعة
 3:30بعد الظهر ،سيتم صرف ُركاب السيارات من الصف الثالث وحتى الصف الخامس .يجب أن يتم نقل جميع ُركاب السيا ارت

من غير إبطاء ما بين الساعة  3:15و 3:40بعد الظهر .سوف يتم صرف الطالب الذين يقطنون في ُشقق كريكسايد Creekside

من باب رقم  5إبتداءاً من الساعة  3:30بعد الظهر .السيارات غير مسموحة في هذه المنطقة .ويجب أن يقوم األهل  /ولي
األمر بإظهار البطاقة الشخصية عند إستعمال باب رقم  .5ويجب أن يكون األهل  /ولي األمر موجوداً على الطرف األخر
لمالقاة الطفل .سيتم صرف راكبي الحافالت الساعة  3:35بعد الظهر.

المجتمعات المحلية في المدارسة تُدير برنامج قبل وبعد المدرسة للطالب الذين يحتاجون إلى رعاية
برنامج ما بعد المدرسةُ :
أطفال قبل أو بعد المدرسة .سوف تُزود حضانة القديس ميخائيل  St. Michaelفي شارلستاون النقل من وإلى المدرسة.
_____________________________________________________________________________
الحضور
الحضور الجيد ضروري لنجاح طفلك في المدرسة وتقع المسؤولية القانونية على عاتق الوالد  /ولي األمر ضمان الحضور
المنتظمُ .يرجى الرجوع إلى سياسة مجلس مدارس مقاطعة كالرك الكبرى.
ُ
من المتوقع أن يتواجد الطالب في الصفوف بحلول الساعة  8:55صباحاً من أجل اإلستعداد لبدء الفصول الدراسية .يتم قرع

جرس/إشارة تحذير الساعة  8:50صباحاً ،ويتم قرع إشارة التأخير الساعة  .9:00يبدأ اليوم الدرلسي الساعة  9:00صباحاُ.

المتعلقة بسبب الغياب  /التأخر بواسطة مكتب المدرسة .ويجوز للوالدين
اإلبالغ هاتفياً عن الغياب :يجب إبالغ جميع اإلتصاالت ُ

المحتم إن يكون اإلتصال الرئيسي هو مكتب المدرسة.
المدرس فيما يتعلق بالغياب  /التأخر؛ ومع ذلك ،فمن ُ
أيضاً اإلتصال ب ُ
وتُطلب مكالمة هاتفية من الوالد أو ولي األمر إلى مكتب المدرسة قبل الساعة  10:00صباحاً ألي غياب ،أو تأخر ،أو تغييرات

عل ـ ـ ـى الجـ ـدول .يمكن ترك رسالة بريد صوتية على صندوق البريد العام  24ساعة في اليوم عن طريق اإلتصـ ـ ـ ـال عل ـ ـ ـ ـى رق ـ ـ ـم

 812-256-7286إذا لم يتلقى المكتب ُمكالمة هاتفية من الوالد  /ولي األمر فيما يتعلق بسبب غياب أو تأخر الطالب حتى
الساعة  10:00صباحاً ،سيتم إجراء مكالمة هاتفية آلية لتحديد سبب عدم وجود الطفل في المدرسة .ستحتوي الرسالة ما يلي:
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مرحبا  ،هذه رسالة من مكتب الحضور في مدرسة بليزانت ريدج اإلبتدائية
ً
غائبا
 ،Pleasant Ridge Elementaryنتصل لنعلمك بأن طالبك (اإلسم) كان ً
عن المدرسة الساعة  10:00اليوم .يرجى اإل تصال بمكتب الحضور في مدرسة

الطالب على هاتف رقم  812-256-7286بمدرسة الطالب إليضاح الغياب ،أو
إرسال مذكرة موقعة عند العودة إلى المدرسة .إذا إتصلت بمكتب المدرسةُ ،يمكنك

تجاهل هذه الرسالة .إذا رغبت اإلستماع للرسالة مرة أخرى ،يرجى الضغط على
مفتاح النجمة .شكراً لكم.
نقدر دعمك وتعاونك للعمل كشركاء في البرامج التعليمية لطفلك .ونعلم أن الحضور له تأثير كبير على نجاح الطالب بشكل

عام .يرجى االتصال بمكتب المدرسة إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه العملية.

األعذار الكتابية :إذا ال يتلقى المكتب مكالمة من األهل بحلول الساعة  10:00صباحاً ،فإن الغياب قد يتطلب تقري اُر من وكالة
أو أخصائي طبي ُمرخص .األعذار الكتابية مطلوبة للتأخر والغياب ويجب إرسالها إلى المدرسة مع طفلك عند عودته  /عودتها
إذا لم تتصل لتبلغ عن الغياب .ويمكن تغيير أي غياب بدون عذر لغياب بعذر عند تزويد التقرير.

الغياب بعذر :من المتوقع أن يحضر األطفال إلى المدرسة كل يوم .تعترف مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاإلبتدائية
بالغياب بعذر للطالب لألسباب التالية ،عندما يقوم الوالد ،ولي األمر ،الطبيب ،أو غيرهم من الوكاالت المسؤولة بتأكيد الغياب:
•

األمراض الشخصية التي تشمل الحمى ،والتقيء ،واإلسهال ،والحوادث ،واإلصابات ،أو أمراض أخرى يقوم الوالد أو ولي األمر
بإبالغ المدرسة عنها كتابة أو عن طريق الهاتف (ال ي زيد عن  5حوادث).

•
•

المواعيد الطبية أو مواعيد طبيب األسنان ،مع توفير الوثائق الالزمة والتي ال ُيمكن جدولتها خارج اليوم المدرسي.
وفاة عضو أسرة ُمباشر أو قريب آخر.

•

الم سبق لمديرة المدرسة أو مندوبها من قبل الوالد  /ولي األمر ومسؤول الكنيسة مطلوب من أجل الموافقة
الشعائر الدينية .اإلشعار ُ

•

ظروف ُمخففة أخرى التي ستحددها مديرة المدرسة قبل الغياب.
الخدمة كوصيف في جمعية إنديانا العامة.

على الطلب.
•

التأخر :أي طالب يصل بعد الساعة  9:00صباحاً ،أو يغادر قبل الساعة  3:25بعد الظهر ألي سبب سوف ُيحسب ُمتأخ اًر.
إذا كان الطفل ُمتأخ اًر ،يجب عليه  /عليها الذهاب إلى المكتب للحصول على إذن تأخر قبل الذهاب إلى الصف .يجب إحضار
جميع األطفال الذين يصلون بعد الساعة  9:00صباحاً إلى المكتب ،وتسجيل الحضور ،من قبل الشخص الذي ُيحضر الطفل
المتاح للطالب
إلى المدرسة ،لتلقي إذن التأخر .لن ُيسمح للطالب الدخول إلى الصف من غير إذن التأخر من المكتب .إن الوقت ُ

إلنجاز الواجبات مهم جداً .على جميع الطالب أن يكونوا ُمستعدين وموجودين في المدرسة بحلول الساعة  9:00صباحاً ،والبقاء
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في المدرسة لحين موعد اإلنصراف عند الساعة  3:25بعد الظهر .وسيقوم موظف بمرافقة أي طالب إلى الصف إذا لزم األمر.

ومن الضروري عدم مقاطعة الصفوف متى ما بدأ اليوم التعليمي.

المرض في المدرسة :بشكل عام ،سوف يتم إرسال طفلك إلى المنزل إذا ظهر إنه يعاني  /إنها تعاني أي من التالية :إرتفاع

درجة الح اررة ( ،) 100.0+التقيوء ،آالم في الصدر أو المعدة ،اإلغماء ،اإلصابة ،أية حالة تتطلب ُمراجعة الطبيب – إلتهاب
المفسر ،حشيشة القمل (قمل الرأس) ،اإلسهال ،إلى أخره .ومن أجل سالمة جميع
باطن العين ،الطفح الجلدي أو اإلحمرار غير ُ
(المصابين بالحمى) أن يكونوا خالين من الحمى لمدة  24ساعة بدون دواء قبل العودة إلى المدرسة.
الطالب ،على الطالب ُ

المرض في المنزل :بسبب مخاوف كوفيدُ ،COVID-19 19-يجرى إتباع إرشادات مركز ُمكافحة األمراض هذه لتعزيز العادات

بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك .تحدث
الصحية وحماية أسرتك :إذا كان طفلك مريضاً بأي مرض ،أبقه في المنزل وإتصل ُ
مع المعلمين حول مهام الفصل الدراسي ،واألنشطة التي ُيمكنهم القيام بها في المنزل لمواكبة واجباتهم المدرسية .تجنب اإلتصال
الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض*.قم بتغطية السعال أو العطس بمنديل ورقي ،ثم قم برمي المنديل في سلة المهمالت.

*إغسسل يديك كثي اًر بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األثل ،خاصة بعد الذهاب إلى الحمام؛ قبل األكل؛ وبعد مسح أنفك،
أو السعال ،أو العطس .إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة ،إستخدم ُمطه اًر لليدين يحتوي على  %60كحول على األقل.

الواجب المنزلي :ينبغي إتخاذ الترتيبات بخصوص الواجب المنزلي حتى ال يتخلف طفلك عن العمل في الصف.
لإلتصال في حاالت الطوارىء :يجب إبقاء أرقام هواتف المنزل والهواتف الخلوية وتلك الخاصة بأماكن عمل األهل واألشخاص
الممكن اإلتصال بهم في حاالت الطوارىء ُمحدثة دائماً في برنامج باورسكول  .PowerSchoolيرجى اإلتصال بالمكتب إذا
حصل أي تغيير على أي من هذه األرقام خالل السنة الدراسية.
قد يتم تعديل سياسة الحضور بسبب كوفيد.19-
نسبة الحضور المطلوبة :في محاولة للوفاء بتوقعات شهادة الكلية واإلستعداد المهني ،يجب على الطالب الحفاظ على نسبة

المجملة أدناه تحت
حضور خمسة وتسعون بالمئة ( .)%95ويخضع الطالب الذين يفشلون في إستيفاء هذا المعيار لإلجراءات ُ
الغياب والتأخر.
اإلفراط في الغياب والتأخر :سيقوم أفراد المدرسة بمحاولة معقولة إلخطار الوالدين عندما ال يتم التحقق من الغياب خالل الوقت
المحدد؛ ومع ذلك ،فإن القانون واضح ،تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إخطار المدرسة بغيابات الطالب.
•

عند تغيب الطالب (بدون عذر) عن ما مجموعه خمسة ( )5أيام في السنة الدراسية ،يجب على المديرة ،أو من ينوب
عنها اإلتصال بولي األمر ،على سبيل اإلهتمام.
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•
•

عند تغيب الطالب (بدون عذر) عن ما مجموعه خمسة عشر ( )15يوماً في السنة الدراسية ،تُرسل المديرة ،أو من
ينوب عنها أول إشعار قانوني.
عندما يتغيب الطالب (بدون عذر) عن ما مجموعه خمسة وعشرين ( )25يوماً في السنة الدراسية ،تقوم المديرةـ ،أو من
ويكمل المسؤول "بيان تغيب من المدرسة من دون إذن" ،ويتم إحالة الطالب
ينوب عنها بإرسال اإلشعار القانوني الثانيُ ،

إلى داعية التغيب عن المدرسة.

سوف ُيتابع موظف الحضور وممرضة المدرسة التواصل الوثيق حول جميع القضايا الصحية المتعلقة بالطالب .عندما يبلغ
الطالب عشرة ( )10حاالت غياب أو أكثر الغياب بسبب المرض ،مع بيان الطبيب أو بدونه ،سيتم إستشارة ممرضة المدرسة
لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى شرح أكثر تفصيالً لنمط المرض المزمن لدى الطالب من الطبيب .سيتم توفير تفاصيل محددة

لك من قبل مدرسة طفلك .إذا كان طفلك بصحة جيدة ،يجب أن يكون في المدرسة ،وإذا كان م ريضاً ،فيجب أن يكون في المنزل.
_____________________________________________________________________________
السلوك  /برنامج الفخر

المتوقع في مدرسة بليزانت ريدج اإلبتدائية هو مزيج من
نعتقد أنه ُيمكن للطالب أن يتصرفوا بشكل ُمناسب في المدرسة .السلوك ُ

المشتركة ،وإحترام اآلخرين ،وإعتبارات السالمة .سوء سلوك الطالب ُيعيق ُكل من التعلم والسالمة .السلوك غير المقبول
اللباقة ُ
الصفوف الدراسية ويصرف اإلنتباه من ُفرص التعلم .سياسات السلوك ُمجملة في ُكتيب حقوق ومسؤوليات الطالب الخاص
ُيعطل ُ
الكبرى (مشمول في هذا ال ُكتيب).
بمدارس ُمقاطعة كالرك ُ

الكبرى في التأكد من أن كل طالب يترك المدرسة سيفعل ذلك ومعه خطة لما بعد المرحلة
وتتمثل ُمهمة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الثانوية للحصول على مزيد من التعليم في الكلية ،في الجيش أو في مجال العمل .ولتحقيق هذا الهدف ،يجب أن يكون لدى

الطالب مهارات أكاديمية ،ولكنهم يحتاجون أيضاً إلى مهارات لينة ،أو مهارات عملية التي تضمن أن الطالب سينجح في تعليمه

 /تعليمها ولكن أيضاً في مكان العمل والحياة.

المبادرة ،والثقة ،والكفاءة) ،وتعليم تحديد
(المثابرة ،واإلحترام ،و ُ
المشتركة ُ
سيسمح برنامج الفخر للمدارس بمخاطبة التوقعات ُ
األهداف ،ومهارات التنظيم الذاتي .سؤدي تعليم تلك التوقعات وقياس أداء الطالب إلى مهارات توظيف قوية ،وتوفير البيانات

لتحديد اإلستعداد الوظيفي لكل طالب .وسيتم تقدير الطالب ب تقديم شهادة أخالقيات العمل إلتقان اإلستعداد الوظيفي للكليات
) ،(CCRو ُمداخالت السلوك اإليجابي والدعم ) ،(PBISوأخالقيات العمل في الصف.12
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____________________________________________________________________________
السلوك خالل الفعاليات الخاصة
ُيمثل الطالب وآسرهم مدرسة بليزانت ريدج اإلبتدائية  Pleasant Ridge Elementary Schoolعندما يكون هناك ُمناسبات
تحت رعاية المدرسة .ومثلما تُتوقع المعايير األكاديمية العالية في بليزانت ريدج  ،Pleasant Ridgeتُتوقع أيضاً معايير السلوك

العالية .في األحداث ال رياضية/الفعاليات الخاصة ،ممنوع اإلستهجان ،وإستخدام اللهجة البذيئة ،رفس القدمين ،التشكيك في قرار
الم شاركة في النشاط .توجد
الحكم/أو األشخاص ذو السلطة .كل طالب موجود لتحسين أدائه/أدائها وللتعلم من لعب اللعبة أو ُ
توقعات السلوك المحددة للمشاهدين في كتيب مدارس مقاطعة كالرك الكبرى  GCCSالرياضي.

•

نحن ال نهمس ،وال نستهجن ،أو نستخدم تصنعات ُمهينة في أي وقت.
نحن ُنشجع فريقنا بقوة ،ولكننا ال نصرف إنتباه الفريق األخر عن بذل قصارى جهدهم.

•

نبذل قصارى جهدنا للبقاء في مقاعدنا وتشجيع فريقنا.

•

دائماً ُنرحب بضيوفنا.
عندما يأتي طفل إلى فعالية ما ،يجب عليه/عليها البقاء في قاعة اللعاب الرياضية/العمارة.

•

المخلين بالنظام أو البالغين بالمغادرة إذا أملى سلوكهم ذلك.
المشرف عليهم ،أو ُ
سوف ُيطلب من الطلبة غير ُ
_____________________________________________________________________________

•
•

•

نحن نذكر أنه بإمكان أي شخص أن يفوز بسماحة ،ولكن الرياضي الحقيقي هو الذي يخسر بلباقة.

أعياد الميالد
سيتم ذكر الطالب ضمن اإلعالنات اليومية وإعطائهم قلم رصاص لعيد الميالد من المكتب لإلعتراف بيومهم الخاص .نحن ُندرك
أن هذا ُمهم ألطفالنا.
الكبرى،
نظ اًر لإلحتياجات الصحية للطالب مثل مرض السكري ،والحساسية الغذائية ،وكذلك إمتثاالُ لسياسة مدارس مقاطعة كالرك ُ

المزين وغيره من الحلويات ألهداف اإلحتفال بأعياد الميالدُ .يمكنك جلب أي نوع من
ال ُيسمح بجلب البسكويت والكعك الصغير ُ

األطعمة الصحية مثل الفاكهة ،والكعك ُمنخفض الدسم ،والجبن أو الخضروات أو أشياء صغيرة طريفة/أكياس حلوى عيد الميالد
المدرس ُمسبقاً على أي إحتفال بعيد ميالد الطالب  /إعتراف به.
لكل طالب في الصف إحتفاالً باليوم الخاص .ويجب أن يوافق ُ
يرجى اإلمتناع عن تسليم الزهور والبالونات ،وما إلى ذلك ،إلى المدرسة .وال ُي سمح بتوزيع دعوات أعياد الميالد في المدرسة.
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____________________________________________________________________________
قمم العلب للتعليم
كل سنة دراسية لدينا "معركة قمم العلب" .سيتم اإلحتفال بالصف الذي ُيرسل أكثر عدد من قمم العلب عدة مرات خالل السنة
الدراسية .الرجاء التأكد من عدم إنتهاء صالحية القمم وإرسالها إلى المدرسة في كيس نايلون مكتوب عليه إسم طفلك.
____________________________________________________________________________
التصرف العدواني  /التحرش الجنسي  /سياسات التمييز
الكبرى المحافظة على بيئة تعليمية خالية من التصرف العدواني ،والتمييز ،والتحرش الجنسي.
إن سياسة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الكبرى رقم  5136و.5517.01
ُيرجى مراجعة سياسات مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الكبرى لحقوق ومسؤوليات
الكبرى والقواعد التي حددها ُكتيب مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
سيعد إنتهاكاً لسياسة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
ُ

الطالب ،إذا تصرف أي طالب تصرفاً عدوانياً ،أو ميز ،أو تحرش بطالب آخر عن طريق السلوك أو اإلتصاالت ،بما في ذلك
ذات الطابع الجنسي .ويتكون التحرش الجنسي من إقتراحات جنسية غير مرغوبة ،وطلبات لخدمات جنسية وغير ذلك من السلوك
اللفظي أو الجسدي غير الالئق ،الذي يكون له طابع جنسي عندما يقدمه أي طالب إلى طالب آخر أو موظف .التصرف العدواني
المتكررة ،بما في ذلك الرسائل الشفهية أو الكتابية المنقولة؛ األفعال الجسدية أو أية
هو التصرف العلني واألعمال أو اإلشارات ُ

المضايقة ،أو السخرية ،أو الترهيب ،أو إلحاق
سلوكيات أخرى يرتكبها طالب أو مجموعات من الطالب ضد طالب آخر بهدف ُ
المضايقة و/أو التحرش الجنسي إلى ُمديرة
اآلذى بالطالب اآلخر .وينبغي تقديم التقارير عن التصرف العدواني ،والتمييز ،و ُ

الكبرى لإلبالغ عن حادث تصرف عدواني
المدرسة .تُقدم الشكاوي إما شفهياً أو كتابة بإستخدام نموذج مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الكبرى بالضغط على عالمة
والذي ُيمكن الحصول عليه من ُمديرة المدرسة أو من الموقع اإللكتروني لمدارس ُمقاطعة كالرك ُ
تبويب األهل.

ومغذية لجميع طالبها .التصرف
ومنتجةُ ،
تلتزم مدرسة بليزانت ريدج األساسية  Pleasant Ridgeبتوفير بيئة آمنة ،وإيجابيةُ ،
العدواني تجاه طالب ،إذا كان من قبل طالب آخ رين ،الموظفين ،أو طرف ثالث ،محظور نهائياً ولن يتسامح عنه .ينبغي ألي
طالب يعتقد  /تعتقد أنه كان  /أنها كانت أو هو  /هي في الوقت الحاضر ضحية تصرف عدواني ،أو على بينة من حالة تنطوي

المتعلقة بالتصرف العدواني.
على التصرف العدواني ،إبالغ شخص بالغ على الفور .ويجب التحقيق قو اًر في جميع الشكاوي ُ

_____________________________________________________________________________
المقصف :اإلفطار والغذاء
المغذية يومياً .وإلعالم األهل والطالب بقوائم الطعام ،يتم إرسالها شهرياً
تُقدم مؤسسة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الكبرى الوجبات ُ
إلى المنزل .التسعير عرضة للتغيير بناءاً على متطلبات و ازرة الزراعة األمريكية.
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يرجى الرجوع إلى موقع المنطقة التعليمية والمدرسة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة
بأسعار الغداء.

حسابات الطالبُ :يشجع األهل على إيداع ُدفعة أولية في حساب طفلهم  /أطفالهم في بداية السنة .وتقع المسؤولية على األهل
للتأكد أن يبقى الحساب جاري .يمكن للطالب ،بطبيعة الحال ،إختيار إحضار غذائهم من المنزل .وبسبب سياسة العافية لمدارس
الكبرىُ ،يحظر الطعام من أي مطعم (وجبات سريعة أو جلسات) والمشروبات الغازية في مقصف المدرسة (قاعة
ُمقاطعة كالرك ُ
كبيرة تُستعمل كقاعة ومقصف).

ستُرسل ُمديرة المقصف إشعا اًر إلى المنزل إلبالغكم بأنه ال يزال هناك رصيد سلبي في حسابكم وأنه يجب إرسال أموال إضافية
إلى المقصف .يجب دفع حساب الغذاء سلفاً ،وليس مبالغ ُمتأخرة الدفع .عندما يتم إرسال إشعار "الرصيد السلبي" إلى المنزل مع
المتأخرة .لإلستفسار عن حساب الغذاء الخاص بطفلك،
الطالب ،لن ُيسمح له بشراء أية مواد إضافية حتى يتم تسديد المبالغ ُ
الرجاء اإلتصال بمديرة مقصف المدرسة ،ساند ار ستريكر  ،Sandra Strickerعلى هاتف رقم  812-256-7286رقم

داخلي .226
المرسلة إلى المدرسةُ :يمكن إرسال أموال الغذاء مع طفلك أو يقوم األهل بإيداعها لليوم ،أو األسبوع بأي مبلغ يشاءون.
األموال ُ
ويتم التعامل مع إيداعات اإلفطار/الغذاء لألسبوع بأكمله يوم اإلثنين عندما وصول الطالب( .الطالب الغائبين يوم اإلثنين يقومون
بإيداع المال عند عودتهم) .الطالب الذين يرغبون بشراء الغذاء يومياً يقومون بإيداع األموال في حسابهم في الصباح .باإلمكان

شراء حليب إضافي بسعر  $0.55سنت .الرجاء التذكر أن ترسلوا أموال الغذاء في مغلف مختوم ومكتوب عليه بوضوح إسم

المرفق.
طفلك/طفلتك ،صفه/صفها ،ومبلغ المال ُ

الكبرى التسجيل على الموقع اإللكتروني مايسكولباكس.كوم
نظام الدفع عبر اإلنترنت :بإمكان أهالي مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
 ،MySchoolBucks.comنظام دفع لخدمة الطعام عبر اإلنترنت والذي يوفر لألهل طريقة ُمريحة لدفع نفقات المقصف
المباشر ُمقابل رسم ضئيلُ .يمكنك الوصول إلى مايسكولباكس.كوم
بإستعمال بطاقة اإلئتمان أو بطاقة السحب ُ
 MySchoolBucks.comمن خالل برنامج المدرسة إلدارة الطالب ،باورسكول ( PowerSchoolبوابة األهل) أو عن طريق
زيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة .ويسمح البرنامج لألهل بمراقبة رصيد الحساب باإلضافة إلى الوجبات التي يشتريها طفلك.
تأخير ساعتين :ال يتم تقديم وجبة اإلفطار في ي وم تأخير الساعتين.

الكبرى طلب عبر اإلنترنت لبرنامج الوجبات المجانية
المخفضة :كما توفر مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
برنامج الوجبات المجانية و ُ
ومخفضة السعر للعائالت التي تفي بمبادىء الدخل التوجيهية .يوفر هذا البرنامج وسيلة ُمريحة لألهل لتوفير وجبات متوازنة
ُ

غذائياً بأقل سعر ُممكن .تعبئة الطلب على اإلنترنت بسيطة ،وآمنة ،وسرية ،وبإمكانك تعبئة الطلب لجميع أطفالك في نفس
الوقت .وبإمكان األهل تقديم الطلب في وقت ما خالل السنة الدراسية ،ثم إعادة تعبئة الطلب إذا حصل تغيير على الوضع المالي.
بإمكانك تقديم الطلب على الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة.
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سياسة مجلس التعليم" :ومن مسؤولية أهل الطالب تقديم وجبات الطعام ،إما عن طريق توفير الطعام من المنزل ،أو بدفع المال
لبرنامج الغذاء المدرسي لكي تتمكن المدرسة من تقديم وجبة ،أو بتقديم طلب للحصول على مساعدة في الوجبات خالل برنامج

المخفضة ".ال يشترط قانون الدولة أو القانون الفد ارلي من دائرة الغذاء والتغذية في مدارس ُمقاطعة كالرك
الوجبات المجانية و ُ
الكبرى تقديم وجبة مجانية إلى الطالب.
ُ
الكبرى أحياناً بحصول ظروف آسرية التي ال ُيمكن السيطرة عليها،
ويعترف مجلس آمناء المدارس ومدارس ُمقاطعة كالرك ُ
المشكلة ،تم وضع إجراء يسمح للطالب في المرحلة
وكنتيجة فإن حسابات وجبات الطالب تنفذ من األموال .ولمعالجة هذه ُ

سيقدم للطالب اإلبتدائي وجبة غذاء بديلة و/أو إفطار بسعر
اإلبتدائية بشراء ما يصل إلى  $20على الحساب ،في ذلك الوقتُ .
التلكفة .الرجاء ُمراجعة سياسة مجلس التعليم" ،سياسية سعر الوجبات المدرسية".
_____________________________________________________________________________
إلغاء المدرسة  /تأخر فتح المدرسة
ال ُمشرف على المدارس هو اُلسلطة النهائية في إغالق المدرسة بسبب سوء األحوال الجوية أو غيرها من حاالت الطوارىء .سيتم
اإلعالن عن إغالق المدارس أو التأخير في أبكر وقت ُممكن .الرجاء عدم اإلتصال بالمدرسة ألنه يجب أن تظل خطوط الهاتف
مفتوحة .إذا لم ُيسمع أي تقرير في اإلذاعة أو التلفاز ،يمكن اإلفتراض أن دوام المدرسة ُمستمر.

أشكال اإلتصال:
•

سيتم إرسال معلومات الطقس العاصف لألهل إلى المنزل قبل بدء موسم الطقس العاصف.

•

الكبرى .رق ـ ـ ـ ـ ـم الهـ ـ ـ ـ ـاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
هنـاك خط ساخن لألحوال الجوية متوفر باإلتصال بالمكاتب اإلدارية لمدارس ُمقاطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة كالرك ُ
 ،812-288-4802خيار .1

•

سيتم إخطار محطات اإلذاعة والتلفاز المحلية باإلقفال/التأخير.

•
•

سينشر أيضاً وضع المنطقة على الموقع اإللكتروني وعلى شبكات التواصل اإلجتماعي.
ُ

سيتم إرسال مبعوث من المدرسة بشأن تأخير أو إغالق المدرسة خالل الطقس العاصف بحلول الساعة  6:00صباحاً .وفي حالة

تأخر المدرسة وتدهور األحوال الجويةُ ،سيعلن عن إغالق المدارس بحلول الساعة  7:30صباحاً.

تأخير ساعتين :عندما تكون المدارس متأخرة لمدة ساعتين ،ال ُيمكن إيصال الطالب إلى المدرسة قبل الساعة  10:40صباحاً.
المحتملة.
مالحظة هامةُ :يرجى جدولة اإلجازات بعد أسبوع واحد من آخر يوم طالبي من أجل السماح للقيام بأيام التعويض ُ
_____________________________________________________________________________
ُركاب السيارة
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كل عام ،يتم تعيين أرقام للسيارات .الرجاء وضع الرقم لكي يستطيع الموظفين رؤيته .إذا لم يتم عرض الرقم بوضوح ،فيجب أن
تأتي إلى الداخل إلظهار الهوية .لن يتم إطالق الطالب حتى يتم االنتهاء من خط ركاب السيارات.
_____________________________________________________________________________
الهواتف الخلوية
يمكن للطالب إحضار هواتفهم المحمولة إلى المدرسة ولكن ال يمكنهم إخراجهم .يجب إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة وحفظها

سيسمح إستخدام الهواتف المحمولة في حاالت الطوارئ فقط .إذا كان هاتف الطالب  /الطالبة الخلوي خارج
في حقائب الظهرُ .
حقيبة الظهر أثناء وجوده  /وجودها في المدرسة ،سيقوم موظف بالغ بمصادرته .لن يتم إعادة الهاتف الخلوي إلى الطالب .سيتم
إستدعاء الوالد  /ولي األمر ألخذ الهاتف الخلوي من مكتب المدرسة .المدرسة أو موظفوها غير مسؤولين عن الهواتف المحمولة
المفقودة ،أو التالفة ،أو المسروقة .قد يؤدي عدم اإللتزام بهذه القواعد إلى إتخاذ إجراء تأديبي.
_____________________________________________________________________________
قناة اإلتصال
المناسبة إلبالغ هذه الحاجة.
للمدرسين واألهل إستخدام القنوات ُ
إذا كان هناك رغبة لتوضيح أو ُمناقشة المسائل المدرسية ،ينبغي ُ

بمدرس أطفالهم.
يستطيع األهل الذين لديهم أسئلة أو مخاوف حول مسائل اإلنضباط ،العمل في الصف ،أو السياسات ،اإلتصال ُ
ويمكن ترتيب ذلك بواسطة أخذ موعد من مكتب المدرسة ،و /أو إرسال طلب عبر البريد اإللكتروني .إذا لم يتم حل المسألة

بمديرة المدرسة لترتيب موعد مؤتمر مع
المعنية بصورة ُمرضية بعد إستخدام وسائل اإلتصال هذهُ ،يطلب من األهل اإلتصال ُ
المديرة.
المدرس ،واألهل ،و ُ
ُ
هاتف رقم 812-256-7286
فاكس رقم812-256-7290 :

البريد اإللكترونيsporter@gccschools.com :
مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاألساسية هنا لخدمتك وخدمة طفلك .من المهم أن نتواصل جميعاً مع بعضنا البعض

المديرة موجودة ،ستصل
بالمديرة ُمباشرة  ،812-256-7386رقم داخلي  .222إذا لم تكن ُ
على أساس ُمتبادل .يمكنك اإلتصال ُ

المكالمات بسرعة .من فضلك ال تطلب من موظفي المكتب وصل
إلى نظام البريد الصوتي الخاص به/بها .ويتم الرد على ُ
المدرسين باإلستماع إلى البريد الصوتي كثي اًر وسوف يعاودون اإلتصال بك في
ُمكالمتك إلى الصف خالل اليوم التعليمي .يقوم ُ
أقرب وقت ُممكن.
رسائل الهاتف :ينبغي تكريس جميع الوقت المدرسي لألغراض التعليمية .وال يجوز ألحد أن ُيقاطع الصفوف ،وال يجوز إستدعاء

المديرة .سيتم تسليم أية رسائل هامة إلى الطالب
المدرسين أو الطالب من صفوفهم ،إال ألسباب عاجلة ،وعندئذ فقط بإذن من ُ
ُ
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المدرسين بواسطة مكتب المدرسة وترك رسالة تطلب من
المدرس من خالل موظفي المكتب .يرجى من األهل اإلتصال ب ُ
أو ُ
المدرس اإلتصال بهم.
ُ
البريد اإللكتروني للموظفين :لدى جميع موظفي مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاإلبتدائية بريد إلكتروني على أجهزة
الحاسوب في صفوفهمُ .يمكن العثور على عناوين البريد اإللكترونية للموظفين على صحفة اإلنترنت الخاصة بالمدرسةُ .يرجى
الذهاب إلى  https://pres.gccschools.comوالضغط على "حول" للعثور على معلومات اإلتصال بالموظفين .إذا رغبت
في إرسال ب ريد إلكتروني إتبع دور العنوان البسيط .في العادة تُستعمل عناونين البريد اإللكتروني للموظفين حرف اإلسم األول
للموظف ،إسم العائلة ثم  .@gccschools.comفي بعض األحيان سيكون من الضروري إستخدام الحرف األول من إسم

الكبرى بنفس اإلسم وإسم العائلة .إذا لم تكن ُمتأكداً
الموظف األوسط إذا كان هناك العديد من موظفي مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
من عنوان البريد اإللكترونيُ ،يرجى اإلتصال بمكتب المدرسة .نحن نشجعك على إستخدام البريد اإللكتروني إذا كان ذلك ُممكناً
ألنه الوسيلة األساسية لإلتصال لموظفينا .مثال = sjones@gccschools.com :سالي جونز ُ ،Sally Jonesمدرسة.

_____________________________________________________________________________
المؤتمرات

ويمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه من خالل
المدرسينُ .
أفضل تقدم لطفلك يتطلب خطاً وثيقاً من اإلتصال والتفاهم بين األهل و ُ
المدرسين والموظفين دائماً ُمتوفرين للمؤتمرات عندما
المدرسينُ .
المدرسين الفردية التي ُيمكن أن يطلبها األهل أو ُ
مؤتمرات األهل و ُ
المدرس .هناك يوم واحد لمؤتمر األهل
ال يكون األطفال في الصفوف .يرجى جدولة المؤتمرات ُمسبقاً عن طريق اإلتصال مع ُ
لمناقشة آداء طفلك في الصف مع ُمدرس الصف.
المدرسين ُمحدد من دائرة المدرسةُ .يمكنك جدولة موعد خالل هذا الوقت ُ
و ُ
_____________________________________________________________________________
المنهاج
المواضيع األكاديمية التي تُدرس في مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاألساسية تتفق مع المعايير التي وضعتها والية
إنديانا  / Indianaدائرة التعليم العام .جميع الطلبة في صفوف روضة األطفال –  ،2يتلقون تعليم في اللغة والفنون/القراءة،
الرياضيات ،والدراسات اإلجتماعية/المواطنة ،والعلوم ،والصحة .ويوفر تعليم الحاسوب والزيارات إلى مركز اإلعالم ُعمقاً إضافياً
للمنهاج الدراسي الشامل .ويتعلم الطالب في صفوف الروضة –  2أيضاً الفنون ،والموسيقى والتربية البدنية .سيستخدم جميع

المتنوع ،والتعلم التعاوني الذين من شأنهم تعزيز ُم شاركة
المدرسين تقنيات ُمختلفة بما في ذلك التعلم القائم على الدماغ ،والتعليم ُ
ُ
الطالب والتفكير العالي في صفوفهم لضمان نجاح الطالب .ستُستخدم أشكال ُمختلفة من التقييم لدفع التعليم من أجل تعظيم

سيوفر ُمدرسوا ُمدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاألساسية  120دقيقة ُمتوازنة لمحو األمية للربط بين
إنجازات الطالبُ .
مجاالت القراءة والكتابة .ومن خالل منهج دراسي متنوع بدرجة عالية ،يسعى موظفو ُمدرسة بليزانت ريدج Pleasant Ridge

األساسية إلى تحدي وتلبية إحتياجات جميع الطالب بما يتجاوز قدراته/قدراتها.

_____________________________________________________________________________
سياسة اإلنضباط وقوانين المدرسة
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نحن نفخر بالسلوك الشامل لطالب مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاألساسية .وندرك إن عدداً قليالً من الطلبة سيأتي

الفرص للحصول
إلى المكتب إلتخاذ إجراءات تأديبية .وتوفر بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeلكل طالب الحد األقصى من ُ
على تعليم ُممتاز .ال يحق ألي طالب أن يتدخل في فرصة طالب آخر في التعليم بسبب أخالقه  /أخالقها السيئة ،سلوكه /
سلوكها ،أو الالمباالة .جميع قوانين الصف واإلجراءات المدرسية وضعت من أجل هذا اإلعتبار .ويهدف جميع الموظفين أقامة

جو من اإلحترام في المدرسة حيث يكون األطفال فيه سالمين ،آمنين ،سعداء ،إضافة إلى ذلك ،تُتاح لهم الفرصة القصوى للتعلم.
في محاولة لتحقيق هذا الهدف ،طورنا نظام تدخل على نطاق المدرسة هو خطة دعم السلوك اإليجابي المعروف بالفخر .وتُحدد
وتنص الخطة أيضاً على أن الطالب الذين ينتهكون القوانين
الخطة القواعد التي تُغطي السلوكيات التي نتوقعها من طالبناُ .

سيحصلون على عواقب سلبية ،والطالب الذين يتبعون القوانين سيحصلون على نتائج إيجابية .وقد قمنا بإدراج القوانين وتوقعاتنا

لكم على نطاق المدرسة .كل ُمدرس مسؤول عن اإلنضباط في صفوفه  /صفوفها الخاصة ويوجد لديه  /لديها خطة مماثلة
للسلوك في الصف ،والتي سيتم إرسال نسخة منها إلى األهل من قبل ُمدرس طفلك.
المحتملة:
العواقب ُ
•
•
•
•
•
•

التحذير اللفظي – تأنيب الطالب بطريقة ُمحترمة

الفروض الخطية ذات خاصية ُمفيدة والتي سيوقعها األهل
الحجز – خالل فترة الغذاء أو قبل أو بعد ساعات الدراسة

المكافأت ،الرحالت الميدانية)
فقدان إمتيازات الصف (مثالً ُ
المديرة
المدرس ،و ُ
مؤتمر بين الطالب ،واألهل ،و ُ
المديرة
تعليق الدراسة داخل  /خارج المدرسة بقرار من ُ

المناسبات التي يتم فيها
وتُطبق سياسة المدرسة على أرض المدرسة ،عند الذهاب من وإلى المدرسة ،وفي حافلة المدرسة ،وفي ُ
تمثيل مدرستنا ،مثل الرحالت الميدانية ،أو البرامج ،أو األحداث الرياضية – بغض النظر عن المكان أو الزمان .في حالة سوء
سلوك الطالب  ،سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية.
المتعلقة باإلجراءات التأديبية ،تعليق الدراسة والطردُ ،يرجى قراءة حقوق ومسؤوليات الطالب الخاص بمدارس
لمزيد من المعلومات ُ

الكتيب).
الكبرى (مشمول في هذا ُ
ُمقاطعة كالرك ُ
الصف:

كل ُمدرس لديه خطة لمراقبة السلوك .الرجاء طلب نسخة من ُمدرس طفلك.
_____________________________________________________________________________
اللباس للمدرسة
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معايير اللباس تتغير مع األوقات ،وما هو ُمناسب في وقت أو مكان واحد قد ال يكون ُمناسباً في مكان آخر .وعلى المدى
للمناسبات ال ُمختلفة ،والشرط األساسي لمالئمة أي لباس لألطفال هو تعاون األهل.
المجتمع كيف نلبس ُ
الطويل ،ستُحدد مواقف ُ

إذا كانت مالبس الطفل/شعره/مظهره العام غير عادي بحيث يجذب اإلنتباه أو ال تتناسب بشكل ُمريح ،فإنه قد يصرف اإلهتمام
المناسبات ،لذلك مطلوب تعاون األهل .نحن
في الوقت نفسه عما في ُمتناول اليد ،األ وهو تعليم الطفل .وال توجد قاعدة لجميع ُ
المشاركة اآلمنة في جميع النشاطات المدرسية .وتُشير التج ربة إلى أن
نؤمن أنه ال ينبغي لألطفال إرتداء أي مالبس تمنعهم من ُ
المناسبيين والحفاظ على اإلنضباط الناجح .نطلب أن يأتي الطالب إلى المدرسة بأجسام،
هناك عالقة معقولة بين اللباس والعناية ُ

المالئم في نظام مدارس
وشعر ومالبس نظيفة .ال تضع الفتيات الماكياج في المدرسة اإلبتدائية .توجد قوانين تُحدد اللباس ُ
الكبرى .ستتلقى نسخة منه عند تسجيل طفلك ،الرجاء مراجعته بعناية .تُعتبر البنود التالية غير مقبولة في أي
ُمقاطعة كالرك ُ
وقت خالل اليوم الدراسي وفقاً لسياسة مجلس آمناء المدرسة :قمصان خفيفة بدون أكمامُ ،قمصان العضالت ،تنانير وفساتين

قصيرة ،عاري ظهر ،عارية الكتف أو سباغيتي ستراب  ،spaghetti strapعاري البطن ،المالبس الضخمة جداً أو الضيقة

جداً ،صندل مفتوح من الخلف أو أحذية الدش .القبعات ،والمعاطف ،والسترات ،والنظارات الشمسيه،ـ والقفازات ،وحقائب الكتب،
وحزم الظهر مقبولة لإلرتداء  /الجلب إلى المدرسة ،ولكنها غير مقبولة خالل اليوم الدراسي.

*التربية البدنية – أحذية التنس ذات النعل المطاطي مطلوبة لج ميع الطالب يوم التربية البدنية .يجب ربط أحذية التنس برباط
"تقليدي" أو بفيلكرو .Velcro
_____________________________________________________________________________
تدريبات التأهب لحاالت الطوارىء واإلستجابة لها

تماشياً مع قوانين الوالية وخطة مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاألساسية للتأهب لحاالت الطوارىء ،سوف تقوم صفوفنا

بمناقشة حاالت الطوارىء في مدرستنا ،كما ستُشارك في تدريبات السالمة الدورية .والغرض من كل تد ريب هو تعليم األطفال
كيفية اإلستجابة بسرعة وآمان في حالة الطوارىء .معلومات الطوارىء موجودة في كل غرفة في المبنى ،كما إن إجراءات اإلخالء

منشورة في جميع أنحاء المدرسة.

ومنظمة ،وآمنة.
التدريبات عند حدوث حرائق :الغرض من هذه التدريبات تعليم األطفال كيفية إخالء المبنى بطريقة سريعةُ ،
وتُجرى هذه التدريبات شهرياً ،مع إجراء أول تد ريب خالل األيام العشرة األولى من المدرسة.
التدريبات عند حدوث األعصارُ :يعلم الطالب اإلحتماء في موقع سليم هيكلياً في الطابق األول من المبنى بدون نوافذ .يجلس
الطالب على األرض ويضع يديه  /تضع يديها على رأسه  /رأسها .تمارس تدريبات األعصار في كل فصل دراسي ،ويجرى
التدريب األول خالل األيام العشرة األولى من المدرسة.
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تدريبات الدخيل/تدريبات من صنع اإلنسان :تُجرى هذه التدريبات بإنتظام خالل السنة ،ويجرى التدريب األول خالل العشرة أيام
المدرسين تقنيات "تنجب ،أرفض ،دافع" لإلبتعاد عن طريق الضرر إذا كان هناك
األولى من المدرسة .سوف يستخدم الطالب و ُ

دخيل في المدرسة .قد يتم التدرب على مواقف ضارة أخرى لضمان سالمة الطالب والموظفين.

المديرة .وتؤخذ التدريبات على
المديرة مع اإلحتفاظ بسجالت هذه التدريبات في مكتب ُ
ستُجرى هذه التدريبات الطارئة تحت إشراف ُ
محمل الجد .سينتج عن سوء السلوك عواقب .في يوم من األيام ،قد ال تكون هذه ُمجرد تدريبات ،ولكن حالة طوارىء حقيقية.
سنتابع
الم شاركة في التدريبات عند إجراءها .وخالل الطقس الشديدُ ،
يجب أن نستعد ويجب على جميع األشخاص في المبنى ُ
دائرة األرصاد الجوية الوطنية للتقارير الدقيقة ،وإذا حدث طقس شديد عند موعد اإلنصراف ،سيتم إيقاف الحافالت حتى تُقرر
إدارة النقل أنه آمن نقل األطفال إلى منازلهم .وقد ُيطلب من األهل اإإلنتظار حتى مرور الطقس الشديد قبل نقل األطفال إلى

بيوتهم في السيارة .هذا إجراء أحترازي لكم ولطالبنا.

_____________________________________________________________________________
المبكر للمواعيد ،الخ.
الفصل ُ
إذا كان من الضروري أخذ طفلك في وقت ُمبكر ،يجب أن تأتي إلى المكتب قبل الساعة  3:15بعد الظهر وتقوم بالتوقيع بإخراج
الطالب من المدرسة .وبسبب التدابير األمنية ،ال يمكن ُمغادرة الطالب من المكتب بعد الساعة  3:15بعد الظهر .وسيتم إعطاء

الطلبة الذين يغادرون قبل الساعة  3:25بعد الظهر ُمذكرة تأخير في سجل الحضور ،ويجب أن يوقعها الشخص الذي أتى

المناسبة موجودة في المكتب .يمكن فقط لألهل ،ولي األمر ،أو أي
إلستالم الطالبُ .
سيعتبر التأخير بعذر ما دامت الوثائق ُ
وسيطلب من أي شخص بالغ ُيغادر
شخص إسمه ُمسجل في نموذج اإلنتساب تسجيل الطالب للخروج أثناء الساعات المدرسيةُ .
المدرسة مع طفل تعريف هويته .إذا كان هناك شخص إسمه ليس ُمدرجاً بأنه يستطيع إستالم الطفل ،يجب إعالم الموظفين .هذا

ُيتبع من إجل حماية طفلك ،فال داعي لإلستياءُ .يرجى ُمحاولة جدولة مواعيد األطباء وأية زيارات أخرى لبعد الساعات المدرسية.
ُنريد لطفلك الحصول على أفضل تعليم ُممكن ،لذا فإن كل دقيقة من وقت التعليم تُحدث فرقاً في إنجازه  /إنجازها.
مالحظات هامة:
•
•

تقضي األحكام الصادرة عن حضانة األطفال والمحاكم أحياناً بعدم تسليم األطفال لبعض األفراد .يجب أن يكون لدى مكتب

المدرسة ُنسخة عن حكم المحكمة في الملف حتى نتمكن من الوفاء بهذا الطلب.
يجب على األطفال المداومة لمدة نصف يوم على األقل (الحضور  3ساعات و 15دقيقة في اليوم الدراسي) من أجل

المشاركة فيها (مثل األحداث الرياضية ،والبرامج) في ذلك اليوم .ولن
حضور النشاطات الخارجة عن المناهج الدراسية أو ُ
المقررة في ذلك اليوم ،إمتثاالً للمبادىء
ُيسمح لألطفال الذين ُيرسلهم المكتب الصحي إلى البيت المشاركة في األنشطة ُ
المعدية.
التوجيهية لمجلس صحة والية إنديانا  Indianaلألمراض ُ

_____________________________________________________________________________
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التعلم اإللكتروني
للمشاركة التعليمية خارج بيئة المدرسة التقليدية ،من خالل تنفيذ أيام التعليم
ستوفر مدارس ُمقاطعة كالرك الكبرى للطالب الفرصة ُ

الم ستمرة للمنطقة التعليمية ،من خالل تزويد
اإللكتروني .سيؤدي إستخدام أيام التعلم اإللكتروني إلى تعزيز ُمبادرة الحاسوب ُ 1:1

طالب بالتعليمات أثناء إلغاء المدرسة .تُشجع إدارة التعليم في إنديانا المناطق التعليمية على عقد أيام التعلم اإللكتروني كفرصة
ال ُ
للطالب لمواصلة دروسهم من خالل ُمبادارت التكنولوجيا.
ما هو التعلم اإللكتوني؟

يستخدم التعلم اإللكتوني التقنيات اإللكترونية للوصول إلى المناهج الدراسية خارج الفصول الدراسية التقليدية .تعتقد مدارس ُمقاطعة

كالرك الكبرى أن إستمرار التدريس في حالة ُفقدان يوم تعليمي ،بسببب الطقس أو ظروف أخرى ،هو ُعنصر حاسم لنجاح طالبنا.

لذلك ،ستوفر مدارسن ا الفرصة للطالب للتفاعل مع معلميهم من خالل إستخدام األجهزة الشخصية و صف جوجل Google

 ،Classroomوالبريد اإللكتروني ،والوسائط الرقمية اإللكترونية األخرى لضمان إستمرار التدريسُ .يمكن العثور على مزيد من
المتعلقة بأيام التعليم اإللكتروني على موقع مدارس ُمقاطعة كالرك الكبرى.
المعلومات ُ
_____________________________________________________________________________
األجهزة اإللكترونية

الكبرى فإنه ُيمكن إستخدام األجهزة
وفقاً لسياسة اإلستخدام المسؤول وسياسة اإلتصاالت اإللكترونية لمدارس ُمقاطعة كالرك ُ
اإللكترونية لتعزيز تعليم األطفال ،وتشمل السياسة قسم يتطرق لجهاز التكنولوجيا الخاص بك .سيتم التعامل مع إنتهاكات هذه
الكبرى لحقوق ومسؤوليات الطالب  /سياسة اإلنضباط الطالبيُ .كتيب حقوق ومسؤوليات
السياسة وفقاً لدليل مدارس ُمقاطعة كالرك ُ

ويستثنى من هذه السياسة ُم شغالت  ،MP3األلعاب المحمولة باليد واألجهزة الموسيقية
الطالب موجود في مخطط الطالب هذاُ .
المستخدمة للترفيه.

ويتوقع من جميع الطالب:
ُ
• إستخدام األجهزة الرقمية ،والشبكات والبرامج في المدرسة لألغراض واألنشطة التعليمية.
•
•

المراسلة ،وكلمة
اإلحتفاظ بخصوصية معلوماتي الشخصية (بما في ذلك رقم الهاتف المنزلي/رقم الهاتف الخلوي ،عنوان ُ
المستخدم) وإبقاء معلومات اآلخ رين خاصة.
مرور ُ
إظهار اإلحترام لنفسي ولألخرين عند إستخدام التكنولوجيا بما في ذلك وسائل التواصل اإلجتماعي.

•

إعترف بأفكار األخرين وأعمالهم.

•

اإلبالغ الفوري عن اإلستخدام غير الالئق للتكنولوجيا.

_____________________________________________________________________________
حاالت الطوارى في المدرسة
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أرقام الطوارىء ضرورة مطلقة في حالة الطوارىء عندما يكون طفلك في المدرسة.
ويشجع األهل على إخطار المدرسة فور قطع الهاتف ،أو تغيير رقم الهاتف .وعلى األهل بدون هواتف تزويدنا برقم هاتف قريب،
ُ

أو صديق أو جار لإلستخدام في حاالت الطوارىء .سيتم اإلتصال باألهل في أقرب وقت ممكن.

في حالة اإلصابة التي تهدد الحياة/المرض ،فإن المديرة (أومن ينوب عنه/عنها) قد تتصل بالشرطة أو الخدمات الطبية الطارئة
للمساعدة.

_____________________________________________________________________________
األنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية
قد يشترك الطالب من مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاألساسية في أنشطة مختلفة خارج اليوم الدراسي العادي .وهناك

أيضاً التشجيع ،ونادي الدراما ،وأكاديمية القراصنة ،والجوقة ،ومجلس الطالب ،والكرة األكاديمية ،ودوريات السالمة ،وجماعة
الفخر ،الرياضة داخل المدرسة أو مؤسسة أخرى ،والتعليم الفردي.
المشاركين في أنشطة ما بعد المدرسة .وينبغي أن يتم نقل
وسيلة النقل :من مسؤولية األهل توفير وسيلة النقل الرئيسي للطالب ُ
المدرب.
الطالب على الفور في األوقات التي أشار إليها راعي النشاط أو ُ
فترة تجربة أكاديميةُ :يمكن وضع الطالب الذين يفشلون في موضوع أكاديمي رئيسي تحت فترة تجربة فيما يتعلق بنشاط خارج
عن المناهج الدراسية .في بعض الحاالت قد يكون هناك حاجة لوقفه عن ممارسة نشاط واحد .ويعمل المدربون بشكل وثيق مع
ُمدرسي الصفوف.
مالحظة هامة :يجب على األطفال المداومة لمدة نصف يوم على األقل (الحضور  3ساعات و 15دقيقة في اليوم الدراسي) من
المشاركة فيها (مثل األحداث الرياضية ،والبرامج) في ذلك اليوم .ولن
أجل حضور النشاطات الخارجة عن المناهج الدراسية أو ُ
المقررة في ذلك اليوم ،إمتثاالً للمبادىء التوجيهية
ُيسمح لألطفال الذين ُيرسلهم المكتب الصحي إلى البيت المشاركة في األنشطة ُ
المعدية.
لمجلس صحة والية إنديانا  Indianaلألمراض ُ

_____________________________________________________________________________
المرافق
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وفًقا لمعايير  AHERAالقياسية الخاصة بوكالة حماية البيئة األمريكية (المرجع  ،)40 CFR 763.80فإن جميع المعلومات

المتعلقة بالمواد المحتوية على األسبست في مدارس مقاطعة كالرك الكبرى متاحة للمراجعة والنسخ من قبل الطالب ،والموظفين
ُ
وأولياء األمور  /الوصي ،خالل ساعات الدوام العادية.
_____________________________________________________________________________
الرحالت الميدانية
المشاركين في الرحالت الميدانية هي أولويتنا األولى ،تم وضع السياسات التالية:
ألن سالمة طالبنا ُ
المساعدة في اإلشراف على الطالب
المرافقين :تُشجع كالرك ُ
األهل ُ
المشاركة في الرحالت الميدانية من أجل ُ
الكبرى األهل على ُ
سيطلب منك فحص الخلفية المناسب الذي يتماشى مع دورك كمساعد في الرحلة المحددة على
كمرافق ُمتطوع ُ
خالل الرحلةُ .

وم شاركتك حيوية لنجاح
األقل  10أيام دراسية قبل النشاط .قد يتم تسليمك مسؤولية اإلشراف على طالب في صف طفلكُ ،
الرحلة .في معظم األحيان ،لن يتم تعيين األهل لإلشراف على طفلهم ( .راجع قسم اآلباء المتطوعين للحصول على تفاصيل
إضافية).
إستخدام وسيلة نقل األهل :بعد اإلنتهاء من رحلة ميدانية ،يستطيع األهل أن ينقلوا الطالب إلى المنزل إذا قاموا بتعبئة نموذج

 6153أ "طلب إنهاء رحلة ميدانية في موقع غير الموقع الموافق عليه من قبل المجلس" قبل خمسة أيام من الرحلة الميدانية،
المشرف .وفي حالة عدم إكتمال النموذج والموافقة عليه ،يجب على الطالب العودة إلى المدرسة بإستخدام وسيلة
المديرة و ُ
وبموافقة ُ
النقل الخاصة بالمدرسة .باإلضافة لذلك ،ال يمكن للطالب الذهاب إلى المنزل مع أهل تلميذ آخر.

جلب اإلخوة :إذا كنت ترغب في العمل كمرافق ،لن ُيسمح لك بجلب أطفال آخرين إلى الرحلة الميدانية .إذا جلبت أطفاالً آخرين
المرافقين ،ولن ُيعد
معك وكنت مهتماُ فقط في اإلشراف على طفلك في المدرسة خالل الرحلة الميدانية ،فإنك لن تُعد من األهل ُ

طفلك إنه قد شارك في رحلته  /رحلتها الصفية .كما إن طفلك لن يستطيع ركوب الحافلة إلى أو من موقع الرحلة الميدانية.

وسوف يتم حساب اليوم على إن طفلك كان غائباً من المدرسة.

_____________________________________________________________________________
نظام منح العالمات
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تمر مدرسة بليزانت ريدج  Pleasant Ridgeاألساسية بأربعة مراحل مكونة من تسعة أسابيع مراحل لمنح العالمات خالل

السنة .ويتم إرسال تقارير مرحلية إلى األهل في ُمنتصف كل فترة من فترات منح العالمات .التالي هو مقياس العالمات على
مستوى المدرسة للصفوف :5-1
A

90% - 100%

( A+إلى )A-

B

89% - 80%

( B+إلى )B-

C

79% - 70%

( C+إلى )C-

D

69% - 60%

( D+إلى )D-

F

 %59أو أدنى

المحرز في كل مجال من مجاالت المهارات التي تُدرس
ويتلقى طالب رياض األطفال تقارير مرحلية غير ُمتدرجة تبين التقدم ُ
على مدار السنة.
يمكن لجميع األهالي رؤية عالمات طفلهم (وقت حقيقي وبطاقات الشهادة) من خالل يونايتد كالسروم United Classroom

بوابة األهل .بالنسبة لعالمات رياض األطفال فإنهم سوف يحصلون على بطاقة شهادة ورقية فصلية .أما الصفوف الثالثة إلى
الخامسة فلن يحصلوا على بطاقات الشهادة الورقية إال إذا كان هناك طلب خطيُ .يرجى ُمراجعة ُكتيب مدارس ُمقاطعة كالرك
المتعلقة بممارسات منح العالمات ومقياس التقييم.
ُ
المحددة ُ
الكبرى في منح العالمات والتقييم لمزيد من التفاصيل ُ
_____________________________________________________________________________
العلكة
ال ُيسمح للطالب بمضغ العلكة في المدرسة ما لم يتم توفيرها من قبل موظفي المدرسة.
_____________________________________________________________________________
سياسة الواجبات المنزلية
الغرض الرئيسي من الواجبات المنزلية هو دعم إتقان معايير إنديانا األكاديمية مع تطوير اإلنضباط الذي هو ضروري لدراسة
إيجابية ومهارات التفكير .إن الواجب المنزلي مهارة أساسية يجب تطويرها وهي ُمصممة لتكون أداة بناءة في عملية التعليم والتعلم.

يتم تعيين الواجب المنزلي على أساس ُمتناسق .وقد يكون التحضير لإلختبارات إضافة إلى الواجبات الروتينية .نحن ُنشجع كل
طفل على قراءة ما ال يقل عن  20دقيقة في الليلة الواحدة كجزء من روتين الواجبات المنزلية .ومع تقدم الطالب خالل الصفوف

الكبرى في منح العالمات
األساسية ،يزداد حجم العمل المطلوب خارج الصفُ .يرجى مراجعة ُكتيب مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
المتعلقة بالواجبات المنزلية.
المحددة ُ
والتقييم لمزيد من التفاصيل ُ
هدف الواجبات المنزلية:
•
•

المستقل والدراسة.
لمساعدة الطالب على تطوير عادات العمل ُ
ُ
لتعزيز التعلم الذي حصل في المدرسة.
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•

للتقريب بين البيت والمدرسة.

•

تزويد طفلهم بمكان ُمناسب ووقت هادىء إلكمال العمل المطلوب.
إظهار إهتمام إيجابي في الواجبات المنزلية واألعمال المدرسية األخرى.

•

أن يكونوا ُمستشارين للمشاكل ،ولكن ال يعملوا العمل أو يكونوا محررين.

لمساعدة األهل في ُمراقبة تقدم أطفالهم.
• ُ
ويشجع األهل على:
ُ
•
•

تزويد الطالب بنشاطات ُمحفزة (مثل القراءة الشفهية ،وتدريبات بطاقات الذاكرة  ،Flashcardsوالتدرب على الحاسوب).

الرجوع إلى الصف بعد المدرسة :ال يجوز للطالب الرجوع إلى الصفوف بعد إنتهاء المدرسة إلسترجاع الكتب المفقودة ،والواجبات
المنزلية ،والمعاطف ،وصناديق الغذاء ،وما إلى ذلك .تُقفل أبواب جميع الصفوف في جميع األوقات بسبب إجراءات السالمة التي

الكبرى .وقد حصلت عدة قضايا تتعلق بالسالمة والسرية بسبب عودة الطالب إلى الصفوف
وضعتها إدارة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
بعد ساعات الدراسة .إن هدفنا غرس إحساس قوي من المسؤولية والمهارات التنظيمية في طالبنا ،وإنشاء روتين إلعداد الطالب

الذين يتركون المدرسة غير ُمستعدين.

بالمدرس لطلب العمل الذي يجب تعويضه.
تعويض العمل للطالب الغائبين :إذا تغيب طفلك عن المدرسةُ ،يرجى اإلتصال ُ
المدرسين في الصفوف مع الطالب كل يوم ،لذلك يحتاجون بعض الوقت لتحضير العمل لطفلك .عندما يكون ذلك ُممكناً ،ستكون
ُ

مجموعة العمل موجودة في مكتب المدرسة في نفس اليوم أو في اليوم التالي ،أو ُممكن إرسالها إلى المنزل مع طفل آخر .إذا لم
يكن باإلمكان إعدادها في نفس اليوم ،فستكون متوفرة في اليوم التالي .سيتوقع أن يتمم الطالب الذين يتغيبون عن المدرسة (ألي
سبب من األسباب) الواجبات التي لم يتموها أثناء غيابهم .سيتم منح الطالب الغائبين يوماً واحداً لكل يوم غياب إلتمام جميع

المكتمل سوف
المتممة والواجبات المنزلية .ويتحمل الطالب مسؤولية إعادة العمل في الوقت ُ
المحدد .العمل غير ُ
األعمال غير ُ
ُيعطى عالمة جزئية أو لن ُيعطى عالمة بالمرة.
_____________________________________________________________________________
التطعيمات

يتطلب قانون إنديانا  Indianaقبل أن ُيسجل الطفل للمرة األولى في المدرسة ،أنه يجب على األهل وأولياء األمور أن يقدموا
بياناً مكتوباً بالتطعيمات .ويقوم بتوفير هذا البيان طبيب الطفل ،أو إدارة الصحة ،أو أي شكل آخر من أشكال الوثائق الرسمية.
ويجب أن ُيظهر البيان أن الطفل قد حصل على التطعيمات التالية:

•

 5جرعات من اللقاح الثالثي ( DTPالدفتيريا ،والتيتانوس ،والسعال الديكي)

•

 4جرعات من لقاح شلل األطفال

•

 2جرعتين من لقاح ( MMRالحصبة ،والنكاف ،والحصبة األلمانية)

•

 2جرعتين من لقاح إلتهاب الكبد فئة أ

•

 3جرعات من لقاح إلتهاب الكبد فئة ب
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•

 2جرعتين من لقاح جدري الماء (إال إذا كان الطفل قد أصيب بمرض الجدري ،عندها يتم توفير وثائق من طبيب للتاريخ

الملتحقين بمرحلة ما
المرضي ،بما في ذلك الشهر والسنة ،والتي سيتم إعتبارها إثبات على الحصانة من المرض لألطفال ُ
قبل المدرسة حتى الصف .)8

_____________________________________________________________________________
إستخدام  /دخول المواقع اإللكترونية
الكبرى التكنولوجية إمتيا اًز وليس حقاً .وعندما ُيكمل األهل عملية التسجيل عبر الموقع
ُيعد إستخدام موارد مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
المترتبة من إنتهاك طالب لسياسة
اإللكتروني ،لديهم خيار إعطاء أو رفض اإلذن للمدرسة بمنح حساب لطفلهم .إن العواقب ٌ

مدارس ُمقاطعة كالرك ال ُكبرى سيتم التعامل معها وفقاً للسياسة التأديبية للطالب .الرجاء مراجعة سياسة مجلس مدارس ُمقاطعة
الكبرى للمبادىء المقبولة حول إستخدام المواقع اإللكترونية.
كالرك ُ
_____________________________________________________________________________
المفقودات والموجودات
المطالبة بها بنهاية السنة الدراسية ،سيتم التبرع بها.
ستوضع المواد على الرف في المقصف .أية مواد ال تتم ُ
_____________________________________________________________________________
الدواء والصحة
إن سياسة المجلس بالنسبة لألدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية هي إنها لن تُعطى من قبل موظفي المدرسة
ما لم يتم إتباع مبادىء توجيهية ُمفصلة( .وهذا يشمل دوا ء السعال ،واألسبرين ،أو غيرها من األدوية التي يكثر إستعمالها في
المنزل من قبل األهل) .ولكي يستطيع موظفي المدرسة إعطاء الدواء:

 oيجب إن يقوم األهل/ولي األمر بتعبئة النموذج التالي بالتفصيل وأن يقوم ُمزود الرعاية الصحية بتوقيعه لكل سنة
دراسية :إستمارة إذن لألدوية أثناء اليوم الدراسي  5330.1 #أو 5330.2
 oالدواء الذي ُيصرف بوصفة طبية يجب أن يكون في الزجاجة األصلية والدواء بدون الوصفة الطبية يجب أن يكون
أيضاً في الحاوية األصلية ومكتوب عليها إسم الطفل.

إستمارات الدواء :يمكن الحصول على إستمارات التخويل إلعطاء الدواء في المدرسة من مكتب الصحة المدرسية .وال ينبغي

تحت أي ظرف أن يأخذ طفل وصفة طبية أو أدوية غير طبية إلى الصف .يجب تسليم جميع األدوية إلى المكتب لكي يتم

إعطائها بالشكل الصحيح ،إذ أن السالمة هي أولوليتنا األولى.
إختبار السمع  /الرؤية :يتم إجراء فحص السمع للطالب في الصفوف  ،1و ،4وفحص الرؤية للطالب في الصفوف ،3 ،1

وم ساعد الصحة .بعد إجراء االختبار  ،يتم إرسال نموذج إلى أولياء أمور الطالب الذين تشير
و ،5سنوياً بواسطة معالج النطق ُ
اختباراتهم إلى مشكالت محتملة.
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حساسية من الفول السوداني :أصبحت الحساسية من الفول السوداني أكثر شيوعاً بين األطفال .ومن أجل تعظيم سالمة جميع

الطالب ،نطلب منك اإلمتناع عن إرسال الفول السوداني أو ُمنتجات الفول السوداني إلى المدرسة أو الصفوف كوجبة خفيفة
لطفلك أو كمفاجأة لصف طفلك.
_____________________________________________________________________________
المدرسين
مجموعات األهل و ُ
ومدرسين بليزانت ريدج  .Pleasant Ridgeلمزيد من المعلومات ،الرجاء ُمراجعة رسالتنا
الرجاء اإلنضمام إلى مجموعة أهل ُ
األسبوعية لألهل مساء كل أحد.
____________________________________________________________________________
األهل المتطوعين
المساعدة في اإلحتفاالت ،والعمل
ُنشجعك أن تكون ُمشاركاً نشطاً في النشاطات المدرسية .بغض النظر فيما إذا كنت تستطيع ُ
بمساعدتك .يجب على األهل آجمعين أن يقوموا
في المهرجان المدرسي والمناسبات ،أو التطوع في الصفوف ،نحن ُنرحب ُ

بالترتيب مع ُمدرسي الصف قبل التطوع .مطلوب التحقق من خلفية التاريخ الجنائي الموسعة عندما يكون المتطوعون في اتصال
ُمباشر ومستمر (أسبوعي أو أكثر في كثير من األحيان) مع الطالب الذي يتم دون إشراف موظف في  .GCCSمطلوب
فحوصات خلفية تاريخية جنائية محدودة ل لمساعدين في الفصول الدراسية الذين يخضعون لإلشراف في جميع األوقات من قبل

سيطلب منك على ملف الخلفية المناسب الذي يتماشى مع دورك
موظف في  .GCCSكمتطوع في الرحالت الميدانية اليوميةُ ،
كمساعد في الرحلة المحددة .يجب تقديم فحوصات خلفية التاريخ الجنائي وفحصه قبل التطوع .تتطلب جميع عمليات التحقق من
أيضا نسخة من بطاقة الضمان االجتماعي
الخلفية نسخة من رخصة قيادة المتطوع .تتطلب عمليات التحقق من الخلفية الموسعة ً

للمتطوع .لن يحتاج المتطوع إلى تقديم فحص جديد لخلفية التاريخ الجنائي كل عام طالما تطوع في السنة السابقة .تتطلب
فحوصات خلفية التاريخ الجنائي  10أيام للحصول على النتيجة.

المدرس ُم سبقاً لزيارة الصف و/أو التطوع .لن ُيسمح للمتطوعين/الزوار الذين لم يتخذوا ترتيبات مسبقة
يجب على الزوار إبالغ ُ
مع المعلم بدخول الصف .عند دخول المكتبُ ،يطلب من الزائر التسجيل ،تسليم رخصة السياقة الخاصة به ،ويتم إعطاءه شريط
ومعه بطاقة زائر يجب أن يرتديها طوال فترة الزيارة.

_____________________________________________________________________________
الحضور المثالي

22

الحضور ُمهم جداً ونود التركيز على مستويين من الحضور يوم توزيع الجوائز )1( :الحضور الكامل تعريفه ال يوجد غياب أو
تأخير )2( .الحضور المرموق وتعريفه بوجود غياب و/أو تأخير أربعة غيابات أو تأخيرات سوية.
____________________________________________________________________________
الحيوانات األليفة في المبنى
سياسة مجلس إدارة المدرسة ) (#8390ال تسمح للحيوانات الحية البقاء في الصف أطول من فترة منح العالمات أو أثناء ُعطلة

المدرسة الممتدة أكثر من ( )2يومين .أحياناً ،يتم جلب الحيوانات األليفة لفترة زمنية قصيرة جداً مثل "أظهر وأقول & Show
المدرسين حيوانات أليفة في الغرفة كمشروع للصف ،مثالً ،فراخ للتفقيس ،قداد ،واألسماك .إن كان
 ."Tellقد يكون لدى بعض ُ

المشكلة عن طريق إحضار بيان
المدرس بهذه ُ
طفلك في مثل هذه الغرفة ولديه حساسية من أحدى هذه الحيوانات ،يرجى إعالم ُ
المدرس أن يعرف عن أية حساسية حتى يتمكن من إخراج الطفل من الغرفة لتلك الفترة القصيرة من الزمن.
من الطبيب .يحتاج ُ

إن كانت الحيوانات قد ُجلبت من إجل إجتماع ما ،سيتم إعالم األهل من خالل نشرة المدرسة .لن يتم إدخال الحيوانات األليفة
المسبقة .وتقع عليكم مسؤولية إبالغنا إن كانت هناك ُمشكلة فيما يتعلق بذلك بالنسبة لطفلكم.
إلى المدرسة من دون الموافقة ُ
_____________________________________________________________________________
صف التربية البدنية
سوف يشترك طفلك في أنشطة ،قد تكون ُمضنية في بعض األحيان ،خالل صف التربية ال رياضيةُ .يقترح إجراء فحص بدني
المدرس أو ُممرضة المدرسةُ .يلزم
سنوي ،ولكنه ليس مطلوباً .أذا كان طفلك يعاني من بعض القيود الجسدية ،الرجاء إعالم ُ

األطفال بإرتداء أحذية رياضية وجوارب ،وفي أيام الرياضةُ ،ينصحون بإرتداء المالبس التي تسمح لهم بالمشاركة النشطة .قد يتم
إعفاء بعض األطفال من التربية البدنية لسبب وجيه وبعد إستالم مذكرة من األهل أو الطبيب.
_____________________________________________________________________________
بوابة األهل لباورسكول PowerSchool
باور سكول ااصف الموحد  ،PowerSchool Unified Classroomهو نظام إدارة الطالب بإستخدام شبكة اإلنترنت في
المنطقة حيث يتم جمع معلومات الطالب وتخ زينها.

تزيد بوابة األهل للصف الموحد من مشاركة الوالدين وتربط المنزل بالفصل من خالل رؤية سهلة للعالمات ،والواجبات ،والتقدم.
من لوحة القيادة الرئيسية للوالدين ،يمكن للوالدين الوصول إلى جداول الحصص الدراسية ،والواجبات ،والعالمات ،والحضور،

وأدوات التواصل لتعزيز تجربة التعليم .يمكن للوالدين أيضاً إختيار إ ستالم اإلعالمات عبر البريد اإللكتروني على فترات منتظمة.

يتم تسليم جميع معلومات الطالب بأمان وال يمكن عرضها إال بإستخدام إ سم المستخدم وكلمة المرور اللذين توفرهما المدرسة.

يرجى مالحظة أنه في بداية كل فصل دراسي  ،قد ترى
أصفار أو نوبات برية في الفصل المتوسط لطفلك .عندما يكون هناك
اً

واحد أو اثنين فقط من المهام في دفتر التقديرات  ،فإن النتيجة المنخفضة أو العالية يمكن أن تحدث تغيي اًر جذرياً في المتوسط

العام للصف .يقوم دفتر التقديرات بإعادة حساب التقدير العام على الفور عند إدخال كل مهمة.
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إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعداد حساب األهل ،أو في الوصول إلى حسابك الحالي ،فيرجى االتصال بمكتب المدرسة.
_____________________________________________________________________________
الجدول الزمني لتقديم التقارير
جدول تقديم التقارير عرضة للتغيير بسبب كوفيد.19-
فترة منح العالمات

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

التواريخ

 27تموز –  25أيلول

 28أيلول –  4تشرين الثاني

 4كانون الثاني –  12آذار

 15آذار –  27آيار

التقارير المرحلية النصفية

 31آب –  4أيلول

 13 - 9تشرين الثاني

 5 – 1شباط

 19نيسان  23 -نيسان

إنتهاء فترة منح العالمات

 25أيلول

 4كانون األول

 12آذار

 27أيار

نشر العالمات على بوابة

 5تشرين األول

 11كانون الثاني

 22آذار

 31أيار

األهل لباورسكول

PowerSchool
إرسال شهادات رياض

 23تشرين األول

 15كانون الثاني

 9نيسان

األطفال 2-إلى البيت
األهل/المدرسين
مؤتمرات
ُ

 4 – 1حزيران (يتم
إرسال عالمات جميع
الصفوف بالبريد)

 3تشرين الثاني

____________________________________________________________________________
إحترام ُممتلكات المدرسة
الطالب مسؤولين عن العناية بكافة الكتب الدراسية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة  ،Chromebookوكتب المكتبة ،وأية مواد مدرسية
أخرى تم إصدارها لهم .كما يتحمل كل طالب مسؤولية إظهار االحترام لجميع ممتلكات المدرسة .يجب على األهل أو الطالب
دفع ثمن الكتب والمواد المفقودة أو التالفة.
_____________________________________________________________________________
المواد المحظورة
المدرسين في الصفوف ،على
يجب أن تتم الموافقة على جميع المواد قبل جلبها إلى الصف ،ما عدا المواد المدرسية المطلوبة من ُ

ومعدات الملعب ،واأللعاب ،إلى أخره .جميع
سبيل المثال ،أجهزة  ،iPodأجهزة تسجيل الكاسيت ،أجهزة الـ  ،CDوألعاب الفيديوُ ،

هذه ممنوعة اإلستخدام في بناية المدرسة خالل اليوم المدرسي وسوف يتم ُمصادرتها إذا إحدثت أي تشويش.

أحياناً ،يجلب األطفال اللعاب وغيرها من المواد ،إلى المدرسة ،التي قد تكون خطرة .بعض المواد ممنوعة وسوف يتم مصادرتها

المتصلة ،واألدوات الحادة .يتضمن
المسدسات ،والسكاكين ،ووالعات السجائر ،األلعاب اإلرتجاجية ُ
والتي تشمل األلعاب على ُ
المدرس إذناً خاصاً يسمح
ذلك أية لعبة تشبه العناصر المذكورة سابقاً .يمكن إحضار بعض األلعاب إلى المدرسة بعد أن ُيعطي ُ
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بالمتاجرة أو البيع أثناء ساعات الدوام
بذلك .وبطبيعة الحال ،يستطيع األهل إستعادة أي شيء قد تمت ُمصادرته .ولن ُيسمح ُ
المدرسي .والمدرسة ليست مسؤولة عن ضياع أو أي ضرر يلحق بهذه المواد .ولن ُيسمح ألي مواد قد تُحدث تشويشاً في بيئة
التعليم.
_____________________________________________________________________________
برنامج رعاية األطفال في سن المدرسة  /برنامج التشكي Latch Key
المجتمعات المحلية في مدارس مقاطعة كالرك بإدارة برنامج رعاية األطفال قبل وبعد المدرسة للطالب في صفوف رياض
تقوم ُ
األطفال وحتى الصف السادس .يمكن الحصول على المعلومات حول هذا البرنامج من المكتب .يحتاج األهل إلى اإلتصال
بالمجتمعات المحلية في مدارس ُمقاطعة كالرك إلتخاذ الترتيبات الالزمةُ .يرجى ُمراجعة سياسة مجلس إدارة مدارس ُمقاطعة
ُ
الكبرى.
كالرك
ُ
_____________________________________________________________________________
الصور المدرسية
تؤخذ الصور المدرسية في الخريف ومرة أخرى في الربيع .سيتم إرسال المعلومات للمراجعة قبل أن يتم إلتقاط الصور .سيتم أخذ

صور جميع الطالب من أجل الكتاب السنوي في الخريف ،ولكن فقط أولئك الطالب الذين ُيقدمون نموذج طلب الشراء والدفع
وقت إلتقاط الصور سيتلقون مجوعات الصور .إذا كان طفلك غائباً ،قد يكون باإلمكان أخذ الصور في اليوم المحدد إلعادة أخذ

بعض الصور ،إذا تم تعيين هذا اليوم .الدفع ُمسبق أيضاُ لصور الربيع ،وسيتم إلتقاط صور أولئك الطالب الذين ُيحضرون
نموذج طلب الشراء والدفع فقط .يجب أن يرتدي األطفال مالبس المالبس النموذجية ،ولن ُيسمح بإرتداء القبعات ،والنظارات

الشمسية ،واألزياء الخاصة ،أو الزي الرسمي.

_____________________________________________________________________________
اللوازم المدرسية
الكبرى .وتقع المسؤولية على األهل/ولي
تتوفر قوائم اللوازم المدرسية للصفوف على الموقع اإللكتروني لمدارس ُمقاطعة كالرك ُ
األمر لسد النقص في اللوازم المدرسية لألطفال حسب الحاجة على مدار العام الدراسي.
_____________________________________________________________________________
األمن
في ُمحاولة لتحقيق أقصى قدر من سالمة مجتمعنا المدرسي ،ستبقى جميع مداخل المدرسة الخارجية وأبواب الصفوف اليوم
بأكمله .نحن ُنقدر تعاونكم مع هذه الخطوات التالية لضمان أمن مدارسنا:
الدخول إلى البناية :يجب أن يدخل جميع الزوار إلى البناية من المدخل الرئيسي بإستخدام نظام اإلتصال الداخلي Intercom
سيطلب منهم عبر نظام اإلتصال الداخلي التعريف عن سبب زيارتهم وإظهار هويتهم .يقوم موظفي
من أجل طلب الدخولُ .
المكتب بمراقبة الزوار والسماح لهم بالدخول إلى البناية .الرجاء الصبر إذ أن الموظفين أحياناً يكونوا مشغولين بالرد على الهواتف
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أو مع الطالب .الرجاء عدم فتح األبواب لآلخرين أو السماح لهم بالدخول إلى البناية خلفكُ ،متجاوزين بذلك اإلجراءات األمنية.
هذه جميعها سوف تضمن سالمة مجتمع المدرسة ،وجميع الزوار ملزمون بالتقيد بهذه القواعد.

الكبرى بإستخدام برنامج جديد لُمتابعة الزوار .أكثر
نظام األمان رابتور  :Raptorمنذ آذار  2015بدأت مدارس ُمقاطعة كالرك ُ

من  12,000مدارس رياض أطفال –  12تستعمل نظام برنامج رابتور  Raptorألهداف أمنية .عند زيارة بناية مدارس ُمقاطعة
الكبرى ،يجب أن ُيقدم الزائر رخصة القيادة للموظف المختص .ويقوم برنامج رابتور  Raptorببحث سريع في خلفية الزائر
كالرك ُ
ومن ثم يقوم بطباعة بطاقة .ثم يقوم موظفي المكتب بإصدار بطاقة زائر مع شريط والذين يجب إ رتدائهما طول التواجد في البناية.

المحتمل
المدرس قبل التأكد من المكتب .إذا لم يكن لديك موعداُ ،فمن ُ
أخذ طفلك إلى الصفوف :الرجاء عدم الذهاب إلى غ رفة ُ
للمد رس في المكتب وسوف يتصل  /تتصل بك لتحديد موعد.
أنك سوف توقف التدريس في الصف؛ ولكن ُيمكنك ترك رسالة ُ

الرجاء الفهم إن هذا اإلجراء ضروري للنجاح األكاديمي وسالمة طفلك القصوى .يستطيع أحد الموظفين مرافقة أي طفل إلى

الصف ،بكل سرور ،إذا لزم األمر .ويجب عدم ُمقاطعة الصفوف متى ما بدأ اليوم التعليمي فيها.
بالمدرس ُمسبقاً ،والحصول على إذن من
سجل الزوار اليومي :من أجل زيارة/التطوع في الصف ،يجب على الزائر اإلتصال ُ
المدرج في سجل الزوار اليومي لن ُيسمح له بدخول الصفوف .يجب
المدرس ،وأن يكونوا على سجل الزوار اليومية .الزائر غير ُ
ُ
على األهل الذين يرغبون بحضور حفلة في الصف التواصل مع المدرسة قبل  24ساعة.

ساعات المكتبُ :يرجى التذكر أن المكتب ُيغلق الساعة  4:00بعد الظهر ولن يكون هناك أي شخص للرد على الباب بعد هذا
الوقت.
ساعات بعد المدرسة :لن ُي سمح للطالب بالعودة إلى الصف بعد اإلنصراف إلسترداد مواد قد نسيوها مثل الواجب المنزلي،
الكتب ،المشاريع ،إلى أخره.
_____________________________________________________________________________
تقدير الطالب
المدرسين األوسمة والجوائز طوال السنة .ويتم إمتداح الطالب لفظياص بشكل متكرر إلظهارهم الفخر في
الصفوفُ :يعطي ُ
الفصول الدراسية والمناطق العامة.
المدرسة :نحتفل بالطالب على مستوى المدرسة إلظهار الفخر كل شهر .يتم إختيار الطالب والموظفين الذين يظهرون الفخر
للمشاركة في مسيرة الفخر الخاصة بنا.
ُ

يوم الجوائز :خالل األسبوع األخير من المدرسةُ ،يقام يوم جوائز لإلعتراف بالتفوق األكاديمي والتحسن األكاديمي.
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األهل :الثناء للتحسن و/أو العمل جيد قد أنجز هما جائزة ال يمكن أن تتكرر .الرجاء إعالم طفلك أنه يقوم/إنها تقوم بعمل جيد
وأن التعليم مهم جداً لكم!

_____________________________________________________________________________
إستعمال الهاتف
يجب على الطالب الحصول على إذن قبل إستخدام الهاتف .لن ُيسمح لطالب اإلتصال بالمنزل لطلب اإلذن بالبقاء بعد المدرسة
لمدرس الصف في السماح للطالب
لحضور حدث رياضي ،أو للذهاب إلى المنزل مع طالب آخر .سيتم إستخدام السلطة التقديرية ُ

اإلتصال بالبيت من أجل بعض المواد التي نسيها.

____________________________________________________________________________
اإلمتحانات
وسيشارك الطالب في رياض األطفال وحتى الصف الثاني في إختبارات معايير قياسية في مجاالت الرياضيات واألدب ثالث
ُ
المديرة .من
مرات في السنة لرصد تقدمهم .إذا كان لديك أسئلة محددة فيما يتعلق ببرامج اإلمتحاناتُ ،يرجى اإلتصال بمكتب ُ
جدا أن يكون الطالب حاضرين خالل نوافذ االختبار هذه .ال ُي شجع األهل من إخراج الطالب من المدرسة أثناء إختبارات
المهم ً
المعايير القياسية.
_____________________________________________________________________________
تأجير ال ُكتب المنزلية
كل سنة ،يتم تقييم رسوم تأجير إلستخدام الكتب واللوازم وااتي تختلف لكل صف .تُدفع وقت التسجيل ،وتغطي الرسوم تكلفة
الكتب المدرسية ،المصنفات واللوازم .تُقبل الدفعات الجزئية ،ولكن يجب دفع المبلغ بأكمله بحلول آذار .وإذا لم ُيدفع بتاريخ

اإلستحقاق ،يتم إرسال الحساب إلى وكالة تحصيل مع دفع رسم ُمعاملة إضافية تضيفها المؤسسة المدرسيةُ .يمكن دفع رسوم
تأجير الكتب المدرسية في مكتب المدرسة ،نقداً (المبلغ بالضبط – ال يوجد لدى المكتب أموال متوفرة للفكة) ،أو بإستعمال شيك.
المباشر من خالل بوابة األهل لباورسكول
ويمكن أيضاً أن تدفع على اإلنترنت بإستعمال بطاقة اإلئتمان/بطاقة السحب ُ
 PowerSchoolأو على الموقع اإللكتروني www.studentquickpay.com/gccs

_____________________________________________________________________________
بيئة خالية من التبغ
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الكبرى إستخدام التبغ في كل ممتلكات المدرسة .وال ُي سمح ألي من الطالب ،والموظفين،
يمنع مجلس إدارة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
المناسبات تحت
وزوار المدرسة بإستخدام ُمنتجات التبغ في أي وقت وأي مكان حتى بعد ساعات الدوام المدرسي .ويشمل ذلك ُ
رعاية المدرسة أو لها عالقة بالمدرسة .وتحظر هذه السياسة إستخدام ُمنتجات التبغ على ممتلكات المدرسة بما في ذلك الممتلكات،
والميادين الرياضية ومواقف السيارات.

_____________________________________________________________________________
النقل
الكبرى الطلبة بإمتياز ركوب الحافلة من وإلى المدرسة .في معظم الحاالت ،يتم إنشاء
توفر مؤسسة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
موقع/توقف مناسب يفي بإرشادات دليل المسافة أدناه .سيتم إحالة الطالب الذين ال يتبعون القواعد إلى المديرة وقد يفقدون إمتيازات
النقل.

إرشادات وإجراءات النقل:
 .1يتم تحديد أهلية النقل بواسطة عنوان منزل الطالب .ال تسمح مدارس ُمقاطعة كالرك الكبرى بالعناوين البديلة خالل
األسبوعُ .يسمح للطالب بموقع إلتقاط واحد ،وموقع توصيل واحد كل يوم .بمعنى آخر ،يمكن أن يكون العنوان الصباحي
وعنوان بعد الظهر مختلفين ،ولكن يجب أن يكون كال العنوانين ضمن حدود المدرسة المعينة ،ويجب أن يكونا ثابتين

كل يوم.

ومحدد في الموقف عند وصول
 .2يجب أن يكون لدى طالب مرحلة ما قبل المدرسة وطالب التعليم الخاص ُمتلقي مسؤول ُ

الحافلة إلى مكانها .إذا لم يكن المتلقي في المحطة عند وصول الحافلة ،سيتم إرجاع الطفل إلى المدرسة أو إلى أقرس

قسم للشرطة كمالذ .قد يؤدي الفشل المتكرر في إستقبال الطالب في المحطة إلى فقدان وسائل النقل .مالحظة :سيتم

ترك جميع ال طالب اآلخرين ،من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر ،في محطتهم؛ وتقع على عاتق األهل /
الوصي مسؤولية تحديد ما إذا كانوا بحاجة لمقابلة طفلهم (أطفالهم).
 .3يجب على الطالب ركوب الحافلة المخصصة لهم ،إلى المحطة المخصصة لهم .يتم تعيين جميع المحطات من قبل
مدير النقل أو من ينوب عنه .ال يحق لسائقي الحافالت تعيين أو تغيير مواقف الحافالت .يحظر على الطالب الركوب

إلى (أو من) بيت طالب آخر  /موقف حافلة .يجب على األهل إتخاذ ترتيبات بديلة للنقل إذا نشأت حالة طوارىء.

 .4ألسباب تتعلق بالسالمة ،يجب أن يكون الطالب في موقع الموقف المحدد قبل خمس دقائق من وقت اإللتقاط
المجدول.

 .5لن يسمح لغير الطالب ،بما في ذلك األهل ،على الحافلة المدرسة من دون موافقة صريحة من مسؤول المدرسة.

الدخول من دون إذن ُي شكل تعدياً جنائياً من المستوى .)I.C. 35-43-2-2( 6
 .6يجب توجيه طلبات تغيير مواقف الحافالت ،أو الطالب الجدد إلى مكتب النقل بإستخدام موقع مدارس ُمقاطعة كالرك
الكبرى اإللكتروني .http://transportation.gcs.k12.in.us :بالنسبة للبرامج الجديدة أو التي تم تغييرها ،يجب
ُ
ملء نموذج النقل عبر اإلنترنت ،وقد يستغرق طلب النقل  3أيام دراسية.
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الكبرى وسائل النقل .إذا كنت تقيم
 .7إذا كنت تُقيم في منطقة خالية من النقل ) ،(NTZفلن توفر مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الكبرى نقاط إلتقاط محدودة.
في منطقة محدودة ) ،(LTZفسوف توفر مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
التواصل مع المكتب:

يجب إبالغ جميع التغييرات في طريقة فصل الطالبة من المدرسة بواسطة مكتب المدرسة .يجب على الطالب الذين على دراية

بتغييرات النقل إحضار ُمذكرة موقعة من قبل الوالد/ولي األمر ،وإعطاء المالحظة لمعلم الصف في الصباح ،وليس وقت الفصل!

إذا كان الطالب سيذهب إلى المنزل في السيارة مع طالب آخر ،يجب إستالم مالحظة موقعة من والدي/أولياء أمور الطالبين.
لن تُصدر المدارس "تذاكر باص" للطالب للعودة إلى المنزل مع طالب آخر .حدد وسيلة نقل طفلك إلى المنزل قبل أن يأتي إلى

المدرسة .إذا كنت تنوي إحداث تغيير ،يرجى إرسال مالحظة في الصباح أو إتصل بالمكتب بحلول الساعة  2:00بعد الظهر.

بدون تبليغ من األهل ،فإن الطفل الذي عادة يستقل الحافلة سوف يستقل الحافلة؛ والطفل الذي يمشي عادة ،أو يتم نقله بالسيارة،

المدرسين وموظفي المكتب تلميذ إلى البيت بطريقة ُمختلقة لمجرد
يبدأوا بالتحضير لوسيلة النقل تلك .ألسباب أمنية ،لن يرسل ُ
إن التليمذ أخبرهم بذلك .يجب إرسال مذكرة إستالمها من األهل/ولي العهد .أو اإلتصال هاتفياً .ولن يكون هناك أي إستثناءات

للقانون.

____________________________________________________________________________
اإلجازات

ال ُيشجع األهل على أخذ الطالب من المدرسة لإلجازات .يرجى محاولة ترتيب األجازات حول جدول المدرسة الزمني ،وكذلك
المحددة لتعويض أيام الثلج .في حالة حدوث إجازة ُمخطط لها خالل الدوام المدرسي ،يجب تقديم طلب خطي إلى المديرة
األيام ُ
للموافقة عليه قبل أسبوع واحد .سيكون الطالب مسؤوالً عن العمل الذي فاته .في حالة مغادرة الطالب للبالد ،يجب على األهل
الحضور إلى المدرسة  ،لتقديم األوراق المناسبة لموظفي المكتب.
_____________________________________________________________________________
سياسة العافية
الكبرى زيادة التأكيد على التغذية وكذلك النشاط البدني على جميع مستويات
يدعم مجلس أمناء مؤسسة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الصفوف لتعزيز الرفاه في المدرسة لطالبها .لذلك ،فإن سياسة المجلس:
المغذي والمشروبات للطالب؛
 oتوفير الطعام ُ
 oتوفير فرص النشاط البدني وتلك السليمة تنموياً؛ و

 oتتطلب أن تكون جميع الوجبات التي تقدمها المدرسة تلبي توجيهات التغذية اإلتحادية التي نشرتها و ازرة الزراعة
العامة عام
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الكبرى سيتبنى األحكام التالية في ( )4أربعة مناطق:
ومن أجل تعزيز العافية ،فإن مجلس إدارة مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
 -1التثقيف في مجال التغذية :هدف التثقيف في مجال التغذية هو التأثير على الطالب وتنمية عادات األكل.

الكبرى معايير مناهج التعليم الصحي كما ذكرته و ازرة إنديانا  Indianaللتعليم.
 oستتبع مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الكبرى نشاطات التثقيف في مجال التغذية لتعزز السلوك المناسب لتناول الطعام
 oستجري مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الصحي الذي ُيشرك الطالب ،واألهل ،والموظفين والمجتمع.
الكبرى التغذية4التعليم.
 oسيتلقى طالب مدارس ُمقاطعة كالرك ُ

 -2النشاط البدني :هدف النشاط البدني هو تعزيز وتنمية النشاط البدني بين الطالب.
o

وبما إن المتطلب اليومي الموصى به لألطفال والشباب هو  60دقيقة من النشاط البدني في  24ساعة ،سيتم

الكبرى فرصاً
تزويد الطالب فرص ممارسة النشاط البدني خالل اليوم الدراسي .سوف تُزود مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
من النشاط البدني في اليوم أو معظم أيام األسبوع باإلضافة إلى الرياضة البدنية.

o

الكبرى معايير والية إنديانا  Indianaلحصص التربية البدنية .وستُصمم البرامج
ستتبع مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
للتربية البدنية من أجل نشر الدروس طوال السنة الدراسية في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة ،على قدر األمكان،
طوال أربع سنوات من التعليم الثانوي.

o

المجتمع إلى وتشجيع الموظفين ،الطالب وأعضاء المجتمع بإستعمال صاالت
وسيتم تشجيع المدارس لتوفير وصول ُ
النشاط البدني خارج نطاق اليوم العادي.

الكبرى توفير البيئة المدرسية
 -3نشاطات مدرسية أخرى هدفها تعزيز العافية الطالبية :تهدف مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
ورسالة ستؤدي إلى أسلوب حياة صحي.
o
o

o

توفير بيئة نظيفة وآمنة للطالب لوجبة ممتعة.

المشاركة الطالبية في وقت النشاط البدني كشكل من أشكال اإلنضباط أو إلغاء وقت النشاط من
تقديم أو رفض ُ
أجل تعويض وقت الدراسة الضائع.

وينبغي وضع تقرير مناسب للياقة البدنية من قبل المؤسسة المدرسية وإستكماله للطالب على األقل مرة كل سنة

في صفوف التربية البدنية .وينبغي إيصال هذا التقرير إلى األهل.

الكبرى على أن يكونوا مثالً للطالب في الحياة الصحية التي يعيشونها.
ُ oيشجع موظفي مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
 -4إرشادات التغذية :تتأثر عادات الطالب الغذائية مدى الحياة بشكل كبير بأنواع األطعمة والمشروبات المتوفرة لهم .سوف
الكبرى أن جميع األطع مة الموجودة على ممتلكات المدرسة تتسق مع عادات األكل
تضمن مدارس ُمقاطعة كالرك ُ
الكبرى بالمبادىء التوجيهية الغذائية للنظام األساسي لقانون والية
الصحية .ويجب أن تمتثل مدارس ُمقاطعة كالرك ُ

إنديانا Indiana:
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o

o

الوجبات المدرسية  -ال توجد أطعمة تنافسية ،والمشروبات الغازية ،واألطعمة المقلية أو األطعمة التي ال تُقدم
بسبب دني قيمتها الغذائية.
ماكينات البيع  -لن تتوفر ماكينات البيع للطالب حتى نهاية اليوم العادي .ماكينات .ال يجب أن تحتوي ماكينات
البيع للطالب على "أطعمة ذات قيمة غذائية دنيا" ).(FMNV

 oاألحتفاالت/المكافاءات – سيكون هناك حد على اإلحتفاالت في السنة وهو إحتفالين لكي صف لكل سنة .وخالل
اإلحتفاالت المدرسية يجب أن يتوفر لألطفال األطعمة والمشروبات الصحية .ولن يكون أكثر من  %20من الطعام

"أطعمة قيمتها الغذائية دنيا" ) .(FMNVولن ُيستعمل الطعام كمكافأة للطالب .مالحظة :ويشمل ذلك حلوى السكر

القائمة .ولحضور إحتفاالت مدرسية ،يجب أن تكون ُم سجالً  24ساعة ٌمسبقاً وأن تقدم بطاقة الهوية عند المدخل.

ويسمح لكل طالب بضيفين بسبب ضيق
سيتم إرسال قائمة التسجيل إلى البيت قبل أسبوع من موعد اإلحتفالُ .
المكان داخل الصف.

المزين وغيره من الحلويات ألهداف اإلحتفال بأعياد
إحتفاالت عيد الميالد :ال يستطيع األهل جلب البسكويت والكعك الصغير ُ
ميالد طفلهمُ .يمكنك جلب أي نوع من األطعمة الصحية مثل الفاكهة ،والكعك ُمنخفض الدسم ،والجبن أو الخضروات أو أشياء
المدرس ُم سبقاً على أي
صغيرة طريفة/أكياس حلوى عيد الميالد لكل طالب في الصف إحتفاالً باليوم الخاص .ويجب أن يوافق ُ
إحتفال بعيد ميالد الطالب  /إعتراف به.

_____________________________________________________________________________
اإلنسحاب من المدرسة
يرجى إعالم مكتب المدرسة في أقرب وقت ممكن عندما تدرك أن طفلك سينتقل إلى مدرسة أخرى .وسيحتاج األهل إلى أعادة

الكبرى .يجب تسديد جميع أرصدة
جميع الكتب المدرسية ،واألجهزة األلكترونية والمواد التي هي ُملك لمدارس ُمقاطعة كالرك ُ
المعلقة بالكامل .سنرسل نسخة من السجل الدائم إلى المدرسة الجديدة عند إستالم طلب المعلومات من المدرسة الجديدة
الحسابات ُ

حيث سيذهب طفلك  /أطفالك.
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