
 

 

 

 
 

 مالحظة من السید لوارا
  
 في 7 أكتوبر ، حضر جمیع الطالب اجتماًعا للتوقعات حول السلوك●

 قدمه السید  لوارا.
 
 تم مراجعة العناصر التالیة مع الطالب:●

 
 مخطط تدفق السلوك ؛ الفصول الدراسیة والمكاتب.●

 التسلط. الرد على سلوك البلطجة الوعي.
 كتاب قواعد سلوك الطالب.

 خطة العمل (توقعات الفصل)
 غرفة المسؤولیة (مماثلة لما بعد االحتجاز في المدرسة)

 القیم األساسیة
 توقعات المدرسة

 
 أوقات الوصول والفصل:●

 یرجى توخي الحذر عند النزول و / أو التقاط طفلك. یوجد اآلن
 مخروط أصفر مخضر على الرصیف من أجل سالمة الطالب. تذكر
 أنه ال یوجد موقف سیارات أمام المدرسة. لدینا أیًضا متطوعان من

 الوالدین یساعدان في مساعدة السیارات وعبور الطالب أثناء الفصل.
 یرجى تذكر عدم ترك سیارتك في خط / التقاط "التقاط".

 
 من المتوقع أن یستخدم الطالب نقاط السیر في جمیع األوقات عند●

 عبور الشارع.
 
 أوقات الغداء: إذا كنت ترغب في تناول الغداء لطفلك أو إحضار●

 الغداء ، فالرجاء التوقف عند المكتب الرئیسي أوًال. یمكنك مقابلة
 السكرتیرة الرابعة الجدیدة ، السیدة واندا سعد. ستعطیك شارة زائر
 یرتدیها أثناء تواجدك في المدرسة. یرجى مالحظة: كما هو الحال

 دائما ، یجب على جمیع الزوار تسجیل الدخول في المكتب الرئیسي.
 شكرا.

 
 نود أن نرحب بالمعلمین الجدد في جیر بارك. السیدة لوتیك ، معلمة●

 الصف الرابع ، والسیدة دین ، ومدرسة الصف الثالث ومدرستنا
 للصف الثاني الجدید ، السیدة بیرس ، التي ستبدأ في 14 أكتوبر.

 
 سیاسة الباب المفتوح: جمیع اآلباء مدعوون في مدرسة جیر بارك●

 االبتدائیة. إذا كنت ترغب في مقابلة أو مناقشة أي شيء ، فال تتردد
 في االتصال بالمكتب الرئیسي أو التوقف والزیارة

 عید میالد جدید السیاسة اعتبارا من 10 أكتوبر ، 2019:●
 

 إرشادات جدیدة:
  ستنشر PTA اسم طفلك على المستطیل اإللكتروني إذا كنت عضًوا
 في PTA. تذكر أنه سیتم عرض األسماء األولى فقط ألسباب تتعلق

 بالسالمة. شكرا لتفهمك.
3:15 هو الوقت الجدید لالحتفال بجمیع أعیاد المیالد. أي قبل 10-
 15 دقیقة من الفصل. استثناء: إذا كان لدى المعلم إعدادیة في الساعة

 
 

 مواعید القادمة

 الجمعة 11 أكتوبر: نصف یوم ، وفصل في 11:45●
 األربعاء 16 أكتوبر: بدایة متأخرة ، تبدأ المدرسة في●

9:35 
 الجمعة 18 أكتوبر: رحلة میدانیة من الدرجة األولى إلى●

 بستان التفاح
●PTA 8:45 الجمعة 18 أكتوبر: اجتماع 
 الجمعة 18 أكتوبر: اجتماع منتدى تعلیم الوالدین / القیادة●

9:30 
 األربعاء 23 أكتوبر: یوم الصورة●
 الخمیس 31 أكتوبر: عید الهالوین ، مزید من التفاصیل●

 لمتابعة

 

 الجمعة 1 نوفمبر: نصف یوم ، الفصل الساعة 11:45 ،●
 نهایة أول بطاقة

 الثالثاء 5 نوفمبر: ال توجد مدرسة ، یوم االنتخابات●
 الخمیس 7 نوفمبر: مؤتمرات أولیاء األمور - المعلم ، الیوم●

 األول
 االثنین 11 تشرین الثاني (نوفمبر): رحلة محطة االطفاء●

 السیدة دین
 الثالثاء 12 نوفمبر: مؤتمرات أولیاء األمور - المعلم ، الیوم●

 الثاني
 الخمیس 14 نوفمبر: مؤتمرات أولیاء األمور - المعلم ،●

 الیوم الثالث
 األربعاء 27 - 29 نوفمبر: ال توجد مدرسة ، استراحة عید●

 الشكر

 

 األربعاء 18 دیسمبر: بدایة متأخرة ، تبدأ المدرسة في●
 الساعة 9:35

 االثنین 23 دیسمبر - االثنین 6 ینایر: ال توجد مدرسة ،●
 عطلة الشتاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األخیرة من الیوم المدرسي ، فسیحدث عید المیالد قبل 10 إلى 15
 دقیقة من فصل المنطقة الخاص.

 ال ُیسمح لألشقاء اآلخرین بمغادرة قاعات الدراسة لحضور االحتفال
 بعید المیالد.

 نطلب من اآلباء عدم إحضار البالونات إلى المدرسة أیًضا.
 یعامل: نحن نوصي اآلباء إلحضار عناصر أخرى غیر الكعك

 ویعامل الحلو. (على سبیل المثال ، أقالم الرصاص وعناصر أخرى
 ، وما إلى ذلك) ولكن ، إذا كان اآلباء ال یزالون یرغبون في إحضار
 ما قد یعاملونه. ومع ذلك ، فإننا نطلب أن تكون هذه العناصر ملفوفة

 بشكل فردي. یرجى تذكر أننا نحاول االستفادة من جمیع الدقائق
 التعلیمیة.

 
 المشرفون على ساعات الظهیرة: سترون اآلن جمیع المشرفین على●

 ساعات الظهر یرتدون سترات صفراء أثناء الخدمة. باإلضافة إلى
 ذلك ، تحتوي ساعات الظهیرة على صفارات وأكیاس ثلج وقفازات
 وضمادات ومنشفة ورقیة معهم خالل جمیع فترات االستراحة في
 الغداء. هدفهم هو التأكد من أن جمیع الطالب في أمان أثناء عطلة

 الغداء. إنهم یقومون بعمل جید في مشاهدة جمیع الطالب!
 
 في سبتمبر ، قدم السید الویرا لجمیع الطالب في كل فصل من●

 الفصول الدراسیة. وناقش اإلجراءات الجدیدة. وشملت بعض
 الموضوعات: الوصول ، الفصل ، المشي المتقاطع ، قواعد الغداء

 والروتین ، العطلة الخارجیة ، قواعد المدرسة وأكثر من ذلك بكثیر.
 طرح الطالب العدید من األسئلة وكانوا متحمسین لسماع كل

 اإلجراءات الجدیدة عندما بدأوا في العام الدراسي.
 

 بریك بوند: 5 نوفمبر. یرجى تذكر التصویت في هذا الیوم.
 شكرا.

 
 حامل الدراجة: ُیسمح للطالب بركوب دراجاتهم إلى
 المدرسة. نطلب من الطالب أن یتذكروا إحضار قفل

 لدرجاتهم.
 

 تحدیثات المقاهي: أوضحت المقاطعة أن خیارات الغداء
 على القوائم الشهریة صحیحة اآلن.

 
 باإلضافة إلى ذلك ، ستكون خیارات الوجبات الخفیفة متاحة
 لـجمیع الطالب ابتداء من یوم الجمعة 18 أكتوبر.  سیتم بیع
 الوجبات الخفیفة خالل جمیع وجبات الغداء كل یوم الجمعة.
 إذا كانت لدیك أي أسئلة ، فیرجى االتصال بمدیر المطبخ

 ،السیدة قرنیة والسید لوارا
 

  
  تذكیر

 مدرستنا وجمیع مدارس دیربورن في عملیة تطویر و تحسین مستمرة
 و دائمة ،یعتبر خاللها األهل  واألوصیاء جزء ال یتجزأ و جوهري
 لسیرها. نستخدم استطالع رأي متطور و خاص باألهالي كوسیلة

 لالطالع على آرائهم التي من شأنها المساعدة في استهداف المناطق
 الفعالة والمؤثرة على سیر العملیة التطویریة للمدرسة. رأیك مهم

 بالنسبة لنا،لذا نرجو منكم االجابة على االستطالع  إلتمام هذه الدراسة.
 یتوفر استطالع الرأي عبر شبكة اإلنترنت. من أجل إكمال الدراسة

 قم بمسح الرمز أدناه باستخدام كامیرا هاتفك التي ستفتح االستبیان على
 متصفح اإلنترنت الخاص بك باللغتین العربیة واإلنجلیزیة

 

 نؤكد أن مشاركتكم و اجاباتكم حول هذا االستطالع سریة ولن یتم
 معرفة شخصیة من قام باالستطالع، و أن آرائكم الصادقة هي موضع
 تقدیر. إذا كان لدیكم أي أسئلة حول هذا االستبیان، یرجى االتصال
 بمكتب المدرسة. شكرا لكم مقدما على مساندتكم ودعمكم  لعملیة

 تطویر و تحسین المدرسة. سیكون االستبیان عبر اإلنترنت متاًحا حتى
11/15/19 

 

 



 

  

 



 

   

 



 

 

 


