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 (الھاتف) 236-2380) 718)
 (الفاكس) 331-7299) 718)

 PS205Clarion.orgالموقع اإللكتروني: 
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 معلومات االتصال األساسیة

 
 2380-236) 718(        المكتب الرئیسي
 7299-331) 718(        فاكس المدرسة

 
 

 PS205Clarion.org        االلكتروني للمدرسةالموقع 
 

  Feiga Mandel      fmandel3@schools.nyc.org المدیرة:
 Leonie Birmingham    lbirmingham@schools.nyc.orgالمدیرة المساعدة:  

Michael Silverman     verman2@schools.nyc.orglims  
  Katherine Lynch      klynch20@schools.nyc.org 

 
  CavallaroCindy      ccavallaro@schools.nyc.govشؤون اآلباء: ةمنسق 

 
  Carrie Haase    chaase@schools.nyc.gov سكرتیرات المدرسة:

Maria Winikor    mwinikor@schools.nyc.gov 
Lola Bizas     lbizas@schools.nyc.gov 

  Ornella Comisi      ocomisi@schools.nyc.gov 
 

  Denise Philbert       dphilbert@health.nyc.gov :الممرضة 
(718) 236-2380 ext. 3182/3183 

 
 PTA:( Karen Rizak   205clarionpta@gmail.comرئیسة جمعیة اآلباء والمعلمین (

 
 

 20k205@schools.nyc.gov       البرید اإللكتروني للمدرسة: 
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 األعزاء اآلباء وأولیاء األمور، 

، وھو عام "العودة إلى 2022-2021، فإنني أودُّ أن أرحب بكم في العام الدراسي )P.S. 205بصفتي مدیرة مدرسة (
مجتمعنا المدرسي المكون من اآلباء والمعلمین والتالمیذ ملتزم بخلق بیئة مدرسیة حیث تتم تلبیة االحتیاجات البیت." إن 

 االجتماعیة واالنفعالیة واألكادیمیة للتالمیذ من خالل العمل التعاوني.

تركیزنا على ھذه  ) ھي "نحن مجتمع من المتعلمین الذین یعملون بجد للتفّوق." ومعP.S.  205وشعارنا في مدرسة ( 
الفكرة، فإن أھدافنا تتضمن زیادة إنجازات التالمیذ عن طریق خلق منھج متكامل یعتمد على المعاییر األساسیة المشتركة 

 للتعلم، ویغرس القیم االجتماعیة والعاطفیة من خالل "عقلیة النمو"، ویخلق شراكة بین المدرسة والمنزل والمجتمع.

). وبینما یناقش ھذا P.S. 205مات ستجدونھا مھمة بصفتكم أفراد في المجتمع المدرسي لمدرسة (یقدم الكتیب التالي معلو
الكتیب تشكیلة واسعة من القضایا المتعلقة بالمدرسة، فإنني متأكدة من أن ھناك أسئلة أخرى قد تُطرح في سیاق العام الدراسي. 

الكتیب بعنایة كي تكونوا على درایة بكافة التعلیمات والسیاسات  الرجاء االتصال بالمدرسة عند الضرورة. الرجاء قراءة ھذا
 والتوقعات. إن إدراككم في غایة األھمیة من أجل تعزیز بیئة مدرسیة تتمیز باألمن واإلدارة الفعّالة.

 ps205clarion.orgباإلضافة إلى قراءة الكتیب، فإنني أدعوكم أیضاً لزیارة الموقع االلكتروني للمدرسة في الرابط 
 لمعرفة أیة معلومات جدیدة أو قدیمة تّم تحدیثھا.

إننا نؤمن بأن جمیع تالمیذنا یستطیعون التعلم وسوف یقومون بذلك عندما یتم تزویدھم بأفضل الفرص والظروف للتعلم.  
 وألجل ذلك، فإننا نطلب منكم االنضمام إلینا لتحقیق أھدافنا المشتركة.

 مع فائق التقدیر واالحترام،

Feiga Mandel 
 مدیر(ة)
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 بیان رؤیة المدرسة 

) مخلصة لفكرة أن جمیع األطفال لھم الحق في التعلم ویمكنھم التعلم في بیئة تقدم مزیجاً PS 205إن مدرسة (
متوازناً من المنھاج الصارم أكادیمیاً، واإلثراء من خالل الفنون والتكنولوجیا بینما یحصلون على الدعم 

) یصبحون PS 205والعاطفي. إن رؤیتنا المدعومة باألدوات المناسبة ستجعل تالمیذ مدرسة (االجتماعي 
 متعلمین مستقلین على مدى الحیاة ومساھمین في بناء المجتمع.

 بیان المھمة

د لنجاحھم  إن مھمتنا ھي التأكد من أن جمیع التالمیذ یحصلون على تعلیم متكافئ یخدم كأساس صلب یمّھِ
ن من أفراد طاقم العمل، والمعلمین واألفراد المجتمعیین سویاً كفریق  المستقبلي. سیعمل المجتمع المدرسي المكوَّ

 لضمان وصول جمیع التالمیذ إلى أقصى امكانیاتھم وأكثر في بیئة تتمیز بالشمولیة واألمان والدعم.

 المنھاج الدراسي

 )ELAمھارات اللغة اإلنكلیزیة (
استخدام نموذج لورشة عمل في مادة مھارات اللغة اإلنكلیزیة یتضمن درس صغیر، وتدریب موّجھ وعمل مستقل باستخدام النصوص 

تقوم جمیع الصفوف بقراءة متمعنة باستخدام اثباتات من النص تشمل مزیجاً متوازناً من المعلومات والنصوص األدبیة  المناسبة للصف. 
یبنى التالمیذ المعرفة بالمحتوى الدراسي من خالل نصوص  ). CRSEبرنامج ( وإطار عملمة في القراءة مع دمج المھارات المتقد

ویتم وضع التالمیذ في مجموعات  المخصصة لمھارات القراءة والكتابة بینما یقرؤون ویكتبون من الموارد.  الحصةومقاالت متعددة أثناء 
جمیع الدروس تتضمن تقدیم الدعم للتالمیذ متعلمي اللغة االنكلیزیة والتالمیذ  تائج التقییم. حسب احتیاجاتھم التي تتم معرفتھا من خالل ن

ذوي اإلعاقات من خالل استخدام الجذوع اللغویة والتحمیل األمامي للمفردات باإلضافة إلى استخدام نظام التصمیم الشامل للتعلم 
)UDL .( تي یتم إعطاؤھا أثناء العمل المستقل.یخطط المعلمون لإلثراء بالتكلیفات الصعبة ال 

 الریاضیات
 

تشمل الدروس إعادة  ). Math In Focus" باستخدام برنامج (Singaporeتقوم تدریبات الریاضیات على منھاج سنغافورة "
منھاج الریاضیات  ویتم وضع التالمیذ في مجموعات حسب احتیاجاتھم التي تتم معرفتھا من خالل نتائج التقییم.  التدریس واإلثراء. 

متناسب عمودیاً من صف آلخر. ویتضمن التركیز على الطالقة باإلضافة إلى الفھم العمیق من خالل التطبیق في حل مسائل ریاضیات 
 من العالم الُمعاش.

 
 )SEL( التعلم االنفعالي االجتماعي 
 

اجتماعي ونفسي وأكادیمي إیجابي في غرفة الصف وذلك لجعل یستخدم المعلمون اللغة العامة من عقلیة النمو بشكٍل یومي لخلق مناخ 
 التالمیذ یقبلون على إنجاز التكلیفات األكادیمیة الصعبة. ویتم استخدام العروض في الصف لتعزیز ھذه الممارسات.

التعلم االنفعالي ) یومیاً باإلضافة إلى تسجیل الحضور بحصص SELوتشارك جمیع الفصول في دروس التعلم االنفعالي االجتماعي (
 ) یومیاً.SELاالجتماعي (

 
 )ENLاللغة اإلنكلیزیة كلغة جدیدة (

 
) من خالل نموذج مدمج. یتواجد معلم لمادة اللغة اإلنكلیزیة كلغة جدیدة ENLتتم خدمة جمیع تالمیذ اللغة اإلنكلیزیة كلغة جدیدة (

)ENL إما جنباً إلى جنب مع معلم غرفة الصف من خالل تقدیم الدعم للتالمیذ ) لكل صف وھو مكلف بخدمة األطفال بینما یقوم بالتعلیم
) نفس الدرس مع مساعدات ENL) أو من خالل تعلیم تالمیذ اللغة اإلنكلیزیة كلغة جدیدة (ENLمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة كلغة جدیدة (

 إضافیة ودعامات لتلبیة احتیاجات التالمیذ.
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 الصوتیات/ دراسة الكلمات

  ).Orton Gillingham) وھو منھج قائم على أساس (Reading Reformمنھاج ( 3-الصفوف من صف الروضة تتبع

 العلوم

باإلضافة  5-) للصفوف من صف الروضةScience Dimensions) و/ أو (Foss، و()Science Fusionیتم استخدام برامج (
 ).ELAالدراسیة في مادة مھارات اللغة اإلنكلیزیة (). یتم دمج مواضیع Science Scope and Sequenceإلى برنامج (

 الدراسات االجتماعیة

. یتم دمج مواضیع الدراسیة في مادة مھارات اللغة 5-جواز سفر إلى مادة الدراسات االجتماعیة في الصفوف من صف الروضة
 ).ELAاإلنكلیزیة (

 
 الفنون

 
معلمین بدوام كامل لمادة  3عبر وجود معلمین بدوام كامل لمادة الفنون المرئیة و)! إننا ندعم الفنون P. S. 205الفنون حیة في مدرسة (

 الموسیقى.
 

 بسبب التقییدات الناجمة عن كوفید، فسیتم تقدیم ھذه البرامج بطاقات استیعاب مختلفة ھذا العام الدراسي.
افة إلى الفرقة الموسیقیة وفرقة الجاز التي تم لدینا كورس، مستوى مبتدئ ومتوسط في الكمان وأوركسترا وتریات متقدمة. باإلض 

 تشكیلھا مؤخراً. یتعلم الكثیر من التالمیذ العزف من المسجلة واألجراس واألورغ والغیتار.
 

) مع معلم Marquis Studiosیتعلم تالمیذ الصف الخامس لدینا رقص الصالون مع صفوف الرقص. یعمل المقیمون من استدیو (
 .5-العدید من إقامات الفنون طیلة العام الدراسي للتالمیذ في الصفوف من صف الروضةالصف على تقدیم 

 
 )STEM( برنامج العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات

 إننا
) ومعلم لمكتبة برنامج العلوم والتقنیة STEMلدینا معلمان بدوام كامل لمجموعات برنامج العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات ( 

) أسبوعیاً. STEM). یشارك جمیع التالمیذ في التعلم ببرنامج العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات (STEMوالھندسة والریاضیات (
 إننا نستخدم التكنولوجیا بصورة استراتیجیة وُمقتدرة. توظیف التالمیذ للتكنولوجیا من أجل تحسین تعلّمھم وللحصول على المعلومات.

 
فیھا ألواح تفاعلیة بیضاء. یستخدم التالمیذ أجھزة اآلیباد والكومبیوترات المحمولة. یتم انشاء رابط في تطبیق صف جمیع الصفوف 

 غوغل لكل صف.

 ساعات الدوام المدرسي:

 بعد الظھر 2:50 –صباحاً  8:00  االثنین 

 بعد الظھر 2:50 –صباحاً  8:00  الثالثاء

 الظھربعد  2:50 –صباحاً  8:00  األربعاء

 بعد الظھر 2:50 –صباحاً  8:00  الخمیس

 بعد الظھر 2:50 –صباحاً  8:00  الجمعة
 

 إجراءات الحضور في الصباح
 االصطفاف – 8:00  

 یجب على جمیع األطفال تقدیم استمارة مسح صحي كاملة یومیاً قبل دخول البناء.
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الباب  -یركبون الحافلة، من دون حواجز ) التالمیذ الذین 3(المخرج  68الباب الجانبي المطّل على شارع 
 األمامي

  2) الصف 2(المخرج  67الباب الجانبي المطّل على شارع 

 ) صف الروضة 5الباب الخلفي القریب من المطبخ (المخرج  

 3) الصف 7(المخرج  68فناء المدرسة المطل على شارع  

 ) صف ما قبل الروضة7(المخرج  68فناء المدرسة المطل على شارع  

 1) الصف 8(المخرج  67فناء المدرسة المطل على شارع  

  4) الصف 6(المخرج  67باب قاعة االستماع المطل على باحة المدرسة األقرب إلى شارع  

  5) الصف 4رج (المخ 68باب قاعة االستماع المطل على باحة المدرسة األقرب إلى شارع  

 یلتقي المعلمون بتالمیذھم وقت االصطفاف ویرافقوھم بھدوء إلى غرف صفوفھم.   
 

 الفطور
إن األطفال الذین یأكلون وجبة إفطار صحیة یبدون انتباھاً  من بروشور اآلباء الخاص بمعلومات التغذیة بالمدارس التابعة إلدارة التعلیم:

ن قدرتھم على التعلم خالل الیوم الدراسي بأكملھ. كما أنھم أیضاً یحققون درجات أفضل في االمتحانات  أفضل في المدرسة، مما یحّسِ
دة ومعدَّالت أقَّل في التأخیر والغیاب.  ولتشجیع التالمیذ على االستفادة من ھذه المیزات، فإن وجبات اإلفطار مجانیة في جمیع  الموحَّ

 المدارس العامة في مدینة نیویورك.
 
 

 یتم تقدیم وجبات اإلفطار بطریقة استلم واذھب ویتم تناولھا في غرف الصفوف.
 

صباحاً.  یجب  8:04الساعة صباحاً!! سیتم اعتبار طفلكم متأخراً إذا وصل بعد  8:04سیتم إغالق جمیع أبواب المدرسة في تمام الساعة 
 على جمیع التالمیذ المتأخرین الدخول من المدخل الرئیسي للحصول على بطاقة التأخیر.

 
الرجاء تذكر أن تأخر طفلكم سیؤدي إلى خسارة وقت تدریسي ھام باإلضافة إلى تسجیل التأخیر في بطاقة كشف الدرجات وبطاقة سجلھ 

 الدائم.
 

 سیاسة التأخیر

للحصول على بطاقة  یجب علیكم مرافقة طفلكم من المدخل الرئیسيصباحاً متأخرین.   8:04یُعتبر األطفال الذین یصلون بعد الساعة  
) وفي بطاقة ATSتأخیر یتم إعطاؤھا من طرف أحد المساعدین المدرسیین.  سوف یظھر التأخیر في نظام البیانات اآللي للمدارس (

 ال یسمح اطالقاً بترك طفل یصل متأخراً خارج البناء أو تركھ من دون إشراف.  التقریر الخاصة بطفلكم.

یحتاج طفلكم لوقت لكي ینتقل إلى الیوم الدراسي المليء بالمھام.  إننا نقترح علیكم التخطیط للوصول باكرین بشكٍل كاف كي ال یشعر 
 طفلكم في اكتساب عادة الحضور في الوقت المحدد لمدى الحیاة. أطفالكم بالحاجة للتعجیل عند تودیع أصدقائھم.  إن ذلك سوف یساعد
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 سیاسة الحضور

إن المواظبة على الحضور أمر ھام لجعل عام طفلكم  الجمیع یقولون ذلك، وھو صحیح: إذا لم تكونوا ھنا فإنكم تخسرون وقت التدریس!!!
مكنوا من تخطیط اإلجازات العائلیة خالل األوقات التي ال تكون فیھا نرجو منكم االطالع على التقویم المدرسي، حتى تتالدراسي ناجحاً.  
 الدراسة مستمرة.

 یرجى الرجوع إلى التقویم المدرسي لالطالع على التواریخ المحددة:-یجب التخطیط للعطالت العائلیة خالل المواعید الدراسیة التالیة

 2021تشرین الثاني/ نوفمبر،  26-25 -عطلة عید الشكر  •
 2021دیسمبر/ كانون األول،  31 -دیسمبر/ كانون األول 24الشتاء  عطلة •
 .2022فبرایر/ شباط،  25-21المدرسة مغلقة من  –عطلة منتصف الشتاء  •
 .2022أبریل/ نیسان،  22- 15 -عطلة الربیع  •
 عید العمال - 2022حزیران/ یونیو،  28 -إجازة الصف  •

ویشوش أیضاً  زات عائلیة یعتبر مخالفاً لتعلیمات مستشار ادارة التعلیم مدینة نیویوركإن أخذ طفلكم من المدرسة للقیام برحالت/ إجا
 على تعلم طفلكم. إن خسارة الوقت التعلیمي یجعل األداء األكادیمي للتلمیذ(ة) في خطر.

الحاالت.  عندما ال یكون طفلكم سیؤثر الغیاب بصفة عامة على طفلكم من الناحیة الدراسیة، ویشكل مسألة تتعلق بالسالمة في العدید من 
 في المدرسة، تفوتھ دروس ضروریة لنموه الدراسي.  الغیاب یؤثر سلبیاً على تعلیم طفلكم:

 حیث یفوت التالمیذ مواد تعلیمیة مھمة. •
یخلق  التالمیذ المتغیبون عن المدرسة في الكثیر من األحوال لیسوا في البیت أثناء ساعات الدوام المدرسي، ولھذا فإن ذلك •

 مشكلة متعلقة بالسالمة.
(الوالیة تُلزم المدارس بإبالغ الوالیة بحاالت  إھماالً في تعلیم الطفلفي بعض الحاالت  قد یُعتبر الغیاب المفرط بدون مبرر •

 اإلھمال التعلیمي).
 كما أن الغیاب المفرط یؤثر في تمویل المدرسة. •

سیتم االتصال بآباء التالمیذ الذین یفشلون في استیفاء ھذا   %.90حضور ال تقل عن  نسبةتتطلب إدارة التعلیم من التالمیذ الحفاظ على 
).   كما یتعین علیكم إدراك ACSالمعیار من طرف موظفي المدرسة، ومسؤول شؤون الحضور بإدارة التعلیم، وإدارة خدمات األطفال (

المدرسة.  وھذه طریقة یمكن من خاللھا للتأخر والغیاب غیر أن إحصائیات الحضور تعتبر مكوناً في تقییم إدارة التعلیم ألداء 
إلحاق األذى بمدرستنا.  عندما یكون ذلك ممكناً، یجب تحدید مواعید األطباء وغیرھا من المواعید خارج ساعات الدوام  الضروریین

 الدراسي.

 سیاسة الغیاب

إرسال مذكرة  فیجبوإذا تغیب طفلكم عن المدرسة،  فیجب علیكم إخطار معلم الصف. إذا كان طفلكم مریًضا ویحتاج إلى التغیب لیوم،
 من المنزل في الیوم الذي یعود فیھ الطفل إلى المدرسة.

ظم المنتیُطلب تقدیم مذكرة مكتوبة من الطبیب بعد الغیاب لمدة ثالثة أیام متتالیة.  ال یمكن التأكید بما فیھ الكفایة على مدى أھمیة الحضور 
لتعلیم طفلكم.  ولكن، إذا كان طفلكم مریضاً نرجو إبقاءه خارج المدرسة حتى یشفى؛ فھذا النوع من المشاركة نرغب في عدم تشجیعھ في 

 المدرسة لتجنب انتقال العدوى للتالمیذ اآلخرین!

من الھام ألفراد العائالت التواصل مع المدرسة لإلبالغ عن غیاب التلمیذ(ة).  فھذا یساعدنا على معرفة التالمیذ الغائبین   •
وللمساعدة في ضمان دقة توثیقنا.  إذا كان طفلكم غائباً ألي سبب كان، الرجاء االتصال بالمكتب الرئیسي، على رقم الھاتف 

 كد ).  الرجاء التأ718( 2380-236
 من تضمین المعلومات التالیة: اسم طفلكم الكامل، صفھ، اسم معلمھ، سبب الغیاب. 

إذا كان طفلكم غائباً لیوم أو یومین، فیجب علیھ إحضار ملحوظة إلى المدرسة شارحةً سبب الغیاب. إذا تغیب طفلكم ألكثر من  •
 یومین، فیجب علیھ العودة إلى المدرسة ومع تقریر طبي.

م سیسافر خارج المدینة، فالرجاء مراجعة سكرتیرة المدرسة وتزویدھا بنسخة عن حجوزات السفر وبطاقات إذا كان طفلك •
 الطائرة.
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إن دوام التالمیذ في غایة األھمیة لتجربة مدرسیة ناجحة.  تقوم إدارة التعلیم بمراقبة غیاب التالمیذ عن قرب وتطلب اإلجراء  •
ب المفرط غیر المبرر، قد یؤدي إلى التحقیق من طرف إدارة خدمات األطفال المناسب في حالة الغیاب المفرط.  الغیا

)ACS من العام الدراسي سیتم اعتبارھم باقین في مستواھم الصفي 10).  التالمیذ الذین یغیبون عن المدرسة ألكثر من %
 الحالي.

یمكن الوقایة منھ باللقاح، فیجب علیكم  إذا كان طفلكم مصاب بالجدري، أو الحمى القرمزیة، أو المرض الخامس أو أي مرض •
 .318) الرقم الفرعي 718( 236-2380إبالغ ممرضة المدرسة على رقم الھاتف 

من خالل االتصال بالمكتب الرئیسي على رقم  Mandelإذا كان طفلكم مصاب بمرض كوفید، یجب علیكم إخطار اآلنسة/  •
 .fmandel3@schools.nyc.gov) أو عبر البرید االلكتروني على العنوان 718( 236-2380الھاتف 

 وقت الغداء 

 
 أوقات الغداء ھي كالتالي:

 4الحصة  3، و2الصفوف  
 5الحصة  5روضة وصف الروضة والصف الصفوف من صف ما قبل ال

 6الحصة  4و 1الصفان 
 

) بأنھ ال یمكن ألي تلمیذ(ة) مغادرة المدرسة للغداء.  یتناول التالمیذ الغداء في غرفة الصف مع P.S. 205تنص سیاسة مدرسة (
 زمالئھم تحت إشراف موظفي المدرسة وذلك بسبب التعلیمات الخاصة بكوفید.

 
الغداء من البیت أو اختیاره من القائمة الیومیة لخیارات الغداء الساخن الذي یتم تقدیمھ في الكافتیریا.  عند یمكن لألطفال إحضار 

تحضیر الغداء إلحضاره من البیت الرجاء تذكر أن سیاستنا ال تسمح بالسكاكر أو الطعام القمامي.  سیتم أخذ المواد التي تعتبر غیر 
 صحیة من األطفال حسب تقدیرنا.

 
 

 االنصراف واالستالم
) 2:35) التالمیذ الذین یركبون الحافلة (االنصراف: 3(المخرج  68الباب الجانبي المطّل على شارع 

Barrier Free- الباب األمامي 

 )2:40(االنصراف:  2) الصف 2(المخرج  67الباب الجانبي المطّل على شارع 

 )2:40(االنصراف:  ) صف الروضة5الباب الخلفي القریب من المطبخ (المخرج 

 )2:45(االنصراف:  3) الصف 7(المخرج  68فناء المدرسة المطل على شارع 

 )2:40) صف ما قبل الروضة (االنصراف: 7(المخرج  68فناء المدرسة المطل على شارع 

) باحة المدرسة من باب قاعة 2:40(االنصراف:  1) الصف 8(المخرج  67فناء المدرسة المطل على شارع 
 ماع األقرب إلى الباحةاالست

 )2:45(االنصراف:  4) الصف 6(المخرج  67المطلة على شارع 

(االنصراف:  5) الصف 4(المخرج  68باب قاعة االستماع المطل على باحة المدرسة األقرب إلى شارع 
2:45( 

  

mailto:fmandel3@schools.nyc.gov
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 إجراءات االنصراف
 

 االنصراف المبكر
فإننا ننصحكم بشدة ببذل كل مجھود ممكن لتجنب الظروف التي تحتاجون فیھا الستالم لمنع التشویش على فصل طفلكم ومقاطعة عملیة تعلیمھ، 

 طفلكم قبل نھایة الیوم.
 

وعند عدم إمكانیة ذلك، فیجب علیكم إحضار ملحوظة إلبالغ معلم طفلكم بالحاجة لالنصراف المبكر سلفاً.  الرجاء ذكر الوقت واسم الشخص 
جب علیكم تقدیم بطاقة التعریف الشخصیة المناسبة في مكتب األمن في البھو الرئیسي للبناء قبل دخولھ.  الذي سیأخذ طفلكم في الملحوظة.  ی

 ویجب علیكم تسجیل خروج طفلكم من المدرسة في مكتب األمن.
 

الذي سیستلم طفلكم غیر  إذا كان الشخصیُسمح فقط ألولئك المخّولین باستالم الطفل في بطاقة االتصال في حال الطوارئ تسجیل خروج طفلكم.  
مذكور في بطاقة الطوارئ، فیجب علیكم إخطار معلم طفلكم والمكتب الرئیسي كتابیاً ویجب على الشخص المعني إبراز بطاقة ھویة شخصیة عند 

كتروني للمدرسة، وقت االستالم.   الرجاء إرسال برید الكتروني فیھ اسم طفلكم، وصفھ واسم الشخص الذي سیستلمھ إلى عنوان البرید اإلل
20K205@schools.nyc.gov 

 
 االنصراف في أیام مواعید اللعب 

إذا كان طفلكم سیذھب إلى البیت مع زمیل من الصف لموعد لعب، فیجب علیكم إرسال ملحوظة في حقیبتھ  یحب األطفال مواعید اللعب! 
أن تذكر الملحوظة اسم الشخص المؤھل الستالم طفلكم في ذلك الیوم.  لن یتم تسلیم التالمیذ إلى أي شخص لیس  یجب إلبالغ معلم صفھ. 

 مدرجاً في بطاقة الطوارئ الزرقاء من دون موافقة خطیة.
 

 سیاسة الزوار
جمیع الزوار ھویة تحمل صورة لدخول البناء ویجب علیھم التوقف عند مكتب األمن المدرسي  لسالمة مجتمعنا المدرسي، فیجب على

یسمح فقط لألفراد الحاصلین على اللقاح الكامل بتجاوز مكتب األمن في األبنیة التابعة إلدارة التعلیم.   ال یوجد استثناءات. -لتسجیل الدخول 
 مطلوب تقدیم إثبات اللقاح.

 
 في الحاالت الطارئةأطراف االتصال 

 
. یجب أن تكون المعلومات عناوین NYC My Schoolsم نطافي یجب أن یتم إكمال معلومات االتصال في حال الطوارئ في حسابكم 

 .البرید اإللكتروني للوالد(ة) أو ولي(ة) األمر محدَّثة. ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي یمكننا من خاللھا االتصال بكم في حالة الطوارئ
 

 المشاكل الصحیة وسیاسة إعطاء الدواء
 

، وتتواجد Denise Philbertلدینا ممرضة بدوام كامل ھي السیدة/  سیتم إرسال األطفال الذین لدیھم شكاوى صحیة إلى مكتب التمریض.
بون على إعطاء حقنة 504إلعطاء أیة أدویة مذكورة في استمارة الفقرة  ) وال یسمح للتالمیذ Epi pen. (استثناء: یصادق الموظفون المدرَّ

یجب أن تكون جمیع  بحمل الدواء في المدرسة في أي وقت. ال یمكن إعطاء الدواء من طرف أي شخص باستثناء ممرض المدرسة. 
 718-236-2380األدویة مرفقة بالوثائق المناسبة وموثقة عند ممرض المدرسة. الرجاء االتصال بممرض المدرسة على رقم الھاتف 

 لطرح أیة أسئلة طبیة قد تكون لدیكم. 3182/3183الفرعي  الرقم
 

 السیاسة الصحیة لكوفید 
 

 المسح الصحي
قبل كل یوم   )healthscreening.schools.nycاستمارة المسح الصحي ( یتعیَّن على جمیع التالمیذ والموظفین إكمال

، 19-دخول مبنى المدرسة. یجب على كل شخص یرید دخول مبنى المدرسة تأكید أنھ ال یشعر بأّي من أعراض مرض كوفید
، ولم یطلب منھ حالیاً الحجر بناًء مخالطاً عن قرب مع شخص مصاب. 19-ولم تكن لدیھ حدیثاً نتیجة إیجابیة الختبار كوفید

 حال اإلصابة الحمى، یمكنكم طلب میزان من مدرستكم.إذا كنتم بحاجة لمیزان حرارة للفحص في 
 

إذا كان تلمیذ(ة) أو موظف(ة) ما یشعر بالمرض، فیتعین علیھ البقاء في البیت والخضوع للفحص، وھي طریقة فعَّالة لحمایة 
عورھم ویمكن للتالمیذ إخطاره في حال ش الموظفینالمجتمع المدرسي بأسره. سیتواجد في كل مدرسة ممرض(ة) كأحد 

 بالمرض.

mailto:20K205@schools.nyc.gov
https://healthscreening.schools.nyc/
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 )PPEأغطیة الوجھ ومعدات الحمایة الشخصیة (
یجب على جمیع التالمیذ والموظفین ارتداء غطاء للوجھ عند ركوب الحافالت المدرسیة أو في أي مكان تابع للمدرسة، سواء 

امة؟  المدرسة أوكان ذلك داخل مبنى  خارجھ، بغض النظر عن وضع اللقاح، إال في حالة وجود استثناء طبي. ھل نسیتم الكمَّ
 سیكون لدى كل مدرسة كمیة في متناول الید لألطفال والراشدین.—ال مشكلة

امة أثناء وقت الغداء بحیث یمكن للتالمیذ تناول الطعام براحة وذلك ضمن مسافة آمنة تفصل بینھم.  كما یمكن یمكن خلع الكمَّ
امات أثناء "االستراحات المخصصة لخلع الكّمامات،" والتي یتعین على التالمیذ خاللھا المحافظة على التباعد  أیضاً خلع الكمَّ

 االجتماعي فیما بینھم.

 سیتم توفیر تسھیالت بدیلة للتالمیذ الذین ال یمكنھم تقبُّل وضع الكّمامات ألسباٍب طبیة. •
 معقِّمات األیدي في كل صف من الصفوف.كما سیتم أیضاً توفیر  •

 في المدارس كوفیداختبار مرض 
د االختبار المنتظم لمرض كوفید المجتمعات المدرسیة وخبراء الصحة العامة بمعلومات قیِّمة. ولمواصلة الممارسات  19-یزّوِ

 بمدارسنا. 19-مرض كوفیدالناجحة للسالمة التي تم اتباعھا في العام السابق، فسیتم إجراء اختبارات ُمنتظمة ل

ستقوم كل مدرسة بإجراء الفحص العشوائي لمرض كوفید بشكٍل أسبوعي للتالمیذ غیر الحاصلین على اللقاح الذین قدموا 
موافقة على إجراء الفحص الطبي. سیتم إجراء الفحص الطبي لحد ما یبغ عشرة بالمائة من عدد التالمیذ غیر الحاصلین على 

میذ المدرسة. وسیكون بإمكاننا بھذا الشكل اتخاذ اإلجراء المناسب فوراً في حال وجود حالة إیجابیة من اللقاح من مجمل تال
 أجل حمایة مجتمعاتنا المدرسیة. لیس مطلوباً من التالمیذ والموظفین الذین حصلوا على اللقاح بشكٍل كامل الخضوع للفحص.

 ي برنامج االختبار في المدرسة.من المھم أن تقّدموا موافقتكم على مشاركة طفلكم ف

أو قوموا  ،الخارجي) الرابط (افتحوا)NYCSAحسابكم بنظام مدارس نیویورك ( یمكنكم إكمال االستمارة في •
 .االنترنتاالستمارة من  بتنزیل

 ؟ تعّرفوا على كیفیة البدء في انشاء حساب الیوم!حساب مدارس مدینة نیویورك لیس لدیكم  •

 الحاالت اإلیجابیة: اإلغالق والحجر
وغرف صفوفنا مفتوحة للتعلُّم، وقد قمنا بكل ما في وسعنا للتأكد من أن غرف إننا ندرك مدى أھمیة الحفاظ على مدارسنا 

دة بالشكل الالزم لتكون بیئات آمنة للتعلیم، بما في ذلك إلزام جمیع الموظفین بالحصول على اللقاح وضمان  الصفوف لدینا مزوَّ
راءات تعني حاالٍت أقل من التشویش على تعلیم زیادة التھویة في جمیع المباني المدرسیة وفي غرف الصفوف. إنَّ ھذه اإلج

   طفلكم.

سبتمبر/ أیلول، ستتوقف ادارة التعلیم عن اإلغالق التلقائي لكامل غرفة الصف عند وجود تلمیذ  27بدءاً من یوم االثنین، 
یحافظون على مسافة  والذین الوجھلن یتم اعتبار التالمیذ غیر الحاصلین على اللقاح الذین یضعون كمامة  مصاب في الفصل.

لیس على التالمیذ غیر الحاصلین على اللقاح الكامل  أقدام من التلمیذ(ة) المصاب مخالطین عن قرب ولن یخضعوا للحجر. 3
 أیام من تعرضھم. 5-3من دون أعراض، ولكن یجب علیھم اجراء الفحص بعد  یبقواالخضوع للحجر بشرط أن 

) أن ھناك تفشیاً كبیراً DOHMHرة الصحة البدنیة والسالمة العقلیة لمدینة نیویورك (سیتم إغالق المدارس فقط إذا قررت إدا
   للعدوى في المدرسة. ومع وجود اجراءات الصحة والسالمة، فإننا نتوقَّع أن إغالق المدارس سیكون محدوداً.

  

https://www.schoolsaccount.nyc/
https://www.schools.nyc.gov/covidtesting
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account
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 19-التالمیذ المحددون كمخالطین عن قرب لشخص ُمصاب بمرض كوفید
 باره اآلن شخصاً مخالطاً عن قرب لشخص لدیھ حالة إیجابیة ولذلك علیھ الخضوع للحجر؟من الذي سیتم اعت

  یجب على التالمیذ غیر الحاصلین على اللقاح الخضوع للحجر إذا كانت الحالة اإلیجابیة عند شخص راشد. •
من عشر دقائق عن أقدام لمدة أكثر 6یجب على التالمیذ غیر الحاصلین على اللقاح الذین تكون مسافة بعدھم  •

التلمیذ(ة) المصاب وال یضع كمامة (مثالً أثناء فترة الغداء) أو في مكان مشترك غیر غرفة الصف (مثل قاعة 
  الریاضة أو قاعة االستماع) الخضوع للحجر.

  ما ھي مدة الخضوع للحجر لألشخاص المخالطین؟
أیام، ما لم یكونوا حاصلین على اللقاح  10ع للحجر لمدة یجب على التالمیذ الذین یتم تحدیدھم على أنھا مخالطین الخضو

 8الكامل ولیس لدیھم أعراض. یمكن للتالمیذ إجراء الفحص للخروج من الحجر والعودة إلى المدرسة في مدة مبكرة مدتھا 
خضوع للحجر (أو بعده) من وقت ال 5أیام وذلك في حال لم تكن لدیھم أعراض وأجروا اختبار مؤكد في المخبر في الیوم 
 إلى المدرسة. 19-وكانت النتیجة سلبیة. یجب أن یتم تقدیم إثبات النتیجة السلبیة لفحص مرض كوفید

 سیاسة المراسالت
 

ال   ننصحكم بالتواصل مع معلم طفلكم. ولكن، من الضروري تحدید موعد مع معلم طفلكم في حال الحاجة إلجراء نقاشات معّمقة.  المنزل:
یمكن التحدث إلى المعلمین الستشارة ما عند اجتماع الفصل لالصطفاف، أو أثناء الحصص الدراسیة، أو وقت االنصراف. إذا واجھتكم أیة 

د مع معلم طفلكم أو كنتم تحتاجون لالجتماع مع معلم مجموعة، الرجاء االتصال بمنسق(ة) شؤون اآلباء في المكتب صعوبات في تحدید موع
 الرئیسي.

 
یتم بذل كل جھد ممكن إلبقاء اآلباء على اطالع على كل من فعالیات المدرسة وتقدم أطفالھم. وتتحمل المدرسة مسؤولیة توزیع  المدرسة:

 المعلومات الضروریة، ولكن یتحمل الطفل مسؤولیة توصیلھا إلى الوالد(ة). یتم استخدام الوسائل التالیة للتواصل:
 

 ملف الواجب المنزلي/ الخطابات .1
 ات اآلباء والمعلمیناجتماع .2
 ورش العمل/ االجتماعات  .3
 بطاقات التقریر .4
 PS205Clarion.orgالموقع اإللكتروني للمدرسة   .5
 )Clarionالنشرة اإلخباریة الشھریة للمدرسة ( .6
 النشرة اإلخباریة الشھریة من المعلم(ة) .7
 التقویم الشھري .8
 )Remind( عبر تطبیقاإلعالنات األسبوعیة والتذكیرات  .9
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 20منح الدرجات للمنطقة التعلیمیة  سیاسة
 )P.S. 205سیاسة منح الدرجات بمدرسة (

 
) على الرابط: NYC schoolsیتم ارسال بطاقات التقریر إلى المنزل وإلى حسابكم في نظام (  12/09/21  1فصل التقییم 

https://www.schoolsaccount.nyc/   

) على الرابط: NYC schoolsیتم ارسال بطاقات التقریر إلى المنزل وإلى حسابكم في نظام (  03/02/22  2فصل التقییم 
https://www.schoolsaccount.nyc/   

) على الرابط: NYC schoolsیتم ارسال بطاقات التقریر إلى المنزل وإلى حسابكم في نظام (  07/03/22  3فصل التقییم 
https://www.schoolsaccount.nyc/   

 20تعلیمات بطاقات التقریر في المنطقة التعلیمیة  

 النسبة المئویة مستوى اإلجادة

4 92%-100% 

3 80%-91% 

 2 65-79% 

 %65تحت  1

   

 

 الفئات المقدَّرة

 النسبة المئویة للفئة الفئة التي یتم تقدیرھا

 

 % من العالمة اإلجمالیة45  امتحانات الفصل الدراسي

 % من العالمة اإلجمالیة30 المستقلة والجماعیةالمشاركة 

 الواجب المنزلي/ المشاریع/ إلخ

 بناًء على اإلتقان (تكلیفات یتم تقدیر درجاتھا) ولیس فقط إكمالھا. 

 % من العالمة اإلجمالیة25
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 -التعلیم لمدینة نیویورك استخدام تقدیر +/ إلدارةتستخدم السیاسة األكادیمیة  

 النسبة المئویة مستوى اإلجادة 

4 98-100% 

4 95-97% 

4 - 92-94% 

3 88-91% 

3 84-87% 

3 - 80-83% 

2 + 78-79% 

 2 74-77% 

2 - 65-73% 

1 55-64% 

1 0-54% 
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 1-4 (ELA)تقییمات الكفاءة بمادة مھارات اللغة االنكلیزیة 

لوالیة  2مستوى الكفاءة  لوالیة نیویورك 1مستوى الكفاءة 
 نیویورك

لوالیة  3مستوى الكفاءة 
 نیویورك

لوالیة  4مستوى الكفاءة 
 نیویورك

التالمیذ الذین یكون أداءھم في ھذا 
أقل بكثیر من مستوى  نالمستوى یعتبرو

إجادة المعاییر التعلیمیة لمستوى صفھم.  
یظھرون معارف ومھارات وممارسات 

ادم محدودة قیاساً بمعاییر التعلّم للجیل الق
 12-للصفوف من صف ما قبل الروضة
في مادة مھارات اللغة اإلنكلیزیة/ 

مھارات القراءة والكتابة المحددة من 
طرف والیة نیویورك، وتٌعتبر غیر 
كافیة قیاساً بالتوقعات الخاصة بھذا 

 الصف.

التالمیذ في ھذا المستوى 
یعتبرون أكفاء جزئیاً بالمعاییر 

المحددة لمستواھم الصفي.  
ھرون المعارف والمھارات یظ

المجّسدة في معاییر التعلّم 
) في مادة P-12للجیل القادم (

مھارات اللغة اإلنكلیزیة/ 
مھارات القراءة والكتابة 
المحددة من طرف والیة 

نیویورك، وتٌعتبر أكثر من 
كافیة قیاساً بالتوقعات الخاصة 

بھذا الصف.  التالمیذ في 
یعتبرون على  2المستوى 

الستیفاء المعاییر المسار 
الحالیة لوالیة نیویورك للتخرج 

من المدرسة الثانویة ولكنھم 
لیسوا أكفاء بعد قیاساً بمعاییر 

التعلّم للجیل القادم قیاساً 
 بالتوقعات الخاصة بھذا الصف.

التالمیذ الذین یكون أداءھم في  
مجیدین  نھذا المستوى یعتبرو

للمعاییر التعلیمیة لمستوى 
ظھرون المعارف صفھم.  ی

والمھارات والممارسات 
المجّسدة في معاییر التعلّم 

للجیل القادم للصفوف من صف 
في مادة  12-ما قبل الروضة

مھارات اللغة اإلنكلیزیة/ 
مھارات القراءة والكتابة 
المحددة من طرف والیة 

نیویورك، وتٌعتبر كافیة قیاساً 
 بالتوقعات الخاصة بھذا الصف.

یكون أداءھم في التالمیذ الذین 
متفوقین  نھذا المستوى یعتبرو

في المعاییر التعلیمیة لمستوى 
صفھم بامتیاز.  یظھرون 

المعارف والمھارات 
والممارسات المجّسدة في 
معاییر التعلّم للجیل القادم 

للصفوف من صف ما قبل 
في مادة مھارات  12-الروضة

اللغة اإلنكلیزیة/ مھارات 
ة من القراءة والكتابة المحدد

طرف والیة نیویورك، وتٌعتبر 
أكثر من كافیة قیاساً بالتوقعات 

 الخاصة بھذا الصف.

 
 

 سیاسة االنضباط لعموم المدرسة

 ) إلجراءات تأدیب التالمیذ:A-443الرجاء الرجوع إلى تعلیمات المستشار رقم (
-library/discipline-document-source/default-https://www.schools.nyc.gov/docs/default

english-5-grFade-kindergarten-code 
 

) بمعاییر االنضباط وتدابیر التدخل لعموم المدینة. إننا نؤمن بأن البیئة التي تتمیز بالسالمة P.S. 205ا نلتزم بشكٍل صارم في مدرسة (إنن
ب والرعایة ضروریة للنمو األكادیمي واالجتماعي االنفعالي. كي یكون بإمكاننا خلق بیئة تعلیمیة مثالیة، فیجب أن یكون ھناك قواعد وعواق

راد ضحة وقابلة للتطبیق. إن القواعد المدرسیة مفیدة فقط لتعزیز االحترام المتبادل ولمعرفة ما إذا كان یتم توصیلھا بشكٍل واضح لجمیع أفوا
 المجتمع المدرسي. ولذلك فإننا ملتزمون باتخاذ موقف نشیط بھذا الخصوص.

  ة داعمة. ال یمكن االستغناء عن اآلباء ومقدمي الرعایة في خلق بیئة مدرسی

) بشكٍل تعاوني لتقدیم ورش العمل وعروض التقدیم التي تنمي وعي اآلباء P.S. 205یعمل مجتمع المعلمین والموظفین بمدرسة (
 باالنضباط اإلیجابي.

حد السلوكیات ومن خالل العمل التعاوني مع اآلباء سیكون لدینا موارد وسنبدع في تطبیق الدعم األساسي والحوافز، مما سیزید إلى أقصى  
 اإلیجابیة ضمن مجتمعنا المدرسي.

سوف یكون المعلمون لدینا في المقدمة في تعزیز مشاركة التالمیذ وتقلیل السلوكیات المشوشة. یتوقع من معلمي الفصل مراجعة جمیع 
  سالمة. القواعد المدرسیة مع تالمیذھم وتوجیھ المناقشات الخاصة بفعالیة كل قاعدة للحفاظ على االحترام وال

) سیاسة عدم التسامح إطالقاً مع التنمر واستخدام الشتائم التمییزیة. ومن األساسي أن یشعر كل تلمیذ(ة) بأن P.S. 205نعتمد في مدرسة (
المدرسیة، وبالمساواة المدرسة تھتم بسالمتھ الجسدیة والنفسیة. وكي یتم إنجاز عملیة التعلیم فإن كل تلمیذ(ة) یحتاج للشعور باألمن في البیئة 

باألھمیة، وبتقدیر جمیع التالمیذ بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اإلثنیة أو مستوى القدرات. وسوف نعمل بحماس لبناء ثقافة مدرسیة 
 تحتفي وتقدر االختالف.

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/discipline-code-kindergarten-grFade-5-english
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/discipline-code-kindergarten-grFade-5-english
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  ونؤمن بأن وجھات النظر والرؤى المختلفة تثري مناقشات الفصل الدراسي والتعلیم بشكٍل عام.  
 

) بأن البیئة اآلمنة والراعیة ضروریة للنمو األكادیمي واالجتماعي ولذلك یتم تطبیق سیاسة االنضباط لدینا P.S. 205كما نؤمن بمدرسة (
 بطریقة إیجابیة. إن ھدفنا ھو بناء اعتزاز كل طفل بنفسھ وخلق جو في عموم المدرسة یشعر فیھ التالمیذ باالحترام والرعایة.

 
 قواعد المدرسة 

 )P.S. 205قواعد مدرسة (
 اتباع التعلیمات منذ أول مرة یتم طلبھا منھم. .1
 األخرى. أو أشیاءكال تزعج اآلخرین بیدیك أو قدمیك  .2
 التحدث بصوت منخفض داخل المدرسة. .3
 العنایة بكتب جمیع المواد الدراسیة والمواد في الفصول الدراسیة  .4
 لتأكد من إنجازه.البدء في عملكم الخاص بالفصل في الوقت المحدد وا .5

 
 قواعد فترة االستراحة

 اتباع التعلیمات منذ أول مرة یتم طلبھا منھم. .1
 عدم ازعاج اآلخرین بیدیك أو قدمیك أو أشیاءك األخرى. .2
 تناوب األدوار أثناء اللعب. .3
 االصطفاف بسرعة وھدوء عند سماع االشارة. .4

 
الرجاء مراجعة  معاییر االنضباط وتدابیر التدخل لعموم المدینة.العواقب االرشادات الموضحة في  ستتبع :المقبولالتشویش الزائد عن 

  معاییر االنضباط وتدابیر التدخل لعموم المدینة للمعلومات المتعلقة بالمخالفات المحددة واالستجابات التأدیبیة. 

) واآلباء والتالمیذ لخلق بیئة تعلیمیة تتمیز بالسالمة P.S. 205نتعاون مع طاقم العمل بمدرسة ( بینما التالمیذ:التواصل المفتوح مع 
واالحترام، فإننا نشجع أیضاً تالمیذنا على السعي دائماً للحصول على مساعدة الراشدین وانتباھھم في أي وقٍت یحتاجون ذلك خالل الیوم 

على أنھ یجب أن یشعر التالمیذ بالحریة في السعي للحصول على مساعدة واھتمام الراشدین في ویجب أن یتم التأكید في البیت  الدراسي. 
 المدرسة في حال الحاجة.

 منسقة شؤون اآلباء

منسقة شؤون اآلباء ھو حلقة الوصل بین آباء التالمیذ وموظفي المدرسة واإلدارة. تتوفر منسقة شؤون اآلباء لإلجابة على أسئلة اآلباء 
، رقم ھاتفھا 320في الغرفة  Cindy Cavallaroدة في المشكالت المتعلقة بطالبنا. اتصلوا بمنسقة شؤون اآلباء لدینا، السیدة/والمساع

 .c.govCCavallaro@schools.ny) وبریدھا االلكتروني ھو 347( 563-4556ھو 

 طوعكیفیة المشاركة: فرص الت

إنكم تمثلون  ) ونوّد أن تكون تجربتھ االبتدائیة ھنا ثریة وممتعة إلى أقصى حد ممكن. P.S. 205ویسرنا وجود طفلكم في مدرسة (
 جزءاً أساسیا في نظام الدعم الخاص بفصل طفلكم في كل عام.  

 خاللھا العمل النشیط ومواصلة المشاركة:ھا ھنا عدة طرق یمكن من  كما أننا نرحب باآلباء دائماً ونشجعھم على المشاركة. 
، وفي فریق القیادة )PTA، وكونوا أعضاء في جمعیة اآلباء والمعلمین ()PTAاحضروا االجتماعات الشھریة لجمعیة اآلباء والمعلمین (

 ، وفي حمالت جمع التبرعات وفي لجنة كتابة طلبات المنح وتنسیق التطوع.)SLTالمدرسي (
 

 علمینجمعیة اآلباء والم
 .P.S) ھي ھیئة مستقلة مفتوحة لجمیع آباء األطفال الذین یداومون في مدرسة (P.S. 205) بمدرسة (PTAجمعیة اآلباء والمعلمین (

) وھي جمعیة لمناصرة احتیاجات التالمیذ حیث أنھا تساعدھم في تحقیق أقصى امكانیاتھم. مطلوب وجود جمعیة ناشطة لآلباء 205
) ھذه للتعلیمات المحددة من طرف مستشار PAكل مدرسة تابعة إلدارة التعلیم. تخضع جمعیة اآلباء والمعلمین () في PTAوالمعلمین (

 إدارة التعلیم والموجودة على موقع اإلنترنت الخاص بإدارة التعلیم.
 

ً في مدرسة ( بما العضویة: ) ولكم حق PTAوالمعلمین (، فإنكم تعتبرون عضواً في جمعیة اآلباء )P.S. 205أن طفلكم مسجل حالیا
 التصویت. إننا نرحب بكم ونتوقع مشاركتكم في االجتماعات الشھریة والفعالیات.  ھناك العدید من الطرق التي یمكنكم من خاللھا المشاركة

في تنظیم حمالت  المساعدةسواء اخترتم قیادة لجنة أو الخدمة في واحدة، أو حضور االجتماعات والمشاركة في مناقشات عصف الذھن، أو 

mailto:CCavallaro@schools.nyc.gov
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) مكاناً P.S. 205) لمدرستنا. إن وقتكم وجھدكم یساعدان على جعل مدرسة (SLTالتبرع باألموال أو الخدمة في فریق القیادة المدرسي (
 أفضل للتعلیم والنمو.

 
 

عقد اجتماعات جمعیة اآلباء وقد ت ) شھریًا، وتعقد االجتماعات عموًما في المساء. PTAجمعیة اآلباء والمعلمین ( تجتمع االجتماعات:
) أثناء ساعات الدوام الدراسي بضع مرات في العام. تحققوا من حقیبة ظھر طفلكم أو موقع المدرسة على اإلنترنت لرؤیة PTAوالمعلمین (

 ).PTAعلمین (إعالنات االجتماعات. إذا كان لدیكم بند جدید لوضعھ في جدول األعمال، یرجى التحدث إلى رئیس(ة) جمعیة اآلباء والم
 

 )SLTفریق القیادة المدرسي (
% من المتطوعین من طاقم المدرسة. وھو ھیئة استشاریة إلزامیة تابعة إلدارة 50% من اآلباء و50یتكون فریق القیادة المدرسي من 

قرارات مستنیرة في حول ) حیث یجتمع اآلباء والمعلمین ومدیر المدرسة لتقدیم مدخالت تسمح لمدیر المدرسة باتخاذ DOEالتعلیم (
 المسائل التي تشمل المنھاج الدراسي وأولویات المدرسة ومخصصات المیزانیة.

 
یتم اجراء انتخاب في فصل الربیع لتحدید األعضاء  ) الذین یتم اختیارھم لمدة خدمة فترتھا عامین. SLTیلتزم أفراد فریق القیادة المدرسي (
جتمع الفریق مرة بالشھر لمناقشة القضایا المدرسیة ولتبادل األفكار. تشمل مسؤولیات فریق القیادة ی المشاركین للعام الدراسي المقبل. 

أي والد(ة) لیس عضواً في فریق القیادة المدرسي  ) تتوافق مع میزانیة المدرسة. CEP) إعداد خطة تعلیمیة شاملة سنویة (SLTالمدرسي (
)SLTكعضو مراقب.  للمزید من المعلومات، الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني لمدرسة  ) ویرغب بحضور االجتماع یمكنھ المشاركة
)P.S. 205:والموقع االلكتروني إلدارة التعلیم بمدینة نیویورك ( 

 
 نصائح لمواصلة مشاركتكم

 قوموا بزیارة منسقة شؤون اآلباء لدینا والتعرف علیھا •
 ، االجتماعیة واألكادیمیة)PTAاآلباء والمعلمین (احضروا جمیع األحداث المدرسیة واجتماعات جمعیة  •
 تأكدوا من إكمال الواجب المنزلي وتوقیعھ •
 )Remindاقرؤوا جمیع المذكرات / اإلخطارات المرسلة إلى المنزل في حقیبة الظھر وعبر تطبیق ( •
 احضروا جمیع اجتماعات اآلباء والمعلمین •
 ) والتقویم المدرسي الشھريClarion Newsletterاقرؤوا النشرة اإلخباریة الشھریة (  •
 اقرؤوا النشرة اإلخباریة الشھریة لفصل طفلكم. •
 راجعوا الموقع االلكتروني للمدرسة یومیًا لمعرفة األخبار والتحدیثات •
ا إذا كان بإمكانكم المساھمة في قائمة األمنیات الخاصة بھ •  اسألوا معلم طفلكم عمَّ
 النظر عن كبر أو صغر المبلغ المتبرع بھساھموا مالیاً في جمع التبرعات، بغض  •
 الترتیب المنزلي •
، واألیبودیسمح للتالمیذ بإحضار األجھزة االلكترونیة مثل مشغالت الموسیقي، والكامیرات،  ال االلكترونیة:األلعاب واألجھزة  •

تحمل مسؤولیة أي من ھذه األشیاء ) P.S. 205ال یمكن لمدرسة ( وأجھزة األلعاب االلكترونیة واأللعاب العادیة إلى المدرسة.
 ولن تكون مسؤولة عنھا.

إذا تمت مشاھدة أي تلمیذ(ة) یستخدم ھذه األشیاء في المدرسة فستتم مصادرتھا حتى یحضر الوالد(ة)/ ولي(ة) األمر إلى المدرسة  •
   الستالمھا.

 ) تعویضات عن األغراض المفقودة أو المسروقة.PS 205لن تقدم مدرسة ( •
أن تتم مناقشة خطط أعیاد المیالد بالمدرسة ُمسبقاً مع معلم طفلكم. یرجى إقامة حفالت  ویجب المیالد:سیاسة االحتفال بأعیاد  •

ویجب أن  ورقیة الزمة.  لوازمبسیطة وصحیة بأكبر قدر ممكن من خالل إحضار كعك الفنجان وعلب العصیر أو الماء وأیة 
لیس من المناسب إحضار الدیكورات أو لوازم الترفیھ والھدایا الصغیرة الخاصة تكون جمیع األطعمة مغلفة مسبقاً. 

 ) حضور حفالت أعیاد المیالد إلخوتھم.P.S. 205باالحتفاالت. ال یسمح لألخوة الذین یداومون بمدرسة (
یسمح بتوزیع بطاقات  فالإذا كنتم قد خططتم إلقامة حفلة عید المیالد خارج المدرسیة وستتم دعوة بضعة زمالء من الصف،  •

ستتأذى مشاعر األطفال الصغار عندما یعرفون أنھ قد تم استثناءھم من احتفال عید   الدعوة إلى عید المیالد في المدرسة.
 سیسمح بتوزیع بطاقات عید المیالد في الفصل فقط إذا تمت دعوة كامل الفصل. المیالد لزمیلھم بالفصل. 

 

فقودات والموجودات في الكافتیریا الخارجیة وتتضمن علب الطعام وحقائب الظھر والسترات الم توجد والموجوداتالمفقودات 
والجواكیت إلخ.  ویجب أن یكون علیھا بطاقات االسم للمساعدة في إعادة األشیاء المفقودة. سوف توجھكم منسقة شؤون اآلباء إلى موقع 

 المفقودات والموجودات.

 ) بالتعویض عن قیمة األشیاءP. S. 205ولن تقوم مدرسة () مسؤولیة األشیاء المفقودة أو المسروقة P. S. 205ال تتحمل مدرسة (
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 المفقودة أو المسروقة.
 

 سیاسة الھاتف المحمول
 

ما یتعلق باستخدام الھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر واألجھزة الموسیقیة والترفیھیة المحمولة في حرم  PS 205تنظم سیاسة مدرسة 
 المدرسة:

ا یمكن للتالمیذ إحضار الھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر واألجھزة الموسیقیة والترفیھیة المحمولة إلى المدرسة، ولكن ال یمكن تشغیلھ
 درسة.أو استخدامھا داخل الم

ال یُسمح بتشغیل الھواتف المحمولة وأجھزة الحاسوب، واألجھزة الموسیقیة والترفیھیة المحمولة أو استخدامھا خالل تدریبات الحریق أو 
 أیة تدریبات أخرى لالستعداد للطوارئ.

تبار، باستثناء ما تسمح بھ أو اخ ال یجوز تشغیل أجھزة الكمبیوتر أو استخدامھا أثناء إجراء أي اختبار قصیر للمدرسة، أو امتحان، 
 .504المدرسة، أو وفقًا لخطة التعلیم الفردیة أو خطة تسھیالت الفقرة 

یجب إیقاف تشغیل كّل من الھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر، وأنظمة الموسیقى والترفیھ المحمولة التي یتم إحضارھا إلى المدرسة  
 قبل دخول المدرسة.  وال یجب تشغیلھا حتى یغادر الطالب مبنى المدرسة.

، و/ أو األجھزة الموسیقیة والترفیھیة المحمولة بشكل یخالف التالمیذ الذین یقومون باستخدام الھاتف المحمول، و/ أو أجھزة الكمبیوتر
، و/ أو سیاسة االستخدام اآلمن A-413قواعد االنضباط إلدارة التعلیم، و/ أو السیاسة الداخلیة للمدرسة، و/ أو تعلیمات المستشار 

 المحددة في مدونة قواعد االنضباط. والمقبول لإلنترنت، سیتعرضون للتأدیب وفقاً للتدخالت التوجیھیة والردود التأدیبیة

إن التالمیذ الذین یقومون بإحضار الھاتف المحمول، و/ أو أجھزة الكمبیوتر، و/ أو األجھزة الموسیقیة والترفیھیة المحمولة للمدرسة،  
ف أجھزة الھاتف ) غیر مسؤولة عن ضیاع أو سرقة أو إتالP.S. 205إن مدرسة (  یتحملون المسؤولیة الكاملة عن ھذه األجھزة.

 المحمول، وأجھزة الكمبیوتر، واألجھزة الموسیقیة والترفیھیة.

إذا قامت المدرسة بمصادرة ھاتف محمول، أو جھاز كمبیوتر، أو نظام للموسیقى أو الترفیھ بسبب مخالفة مدونة قواعد االنضباط الخاصة 
علیمات، و/ أو سیاسة االستخدام اآلمن والمقبول لإلنترنت الخاصة بإدارة بإدارة التعلیم، و/ أو السیاسة الداخلیة للمدرسة، و/ أو ھذه الت

التعلیم، یجب على مدیر(ة) المدرسة/ من ینوب عنھ االتصال بولي أمر التلمیذ(ة).  في المرة األولى التي تقوم فیھا مدرسة بمصادرة 
ة، سیتم االتصال بوالد(ة) التلمیذ(ة) وستتم إعادة الجھاز إلى ھاتف محمول أو جھاز كمبیوتر أو أحد أنظمة الموسیقى أو الترفیھ المحمول

التلمیذ(ة) في نھایة الیوم.  وعندما تقوم المدرسة بمصادرة ھاتف محمول أو جھاز كمبیوتر، أو جھاز موسیقي أو ترفیھي محمول للمرة 
 كن من استعادة الجھاز الذي تمت مصادرتھ.الثانیة، سوف یتم االتصال بوالد(ة) التلمیذ وسوف یتعین علیھ الحضور شخصیاً لیتم
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 22-2021للعام الدراسي 

 
 الیوم األول من العام الدراسي سبتمبر/ أیلول 13

 عید الغفران (المدارس مغلقة) سبتمبر/ أیلول 16

 یوم التراث اإلیطالي / یوم السكان األصلیین (المدارس مغلقة) أكتوبر/ تشرین األول 11

 یتعلم التالمیذ عن بعد بشكٍل كامل -یوم االنتخابات   -نوفمبر/ تشرین الثاني  2 

 اجتماعات اآلباء والمعلمین (نصف یوم دراسي للتالمیذ) نوفمبر/ تشرین الثاني 4

 یوم المحاربین القدماء (المدارس مغلقة) نوفمبر/ تشرین الثاني 11

 (المدرسة مغلقة)عطلة عید الشكر  نوفمبر/ تشرین الثاني 26و 25

 عطلة الشتاء (المدرسة مغلقة) دیسمبر/ كانون األول 31 -دیسمبر / كانون األول  24

 یوم د. مارتن لوثر كینغ (المدرسة مغلقة) ینایر/ كانون الثاني 17

 عید رأس السنة القمریة (المدرسة مغلقة) فبرایر/ شباط  1

 الشتاء (المدرسة مغلقة)عطلة منتصف  فبرایر/ شباط 25 -فبرایر/ شباط  21

 اجتماعات اآلباء والمعلمین (نصف یوم دراسي للتالمیذ)  مارس/ آذار 3

 عطلة الربیع (المدرسة مغلقة)  -ابریل/ نیسان  22 -ابریل/ نیسان  15 

 عطلة عید الفطر (المدرسة مغلقة) مایو/ أیار 2

 االحتفال بیوم الذكرى (المدرسة مغلقة) مایو/ أیار 30

 (عطلة للتالمیذ) -یوم إداري  حزیران /یونیو 7

 یوم الذكرى السنویة (عطلة للتالمیذ) یونیو/ حزیران 9

  ) (المدرسة مغلقة)Juneteenthیوم التحرر ( یونیو/ حزیران 20
  

 آخر أیام الدراسة لجمیع التالمیذ یونیو/ حزیران 27


	بيان رؤية المدرسة
	بيان المهمة
	المنهاج الدراسي
	مهارات اللغة الإنكليزية (ELA)
	الصوتيات/ دراسة الكلمات
	تتبع الصفوف من صف الروضة-3 منهاج (Reading Reform) وهو منهج قائم على أساس (Orton Gillingham).
	العلوم
	ساعات الدوام المدرسي:
	الاثنين  8:00 صباحاً – 2:50 بعد الظهر
	الثلاثاء  8:00 صباحاً – 2:50 بعد الظهر
	الأربعاء  8:00 صباحاً – 2:50 بعد الظهر
	الخميس  8:00 صباحاً – 2:50 بعد الظهر
	الجمعة  8:00 صباحاً – 2:50 بعد الظهر
	إجراءات الحضور في الصباح
	الفطور
	من بروشور الآباء الخاص بمعلومات التغذية بالمدارس التابعة لإدارة التعليم: إن الأطفال الذين يأكلون وجبة إفطار صحية يبدون انتباهاً أفضل في المدرسة، مما يحسِّن قدرتهم على التعلم خلال اليوم الدراسي بأكمله. كما أنهم أيضاً يحققون درجات أفضل في الامتحانات الم...
	يتم تقديم وجبات الإفطار بطريقة استلم واذهب ويتم تناولها في غرف الصفوف.
	سيتم إغلاق جميع أبواب المدرسة في تمام الساعة 8:04 صباحاً!! سيتم اعتبار طفلكم متأخراً إذا وصل بعد الساعة 8:04 صباحاً.  يجب على جميع التلاميذ المتأخرين الدخول من المدخل الرئيسي للحصول على بطاقة التأخير.
	الرجاء تذكر أن تأخر طفلكم سيؤدي إلى خسارة وقت تدريسي هام بالإضافة إلى تسجيل التأخير في بطاقة كشف الدرجات وبطاقة سجله الدائم.
	سياسة التأخير
	يُعتبر الأطفال الذين يصلون بعد الساعة 8:04 صباحاً متأخرين.  يجب عليكم مرافقة طفلكم من المدخل الرئيسي للحصول على بطاقة تأخير يتم إعطاؤها من طرف أحد المساعدين المدرسيين.  سوف يظهر التأخير في نظام البيانات الآلي للمدارس (ATS) وفي بطاقة التقرير الخاصة بط...
	يحتاج طفلكم لوقت لكي ينتقل إلى اليوم الدراسي المليء بالمهام.  إننا نقترح عليكم التخطيط للوصول باكرين بشكلٍ كاف كي لا يشعر أطفالكم بالحاجة للتعجيل عند توديع أصدقائهم.  إن ذلك سوف يساعد طفلكم في اكتساب عادة الحضور في الوقت المحدد لمدى الحياة.
	سياسة الحضور
	الجميع يقولون ذلك، وهو صحيح: إذا لم تكونوا هنا فإنكم تخسرون وقت التدريس!!! إن المواظبة على الحضور أمر هام لجعل عام طفلكم الدراسي ناجحاً.  نرجو منكم الاطلاع على التقويم المدرسي، حتى تتمكنوا من تخطيط الإجازات العائلية خلال الأوقات التي لا تكون فيها الدر...
	يجب التخطيط للعطلات العائلية خلال المواعيد الدراسية التالية-يرجى الرجوع إلى التقويم المدرسي للاطلاع على التواريخ المحددة:
	 عطلة عيد الشكر - 25-26 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2021
	 عطلة الشتاء 24 ديسمبر/ كانون الأول- 31 ديسمبر/ كانون الأول، 2021
	 عطلة منتصف الشتاء – المدرسة مغلقة من 21-25 فبراير/ شباط، 2022.
	 عطلة الربيع - 15 -22 أبريل/ نيسان، 2022.
	 إجازة الصف - 28 حزيران/ يونيو، 2022 - عيد العمال
	إن أخذ طفلكم من المدرسة للقيام برحلات/ إجازات عائلية يعتبر مخالفاً لتعليمات مستشار ادارة التعليم مدينة نيويورك ويشوش أيضاً على تعلم طفلكم. إن خسارة الوقت التعليمي يجعل الأداء الأكاديمي للتلميذ(ة) في خطر.
	سيؤثر الغياب بصفة عامة على طفلكم من الناحية الدراسية، ويشكل مسألة تتعلق بالسلامة في العديد من الحالات.  عندما لا يكون طفلكم في المدرسة، تفوته دروس ضرورية لنموه الدراسي.  الغياب يؤثر سلبياً على تعليم طفلكم:
	 حيث يفوت التلاميذ مواد تعليمية مهمة.
	 التلاميذ المتغيبون عن المدرسة في الكثير من الأحوال ليسوا في البيت أثناء ساعات الدوام المدرسي، ولهذا فإن ذلك يخلق مشكلة متعلقة بالسلامة.
	 قد يُعتبر الغياب المفرط بدون مبرر في بعض الحالات إهمالاً في تعليم الطفل (الولاية تُلزم المدارس بإبلاغ الولاية بحالات الإهمال التعليمي).
	 كما أن الغياب المفرط يؤثر في تمويل المدرسة.
	تتطلب إدارة التعليم من التلاميذ الحفاظ على نسبة حضور لا تقل عن 90%.  سيتم الاتصال بآباء التلاميذ الذين يفشلون في استيفاء هذا المعيار من طرف موظفي المدرسة، ومسؤول شؤون الحضور بإدارة التعليم، وإدارة خدمات الأطفال (ACS).   كما يتعين عليكم إدراك أن إحصائي...
	سياسة الغياب
	إذا كان طفلكم مريضًا ويحتاج إلى التغيب ليوم، فيجب عليكم إخطار معلم الصف. وإذا تغيب طفلكم عن المدرسة، فيجب إرسال مذكرة من المنزل في اليوم الذي يعود فيه الطفل إلى المدرسة.
	يُطلب تقديم مذكرة مكتوبة من الطبيب بعد الغياب لمدة ثلاثة أيام متتالية.  لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية الحضور المنتظم لتعليم طفلكم.  ولكن، إذا كان طفلكم مريضاً نرجو إبقاءه خارج المدرسة حتى يشفى؛ فهذا النوع من المشاركة نرغب في عدم تشجيعه...
	  من الهام لأفراد العائلات التواصل مع المدرسة للإبلاغ عن غياب التلميذ(ة).  فهذا يساعدنا على معرفة التلاميذ الغائبين وللمساعدة في ضمان دقة توثيقنا.  إذا كان طفلكم غائباً لأي سبب كان، الرجاء الاتصال بالمكتب الرئيسي، على رقم الهاتف 2380-236 (718).  الرج...
	من تضمين المعلومات التالية: اسم طفلكم الكامل، صفه، اسم معلمه، سبب الغياب.
	 إذا كان طفلكم غائباً ليوم أو يومين، فيجب عليه إحضار ملحوظة إلى المدرسة شارحةً سبب الغياب. إذا تغيب طفلكم لأكثر من يومين، فيجب عليه العودة إلى المدرسة ومع تقرير طبي.
	 إذا كان طفلكم سيسافر خارج المدينة، فالرجاء مراجعة سكرتيرة المدرسة وتزويدها بنسخة عن حجوزات السفر وبطاقات الطائرة.
	 إن دوام التلاميذ في غاية الأهمية لتجربة مدرسية ناجحة.  تقوم إدارة التعليم بمراقبة غياب التلاميذ عن قرب وتطلب الإجراء المناسب في حالة الغياب المفرط.  الغياب المفرط غير المبرر، قد يؤدي إلى التحقيق من طرف إدارة خدمات الأطفال (ACS).  التلاميذ الذين يغيب...
	 إذا كان طفلكم مصاب بالجدري، أو الحمى القرمزية، أو المرض الخامس أو أي مرض يمكن الوقاية منه باللقاح، فيجب عليكم إبلاغ ممرضة المدرسة على رقم الهاتف 2380-236 (718) الرقم الفرعي 318.
	 إذا كان طفلكم مصاب بمرض كوفيد، يجب عليكم إخطار الآنسة/ Mandel من خلال الاتصال بالمكتب الرئيسي على رقم الهاتف 2380-236 (718) أو عبر البريد الالكتروني على العنوان fmandel3@schools.nyc.gov.
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