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 مرحبا

 .                  West Shore School Districtفى مدرسة 

یعمل اآلباء والمدارس معا في تعلیم األطفال. كالھما یرید أن یقوم األطفال بعمل جید في المدرسة. فعندما یتدخل االباء وأالسر 
التعلیم، فإن أطفالھم یحققون أداء أفضل ویكبرون لیصبحوا أكثر نجاحا .في   

جزء واحد من العمل معا ھو لآلباء وموظفي المدرسة لتكون قادرة على التحدث مع بعضھم البعض. ونحن قادرون على 
ت ال تتحدث وظفي المدرسة، اذا كنالحصول على المترجمین الفوریین لمساعدتك. إذا كنت ترغب في التحدث مع م

اإلنجلیزیة، یمكنك االتصال بالمدرسة، ویقول اسم طفلك، من أنت (األم، األب، الوصي)، اللغة التي تتحدث ورقم ھاتفك. 
یمكنك أیضا إرسال مذكرة إلى المدرسة مع نفس المعلومات. سیقوم شخص ما من المدرسة باالتصال مرة أخرى بمترجم 

 فوري في أقرب وقت ممكن .

على قراءة المعلومات الھامة حول مدارسنا في ھذا الدلیل. إذا كان لدیك أي أسئلة، یرجى االتصال بمدرسة طفلك نحن نشجعك 
 للحصول على مزید من التفاصیل .

 

 

 

 

بتمویل من الباب الثالث . 2017-2016وتم تحدیثھ في الفترة  2010-2009وقد أنشئ ھذا الكتیب في الفترة   
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 الحضور.

 ماذا یحدث إذا لم یتمكن طفلي من الذھاب إلى المدرسة؟

قانون المدارس في والیة بنسلفانیا یتطلب أن جمیع الطالب 
) 17) وسبعة عشر (8الذین تتراوح أعمارھم بین ثمانیة (

سنة من العمر یذھبون إلى المدرسة. من المھم أن یأتي 
كل یوم. یمكن للطالب أن یكون غائب الطالب إلى المدرسة 

 عن المدرسة لألسباب التالیة:

 •مرض 

 •وفاة في األسرة المباشرة

األسباب العاجلة جدا التي تؤثر على الطفل (كما تحددھا 
 • اإلدارة 

 • الطرق غیر اآلمنة (كما تحددھا اإلدارة)

 • رحلة میدانیة تعلیمیة (وافق علیھا الوالد ومدیر المدرسة)

 

  تبر جمیع الغیابات األخرى غیر قانونیةوتع

 

ھل أحتاج إلى االتصال بالمدرسة إذا لم یتمكن طفلي من 
 الذھاب إلى المدرسة؟

نعم فعال. یرجى االتصال بالمدرسة إلعالمھم بأن طفلك لن 
 یكون في المدرسة في ذلك الیوم . 

.ھل أحتاج إلى القیام بأي شيء آخر إذا لم یتمكن طفلي من 
 الذھاب إلى المدرسة؟ 

نعم فعال. عندما یعود طفلك إلى المدرسة بعد تغیبھ، یجب 
علیھ / لھا إحضار مذكرة منك. یجب أن یكون للمذكرة 

تاریخ وسبب الغیاب ویجب أن یوقع علیھ أحد الوالدین. ھذا 
 مھم جدا .

) أیام 3مذكرة للمكتب في غضون ثالثة ( اذا لم یتم إعطاء
من غیاب، فإن غیاب تصبح غیر قانونیة. إذا كان الطالب 

) غیاب غیر قانوني، قد یطلب من والدیھ / 3لدیھ ثالثة (
دوالر.  200لھا دفع غرامة تصل إلى   

 

 ماذا لو كان لدى طفلي طبیب أسنان أو موعد مع طبیب ؟

الیوم الدراسي، ینبغي إذا كان یجب إجراء موعد خالل 
 إعطاء مذكرة إلى المدرسة یوم قبل الموعد .

 مثاال:

إلي من یھمھ 
 االمر،                                                  

مارس  1كان جون سمیث غائبا عن المدرسة یوم االثنین، 
ألنھ مریض 2010آذار  / . 

 السیدة سمیث
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أیضا، عندما تأخذ طفلك إلى طبیب األسنان أو الطبیب، 
المذكرة إلى المدرسة  یرجى طلب مذكرة منھا وإعطاء ھذه

عندما یعود الطفل. إذا كان طفلك یفتقد جزءا صغیرا من 
الیوم الدراسي للحصول على موعد، یجب أن یكون في 

 المدرسة بقیة الیوم الدراسي. 

 

 ماذا لو كان طفلي مریضا لعدة أیام؟

) أیام أو أكثر من المدرسة 3إذا كان طفلك یفتقد ثالثة (
بسبب المرض، یرجى مطالبة الطبیب / لھا الطبیب 
للحصول على مذكرة للمدرسة. إذا كان طفلك یفتقد 

المدرسة كثیرا بسبب المرض، قد یطلب منك تزوید 
المدرسة بمذكرة الطبیب في كل مرة یكون فیھا طفلك 

.غائبا  

فیة والبرید مكالمة ھات
 اإللكتروني اإلخطارات

عند التسجیل، أكملت نموذجا حول نظام المكالمات الھاتفیة 
التلقائیة      وإشعار البرید اإللكتروني المستخدم من قبل 

المقاطعة. من خالل ھذا النظام المنطقة قادرة على 
التواصل مع أولیاء األمور حول إغالق المدارس / 

التأخیر، واألحداث المدرسیة، والقضایا الھامة التي تؤثر 
على طفلك، وإذا لزم األمر، حاالت 

 الطوارئ                         

یرجى إخبار سكرتیر المدرسة إذا قمت بتغییر رقم الھاتف 
.الخاص بك خالل العام الدراسي  
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المحمول    ھاتف  
المدرسة االبتدائیة - ال یمكن لألطفال جلب الھواتف 

 المحمولة إلى

المدرسة المتوسطة والثانویة - خالل الیوم الدراسي یمكن 
استخدام الھواتف المحمولة إذا كان المعلم 

 یسمح                                

                                 :                       تغییر المعلومات
من المھم جدا أن تخبر المدرسة (عن طریق الھاتف أو 

المذكرة) إذا تغیر عنوانك أو رقم 
 ھاتف                                               

 األیام الدوریھ:
ویستند الجدول الزمني لدینا على ستة أیام دورة. بعد ستة 

.أیام دراسیة، تعود الدورة إلى الیوم األول  

 ممثال أدناه 

 االثنین الثالثاء االربعاء الخمیس الجمعھ
4الیوم   5الیوم  3الیوم   2الیوم   1الیوم    
4الیوم  3الیوم   2الیوم   1الیوم   6الیوم    
3الیوم  2الیوم   1الیوم   6الیوم   5الیوم    

 

 

 

 

 الفصل: 
ماذا افعل إذا كنت ارغب في التقاط طفلي من 

 المدرسة؟             

اللتقاط طفلك في نھایة الیوم الدراسي، إذا كنت تخطط 
یرجى إرسال مالحظة مع طفلك في ذلك الیوم. سوف 

تحتاج إلى التوقیع على ورقة في الدرسة من أجل التقاط 
طفلك. إذا كنت تخطط اللتقاط طفلك كل یوم بعد المدرسة، 

وسوف تحتاج فقط إلرسال في مذكرة واحدة تفید أنك 
یطلب منك أیضا إظھار  سوف یكون التقاط كل یوم. قد

 .الھویة

:تھذیب     

الطالب لدیھم مسؤولیات معینة: یأتي إلى المدرسة كل  
یوم، والعمل بجد في الفصول الدراسیة، واتباع قواعد 

المدرسة. وال یمكن ألي طالب أن یتدخل في العملیة 
التعلیمیة ألي شخص آخر. ومن المتوقع أن یحترم الطالب 

سیتم اتخاذ إجراءات تأدیبیة عندما اآلخرین في المدرسة. 
. ال یتصرف الطالب بشكل مناسب  
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 اللباس واالستمالة:
اال یرتدي الطالب الزي الرسمي في منطقة مدرسة ویست 

 شور

أیدیھم، الطالب مسؤولون عن الحفاظ على أنفسھم،  -1
.  والشعر، والمالبس نظیفة  

فئات مثل تعلیم التكنولوجیا والعلوم وعلوم األسرة في  -2
والمستھلك، والتربیة البدنیة، قد یكون مطلوبا من الطالب 

.ذوي الشعر الطویل لربطھا مرة أخرى للسالمة  

      ة، المالبس عرض األلفاظ النابیة، والصور غیر المناسب -3
واإلیماءات أو الكلمات، وتعاطي المخدرات، والكحول، 

جات التبغ، واألسلحة، أو إنندوس الجنسي غیر ومنت
                        مقبول

ال یجوز للطالب ارتداء المالبس الضیقة أو الممزقة أو  -4
المرقمة أو المکشوفة. یجب أن ال تظھر 

                                التحمل

ال یجوز السماح بالمجوھرات التي قد تشكل خطرا على -5
.أو غیرهالطالب   

قد ال ترتدي القبعات وأغطیة الرأس وأغطیة الرأس  -6 .
(ما لم یتم ارتداؤھا ألسباب دینیة) خالل ساعات الدوام 

 المدرسي

یجب أن تغطي القمصان المعدة. یمكن للطالب ارتداء  -7
مالبس بدون أكمام طالما أن المالبس الداخلیة ال 

 تظھر.                   

على المستوى االبتدائي السراویل القصیرة من منتصف  -8
الفخذ طول أو أطول یمكن ارتداؤھا خالل العام الدراسي 

أكتوبر، وتوفیر الطقس المناسب  22مارس وحتى  20من 
 لمثل ھذا الزي           

ا  أو یجب أن یكون التنانیر من منتصف الفخذ -9
                طول 

ب ارتداء أحذیة آمنةیجب على الطال -10   
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:        التوعیة بالمخدرات  
وال یسمح بالمخدرات غیر المشروعة ومعدات المخدرات 
في     المدرسة في أي وقت. سیتم تعلیق الطالب الذین ال 

یتبعون ھذه    القاعدة فورا ویمكن طردھم من 
 المدرسة.                              

إذا كان الطالب بحاجة إلى تناول الدواء خالل ساعات 
الدوام المدرسي، فیجب على الوالدین االتصال بممرضة 
المدرسة. یجب إكمال استمارة الطلب وطلب الدواء قبل 

 إعطاء الدواء أثناء ساعات الدوام المدرسي. 

یجب على الوالد (ولیس الطفل) أن یجلب أي دواء یجب أن 
الدوام المدرسي.یدار خالل ساعات   

  لرحالت التعلیمیةا
أود أن أغتنم طفلي في رحلة خالل العام الدراسي. ماذا 

                                                                                         أن أفعل؟علي 
سوف تحتاج إلى إكمال نموذج رحلة میدانیة تعلیمیة قبل 

) أیام على األقل من الرحلة. ال یجوز للطالب أن 5خمسة (
(أیام من المدرسة. ال یجوز  5یفوت أكثر من خمسة) 

) أیام من المدرسة أو 5للطالب أن یغیب عن أول خمسة (
) أیام من المدرسة. ال یجوز للطالب أن 10آخر عشرة (

ن المدرسة خالل اختبارات الوالیة أو امتحانات یغیب ع
. منتصف المدة / االمتحانات النھائیة  

 ماذا لو كنت بحاجة للعودة إلى وطنني لبضعة أسابیع؟

 یرجی مناقشة ھذا األمر مع مدیر المدرسة.
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یجب تسلیمھ في  -قد ال یتم قبول المال خالل وقت الغداء 
 بدایة الیوم الدراسي. 

 

:        الخدمات الغذائیة   
كیف یشتري طفلي اإلفطار / الغداء في 

 المدرسة؟                     

تستخدم جمیع مدارس المنطقة نظام الدفع المسبق لوجبات 
 اإلفطار والغداء للطالب. یمكنك إیداع على االنترنت في

K12PaymentCenter.com.  ویمكن أیضا إضافة
األموال إلى حسابات الطالب عن طریق إرسال النقد أو 

الشیكات التي تدفع إلى "صندوق كافیتیریا الشاطئ 
الغربي" إلى المدرسة في ظرف مع اسم الطالب ورقم 

 الھویة، والمبلغ على الجبھة. 

 وجبات مجانیة / مخفضة:

ھل یمكن لطفلي الحصول على وجبات الطعام مجانا أو 
بمبلغ أقل  من 

 المال؟                                                              

ربما. یرجى الحصول على طلب للحصول على وجبات 
مجانیة / مخفضة من مدرسة طفلك، وإكمالھا، وإعادتھا 
إلى المدرسة. تحتاج كل عائلة فقط إلكمال تطبیق واحد. 

یق یرجى سرد جمیع أطفالك على التطب
                         . 

یحتاج تطبیق جدید إلى أن تكتمل كل عام. ھذا التطبیق 
 یأتي في العدید من اللغات.

 ضائقة:

المدارس في منطقة مدرسة الشاطئ الغربي ھي مكان آمن 
لجمیع الطالب. ال یجوز ألي طالب أن یضایق أو یخیف 

طالبا آخر عن طریق اإلدالء ببیانات مھینة أو إھانة أو 
ارتداء مواد تصور التحامل أو الكراھیة على أساس العرق 

 أو اللون أو العمر أو العقیدة أو النسب أو الدین أو الجنس
أو الجنس أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي أو الحالة 

االجتماعیة، أو الحمل، أو األصل القومي، أو اإلعاقة. إذا 
رأى طفلك أن الطالب یتعرض للمضایقات أو یتعرض 
 للمضایقات، یرجى االتصال بالمدیر في مدرسة طفلك. 

 

 واجب منزلي 
الواجبات المنزلیة ھي جزء مھم من نظام المدارس 

األمریكیة. والغرض من الواجبات المنزلیة ھو مساعدة 
الطالب على تعلم أو ممارسة ما تم تدریسھ في الصف. 

یرجى سؤال طفلك عن واجباتھ المنزلیة والتحقق للتأكد من 
 انھ / انھا االنتھاء .                     

من كیفیة مساعدة طفلك مع واجباتھ إذا لم تكن متأكدا 
 المنزلیة، یرجى التحدث إلى معلم طفلك.
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 متأخر عن المدرسة:
 ماذا أفعل إذا تأخر طفلي عن المدرسة؟

یرجى أخذ طفلك إلى المكتب عند وصولك إلى المدرسة. 
 سوف تطلب المدرسة سبب تأخر طفلك.

:خزائن  
ھل ھناك مكان في المدرسة لطفلي للحفاظ على 

              أمتعتھم؟

یمكن لألطفال الحفاظ على أمتعتھم  -المدرسة االبتدائیة 
.                    في الفصول الدراسیة  

توفر المقاطعة خزائن  -المدرسة المتوسطة والثانویة 
للطالب للحفاظ على الكتب والمالبس والمواد المدرسیة 

.والممتلكات الشخصیة األخرى  

مي للطالب. یمكن لموظفي المدرسة أن الخزانات ال تنت
.ننظر في الخزائن في أي وقت  

:  مواد للمدرسة  
 ما ھي المواد التي یجب على طفلي جلبھا إلى المدرسة؟

وتقدم الكتب المدرسیة لجمیع الطالب. على المستوى 
االبتدائي، یجب أن یكون الطالب على ظھره. یجب على 

جلب حقیبة الظھر، طالب المدارس المتوسطة والثانویة 
الموثق، والمجلدات، والورق، واألقالم / أقالم الرصاص 

.إلى المدرسة  

ال یمكن للطالب في المدارس االبتدائیة والمتوسطة حمل 
حقائب الظھر خالل الیوم الدراسي، ولكن یمكن للطالب 

.في المدارس الثانویة  

 مؤتمرات اآلباء والمعلمین:
اجتماعات بین اآلباء  مؤتمرات اآلباء والمعلمین ھي

والمعلمین. یلتقي المعلم مع والدي الطفل للتحدث عن كیفیة 
عمل الطفل في المدرسة. ومن المقرر عقد ھذه المؤتمرات 
في الخریف والربیع. یمكن للوالدین أیضا طلب عقد مؤتمر 

 في أي وقت.

 التعلیم الجسدي: 

ھل یحتاج طفلي إلی مالبس خاصة الرتدائھا لطبیعة 
یاضة البدنیة؟الر  

 

ال یحتاج الطالب االبتدائیون إلى ارتداء مالبس خاصة لفئة 
التربیة البدنیة. ومع ذلك، ینبغي أن ارتداء أحذیة ریاضیة 

 في الیوم لدیھم التربیة البدنیة.

یجب على طالب المدارس المتوسطة والثانویة ارتداء 
مالبس ریاضیة. الزي الموحد یتكون من السراویل أو 

بانتس، تي شیرت أو البلوز، الجوارب، وأحذیة سویات
ریاضیة. یمكن شراء السراویل والقمصان من المدرسة أو 

 یمكن للطالب ارتداء الخاصة بھم.

یرجى مراجعة معلم التربیة البدنیة للحصول على مزید من 
 المعلومات.

 قوة المدرسة 

تستخدم المقاطعة نظام معلومات الطالب یدعى بویرشول. 
للوالدین الوصول بویرشول على االنترنت لمعرفة یمكن 

حضور طفلھم، والطبقات، والدرجات، والمعلومات 
 الحافلة.

یرجی زیارة مدرسة طفلك للتوقیع علی استخدام قوة 
 المدرسة.

 قواعد ركوب االتوبیس
) دقائق 5كن في محطة الحافالت الخاصة بك خمس ( -1

  قبل وصول الحافلة .                    
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أقدام مرة أخرى حتى یأتي الحافلة إلى وقف  10البقاء  -2
أقدام بعد النزول من الحافلة 10كامل واالبتعاد عن الحافلة   

 

إذا كنت عبور الشارع، عبور دائما أمام الحافلة بعد  -3
 النظر في كال االتجاھین. ال تلمس ذراع العبور.

.الجلوس في مقعدك والوجھ األمامي   4-  

أو تحرك من مقعدك أثناء تحرك الحافلة الوقوف -5  

الحافلال الصراخ أو الصراخ على -6 . 

إبقاء یدیك وقدمیك لنفسك. ال تضرب اآلخرین أو رمي -7
  أي شيء

8قد ال تأكل على متن الحافلة-8  

ال تضع أي أجزاء الجسم من النافذة-9 . 

ال تلمس باب الطوارئ إال إذا أخبرك سائق الحافلة-10 . 

.رماكن محت -11  

استمع إلى ما یخبرك السائق. -12  
قد ال تأخذ سكیتبورد، الدراجات البخاریة أو  -13

لحیوانات الحیة على متن الحافلة.ا  
قد ال تجلب أدوات أو مشاریع كبیرة على متن الحافلة  -14

 إال إذا كان یمكن أن یصلح في حضنك.
 

أشرطة الفیدیو قسم النقل في المقاطعة األنشطة -15
 الطالبیة على متن الحافلة للمساعدة في ضمان السالمة.

إذا لم یتبع الطالب قواعد الحافالت، فإنھ قد ال یسمح لھ 
 بركوب الحافلة.

 

الیومبدایة المدرسة ونھایة   
 وقت االنتھاء وقت االنتھاء

صباحا. 11:30 -صباحا  8:45روضة االطفال   
بعد الظھر. 3:30 -مساء  12:45روضة االطفال   

 
مساء 3:30 -صباحا  8:45المدارس االبتدائیة   

 
مساء 2:45 -صباحا  7:38المدارس المتوسطة   

 
مساء 2:45 -صباحا  7:37المدارس الثانویة   

 
مساء 12:45 -صباحا  10:45روضة أطفال معدلة *   

تستخدم عندما یسمى تأخیر لمدة ساعتین. جدول الروضة 
ل بعد الظھر.المعدل ال یؤثر على طالب ریاض األطفا  

 

 عملیات الفصل المبكر:
ھناك أوقات خالل العام الدراسي عندما یتم فصل الطالب 
في وقت مبكر. سوف یتبع الطالب جدول الفصل المبکر 

 المدرج في التقویم المدرسي.

:برامج ریاضیة  

 ھل ھناك برامج ریاضیة بعد المدرسة تقدمھا المدارس؟
 

تقدیم البرامج الریاضیة بعد ال یتم  -المدرسة االبتدائیة 
ومع ذلك، ھناك العدید من  المدرسة من خالل المدرسة.

 البرامج المجتمعیة المتاحة للطالب االبتدائیة.

یمكن للطالب في الصفین السابع  -المدرسة المتوسطة  
والثامن المشاركة في كرة القدم، والمصارعة، والھوكي 

دم في المدارس المیداني، عبر البالد، وبرامج كرة الق
الثانویة. تتوفر كرة السلة، وتتبع، والكرة الطائرة للفتیات، 
والبرامج عبر البالد لطالب الصف السابع والثامن في كل 

مدرسة متوسطة. یجب على الطالب الذین یرغبون في 
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المشاركة في البرامج الریاضیة استكمال األوراق المناسبة. 
على معلومات.یرجى االتصال بمدرسة طفلك للحصول   

ھناك العدید من األنشطة المتاحة  -المدرسة الثانویة 
یجب على الطالب طلب كتاب  لطالب المدارس الثانویة.

 األنشطة ومناقشة مع معلمھم.

 التطوع:

 ما الذي یجب علي فعلھ للمساعدة في مدرسة طفلي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبنى وفي الفصول المدارس ترحب المتطوعین األم في 
الدراسیة. إذا كنت ترغب في التطوع في مدرسة طفلك، 

فاطلب من مدرسة طفلك الحصول على مزید من 
 المعلومات.

:طقس  

ماذا یحدث إذا كان ھناك سوء األحوال الجویة في الیوم 
 الدراسي؟

ھناك أوقات عندما تبدأ المدرسة في وقت متأخر، تنتھي في 
. إلغاؤھا بسبب سوء االحوال الجویةوقت مبكر، أو یتم   

 تأخیر لمدة ساعتین
.سوف تبدأ المدرسة بعد ساعتین من المعتاد  

.صباحا 10:45تبدأ االبتدائیة في الساعة   

صباحا 9:38المدرسة المتوسطة في الساعة  تبد •  

صباحا 9:37ستبدأ المدرسة الثانویة في الساعة  •  
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إلى المدرسة، فإن إذا كان طفلك یركب حافلة مدرسیة 
 الحافلة تلتقطھم بعد ساعتین من الوقت القط العادي.

المدارس االبتدائیة ال تقدم وجبة اإلفطار في أیام التأخیر 
 لمدة ساعتین. المدارس المتوسطة والثانویة القیام بھ.

 

 

:الفصل المبكر  
 

سیتم تحدید  سوف یخرج الطالب من المدرسة مبکرا.
قاطعة.موعد الفصل من قبل الم  

 
إذا كان ھناك تأخیر لمدة ساعتین، ھل یلتحق 

 طالب الروضة بالمدرسة؟
 

عندما یكون ھناك تأخیر لمدة ساعتین، یصل طالب ریاض 
صباحا  10:45األطفال الصباح إلى المدرسة في الساعة 

یبقون في المدرسة  مع طالب المرحلة االبتدائیة اآلخرین.
طالب مرحلة ما بعد الظھر. یذھب  12:45حتى الساعة 

 بعد الظھر إلى المدرسة في وقتھم العادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كیف یمكنني معرفة ما إذا كان ھناك تأخیر 
لمدة ساعتین، أو فصل مبكر، أو إذا كانت 

 المدرسة مغلقة؟
ھناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كان ھناك تغییر في الجدول 

 المدرسي

منطقة مدرسة ویست استمع إلى مكالمة ھاتفیة آلیة من  •
 شور

تحقق من وجود رسالة برید إلكتروني من منطقة مدرسة 
 ویست شور.

 تحقق من صفحة ویب المنطقة •
(www.wssd.k12.pa.us) تویتر، أو صفحات ،

 .(WestShoreSD) الفیسبوك

3179-938اتصل بخط الطقس في المقاطعة في  • . 

 

مقاطعة مشاھدة محطات التلفزیون المحلیة. ابحث عن  •
مدرسة ویست شور مقاطعة أو مقاطعة یورك  -كومبرالند 

مقاطعة شور الغربیة في أعلى أو أسفل شاشة التلفزیون -  
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