
 أغسطس ٢٠١٩

 أعزائي اآلباء / األوصياء والعائالت

 نيابة عن املوظفني هنا في مدرسة إليزابيث الثانوية - أكاديمية فرانك سيكاريل ، يسرنا بكل سرور أن نرحب
 بجميع عائالتنا الجديدة وكذلك عائالتنا العائدين إلى العام الدراسي٢٠١٩-٢٠٢٠! نحن نتطلع إلى شراكة
 مثمرة معكم من أجل ضمان وصول أطفالنا إلى أعلى إمكاناتهم األكاديمية املمكنة. كشركاء ، سنعمل مًعا
 على تغذية تعليم ثري ومفيد لطالبنا. ستكون السنة الدراسية ملهمة وناجحة أكاديميا. نتيجة لذلك ، سنعمل

 مًعا على تزويد كل طفل باألدوات الالزمة ليصبحوا متعلمني مدى الحياة ومواطنني متميزين في املستقبل.
 نتشارك مسؤولية نجاح أطفالنا ونريد منكم أن تعرفوا أننا سنعمل بجد لتنفيذ مهمتنا - ألننا نعتقد أنه من

 املهم للغاية أن يحقق كل طفل التميز.

 ستبدأ السنة الدراسیة٢٠١٩-٢٠٢٠ یوم الخمیس٥ ، سبتمبر ،٢٠١٩. وستكون الفصول الدراسیة بین الساعة٧:٤٥
 صباًحا وحتى٣:٢٠ مساًء. من أجل المساعدة في تسھیل االنتقال السلس ، یرجى التقید بإجراءات الوصول والفصل التالیة

 سیقدم جمیع الطالب تقاریرھم إلى غرف النوم الخاصة بھم حیث سیتلقون جدولھم. بعد الحصھ األولى ، سیحصل
 .الطالب على یوم منتظم في المدرسة

 یتم تقدیم اإلفطار المدرسي یومیًا في مدارسنا. من الضروري أن تقوم بإكمال طلب اإلفطار / الغداء بدقة حتى یمكن تحدید حالھ
 دفع طفلك. یمكن العثور على التطبیقات ومعلومات التغذیة عن طریق زیارة موقع االلكتروني الخاص بنا على العنوان
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  تفتح أبوابنا یومیًا الساعة ٧:١٥صباًحا للطالب الذین یصلون مبكًرا ویرغبون في تناول وجبة اإلفطار في المدرسة.

 تم وضع إرشادات قواعد الزي الموحد مستوى المظھر الذي یعزز البیئة التعلیمیھ  مع توفیر الراحة المعقولة لجمیع الطالب.

 ومن المتوقع أن یرتدي الزي الرسمي على أساس یومي. یرجى مالحظة أن القبعات والعصابات واألوشحة وغیرھا من أدوات
 الرأس غیر المناسبة ، بما في ذلك المالبس المغطاة (الھودي) ، لیست جزًءا من الزي المدرسي وال یجب ارتداءھا. تقع على
 عاتق الوالد / الوصي مسؤولیة شراء الزي المدرسي المناسب لطفلھ. إذا انتقل الطالب إلى مدرسة أخرى لدیھا زي مدرسي

ي  المدرسي للمدرسة الجدیدة سیكون أیًضا من مسؤولیة الوالد / الوصي.( الئحھ المنطقة رقم  مختلف ، فإن شراء الزِّ
(٥١٣٢،٥١٣٣ 

الیوم األول من المدرسة / إجراءات الوصول و االنصراف➢

برنامج االفطار  ➢

ي الموحد➢ سیاسھ الزِّ
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ي الوحد للطالب  قائمھ الزِّ

  
 التربیھ البدنیة

 * تي شیرت أبیض * أو سویت شیرت أزرق داكن
 * شورت أزرق داكن * أو بنطال ریاضي أزرق داكن

 حذاء ریاضة(أسود)

 مالحظة: یجب على طالب الصف ٩-١٢ إحضار الزي الریاضي الخاص بھم لتغییر لفصل التربیة البدنیة
 یجب أن تحمل جمیع العناصر التي تحمل عالمة النجمة شعارلیب  (شعار مدرسة الحي) أو شعار المدرسة *

 .یجب أن تكون شورتات الكاكي عالیة في الركبة وأن یرتدیھا فقط بین 15 مایو وأول أكتوبر **
 یرجى مالحظة أن ھذه قائمة موحدة لمعظم مدارس األحیاء. السیاسة الموحدة ھي نفسھا على مستوى المقاطعة ولكنھا قد تختلف

 في اللون حسب المدرسة / األكادیمیة.

الصفوف  ٩-١٢ البنین

 * قمیص أكسفورد أبیض
 ربطة عنق األزرق الداكن/كحلي

 السراویل الكاكي
 جوارب زرقاء داكنة

 حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة
 * كنزة كاردیجان كحلي

بلیزر كحلي

الصفوف  ٩-١٢ البنات

  قمیص أكسفورد أبیض
 ربطة عنق ازرق الداكن/ كحلي
 السراویل الكاكي / تنورة
 الجوارب الزرقاء

 حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة
 * كنزة كاردیجان كحلي
* بلیزر كحلي
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 من المھم للغایة أن یكون لدینا أحدث أرقام الھواتف وعنوان المنزل حتى نتمكن من االتصال بك في حالة الطوارئ أو
 لمناقشة تقدم طفلك. یرجى التأكد من إخطار كل من المعلم والمكتب الرئیسي في أي وقت خالل العام الدراسي إذا كان ھناك
 تغییر في العنوان و / أو رقم الھاتف. من المتوقع أن یكون التواصل المفتوح بین المنزل والمدرسة أحد أھم مفاتیح النجاح

 األكادیمي في المدرسة.

 یتوفر مستشارو التوجیھ والمسؤولون لاللتقاء بالطالب خالل العام الدراسي. یرجى االتصال مسبقا لتحدید موعد
 لمناقشة مخاوفكم.

 یرجى مراجعة وتوقیع وإرجاع حزمة المعلومات مع طفلك في الیوم األول من المدرسھ

 ٠نموذج الطوارئ للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
 ٠ استماره السماح للطالب  الستخدام  اإلنترنت وشبكھ المعلومات •

 ٠نموذج التصریح عن وسائل اإلعالم
 ٠نموذج موافقة ولي األمر / الوصي على الموقع 

 ٠معلومات الطوارئ 
  ٠إشعار بشأن الكشف الطبي

 ٠إذن باإلفصاح عن المعلومات الطبیة.
 ٠النشرة ٤٥: نموذج طلب باالشراف علي الطالب عقب انتھاء الیوم الدراسي

نتیجھ المنطقة التعلیمیھ للعام الدراسي٢٠١٩-٢٠٢٠  •

 یعتقد مجلس التعلیم أن البرنامج التعلیمي الفعال یتطلب بیئة مدرسیة منظمة وأن فعالیة البرنامج التعلیمي تنعكس ، جزئیًا ، في
 سلوك التالمیذ. یتوقع مجلس التعلیم من التالمیذ أن یتصرفوا بما یتماشى مع مستوى نضجھم ، مع مراعاة حقوق ورفاھیة

 التالمیذ اآلخرین ، وموظفي المدارس ، والغرض التعلیمي الذي تقوم علیھ جمیع األنشطة المدرسیة ، ورعایة المرافق المدرسیة
 والمعدات

 للحصول على النسخة الكاملة لسیاسة قواعد سلوك الطالب ، یرجى زیارة
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 ال یجوز استخدام الھواتف المحمولة وأجھزةاالي باد والصفارات التنبیھیھ وسماعات الرأس وأجھزة الرادیو واألجھزة
 اإللكترونیة األخرى في المدارس. سیتم مصادرتھا إذا تمت مشاھدتھا ویجب على أحد الوالدین الحضور إلى المدرسة اللتقاط

 المواد المصادرة. المدارس لیست مسؤولة عن األجھزة اإللكترونیة المفقودة أو التالفة أو في غیر محلھا

التواصل ➢

استمارات المنطقة ➢

قواعد سلوك الطالب في المقاطعة➢

األجھزة اإللكترونیة والممتلكات الشخصیة األخرى➢
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 باإلضافة إلى ذلك ، أود أن أوضح سیاسة الھاتف المحمول الخاصة بنا ، والتي تتوفر في دلیل الطالب لدینا. سیتم تطبیق ھذه
 .السیاسة بقوة في ھذه السنة الدراسیة من أجل الحفاظ على بیئة أكادیمیة للتعلیم والتعلم

 سیاسة الھاتف الخلیوي لمدرسة إلیزابیث العلیا

 خالل كل فصل ، یتم االحتفاظ بالھواتف المحمولة إما في الخزائن أو حقائب الظھر أو الحقائب. یتم إیقاف تشغیل الھواتف
 المحمولة وإیقافھا عن العمل طوال فترة الفصل بأكملھ. االستثناء الوحید عند السماح للھواتف المحمولة في الفصل ھو عندما
 یستخدم المدرب الھواتف المحمولة لتسھیل التعلم. یمكن للطالب أیًضا استخدام ھواتفھم المحمولة خالل فترة الغداء المخصصة
 لھم في المقصف فقط. ال یجب إجراء المكالمات الھاتفیة في األروقة. لن یتم التقاط الصور و / أو مقاطع الفیدیو بواسطة الطالب
 بواسطة ھواتفھم المحمولة دون إذن صریح من المعلم و / أو المسؤول. لن یتم استخدام الھواتف المحمولة في الغش أو لمساعدة

 أي طالب آخر في الغش

 تتطلب لوائح واليه  نيوجيرسي من كل والد / وصي أو أي شخص آخرله حضانة او واليه علي طفل يتراوح
 عمره بني سنوات٦ و١٦ عاًما أن يدفع هذا الطفل باالنتظام  في املدارس العامة في املقاطعة. يجب أن يكون الطالب

 حاضرًا ملا ال يقل عن١٧١ يوما من ال١٨٠يوما من  العام الدراسي  (٩٥٪). من أجل اعتبار أنه قد أتم بنجاح
 متطلبات البرنامج التعليمي للصف / املقرر الذي تم تعيينه فيه ، ال يُسمح بأكثر من(٩) حاالت غياب. الالئحة رقم

(٥١١٣    
أي طالب یتراكم أكثر من تسعة (٩)حاالت تغیب خالل العام الدراسي ، في مجال ما ، قد یكون لھ معرض في تلك •

الكورسات لحجب االعتماد ، حتى لو تم الغیاب طبیا. 
 الطالب الذین حصلوا على أربعة (٤) أو أكثر من حاالت الغیاب خالل فترة الترم الرابع قد یكون لدیھم اعتمادات•
 محجوبةن
 أي طالب غیر مستعد للتعلیم البدني تسع (٩) مرات أو أكثر قد یكون في خطر حجب االعتماد في تلك الدورة•
 التعلیمیة

 یرجى مالحظة أن سالمة طالبنا لھا أھمیة قصوى بالنسبة لنا. لذلك ، یرجى الحصول على بطاقة ھویة تحمل صورة شخصیة
 متاحة بسھولة لحراس األمن من أجل الحصول على تصریح زائر عند دخول المبنى. البیئة المدرسیة المنظمة ضروریة لنجاح

 برنامجنا  التعلیمي

الحضور ➢

السالمھ و األمن ➢
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 یمنح مجلس التعلیم في الیزابیث دبلوًما معتمًدا من الوالیھ إلقرار اإلكمال الناجح لمتطلبات التخرج من المدارس
 الثانویة. ستمثل دبلومة مجلس إدارة للتعلیم في الیزابیث مستوى عاٍل من محتوى المناھج والتعلیم وتعلم الطالب ، مما یضمن

 االستعداد لما بعد الثانوي لجمیع الخریجین في القرن الحادي والعشرین.

 المتطلبات األكادیمیة

عشرون (20) ساعة معتمدة في محو األمیة في فنون اللغة ؛ •
عشرون (20) ساعة معتمدة في الریاضیات (بما في ذلك الجبر األول والھندسة والجبر الثاني والریاضیات العلیا) •
خمسة عشر (١٥) ائتمانات في الدراسات االجتماعیة (بما في ذلك ١٠ ساعات معتمدة في تاریخ الوالیات المتحدة •

مما یتوافق مع لوائح والیھ نیوجرسي ١٨ا:٣٥ ١و ٢و ٥ ساعات معتمدة في تاریخ العالم ) ودمج التربیة المدنیة والجغرافیا 
والمحتوى العالمي في جمیع الدورات المقدمة  ؛اثنین ونصف (٢.٥) اعتماد في مجال محو األمیة المالیة 

عشرون (٢٠) ساعة معتمدة في العلوم ، بما في ذلك ما ال یقل عن خمس ساعات معتمدة في البیولوجیا المختبریة / •
علوم الحیاة ؛ خمس وحدات إضافیة في دورة العلوم المختبریة / المستندة إلى االستقصاء بما في ذلك الكیمیاء أو 

العلوم البیئیة أو الفیزیاء ؛ والثالثة والرابعة كورسات العلوم القائمة على المختبر / التحقیق. 
ستة عشر (١٦) اعتماد في التربیة البدنیة والصحة والسالمة خالل كل سنة من سنوات التسجیل ، كما ھو مطلوب •

من قبل االئحھ لوالئھ نیوجرسي ١٨أ:٣٥-٥,٧و ٨. 
خمسة (٥) اعتمادات في الفنون المرئیة واألدائیة ؛ •
خمسة (٥) اعتمادات في حیاة ومھن القرن الحادي والعشرین ، أو التعلیم المھني التقني ؛ •
عشرة (١٥) اعتماد بلغات العالم ؛اللغات األجنبیھ  •
محو األمیة التكنولوجیة ، بما یتماشى مع معاییر تعلم الطالب في نیو جیرسي ، والمتكامل في جمیع أنحاء المناھج •

الدراسیة ؛ یجب أن تدرس جمیع الدورات في المرحلة اإلعدادیة للكلیة أو المستوى المتقدم 
 یجب على الطالب المسجلین في دورات تحدید المستوى المتقدم إجراء امتحان المعین الذي یدیره مجلس الكلیة. إذا لم•

 یأخذ الطالب االختبار الالزم ، فیجب تغییر تسمیة كورس للطالب من المستوى المتقدم إلى مرتبة الشرف ویجب
 تسجیل التعدیل في سجالت الطالب ونسخة منھ ؛ و

 بدایة فعالة مع فصل التخرج من المدرسة الثانویة لعام ٢٠١٤ ، وجمیع فصول الخریجین الالحقة ، یجب على•
  الطالب اجتیاز اختبار من( االاسیت او االست ) اوما یعادلھا من امتحان القبول الجامعیھ

 تتم دعوة الطالب في الصف التاسع إلى اتجاه الطالب الجدد یوم األربعاء ، ٢١أغسطس ٢٠١٩، من الساعة٩:٠٠ صباًحا إلى
 الساعة ١١:٣٠صباًحا. یھدف التوجیھ / البیت المفتوح إلى إتاحة الفرصة للطالب للقیام بجولة في مبنى مدرستھم الجدید ومقابلة

 أساتذتھم والمستشارین والمسؤولین

متطلبات التخرج➢

توجیھ الطالب الجدد➢
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 ستعقد ليلة العودة إلى املدرسة يوم الخميس املوافق ٣ أكتوبر ٢٠١٩ في تمام الساعه ٦:٣٠مساًء. خالل هذا الوقت ، ستتاح

 لآلباء فرصة للتحدث مع املعلمني ، وزيارة الفصول الدراسية ، واالشتراك في مجلس اآلباء . يرجى النظر في التسجيل

 ،بإخالص

 مايكل كامينغز

مدير املدرسه

لیلھ العودة الي المدرسھ➢
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