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«Guardianship» 
«Mailing_Street» 
Elizabeth, NJ 07202 

                                                   اغسطس/أب ٢٠١٩

 أعزائي اآلباء / األوصیاء والعائالت

 نیابة عن الموظفین ھنا في مدرسة أبراھام لنكولن رقم١٤ ، یسرنا بكل سرور أن نرحب بجمیع عائالتنا

 الجدیدة وكذلك عائالتنا العائدین إلى العام الدراسي٢٠١٩-٢٠٢٠! نحن نتطلع إلى شراكة مثمرة معكم من

 أجل ضمان وصول أطفالنا إلى أعلى إمكاناتھم األكادیمیة الممكنة. كشركاء ، سنعمل مًعا على تنمیھ تعلیم

 ثري ومفید لطالبنا. ستكون السنة الدراسیة ملھمة وناجحة أكادیمیا. نتیجة لذلك ، سنعمل مًعا على تزوید كل

 طفل باألدوات الالزمة لیصبحوا متعلمین مدى الحیاة ومواطنین متمیزین في المستقبل. نتشارك مسؤولیة

 نجاح أطفالنا ونرید منكم أن تعرفوا أننا سنعمل بجد لتنفیذ مھمتنا - ألننا نعتقد أنھ من المھم للغایة أن یحقق كل

 طفل التمیز .

Olga Hugelmeyer John J. Byrne
Superintendent of Schools Principal 

Diane Matos Reis 
Vice-Principal (Main) 

Christine M. Casserly 
Vice-Principal (Annex)
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  ستبدأ السنة الدراسیة ٢٠١٩-٢٠٢٠ یوم الخمیس٥ سبتمبر/أیلول،٢٠١٩. وستكون الفصول الدراسیة بین
 ٨:٢٠صباًحا وحتى٣:٠٠ مساًء. من أجل المساعدة في تسھیل االنتقال السلس ، یرجى التقید بإجراءات

 الوصول والفصل التالیة:

 ال یجب على الطالب في الصفوف من ریاض األطفال الي الصف الخامس أن یبلغوا المدرسة قبل
 الساعھ٨:٢٠  صباحا یجب على الطالب أن یصطفوا مع غرفھم الخاصة في المداخل المعینة (ترد المعلومات

  أدناه). یجب أال یدخل الطالب من الباب األمامي قبل الساعة٨:٣٠ صباحا

 الطالب الموجودین في فصول ١٠١ و ١٠٢ الطالب الذین یستخدمون الحافالت المدرسیھ / باس سوف یدخلون عن طریق
 .المدخل رقم ٣ اما الطالب الذي یمشون الي المدرسھ اویوصلون ال المدرسھ سوف یدخلون من صالة األلعاب الریاضیة

 الیوم األول من المدرسة / إجراءات الوصول و االنصراف

 المدخل رقم
١

 مدخل رقم ٢
 الجانب الكبیر

 مدخل رقم ٣ الباب
 األمامي

 مدخل رقم
٤ 

 مدخل رقم
٦ 

 صالھ مدخل رقم ٨
الریاضھ

 صالھ
الریاضھ

K-103 5-301 016 1-106 K-9 4-11 7-201 101*

K-104 5-302 017 1-107 K-10 4-12 7-202 102*

5-303 018 1-108 K-110 4-13 7-203 6-306

5-305 304 1-109 4-14 8-204 6-307

1-105 101* K-7A K-11B 8-205

102* 7-206

6-207

6-208

8-209

8-210
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  الصفوف التألیھ سوف تنتظم و تحضر إلى الملحق الموجود في٤١شارع لیندن

2A-001 ، 2A-002 ، 2A-003 ، 2A-004 ، 2A-007 ، 2A-008 
3A-005 ، 3A-006 ، 3A-009 ، 3A-010 ، 3A-011 ، 3A-012 

 من أجل سالمة الطالب ، لن یكون موقف السیارات متاًحا لإلنزال أو النقل. سوف یصطف الطالب ویدخلون المبنى على
 الجانب األیمن من الملحق. سیبدأ الطالب في دخول المدرسة الساعة٨:٢٠ صباحا

 تم تقدیم اإلفطار المدرسي یومیًا في مدارسنا. من الضروري أن تقوم بإكمال طلب اإلفطار / الغداء بدقة حتى یمكن 
 تحدید حالة دفع طفلك. یمكن العثور على التطبیقات ومعلومات التغذیة عن طریق زیارة موقع الویب الخاص

 .www.epsnj.org بنا على

 سوف یتناول الطالب في مرحلة ریاض األطفال الي الصف الخامس اإلفطار في الفصول الدراسیة عند
  الوصول إلى المدرسھ ٨:٢٠صباًحا

   
 تم وضع إرشادات قواعد الزي لتعزیز مستوى المظھر الذي یعزز بیئة التعلم 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 بالقلنسوات ، 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 مختلف ، فإن أي شراء لزي مدرسي للمدرسة الجدیدة سیكون أیًضا من مسؤولیة الوالد / الوصي. (االئحھ 
   رقم٥١٣٢،٥١٣٣)

برنامج اإلفطار

ي الموحدة سیاسة الزِّ
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ي الموحد  قائمة الزِّ

   التربیھ البدنیة
 * تي شیرت أبیض * أو بلوز أزرق •

 * شورت أزرق * أو بنطال ریاضي أزرق 
 أحذیة ریاضیة (أسود )

 مالحظة: قد یرتدي طالب قبل ریاض الطفال الي الصف ٥ الزي الریاضي في المدرسة في أیام التربیة البدنیة. یجب على
 طالب الصف٦ -٨  إحضار الزي الریاضي الخاص بھم للتغییر لفصل التربیة البدنیة

ي الرمز لیب التي تحمل عالمة او  شعار (شعار مدرسة الحي) أو شعار ل  یجب أن تحمل جمیع عناصر الزِّ
 یجب أن تكون شورتات الكاكي علي مستوي الركبة وأن یرتدیھا الطالب  فقط بین  ١٥من مایو / أیار  وأول أكتوبر/  تشرین

  االول

ي  الموحد ھي نفسھا على مستوى المقاطعة ولكنھا قد  یرجى مالحظة أن ھذه قائمة موحدة لمعظم مدارس األحیاء. سیاسھ الزِّ
 .تختلف في اللون حسب المدرسة / األكادیمیة

Abraham Lincoln School No. 14 
 

50 Grove St., Elizabeth, New Jersey 07202 ● Ph: 908.436.5828 ● Fax: 908.436.5810 
Email: byrnejo@epsnj.org ● Website: www.epsnj.org 

الصف ال٤-٨ الصفوف قبل ریاض الطفال الي الصف 
الثالث 

البنین 

قمیص أكسفورد أبیض * 
ربطة عنق زرقاء 

السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
بلوفر كاردیجان أزرق * 

بولو أزرق * 
السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي/ 

بیچ ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
كاردیجان/ ستره  أزرق

الصف ال٤-٨ الصفوف قبل ریاض الطفال الي الصف 
الثالث 

البنات

قمیص أكسفورد أبیض * 
ربطة عنق زرقاء 

السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
بلوفر كاردیجان أزرق * 

بولو أزرق * 
السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي/ 

بیچ ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
كاردیجان/ ستره  أزرق
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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
. 

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

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

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

 معلومات الطوارئ 
  إشعار بشأن الكشف الطبي

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

 التقویم / النتیجھ ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمدارس المقاطعة   

 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
   

https://www.epsnj.org.  

 ال یجوز استخدام الھواتف المحمولة وأجھزة ا بود اجھزه التنبیھ وسماعات الرأس وأجھزة الرادیو واألجھزة  
  اإللكترونیة األخرى في المدارس. سیتم مصادرتھا إذا تمت مشاھدتھا ویجب على أحد الوالدین الحضور إلى المدرسة للتسلم

 المواد المصادرة. المدارس لیست مسؤولة عن األجھزة اإللكترونیة المفقودة أو التالفة أو في غیر محلھا.(الالئحة رقم ٥١٣١)

التواصل

➢  استمارات المنطقة

قواعد سلوك الطالب في المقاطعة

األجھزة اإللكترونیة والممتلكات الشخصیة األخرى
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 تتطلب لوائح والیھ  نیوجیرسي من كل والد / وصي أو أي شخص آخرلھ حضانة او والیھ علي طفل یتراوح عمره 
 بین سنوات٦ و١٦ عاًما أن یدفع ھذا الطفل باالنتظام  في المدارس العامة في المقاطعة. یجب أن یكون الطالب حاضًرا لما ال
 یقل عن١٧١ یوما من ال١٨٠یوما من  العام الدراسي  (٩٥٪). من أجل اعتبار أنھ قد أتم بنجاح متطلبات البرنامج التعلیمي

    للصف / المقرر الذي تم تعیینھ فیھ ، ال یُسمح بأكثر من(٩) حاالت غیاب. الالئحة رقم ٥١١٣)

 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
. 

  موجب والیة نیو جیرسي ، یجب أن یحصل جمیع طالب مرحلة ما قبل الروضة على التطعیم ضد االنفلوزا  
 بحلول األول من كانون الثاني (ینایر) حتى یحضر / یداوم  إلى المدرسة. یجب أن یحصل جمیع طالب الصف السادس الوافدین
 على لقاحات معززة Tdap وMenactra قبل العودة إلى المدرسة في سبتمبر٢٠١٩. للحصول على جمیع التحدیثات الطبیة أو

مخاوف الطبیة ، یرجى االتصال بممرضة المدرسة

 ستعقد لیلة العودة إلى المدرسة یوم الجمعة ٢٠ سبتمبر أیار،٢٠١٩ خالل ھذا الوقت ، ستتاح لآلباء فرصة للتحدث  
 .مع المعلمین ، وزیارة الفصول الدراسیة ، واالشتراك في منظمھ مجلس اآلباء . یرجى النظر في التسجیل

 بإخالص

  چون بیرن
   الناظر

الحضور

السالمة واألمن

المعلومات المتعلقة بالصحة

لیلة العودة إلى المدرسة
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 بیانات الطالب
 الطالب:

 الصف / الغرفة:
 مدخل الصباح:
   باب الخروج

 سیتم انصراف الطالب الذین لدیھم أجھزة إلكترونیة (مثل الھواتف المحمولة ...) من صالة األلعاب الریاضیة **
  سیتم تقدیم معلومات اسم المستخدم و كیفیھ الدخول علي البوار سكول في مساء العودة.

 حدد "نظم المعلومات / البرید) http://www.epsnj.org :الرئیسي PowerSchool معلومات تسجیل الدخول إلى موقع
 ("PowerSchool" اإللكتروني الخاصة بنا" ؛
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«Guardianship» 
«Mailing_Street» 
Elizabeth, NJ 07202 

                                                  اغسطس/آب٢٠١٩

 أعزائي اآلباء / األوصیاء والعائالت

 نیابة عن الموظفین ھنا في مدرسة أبراھام لنكولن رقم١٤ ، یسرنا بكل سرور أن نرحب بجمیع عائالتنا

 الجدیدة وكذلك عائالتنا العائدین إلى العام الدراسي٢٠١٩-٢٠٢٠! نحن نتطلع إلى شراكة مثمرة معكم من

 أجل ضمان وصول أطفالنا إلى أعلى إمكاناتھم األكادیمیة الممكنة. كشركاء ، سنعمل مًعا على تنمیھ تعلیم

 ثري ومفید لطالبنا. ستكون السنة الدراسیة ملھمة وناجحة أكادیمیا. نتیجة لذلك ، سنعمل مًعا على تزوید كل

 طفل باألدوات الالزمة لیصبحوا متعلمین مدى الحیاة ومواطنین متمیزین في المستقبل. نتشارك مسؤولیة

 نجاح أطفالنا ونرید منكم أن تعرفوا أننا سنعمل بجد لتنفیذ مھمتنا - ألننا نعتقد أنھ من المھم للغایة أن یحقق كل

 طفل التمیز .

Olga Hugelmeyer John J. Byrne
Superintendent of Schools Principal 

Diane Matos Reis 
Vice-Principal (Main) 

Christine M. Casserly 
Vice-Principal (Annex) 
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  ستبدأ السنة الدراسیة ٢٠١٩-٢٠٢٠ یوم الخمیس٥ سبتمبر/أیلول،٢٠١٩. وستكون الفصول الدراسیة بین
 ٨:٢٠صباًحا وحتى٣:٠٠ مساًء. من أجل المساعدة في تسھیل االنتقال السلس ، یرجى التقید بإجراءات

 الوصول والفصل التالیة:

 ال یجب على الطالب في الصفوف من ریاض األطفال الي الصف الخامس أن یبلغوا المدرسة قبل
 الساعھ٨:٢٠  صباحا یجب على الطالب أن یصطفوا مع غرفھم الخاصة في المداخل المعینة (ترد المعلومات

  أدناه). یجب أال یدخل الطالب من الباب األمامي قبل الساعة٨:٣٠ صباحا

 الیوم األول من المدرسة / إجراءات الوصول و االنصراف

 المدخل رقم
١

 مدخل رقم ٢
 الجانب الكبیر

 مدخل رقم ٣ الباب
 األمامي

 مدخل رقم
٤ 

 مدخل رقم
٦ 

 صالھ مدخل رقم ٨
الریاضھ

 صالھ
الریاضھ

K-103 5-301 016 1-106 K-9 4-11 7-201 101*

K-104 5-302 017 1-107 K-10 4-12 7-202 102*

5-303 018 1-108 K-110 4-13 7-203 6-306

5-305 304 1-109 4-14 8-204 6-307

1-105 101* K-7A K-11B 8-205

102* 7-206

6-207

6-208

8-209

8-210
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 الطالب الموجودین في فصول ١٠١ و ١٠٢ الطالب الذین یستخدمون الحافالت المدرسیھ / باس سوف یدخلون عن طریق
 .المدخل رقم ٣ اما الطالب الذي یمشون الي المدرسھ اویوصلون ال المدرسھ سوف یدخلون من صالة األلعاب الریاضیة

  الصفوف التألیھ سوف تنتظم و تحضر إلى الملحق الموجود في٤١شارع لیندن

2A-001 ، 2A-002 ، 2A-003 ، 2A-004 ، 2A-007 ، 2A-008 
3A-005 ، 3A-006 ، 3A-009 ، 3A-010 ، 3A-011 ، 3A-012 

 من أجل سالمة الطالب ، لن یكون موقف السیارات متاًحا لإلنزال أو النقل. سوف یصطف الطالب ویدخلون المبنى على
 الجانب األیمن من الملحق. سیبدأ الطالب في دخول المدرسة الساعة٨:٢٠ صباحا

 تم تقدیم اإلفطار المدرسي یومیًا في مدارسنا. من الضروري أن تقوم بإكمال طلب اإلفطار / الغداء بدقة حتى یمكن 
 تحدید حالة دفع طفلك. یمكن العثور على التطبیقات ومعلومات التغذیة عن طریق زیارة موقع الویب الخاص

 .www.epsnj.org بنا على

 سوف یتناول الطالب في مرحلة ریاض األطفال الي الصف الخامس اإلفطار في الفصول الدراسیة عند
  الوصول إلى المدرسھ ٨:٢٠صباًحا

   
 تم وضع إرشادات قواعد الزي لتعزیز مستوى المظھر الذي یعزز بیئة التعلم 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 بالقلنسوات ، 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 مختلف ، فإن أي شراء لزي مدرسي للمدرسة الجدیدة سیكون أیًضا من مسؤولیة الوالد / الوصي. (االئحھ 
   رقم٥١٣٢،٥١٣٣)

برنامج اإلفطار

ي الموحدة سیاسة الزِّ

Abraham Lincoln School No. 14 
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ي الموح  قائمة الزِّ
   التربیھ البدنیة

 * تي شیرت أبیض * أو بلوز أزرق •
 * شورت أزرق * أو بنطال ریاضي أزرق 

 أحذیة ریاضیة (أسود )
 مالحظة: قد یرتدي طالب قبل ریاض الطفال الي الصف ٥ الزي الریاضي في المدرسة في أیام التربیة البدنیة. یجب على

 طالب الصف٦ -٨  إحضار الزي الریاضي الخاص بھم للتغییر لفصل التربیة البدنیة
ي الرمز لیب التي تحمل عالمة او  شعار (شعار مدرسة الحي) أو شعار ل  یجب أن تحمل جمیع عناصر الزِّ

 یجب أن تكون شورتات الكاكي علي مستوي الركبة وأن یرتدیھا الطالب  فقط بین  ١٥من مایو / أیار  وأول أكتوبر/  تشرین
  االول

Abraham Lincoln School No. 14 
 

50 Grove St., Elizabeth, New Jersey 07202 ● Ph: 908.436.5828 ● Fax: 908.436.5810 
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الصف ال٤-٨ الصفوف قبل ریاض الطفال الي الصف 
الثالث 

البنین 

قمیص أكسفورد أبیض * 
ربطة عنق زرقاء 

السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
بلوفر كاردیجان أزرق * 

بولو أزرق * 
السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي/ 

بیچ ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
كاردیجان/ ستره  أزرق

الصف ال٤-٨ الصفوف قبل ریاض الطفال الي الصف 
الثالث 

البنات

قمیص أكسفورد أبیض * 
ربطة عنق زرقاء 

السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
بلوفر كاردیجان أزرق * 

بولو أزرق * 
السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي/ 

بیچ ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
كاردیجان/ ستره  أزرق



!
ي  الموحد ھي نفسھا على مستوى المقاطعة ولكنھا قد  یرجى مالحظة أن ھذه قائمة موحدة لمعظم مدارس األحیاء. سیاسھ الزِّ

 .تختلف في اللون حسب المدرسة / األكادیمیة

  
 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
. 

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

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

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

 معلومات الطوارئ 
  إشعار بشأن الكشف الطبي

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

 التقویم / النتیجھ ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمدارس المقاطعة   

 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
   

https://www.epsnj.org.  

التواصل

➢  استمارات المنطقة

قواعد سلوك الطالب في المقاطعة

األجھزة اإللكترونیة والممتلكات الشخصیة األخرى
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 ال یجوز استخدام الھواتف المحمولة وأجھزة ا بود اجھزه التنبیھ وسماعات الرأس وأجھزة الرادیو واألجھزة  
  اإللكترونیة األخرى في المدارس. سیتم مصادرتھا إذا تمت مشاھدتھا ویجب على أحد الوالدین الحضور إلى المدرسة للتسلم

 المواد المصادرة. المدارس لیست مسؤولة عن األجھزة اإللكترونیة المفقودة أو التالفة أو في غیر محلھا.(الالئحة رقم ٥١٣١)

 تتطلب لوائح والیھ  نیوجیرسي من كل والد / وصي أو أي شخص آخرلھ حضانة او والیھ علي طفل یتراوح عمره 
 بین سنوات٦ و١٦ عاًما أن یدفع ھذا الطفل باالنتظام  في المدارس العامة في المقاطعة. یجب أن یكون الطالب حاضًرا لما ال
 یقل عن١٧١ یوما من ال١٨٠یوما من  العام الدراسي  (٩٥٪). من أجل اعتبار أنھ قد أتم بنجاح متطلبات البرنامج التعلیمي

    للصف / المقرر الذي تم تعیینھ فیھ ، ال یُسمح بأكثر من(٩) حاالت غیاب. الالئحة رقم ٥١١٣)

 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
. 

  موجب والیة نیو جیرسي ، یجب أن یحصل جمیع طالب مرحلة ما قبل الروضة على التطعیم ضد االنفلوزا  
 بحلول األول من كانون الثاني (ینایر) حتى یحضر / یداوم  إلى المدرسة. یجب أن یحصل جمیع طالب الصف السادس الوافدین
 على لقاحات معززة Tdap وMenactra قبل العودة إلى المدرسة في سبتمبر٢٠١٩. للحصول على جمیع التحدیثات الطبیة أو

مخاوف الطبیة ، یرجى االتصال بممرضة المدرسة

 ستعقد لیلة العودة إلى المدرسة یوم الجمعة ٢٠ سبتمبر أیار،٢٠١٩ خالل ھذا الوقت ، ستتاح لآلباء فرصة للتحدث  
 .مع المعلمین ، وزیارة الفصول الدراسیة ، واالشتراك في منظمھ مجلس اآلباء . یرجى النظر في التسجیل

 بإخالص

  چون بیرن
   الناظر

الحضور

السالمة واألمن

المعلومات المتعلقة بالصحة

لیلة العودة إلى المدرسة

Abraham Lincoln School No. 14 
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 طالب الصف السادس٦ معلومات ھامة
 مرفق برجاء االطالع على الرسالة التي تشیر إلى أن جمیع طالب الصف السادس

 ملزمون بتلقي جرعة معززة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الدیكي ، وكذلك جرعة
 واحدة من لقاح المكورات السحائیة ، في الیوم األول من المدرسة . عدم االمتثال
 لمتطلبات اللقاح یعني أن طفلك سیتم استبعاده من المدرسة في الیوم األول. یرجى

 .إحضار سجالت لقاح طفلك في الیوم األول من المدرسة

 بیانات الطالب
 الطالب:

 الصف / الغرفة:
  مدخل الصباح واالنصراف:صالھ األلعاب الریاضیة

  ( رجاء المالحظة : ال یجوز للطالب استخدام المدخل رقم ٣ اال في حالھ التأخیر فقط)
  سیتم تقدیم معلومات اسم المستخدم و كیفیھ الدخول علي البوار سكول في مساء العودة.

 حدد "نظم) http://www.epsnj.org :الرئیسي PowerSchool معلومات تسجیل الدخول إلى موقع
 ("PowerSchool" المعلومات / البرید اإللكتروني الخاصة بنا" ؛
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«Guardianship» 
«Mailing_Street» 
Elizabeth, NJ 07202 

 اغسطس/آب٢٠١٩                                                 

 أعزائي اآلباء / األوصیاء والعائالت

 نیابة عن الموظفین ھنا في مدرسة أبراھام لنكولن رقم١٤ ، یسرنا بكل سرور أن نرحب بجمیع عائالتنا

 الجدیدة وكذلك عائالتنا العائدین إلى العام الدراسي٢٠١٩-٢٠٢٠! نحن نتطلع إلى شراكة مثمرة معكم من

 أجل ضمان وصول أطفالنا إلى أعلى إمكاناتھم األكادیمیة الممكنة. كشركاء ، سنعمل مًعا على تنمیھ تعلیم

 ثري ومفید لطالبنا. ستكون السنة الدراسیة ملھمة وناجحة أكادیمیا. نتیجة لذلك ، سنعمل مًعا على تزوید كل

 طفل باألدوات الالزمة لیصبحوا متعلمین مدى الحیاة ومواطنین متمیزین في المستقبل. نتشارك مسؤولیة

 نجاح أطفالنا ونرید منكم أن تعرفوا أننا سنعمل بجد لتنفیذ مھمتنا - ألننا نعتقد أنھ من المھم للغایة أن یحقق كل

 طفل التمیز .

Olga Hugelmeyer John J. Byrne
Superintendent of Schools Principal 

Diane Matos Reis 
Vice-Principal (Main) 

Christine M. Casserly 
Vice-Principal (Annex) 
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  ستبدأ السنة الدراسیة ٢٠١٩-٢٠٢٠ یوم الخمیس٥ سبتمبر/أیلول،٢٠١٩. وستكون الفصول الدراسیة بین
 ٨:٢٠صباًحا وحتى٣:٠٠ مساًء. من أجل المساعدة في تسھیل االنتقال السلس ، یرجى التقید بإجراءات

 الوصول والفصل التالیة:

 ال یجب على الطالب في الصفوف من ریاض األطفال الي الصف الخامس أن یبلغوا المدرسة قبل
 الساعھ٨:٢٠  صباحا یجب على الطالب أن یصطفوا مع غرفھم الخاصة في المداخل المعینة (ترد المعلومات

  أدناه). یجب أال یدخل الطالب من الباب األمامي قبل الساعة٨:٣٠ صباحا

 الیوم األول من المدرسة / إجراءات الوصول و االنصراف

 المدخل رقم
١

 مدخل رقم ٢
 الجانب الكبیر

 مدخل رقم ٣ الباب
 األمامي

 مدخل رقم
٤ 

 مدخل رقم
٦ 

 صالھ مدخل رقم ٨
الریاضھ

 صالھ
الریاضھ

K-103 5-301 016 1-106 K-9 4-11 7-201 101*

K-104 5-302 017 1-107 K-10 4-12 7-202 102*

5-303 018 1-108 K-110 4-13 7-203 6-306

5-305 304 1-109 4-14 8-204 6-307

1-105 101* K-7A K-11B 8-205

102* 7-206

6-207

6-208

8-209

8-210

Abraham Lincoln School No. 14 
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 الطالب الموجودین في فصول ١٠١ و ١٠٢ الطالب الذین یستخدمون الحافالت المدرسیھ / باس سوف یدخلون عن طریق
 .المدخل رقم ٣ اما الطالب الذي یمشون الي المدرسھ اویوصلون ال المدرسھ سوف یدخلون من صالة األلعاب الریاضیة

  الصفوف التألیھ سوف تنتظم و تحضر إلى الملحق الموجود في٤١شارع لیندن

2A-001 ، 2A-002 ، 2A-003 ، 2A-004 ، 2A-007 ، 2A-008 
3A-005 ، 3A-006 ، 3A-009 ، 3A-010 ، 3A-011 ، 3A-012 

 من أجل سالمة الطالب ، لن یكون موقف السیارات متاًحا لإلنزال أو النقل. سوف یصطف الطالب ویدخلون المبنى على
 الجانب األیمن من الملحق. سیبدأ الطالب في دخول المدرسة الساعة٨:٢٠ صباحا

 تم تقدیم اإلفطار المدرسي یومیًا في مدارسنا. من الضروري أن تقوم بإكمال طلب اإلفطار / الغداء بدقة حتى یمكن 
 تحدید حالة دفع طفلك. یمكن العثور على التطبیقات ومعلومات التغذیة عن طریق زیارة موقع الویب الخاص

 .www.epsnj.org بنا على

 سوف یتناول الطالب في مرحلة ریاض األطفال الي الصف الخامس اإلفطار في الفصول الدراسیة عند
  الوصول إلى المدرسھ ٨:٢٠صباًحا

   
 تم وضع إرشادات قواعد الزي لتعزیز مستوى المظھر الذي یعزز بیئة التعلم 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 بالقلنسوات ، 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 مختلف ، فإن أي شراء لزي مدرسي للمدرسة الجدیدة سیكون أیًضا من مسؤولیة الوالد / الوصي. (االئحھ 
  رقم٥١٣٢،٥١٣٣)

برنامج اإلفطار

ي الموحدة سیاسة الزِّ
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ي الموحد  قائمة الزِّ

   التربیھ البدنیة
 * تي شیرت أبیض * أو بلوز أزرق •

 * شورت أزرق * أو بنطال ریاضي أزرق 
 أحذیة ریاضیة (أسود )

 مالحظة: قد یرتدي طالب قبل ریاض الطفال الي الصف ٥ الزي الریاضي في المدرسة في أیام التربیة البدنیة. یجب على
 طالب الصف٦ -٨  إحضار الزي الریاضي الخاص بھم للتغییر لفصل التربیة البدنیة

ي الرمز لیب التي تحمل عالمة او  شعار (شعار مدرسة الحي) أو شعار ل  یجب أن تحمل جمیع عناصر الزِّ
 یجب أن تكون شورتات الكاكي علي مستوي الركبة وأن یرتدیھا الطالب  فقط بین  ١٥من مایو / أیار  وأول أكتوبر/  تشرین

  االول

ي  الموحد ھي نفسھا على مستوى المقاطعة ولكنھا قد  یرجى مالحظة أن ھذه قائمة موحدة لمعظم مدارس األحیاء. سیاسھ الزِّ
 تختلف في اللون حسب المدرسة / األكادیمیة
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الصف ال٤-٨ الصفوف قبل ریاض الطفال الي الصف 
الثالث 

البنین 

قمیص أكسفورد أبیض * 
ربطة عنق زرقاء 

السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
بلوفر كاردیجان أزرق * 

بولو أزرق * 
السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي/ 

بیچ ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
كاردیجان/ ستره  أزرق

الصف ال٤-٨ الصفوف قبل ریاض الطفال الي الصف 
الثالث 

البنات

قمیص أكسفورد أبیض * 
ربطة عنق زرقاء 

السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
بلوفر كاردیجان أزرق * 

بولو أزرق * 
السراویل الكاكي أو السراویل الكاكي/ 

بیچ ** 
جوارب زرقاء 

حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة 
كاردیجان/ ستره  أزرق
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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
. 

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

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

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

 معلومات الطوارئ 
  إشعار بشأن الكشف الطبي

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

 التقویم / النتیجھ ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمدارس المقاطعة   

 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
   

https://www.epsnj.org.  

 ال یجوز استخدام الھواتف المحمولة وأجھزة ا بود اجھزه التنبیھ وسماعات الرأس وأجھزة الرادیو واألجھزة  
  اإللكترونیة األخرى في المدارس. سیتم مصادرتھا إذا تمت مشاھدتھا ویجب على أحد الوالدین الحضور إلى المدرسة للتسلم

 المواد المصادرة. المدارس لیست مسؤولة عن األجھزة اإللكترونیة المفقودة أو التالفة أو في غیر محلھا.(الالئحة رقم ٥١٣١)

التواصل

➢  استمارات المنطقة

قواعد سلوك الطالب في المقاطعة

األجھزة اإللكترونیة والممتلكات الشخصیة األخرى
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 تتطلب لوائح والیھ  نیوجیرسي من كل والد / وصي أو أي شخص آخرلھ حضانة او والیھ علي طفل یتراوح عمره 
 بین سنوات٦ و١٦ عاًما أن یدفع ھذا الطفل باالنتظام  في المدارس العامة في المقاطعة. یجب أن یكون الطالب حاضًرا لما ال
 یقل عن١٧١ یوما من ال١٨٠یوما من  العام الدراسي  (٩٥٪). من أجل اعتبار أنھ قد أتم بنجاح متطلبات البرنامج التعلیمي

    للصف / المقرر الذي تم تعیینھ فیھ ، ال یُسمح بأكثر من(٩) حاالت غیاب. الالئحة رقم ٥١١٣)

 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
. 

  موجب والیة نیو جیرسي ، یجب أن یحصل جمیع طالب مرحلة ما قبل الروضة على التطعیم ضد االنفلوزا  
 بحلول األول من كانون الثاني (ینایر) حتى یحضر / یداوم  إلى المدرسة. یجب أن یحصل جمیع طالب الصف السادس الوافدین
 على لقاحات معززة Tdap وMenactra قبل العودة إلى المدرسة في سبتمبر٢٠١٩. للحصول على جمیع التحدیثات الطبیة أو

مخاوف الطبیة ، یرجى االتصال بممرضة المدرسة

 ستعقد لیلة العودة إلى المدرسة یوم الجمعة ٢٠ سبتمبر أیار،٢٠١٩ خالل ھذا الوقت ، ستتاح لآلباء فرصة للتحدث  
 .مع المعلمین ، وزیارة الفصول الدراسیة ، واالشتراك في منظمھ مجلس اآلباء . یرجى النظر في التسجیل

 بإخالص

  چون بیرن
   الناظر

الحضور

السالمة واألمن

المعلومات المتعلقة بالصحة

لیلة العودة إلى المدرسة
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 بیانات الطالب
 الطالب:

 الصف / الغرفة:
  مدخل الصباح واالنصراف:صالھ األلعاب الریاضیة

  ( رجاء المالحظة : ال یجوز للطالب استخدام المدخل رقم ٣ اال في حالھ التأخیر فقط)
  سیتم تقدیم معلومات اسم المستخدم و كیفیھ الدخول علي البوار سكول في مساء العودة.

 حدد "نظم المعلومات / البرید) http://www.epsnj.org :الرئیسي PowerSchool معلومات تسجیل الدخول إلى موقع
 ("PowerSchool" اإللكتروني الخاصة بنا" ؛
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