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2019أغسطس   
 

 :أعزائي اآلباء / األوصياء والعائالت
 

يسرنا بكل سرور أن نرحب بجميع عائالتنا الجديدة وكذلك عائالتنا  ، Madison - Monroe School No. 16 نيابة عن الموظفين هنا في
! نحن نتطلع إلى شراكة مثمرة معك من أجل ضمان وصول أطفالنا إلى أعلى إمكاناتهم األكاديمية 2020 - 2019م الدراسي العائدين إلى العا

ل معًا الممكنة. كشركاء ، سنعمل معًا على تغذية تعليم ثري ومفيد لطالبنا. ستكون السنة الدراسية ملهمة وناجحة أكاديميا. نتيجة لذلك ، سنعم
باألدوات الالزمة ليصبحوا متعلمين مدى الحياة ومواطنين متميزين في المستقبل. نتشارك مسؤولية نجاح أطفالنا ونريد  على تزويد كل طفل

ألننا نعتقد أنه من المهم للغاية أن يحقق كل طفل التميز -منك أن تعرف أننا سنعمل بجد لتنفيذ مهمتنا   
 

 والفصل الوصول إجراءات / المدرسة من األول اليوم  
 

صباًحا  8:20. وستكون الفصول الدراسية بين الساعة 2019سبتمبر ،  5يوم الخميس ،  2020 - 2019أ السنة الدراسية ستبد
مساًء. من أجل المساعدة في تسهيل االنتقال السلس ، يرجى التقيد بإجراءات الوصول والفصل التالية 3:00وحتى  : 

 
كل يوم دراسي. سيتم اعتبار الطالب الذين يصلون إلى المدرسة بعد الساعة صباًحا لإلشارة إلى بداية  8:20يرن الجرس الساعة 

صباًحا في وقت متأخر ويجب الحصول على تأشيرة دخول من المكتب الرئيسي. سيحصل الطالب بعد ذلك على بطاقة  8:20
 .متأخرة مدرجة في بطاقة تقريرهم

 
 الوصول

 في اليوم األول من المدرسة ، يتم الترحيب باآلباء واألمهات لسير طفلهم في المدرسة لمقابلة
 .مدرس

مباشرة إلى المدخل الرئيسي للملحق 3الطالب في الصفوف إلى الروضةطالب  من يجب أن يذهب الطالب  (K-3). 
ANNEX 

4-8( يجب على الطالب في الصفوف من الرابع إلى الثامن التوجه مباشرة إلى المدخل الرئيسي للمبنى الرئيسي . 
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 الفصل
 (TCU)  الخاصة بهممساًء عبر وحدات  2:55سيتم فصل طالب مرحلة ما قبل الروضة في الساعة .( Pre-K) 

مساءً  2:50سوف يغادر طالب رياض األطفال في الساعة  .(K) 
مساءً  2:55سوف يغادر طالب الصف األول في الساعة  .(Grade 1) 

والصف األول من الدخول إلى المدخل الرئيسي للملحق والتقاط طفلهم من صفه  الروضة أطفالسيتمكن أولياء األمور 
يالدراس  

 
3-2مساًء. للطالب في الصفوف  3:00الساعة  تتم إجراءات الفصل في فترة ما بعد الظهر في المبنى الملحق : 

(ANNEX) 
و: جميع طالب الصف الثاني والثالثشارع مونر •  
 مدخل جانبي بالقرب من التمثال في الجادة الشمالية

(North Avenue) 
3-107 ,  3-B5 الغرف 

 
مساءً  3:00من الضروري أن يتم أخذ الطالب في الوقت المحدد في نهاية اليوم في تمام الساعة  . 

 
مساءً  2:55حافلة في الساعة سيتم استدعاء الطالب الذين يعودون إلى المنزل بال  

 
 

إذا لزم األمر ، يرجى الترتيب المسبق لمن سيكون مسؤوالً عن طفلك في الفصل. يرجى اإلشارة إلى المكان الذي يجب أن يلتقي فيه طفلك 
نًا المسؤول عن التقاط طفل أصغر سناً االنتظار فل األكبر سبالشخص المعين من أجل التقاطه أو المشي إلى المنزل. يجب على الط

 .خارج المخرج ألصغر طفل أو اتخاذ قرار بشأن مكان اجتماع متبادل خارج المبنى
 

يرجى ركن سيارتك بشكل مناسب واالمتثال لجميع قوانين المرور على النحو المحدد ؛ ال نريدك أن تحصل على تذكرة أو تكون في وسط 
ن الخطر. غالبًا ما يكون شارع نورث مزدحًما بالسيارات والشاحنات. استخدم موقف السيارات إذا لزم األمر. من أي نوع م

 .فضلك ال حديقة مزدوجة أو ثالثية
 

 اإلفطار برنامج  
 

يتم تقديم اإلفطار المدرسي يوميًا في مدارسنا. من الضروري أن تقوم بإكمال طلب اإلفطار / الغداء بدقة حتى يمكن  
 تحديد حالة الدفع لطفلك. يمكن العثور على التطبيقات ومعلومات التغذية عن طريق زيارة موقع الويب الخاص بنا على

www.epsnj.org. 
 

صباًحا في كال الكافيتيريا. في  8:15صباًحا إلى الساعة  7:50من الساعة  K-8 سيتم تقديم وجبة اإلفطار للطالب في الصفوف
صباًحا ، سيقدم الطالب في الصفوف من الروضة حتى الصف الثامن إلى الفصول الدراسية 8:20الساعة  . 

 
 قواعد المالبس المدرسية 

 
المعقولة لجميع الطالب د الزي لتعزيز مستوى المظهر الذي يعزز بيئة التعلم مع توفير الراحةتم وضع إرشادات قواع  

 
ومن المتوقع أن يرتدي الزي الرسمي على أساس يومي. يرجى مالحظة أن القبعات والعصابات واألوشحة وغيرها من أدوات 

تشكل جزًءا من الزي المدرسي وال يجب ارتداؤها. تقع على الرأس غير المناسبة ، بما في ذلك المالبس المغطاة بالغطاء ، ال 



 

Madison – Monroe School No. 16 
 

1091 North Avenue, Elizabeth, New Jersey 07201 ● Ph: 908.436.5755 ● Fax: 908.436.5756 
Email: difonzan@epsnj.org ● Website: www.epsnj.org 

 

خرى لديها زي مدرسي عاتق الوالد / الوصي مسؤولية شراء الزي المدرسي المناسب لطفله. إذا انتقل الطالب إلى مدرسة أ
  .مختلف ، فإن أي شراء لزي مدرسي للمدرسة الجديدة سيكون أيًضا من مسؤولية الوالد / الوصي

 (EBOE 5132 ، 5133 رمز سياسة)
 

 
 قائمة المالبس المدرسية للطالب

 
 

الد
أو

 

Grades PK – 3 صف دراسي Grades 4-8 صف دراسي 
 * بولو أزرق

 ** السراويل الكاكي أو السراويل الكاكي
 جوارب زرقاء

 حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة
  كارديجان أزرق

 * قميص أكسفورد أبيض
 ربطة عنق زرقاء

 ** السراويل الكاكي أو السراويل الكاكي
 جوارب زرقاء

د مسطح مناسب للمدرسةحذاء أسو  
 * بلوفر كارديجان أزرق

   

ت
تيا

الف
 

Grades PK – 3 صف دراسي Grades 4-8 صف دراسي 
 * بولو أزرق

 ** السراويل الكاكي أو السراويل الكاكي
 جوارب زرقاء

 حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة
  كارديجان أزرق

 * قميص أكسفورد أبيض
 ربطة عنق زرقاء

 ** السراويل الكاكي أو السراويل الكاكي
 جوارب زرقاء

رسةحذاء أسود مسطح مناسب للمد  
 * بلوفر كارديجان أزرق

   
 لتعليم الرياضي

 
 * تي شيرت أبيض * أو بلوز أزرق •

 * شورت أزرق * أو بنطال رياضي أزرق •
 أحذية رياضية (أسود) •

 
 

إحضار  8-6الزي الرياضي في المدرسة في أيام التربية البدنية. يجب على طالب الصف  PK - 5 مالحظة: قد يرتدي طالب
 .الزي الرياضي الخاص بهم لتغيير لفصل التربية البدنية

 
 .(شعار مدرسة الحي) أو شعار المدرسة LEAP يجب أن تحمل جميع العناصر التي تحمل عالمة النجمة شعار *

 
مايو وأول أكتوبر 15يجب أن تكون شورتات الكاكي عالية في الركبة وأن يرتديها فقط بين  ** . 

 
يرجى مالحظة أن هذه قائمة موحدة لمعظم مدارس األحياء. السياسة الموحدة هي نفسها على مستوى المقاطعة ولكنها قد تختلف 

 .في اللون حسب المدرسة / األكاديمية
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 االتصاالت 
 

أن يكون لدينا أحدث أرقام الهواتف وعنوان المنزل حتى نتمكن من االتصال بك في حالة الطوارئ أو  من المهم للغاية 
لمناقشة تقدم طفلك. يرجى التأكد من إخطار كل من المعلم والمكتب الرئيسي في أي وقت خالل العام الدراسي إذا كان هناك تغيير 

التواصل المفتوح بين المنزل والمدرسة أحد أهم مفاتيح النجاح األكاديمي في  في العنوان و / أو رقم الهاتف. من المتوقع أن يكون
 .المدرسة

 
 نموذج المدرسة (District Forms) 

 
 .يرجى مراجعة وتوقيع وإرجاع حزمة المعلومات مع طفلك في اليوم األول من المدرسة 

 
 نموذج الطوارئ 2020 - 2019 •

 طالب اإلنترنت وشبكة إذن النموذج •
وسائل اإلعالمنموذج االفراج عن  •  

 نموذج موافقة ولي األمر / الوصي على الموقع •
 معلومات الطوارئ •
 إشعار بشأن الشكل المادي •

 إذن باإلفصاح عن المعلومات الطبية السرية •
: نموذج طلب فصل الطالب عن الفصل الدراسي45النشرة  •  

  التقويم مدرسة 2020 - 2019 •
 

  اطعة إليزابيثقواعد سلوك الطالب في مق  
 
 يعتقد مجلس التعليم أن البرنامج التعليمي الفعال يتطلب بيئة مدرسية منظمة وأن فعالية البرنامج التعليمي تنعكس ، جزئيًا  

ية في سلوك التالميذ. يتوقع مجلس التعليم من التالميذ أن يتصرفوا بما يتماشى مع مستوى نضجهم ، مع مراعاة حقوق ورفاه ،
التالميذ اآلخرين ، وموظفي المدارس ، والغرض التعليمي الذي تقوم عليه جميع األنشطة المدرسية ، ورعاية المرافق المدرسية 

 .والمعدات
 

  للحصول على النسخة الكاملة لسياسة قواعد سلوك الطالب ، يرجى زيارة
https://www.epsnj.org. 

 
 

 األجهزة اإللكترونية والممتلكات الشخصية األخرى 
 
والصفارات وسماعات الرأس وأجهزة الراديو واألجهزة اإللكترونية  iPod ال يجوز استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة  

ى أحد الوالدين الحضور إلى المدرسة اللتقاط المواد األخرى في المدارس. سيتم مصادرتها إذا تمت مشاهدتها ويجب عل
  .المصادرة. المدارس ليست مسؤولة عن األجهزة اإللكترونية المفقودة أو التالفة أو في غير محلها

 (EBOE 5131 رمز سياسة)
 

 الحضور 
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ل يتراوح تشترط والية نيو جيرسي على كل والد / وصي أو غيره من األشخاص الذين لديهم حضانة وسيطرة على طف 
عاًما دفع هذا الطفل بانتظام لاللتحاق بالمدارس العامة في المقاطعة. يجب أن يكون الطالب حاضًرا لما  16سنوات و  6عمره بين 
٪). من أجل اعتبار أنه قد أتم بنجاح متطلبات البرنامج التعليمي للصف / المقرر الذي 95يوًما ( 180عاًما مدته  171ال يقل عن 
) حاالت تغيب9يها ، ال يُسمح بأكثر من تسعة (تم تعيينه ف . 

 (EBOE 5113 رمز سياسة) 
 

 السالمة واألمن 
 

األمن يرجى مالحظة أن سالمة طالبنا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا. لذلك ، يرجى الحصول على بطاقة هوية تحمل صورة شخصية متاحة بسهولة لحراس 
البيئة المدرسية المنظمة ضرورية لنجاح برنامجنا التعليمي من أجل الحصول على تصريح زائر عند دخول المبنى. . 

 

  المعلومات المتعلقة بالصحة 
 
وفقًا لوالية والية نيوجيرسي ، يجب أن يحصل جميع طالب مرحلة ما قبل الروضة على التطعيم ضد اإلنفلونزا بحلول   

الوافدين الحصول على لقطات معززةاألول من يناير حتى يذهبون إلى المدرسة. يجب على جميع طالب الصف السادس   Tdap 
. للحصول على جميع التحديثات الطبية أو المخاوف الطبية ، يرجى 2019قبل العودة إلى المدرسة في سبتمبر  Menactra و

 .االتصال بممرضة المدرسة
 

 ليلة العودة إلى المدرسة 
 

مساًء. خالل هذا الوقت ،  6:00في تمام الساعة  2019أكتوبر  3ستعقد ليلة العودة إلى المدرسة يوم الخميس الموافق  
يرجى النظر في التسجيل. نتطلع  .PTO ستتاح لآلباء فرصة للتحدث مع المعلمين ، وزيارة الفصول الدراسية ، واالشتراك في

16إلى الحصول على عام ملهم ومحفز وناجح هنا في مدرسة ماديسون مونرو رقم  . 
 
 

 ،مع تحياتي
 

 
 
 

Antonio DiFonzo 
Principal 
 مدير مدرسة

 


