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 :عزيزي أولياء األمور / أولياء األمور واألسر

 
كل سرور أن نرحب بجميع عائالتنا الجديدة ، يسرنا ب 7رقم  Terence C. Reilly School نيابة عن الموظفين هنا في مدرسة

! نحن نتطلع إلى شراكة مثمرة معك من أجل ضمان وصول أطفالنا إلى أعلى 2020-2019وكذلك عائالتنا العائدين إلى العام الدراسي 
راسية ملهمة وناجحة أكاديميا. إمكاناتهم األكاديمية الممكنة. كشركاء ، سنعمل معًا على تغذية تعليم ثري ومفيد لطالبنا. ستكون السنة الد

نتيجة لذلك ، سنعمل معًا على تزويد كل طفل باألدوات الالزمة ليصبحوا متعلمين مدى الحياة ومواطنين متميزين في المستقبل. نتشارك 
يحقق كل طفل التميزألننا نعتقد أنه من المهم للغاية أن  -مسؤولية نجاح أطفالنا ونريد منك أن تعرف أننا سنعمل بجد لتنفيذ مهمتنا  . 

 
 

 اليوم األول من المدرسة / إجراءات الوصول والفصل 
 
 

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

 
•____________________(Room #) يتم تعيين طفلك __________________________________ في الغرفة رقم  

 
. يرجى التأكد من 2020-2019سوف تجد قالدة بها رمز طفلك عليها. توفر القالدة مهمة الفصل الدراسي للطفل للعام الدراسي  •

(2) ألسبوعين األولينارتداء القالدة إلى المدرسة يوميًا ل . 
 

األقرب إلى تقاطع الشارع الثاني -يجب ترك طالب مرحلة ما قبل الروضة والتقاطهم عند المدخل األخير في شارع لوميس  • . 
 
 

 برنامج اإلفطار 
 

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

www.epsnj.org. 
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 قواعد المالبس المدرسية 
 
  

 .تم وضع إرشادات قواعد الزي لتعزيز مستوى المظهر الذي يعزز بيئة التعلم مع توفير الراحة المعقولة لجميع الطالب
 

ومن المتوقع أن يرتدي الزي الرسمي على أساس يومي. يرجى مالحظة أن القبعات والعصابات واألوشحة وغيرها من أدوات الرأس 
مغطاة بالقلنسوات ، ليست جزًءا من الزي المدرسي وال يجب ارتداءها. تقع على عاتق الوالد / غير المناسبة ، بما في ذلك المالبس ال

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

 (EBOE 5132 ، 5133 رمز سياسة)
 

 
Preschool مالبس مرحلة ما قبل المدرسة 

 
 المالبس المدرسية للتربية البدنية

 
 قميص أبيض أو قميص من النوع الثقيل باللون األزرق مع شعار مدارس إليزابيث العامة
ألزرق الداكن مع شعار مدارس إليزابيث العامةا Sweatpants شورت البحرية الداكن أو  

 أحذية رياضية (أي لون)
 

سوف يعلمك معلم طفلك في أي يوم / أيام لديه / هي صالة ألعاب رياضية حتى يتمكن الطالب من تقديم التقارير إلى المدرسة مرتدية 
 .زيه الرياضي

 اللوازم المقترحة 
 

ما قبل المدرسة ، يرجى إحضار العناصر المقترحة التالية إلى المدرسة معك في اليوم األولمن أجل تعزيز تجربة طفلك في مرحلة  : 
 

 مجموعتان كاملتان من المالبس المناسبة للموسم (قميص ، بنطلون ، جوارب ، مالبس داخلية)
حجم بطانية السرير 1حجم ورقة السرير و  1  

 حقيبة ظهر صغيرة واحدة بدون عجالت
ات / السحب (إذا لزم األمر)الحفاظ  

 مربع من األنسجة 1
 صندوق مناديل 1

 مضخة صابون صغيرة من رغوة الصابون 1

 الفتيات أوالد
 قميص بولو أزرق

 السراويل الكاكي
 جوارب زرقاء داكنة

 حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة
 سترة كارديجان البحرية (اختياري في الطقس الدافئ)

 قميص بولو أزرق
 كاكي البلوز

 الجوارب البحرية الزرقاء أو الجوارب
 حذاء أسود مسطح مناسب للمدرسة

 سترة كارديجان البحرية (اختياري في الطقس الدافئ)
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صورتان عائليتان لعرضهما على األشجار العائلية في الفصول الدراسية لدينا (هذا يساعد الطفل على الشعور "بالمنزل" في بيئة جديدة 
 .(ويسمح له / لها أن يفخر في األسرة و / أو التقاليد الثقافية

 
األخيريرجى التأكد من تسمية جميع العناصر ، وذلك باستخدام كل من االسم األول و * . 

 
 االتصاالت 

 
من المهم للغاية أن يكون لدينا أحدث أرقام الهواتف وعنوان المنزل حتى نتمكن من االتصال بك في حالة الطوارئ أو لمناقشة  

ي إذا كان هناك تغيير في العنوان ولرئيسي في أي وقت خالل العام الدراستقدم طفلك. يرجى التأكد من إخطار كل من المعلم والمكتب ا  
 .أو رقم الهاتف. من المتوقع أن يكون التواصل المفتوح بين المنزل والمدرسة أحد أهم مفاتيح النجاح األكاديمي في المدرسة /

 
 

 نموذج المدرسة (District Forms) 
 

ةيرجى مراجعة وتوقيع وإرجاع حزمة المعلومات مع طفلك في اليوم األول من المدرس  . 
 

 نموذج الطوارئ 2020 - 2019
 طالب اإلنترنت وشبكة إذن النموذج
 نموذج االفراج عن وسائل اإلعالم

 نموذج موافقة ولي األمر / الوصي على الموقع
 معلومات الطوارئ 

 إشعار بشأن الشكل المادي
 إذن باإلفصاح عن المعلومات الطبية السرية

الطالب عن الفصل الدراسي: نموذج طلب فصل 45النشرة   
 تقويم مدرسة مقاطعة إليزابيث 2020 - 2019

 

 قواعد سلوك الطالب في مقاطعة إليزابيث 
 

عالية البرنامج التعليمي تنعكس ، جزئيًا ، في سلوك يعتقد مجلس التعليم أن البرنامج التعليمي الفعال يتطلب بيئة مدرسية منظمة وأن ف 
التالميذ. يتوقع مجلس التعليم من التالميذ أن يتصرفوا بما يتماشى مع مستوى نضجهم ، مع مراعاة حقوق ورفاهية التالميذ اآلخرين ، 

ق المدرسية والمعداتوموظفي المدارس ، والغرض التعليمي الذي تقوم عليه جميع األنشطة المدرسية ، ورعاية المراف . 
 

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

عاًما أن  16سنوات و  6يل نيوجيرسي من كل والد / وصي أو أي شخص آخر حضانة وسيطرة طفل يتراوح عمره بين تتطلب تماث
يوًما  180عاًما مدته  171يدفع هذا الطفل بانتظام إلى المدارس العامة في المقاطعة. يجب أن يكون الطالب حاضًرا لما ال يقل عن 

) 9متطلبات البرنامج التعليمي للصف / المقرر الذي تم تعيينه فيها ، ال يُسمح بأكثر من تسعة (من أجل اعتبار أنه قد أتم بنجاح  .(95٪)
  .حاالت تغيب

 (EBOE 5113 رمز سياسة)

 السالمة واألمن 
 

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

 
 المعلومات المتعلقة بالصحة 

 
وفقًا لوالية نيوجيرسي ، يجب أن يحصل جميع طالب مرحلة ما قبل الروضة على التطعيم ضد اإلنفلونزا بحلول األول من   

ل الذهاب إلى المدرسة. للحصول على جميع التحديثات الطبية أو المخاوف الطبية ، يرجى االتصال بممرضة المدرسةيناير من أج . 
 
 

 ليلة العودة إلى المدرسة 
 

مساًء. خالل هذا الوقت ، ستتاح لآلباء  6:00في تمام الساعة  2019سبتمبر  25ستُعقد ليلة العودة إلى المدرسة يوم األربعاء الموافق 
للتحدث مع المعلمين ، وزيارة الفصول الدراسية ، واالشتراك في فرصة  PTO. يرجى النظر في التسجيل. 

 
إلى بدء عام دراسي ناجح آخر معك. نتطلع إلى مواصلة عملنا  7رقم  Terence C. Reilly School يتطلع أعضاء فريقنا في مدرسة

 5. ستترك مدرستنا إرثًا يغير وجه التعليم في هذه المدينة ... ويبدأ في للمساعدة في بناء مجتمع مدرسي يمكننا جميعًا أن نفخر به
  .سبتمبر

 
 بإخالص،

Theodore Panagopoulos 
Principal 
 مدير مدرسة

 


