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 الحضور
ي 

ا و�ف يتحمل اآلباء وأول�اء األمور المسؤول�ة األساس�ة عن ضمان وصول الطالب إ� المدرسة يوم��
 الوقت المحدد. 

ي حالة تغ�ب الطالب أو تأخرە ، �جب 
 ع� الوالدين االتصال بالمدرسة ع� الفور. �ف

 الغ�اب بعذر
 حاالت غ�اب�ة مرض�ة متتال�ة.  3مرض الطفل. مالحظة الطب�ب مطل��ة بعد • 
 موعد طب�ب أو طب�ب أسنان•

 مرض أو وفاة أحد أفراد األ�ة من خارج المدينة• 
 ثالثة أ�ام داخل وال�ة ني��ورك أو خمسة أ�ام خارج الوال�ة. • 
 مثول أمام المحكمةال• 
 االحتفاالت الدين�ة• 

 الغ�اب بدون عذر
ة النوم •    ك��
 الحافلة. ب عدم اللحاق• 
 اإلجازات العائل�ة• 
رة أو غ�ي الموثقة بدون عذر•   تعت�� جميع حاالت الغ�اب غ�ي الم��

-585حضور الطالب ع� الرقم  إذا كانت لد�ك أسئلة بخصوص س�اسة الحضور ، فاتصل بمكتب
262-8105 .  

ي الواجب ال
 / القراءة بييت

ا من عمل�ة التعلم ، و�دعم عادات الدراسة الج�دة ، والمسؤول�ة الفرد�ة  ا مهم� �ي جزء�
ف �عد الواجب الم�ف

ي المدرسة ، وتوفر 
ل�ة الج�دة ذات صلة ، وتعزز ما يتعلمه الطالب �ف ف ، و�دارة الوقت. الواجبات الم�ف

ي فرصة أخرى لآلباء واألوص�اء 
ا �ف ي تعل�م أطفالهم. "�صبح األطفال أ��� نجاح�

وأفراد األ�ة للمشاركة �ف
�ي �شكل �شط  ف فهذا ُ�ظهر لألطفال أن ما �فعلونه  -المدرسة عندما يهتم أول�اء األمور بواجبهم الم�ف

 مهم بالنسبة لهم. 
 

ل�ة ض �ي هو دعم تعلم الطالب و�نج الغرض من الواجبات الم�ض ف ازاتهم عال�ة الغرض من الواجب الم�ف
�ي هو امتداد لتج��ة الفصل الدرا�ي المعينة من قبل المعلم لتع��ز تعلم الطالب. 

ف  الجودة. الواجب الم�ف
ً على نجاح  الشراكة بین المنزل والمدرسة ً إیجابیا تؤثر الشراكة القویة بین المنزل والمدرسة تأثیرا

 .الطالب واألسر دوًرا مھًماالطالب. لجعل تجربة الواجبات المنزلیة ذات مغزى ، یلعب 
 :یتم تشجیع الطالب على

 أكمل جمیع الواجبات المنزلیة •
 تأكد من أنھ یفھم بوضوح الواجب المنزلي المحدد •
 الواجبات المنزلیة المطلوبةإدارة الوقت والمواد إلكمال جمیع  •

 :یتم تشجیع العائالت على
 المنزلیة بنجاحتوفیر مساحة بیئة متسقة تعزز إكمال الواجبات  •
 دعم انجاز الواجبات المنزلیة •
اتصل بالمدرس إذا كان طفلھم غیر قادر باستمرار على القیام بالعمل بنفسھ أو إذا ظھرت تحدیات أو  •

 .أسئلة
 

دقیقة یومیًا خارج الیوم الدراسي التعلیمي. یتم تشجیع  30-20من المتوقع أن یقرأ كل طالب ما ال یقل عن 
دقیقة.  15-10ئالت في مرحلة ما قبل الروضة على القراءة معًا كل یوم لمدة ال تقل عن الطالب والعا

البحث واضح: األطفال الذین یقرؤون ، والذین یقرؤون للمتعة ، یكونون أكثر نجاًحا في المدرسة من 
 راءة ممتعة!الق -األطفال الذین ال یقرؤون. دعونا نمنح أطفالنا السبق في النجاح من خالل دعم القراءة 



 

  الطعام ماتخد
ي كل مدرسة. �مكن الوصول إ� القوائم الشه��ة

 لوجبات الطعام اإلفطار والغداء مجان�ان لجميع الطالب �ف
��من الصفحة الرئ�س�ة لموقع ال والقوائم" انقر فوق "خدمات الطعام المدرس�ة  www.rcsdk12.org . ة ، �ت

ي الصفحة 
ي عالمة التب��ب "اآلباء" ، أو رمز خدمة الطعام �ف

ي القائمة المنسدلة "ك�ف �مكننا المساعدة" �ف
�ف

 الرئ�س�ة. 

ي 
 PowerSchool بوابة الوالدين �ض

�ي تطبيق محمول سهل االستخدام و�وابة و�ب مصممة  PowerSchool Parent Portal بوابة
ي مراقبة التقدم 

األ�اد��ي للطفل. �مكن ألول�اء األمور والطالب مراقبة الدرجات وعرض للمساعدة �ف
ي الوقت الفع�ي 

 .بطاقات التقار�ر والتحقق من تقار�ر الحضور �ف
  www.rcsdk12.org/parentportal لم��د من المعلومات ومقاطع الف�ديو التعل�م�ة ، ير�� ز�ارة

الخاص بك ، ير��  PowerSchool Portalإلضافة الطالب إ� حساب  الرمز الخاص. للحصول ع� 
 االتصال بمدرسة طفلك. 

 
ي المد

 ارسالتسج�ل �ض
ي 
ي مركز إيواء و�سج�ل الطالب الموجود �ف

ي المدرسة �ف
 :�مكن للوالدين / األوص�اء �سج�ل أطفالهم �ف

  
131 West Broad Street 

Rochester, New York 14614 
Phone (585) 262-8241  

ي كل خطوة من خطوات عمل�ة التسج�ل. 
س�ساعد موظفو مركز �سج�ل الطالب اآلباء / األوص�اء �ف

و�د أول�اء األمور بمعلومات حول المدارس المتاحة ألطفالهم لمساعدة اآلباء ع�  ف كما س�قومون ب�ت
 .اتخاذ قرار مستن�ي 

ا مساعدة أول�اء أم ي مركز سيتم أ�ض�
�ة �ف ف ور / أول�اء أمور األطفال الذين يتحدثون لغة أخرى غ�ي اإلنجل�ي

ي تحد�د أفضل مكان أ�اد��ي 
�سج�ل الطالب. سيتم توف�ي تقي�م لغوي لطفلهم. س�ساعد التقي�م �ف

 للطالب. 
 

 اخت�ار المدرسة االبتدائ�ة والتسج�ل
ي 

ف  1�جب أن يبدأ األطفال الذين يبلغون من العمر خمس سنوات �ف د�سم�� أو قبله عمل�ة التسج�ل بني
. تقسم عمل�ة  1يناير و  ي سبتم��

ي رو�شس�ت مدرسة االبتدائ�ة اخت�ار المارس لبدء ر�اض األطفال �ف
إ�  �ف

ي والجنوب. �مكن للوالدينللثالث مناطق  ي والشمال الغري�
�ت ف جميع  حضور: الشمال ال�ش االخت�ار من بني

ي ذلك المدرسة المجاورة لهم) ، وكذلك من العد�د من 
ي �ع�شون فيها (بما �ف ي المنطقة اليت

المدارس �ف
 .المدارس "ع� مستوى المدينة" المفتوحة لجميع الطالب ، إذا كانت المساحة متوفرة

ي فصل الشتاء. و�ي 
ي ذلك الوقت يتم إرسال طلبات اخت�ار المدرسة إ� أول�اء األمور �ف

ا �ف  متوفرة أ�ض�
�ل ع� ف  ع� موقع المنطقة التعل�م�ة ، إ� جانب مواد التسج�ل القابلة للت�ف

www.rcsdk12.org/enroll .  ا ملفات تع��ف ل�ل مدرسة ابتدائ�ة ع� الموقع تتوفر أ�ض�
ي 
ويف  .اإلل��ت

ي المدر 
ي لتسج�ل طفلك �ف

ي ذلك الحضانة ور�اض األطفال ، أو أي طالب جد�د �ف
سة االبتدائ�ة ، بما �ف

ي 
ف و�سج�ل الطالب �ف  . West Broad Street 131المنطقة ، قم ب��ارة مركز تعيني

 
ي تأ�د من إحضار ما ��ي 

 :عند �سج�ل طالب ابتدائئ
ها من الوثائق المرض�ة كدل�ل ع� الس•  ن. بطاقة �سج�ل �سخة من شهادة م�الد الطفل أو غ�ي

ا لتسج�ل أي طالب ط�  . األجانب ل�ست �ش
 
 من مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص بك جدول اللقاحات• 

http://www.rcsdk12.org/
http://www.rcsdk12.org/parentportal
http://www.rcsdk12.org/enroll


 

 أو فاتورة الهاتف أو عقد اإل�جار أو الرهن العقاري) خدماتإثبات العنوان (ع� سب�ل المثال ، فاتورة ال •
 إثبات الوصا�ة (إذا كان الطفل ال �ق�م مع والد�ه) •
 صورة للوالد / الو�ي المسجل تحد�د  •
ي الصفوف من ر�اض األطفال وحيت الصف الثامن ، • 

ي المنطقة التعل�م�ة و�ف
ا �ف إذا كان الطفل جد�د�

ي المدرسة السابقة
 . فستحتاج إ� بطاقة تق��ر أو مستند ذي صلة �ش�ي إ� مستوى الطفل �ف

 
 والتسج�لالمدرسة الثان��ة (الصفان السابع والتاسع) االخت�ار 

ا  نت. تتوفر أ�ض� ي العام التا�ي ع�� اإلن�ت
ف السابع والتاسع �ف يتم اخت�ار الطالب الذين س�دخلون الصفني

ف السابع  ي الصفني
. تعرف ع� ك�ف�ة التسج�ل �ف ي

ويف ملفات تع��ف ل�ل مدرسة ثان��ة ع� الموقع اإلل��ت
 .  ww.rcsdk12.org/enrollwوالثامن ع� 

 
 :عند �سج�ل طالب ثانوي تأ�د من إحضار ما ��ي 

ها من الوثائق كدل�ل ع� العمر. بطاقة �سج�ل األجانب ل�ست  • �سخة من شهادة م�الد الطفل أو غ�ي
ا لتسج�ل أي طالب ط�  �ش

 .من مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص بك جدول اللقاحات •
أو فاتورة الهاتف أو عقد اإل�جار أو عقد اإل�جار  خدماتالمثال ، فاتورة الإثبات العنوان (ع� سب�ل  •

 أو الرهن العقاري)
 إثبات الوصا�ة (إذا كان الطفل ال �ق�م مع والد�ه) •
 تحد�د صورة للوالد / الو�ي المسجل •
ي الصفوف • 

ي المنطقة التعل�م�ة و�ف
ا �ف �ر أو مستند ، فستحتاج إ� بطاقة تق�  K-8إذا كان الطفل جد�د�

ي الصفوف 
ي المدرسة السابقة. إذا كان الطالب �ف

، فستحتاج  12-9ذي صلة �ش�ي إ� مستوى الطالب �ف
 إ� �سخة ثان��ة

 
 ، أو ز�ارتنا ع�8241-262-585للحصول ع� معلومات إضاف�ة ، ير�� االتصال ع� 

. nrollwww.rcsdk12.org/e  
 

 برامج ما قبل الروضة
ي برامج رو�شس�ت لمرحلة ما قبل الروضة األساس لألداء األ�اد��ي العا�ي وتضع األساس لما يتوقع  تبيف

ي المدرسة االبتدائ�ة والثان��ة
 .أن يتعلمه األطفال و�فعلونه أثناء تقدمهم �ف

ي معظم الم 6تبلغ مدة برامج ما قبل الروضة 
دارس االبتدائ�ة ، ومرك��ن لمرحلة ساعات و�تم تقد�مها �ف

ي جميع أنحاء المدينة. يتم تقد�م 
ة �ف ما قبل الروضة تديرهما المنطقة ، ومنظمات مجتمع�ة منت�ش

ي 
ف باللغة اإلسبان�ة. يتم تقد�م  33و  22و  17و  9المدارس  برامج ما قبل الروضة ثنائ�ة اللغة �ف للناطقني

ي 
 .50و  15و  5المدارس  برنامج ما قبل الحضانة متعدد اللغات �ف

ي 
كانون   1كانون األول أو بحلول   1�مكن لألطفال الذين يبلغون من العمر ثالث سنوات أو أر�ــع سنوات �ف

) التسج�ل لبدء مرحلة ما قبل الروضة  ). جميع سكان المدينة  PRE-Kاألول (د�سم�� ي أ�لول (سبتم��
�ف

ي الذين �ستوفون المعاي�ي العم��ة مؤهلون للحصول ع�  ي المنطقة اليت
برامج ما قبل ر�اض األطفال �ف

 .تبلغ من العمر ثالث إ� أر�ــع سنوات
ا إ�  85-262-8140لم��د من المعلومات ، اتصل ع�  ون�� ا إل��ت   PreK@rcsdk12.org، أو أرسل ب��د�

 .  www.rocprek.org، أو قم ب��ارة 
 

 وسائل النقل
ي يرتادونها واألطفال الذين �عانون  الطالب الذين �ع�شون ع� بعد أ��� من م�ل ونصف من المدرسة اليت
ا من  من إعاقات معينة �حصلون ع� مواصالت مجان�ة من و�� المدرسة. �ستخدم المقاطعة م��ج�

) لنقل الطالب. يتم إرسال RTSوخدمة النقل اإلقل��ي ( الحافالت المدرس�ة الصفراء المتعاقد عليها 
جميع معلومات النقل الخاصة بالطالب إ� أول�اء األمور قبل اليوم األول من المدرسة. س�حصل طالب 

http://www.rcsdk12.org/enroll
http://www.rcsdk12.org/enroll
mailto:PreK@rcsdk12.org
http://www.rocprek.org/


 

�د قبل اليوم األول بطاقة ركوب مؤقتة للع�  RTSالمدارس الثان��ة الذين يركبون حافالت  ي ال��
حافلة �ف

 ة للطالب من قبل كل مدرسة. �دائم بطاقات ركوبصدار من المدرسة. سيتم إ
 

ي مدرسة خاصة أو ض�قة أو مستأجرة ، ف�جب تقد�م طلب جد�د للمواصالت 
إذا كان طفلك �درس �ف

 .كل عام بحلول األول من أب��ل
ي إ�

ويف �د اإلل��ت  :�جب إرسال جميع طلبات المدارس الخاصة والض�قة والمستأجرة ع�� ال��
Transportation.Requests@rcsdk12 .  

 :إ�او الذهاب ا
Office of Student Equity and Placement 

 Central Office 
131 W. Broad Street, 14614 

 
بطفلك أو مكتب  ةاصالمدرسة الخ ادارة عالمإذا تغ�ي عنوانك خالل العام الدرا�ي ، �جب عل�ك إ

حقوق الطالب والتنس�ب حيت �مكن اتخاذ ترتيبات النقل المناسبة. اآلباء مسؤولون عن سالمة 
اف عليهم قبل ركوب الحافلة كل صباح و�عد نزول الطفل من الحافلة بعد ظهر كل يوم.   أطفالهم واإل�ش

 
 الذين يركبون الحافلة معلومات مهمة للطالب

 ابحث عن مقعد ع� الفورعند ركوب الحافلة ،  •
ب • ف أو األ�ل أو ال�ش  ممن�ع التدخني
ام وطاعة سائقك و / أو مرافقك •  اح�ت
ام الطالب اآلخ��ن وممتل�اتهم •  اح�ت
 عدم استخدام األلفاظ الناب�ة أو اللغة المسيئة •
ي مقعدك أثناء تحرك الحافلة •

 ابق �ف
ك الورق أو القمامة ع� األرض�ات أو  •  المقاعدال ت�ت
ف داخل الحافلة •  حافظ ع� الرأس وال�دين والذراعني
ي �مكن أن �شكل مخاطر ع�  • ف والحقائب اليت ف والساقني حافظ ع� الممرات خال�ة من الذراعني

ي حالة الطوارئ سالمة الطالب اآلخ��ن الذين �صعدون إ� الحافلة و�مكن أن �سد 
 الط��ق �ف

 كن مهذبا وتحدث بهدوء •
وع مدر�ي ال ال ُ�سمح ل • لطالب ب�حضار أش�اء مثل الحيوانات الح�ة أو األش�اء الزجاج�ة أو أي م�ش

ي حضن الطالب
 �مكن حمله بأمان �ف

ي الحافالت •
ون�ة أو الهواتف المحمولة �ف  ال �سمح باستخدام األلعاب اإلل��ت

ل خراج االغراض�جب ع� الطالب عدم إ • ف  من حقائب ال�تب حيت وصولهم إ� الم�ف
ي المدرسة الثان��ة ت��حه بالحافلة ، �جب الحصول ع� بد�ل من خالل إ •

ذا فقد طالب �ف
ـــح  المدرسة. لن يتمكن الطفل من ركوب الحافلة بدون ت��ـ

ول •  ف ي الحافلة ، �جب عل�ه إخبار السائق أو المرافق قبل ال�ف
ا غ�ي الئق �ف

�
إذا شاهد الطالب أو واجه سلوك

 من الحافلة
 

 لنقل بالباصاتمعلومات اضاف�ة ل
ي المحطة المخصصة لك قبل  •

الطفل  لم �لحقدق�قة من الموعد المحدد. إذا  15-10كن بالخارج �ف
 الحافلة ، فس�كون من مسؤول�ة الوالدين نقل الطفل إ� المدرسة

ي الموعد. تغادر الحافالت المدرسة بعد •
 دقائق من الفصل 10كن �ف

 ركوب الحافلة المخصصة لك فقط •

mailto:Transportation.Requests@rcsdk12


 

عبور الشارع ، انتظر عند محطتك للحصول ع� إشارة عبور من السائق (إشارة �دو�ة يتم قبل • 
ي المصاحب ليوصلك. إذا أطلق السائق البوق أثناء العبور ، 

ي بدا�ة العام) ، أو انتظر حيت �أيت
تدر�سها �ف

ي أنه ل�س من اآلمن العبور و�جب عل�ك العودة إ� الرص�ف
 . فهذا �عيف

ون إ�إرشادات السالمة ل  المدرسة لطالب الذين �س�ي
ف الس�ارات المتوقفة •  اع�� عند الزوا�ا ، ول�س منتصف المبيف أو بني
ي جميع االتجاهات قبل العبور •

 توقف وانظر �ف
ي األحوال الج��ة السيئة عندما تقل الرؤ�ة وال �ستطيع الس�ارات التوقف ��عة •

 انتبه أ��� �ف
طة وحراس العبور ودور�ات السالمة. انتبه إلشارات / إشارات المرور تعل�مات تباعا •  ضباط ال�ش
 استخدم "نظام األصدقاء". امش� مع صديق كلما أمكن ذلك •
ب  • ا مع الغ��اء أو تركب س�ارة شخص غ��ب. أخ�� أحد الوالدين أو المعلم إذا اق�ت ال تتحدث أبد�

 منك شخص غ��ب
ي آ• 

ا للوصول إ� احصل ع� خ��طة ط��ق م�ش
�
منة من مدرستك. تحدد الخ��طة الط��ق األ��� أمان

ا ع� األقدام �  المدرسة س�ي
 

ي المدارسخدمات التم��ض 
 �ض

ف الممرضات المسجالت Monroe # 1 BOCES من خالل عقد مع والممرضات  (RN) ، يتم تعيني
ف  ف المرخصني ف  (LPN) العمليني المدينة خالل ساعات لجميع مدارس  (HA) و / أو المساعدين الصحيني

ف ممرضة المدرسة ف ع�  (RN) الدراسة وأثناء المدرسة الص�ف�ة. ��ش ع� كل مدرسة و��ش
ف اآلخ��ن. �شمل مسؤول�ات خدمات التم��ض المدر�ي ما ��ي   :الموظفني

 إدارة حاالت الطوارئ الطب�ة •
ف بأمراض و�صابات طف�فة •  رعا�ة الطالب المصابني
 إعطاء األدو�ة •
 ط التدخالت لألطفال ذوي االحت�اجات الصح�ة الخاصةتخط�• 

 
ف ولوائح وال�ة ني��ورك. �شمل متطلبات الوال�ة لخدمات الصحة  المدي��ة تعمل بما يتفق مع قوانني

 :المدرس�ة ما ��ي 
 كامل لجميع الطالب  جدول لقاحات •
ف الخامس والسابع Scoliosis فحص • ي الصفني

 للفت�ات �ف
  9الصف  عند األوالد  Scoliosisفحص  •
ي والثالث •

ي الصفوف ما قبل الصف األول والثايف
 فحص الرؤ�ة للطالب الجدد وأولئك �ف

 * 11و  7و  5
ي الصفوف ما قبل الروضة •

 * 11و  7و  5و  3و  1و  فحص السمع للطالب الجدد وتلك �ف
ي الصفوف ما قبل الروضة  •

ي للطالب الجدد وأولئك �ف
 7و  5و  3و  1واستالم استمارة الفحص البديف

ي كل مدرسة ، ومركز معلومات أول�اء 11و  9و 
ي مكتب الصحة �ف

ي �ف
. تتوفر استمارات الفحص البديف

ا�ة األمور ، وع� موقع المنطقة التعل�م�ة . �جب إجراء الفحوصات الجسد�ة من قبل مقدم الرع
ي من و�ي الفحص الصح�ة الخاص بك. إذا تم إجراء  ي المدرسة ، ف�جب الحصول ع� إذن كتاي�

�ف
 صالح لمدة عام حيت آخر يوم من الشهر الذي تم ف�ه إجراء الفحصهذا الفحص األمر. 

ي  •
ي �ف

ُ�طلب التحقق من فحص األسنان من قبل مكتب طب األسنان مع نموذج الفحص البديف
 11و  9و  7و  5و  3و   1روضة و ال الصفوف ما قبل

مطلوب للفحوصات البدن�ة  (BMI) توثيق ضغط الدم والطول والوزن وحساب مؤ�ش كتلة الجسم •
ي شكل مجموعة 

ال يتم توف�ي معلومات  -للطالب. يتم إبالغ نتائج مؤ�ش كتلة الجسم إ� الوال�ة �ف
ف معلومات طفلك ،  �� الطالب الفرد�ة. (إذا كنت ال ت��د تضمني ا)اعالم ف�ي  ممرضة مدرستك كتاب��

ي المدارس الثان��ة •
 �لزم إجراء فحص جسدي كل عام لممارسة ال��اضة �ف

 
 �� .  اعالم* إذا كنت ال ت��د أن يتم فحص طفلك ، ف�ي

ً
 ممرضة مدرستك كتابة



 

ي   إذا كان طفلك
ي منك  �حتاج ا� تل�ت �� تزو�د المدرسة ب�ذن كتاي� ي المدرسة ، ف�ي

األدو�ة أو العالجات �ف
ي مكتب الصحة المدرس�ة وع� موقع المنطقة التعل�م�ة. 

وأمر موقع من الطب�ب. النماذج متاحة �ف
ي عبوة أصل�ة عليها ملصق و�سل�مها إ� المدرسة من قبل شخص بالغ

 .�جب أن تكون جميع األدو�ة �ف
 

ل ، فستحاول الممرضة أو المساعد إذا احتاج ا ف لطالب إ� س�ارة إسعاف أو إذا احتاج إ� إرساله إ� الم�ف
ف تزو�د المدرسة بمعلومات الطوارئ التال�ة ،  االتصال بالوالد. �جب ع� اآلباء واألوص�اء القانونيني

ات ورة ، إلبقاء المدرسة ع� اطالع بالتغي�ي  :وتحديثها حسب ال�ف
ل والعمل والجوالأرقام هواتف ال • ف  م�ف
ي حاالت الطوارئ •

 أسماء وأرقام هواتف اآلخ��ن الذين �مكن االتصال بهم �ف
 اسم ورقم هاتف مقدم الرعا�ة الصح�ة للطفل •
ل. إذا كان  • ف ي الم�ف

 �ف
�
 سؤال حول لد�ك اييتوقع من الوالدين إخطار المدرسة عندما �كون الطفل م��ضا

 رسة، ير�� االتصال بممرضة المد همرض
 

ي حاالت الطوارئ
 معلومات االتصال �ض

ي حاالت 
ُ�طلب من أول�اء األمور إعطاء مكتب المدرسة أسماء األشخاص الذين �مكن االتصال بهم �ف

ل والعمل الحال�ة والهواتف المحمولة ل�ل منهم. �جب ع� اآلباء  ف الطوارئ ، مع أرقام هواتف الم�ف
ت أرقام  ي حاالت الطوارئ خالل العام. إخطار المدرسة ع� الفور إذا تغ�ي

 االتصال �ف
ي حالةإغالق 

 الطوارئ المدرسة �ض
محطات  ع�إذا تم إغالق المدارس �سبب سوء األحوال الج��ة أو حالة طوارئ أخرى ، فسيتم اإلعالن 

ا إذا كانت المدارس  6:00المحطات بحلول الساعة دي��ة التلف��ون واإلذاعة المحل�ة. ستبلغ الم صباح�
ا مكالمة هاتف�ة آل�ة إلبالغهم باإلغالق. سيتم ��ش مغلقة  لهذا اليوم. سيتل�ت اآلباء والموظفون أ�ض�

ي  المدي��ةإشعار ع� موقع 
ويف .  االل��ت  ومشاركته ع� وسائل التواصل االجتما�ي

 سالمة المدارسالخط الساخن ل
ا �مكن للطالب أو  ا واحد� ا ��� ف االتصال يوفر الخط الساخن ألمان المدرسة رقم� أول�اء األمور أو الموظفني

به دون ال�شف عن ه��تهم لإلبالغ عن التهد�دات بالعنف واأل�شطة غ�ي القانون�ة. رقم الخط الساخن 
ي هو (

ي األسب�ع. قد �ظل  24). إنه متاح 7233( SAFE-324) 585المجايف
ي اليوم ، سبعة أ�ام �ف

ساعة �ف
. ير�� االتصال برقم  ف ي حاالت التهد�د  911المتصلون مجهولني

لحصول ع� أو حاالت طوارئ ل �ف
طة.   مساعدة ال�ش

ض   الخط الساخن للمبلغني
ف عن  يوفر لإلبالغ عن األ�شطة غ�ي القانون�ة أو غ�ي األخالق�ة ،  ا للمبلغني ا ساخن� مجلس التعل�م خط�

ف معلومات االتصال الخاصة بهم. �ش ف اإلبالغ �شكل مجهول أو تضمني مل المخالفات. �مكن للمتصلني
األ�شطة الواجب اإلبالغ عنها االحت�ال وال�قة و�ساءة استخدام األموال وتضارب المصالح وانتها�ات 

ي هو 
ي اليوم ، سبعة أ�ام  24ومتاح  1الخ�ار  - 18662847040أخالق�ة أخرى. الرقم المجايف

ساعة �ف
ي األسب�ع. 

 �ف
 المنطقة التعل�م�ة ادةلقالمالحظات الحرجة 

ي المنطقة التعل�م�ة�ة لتقد�م مالحظات نقد دون ال�شف عن ه��تهم ، �قوم مجلس التعل�م  لق�اديي
ي سيتم  بتشغ�ل خط المالحظات الحرجة. المتصل قادر ع� تقد�م تعل�قات أحاد�ة الجانب ، واليت
احات و / أو انتقادات عامة أو محددة. الرقم  مشاركتها مع قادة المنطقة. قد تتضمن التعل�قات اق�ت

ي هو 
ي األسب�ع. �مكن  24وهو متاح  2الخ�ار  - 7040-284-866-1المجايف

ي اليوم ، سبعة أ�ام �ف
ساعة �ف

ا ملء نموذج التعل�قات الحرجة ع� الصفحة الرئ�س�ة للمقاطعة أو صفحة ال��ب الخاصة  لألفراد أ�ض�
 .   dk12.org/Page/52572https://www.rcsبمجلس اإلدارة ع� 

 للمنطقة التعل�م�ة  Medicaidالمالحظات الحرجة لخدمة الضمان الص�ي 
 المجان�ة للمنطقة Medicaid خدمة

ف ( ف ومقد�ي الخدمات 18554113636الخط الساخن للمبلغني ) فقط لغرض توف�ي ط��قة للموظفني
. اسم المتصل Medicaidوأول�اء األمور لإلبالغ �شكل �ي عن أي مخالفات مشتبه بها لفوات�ي 

https://www.rcsdk12.org/Page/52572


 

نامج  . Medicaidاخت�اري. تظل جميع األسماء المقدمة ��ة وغ�ي معروفة إال لمسؤول االمتثال ل��
 د استالم التق��ر ، يبدأ التحقيق ع� الفور. عن

 
 تدر�بات السالمة

ي وال�ة ني��ورك ، ُ�طلب من جميع المدارس إجراء 
ا لقانون التعل�م �ف .  12وفق� ي كل عام درا�ي

ا �ف تدر�ب�
) المتبق�ة لتكون 4) من هذە التدر�بات عبارة عن تدر�بات إخالء مع األر�عة (8�جب أن تكون ثمان�ة (

ي النصف األول من
د�سم��  31العام و�حلول  تدر�بات اإلغالق. ثمان�ة من التدر�بات �جب أن تكتمل �ف

ي المكان 2} إخالء واثنان {6(ستة {
} إغالق). قد �شمل التدر�بات اإلضاف�ة عمل�ات اإلغالق أو اإليواء �ف

ي المكان. تدر�بات اإلغالق واإلخالء هما النوعان (
ي 2أو التثب�ت �ف

) الوح�دان من اإلجراءات الوقائ�ة اليت
ا. سيتم  ا لتقدير مديري المدارس و�مكن  التخط�ط لهذەيتطلبها قانون الوال�ة تحد�د� التدر�بات وفق�

ا إنتاج وتقد�م خطط االستجابة  �سج�لها ألغراض التدر�ب فقط. تتطلب اإلرشادات الحكوم�ة أ�ض�
ي �جب مراجعتها وتحديثها ع� أساس سنوي و�جب أن تظل ��ة. 

 للطوارئ ع� مستوى المبيف ، واليت
 

 معلومات الطالب الشخص�ة
ي المنطقة التعل�م�ة لمدينة رو�شس�ت لديهم اول

ي طلب عدم إصدار المنطقة �اء امور الطالب �ف
الحق �ف

"معلومات الدل�ل" حول أطفالهم إ� منظمات خارج�ة. تتضمن معلومات الدل�ل اسم الطالب وعنوانه 
ي األ�شطة الم

ـــخ ومكان م�الدە ؛ المجال الرئ��ي للدراسة؛ المشاركة �ف درس�ة وال��اض�ة ورقم هاتفه وتار�ـ
؛ الطول والوزن ألعضاء الفرق ال��اض�ة ؛ مواع�د الحضور؛ الدرجات والجوائز المتلقاة ؛ وح�ف أحدث 
ي بعض األح�ان ، قد ُ�طلب من المنطقة التعل�م�ة الحصول ع� هذە المعلومات 

مؤسسة تعل�م�ة. �ف
ا لطلب قانون ح��ة المعلومات من قبل اآلباء أو الجمع�ات الط الب�ة أو الخدمة االجتماع�ة أو وفق�

ي ذلك المجندين لل�ل�ات 
المجموعات المجتمع�ة أو مقد�ي فرص التعل�م أو التدر�ب أو التوظ�ف ، بما �ف

 .والخدمات المسلحة
المنطقة إذا كانوا ال ي��دون اإلفصاح عن أي أو كل هذە المعلومات  اعالم�جب ع� اآلباء واألوص�اء 

اك إلصدار  دون موافقة مسبقة. �مكن للوالدين الق�ام بذلك عن ط��ق إ�مال نموذج إلغاء االش�ت
ا ع� موقع المنطقة التعل�م�ة. ستحتفظ المقاطعة �سجل  ي المدارس وأ�ض�

معلومات الدل�ل المتاحة �ف
ي هذە 

. الستجابتك �ف ا لذلك. �جب إ�مال نموذج جد�د كل عام درا�ي  المسألة وتت�ف وفق�
 

 / نموذج اال�سحاب ��ش الصور 
ي مدارسها والتع��ف ب�نجازات الطالب. قد 

ا ما تدعو المنطقة وسائل اإلعالم لتغط�ة األ�شطة �ف غالب�
ا بتص��ر الطال  �كة المعتمدة أ�ض� ب و�سج�لهم �قوم موظفو المنطقة التعل�م�ة والمنظمات ال�ش

ي اتصاالت المنطقة 
بالف�ديو لنفس الغرض. �مكن استخدام الصور ومقاطع الف�ديو الخاصة بالطالب �ف

ي ذلك ال�تيبات ومنتجات البث وموقع ال��ب الخاص بالمنطقة
 .، بما �ف

 
م إذا كان اآلباء واألوص�اء ال ي��دون استخدام صورة طفلهم أو صورة الف�ديو الخاصة بهم ، ف�جب عليه

ي مشاركة 
اك �ف ا للعائالت ب�لغاء االش�ت اك لرفض الموافقة. �سمح النموذج أ�ض� إ�مال نموذج إلغاء االش�ت

ف وال�ل�ات  معلومات الطالب األساس�ة (مثل االسم والعنوان والصف) مع المجندين العسك��ني
ي تعمل مع المدارس. سيتم إرسال النموذج إ� المنازل وهو  ي مدرسة والوكاالت الخارج�ة اليت

متاح �ف
ا ع� موقع ال��ب الخاص بالمنطقة. �جب ع� اآلباء الذين ال ي��دون ��ش صور أو  طفلك وأ�ض�
. �جب  اك و�عادته إ� مكتب المدرسة الرئ��ي ي نموذج إلغاء االش�ت

معلومات أخرى اإلشارة إ� ذلك �ف
 .  إ�مال نموذج جد�د كل عام درا�ي

 
 
 
 
 



 

 لتع��ضاا�ام 
ي  كل عام

ا من التدر�س �ف  يتطلب قانون الدولة من المدارس تزو�د الطالب بما ال �قل عن 180 يوم�
اإلغالق أ�ام  إضافة  سيتم  الطوارئ  �سبب  األديف   الحد  تحت  التدر�س  أ�ام  اصبحت  إذا   درا�ي  .

ة بعد النها�ة المقررة من العام الدرا�ي   . و تع��ضها مبا�ش
 والجدارةألعاب القوى 

ف  ي ال��اضات التنافس�ة ع� يوفر برنامج ال��اضات بني
ا للطالب للمشاركة �ف ي المنطقة فرص�

المدارس �ف
ف إلجراء فحوصات جسد�ة  المست��ات المعدلة ، والجامعات. يتم توف�ي الفرص للطالب ال��اضيني
ا  ي أ�ض�

م كل طالب ر�ا�ف ف و�جب إعادة تأه�لهم من قبل ممرضة أو طب�ب قبل كل موسم. �جب أن �ل�ت
 . NYSPHSAAوجميع قواعد ولوائح القسم الخامس و  RCSD التعل�م�ة المنطقة بقواعد سلوك

ي التحص�ل األ�اد��ي من خالل التأ��د ع� متطلبات األهل�ة التال�ة: 
نامج ال��ا�ف  �دعم ال��

ي  C حافظ ع� ما ال �قل عن متوسط •
 دروسكل ال  �ف

ا  90حافظ ع�  • ي كل فصل بالمائة يوم��
 الحضور �ف

 لصالحةإثبات المواطنة ا •
ي كل المدارس الثان��ة من قبل 

. يتم تقي�م أهل�ة الطالب �ف ي
 القسم ال��ا�ف

 . 5852628281لم��د من المعلومات ، اتصل ع� 
 صار�ــــح العمل للطالبت

 :1 الخطوة 
   FillableMay21.pdf-http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/AT17 ير�� ز�ارة

 .لشهادة طلب التوظ�ف  
 :2الخطوة 

�جب ع� و�ي األمر / الو�ي إ�مال الجزء األول فقط (موافقة و�ي األمر) من طلب شهادة التوظ�ف 
�دي ثم التوقيع ع� ي ذلك الرمز ال��

ل بما �ف ف  سطر التوقيع "الوالد مع اسم الطالب وعمرە وعنوان الم�ف
 ."الو�ي  / 

 :3الخطوە 
 :ير�� ز�ارة و�ي األمر / الو�ي 

http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/AT16fillable.pdf   للشكل المادي. أ�مل
 .لطفلكالنموذج بواسطة مقدم الرعا�ة األول�ة 

 :4الخطوة 
ي الص�ي مع التوقيع. 

 تحقق من ا�مال االستمارة الصح�ة  من االخصايئ
 :5الخطوة 

ف سيتحقق الموظفون  ـــح العمل الصحيح االدار�ني  .من إثبات العمر بالوث�قة أعالە ومعالجة ت��ـ
 : 6الخطوة 

واالسم الثانوي وتار�ــــخ ب�صدار ت��ــــح العمل الصحيح و�كمال تار�ــــخ اإلصدار االداري �قوم الموظف 
 .واطلب من الباحث التوقيع عل�ه بحضورك SS ال تحتاج إ� رقم الم�الد

ي مبناك ... أين �ذهبون؟
 ل�س �ف

ون مدرستك الذهاب إ� مدرستهم اال  طالب�جب ع� ال ت��ــــح العمل  صدار ال ساس�ة الذين ال �ح�ف
 RCSD طالبالخاص بهم إذا كانوا من 

ل�ة ، فسيتم اصة طالب مدارس خإذا كانوا  ف ي المدارس الم�ف
ـــح العمل�ف من قبل المكتب  اصدار ت��ـ

ي علةى عنوانالمركزي 
ويف   workpermit@rcsdk12.orgت��ــــح العمل:  بارسال ب��د ال��ت

 
 
 
 
 
 

http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/AT17-FillableMay21.pdf
http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/AT16fillable.pdf
mailto:workpermit@rcsdk12.org


 

 قواعد السلوك
ي س�اسة تم اعتماد 

ي الس�اسة �ف
ي  2016يونيو  16قواعد السلوك �ف

وتم تط��رها من خالل جهد تعاويف
ي المنطقة وأعضاء المجتمع. هدفها هو جعل ال

ف وموظ�ف  صفوفشمل أول�اء األمور والطالب والمعلمني
 .الدراس�ة والمدارس بيئات آمنة وداعمة ومرحة للتعل�م والتعلم

 
ي المدرسة وق�ادة �حدد القانون الحقوق والمسؤول�ات والتوقعات للطالب وأول�اء األمور ومو 

ظ�ف
ي 

المدرسة  مبيف المنطقة. ينطبق هذا ع� جميع هذە المجموعات وكذلك الزوار واألشخاص اآلخ��ن �ف
ي من قبل األفراد كأساس  ون أي وظ�فة مدرس�ة. و�ي مصممة لتع��ز السلوك اإل�جاي� أو الذين �ح�ف

 .لبناء والحفاظ ع� ثقافة إ�جاب�ة داخل كل مدرسةل
ي المكتب الرئ��ي ل�ل مدرسة ، والمكتب المركزي للمقاطعة،قو  س�اسةتتوفر 

ي مجملها �ف
  اعد السلوك �ف

 .  www.rcsdk12.org/codeofconductوع� موقع ال��ب الخاص بالمنطقة ، 
 

ي   الوقا�ة والتدخل واالنضباط التدر���
ي  س�اسة�شجع  ي �ساعد المدارس ع� الحفاظ ع� مناخ إ�جاي�

السلوك الممارسات اإلصالح�ة اليت
 .وتحمل أعضاء المجتمع المسؤول�ة تجاە بعضهم البعض

ي ، مع قائمة من االستجابات المحتملة للسلوك�ات غ�ي  �ستخدم هذە الس�اسة االنضباط التدر���
ي معظم الحاالت "التدخالت اإل

ي �ستخدم �ف
ي قبل استخدام المالئمة اليت رشاد�ة" لتعل�م السلوك اإل�جاي�

ي تمت فيها تج��ة 
عق��ة أشد. ستحتفظ المنطقة التعل�م�ة بالتعليق من المدرسة فقط للحاالت اليت

ف أو استمرار العمل�ة  التدخالت التقدم�ة دون نجاح ، أو عندما تكون سالمة الطالب أو الموظفني
ي خطر. 

 التعل�م�ة �ف
اعات الغرض  تعرف الس�اسة ف من االنضباط ع� أنه "فهم ومعالجة األسباب الجذر�ة للسلوك ، وحل ال�ف

ي المجتمع المدر�ي ". 
ر الذي حدث ، واستعادة العالقات ، و�عادة دمج الطالب �ف  ، و�صالح ال�ف

 
 

 اللبس قواعد 
ة االهتمام المناسب للنظافة الشخص�ة وارتداء المال�س المناسب اعطاءُيتوقع من جميع األشخاص 

ي 
ي المدرس�ةللوظائف المدرس�ة. عندما تكون �ف

ي وظ�فة مدرس�ة ، لباس الشخص ، وت��ينه  المبايف
أو �ف

ي ذلك المجوهرات ، والما��اج ، واألظافر 
 :�جب ان يتصف بما ��ي  ، ومظهرە ، بما �ف

 تغط�ة األرداف والبطن / الحجاب الحاجز والصدر •
 رمز لعض��ة العصابةاي وهرات المال�س أو أغط�ة الرأس أو المجتتضمن ال  •
وعة أو أي كلمات أو رموز أو شعارات  • تجنب اللغة المسيئة أو الموح�ة أو الناب�ة ؛ رموز المواد غ�ي الم�ش

مهم  أخرى تعطل بيئة التعلم أو تنكر كرامة اآلخ��ن أو تح�ت
ي جميع األوقات ألسباب تتعلق بالصحة وال •

ي �جب ارتداؤها �ف ف األحذ�ة اليت  سالمةتضمني
 

باإلضافة إ� المعاي�ي المذكورة أعالە ، قد تفرض المدارس معاي�ي لباس مناسبة ع� مستوى المدرسة. 
ي ذلك المعاي�ي ع� مستوى المدرسة ، تعد�ل 

سُ�طلب من الطالب الذين ينتهكون قواعد اللباس ، بما �ف
ا ، استبداله بعن�  مظهرهم من خالل تغط�ة العن� المخالف أو إزالته ، و�ذا لزم األمر و  / أو عمل��

ا ل  قواعد السلوك س�اسةمقبول. الطالب الذين يرفضون الق�ام بذلك قد �خضعون للتدخل ، وفق�
 

 

 

 

 

http://www.rcsdk12.org/codeofconduct


 

 ز�ارة المدارس
عند الوصول إ� المدرسة ، �جب ع� الزائ��ن إبالغ المكتب الرئ��ي و�سج�ل الدخول والحصول  •

ي المدرسةع� شارة الزائر الرتدائها أثناء 
 تواجدهم �ف

ي  •
س�حتاج الزوار إ� إظهار ه��تهم وسيتم فحصهم من خالل نظام إدارة زوار رابتور ، مما �ساعد �ف

ي 
ي المبايف

هم من األشخاص �ف  الحفاظ ع� سالمة وأمن طالبنا وموظفينا وغ�ي
ي مشاهدة الفصل ال •

ي ذلك أول�اء األمور ، الذين يرغبون �ف
ي الجلسة �جب ع� الزائ��ن ، بما �ف

درا�ي �ف
ا عن ط��ق االتصال بالمعلم تيبات مسبق�  اتخاذ ال�ت

ف لمناقشة األمور الفرد�ة عن ط��ق الهاتف أو  • ت�ب المسبق لالجتماعات مع المعلمني �جب أن يتم ال�ت
 من خالل المراسالت ال�تاب�ة

ي ممتل�ات المدرس• 
 ة المغادرةمن أجل سالمة الطالب ، سُ�طلب من األشخاص غ�ي الم�ح لهم �ف

 
ض والمهنتعل�م  ي  البالغني

�ة كلغة ثان�ة ، التعل�م المهيض ض (معادلة المدرسة الثان��ة ، اللغة اإلنجل�ي
 ( ي

 والتقيض
ي اللغة 

ف مهاراتك �ف ي الدراسة للحصول ع� دبلوم معادلة المدرسة الثان��ة ، أو تحسني
إذا كنت ترغب �ف

�ة ، أو التدر�ب للحصول ع� وظ�فة ، فاتص ف ي اإلنجل�ي
ل بمكتب ال�بار و خدمات التعل�م المهيف

 .(أواس�س)
ي 

، وال�ه��اء ، وتدر�ب حراس األمن،  الط�ي ظائف و ، تكنولوج�ا الس�ارات  �شمل برامج التدر�ب المهيف
امج ، قم ب��ارة نت. لم��د من المعلومات حول ال�� امج التدر�ب�ة الذات�ة ع�� اإلن�ت  :ومئات ال��

www.oaces.net/online . 
 IMPROVEع�:  Office of Adult and Career Education Services (OACES)اتصل بـ 

 ) للحصول ع� معلومات ولتحد�د موعد �سج�ل. 467-7683(
نت ع�:   .  www.oaces.net/intakeالتسج�ل ع�� اإلن�ت

 
  (OPE) مكتب مشاركة الوالدين

ل والمدرسة. مكتبنا موجود هنا لدعم  تع��ز التواصلتم تصم�م مكتب مشاركة الوالدين ل ف ف الم�ف بني
ي تعل�م أطفالهم 

ن العائالت من لعب دور هادف �ف
�
ل والمدرسة ، مما �مك ف ف الم�ف ك بني التواصل المش�ت

م فيها المدارس والوكاالت ومدرستهم ع� أساس مستمر. مشاركة األ�ة �ي مسؤ  ف كة تل�ت ول�ة مش�ت
م العائالت بدعم تعلم أطفالهم وتطورهم  ف اك األ� بطرق ذات مغزى ، وتل�ت والمنظمات المجتمع�ة ب��ش
. هدفنا هو الوصول إ� الوالدين: االستجابة الحت�اجات  �شكل فعال من أجل تحقيق النجاح التعل��ي

كاء الوالدين ؛ �شجيع التواصل المفت�ح.  الدفاع عن أول�اء األمور والطالب والمنطقة ؛ التعاون مع �ش
 .المجتمع ؛ مساعدة اآلباء ع� مساعدة أطفالهم نحو النجاح األ�اد��ي 

ي تعلم طفلك. �قع 
ا �ف ي أن تصبح أ��� انخراط�

ي  OPE�مكن لموظفينا مساعدتك �ف
 West Broad 131�ف

Street ، ي الطابق األول. لم��د من المعلومات
.  www.rcsdk12.org/OPEقم ب��ارة موقعنا ع�  �ف

ي ع� العنوان  أو  5852628318اتصل بمكتبنا ع� الرقم 
ويف �د اإلل��ت ع�� ال��

parentcenter@rcsdk12.org  باللغة اإلسبان�ة. . جميع الخدمات متوفرة 
 

ي 
 طفلال ملفاتب تتعلقك�ف�ة معالجة المشكالت اليت

إذا كانت لد�ك مخاوف �شأن مشكلة تتعلق بطفلك ، فابدأ بتحد�د موعد للقاء المعلم. �مكن حل 
ا  .معظم المشكالت بنجاح ع� مستوى الفصل الدرا�ي عندما �عمل الوالد والمعلم مع�

ا �مكن  ت�ب موعد إذا تجاوزت المشكلة شيئ� للمدرس معالجته ، فاتصل بالمكتب الرئ��ي للمدرسة ل�ت
ي المرحلة االبتدائ�ة ، أو مساعد المدرسة 

ا االتصال بمسؤول االتصال بالمدرسة �ف مع المدير. �مكنك أ�ض�
ي مستوى المدرسة الثان��ة. 

ل�ة �ف ف  الم�ف
�� االتصال بمكتب ا  Parent Engagementذا ظلت هناك مخاوف بعد اتباعك لهذە الخطوات ، ف�ي

اك أول�اء األمور للقاء أول�اء األمور   . 5853249999أو  5852628318ع�  يتوفر موظفو مكتب إ�ش
ف األطراف و�مكنهم  ي مواقع المدرسة. �عمل الموظفون كوسطاء محا�دين بني

ي المكتب المركزي أو �ف
إما �ف

http://www.oaces.net/online
http://www.oaces.net/intake
http://www.rcsdk12.org/OPE
mailto:parentcenter@rcsdk12.org


 

ي تحد�د أفضل الوسائل لحل المشكالت بنجاح. �مكن لل
ا اإلجابة ع� أسئلة المساعدة �ف ف أ�ض� ممثلني

 .، وس�اساتها ، و�جراءاتها اإلدار�ةالتعل�م�ةحول المنطقة 
إذا لم يتم حل المشكلة �شكل يرض�ك ، ف�مكنك االتصال بوزارة التعل�م بوال�ة ني��ورك باستخدام رابط 

 الشكوى المكت��ة و�جراءات االستئناف ع� موقع ال��ب الخاص بالمنطقة ع�
 www.rcsdk12.org/NCLBcomplaintappeal   . 
 

 جامعة اول�اء االمور
ي دعم 

توفر جامعة أول�اء األمور ورش عمل تدر�ب�ة ومعلومات لمساعدة اآلباء ع� تع��ز مهاراتهم �ف
ي أداء الوا

ي ذلك المساعدة �ف
ل�ة واإلعداد لالختبار والتواصل وفهم تعل�م أطفالهم ، بما �ف ف جبات الم�ف

ا باسم هو تدر�ب  Padres Comprometidos المناهج الدراس�ة. "اآلباء المرتبطون" المعروف أ�ض�
ي المنظمات األم. لم��د من المعلومات ، اتصل بـ

مكتب ع� الق�ادة لآلباء ُ�عد اآلباء ألدوار ق�اد�ة �ف
 . 5852628334 مشاركة الوالدين ع� 

 
 

 (PLAC) الق�ادي الول�اء االمور  المجلس االستشاري
المشاركة الحق�ق�ة   ع� مستوى المنطقة(PLAC)ول�اء األمور الق�ادي أل�شجع المجلس االستشاري 

ي المجلس من قبل مجتمعات المدارس الخاصة بهم  -ول�اء األمور أل
وق�ادة  -الذين تم اخت�ارهم للعمل �ف

 .المنطقة
ف  (PLAC)ول�اء األمور الق�ادي ألاالستشاري  المجلس�جتمع  بانتظام مع مجلس التعل�م والم�ش

و�س� إ� واالهتمامات مخاوف الالمجلس  ناقشوأعضاء مجلس الوزراء. كجزء من هذا التعاون ، ي
ام  ف ا ، و�قدم توص�ات �شأن ال�ت ي لفهم و / أو حل المشكالت عندما �كون ذلك ممكن�

العمل �شكل تعاويف
ـــع والس�اسة ، و�عمل كقناة لتقد�م المعلومات إ�  �ـ المنطقة بالمشاركة الهادفة لأل�ة بموجب الت�ش
مجلس من مجتمعاتهم المدرس�ة. �قوم أعضاء المجلس ب�رسال المعلومات إ� مدارسهم من خالل 

PTA / PTO  ات اإلخبار�ة المدرس�ة ، والمواقع اإلل��ت ون�ة. �جتمع ، وفرق التخط�ط المدرس�ة ، والن�ش
PLAC  ي التعل�قات

عقد اجتماعات إعالم�ة ع� مدار العام لالستماع إ� مخاوف الوالدين وتل�ت ا. تُ شه���
ا لتقد�م عروض تقد�م�ة وجمع التعل�قات  حول قضا�ا المنطقة. المتحدثون الضيوف مدعوون أ�ض�
حول مواضيع مختلفة حسب االقتضاء. لم��د من المعلومات: قم ب��ارة: 

 www.rcsdk12.org/plac  : ي
ويف �د اإلل��ت اتصل بالرقم: او  plac@rcsd121.org ال��

 . 5852628318أو  5853249999
 
ي اللغةلجلس التعل�م م

  (BEC) ثنائئ
ف ع� القضا�ا  ي ذلك المناهج والمواد تنصح هذە الهيئة الم�ش

ي اللغة ، بما �ف
المتعلقة بالتعل�م ثنايئ

 .التعل�م�ة والقضا�ا الثقاف�ة. تعقد االجتماعات شه��ا
:   www.rcsdk12.org/becلم��د من المعلومات: قم ب��ارة:  ي

ويف �د اإلل��ت ال��
bec@rcsdk12.org  5852628318أو  5853249999اتصل بالرقم:  او . 

 
 (MPAC)اللغات ي متعددالول�اء امور الطالب المجلس االستشاري 
متعل�ي هو وس�لة ألول�اء أمور  (MPAC) متعددي اللغاتالول�اء امور الطالب المجلس االستشاري 

�ة للتعاون من أجل حل المشكالت  ف نامج ، والتواصل مع أول�اء األمور ، اللغة اإلنجل�ي ، وتع��ز ال��
اف ب�نجازات الطالب. الغرض من ي برامج  MPAC واالع�ت

هو دعم مشاركة الوالدين ومشاركتهم �ف
�ة و�نجازهم األ�اد��ي  ف  .متعل�ي اللغة اإلنجل�ي

�ة ف ي ذلك أول�اء أمور متعل�ي اللغة اإلنجل�ي
ف متعددين ، بما �ف ، وأعضاء  يتكون المجلس من متعاونني

ي المنطقة. سي
. إلجراء اجتماعهم الشهري  المجتمعأول�اء األمور من  تم اخت�ار المجتمع ، وموظ�ف

ي التدر�ب من خالل تدر�ب  MPAC توف�ي الموارد لدعم التعل�م�ة �شمل دور المنطقة
، مثل: تل�ت

امج المتاحة ، و   .مشاركة الوالدينل فرصاعطاء الالق�ادة االستشار�ة للوالدين ، والتوج�ه إ� ال��

http://www.rcsdk12.org/NCLBcomplaintappeal
http://www.rcsdk12.org/plac
mailto:plac@rcsd121.org
http://www.rcsdk12.org/bec
mailto:bec@rcsdk12.org


 

�د   https://www.rcsdk12.org/domain/13025لم��د من المعلومات: قم ب��ارة:  ال��
 : ي

ويف  . 5852628234اتصل ع�:  او  mpac@rcsdk12.orgاإلل��ت
 

 (SEPAC) شاري ألول�اء األمور للتعل�م الخاصالمجلس االست
 امور الطالبمن مجموعة من أول�اء  (SEPAC) تتكون اللجنة االستشار�ة ألول�اء األمور للتعل�م الخاص

ي 
. تعمل هذە المجموعة المنطقة التعل�م�ة لمن ذوي االحت�اجات الخاصة الطالب �ف مدينة رو�شس�ت

ا ع� توف�ي بيئة داعمة للطالب  ف الذين س�ساعدون كل طالب ع� تحقيق إمكاناتهمع�  .واأل� والمعلمني
عن أول�اء األمور لالنضمام إ� اللجنة. جميع االجتماعات مفتوحة ألول�اء أمور األطفال  SEPACتبحث 

. لم��د من المعلومات:  ي المنطقة التعل�م�ة بمدينة رو�شس�ت
الذين يتلقون خدمات التعل�م الخاص �ف

:   www.rcsdk12.org/sepacقم ب��ارة:  ي
ويف �د اإلل��ت  .  rcsdsepac@rcsd121.orgال��

 
 (SBPT) المدرس�ة فرق التخط�ط 

ف األ�اد��ي  ، وتصم�م برنامج هذە الفرق مسؤولة عن مراجعة أداء الطالب ، وتحد�د أهداف التحسني
ا مع SBPT للمدرسة لتحقيق تلك األهداف. ل�ي �كون ، �جب أن �كون لديهم ما ال �قل  NYS متوافق�

ي المدرسة ، ولدى أول�اء األمور فرصة اول�اء امور عن ثالثة 
ي الف��ق. هذە �ي هيئة اتخاذ القرار �ف

�ف
ف المدرسة. لم�� ي تط��ر خطة تحسني

ف �ف د من المعلومات ، اتصل بمدرسة للعمل مع المدير والمعلمني
 .5852628318أو  5853249999طفلك أو اتصل ع� 

 
 )PTO( المعلم-الوالدين/  منظمة  (PTA) المعلم-الوالدينجمع�ة مجموعات اآلباء / 

ف باإلضافة إ� مجموعات اآلباء األخرى تدعم وتدافع عن  جمع�ات / منظمات أول�اء األمور والمعلمني
ي 

ي المجتمع. �جب ع� جميع المدارس أن �كون لديها مجموعة آباء �شطة ق�د األطفال �ف
مدارسهم و�ف

 . 5852628318أو  5853249999التشغ�ل. لم��د من المعلومات ، اتصل بمدرسة طفلك أو اتصل بـ 
 

 )AHERAقانون االستجابة لحاالت الطوارئ لمخاطر األسبستوس التابع لوكالة الحما�ة (
، تحتفظ  (AHERA) لحاالت الطوارئ لمخاطر األسبستوس التابع لوكالة الحما�ةقانون االستجابة 

ا عن مواد البناء المحت��ة ع� األسبستوس  لمنطقة التعل�م�ةا نامج لتفت�ش كل مبيف مدر�ي بحث� ب��
ي 

ي مدارسنا. هذە المعلومات متاحة للمراجعة �ف
ووضع خطط إدارة مكت��ة للحفاظ ع� بيئات آمنة �ف

 .الرئ��ي ل�ل مدرسةالمكتب 
ي 

. لم��د من Hudson Avenue 835، قسم الخدمات للمنطقة التعل�م�ة�سخة رئ�س�ة متاحة �ف
 . 5853364005ع�  Stacie Darbeyالمعلومات ، اتصل بـ 

 
ي المبيض 

 االبالغ عن استخدام المب�دات �ض
ي 

ي �ستخدم المنطقة مب�دات اآلفات �ف
ا للوائح الدولة. يتطلب قانون  �شكل دوري ة�المدرس المبايف وفق�

ي لآلباء /  ي المدرسة الذين يرغبون  اول�اء االمور وال�ة ني��ورك من المقاطعة تقد�م إخطار كتاي�
وموظ�ف

ي أن يتم إخطارهم قبل 
ي  48�ف

�ة �ف المدرسة. إذا كنت ترغب  مبيف ساعة من استخدام المب�دات الح�ش
�� إرسال ط ي مثل هذا اإلشعار ، ف�ي

ي تل�ت
 :لب خ�ي إ��ف

Stacie Darbey 
Health, Safety & Environmental  
Coordinator 
Rochester City School District 
835 Hudson Avenue, Building 3 
Rochester, NY 14621 
585-336-4005 Fax: 585-336-4060 

https://www.rcsdk12.org/domain/13025
mailto:mpac@rcsdk12.org
http://www.rcsdk12.org/sepac
mailto:rcsdsepac@rcsd121.org


 

ي 
ي اخت�اري) والمدرسة اليت

ويف �د اإلل��ت �جب أن يتضمن طلبك اسمك وعنوانك ورقم هاتفك (ال��
ها طفلك (أو موقع عملك إذا ك ي موظف  نت�ح�ف

التعل�م�ة) المنطقة�ف
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