Arabic version:
All City High
يسعدنا أن نرحب بكم ف العام الدراس الجديد ،والذي سنعمل خالله معا عىل تهيئة بيئة ايجابية ومواتية .تعتب سالمة طفلك أولوية
قصوى لدينا  ،ولذا أريد تقديم بعض المعلومات حول اإلجراءات المعمول بها لزوار مدارسنا ،والت تم وضعها لحماية الطالب والموظفي
 ،ويجب عىل جميع الزوار االلبام بهذا  ،ولن ُيسمح ألي شخص ال يلبم بهذه اإلجراءات بالدخول ،وذلك من غب استثناءات.
•

سيكون المدخل الرئيس للمدرسة بمثابة نقطة الدخول الوحيدة للزوار ،ويسعدنا البحيب بك بشكل شخص ،لذا يجب عىل
جميع الزوار الذهاب إىل المكتب الرئيس ف المدرسة عىل الفور  ،وتقديم بطاقة هوية تحتوي عىل صورة شخصية ،وذلك
للحصول عىل ترصي ح الزائر.

•

يجب عىل أولياء األمور  /مقدم الرعاية االتصال بمكتب المدرسة لبتيب أخذ أطفالهم مبكرا  ،أو لبتيب الحضور ألي أجتماع

•

مع معلم أو موظف ف المدرسة ،واحضار بطاقة هوية تحتوي عىل صورة شخصية إلبرازها عند الوصول.
كبوتوكول سالمة ،يخضع الزوار وممتلكاتهم للتفتيش  ،ولن ُيسمح ألي شخص يرفض التفتيش البقاء ف المبان التابعة
لمديرية التعليم.

•

يجب عىل أي شخص ُيطلب منه مغادرة مبت المدرسة القيام بذلك عىل الفور .باإلضافة إىل ذلك  ،إذا شعرت أن طلب
المغادرة غب مبر ،فبج االتصال بالمسؤول ف المدرسة ) ، )School Chiefوبجميع األحوال  ،للحفاظ عىل السالمة  ،يجب
اتباع طلب المغادرة لتجنب أي تشويش عىل تعليم طفلك.

تطبق مدونة قواعد سلوك ف المديرية عىل كل فرد ف مجتمع مدرستنا  ،بما ف ذلك الطالب والموظفون والعائالت وأفراد المجتمع.

إذا كنت تشعر أن حقوقك  ،بناء عىل مدونة قواعد السلوك  ،قد تم انتهاكها بأي شكل من األشكال  ،فبج االتصال بمسؤول االتصال
بأولياء األمور ف مدرستك ( )Parent Liaisonأو بالمساعد ف المدرسة ).(Home School Assistant
رغبتنا الكبى ه خلق بيئة ايجابية ومواتية ،و سيتم التعامل مع السلوك الذي ال يدعم هذه بشكل رسي ع  ،وذلك لبناء عالقات إيجابية
والحفاظ عىل بيئة تعليمية ّ
فعالة.

لكل فرد دور يلعبه ف سالمة وأمن مدارسنا  ،ولذا نطلب منك توج اليقظة واإلبالغ عن أي نشاط مشبوه داخل أو حول أرض المدرسة
عىل الفور  ،وذلك عن طريق االتصال بالرقم .585-262-8600

شكرا لك.
Armando Ramirez
All City High Principal

