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 الحضور المدرسي

 مواعید قرع الجرس
 عصراً  4:00 - صباحاً  9:00 الجمعة-األثنین

 
 

 

 
 وقت الوصول الى المدرسة

ال یمكن للطالب الوصول الى المدرسة قبل 
صباحاً.  نرجو تشجیعكم الطالب على  9الساعة 

أستخدام الحافلة المدرسیة یومیاً وبالتالي تجّنب 
أحتمالیة التأخر عن المدرسة.  ال نعتبر الطالب 

متأخر عن الدوام على األطالق إذا وصلت 
 الحافلة متأخرة عن وقتھا الى المدرسة.  

  
صباحاً فعلى  9:15إذا وصل الطالب بعد الساعة 

ین مرافقة الطالب الى المكتب الرئیسي أحد الوالد
 وتسجیل دخولھ الى المدرسة.

     
 الغیاب/التأخیر

الوصول الى المدرسة في الوقت المحدد من 
إذا كان الطفل  األمور األساسیة في نجاح الطالب.

سیغیب للیوم بأكملھ أو سیتأخر عن الدوام 
المدرسي ألي سبب، أستخدم الرابط الموجود 

لألبالغ عن غیاب  Coatesعلى موقع مدرسة 
الطالب أو أتصل بخط التبلیغ عن الغیابات 

ساعة  24المتوفر على مدى  (703-713-3030)
یومیاً ألستالم الرسائل الھاتفیة.  ستعتبر المدرسة 

غیاب أو تأخر الطالب عن المدرسة غیاب أو 
تأخر بدون عذر إذا لم تستلم المدرسة أتصال 
ھاتفي من أحد الوالدین بھذا الشأن.  سیستلم 

الوالدین أتصال ھاتفي تلقائي إذا لم یتم األبالغ 
 10:30عن الغیاب الى المدرسة قبل الساعة 

 صباحاً.
یشمل الغیاب والتأخر بعذر عن المدرسة  •

مرض الطالب، وجود حالة وفاة في  -اآلتي 
العائلة، موعد مع الطبیب، األحتفال بمناسبة 
دینیة.  قد یطلب مدیر المدرسة أو من ینوب 

عنھ أحضار تقریر من الطبیب في حاالت 
 اإلصابة باألمراض المزمنة أو طویلة األمد.

 
اب والتأخر بدون عذر عن یشمل الغی •

الرحالت العائلیة، مشكلة  -المدرسة اآلتي 
تتعلق برعایة األطفال، اإلستغراق في النوم، 

اإلجازات، األنشطة غیر المرتبطة بالمدرسة، 
التأخر بسبب حركة المرور أو عدم اللحاق 
بالحافلة. تكون إدارة المدرسة ملزمة رسمیاً 

 بمعالجة حاالت التغیب المزمنة.
  

 الرحالت العائلیة
تشجع مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 

FCPS  خالل القیام بالرحالت العائلیة
ال یشجع النظام العطالت المدرسیة المقررة. 

الرحالت  بمثل ھذه القیامالتعلیمي أطالقاً على 
خالل العام الدراسي  ألن الغیاب لفترات طویلة 

یعرقل استمرار التعلّم.  یجب على مدارس 
FCPS  سحب أي طالب من األلتحاق بالمدرسة

یوماً متتابع أو أكثر.  یجب  15إذا غاب لمدة 
 على الوالدین تسجیل الطالب رسمیاً من جدید 

 

 عند عودتھ مرة أخرى.

قیام برحلة طویلة، إذا كانت العائلة تخطط لل
فعلیكم تقدیم أستمارة طلب غیاب طویل الى 
المكتب الرئیسي في المدرسة قبل أسبوعین 
على األقل من المغادرة. التوجد ضمانات 

بوضع الطالب في نفس الصف الدراسي عند 
 عودتھ.

 

 اإلنصراف
یجب أرسال مالحظة الى المكتب الرئیسي في 

المدرسة إذا طرأ تغییر على روتین ذھاب 
الطالب الیومي الى المدرسة.  سیتم أرسال 

الطالب للبیت بطریقتھ المعتادة إذا لم یتم 
أستالم المالحظة أو لم یتم أبالغ المكتب 

من  3:00الرئیسي في المدرسة قبل الساعة 
اح بخروج الطالب بعد الظھر.  لن یتم السم

من المدرسة برفقة شخص غیر مذكور أسمھ 
في إستمارة معلومات توفیر الرعایة في حالة 
الطوارئ ما لم یقم ولي أمر الطالب باألتصال 
وأبالغ المدرسة بأسم ذلك الشخص.  یجب أن 

یقدم جمیع األشخاص البالغین  ویشمل ذلك 
الوالدین بطاقة شخصیة تحمل صورة وقت 

طالب من المكتب الرئیسي في أصطحاب ال
المدرسة. غیر مسموح أنصراف الطالب 

 3:30بشكل مبكر من المدرسة بعد الساعة 
 من بعد الظھر.

 بطاقة المعلومات في حالة الطوارئ
ھذه إستمارة مطلوب أكمالھا من قبل جمیع 

أولیاء أمور الطالب وقت تسجیل الطالب أو 
 یوم األول من الدوام في المدرسة.في ال

تساعدنا ھذه المعلومات وقت حصول حالة  
طارئة لطفلكم.  یتوجب علیكم أبالغ المكتب 

الرئیسي في المدرسة على الفور في حال 
تغیرت معلومات األتصال أو أي شيء أخر 

 في وقت الحق من العام الدراسي.  
 
 
 

 

 

 

Coates Elementary 
2480 River Birch Road 
Herndon, VA 20171 
(703) 713-3000 

 
 ألوان المدرسة: األزرق واألصفر

 رمز المدرسة:  النجوم
  

Jesse Kraftمدیر المدرسة ، 
jkraft@fcps.edu 

  
Jessica Shroyerمساعدة مدیر المدرسة ، 

jashroyer@fcps.edu 
  

Brittany Vigilمساعدة مدیر المدرسة , 
bavigil@fcps.edu 

  
 الخط المباشر

703-713-3000 
  

 خط التبلیغ عن الحضور المدرسي
703-713-3030 

  
 غرفة الصحة المدرسیة

703-713-3010 
  

 وسیط العائلة
703-713-3232 

  
Website, Facebook, & Twitter 
www.fcps.edu/CoatesES 
www.facebook.com/coateselementary 
https://twitter.com/CoatesES 

  
 ساعات العمل

 الجمعة - األثنین 4:30 - 8:30
 

LS-Schools-Coates-Parent Handbook 

ARABIC 

http://www.fcps.edu/CoatesES
http://www.facebook.com/coateselementary
https://twitter.com/CoatesES
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 األنتقال
جدید، یرجى مراجعة إذا أنتقلتم الى منزل 

لمعرفة  FCPSاأللكتروني لمدارس  الموقع
المدرسة التي سیذھب الیھا الطالب.  جمیع 

محددة  Coatesالمدارس بما في ذلك مدرسة 
ضمن حدود إداریة معینة.  على أولیاء أمور 

الطالب المنتقلین خارج الرقعة الجغرافیة 
منتصف العام الدراسي  Coatesلمدرسة 

بقاء الطالب في المدرسة تقدیم ویرغبون في 
طلب نقل الطالب من خالل المدرسة، لكن قد ال 
یوافق علیھ مدیر المدرسة وذلك حسب مستوى 

 ألتحاق الطالب بالمدرسة.
 

 وسائل النقل
 الروتین الیومي وخطط العائلة

ینمو األطفال عند ثباتھم على روتین معین.  
یجب عدم تغییر خط النقل أال عند الضرورة.  

إذا كان األمر یقتضي أحداث تغییر في الروتین 
الیومي، یجب أرسال مالحظة الى معلمة 

الطالب وأبالغ المكتب الرئیسي في المدرسة 
في صباح نفس الیوم الذي ترغب في أحداث 

   الیومي. لبتغییر في روتین الطا
  

إذا كان الطفل یرغب في الذھاب مع صدیق الى 
البیت، فیجب في ھذه الحالة أرسال مالحظة من 
كال أولیاء أمور الطالب.  تعمل الحافالت بسعة 

معینة وال یمكنھا أستیعاب عدد أضافي من 
الركاب.  باألمكان الترتیب لوضع جدول للعب 

 البیت.الطفل مع االصدقاء بعد وصولھ الى 
 

إذا كان لدیكم أي أسئلة حول المواصالت، 
 .7000-249 (703)یرجى األتصال على الرقم 

  

 Kiss and Ride منطقة
 عصراً) 4:15-4:00صباحاً و  8:55-9:10( •

یجب أصطحاب الطالب من والى المدرسة وفق نمط 
 فقط. Kiss and Rideخط السیر المتبع في منطقة 

قدر المستطاع مع أوقف السیارة الى األمام  •
 أتباع أرشادات المشرفین المتواجدین ھناك.

أنتظر فتح باب السیارة من قبل أحد أفراد  •
الكادر المدرسي لدى نزول الطفل من السیارة 
ثم دخولھ السیارة من جانب المبنى بعد أنتھاء 

 الدوام. 

 
ال تدع الطفل ینزل من السیارة الى حین تواجد  •

 أحد أعضاء الكادر المدرسي.
ال تقم بأجتیاز السیارات األخرى أال إذا تم  •

 توجیھك بذلك.
ال تقم بأنزال الطالب في المكان المخصص  •

 لوقوف الحافالت.
إذا قمت بأیصال الطالب الى المدرسة بعد  •

صباحاً، یجب علیك أیقاف  9:15الساعة 
السیارة ومرافقة الطالب الى المكتب الرئیسي 

في المدرسة للحصول على بطاقة خاصة 
 بالتأخر عن الدوام.  

  
 الطالب المستقلین للحافلة المدرسیة

وسائل نقل بالحافلة  FCPSتوفر مدارس  
للطالب المقیمین على ُبعد أكثر من میل واحد 

لطالب الذین من المدرسة.  یجب على ا
یركبون الحافلة المدرسیة اتباع االرشادات 

 التالیة:
 عدم العبور أو اللعب في الممتلكات الخاصة. •
التعاون مع دوریات السالمة وإطاعة سائقي  •

 الحافالت.
دقائق  10-5الوصول إلى موقف الحافلة قبل  •

 من موعد وصول الحافلة.
الجلوس على المقعد والتحدث بھدوء بعد  •

 الى الحافلة.الصعود 
یجب أن یكون في أستقبال طالب الروضة  •

 شخص بالغ عند باب الحافلة بعد المدرسة.
تنطبق قواعد السلوك الحسن في المدرسة  

على الطالب أثناء تواجدھم على الحافلة وفي 
مكان توقف الحافلة.  باألمكان معاقبة الطالب 

في المدرسة إذا صدر عنھم سلوك سيء في 
 الحافلة وعلى الحافلة نفسھا.مكان توقف 

 
  الذھاب للمدرسة سیراً على األقدام

یجب أن یستخدم الطالب الذین یذھبون الى 
المدرسة سیراً على األقدام المسارات، ورصیف 

المشاة، واألماكن المخصصة للعبور حیث یتواجد 
أفراد یساعدون الطالب على عبور الشارع.  

نى وقت یجب خروج كافة الطالب المشاة المب
األنصراف بعد نھایة الدوام المدرسي من الباب 

قرب ساحة اللعب ویشمل ذلك أولیاء أمور  3رقم 
 طالب الروضة الذین یتوجب علیھم الحضور 

 
 ألصطحاب أطفالھم.  

تنطبق قواعد السلوك الحسن في المدرسة على 
 الطالب أثناء سیرھم من والى المدرسة.

 
إستخدام موقف السیارات وأصطحاب 

 األطفال من المدرسة
یحظر قانون والیة فرجینیا تجاوز الحافلة 

المدرسیة أثناء صعود أو نزول األطفال منھا.  
غیر مسموح أیقاف السیارة في المنطقة 

المخصصة للحافالت المدرسیة أمام المدرسة 
خالل وقت وصول وأنصراف الطالب منھا.  
تجنب أیقاف السیارة أمام المدرسة في األوقات 

 تالیة:ال
 الجمعة -صباحا أیام األثنین  9:20 - 8:30 •
 -من بعد الظھر  أیام األثنین  3:00بعد الساعة  •

 الجمعة
  

 معلومات عامة
 دعوات حفالت أعیاد المیالد

یمكن توزیع دعوات حفالت المیالد في المدرسة  
فقط في حال دعوة طفلكم جمیع طالب الصف.  
غیر مسموح للطالب توزیع دعوات عید میالده 

في المدرسة إذا كانت الدعوة مقتصرة على 
بعض الطالب فقط.  غیر مسموح للمكتب 

الرئیسي في المدرسة أعطاء عناوین أو أرقام 
 ھواتف الطالب.  

 

 ع الحلویات الخاصة بعید المیالدتوزی
باألمكان أرسال حلویات في یوم عید میالد 

الطفل من النوع التي ال تتطلب أستخدام سكین أو 
شوكة عند تقدیمھا أو أكلھا.  نشجع على أحضار 
الوجبات الخفیفة الصحیة بدل الحلویات التقلیدیة 

 الغنیة بالسكریات.  
   

الصف  یجب وضع الخطط مقدماً مع معلمة
ألرسال حلویات أعیاد المیالد.  یتم تناول ھذه 

الحلویات خالل فترة الغداء.  غیر مسموح 
 .أحضار البالونات أو أكیاس الحلوى

 
 الھواتف المحمولة 

ُیسمح بأحضار الھواتف المحمولة الى المدرسة 
لكن یجب أغالقھا وأبقائھا في حقیبة الظھر.  

 المعلمة توجد بعض الحاالت التي تسمح فیھا 
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بأستخدام الھواتف الذكیة ألداء بعض المھام 

الصفیة.  سیتم مصادرة الھاتف إذا تم 
أستخدامھ بدون موافقة حصریة من 

المعلمة.  یحق لولي أمر الطالب فقط أخذ 
 الھاتف المحمول بعد مصادرتھ.

ممنوع منعاً باتاً أستخدام مواقع التواصل 
األجتماعي في المدرسة.  سیترتب على 

تخدام الطالب لمواقع التواصل أس
األجتماعي على ھاتفھ المحمول أو على 
جھاز المدرسة أثناء وجوده فیھا عواقب 
تشمل لكنھا غیر مقتصرة على الفصل 

المؤقت من المدرسة أو منع وصول ذلك 
 الطالب الى شبكة األنترنت.

 
 حفالت الصف

نسمح بإقامة حفلتین لكل صف خالل العام.  
من أولیاء أمور الطالب وعادة ما نطلب 

المساعدة عبر  تزویدنا بالحلویات 
واألشراف على فعالیات الحفلة.  یرجى 

مراجعة معلمة الصف للمزید من التفاصیل 
 حول ھذا الموضوع.

 
 قانون الزي المدرسي المقبول 

یتوقع من جمیع الطالب في المراحل 
إرتداء المالبس المناسبة  K-6الدراسیة  

للبیئة التعلیمیة.  ال ُیسمح بإرتداء أیة 
مالبس تتعارض مع البیئة التعلیمیة أو 
تؤدي الى اإلخالل بھا.  غیر مسموح 

للطالب أرتداء القبعات أو أغطیة الرأس في 
بنایة المدرسة.  یجب أن تكون المالبس 

مناسبة والئقة ونظیفة ومریحة وتتوافق مع 
السالمة والذوق والحشمة وتغطي معاییر 

منطقة وسط الجسم والمالبس الداخلیة.  
یرجى مراجعة النسخة الحالیة من القوانین 

للحصول على المزید  2613التنظیمیة رقم 
من المعلومات حول قانون الزي المدرسي 

المقبول.  عندما یقوم الطالب بأرتداء 
مالبس غیر مناسبة للبیئة المدرسیة نتوقع 

لي األمر  أحضار مالبس أخرى لھ من و
 للمدرسة.

 
 الرحالت المیدانیة 

قد تقوم الصفوف الدراسیة بتنظیم رحالت 
میدانیة أثناء السنة الدراسیة لھا عالقة 

مباشرة بالبرنامج االعتیادي التعلیمي.  
ینبغي على اولیاء أمور الطالب إعادة 

أستمارات منح األذن قبل موعد یوم الرحلة 
ال   .ال نقبل األذونات الشفویة  كحد أقصى.

یمكن لألخوة الصغار مرافقة الوالدین 
الذین یقومون بمھمة المرافق في الرحلة 
  المیدانیة ألسباب تتعلق بالسالمة واألمن.

 تتكلف معظم الرحالت المیدانیة مصاریف 

 
یتحمل أولیاء األمور دفعھا.  قد توجد 

 تكالیف مخفضة في بعض الحاالت للطالب 
 

المؤھلین للحصول على وجبات غداء 
مجانیة ومخفّضة األسعار.  لكن ال توجد 

رحلة میدانیة مجانیة.  یجب أستبعاد 
الطالب من المشاركة في الرحلة المیدانیة 

 عدم دفعھم األجور. في حال
 

 الخدمات الصحیة
تتطلب األدویة   األدویة في المدرسة:

المصروفة بموجب وصفة طبیة ومعظم 
األدویة المتاحة بدون وصفة الى أشراف 
صارم من البالغین.  تتوفر األستمارات 

التي تمنح األذن للكادر المدرسي بأعطاء 
األدویة للطالب في المدرسة وعلى شبكة 

على الموقع  األنترنت
www.fcps.edu/forms. 

یجب على   متى یجب البقاء في المنزل:
الطالب الذین یعانون من طفح جلدي أو 

عیون دامعة وملتھبة أو الحمى أو التھاب 
الحلق أو التقیؤ أو اإلسھال البقاء في المنزل 
حتى یتم تحدید فیما إذا كانت ھذه األعراض 

معدیة أم ال.  توصي دائرة الصحة في 
مقاطعة فیرفاكس بقاء الطفل في المنزل 

ال الحمى قبل عودتھ ساعة بعد زو 24لمدة 
 الى المدرسة.

یعمل الموظف المسؤول   متى سنتصل بكم:
عن غرفة الصحة المدرسیة على مراقبة 

وضبط تعّرض الطالب الى األمراض 
المعدیة.  سنتصل بكم في حال ظھور 

 األعراض التالیة:
 100إذا تجازوت درجة حرارة الطفل  •

 درجة
 اآلآلم مستمرة في منطقة البطن •
 التقیؤ •
 ح جلدي ال یمكن تفسیرهطف •
 األسھال •
 قمل الرأس •
 عیون ملتھبة مع إفرازات •
 سعال مستمر •
 اإلصابات في الرأس •

  
یجب أصطحاب األطفال الذین تظھر علیھم 

ھذه األعراض في أسرع وقت ممكن من 
المدرسة.  یجب تحدیث كافة أرقام 

األتصاالت الخاصة بكم.  نطلب منكم أبالغ 
في رأس  المدرسة في حالة ظھور قمل

الطفل، ألتھاب اللوز، جدیري الماء، أو  
 غیرھا من األمراض المعدیة.

 
 
 

 
یمكن أن تنتقل بعض أنواع الطفح الجلدي، 

 إلتھاب الملتحمة (إلتھاب باطن العین)، 
 

الحصف، القوباء الحلقیة (داء السعفة)، 
والجرب بین الطالب.  نطلب أحضار 

مذكرة من الطبیب ألي طفل تظھر علیھ 
 األعراض ویجب أن یذكر فیھا بأن ھذه ھذه 

 

األعراض غیر معدیة وذلك قبل عودتھ الى 
المدرسة.  یجب أن تزول أعراض الحمى 

ساعة من عودتھ الى  24عن أي طالب قبل 
 المدرسة.

 
 الواجبات المدرسیة

سیقوم كادر التدریس بشرح سیاسة أداء 
الواجبات المدرسیة ألولیاء أمور الطالب 

 السنة الدراسیة الجدیدة.   في أمسیة بدایة
 

مكان تجمیع المواد المفقودة أو 
 الضائعة

توضع كافة األشیاء التي تم العثور علیھا 
في المدرسة ولم یتسن تحدید ھویة صاحبھا 

على رف المالبس المخصص للمفقودات 
والموجودات في قاعة الكافیتریا.  فیما یتم 

األحتفاظ بمواد مثل النظارات، 
وكافة األشیاء الصغیرة المجوھرات، 

األخرى في المكتب الرئیسي في المدرسة.  
یرجى وضع ملصق على كافة األشیاء 
الممكن نزعھا مثل المالبس، األحذیة 

الطویلة (الجزم)، صندوق الغداء، الخ على 
أن یكون مدون علیھ أسم صاحبھا وذلك 

لتجنب فقدانھا وتسھیل إعادتھا الى 
فة األشیاء غیر أصحابھا.  سیتم التبرع بكا

المطالب بھا في نھایة العام الدراسي الى 
 أحد الجمعیات الخیریة.

 
 برنامج الغداء 

یمكن للطالب إحضار وجبة غداءھم من 
البیت أو شراؤھا من المدرسة.  أسعار 

 وجبات الطعام لھذا العام:
 

 الغداء       الفطور         الطالب      
 $3.25           $1.75    مدفوعة األجر

 دون تكلفة  دون تكلفة  مخفّضة االسعار
 

 الغداء        الفطور          البالغین    
 $4.50           $2.20    مدفوعة األجر

 
 
 
 
 
 



 Lutie Lewis Coates أولیاء أمور طالب مدرسة دلیل
 

 

 
 

 كیفیة الدفع:
 على شبكة األنترنت:

www.MySchoolBucks.com.  ھذه
بأمكانكم األطالع في أي الخدمة مجانیة. 

 وقت على رصید الطالب.
یرجى أرسال شیك مدفوع   الدفع بالشیك:

(مكتب  Coates Food Servicesالى 
).  Coatesخدمات التغذیة في مدرسة 

یرجى كتابة أسم الطفل األول واألخیر، 
المرحلة الدراسیة وأسم معلمة الطالب 
على الظرف.  یرجى اإلشارة إذا كنتم 
 ترغبون بالدفع نظیر الوجبات فقط.  

بأمكان ولي أمر الطالب أیداع   الدفع نقداً:
النقود في حساب الطفل عن طریق وضع 

المال في ظرف مع كتابة أسم الطفل األول 
واألخیر، المرحلة الدراسیة وأسم معلمة 

 الطالب على الظرف.  
 

وجبات الغذاء المجانیة أو المخّفضة 
 األسعار

یقوم مكتب خدمات الطعام والتغذیة بأرسال 
الى جمیع  أستمارات الطلب في أغسطس/آب

الموعد النھائي  األسر عن طریق البرید.
ستمارات في أكتوبر/تشرین لتسلیم ھذه األ

یتوجب على األسر التي یمكن أن  األول.
تكون مؤھلة أعادة التقدیم في كل عام. ال 

 توجد أستثناءات.
 

 أجتماع مجلس اآلباء والمدرسین
تنعقد إجتماعات مجلس اآلباء والمدرسین في 

نھایة  الفترة األولى من توزیع الدرجات 
وفي أي وقت أخر یشعر فیھ المعلم أو ولي 

خالل العام.  أتصل  األمر بالحاجة الیھ
بمعلمة الطالب لتحدید موعد لعقد األجتماع.  

بأمكانكم أیجاد كافة عناوین البرید 
األلكتروني للمعلمین على موقع مدرسة 

Coates. 
 

 المواد الممنوعة
یرجى التأكد من عدم وجود "مواد شبیھة" 

باألسلحة، السكاكین، الخ مع الطفل في 
المدرسة. الیسمح لألطفال أحضار األلعاب 
معھم الى المدرسة ما لم تطلب منھم معلمة 

 الصف ذلك.  
 

 )SACC( مركز
مركز رعایة االطفال في سن المدرسة ھو 
برنامج تابع لمقاطعة فیرفاكس یھدف الى 
 توفیر رعایة أطفال مھنیة قبل وبعد أنتھاء 

 
 

 
 

في  SACCساعات المدرسة.  یقع مركز 
بنایة المدرسة أال أنھ برنامج منفصل ولدیھ 

كادره الخاص ویتبع توقعات وأرشادات 
 خاصة.  

 
في  SACCرقم الھاتف المباشر بمركز  

.  3060-713 (703)ھو   Coatesمدرسة 
یجب أن یكون تقدیم الطلب والتسجیل من 
خالل مكتب األطفال عبر األتصال على 

 .  8989-449(703)الرقم 
 

 حقوق الطالب ومسؤولیاتھ
حقوق الطالب ومسؤولیاتھ الرسمیة في 

مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة وقواعد 
ب موضحة السلوك وأجراءات تأدیب الطال

في النسخة الحالیة من القوانین التنظیمیة رقم 
من كتیب (حقوق الطالب  2601

ومسؤولیاتھ) الذي یتم توزیعھ في شھر 
 أغسطس/آب الى كل طالب.

  
تقوم إدارة المدرسة والمعلمین في بدایة كل 

عام دراسي بتقدیم حصص في الصفوف 
الدراسیة لشرح القواعد المدرسیة وتلك 

على مستوى المقاطعة ومراجعتھا المطبقّة 
بشكل دوري.  نشجع إدراك ولي أمر 

الطالب ودعمھ على تطبیق وأحترام ھذه 
القواعد، وھي من األمور األساسیة لتمتع 
 طالب المدرسة بصفات المواطن الصالح.

 
 الحافظات المرسلة كل خمیس

تعتبر الحافظات المرسلة كل خمیس من 
بیت وسائل التواصل المھمة بین ال

والمدرسة.  یتضمن ھذا الظرف نماذج من 
أعمال الطالب مع مالحظات من المعلمة 

حول القدم الذي یحرزه الطالب.  إن مراجعة 
عمل الطالب المرسل الى البیت ھو طریقة 

 جیدة لألطالع على مدى تقدم الطالب.
  

كما سیتم أرسال منشورات حول الفعالیات 
ة برابطة التي تقام في المدرسة وتلك الخاص

PTA  في ھذه الحافظات.  یتم ارسال
معلومات مثل المنشورات حال موافقة مدیر 
المدرسة علیھا حول الفعالیات التي ُتقام في 

حافظة  المجتمع بشكل مجدول (فصلي) عبر
 الطالب المرسلة كل خمیس.

 
 
 
 
 
 

 
 زیارة المدرسة

تتطلب سیاسة المجلس التعلیمي من كافة 
المكتب الرئیسي فور الزّوار التوّجھ الى 

وصولھم الى المدرسة.  مطلوب تقدیم ھویة 
تحمل صورة عند تسجیل الدخول الى 

المدرسة. نشجعكم على زیارة المدرسة لكن 
یرجى األخذ بنظر األعتبار أن الزیارات غیر 

المحددة مسبقاً یمكن أن تؤثر على سیر 
العمل.  یتوجب على ولي أمر الطالب تحدید 

ع المعلم مسبقاً.  یمكن موعد للزیارة م
للوالدین الحضور لتناول الغداء برفقة الطالب 
  في قاعة الكافیتریا في أي یوم وبدون موعد.
ننصح أولیاء أمور طالب الروضة أتباع 

أرشادات المعلمة بشأن وتیرة ھذه الزیارات 
 لتناول الغداء مع أطفالھم.  

 
 المتطوعین 

العمل التطوعي ھو أمر بالغ األھمیة لنجاح 
ومدارس  Coatesوأزدھار مدرسة 

FCPS ال نرحب بالعمل التطوعي فقط  .
بل ونشجع المتطوعین على المشاركة في 

یجب أن ال العملیة التعلیمیة للطالب أیضاً.  
یكون األطفال الصغار دون سن المدرسة 

برفقة األشخاص أثناء قیامھم بالعمل 
یجب على المتطوعین تسجیل   .التطوعي

أسمائھم في المكتب الرئیسي عند دخولھم 
بنایة المدرسة إلستالم شارة الزوار كما 

یجب تسجیل خروجھم عند مغادرتھم المبنى.  
نشجع جمیع المتطوعین على األنضمام الى 

  .PTAرابطة 
 

 الموارد
بإمكان أولیاء أمور الطالب األطالع على 

الفعالیات المدرسیة من أخر األخبار حول 
 خالل:

من  الحافظات المرسلة كل خمیس •
یرجى مراجعة حافظة .   Coatesمدرسة

 الطالب أسبوعیاً.
النشرة األخباریة األسبوعیة لمدرسة  •

Coates    ُترسل الى البیت في)
 الحافظات المرسلة كل خمیس)

: Coatesالموقع األلكتروني لمدرسة  •
www.fcps.edu/coateses 

نظام التبلیغ عبر البرید األلكتروني  •
News You Choose.  . بأمكانكم

التسجیل ألستالم ھذه الرسائل من خالل 
 .Coatesموقع مدرسة 

على موقع  Coatesصحفة مدرسة  •
Facebook : 

www.facebook.com/coateselementary 
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