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

 
  ألوان المدرسة:  األزرق واألصفر

  رمز المدرسة:  النجوم
   

Jesse Kraمدير المدرسة ,  
jkra @fcps.edu  

   
Jessica Shroyerمساعدة مدير المدرسة ,  

jashroyer@fcps.edu  
   

Bri any Vigilمساعدة مدير المدرسة ,  
bavigil@fcps.edu  

   
  الخط المباشر

                                         703‐713‐3000 

  
  خط التبليغ عن الحضور المدرسي

                                            703‐713‐3030 

   
  غرفة الصحة المدرسية

                                            703‐713‐3010 

  
  وسيط العائلة 

                                           703‐713‐3004 

   
Website, Facebook, & Twi er  

www.fcps.edu/CoatesES  
www.facebook.com/coateselementary  
h ps://twi er.com/CoatesES  

   
  ساعات العمل

  الجمعة-األثنين 4:30—8:30
    

  الحضور المدرسي
  مواعيد قرع الجرس

ً  9:00  الجمعة-األثنين   عصراً  4:00—صباحا

  وقت الوصول الى المدرسة

ال يمكن للطالب الوصول الى المدرسة قبل 

صباحاً.  نرجو تشجيعكم الطالب على  9الساعة 

أستخدام الحافلة المدرسية يومياً وبالتالي تجّنب 

أحتمالية 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 

دين مرافقة الطالب الى المكتب الرئيسي أحد الوال

  وتسجيل دخوله الى المدرسة.
          

  الغياب/التأخير
الوصول الى المدرسة في الوقت المحدد من األمور 

األساسية في نجاح الطالب.  إذا كان الطفل سيغيب 

لليوم بأكمله أو سيتأخر عن الدوام المدرسي ألي 

سبب، أستخدم الرابط الموجود على موقع مدرسة 

Coates  لألبالغ عن غياب الطالب أو أتصل بخط

لمتوفر على ا (3030‐713‐703)التبليغ عن الغيابات 

ساعة يومياً ألستالم الرسائل الھاتفية.   24مدى 

ستعتبر المدرسة غياب أو تأخر الطالب عن المدرسة 

غياب أو تأخر بدون عذر إذا لم تستلم المدرسة 

أتصال ھاتفي من أحد الوالدين بھذا الشأن.  سيستلم 

الوالدين أتصال ھاتفي تلقائي إذا لم يتم األبالغ عن 

  صباحاً. 10:30لمدرسة قبل الساعة الغياب الى ا

  يشمل الغياب والتأخر بعذر عن المدرسة اآلتي
مرض الطالب، وجود حالة وفاة في  -

العائلة، موعد مع الطبيب، األحتفال بمناسبة 
دينية.  قد يطلب مدير المدرسة أو من ينوب 

عنه أحضار تقرير من الطبيب في حاالت 
  لة األمد.اإلصابة باألمراض المزمنة أو طوي

 

  يشمل الغياب والتأخر بدون عذر عن المدرسة
الرحالت العائلية، مشاكل رعاية —اآلتي

األطفال، األستغراق في النوم، قضاء عطلة،  
أنشطة ال تتعلق بالمدرسة، حركة المرور، 

  أو عدم اللحاق بالحافلة المدرسية.
   

   

  الرحالت العائلية
 FCPSتشجع مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية 

القيام بالرحالت العائلية خالل العطالت المدرسية 

المقررة.  ال يشجع النظام التعليمي أطالقاً على 

القيام بمثل ھذه الرحالت خالل العام الدراسي  

ألن الغياب لفترات طويلة يعرقل استمرار التعلّم.  

أي طالب من  سحب FCPSيجب على مدارس 

يوماً متتابع  15األلتحاق بالمدرسة إذا غاب لمدة 

تسجيل الطالب  أو أكثر.  يجب على الوالدين

  رسمياً من جديد عند عودته مرة أخرى.
  

إذا كانت العائلة تخطط للقيام برحلة طويلة، فعليكم 

تقديم أستمارة طلب غياب طويل الى المكتب الرئيسي 

  ى األقل من المغادرة.في المدرسة قبل أسبوعين عل
    

  اإلنصراف
يجب أرسال مالحظة الى المكتب الرئيسي في 

المدرسة إذا طرأ تغيير على روتين ذھاب الطالب 

اليومي الى المدرسة.   سيتم أرسال الطالب للبيت 

بطريقته المعتادة إذا لم يتم أستالم المالحظة أو لم 

يتم أبالغ المكتب الرئيسي في المدرسة قبل الساعة 

ماح بخروج من بعد الظھر.  لن يتم الس 3:00

الطالب من المدرسة برفقة شخص غير مذكور 

أسمه في إستمارة معلومات توفير الرعاية في حالة 

الطوارئ ما لم يقم ولي أمر الطالب باألتصال 

وأبالغ المدرسة بأسم ذلك الشخص.   يجب أن يقدم 

جميع األشخاص البالغين  ويشمل ذلك الوالدين 

بطاقة شخصية تحمل صورة وقت أصطحاب 

الطالب من المكتب الرئيسي في المدرسة. غير 

مسموح أنصراف الطالب بشكل مبكر من المدرسة 

  .من بعد الظھر 3:30بعد الساعة 
   

  بطاقة المعلومات في حالة الطوارئ
ھذه إستمارة مطلوب أكمالھا من قبل جميع أولياء 

أمور الطالب وقت تسجيل الطالب أو في اليوم 

المدرسة.  تساعدنا ھذه األول من الدوام في 

المعلومات وقت حصول حالة  طارئة لطفلكم.  

يتوجب عليكم أبالغ المكتب الرئيسي في المدرسة 

على الفور في حال تغيرت معلومات األتصال أو 

    أي شيء أخر في وقت الحق من العام الدراسي.
  

  األنتقال 
إذا أنتقلتم الى منزل جديد، يرجى مراجعة الموقع 

لمعرفة المدرسة التي  FCPSني لمدارس األلكترو

سيذھب اليھا الطالب.  جميع المدارس بما في ذلك 

محددة ضمن حدود إدارية  Coatesمدرسة 

معينة.  على أولياء أمور الطالب المنتقلين خارج 

LS-Schools-Coates-Parent Handbook 
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منتصف العام  Coatesالرقعة الجغرافية لمدرسة 

الدراسي ويرغبون في بقاء الطالب في المدرسة 

نقل الطالب من خالل المدرسة، لكن قد تقديم طلب 

ال يوافق عليه مدير المدرسة وذلك حسب مستوى 

  . ألتحاق الطالب بالمدرسة

 

  وسائل النقل
  الروتين اليومي وخطط العائلة

ينمو األطفال عند ثباتھم على روتين معين.  يجب عدم 

تغيير خط النقل أال عند الضرورة.  إذا كان األمر 

يقتضي أحداث تغيير في الروتين اليومي، يجب 

أرسال مالحظة الى معلمة الطالب وأبالغ المكتب 

الرئيسي في المدرسة في صباح نفس اليوم الذي 

  لب اليومي.  ترغب في أحداث تغيير في روتين الطا
   

إذا كان الطفل يرغب في الذھاب مع صديق الى 

البيت، فيجب في ھذه الحالة أرسال مالحظة من 

كال أولياء أمور الطالب.  تعمل الحافالت بسعة 

معينة وال يمكنھا أستيعاب عدد أضافي من 

الركاب.  باألمكان الترتيب لوضع جدول للعب 

  .يتالطفل مع االصدقاء بعد وصوله الى الب

   

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

   يجب أصطحاب الطالب من والى المدرسة وفق

 Kiss andنمط خط السير المتبع في منطقة 

Ride  فقط. بأمكانكم األنعطاف الى جھة اليمين

  فقط داخل موقف السيارات.

   أوقف السيارة الى األمام قدر المستطاع مع

  أتباع أرشادات المشرفين المتواجدين ھناك.

   أنتظر فتح باب السيارة من قبل أحد أفراد الكادر

المدرسي لدى نزول الطفل من السيارة ثم دخوله 

   السيارة من جانب المبنى بعد أنتھاء الدوام.

   ال تدع الطفل ينزل من السيارة الى حين تواجد

  أحد أعضاء الكادر المدرسي.

  بأجتياز السيارات األخرى أال إذا تم  ال تقم

  توجيھك بذلك.

   ال تقم بأنزال الطالب في المكان المخصص

  لوقوف الحافالت.

   إذا قمت بأيصال الطالب الى المدرسة بعد

صباحاً، يجب عليك أيقاف  9:15الساعة 

السيارة ومرافقة الطالب الى المكتب الرئيسي 

 في المدرسة للحصول على بطاقة خاصة

  بالتأخر عن الدوام.   
   

   

  الطالب المستقلين للحافلة المدرسية
وسائل نقل بالحافلة  FCPSتوفر مدارس 

للطالب المقيمين على ُبعد أكثر من ميل واحد من 

المدرسة.  يجب على الطالب الذين يركبون 

  الحافلة المدرسية اتباع االرشادات التالية:

  .عدم العبور أو اللعب في الممتلكات الخاصة  
   التعاون مع دوريات السالمة وإطاعة سائقي

  الحافالت.
     الوصول إلى موقف الحافلة قبل خمسة إلى

  عشرة دقائق من موعد وصول الحافلة.
   الجلوس على المقعد والتحدث بھدوء بعد

  الصعود الى الحافلة.
  لب الروضة يجب أن يكون في أستقبال طا

  شخص بالغ عند باب الحافلة.
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 مكان 

  توقف الحافلة وعلى الحافلة نفسھا.
 

   األقدامالذھاب للمدرسة سيراً على 
يجب أن يستخدم الطالب الذين يذھبون الى 

المدرسة سيراً على األقدام المسارات، ورصيف 

المشاة، واألماكن المخصصة للعبور حيث يتواجد 

أفراد يساعدون الطالب على عبور الشارع.  

يجب خروج كافة الطالب المشاة المبنى وقت 

األنصراف بعد نھاية الدوام المدرسي من الباب 

قرب ساحة اللعب ويشمل ذلك أولياء أمور  3 رقم

طالب الروضة الذين يتوجب عليھم الحضور 

  ألصطحاب أطفالھم.

تنطبق قواعد السلوك الحسن في المدرسة على 

  الطالب أثناء سيرھم من والى المدرسة.
 

إستخدام موقف السيارات وأصطحاب 

  األطفال من المدرسة
الحافلة المدرسية يحظر قانون والية فرجينيا تجاوز 

أثناء صعود أو نزول األطفال منھا.  غير مسموح 

أيقاف السيارة في المنطقة المخصصة للحافالت 

المدرسية أمام المدرسة خالل وقت وصول 

وأنصراف الطالب منھا.  تجنب أيقاف السيارة أمام 

  المدرسة في األوقات التالية:

  8:30 - 9:20 صباحاً األثنين وحتى الجمعة  

   األثنين وحتى الجمعة - من بعد الظھر 3:00بعد  
   

  معلومات عامة
   

  دعوات حفالت أعياد الميالد
يمكن توزيع دعوات حفالت الميالد في المدرسة  

فقط في حال دعوة طفلكم جميع طالب الصف.  

غير مسموح للطالب توزيع دعوات عيد ميالده 

في المدرسة إذا كانت الدعوة مقتصرة على بعض 

الطالب فقط.  غير مسموح للمكتب الرئيسي في 

  المدرسة أعطاء عناوين أو أرقام ھواتف الطالب.  
 

  توزيع الحلويات الخاصة بعيد الميالد

باألمكان أرسال حلويات في يوم عيد ميالد الطفل 

من النوع التي ال تتطلب أستخدام سكين أو شوكة 

عند تقديمھا أو أكلھا.  نشجع على أحضار 

الوجبات الخفيفة الصحية بدل الحلويات التقليدية 

  الغنية بالسكريات.  
    

علمة الصف يجب وضع الخطط مقدماً مع م

ألرسال حلويات أعياد الميالد.  يتم تناول ھذه 

الحلويات خالل فترة الغداء.  غير مسموح 

  .أحضار البالونات أو أكياس الحلوى

   

  الھواتف المحمولة
ُيسمح بأحضار الھواتف المحمولة الى المدرسة 

لكن يجب أغالقھا وأبقائھا في حقيبة الظھر.  توجد 

فيھا المعلمة بأستخدام بعض الحاالت التي تسمح 

الھواتف الذكية ألداء بعض المھام الصفية.  سيتم 

مصادرة الھاتف إذا تم أستخدامه بدون موافقة 

حصرية من المعلمة.  يحق لولي أمر الطالب فقط 

  أخذ الھاتف المحمول بعد مصادرته.

ممنوع منعاً باتاً أستخدام مواقع التواصل 

لى أستخدام األجتماعي في المدرسة.  سيترتب ع

الطالب لمواقع التواصل األجتماعي على ھاتفه 

المحمول أو على جھاز المدرسة أثناء وجوده فيھا 

عواقب تشمل لكنھا غير مقتصرة على الفصل 

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

  حفالت الصف
نسمح بإقامة حفلتين لكل صف خالل العام.  وعادة 

نطلب من أولياء أمور الطالب المساعدة عبر  ما 

تزويدنا بالحلويات واألشراف على فعاليات الحفلة.  

يرجى مراجعة معلمة الصف للمزيد من التفاصيل 

  حول ھذا الموضوع.
   

  قانون الزي المدرسي المقبول
يتوقع من جميع الطالب في المراحل الدراسية  

6-K  إرتداء المالبس المناسبة للبيئة التعليمية.  ال

ُيسمح بإرتداء أية مالبس تتعارض مع البيئة 

التعليمية أو تؤدي الى اإلخالل بھا.  غير مسموح 

للطالب أرتداء القبعات أو أغطية الرأس في بناية 

المدرسة.  يجب أن تكون المالبس مناسبة والئقة 

السالمة ونظيفة ومريحة وتتوافق مع معايير 

والذوق والحشمة وتغطي منطقة وسط الجسم 

والمالبس الداخلية.  يرجى مراجعة النسخة الحالية 

للحصول على  2601من القوانين التنظيمية رقم 

المزيد من المعلومات حول قانون الزي المدرسي 

المقبول.  عندما يقوم الطالب بأرتداء مالبس غير 

لي األمر  مناسبة للبيئة المدرسية نتوقع من و

  أحضار مالبس أخرى له للمدرسة. 
   

  الرحالت الميدانية
قد تقوم الصفوف الدراسية بتنظيم رحالت ميدانية 

أثناء السنة الدراسية لھا عالقة مباشرة بالبرنامج 

االعتيادي التعليمي.  ينبغي على اولياء أمور 

الطالب إعادة أستمارات منح األذن قبل موعد يوم 

.  ال نقبل األذونات الشفوية.  الرحلة كحد أقصى

 ال يمكن لألخوة الصغار مرافقة الوالدين الذين

يقومون بمھمة المرافق في الرحلة الميدانية 

ألسباب تتعلق بالسالمة واألمن.  تتكلف معظم 

الرحالت الميدانية مصاريف يتحمل أولياء األمور 

دفعھا.   قد توجد تكاليف مخفضة في بعض 

مؤھلين للحصول على وجبات الحاالت للطالب ال

غداء مجانية ومخفّضة األسعار.  لكن ال توجد 

رحلة ميدانية مجانية.  يجب أستبعاد الطالب من 

المشاركة في الرحلة الميدانية في حال عدم دفعھم 

  .األجور

   

  الخدمات الصحية
تتطلب األدوية المصروفة   األدوية في المدرسة:

لمتاحة بدون بموجب وصفة طبية ومعظم األدوية ا

وصفة الى أشراف صارم من البالغين.   تتوفر 

األستمارات التي تمنح األذن للكادر المدرسي 

بأعطاء األدوية للطالب في المدرسة وعلى شبكة 

  .www.fcps.edu/forms األنترنت على الموقع

يجب على الطالب   متى يجب البقاء في المنزل:

الذين يعانون من طفح جلدي أو عيون دامعة 

وملتھبة أو الحمى أو التھاب الحلق أو التقيؤ أو 

اإلسھال البقاء في المنزل حتى يتم تحديد فيما إذا 

كانت ھذه األعراض معدية أم ال.  توصي دائرة 

الصحة في مقاطعة فيرفاكس بقاء الطفل في 

ال الحمى قبل ساعة بعد زو 24المنزل لمدة 

  عودته الى المدرسة.

يعمل الموظف المسؤول عن   متى سنتصل بكم:

غرفة الصحة المدرسية على مراقبة وضبط 

تعّرض الطالب الى األمراض المعدية.  سنتصل 

  بكم في حال ظھور األعراض التالية:

   درجة 100إذا تجازوت درجة حرارة الطفل  
 اآلآلم مستمرة في منطقة البطن  
 تقيؤال  
 طفح ال يمكن تعليله  
 األسھال  
 قمل الرأس  
 عيون ملتھبة مع إفرازات  
 سعال مستمر  
   

يجب أصطحاب األطفال الذين تظھر عليھم ھذه 

األعراض في أسرع وقت ممكن من المدرسة.  

يجب تحديث كافة أرقام األتصاالت الخاصة بكم.  

نطلب منكم أبالغ المدرسة في حالة ظھور قمل 

رأس الطفل، ألتھاب اللوز، جديري الماء، أو  في 

  .غيرھا من األمراض المعدية
    

يمكن أن تنتقل بعض أنواع الطفح الجلدي، إلتھاب 

الملتحمة (إلتھاب باطن العين)، الحصف، القوباء 

الحلقية (داء السعفة)، والجرب بين الطالب.  

نطلب أحضار مذكرة من الطبيب ألي طفل تظھر 

راض ويجب أن يذكر فيھا بأن ھذه األع عليه ھذه

األعراض غير معدية وذلك قبل عودته الى 

المدرسة.  يجب أن تزول أعراض الحمى عن أي 

  ساعة من عودته الى المدرسة. 24طالب قبل 

   

  دفاتر الواجبات/المھام المدرسية
سيقوم كادر التدريس بشرح سياسة أداء الواجبات 

المدرسية ألولياء أمور الطالب في أمسية بداية 

  السنة الدراسية الجديدة.   
 

  مكان تجميع المواد المفقودة أو الضائعة
توضع كافة األشياء التي تم العثور عليھا في 

المدرسة ولم يتسن تحديد ھوية صاحبھا على رف 

فقودات والموجودات في المالبس المخصص للم

قاعة الكافيتريا.  فيما يتم األحتفاظ بمواد مثل 

النظارات، المجوھرات، وكافة األشياء الصغيرة 

األخرى في المكتب الرئيسي في المدرسة.   يرجى 

وضع ملصق على كافة األشياء الممكن نزعھا مثل 

المالبس، األحذية الطويلة (الجزم)، صندوق 

يكون مدون عليه أسم صاحبھا الغداء، الخ على أن 

وذلك لتجنب فقدانھا وتسھيل إعادتھا الى أصحابھا.  

سيتم التبرع بكافة األشياء غير المطالب بھا في 

  نھاية العام الدراسي الى أحد الجمعيات الخيرية.
   

  برنامج الغداء
يمكن للطالب إحضار وجبة غداءھم من البيت أو 

لطعام لھذا شراؤھا من المدرسة.  أسعار وجبات ا

  العام:

  الغداء         الفطور              الطالب         
  $3.25           $     1.75             مدفوعة األجر

  بدون تكلفة      بدون تكلفة   مخفّضة االسعار 
   

  الغداء          الفطور       البالغين              
  $4.50      $         2.20      مدفوعة األجر

 

  كيفية الدفع:
 على شبكة األنترنت:

www.MySchoolBucks.com.  ھذه

الخدمة مجانية.  بأمكانكم األطالع في أي وقت 

  على رصيد الطالب.

يرجى أرسال شيك مدفوع الى   الدفع بالشيك:

Coates Food Services  مكتب خدمات)

يرجى كتابة أسم   ).Coatesالتغذية في مدرسة 

الطفل األول واألخير، المرحلة الدراسية وأسم 

معلمة الطالب على الظرف.  يرجى اإلشارة إذا 

  كنتم ترغبون بالدفع نظير الوجبات فقط.   

بأمكان ولي أمر الطالب أيداع النقود في  الدفع نقداً:



     دليل الوالدين لمدرسة  
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حساب الطفل عن طريق وضع المال في ظرف مع 

كتابة أسم الطفل األول واألخير، المرحلة الدراسية 

  وأسم معلمة الطالب على الظرف.  
   

وجبات الغذاء المجانية أو المخّفضة 

  األسعار
يقوم مكتب خدمات الطعام والتغذية بأرسال 

ي أغسطس/آب الى جميع أستمارات الطلب ف

األسر عن طريق البريد.  الموعد النھائي لتسليم 

ھذه األستمارات في أكتوبر/تشرين األول.  

يتوجب على األسر التي يمكن أن تكون مؤھلة 

  أعادة التقديم في كل عام.  ال توجد أستثناءات.
   

  أجتماع مجلس اآلباء والمدرسين
تنعقد إجتماعات مجلس اآلباء والمدرسين في 

نھاية  الفترة األولى من توزيع الدرجات وفي أي 

وقت أخر يشعر فيه المعلم أو ولي األمر بالحاجة 

اليه خالل العام.   أتصل بمعلمة الطالب لتحديد 

موعد لعقد األجتماع.  بأمكانكم أيجاد كافة عناوين 

قع مدرسة البريد األلكتروني للمعلمين على مو
Coates.  

   

  المواد الممنوعة
يرجى التأكد من عدم وجود "مواد شبيھة" 

باألسلحة، السكاكين، الخ مع الطفل في المدرسة. 

غير مسموح أحضار األطفال األلعاب معھم الى 

  .    المدرسة ما لم تطلب منھم ذلك معلمة الصف
   

  )SACC( مركز

مركز رعاية االطفال في سن المدرسة ھو برنامج 

تابع لمقاطعة فيرفاكس يھدف الى توفير رعاية 

أطفال مھنية قبل وبعد أنتھاء ساعات المدرسة.  

في بناية المدرسة أال أنه  SACCيقع مركز 

برنامج منفصل ولديه كادره الخاص ويتبع 

  توقعات وأرشادات خاصة.  
   

في مدرسة  SACCرقم الھاتف المباشر بمركز 

Coates   يجب أن يكون 3060‐713 (703)ھو .

تقديم الطلب والتسجيل من خالل مكتب األطفال 

  .  8989‐449 (703) م عبر األتصال على الرق

    

  

  حقوق الطالب ومسؤولياته
حقوق الطالب ومسؤولياته الرسمية في مدارس 

مقاطعة فيرفاكس الحكومية وقواعد السلوك 

وأجراءات تأديب الطالب موضحة في النسخة 

من  2601الحالية من القوانين التنظيمية رقم 

كتيب (حقوق الطالب ومسؤولياته) الذي يتم 

  توزيعه في شھر أغسطس/آب الى كل طالب.

   

لمعلمين في بداية كل عام تقوم إدارة المدرسة وا

دراسي بتقديم حصص في الصفوف الدراسية 

لشرح القواعد المدرسية وتلك المطبّقة على 

مستوى المقاطعة ومراجعتھا بشكل دوري.  نشجع 

إدراك ولي أمر الطالب ودعمه على تطبيق 

وأحترام ھذه القواعد، وھي من األمور األساسية 

  الصالح.لتمتع طالب المدرسة بصفات المواطن 

   

  الحافظات المرسلة كل خميس
تعتبر الحافظات المرسلة كل خميس من وسائل 

التواصل المھمة بين البيت والمدرسة.  يتضمن 

ھذا الظرف نماذج من أعمال الطالب مع 

مالحظات من المعلمة حول القدم الذي يحرزه 

الطالب.  إن مراجعة عمل الطالب المرسل الى 

لألطالع على مدى تقدم البيت ھو طريقة جيدة 

  .الطالب

   

كما سيتم أرسال منشورات حول الفعاليات التي 

في  PTAتقام في المدرسة وتلك الخاصة برابطة 

ھذه الحافظات.  يتم ارسال معلومات مثل 

المنشورات حال موافقة مدير المدرسة عليھا حول 

الفعاليات التي ُتقام في المجتمع بشكل مجدول 

  الطالب المرسلة كل خميس.  (فصلي) عبر حافظة 
    

  زيارة المدرسة
تتطلب سياسة المجلس التعليمي من كافة الزّوار 

التوّجه الى المكتب الرئيسي فور وصولھم الى 

المدرسة.  مطلوب تقديم ھوية تحمل صورة عند 

تسجيل الدخول الى المدرسة. نشجعكم على زيارة 

المدرسة لكن يرجى األخذ بنظر األعتبار أن 

ارات غير المحددة مسبقاً يمكن أن تؤثر على الزي

سير العمل.  يتوجب على ولي أمر الطالب تحديد 

موعد للزيارة مع المعلم مسبقاً.  يمكن للوالدين 

الحضور لتناول الغداء برفقة الطالب في قاعة 

  الكافيتريا في أي يوم وبدون موعد.
    

ننصح أولياء أمور طالب الروضة أتباع أرشادات 

المعلمة بشأن وتيرة ھذه الزيارات لتناول الغداء 

  مع أطفالھم.  
   

  المتطوعين
العمل التطوعي ھو أمر بالغ األھمية لنجاح 

ال .  FCPSومدارس  Coatesوأزدھار مدرسة 

نرحب بالعمل التطوعي فقط بل ونشجع 

لية التعليمية المتطوعين على المشاركة في العم

للطالب أيضاً.  يجب أن ال يكون األطفال الصغار 

دون سن المدرسة برفقة األشخاص أثناء قيامھم 

بالعمل التطوعي.  يجب على المتطوعين تسجيل 

أسمائھم في المكتب الرئيسي عند دخولھم بناية 

المدرسة إلستالم شارة الزوار كما يجب تسجيل 

نشجع جميع خروجھم عند مغادرتھم المبنى.  

   .PTAالمتطوعين على األنضمام الى رابطة 

 

  الموارد
بإمكان أولياء أمور الطالب األطالع على أخر 

  األخبار حول الفعاليات المدرسية من خالل:

  من مدرسة  الحافظات المرسلة كل خميس
Coates . يرجى مراجعة حافظة الطالب
  أسبوعياً.

   النشرة األخبارية األسبوعية لمدرسة
Coates  ُترسل الى البيت في الحافظات)

  المرسلة كل خميس)
  ةالموقع األلكتروني لمدرسCoates: 

www.fcps.edu/coateses  
    نظام التبليغ عبر البريد األلكترونيNews 

You Choose.  بأمكانكم التسجيل ألستالم
ھذه الرسائل من خالل موقع مدرسة 

Coates.  
   صفحة مدرسةCoates  على موقع

Facebook: 
www.facebook.com/coateselementa

ry  
 


