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  Coates مدرسھ ابتدایی

2480 River Birch Road 
Herndon, VA 20171 

(703) 713-3000 
 

 بی و زردآرنگھای مدرسھ: 
 نماد:  ستاره

  
Jesse Kraftمدیر مدرسھ ، 

jkraft@fcps.edu 
  

Jessica Shroyer مدیر، معاون 
jashroyer@fcps.edu 

  
Brittany Vigilمعاون مدیر ، 

bavigil@fcps.edu 
  

 خط مستقیم
703-713-3000 

  
 تلفن حضور وغیاب

703-713-3030 
  

 دفتر بھداشت
703-713-3010 

  
 رابط والدین

703-713-3004 
  

 وب سایت، فیسبوک، و تویتر
www.fcps.edu/CoatesES 

www.facebook.com/coateselementary 
https://twitter.com/CoatesES 

 ساعات کار دفتر اصلی مدرسھ 
 جمعھ -دوشنبھ  4:30—8:30

  

 حضور و غیاب
 برنامھ زنگ مدرسھ

 بعد از ظھر 4:00—صبح 9:00 جمعھ-دوشنبھ

 ورود زمان
صبح وارد  9دانش آموزان نمیتوانند قبل از ساعت 

مدرسھ شوند.  لطفا فرزند خود را تشویق کنید ھر 
روز با اتوبوس بھ مدرسھ برود تا از تاخیر احتمالی  
پیشگیری شود.  برای دانش آموزان ھرگز تاخیر در 
 نظر گرفتھ نمیشود اگر اتوبوس تاخیر داشتھ باشد.   

  
وارد شوند،  9:15اگر دانش آموزان بعد از ساعت 

ه با والدین خود بھ دفتر اصلی بروند و  میبایست ھمرا
 نامشان توسط والدین در لیست وارد  و  امضاء شود. 

     

 غیبت/تاخیر
رسیدن سر وقت در موفقیت دانش آموز  بسیار حائز 
اھمیت است.  اگر فرزند شما بھر دلیلی، برای تمام 
روز غیبت یا تاخیر  دارد، با استفاده از وب سایت 

با  )3030-713-703(یا با شماره و  Coatesمدرسھ 
ساعتھ در  24دفترحضور و غیاب مدرسھ کھ بطور 

ھفت روزھفتھ پیامھا را دریافت میکند تماس بگیرید.  
اگر مدرسھ از طرف والدین ھیچگونھ تماسی دریافت 

نکند، غیبت یا تاخیر غیر موجھ در نظر گرفتھ میشود.   
صبح غیبت گزار  10:30در صورتیکھ تا ساعت 

نشود، والدین یک پیغام ضبط شده تلفنی از طرف 
 مدرسھ دریافت خواھند کرد. 

بیماری دانش آموز، فوت  -غیبت و تاخیر موجھ  •
یکی از اعضاء خانواده، وقت مالقات پزشکی، و 

تعطیالت مذھبی.   "مدیر مدرسھ یا نماینده او  
ممکن است در صورت وجود یک بیماری مزمن یا 

یک گواھی از دکتر بھ طوالنی درخواست کند 
 مدرسھ ارائھ شود.

 
سافرت خانوادگی،  -غیبت و تاخیر غیر موجھ  •

مشکل مراقبت از کودک، خواب ماندن، فعالیتھای 
غیر مربوط و خارج از مدرسھ، ترافیک یا از 

 اتوبوس جا ماندن.
  

  

 مسافرتھای خانوادگی
FCPS  خانواده ھا را تشویق میکند تا مسافرتھای

خانوادگی را ھمزمان با تعطیالت مدرسھ برنامھ 
ریزی کنند.   سیستم مدرسھ بھ شدت مخالف اینگونھ 

مسافرتھا در طول سال تحصیلی میباشد بھ دلیل اینکھ 
غیبت طوالنی باعث قطع تداوم آموزش میگردد.   

FCPS 15مدت  ھر دانش آموزی را کھ از تاریخ بھ 
روز متوالی یا بیشتر غیبت غیرموجھ داشتھ باشد 

اخراج میکند.  بھ مجرد برگشتن چنین دانش آموزی، 

والدینش میبایست مجدداً او  را بطور رسمی ثبت نام 
 کنند.

  

اگر شما قصد دارید برای یک سفر طوالنی برنامھ 
ریزی کنید، میبایست یک فرم مخصوص را تکمیل 

ھفتھ قبل از ترک آنرا بھ دفتر کرده و  حداقل دو 
 مدرسھ تحویل دھید. 

  

 خیصتر
در صورت ھرگونھ تغییر در وضعیت رفت و آمد 

فرزندتان، یک یادداشت (در این زمینھ) میبایست برای 
دفتر اصلی ارسال گردد.   اگر  دفتر مدرسھ یک 

یادداشت (در این زمینھ) دریافت نکند، یا تا قبل از 
بعد از ظھر  بھ دفتر اصلی اطالع داده  3ساعت 

نشود، کودک از طریق روشی کھ معموال بھ منزل 
میرود فرستاده خواھد شد.    دانش آموزان ھرگز با 
شخصی کھ نامش در فرم مراقبتھای اورژانس درج 
نشده است بھ منزل فرستاده نخواھند شد مگر اینکھ 

 ن شخصوالدین با مدرسھ تماس گرفتھ و  با ذکر نام آ
مدرسھ را مطلع سازند.   زمانیکھ یک دانش آموز  از 

دفتر اصلی برداشتھ میشود، یک کارت شناسایی عکس 
دار میباست ارائھ گردد کھ این شامل والدین نیز 

بعد از ظھر ترخیص  3:30میگردد.  بعد از ساعت 
 زودتر انجام نمیگیرد. 

  

 فرم مراقبت در موارد اورِژانس
ست کھ کلیھ والدین ھنگام ثبت نام این یک فرم ضروری

و یا اولین روز مدرسھ میباست آنرا تکمیل کنند.   این 
اطالعات بھ ما کمک میکند تا در صورت وضعیت 

اضطراری برای فرزند شما، از آن استفاده شود.   اگر 
بعدھا در طول سال تحصیلی، ھر گونھ تغییری در 
 اطالعات تماس شما یا ھر وضعیت دیگری بوجود

آمد، شما باید بالفاصلھ مدرسھ را از آن تغییر مطلع 
 سازید.   

 
 نقل مکان 

اگر بھ یک منزل جدید نقل مکان میکنید، وب سایت 
FCPS  را چک کنید تا بدانید فرزندتان بھ کدام مدرسھ

، Coatesمنتقل خواھد شد.   کلیھ مدارس از جملھ 
دارای محدوده مشخصی ھستند.   والدینی کھ وسط 

سال از محدوده خارج میشوند و عالقھ مند ھستند در 
باقی بمانند میتوانند یک فرم  Coatesمحدوده 

FARSI 

LS-Schools-Coates-Parent Handbook 

http://www.fcps.edu/CoatesES
http://www.facebook.com/coateselementary
https://twitter.com/CoatesES
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مخصوص انتقال دانش آموز را از طریق دفتر اصلی 
مدرسھ تکمیل و ارسال کنند، اما این ممکن است بر 

 . ام تایید نشوداساس توسط مدیر بر اساس سطح ثبت ن
 

 ایاب و ذھاب
 روال و برنامھ ھای خانواده

کودکان بر اساس یک روال و پایھ ثابت و مستحکم 
رشد و پیشرفت میکنند.   شما باید در وضعیت رفت و 

آمد تنھا زمانیکھ ضروریست تغییر ایجاد کنید.   اگر 
مجبور بھ تغییر (در وضعیت رفت و آمد )ھستید، یک 

لم فرزندتان بفرستید و دفتر مدرسھ یادداشت برای مع
 را در ساعات اولیھ صبحگاھی مطلع کنید.   

  
در صوریتکھ کودک قصد دارد با یک دوست بھ منزل 

برگردد، ما باید از طرف والدین ھر دو کودک یک 
یادداشت دریافت کنید.   تعداد مسافران ھر اتوبوس بر 

اساس ظرفیت آنھا میباشد و نمیتوانند بیش از این 
ظرفیت مسافر سوار کنند.   برنامھ ریزی برای بازی 

د از اینکھ آنھا بھ منزل و تفریح کودکان میبایست بع
 برگشتند ترتیب داده شود. 

  

 سوار و پیاده
 بعد از ظھر 4:14الی  4صبح و  9:10الی  8:55
کودک خود را تنھا در قسمت خط کشی ھای  •

مخصوص سوار و یا پیاده کنید. شمادر پارکینگ 
سوار و پیاده تنھا میتوانید بھ سمت راست 

 بچرخید.
یل خود را بھ سمت تا آنجا کھ ممکن است اتومب •

جلو حرکت دھید، و از دستورات  مسئولین 
 پیروی کنید.

منتظر بمانید تا مامور مدرسھ درب اتومبیل را  •
باز کند و فرزند شما از اتومبیل خارج و وارد 

 ساختمان مدرسھ شود.
تا زمانیکھ مامور مدرسھ حضور ندارد دانش  •

 آموزا را از اتومبیل پیاده نکنید.
ی دیگر سبقت نگیرید مگر اینکھ از اتومبیل ھا •

 مامور مدرسھ دستور دھد. 
دانش آموز را در مسیر گردش اتوبوسھا پیاده  •

 نکنید.
 صبح 9:15اگر دانش آموزتان را بعد از ساعت  •

پیاده میکنید، باید اتومبیل خود را پارک کنید و 
ھمراه دانش آموزان بھ دفتر اصلی مدرسھ بروید 

 تا برگھ عبور مخصوص تاخیر دریافت کنید.  
  
  

 کسانیکھ کھ اتوبوس سوار میشوند

 FCPS  برای دانش آموزانیکھ با فاصلھ بیشتر از یک
ند.  کمایل از مدرسھ زندگی میکنند وسیلھ نقلیھ مھیا می

دانش آموزانیکھ از اتوبوسھا استفاده میکنند میبایست 
 این مقررات را مراعات کنند:

از عبور  یا بازی در امالک خصوصی خود  •
 .داری کنند

با مامورین حفاظتی ھمکاری نموده و دستورات  •
 .رانندگان اتوبوس را رعایت کنند

دقیقھ قبل از وقت در نظرگرفتھ شده  10یا  5 •
برای سوار شدن در ایستگاه اتوبوس حضور 

 .داشتھ باشند
پس از سوار شدن بھ اتوبوس در صندلی ھای  •

 .خود نشستھ و بھ آرامی صحبت کنید
دانش آموزان پیشدبستانی میبایست بعد از مدرسھ  •

در ایستگاه اتوبوس توسط یک بزرگسال تحویل 
 گرفتھ شوند.

در ایستگاه اتوبوس و در داخل اتوبوس دانش آموزان  
میبایست ھمان مقررات رفتاری کھ در مدرسھ پیروی 
میکنند را رعایت کنند.  دانش آموزان ممکن است در 

بدلیل رفتار ناشایست در داخل اتوبوس یا ایستگاه 
 اتوبوس، در مدرسھ تنبیھ شوند.

 

  پیاده ھا
میروند و برمی  دانش آموزانی کھ پیاده بھ مدرسھ

گردند میبایست از مسیرھا، پیاده روھا و خطوط عبور 
مخصوص پیاده ھا، جاییکھ مامور مخصوص حضور 

دارد، عبور کنند.   زمان ترخیص، کلیھ پیاده ھا از 
کھ مجاور زمین بازی قرار دارد خارج  3درب شماره 

میشوند، از جملھ والدین پیشدبستانی ھا کھ برای تحویل 
 می آیند.  فرزندشان

مقررات رفتاری برای دانش آموزان پیاده در مسیر 
 رفت و آمد بھ مدرسھ قابل اجرا میباشد.

 

 پارک کردن و تحویل کودکان
قانون رانندگی ایالت ویرجینیا سبقت گرفتن از اتوبوس 
 مدرسھ را کھ درحال سوار کردن یا پیاده کردن اطفال 

 میباشد ممنوع کرده است.  
 
 

یلھ نقلیھ ای در مسیر اتوبوسھا اجازه ما بھ ھیچ وس 
حرکت نمیدھیم زمانیکھ کھ اتوبوس ھا در حال سوار 

کردن و یا پیاده کردن دانش آموزان ھستند.   از پارک 
 کردن وسیلھ نقلیھ خود در این ساعات بپرھیزید:

 صبح دوشنبھ تا جمعھ 9:20الی  8:30 •
 بعد از ظھر دوشنبھ تا جمعھ 3بعد از ساعت  •
  

 اطالعات عمومی 
  

 دعوت برای جشن تولد
دعوت برای جشن تولد تنھا زمانیکھ فرزند شما کل  

دانش آموزان کالس را دعوت کند قابل اجرا میباشد.   
اگر او تنھا قصد دعوت از تعدادی از دانش آموزان را 

دارد، اجازه نخواھد داشت تا کارت دعوت را در 
بھ توزیع آدرس  مدرسھ توزیع کند.  دفتر مدرسھ مجاز

 و شماره تلفن دانش آموزان نیست.  
 

 پذیرایی تولد
خوراکی ھا و پذیرایی ساده برای جشن تولد کھ الزم 

بھ استفاده از چاقو و چنگال نباشد میتواند در روز تولد 
کودک بھ مدرسھ ارسال گردد.   ما خوراکی ھای سالم 

را بجای خوراکی ھایی کھ شکر باال دارند توصیھ 
 میکنیم.   

   
برای ارسال خوراکی مخصوص جشن تولد باید از قبل 

م ھماھنگی صورت گیرد.   خوراکی ھا وقت با معل
ناھار خورده خواھد شد.  بادکنک و  کیسھ ھای 

 مخصوص ھدیھ اجازه داده نمیشود. 
  

 تلفن ھمراه
تلفن ھای ھمراه در مدرسھ مجاز میباشند، اما میبایست 

خاموش و در کولھ پشتی نگاه داشتھ شوند.   در 
ف بعضی مواقع معلم ممکن است برای انجام تکلی

کالسی، بھ دانش آموزان اجازه دھد از تلفن ھمراه 
استفاده کنند.   اگر تلفن ھمراه بدون اجازه معلم از 

کولھ پشتی درآورده شود، توسط معلم مصادره میشود.  
تنھا والدین میتوانند برای دریافت تلفن مصادره شده 

 مراجعھ کنند.
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شبکھ ھای اجتماعی در اینترنت بھ شدت در مدرسھ 
ع است.  استفاده دانش آموز از ھر شبکھ ممنو

اجتماعی بر روی تلفن شخصی یا دستگاه الکترونیکی 
مدرسھ، در  محیط مدرسھ، عواقبی خواھد داشت  کھ 
شامل تعلیق یا خاتمھ دسترسی بھ شبکھ اینترنت برای 

 این دانش آموز  است کھ تنھا بھ آن محدود نمیشود.
 

 مھمانی کالسی
در سال اجازه برگزاری جشن  ما بھ ھر کالس دوبار

میدھیم.   اغلب از والدین خواستھ میشود در تھیھ 
خوراکی و نظارت بر فعالیتھای مربوط بھ جشن 
ھمکاری کنند.   برای کسب جزئیات با معلم خود 

 صحبت کنید.
  

 مقررات لباس
از کلیھ دانش آموزان انتظار میرود کھ از دوره 

محیط آموزشی  لباس مناسب 6پیشدبستانی تا کالس 
بپوشید.   ھرگونھ لباسی کھ با محیط آموزشی مغایرت 

داشتھ باشد و یا نظم آنرا بھم بزند غیرقابل قبول 
میباشد.  دانش آموز مجاز بھ پوشیدن کاله یا لباس 

کالھدار در ساختمان و محیط مدرسھ نیست.  لباس 
میبایست مناسب بوده، تمیز و پاکیزه باشد، و با اصول 

طبیق نماید، ظاھرش مناسب بوده، و نجیبانھ ایمنی ت
باشد و قسمت زیر سینھ یا شکم و پوشاک زیر را 

بپوشاند.  برای جزئیات بیشتر درباره مقررات لباس، 
مراجعھ کنید.   وقتی دانش  2601بھ نسخھ جدید قوانین 

آموزی لباس نامناسب بتن داشتھ باشد، ما از  ولی 
س مناسب با خود بھ دانش آموز انتظار داریم یک لبا

 مدرسھ بیاورد. 
  

 گردشھای علمی
درطول سال تحصیلی کالسھا ممکن است کھ بھ 

گردشھای علمی کھ مستقیماً با برنامھ ھای آموزشی 
آنھا ارتباط دارند بروند.  والدین باید فرم اجازه را حد 

اکثر تا یک روز قبل از روزی کھ گردش علمی 
تحویل دھند.   ما برنامھ ریزی شده است بھ مدرسھ 

نمی توانیم رضایت شفاھی را قبول کنیم.  بدلیل مسائل 
ایمنی و بیمھ، سایر برادران و خواھران کوچکتر 

دانش آموز نمی توانند ھمراه والدینی کھ بعنوان 
 سرپرست باین گردشھا میروند دراین برنامھ شرکت 

 
 

کنند.  اکثر گردشھای علمی ھزینھ دار ھستند کھ 
 اید پرداخت کنند.  در بعضی موارد، خانواده ھا ب

ممکن است برای دانش آموزی کھ ناھار تخفیف دار و 
 یا رایگان دریافت میکند، ھزینھ کمتری در نظر گرفتھ 
شود.   با این حال، ھیچ گردش عملی مجانی و رایگان 
نخواھد بود.   دانش آموزانی کھ ھزینھ را نپردازند از 

 میشوند.  شرکت در آن گردش علمی حذف
  

 خدمات تندرستی
دارو در مدرسھ   داروھای نسخھ ای و یا بدون نسخھ 

الزمھ نظارت مستقیم یک فرد بزرگسال است.  
فرمھای اجازه بھ مسئولین برای قبول مسئولیت در 

 www.fcps.edu/formsمدرسھ و بصورت آنالین در 
 قابل دسترس میباشند. 

چھ مواقعی باید در منزل ماند:  دانش آموزان با 
بثورات، چشم ھای آبدار و ملتھب، تب، گلو درد، 
استفراغ، یا اسھال باید در خانھ بمانند تا زمانی کھ 

دکتر مشخص کند کھ نشانھ ھا مسری نیستند.  سازمان 
بھداشت توصیھ میکند کھ کودکان بعد از  رفع تب 

ستراحت کنند قبل از ساعت در منزل ا 24برای مدت 
 اینکھ بمدرسھ برگردند.

چھ زمانی ما با شما تماس میگیریم:  مأمور بھداشت و 
درمان مدرسھ ما برای مدیریت و کنترل بیماری ھای 

مسری و پیشگیری از در معرض قرار گرفتن آنھا 
تالش میکند.  ما بمحض مشاھده این عالئم با شما 

 تماس میگیرم:
 ھدرج 100تب باالتر از  •
 درد پی در پی شکمی •
 تھوع •
 بثورات ناشناختھ •
 اسھال •
 شپش سر •
 چشمھای ملتھب ھمراه با ترشح •
 ھای پی در پی سرفھ •

  

کودکانی کھ دارای این عالئم ھستند باید در اسرع وقت 
از مدرسھ تحویل گرفتھ شوند.  تمام شماره ھای تماس 

زمان اضطراری را بھ روز نگاه دارید.   اگر 
گلودرد، آبلھ مرغان، یا سایر  فرزندتان شپش سر،

 بیماریھای واگیردار دارد، بھ دفتر مدرسھ اطالع دھید.
   

 
 
 
 

بعضی از جوشھا (بثورات)، چشم قرمز، زرد زخم، 
عفونت قارچی، خارش ھا میتوانند بھ دانش آموز دیگر 
سرایت کنند.  ما قبل از بازگشت دانش آموز  مبتال بھ 

ز طرف پزشک کھ در مدرسھ، دریافت یک یادداشت ا
آن درج شده باشد بیماری کودک مسری نیست را 

ضروری میدانیم.   کلیھ دانش آموزان میبایست برای 
 ساعت قبل از بازگشت بھ مدرسھ عاری از  24مدت 

 تب باشند. 
  

 کتابچھ تکالیف مدرسھ/منزل
معلمین مقررات تکالیف کالسی خود را در شب 

 بازگشت بھ مدرسھ برای والدین توضیح خواھند داد.  

 

 اشیاء گمشده و پیدا شده
لوازم ناشناسی کھ درمدرسھ پیدا میشود در محل 
مربوط بھ اشیاء گمشده و پیدا شده در کافھ تریا 

نگھداری میشوند.  عینک، جواھر، و سایر لوازم 
مدرسھ نگھداری میشوند.  برای کوچک در دفتر 

جلوگیری از گم شدن اشیاء و کمک بھ برگرداندن آنھا، 
مطمئن شوید کھ ھمھ لباس ھای جدا شدنی، چکمھ ھا، 
کیف یا ظرف ناھار و غیره با نام مالک مشخص شده 

باشند.  در پایان سال کلیھ لوازمی کھ بدون صاحب 
 بماند بھ سازمانھای خیره تحویل داده میشود.

  
 برنامھ ناھار

دانش آموزان میتوانند یا ناھار خود را از منزل 
بیاورند و یا از مدرسھ خریداری کنند.   قیمت غذا 

 برای سال جاری بدین شرح است:
 ناھار    دانش آموزان               صبحانھ     

 3.25$        $1.75                   پرداخت
 مجانی        مجانی        با تخفیف                

  
 ناھار       صبحانھ      بزرگساالن               

 $4.50           $2.20    پرداخت
 

 چطورمیتوان پرداخت:
این سرویس  www.MySchoolBucks.com :آنالین

رایگان میباشد.  موجودی در حساب در ھر زمانی 
 قابل دسترس میباشد.

Coates Food :  وجھ پرداختی را بصورت بھ چک

Services  ارسال کنید.  در پاکت نامھ نام و نام 
 
 
 

http://www.myschoolbucks.com/
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خانوادگی کودک، نام معلم و مقطع کالسی دانش آموز 
 غرا درج کنید.   مشخص کنید اگر تنھا برای غذا مبل

 پرداختی را ارسال میکنید.   
والدین میتوانند وجھ پرداختی را بصورت نقد  نقدی:

در یک پاکت نامھ قرار دھند و با درج نام و نام 
خانوادگی، نام معلم و مقطع کالسی کودک، آنرا برای 

 مدرسھ ارسال کنند.    
  

 غذای رایگان یا تخفیف دار
مخصوص سازمان خدمات تغذیھ در ماه آگوست فرم 

را برای کلیھ خانواده ھا از طریق پست ارسال میکند.  
آخرین مھلت برای تحویل فرمھا در ماه اکتبر است.   

خانواده ھایی کھ فکر میکنند واجد شرایط ھستند 
 میبایست مجددا ثبت نام کنند.   بدون استثناء.

  
 جلسھ اولیاء/مربیان

جلسات اولیاء/مربیان  در پایاین سھ ماھھ اول سال 
تحصیلی (اولین کوارتر) برگزار میشود و در مواقع 
دیگر سال در صورتیکھ معلم و یا والدین درخواست 

کنند برگزار میشود.   جھت ترتیب جلسھ با معلم تماس 
بگیرید.   آدرس ایمیل کلیھ معلمین در وب سایت 

 ست. قابل دسترس ا Coatesمدرسھ 
  

 غیر مجازاشیاء 
لطفا مطمئن شوید کودک شما در مدرسھ وسیلھ ای  

مشابھ با یک وسیلھ ممنوع و غیر مجاز نداشتھ باشد، 
مانند وسیلھ ای شبیھ بھ اسلحھ، چاقو، و غیره. کودکان 

مجاز بھ آوردن اسباب بازی بھ مدرسھ نیستند مگر 
 آنکھ با اجازه معلم باشد.  

  
 SACCسنین مدرسھ  مراقبت از کودکان 

برنامھ مراقبت از کودکان سنین مدرسھ یک برنامھ در 
فیرفکس کانتی است کھ ارارئھ مراقبتھای حرفھ قبل و 

بعد از مدرسھ طراحی شده است.  اگرچھ برنامھ 
SACC  در داخل ساختمان مدرسھ برگزار میشود، ولی

مسئولین و کارکنان، مقررات و  SACCاین برنامھ 
 انتظارات  مربوط بھ خود را دارد.   

 
 
 
 
  

 Coatesمدرسھ  SACCشماره تلفن مستقیم برنامھ 
.  درخواست برای فرمھای 3060-713 (703)است 

ثبت نام میبایست از طریق دفتر کودکان با شماره 
 صورت گیرد.    449-8989 (703)

  

 ز حقوق و مسئولیتھای دانش آمو

حقوق قانونی و مسئولیتھای دانش آموزان در مدارس 
عمومی فیرفکس کانتی و مقررات انضباطی و روند 

آن در مورد کلیھ دانش آموزان در نسخھ جدید مقررات 
(کتابچھ حقوق و مسئولیتھای دانش آموز) امده  2601

است کھ در ماه آگوست بھ کلیھ دانش آموزان توزیع 
 میگردد. 

  

سال تحصیلی، مسئولین و معلمین درسھای در ابتدای 
مربوط بھ مقررات کانتی و محلی را برای دانش 

آموزان تدریس میکنند و این مقررات ھر از گاھی 
مجددا دوره  میشود.   آگاھی والدین و حمایت از 
قوانین ما تشویق و قدردانی میگردد و برای  یک 

 شھروند خوب بودن در مدارس ضروری است.
  

 جشنبھ ھاپوشھ پن
پوشھ روزھای پنجشنبھ در برقراری ارتباط بین 

مدرسھ و منزل ضرورویست.  نمونھ کارھای یک 
دانش آموز ھمراه با نظر معلم در پیشرفت دانش آموز 
در این پاکت ضمیمھ میشود.  مرور بر کارھای دانش 
آموز کھ بھ منزل فرستاده میشود یک روش مفید برای 

 فرزندتان است. مطلع کردن شما از پیشرفت 
  

بعالوه، اعالمیھ ھای مربوط بھ مدرسھ و رویدادھای 
PTA  ھر پنچشنبھ ھمراه با این پوشھ بھ منزل فرستاده

میشود.   اطالعات ارتباطی، از جملھ اعالمیھ ھا، بر 
اساس تاریخ ھای زمان بندی شده  (ھر کواتر) 

 مدیر، ھمراه با پوشھ پنجشنبھ ھا بالفاصلھ بعد از تایید
 بھ منزل ھا ارسال میگردد.  

  

 بازدید از مدرسھ
مقررات ھیئت مدارس ملزم میدارد کھ کلیھ بازدید 

کنندگان بمحض ورود بھ مدرسھ بھ دفتر اصلی 
گزارش دھند.   ارائھ یک کارت شناسایی عکس دار 
 ھنگام ورود ضرورت دارد. ما از شما دعوت میکنیم 

 
 
 

نظر داشتھ باشید از مدرسھ بازدید کنید ولی لطفا در 
بازدید بدون برنامھ ریزی از قبل موجب اختالل گردد.  
والدین بھتر است برای بازدید از قبل با معلم ھماھنگی 

کنند.   والدین میتوانند بدون وقت قبلی ھر روزی کھ 
دلخواھشان است با فرزندانشان در کافھ تریا غذا 

 بخورند. 
  

ما از والدین دانش آموزان پیشدبستانی درخواست 
میکنیم کھ برای غذا خوردن با کودکان خود از 

 دستورات معلم پیروی کنند.  
  

 داوطلبان
وجود افراد داوطلب برای موفقیت دانش آموزان  در 

ضرورت دارد.  نھ تنھا  FCPSو   Coatesمدرسھ 
حضور داوطلبان در مدرسھ باعث خوشحالیست بلکھ 
برای شرکت در پیشرفت آموزشی دانش آموزان نیز 

تشویق میشوند.   داوطلبان نباید کودکان کوچکتر خود 
را  کھ ھنوز بھ سن مدرسھ نرسیده اند، با خود برای 

انجام فعالیتھای داوطلبانھ، ھمراه بیاورند.  بمحض 
د بھ ساختمان مدرسھ، داوطلبان میبایست در دفتر ورو

اصلی ثبت نام کنند تا یک نشانھ حاوی نامشان دریافت 
کنند و زمان خروج مجددا نام خود را در لیست 

داوطلبان وارد کنند.   ما ھمھ داوطلبان را تشویق 
  بپیوندند. PTAمیکنیم تا بھ 

 
 منابع

رویدادھای والدین میتوانند اخرین خبرھا را درباره 
مدرسھ و آنچھ کھ اتفاق میافتد از طریق زیر کسب 

 کنند:
پوشھ فرزند خود را ھر   .Coatesپوشھ پنجشنبھ  •

 ھفتھ چک کنید.
(از طریق پوشھ پنجشنبھ  Coatesماھنامھ مدرسھ  •

 بھ منازل فرستاده میشود)
 :Coates وب سایت •

www.fcps.edu/coateses 
• News You Choose  فرستاده از طریق ایمیل

میشود. برای دریافت ایم پیغامھا از طریق وب 
 ثبت نام کنید.  Coatesسایت

   :Coates صفحھ فیسبوک  •
www.facebook.com/coateselementary 
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