تواصل املدرسة مع أولياء األمور
تعطي املدرسة بإنتظام معلومات ألطفالكم ألخذها إىل البيت ،مثل إخطارات عن األحداث الصفية واملدرسية،
والنرشات اإلخبارية  ،ومناذج السامح باالشرتاك بالرحالت امليدانية ،وإعالنات عن مواضيع هامة أخرى.
ستساعدك االسرتاتيجيات التالية عىل بقائك مطلعا عىل رسائل املدرسة:
•اطلب من أوالدك تفقد حقيبة املدرسة ملعرفة إن كان فيها أي إخطارات أو رسائل من املدرسة( .غالبا ما ينىس األطفال)
•ذكّر أوالدك أنك تود االطالع عىل املعلومات املرسلة من املدرسة.
•خصص مكانا خاصا يف منزلك لالحتفاظ مبا تتلقاه من املدرسة.
•علّق االخطارات الهامة يف منزلك.
•أ ِعد النامذجاملوقعة بأرسع وقت ممكن مع أطفالك.
•اتصل مبوظفي إدارة املدرسة أو املعلم إن كان لديك أي استفسار.
•تفقد التقويم املدريس الذي يستلمه كل طالب يف بداية كل عام درايس.
•ابحث يف حساب بريدك اإللكرتوين عن أي معلومات من املدرسة.
•قم بزيارة موقع املدرسة اإللكرتوين لإلطالع عىل املعلومات املحدثة.
•حافظ عىل إطالع املدرسة عىل كل ما يستجد ،إذا غريت رقم هاتفك ،أو عنوانك ،أو بريدك اإللكرتوين.

الرسية
تكون كل املحادثات مع املعلمني رسية .لن يشارك املعلم أي معلومات عن األداء التعليمي ألطفالك أو وضع العائلة مع أي أولياء أمور
آخرين أو أعضاء من املجتمع املحيل .وقد يتباحث املعلم برسية مع عضو الهيئة التعليمية أو عضو مجلس التعليم املناسب للتأكد من
حصول أطفالك عىل أفضل دعم ممكن.
قد يناقش املعلم حالة مع عضو آخر من الهيئة التعليمية أو مع املختصني يف املدرسة أو مع مدير املدرسة ،للمساعدة يف تطوير أفكار
ملساعدة أطفالك يف املدرسة.
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األنشطة املدرسية
إعالنات املدرسة عن األنشطة خالل فرتة الغداء أو بعد املدرسة
يتم إرسال رسائل عن األنشطة التي تتم بعد املدرسة وأثناء فرتة الغداء ،وعن النوادي ،واألحداث الرياضية وكيفية االشرتاك فيها عادة عرب
النظام الصويت املدريس يف بداية كل يوم درايس.
قد يسأل الطالب الذين لديهم استفسارات عن اإلعالن زمالءهم من الطالب أو املعلم.

الرحالت املدرسية (الرحالت امليدانية)
من حني آلخر ،ترتب املدرسة للطالب ليغادروا املدرسة ويقوموا بزيارة ملتحف ،أو حديقة عامة ،أو حضور مرسحية يف مرسح .وينشغل
األطفال بإعدادات املواد متعلقة بالرحلة أياما تسبق الرحلة وتتبعها.
وتعرف هذه بـ «الرحالت امليدانية» وتعترب جزءا هاما من الربنامج الصفي وتعليم الطالب.
قد يلزم دفع رسم لبعض الرحالت وقد تتوفر مساعدة مالية للعائالت .يرجى التحدث مع املعلم عن هذا األمر .وليتمكن أطفالك من
املشاركة بهذه الرحالت امليدانية  Field Tripsتتطلب املدرسة منوذجا كتابيا موقعا من أولياء األمور للسامح ملن هم دون عمر  18سنة
بالذهاب يف الرحلة.
سيحرض الطالب إىل البيت طلب السامح بالذهاب إىل الرحلة لتوقعه .يرجى توقيع النموذج ليتمكن الطالب من إعادته إىل املدرسة يف
أرسع وقت ممكن.
غالبا ما يرحب املعلمون بأولياء األمور الذين يودون بالتطوع ملصاحبة أبنائهم يف الرحالت امليدانية .إذا كنت تود التطوع يف هذا األمر،
يُرجى التحدث إىل معلمي أطفالك.
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طلبات جمع التربعات
قد تتلقى رسالة من مجلس مدرسة  School Councilيطلب منك التربع باملال للمساعدة يف تشغيل برنامج أو نشاط ،أو تحسني مرافق
املدرسة إذا مل يتم تغطيتها يف ميزانية املدرسة .وتعد جميع التربعات من هذا النوع طوعية وميكن لألرس أن تعطي إذا كانت قادرة وترغب
يف القيام بذلك.
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