الدوام املدريس
العام الدرايس :متى تبدأ املدرسة ومتى تنتهي
العام الدرايس:
تبدأ املدرسة عادة أول يوم ثالثاء بعد يوم العامل( Labour Dayوهو يوم عطلة رسمية يف كندا يحتفل به يف سبتمرب/أيلول) إىل نهاية شهر
يونيو/حزيران .وهذا ما يعرف بـ «العام الدرايس».
قد تتغري هذه التواريخ وسيكون لدى كل مدرسة تقويم مدريس بكل تفاصيل ذلك العام.

اإلجازات خالل العام الدرايس:
هناك إجازة مدرسية مدتها أسبوعان (حيث تغلق املدارس) وذلك نهاية شهر ديسمرب/كانون األول باإلضافة إىل إجازة مدتها أسبوع واحد يف
منتصف شهر مارس/آذار (تُسمى عطلة مارس/آذار  .)March Breakتغلق املدارس طوال هذه الفرتات.
كام تغلق املدارس أبوابها يف أحد أيام اإلثنني من شهر أكتوبر/ترشين األول ،احتفاال بعطلة يف الديانة املسيحية تسمى عيد الشكر.
وتغلق املدارس ثالث يوم إثنني من شهر فرباير/شباط مبناسبة يوم العائلة ،وهو يوم عطلة لتشجيع العائالت عىل قضاء أوقاتهم معاً.
أما يف أبريل /نيسان فتحل إجازة احتفاال بعطلة يف الديانة املسيحية تسمى عيد الفصح .وعادة تغلق املدارس يومي الجمعة واالثنني خالل
عيد الفصح ،فتصبح عطلة نهاية األسبوع أربعة أيام .وتختلف تواريخ عطلة عيد الفصح من سنة ألخرى( .فعىل سبيل املثال ،قد تأيت عطلة
عيد الفصح أحياناً يف شهر مارس/آذار).
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كام تغلق املدارس يوما يف شهر مايو/أيار فيام يسمى يوم امللكة فيكتوريا  .Queen Victoria Dayوتعد هذه اإلجازة عطلة رسمية يف كندا
وتأيت يف ثالث يوم إثنني من شهر مايو /أيار من كل عام.
أيام أنشطة التطوير املهني :تغلق املدارس أبوابها خالل أيام التطوير املهني ( .)PAوتجدول هذه األيام عىل مدار العام الدرايس لتتيح
ملوظفي املدرسة فرصا لزيادة معارفهم واالرتقاء مبهاراتهم .فالطالب ال يحرضون إىل املدرسة يف أيام التطوير املهني (.)PA Days
سيتم إعطاء الطالب الجدول املدريس وفيه التواريخ املحددة ،يف بداية العام الدرايس .كام ميكن ألولياء األمور طلب هذا التقويم من املدرسة مسبقا.
كام ميكن العثور عليه عادة يف موقع املدرسة أو موقع مجلس املدارس اإللكرتوين.

--- --- --مرجع
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الحضور اليومي يف املدرسة
يستوجب قانون أونتاريو  Ontarioتسجيل كافة األطفال يف املدارس (سواء تلك املمولة من قبل القطاع العام
أو الخاص) عىل أساس منتظم من عمر  6سنوات إىل عمر  18سنة أو لحني التخرج من املدرسة الثانوية  .ميكن
للكثري من األطفال االلتحاق بربنامج رياض األطفال ذو الدوام الكامل من عمر  4سنوات.
إذا تغيب الطالب عن املدرسة ملدة طويلة من الزمن ومل يتم اخبار املدرسة ،فإن مجلس التعليم يف منطقتك سينظر يف األسباب وراء الغياب.
وإذا أحسوا بأن هناك سبب يدعو إىل القلق ،فقد يتم االتصال بـ  ،Children’s Aidاملمولة واملراقبة من قبل حكومة أونتاريو التي تعمل
عىل حامية سالمة أطفال أونتاريو وضامن رفاههم .ملزيد من املعلومات عن  ،Children’s Aid Societiesيرجى زيارة موقعهم االلكرتوين
. http://www.oacas.org

التعليم املنزيل
قد يقرر أولياء األمور أن يقدموا التعليم ألطفالهم بعيدا عن البيئة املدرسية ،يف املنزل ( يعرف بالتعليم املنزيل)؛ وإن اختاروا ذلك ،عليهم أن
يبلغوا مجلس املدارس يف منطقتهم يف كل عام درايس يريدون القيام بذلك .توجد معلومات عن هذا الخيار ومنوذج للخطاب املوجه للمجلس
 sample letterيف موقع وزارة التعليم . Ministry of Education’s website
التعليم املنزيل هو تدريس طفلك يف املنزل .قم بزيارة  Ontario Federation of Teaching Parentsملعرفة املزيد من املعلومات عن
التعليم املنزيل واملصادر املتعلقة به.

التغيب عن املدرسة
يرجى إبالغ املعلم قبل وقت كاف يف حال سيغيب أطفالك عن املدرسة ملدة طويلة .ففي بعض األحيان قد يقرتح املعلم نشاطات تعليمية
ليقوم بها أطفالك أثناء غيابهم عن املدرسة .عىل أي حال ،وإن أمكن ،من األفضل محاولة ترتيب السفر خارج البلدة أثناء العطلة املدرسية
حتى ال يتغيب أطفالك عن الدوام املدريس.
تقع مسؤولية التأكد من أن جميع الطالب قد وصلوا بسالمة عىل عاتق املدرسة .فإذا مل يصل طالب إىل املدرسة بحلول الساعة  9:00صباحا
ومل يتصل ويل األمر باملدرسة ،فسيتصل أحد العاملني يف املدرسة مبنزل الطالب لالستفسار عن سبب غيابه.
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التغيب عن املدرسة :يرجى االتصال باملدرسة قبل الساعة  9:00صباحا إذا كان من الرضوري غياب أطفالك عن املدرسة (بسبب املرض،
االحتفال مبناسبات دينية ،حاالت عائلية طارئة... ،الخ) .يوجد يف بعض املدارس آالت لتسجيل الرسائل الصوتية لتسجيل الغياب.
يرجى االتصال يف املدرسة عن كل يوم سيتغيب فيه أطفالك عن املدرسة .اتصل باملدرسة يف حال تغيب أطفالك عن املدرسة
ألي سبب من األسباب.
هذا مثال عىل الرسالة الصوتية التي ميكن ألولياء األمور تركها عىل هاتف املدرسة عند غياب الطفل عن املدرسة:
“ أنا< اسمك /اسم ويل األمر> .ابني/ابنتي < اسمه أو اسمها > مريض اليوم .هو أو هي يف< الصف ..؟  .> -اسم معلمه/معلمتها هو < اسم
املعلم/املعلمة >
Here is a sample telephone message parents can leave on school telephone when a child will miss school: “This is
< < your name >. My child < her or his name > is sick today. She or He is in Grade < ? >. Her/His teacher’s name is
”.> teacher’s nameوى مستوى الطباإلنشار والتها ملفائف النسيجلب األواألنه يتشارب الية وتجميم

--- --- ---
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الحاالت الطبية واالحتياجات الخاصة
يرجى إخبار الهيئة التعليمية يف املدرسة عن أي حالة مرضية ،أو حساسية ،أو إحتياجات خاصة (ويشمل ذلك
الطالب ذوي إحتياجات اجتامعية عاطفية إضافية،أو إحتياجات جسدية،أو إحتياجات تتعلق بالنمو أو التعلم)،
عند تسجيل أطفالك يف املدرسة ،ألنهم قد يعرفون الطريقة األفضل لدعم طفلك وتلبية تلك اإلحتياجات.
كام يرجى احضار أية تقارير طبية أو غريها من التقارير التي قد تساعد املدرسة يف فهم تلك االحتياجات وتلبيتها للطالب.
وإذا كان أبناؤك يف حاجة لتناول دواء أثناء اليوم الدرايس ،يرجى أن تطلب من طبيب األطفال تعبئة منوذج بهذه املعلومات ومنثم إاحضار
النموذج إىل مكتب إدارة املدرسة.
Toronto District School Board
Toronto Catholic District School Board

صحة السمع والبرص
قد تتسبب مشكالت السمع والبرص يف صعوبات للتعلم الطالب أو التواصل اجتامعيا .والكثري من الطالب اليعرفون حتّى أنه لديهم مشكلة
يف السمع أو البرص .وقد تتغري حاستا البرص والسمع مع منو األطفال ولهذا تكمن أهمية الفحص الطبي بشكل منتظم.
قد تساعد االسرتاتيجيات التالية يف املحافظة عىل صحة السمع والبرص عند أطفالك وتقودهم إىل مزيد من النجاح يف املدرسة:
• اصطحاب أطفالك إىل طبيب العيون وأخصايئ النظارات يف عمر الثالث سنوات لفحص عيونهم .وينصح بفحص عيون األطفال كل
سنتني أو ثالث سنوات .وتدفع  )Ontario Health Insurance Plan (OHIPللزيارات السنوية لألطفال ولصغار الناس الذين تقل
أعامرهم عن  20سنة( .بالنسبة لطالب الروضة األوىل  )Junior Kindergarten (JKفإن الحكومة تغطي نفقات فحص العني من قبل
طبيب إضافة إىل دفع تكلفة النظارة الطبية).

• تشجيع أطفالك أن يلبسوا النظارات إن كانوا يحتاجونها .وتحدث إىل معلمهم إذا كانوا يرتددون يف لبسها؛ معا قد تتمكنون من
مساعدة أطفالك عىل الشعور مبزيد من االرتياح.
• اصطحاب أطفالك إىل الطبيب لفحص سمعهم.
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العناية باألسنان لألطفال
يوفر برنامج  Healthy Smiles Programالرعاية باألسنان املجانية للمستحقني من أطفال العائالت ذات الدخل املحدود .ويغطي
الربنامج تكلفة العناية الوقائية ،والروتينية ،والحاالت الطارئة ،وخدمات العناية باألسنان األساسية .ميكنك التقدم بطلب االلتحاق
بالربنامج  apply for this programعرب الربيد أو اإلنرتنت .حاملا يتم تسجيلك ،ستحصل عىل بطاقة  Healthy Smilesالتي سيحتاج
طفلك إلبرازها عند كل موعد لألسنان.

التطعيم
مسجل فيها كل
ٌ
يجب أن يتم تطعيم األطفال يف أونتاريو ضد أمراض معينة ليتمكنوا من االلتحاق باملدرسة .وسيعطيك الطبيب بطاقة
التطعيامت التي تلقاها طفلك .يرجى أخذ البطاقة إىل املدرسة للتأكد من تحديث سجالتهم .كام تحتفظ املدرسة بسجل التطعيم لكل
طالب فيها.
إذا مل يتلقى طفلك كل التطعيامت الالزمة له أو إذا كان سجله املدريس ناقصا ،فسيتم إرسال خطاب من Public Health
 Departmentيخربك بهذه املعلومة.

اختيار عدم تطعيم أطفالك:
ميكن ألولياء األمور اختيار عدم تطعيم األطفال ألسباب مختلفة .يرجى االتصال بوحدة الرعاية الصحية العامة التي تتبع لها أو باملجلس
املدريس للحصول عىل طلبات اإلعفاء من التطعيم  immunization exemption formsالتي يجب تعبئتها وتقدميها للمدرسة.

إذا أصبح طفلك مريضا يف املدرسة
معظم املدارس لديها موظف واحد عىل األقل متدرب عىل اإلسعافات األولية .يف حال أصبح ابنك مريضا أو تعرض لحادث أثناء وجوده يف
املدرسة ،فسيتصل بك أحد العاملني يف أرسع وقت ممكن مستخدما أرقام الهواتف املوجودة يف سجالت املدرسة .وسيطلب منك أو من
الشخص اآلخر الذي تم تسجيل اسمه لالتصال به يف حالة الطوارئ أن يحرض ألخذ الطفل بأرسع وقت ممكن .أما إذا كان الحادث أو املرض
خطريا فستتصل املدرسة باإلسعاف وأحد أعضاء الهيئة التعليمية سيصحب طفلك إىل املستشفى.
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معلومات عن الحياة اليومية يف املدرسة
يجب عىل كل املدارس املمولة من قبل القطاع العام يف أونتاريو اتباع قواعد معينة تم وضعها من قبل
Ministry of Education.
ويجب عليها أن تتأكد من تطبيق هذهالقواعد ملساعدة جميع الطالب عىل النجاح يف املدرسة ولضامن سالمتهم ورفاههم .وقد تم وضع
بعض القواعد للمساعدة يف إدارة املدرسة بشكل أكرث سالسة.

الذهاب إىل املدرسة بالحافلة املدرسية
قد تتوفر الحافلة املدرسية إذا كان أبناؤك يعيشون بعيدا عن املدرسة .وإن كان أبناؤك يحتاجون مساعدة يف املواصالت بسبب الحاجة إىل
تعليم خاص أو أي نوع آخر من الحاجة ،فقد يتم تزويدهم بنوع من املواصالت (ولكن ليس بالرضورة أن تكون الحافلة املدرسية) .نرجو
االستفسار قبل التسجيل يف املدرسة .يختلف وجود الحافلة املدرسية وترتيبات املواصالت األخرى والسياسات املتّبعة بني مجالس التعليم ،لذا
نرجو االستفسار قبل التسجيل يف املدرسة ملعرفة نوع املواصالت املتوفر وما إذا كان أبناؤك مؤهلني .وعادة ما يكون نظام التوصيل بالحافلة
املدرسية مجانيا.

اإلرشاف عىل الطلبة يف الساحة املدرسية
سيتواجد أحد أعضاء الهيئة التدريسية يف املبنى املدريس يف كل يوم درايس ،ملدة  15دقيقة عىل األقل يف الساحة املدرسية قبل بداية املدرسة
و 15دقيقة بعد انتهائها.
وأثناء الفسحة (اسرتاحة يف يوم الطفل املدريس والتي يلعب الطالب أثناءها يف الخارج أو يشارك يف أنشطة متعلقة باملدرسة) يكون أبناءك
أيضا تحت اإلرشاف يف الساحة املدرسية.
إذا بقي أبناؤك يف املدرسة أثناء فرتة الغداء ،فسترشف املدرسة عليهم( .سيتم إبقاء األطفال يف داخل املدرسة أثناء الفسحة واسرتاحات الغداء
خالل الظروف الجوية القاسية).
وال يتم اإلرشاف عىل الطلبة يف أي وقت آخر .وعليه فمن املهم أن ال ترتك األطفال الصغار يف الساحة املدرسية يف الصباح الباكر أو إىل وقت
متأخر بعد املدرسة ـــ عندما ال يتوفر اإلرشاف من قبل املدرسة.
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ما هي األنشطة الالصفية؟
يف الغالب ،تتم األنشطة الالصفية قبل أو بعد املدرسة.
تقدم العديد من املدارس هذه األنواع من الربامج التي قد تتضمن مساعدة يف تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،الرياضة ،النوادي،
املوسيقى ،املرسح ،اإلدارة الطالبية والكثري غريها .وقد يطلق عليها األنشطة املكملة للمنهج يف بعض األحيان .كام أنه يف بعض األحيان قد
تتم أثناء الدوام العادي للمدرسة ولكن عادة ما تكون قبل أو بعد املدرسة.

الربامج غالبا ما تكون متاحة لجميع الطلبة وتحت إرشاف معلم.
يعد االشرتاك يف األنشطة الالصفية يف املدرسة وسيلة رائعة للطالب القادمني الجدد لتكوين صداقات ،ومامرسة لغتهم اإلنجليزية ،والشعور
بأنهم جزء من املجتمع املدريس .وإضافة إىل ذلك ،تأخذ كثري من الجامعات والكليات بعني االعتبار أنشطة الطالب الالصفية ومشاركته
املجتمعية عند تقييم طلب االلتحاق أو طلب منح دراسية.
ملزيد من املعلومات عن األنشطة الالصفية يف مدرستك ،تحدث إىل معلم أو مستشار التوجيه.

اللباس للمدرسة
معظم املدارس لديها مدونة للباس املدريس تصف ما ميكن (وما الميكن) للطالب ارتداؤه للمدرسة.
ميكنك التحدث إىل معلم أطفالك إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف حول قواعد اللباس املدريس املناسب أو الزي املوحد.
حصة الرياضة أو الرتبية البدنية :قد تطلب املدرسة من الطالب أن يلبسوا لباسا معينا أثناء حضورهم حصص الرتبية البدنية التي تؤخذ
تدرس يف الصالة الرياضية أو خارج املدرسة :عىل سبيل املثال ،أحذية الركض ،الرساويل القصرية والتي شريت.
اللباس للعب يف الخارج :يتوقع أن يلعب الطالب يف الخارج أثناء الفسحة وقبل املدرسة وبعدها ،إال إذا كانت حالة الطقس تجعل هذا غري
آمنا أو غري مريحا.
يحتاج الطالب إىل مالبس مناسبة للعب يف الخارج أثناء فصل الشتاء (مثالً ،معطف دافئ ،قبعة ،وشاح ،أحذية خاصة لفصل الشتاء وحتى
رساويل خاصة تقي من الثلج.

صفحة  2من 3

معلومات عن الحياة اليومية يف املدرسة
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والغداء الوجبات الخفيفة
بإمكان أبنائك أن يتناولوا الغداء يف املدرسة (أو يف البيت ،إذا كان ذلك ممكنا) .يتناول العديد من األطفال
وجبة الغداء يف املدرسة ،خاصة هؤالء الذين يركبون الحافلة للوصول إىل املدرسة .تخصص املدارس عادة غرفة
للغداء أو ترتب مكانا للطالب ليتناولوا طعام الغداء يف منتصف اليوم .وبعض املدارس (خصوصا املدارس
الثانوية) لديها كافيرتيا حيث ميكن أن يشرتي الطالب وجبة الغداء منها.

تحضري وجبة الغداء :ماذا ميكن لألطفال أن يحرضوا؟
ميكن تحضري وجبات الغداء من الطعام الذي اعتاد أطفالك عىل تناوله يف املنزل إال أنه عىل األرجح لن يكونوا قادرين عىل تسخينه .لن
يتم تزويد الطالب بالصحون أو أدوات املائدة .لذا فإن الكثري من الطالب يحرضون إىل املدرسة سندويشات ألنها أسهل لألكل يف ظل
هذه الظروف.
من املهم أن تتضمن وجبة الغداء عصريا أو ماءا (بدال من املرشوبات السكرية ،مثل املرشوبات الغازية) .كام مينح طلبة املرحلة االبتدائية
فسحتني ،واحدة يف الصباح واألخرى بعد الظهر ،وعليه فغالبا ما يحرضالطالب إىل املدرسة وجبة خفيفة لكل منهام .إن تناول الوجبات
الخفيفة واملرشوبات الصحية خالل اليوم يحسن من تركيز الطالب وتعلمهم.
بعد وجبة الغداء ،يكون للطالب وقتا للعب (عادة ما يكون بالخارج) إىل أن تستأنف الحصص الدراسية .ويرشف عليهم أعضاء هيئة
التدريس داخل املبنى أو خارجه يف الساحة املدرسية.
ونحن نشجع أطفالنا عىل التفكري يف تقليل الفضالت « »Litterlessللحفاظ عىل مصلحتنا ومصلحة البيئة .وميكنك مساعدة أطفالك عرب:
• تشجيعهم عىل تناول كل وجبتهم.
• االستفادة بشكل أكربمن عبوات الطعام التي ميكن إعادة استخدامها.
• استخدام الرتموس للمرشوبات.
يف حال أرسلت مع أطفالك حاوية لوجبة الغداء ،يرجى كتابة أسامئهم بوضوح عليها.
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حساسية الطعام
هناك املزيد واملزيدمن املدارس لديها قوانني حظر لطعام معني يف املبنى املدريس (داخل املبنى وخارجه) بسببوجود حساسية لبعض أنواع
الطعام لدى الطالب أو العاملني يف املدرسة .يُرجى مراجعة ذلك مع املعلم أو موظف االستقرار يف املدرسة  Settlement Workerأو مدير
املدرسة.
إذا كان لدى طفلك حساسية طعام ،يرجى إخبار املدرسة عند التسجيل أو إخبار املعلم.
الحساسية من املكرسات :الكثري من الطالب يف كندا يعانون من حساسية شديدة للمكرسات ويصبحون مرىض بشدة إذا أكلوها أو حتى إذا
تعرضوا لهذه األطعمة أو ألي حاويات أو عبوات تحوي أي كمية من هذا الطعام.
ولضامن سالمة هؤالء الطالب ،قامت العديد من املدارس بوضع قواعد تحظر كل املنتجات التي من املحتمل أنها تحتوي عىل منتجات من
املكرسات أو حتى مالمستها لتلك املواد .وهذا ما يعرف بسياسة «الخلو من املكرسات».
يرجى عدم ارسال أي طعام أو رشاب يحوي منتجات املكرسات مع أطفالك إىل املدرسة.
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والغداء الوجبات الخفيفة

مدارس آمنة ترحب بك
يعد التعليم الذي يشمل الجميع جوهريا لتحقيق تعليم ذو جودة فائقة لجميع املتعلمني.
وتلتزم حكومة أونتاريو بتقديم كافة وسائل الدعم لكافة الطالب لتساعدهم يف التعلم والنمو واإلنجاز .كام تدرك حكومة أونتاريو أن
املدارس اآلمنة والتي تعمل مببدأ املساواة والتي تشمل الجميع رضورية لنجاح الطالب وإنجازه األكادميي.
املساواة :هي حالة من العدل ،واملعاملة التي تشمل وتحرتم الجميع الناس .وال تعني املساواة معاملة الناس بنفس الطريقة دون مراعاة
للفروق الفردية.
التعليم الذي يشمل الجميع :هو التعليم القائم عىل مبادئ القبول وشمل كافة الطالب .ويرى الطالب انعكاسا ألنفسهم يف مناهجهم ،ويف
املناطق الحسية التي تحيط بهم ويف البيئة األكرب حيث يتم اإلحتفاء بالتنوع واحرتام كافة األفراد.
كل املدارس يف أونتاريو ملزمة بضامن أن البيئة املدرسية آمنة ومرحبة ،ومكانا يشعر فيه كل فرد من املجتمع املدريس باالحرتام وأن له
فرصا للمشاركة يف الحياة املدرسية بطريقة مرضية وكاملة .يجب أن تكون املدرسة مكانا يخلو من أي نوع من سوء املعاملة أو التمييز
مثل التمييزالقائم عىل العرق ،أو النسب ،أو مكان األصل ،أو لون البرشة ،أو األصل العرقي ،أو الجنسية ،أو العقيدة ،أو الجنس ،أو التوجه
الجنيس ،أو هوية الجنس ،أو العمر ،أو الحالة االجتامعية أو العائلية.
تلتزم املدارس ملزمة باملساعدة يف دعم وتلبية احتياجات الطالب التعليمية وضامن رفاههم ومساعدتهم عىل الشعور بالدافعية للنجاح
والتحقيق الكامل طاقاتهم الكامنة .هذا االلتزام مشتق من عدة قوانني متبعة يف مقاطعة أونتاريو كام يف كندا.
وعالوة عىل ذلك ،فقد عززت وزارة التعليم  Ministry of Educationهذا االلزام بعدة قوانني ،تتضمن اسرتاتيجية املدارس اآلمنة Safe
( Schools Strategyالتي تركز عىل التأكيد عىل خلو املدارس من الرتهيب بني الطالب) واسرتاتيجية التعليم العادل الذي يشمل الجميع
 ،Equity and Inclusive Education Strategyالتي صممت للرتويج لحقوق اإلنسان األساسية كام نص عليها امليثاق الكندي للحقوق
والحريات  Canadian Charter of Rights and Freedomsومدونة أونتاريو لحقوق اإلنسان  .Ontario Human Rights Codeوتلك
إشارات هامة تدل عىل أن حكومة أونتاريو ملتزمة فعال بضامن بيئة مدرسية صحية وآمنة ومرحبة وشاملة.
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من الهام جدا أن تتحدث إىل املعلم أو أي عضو آخر من الهيئة التعليمية أو مدير املدرسة ،أو موظف االستقرار يف مدرسة أطفالك بأرسع
وقت ممكن إذا كانت لديك أي مخاوف حول سالمة ورفاه أطفالك يف املدرسة.
الخطوة األوىل عادة تكون بالتحدث إىل املعلم املعني باألمر ،ومن ثم التحدث إىل مدير املدرسة أو نائب مدير املدرسة .إذا مل تحل املشكلة
ميكنك التحدث إىل املراقب العام للمدرسة .School Superintendent
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مدارس آمنة ترحب بك

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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تواصل املدرسة مع أولياء األمور

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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الئحة السلوك املدريس
وضعت كل مدرسة الئحة للسلوك  Code of Conductتبني إرشادات سلوك الطالب .ويتم وضع هذه الالئحة
عادة لتشجيع الطرق املساملة يف التعامل مع اآلخرين ،واحرتام اآلخرين ،وبيان أساليب حل املشاكل لتعزيز بيئة
آمنة ترحب بالجميع.
تساعد الئحة السلوك املدارس عىل أن تصبح أماكن خالية من اإلساة ،والرتهيب  ،والتحرش ،والتمييز  ،والتخويف ،والكلامت واألعامل التي
تنم عن الكراهية ،وكافة أشكال العنف والعدوان األخرى.
ستقوم املدرسة واملعلم بتطوير اإلرشادات والقواعد ملساعدة الطالب ليتبعوا الئحة السلوك .و يتم رشح هذه القواعد للطالب وعادة ما يتم
نرشها عالنية بتعليقها عىل جدار يف املدرسة باإلضافة إىل وضعها يف موقع املدرسة اإللكرتوين أو التقويم املدريس .وميكن ألولياء األمور طلب
نسخة من الئحة السلوك.
ويتوقع من كل شخص ينتمي إىل املجتمع املدريس ،ويشارك يف نشاط متعلق باملدرسة ،مبا فيهم الطالب ،وأولياء األمور أو األوصياء،
واملتطوعني ،واملعلمني ،وأي أعضاء من الهيئة التعليمية أو موظفي االستقرار يف املدارس ،أن يتبعوا الئحة السلوك .وتطبق الئحة السلوك حتى
وإن كان النشاط خارج املبنى املدريس (ولكنه متعلق باملدرسة).
االسرتاتيجيات التالية ميكن أن تساعدك وتساعد أطفالك عىل دعم واحرتام الئحة السلوك املدريس:
•اطلب نسخة من الئحة السلوك املدريس وراجعها مع أطفالك.
• ناقش مع أطفالك أن هناك تبعات خطرية للمشاجرة أو السب أو نعت الشخص اآلخر بكلامت نابية وغريها من أشكال السلوك غري
الالئق.
• ناقش مع أطفالك أهمية احرتام الحقوق األساسية للجميع ،وحقوقهم وحقوق اآلخرين .وهذا يشمل الحق يف العيش دون إساءة
ومضايقة (اللفظية والعاطفية والجسدية والجنسية) ،باإلضافة إىل التفرقة العنرصية.
• ساعد أطفالك عىل تطوير الرغبة يف احرتام االختالفات بني الناس ،مبا يف ذلك االختالفات القامئة عىل أساس العرق أو الثقافة أو الدين
أو اللون أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو نوع الجنس (مبا يف ذلك الهوية الجنسية) والتوجه الجنيس.
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• دعهم يعرفون أنه إذا انتهكت حقوق أي شخص ،فإن أي واحد سيكون عرضة ملواجهة اإلساءة أو التمييز.
• تحدث إىل معلم أطفالك ،أو مدير املدرسة ،إذا كنت تشعر أن الئحة السلوك أو القواعد املدرسية غري عادلة ألطفالك.
• أخرب املعلم بأنك تود أن تكون عىل ِعلم إذا كان هو أو هي يشعرون بالقلق تجاه سلوك أطفالك.
• تحدث إىل املعلم إذا كنت قلقا بشأن سلوك طالب آخر.
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الئحة السلوك املدريس

