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 األهالي الكرام ،
 

 مرحًبا بكم في مدارس دیربورن العامة البدایات القویة برنامج. البرنامج ممول من قبل  وزارة
 التعلیم في میشیغان ویشرف  علیه Wayne County RESA ومدارس دیربورن العامة. وهو برنامج

 مجاني لألطفال  المؤهلة واعمارهم  ثالثة أعوام و یتوافق مع لوائح ترخیص الدولة ویهدف إلى
 إعطاء تجربة المدرسة الجودة  قبل تجربة ما قبل المدرسة.

 
 یشرفنا أن یكون لدینا فریق عمل متمیز من المهنیین المتفانین. المدرسون في برنامج البدایات
 القویة هم مدرسون ابتدائیون معتمدون من والیة میشیغان مع دعم إضافي من الدولة في تعلیم الطفولة

.(CDA) المبكرة. یمتلك جمیع المدربین المساعدین في البرنامج شهادة مساعد لتنمیة الطفل 
 

 یركز منهج الفصل الدراسي على األدب ، واالستماع ، والتواصل الشفوي ، وحل المشكالت
 ، والعدد والترقیم ، والتنسیق الحركي الدقیق والكبیر ، والعالقات االجتماعیة ومهارات المساعدة

 الذاتیة.منهجنا یشجع األنشطة التي یبدأها الطفل ویستند إلى اهتمامات األطفال.  باإلضافة إلى العمل
 مع الطفل في الفصل ،  المشاركة من أحد الوالدین والمداخالت هي أولویة عالیة .  هدفنا هو تزوید كل

 طفل بأفضل أساس تعلیمي ممكن ، وال یمكن تحقیق ذلك إال عندما یعمل طاقم المدرسة وأولیاء األمور
 مًعا في شراكة.

 
 نحن محظوظون جًدا ألن دائرة مدارس دیربورن العامة والمجتمع یعترفون بذلك دلیل علمي

 على أن الكثیر من تطور الدماغ قد تم قبل أن یدخل الطفل روضة األطفال. لقد التزمت مدارس
 دیربورن العامة تجاه الطالب الصغار في مجتمعنا ویسعدنا أن طفلك سیكون جزًءا من برنامج

 البدایات القویة.
 

 مع خالص التقدیر ،
 

 إیمي بي مودیكا ،
  منسقة الطفولة المبكرة

 
 
 
 

  قائمة مهام مدارس دیربورن العامة
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 مهمة مدارس دیربورن العامة ، بالشراكة مع العائالت والمجتمع ، تثقیف جمیع الطالب وفًقا لمعاییر
 أكادیمیة عالیة في بیئة آمنة ومحفزة وضمان استعدادهم لذلك أن یصبحوا مواطنین منتجین.

   برنامج البدایات القویة
 البیانات المهمة

 
 إن مهمة مدارس دیربورن العامة تتمثل في البدایات القویة في فریق تزوید البدایات القویة لألطفال

 وتجارب تعلیمیة من شأنها أن تؤسس أساًسا للتعلم مدى الحیاة.
 

  البدایات القویة برنامج فلسفة
 

 سیقوم الموظف بما یلي:
 توفیر بیئة تعلیمیة آمنة ومحفزة ومغذیة.★
 تنفیذ منهج عالي الجودة للطفولة المبكرة یعتمد على معاییر وأهداف تنمویة قابلة للقیاس★

 ومناسبة.
 إشراك أولیاء األمور وأفراد المجتمع بشكل فعال في عملیة التعلیم.★
  االستثمار في موظفین متخصصین ومتعاونین وضمان التطویر المهني المستمر.★
 تنمیة روح المدرسة التي من شأنها أن تغذي المسؤولیة الشخصیة واحترام الذات واحترام★

 الجمیع.
 یتم اتخاذ قرارات البرنامج من خالل التركیز الذي یركز على الطفل والذي یتضمن النظر في معاییر
 الطفولة المبكرة لجودة ما قبل ریاض األطفال ، ومعلومات تقییم المناهج الدراسیة ، وردود الفعل من

  اآلباء ، والخلفیات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة المتنوعة التي تمثل عائالتنا ومجتمعنا.
 

 یجب أن تمتثل البدایات القویة للقانون العام 116 من القوانین العامة لعام 1973 ،
 بصیغته المعدلة وقواعد الترخیص لمراكز رعایة األطفال.میشیغان

 تتطلب إدارة التعلیم في(MDE) االلتزام القویة
 وجمیع المعاییر في معاییر الطفولة المبكرة

 بدلیل التنفیذ التجریبي للبدایات جودة ریاض األطفال (ECSQ-PK) ومعاییر الطفولة المبكرة
 جودة للرضع واألطفال الصغار (ECSQ-IT ) حسب االقتضاء. تتطلب MDE البرامج

 لمعالجة جودة البرنامج بطریقة منهجیة باستخدام كل من اللوائح المطبقة وأداة تقییم البرنامج وبیانات
 نتائج الطفل.

 
 
 
 

   جدول برنامج  البدایات القویة
 

  البدایة القویة  یتم تقدیم دروس لیوم كامل ، أربعة (4) أیام في األسبوع ، من اإلثنین إلى الخمیس.
 

 ال یوجد دوام لصفوف البدایات القویة أیام  الجمعة خالل العام الدراسي!
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 المعلمین سوف یستخدمون أیام الجمعة للتخطیط التعلیمي، وإعداد والتعاون واالتصال بالوالدین.
  یمكنهم أیًضا حضور اجتماعات اإلدارات والخدمات وورش العمل والمؤتمرات.

 
 تتبع فصول البدایات القویة جدول المدارس االبتدائیة المعتاد لقضاء اإلجازات والعطالت. سیتم إرسال

 الجداول إلى المنزل تشیر إلى االختالفات عن الیوم الدراسي العادي.
 

 منهج عالي النطاق
  

 سیقوم الموظفون بجمع المالحظات القصصیة حول ما یقوله األطفال أو یفعلونه في الفصل الدراسي
 لدینا. ستساعد المالحظات التي تم جمعها لطفلك في إبالغ الموظفین وأولیاء األمور بنمو الطفل
 وتطوره. ستتم مشاركة هذه المعلومات مع أولیاء األمور في تقریر عائلي ثالث مرات في السنة

 باستخدام سجل مراقبة الطفل (COR) الذي سیقیم التطور.
 

 المبادرة :  تشیر إلى قدرة الطفل على بدء المهام ومتابعتها. إنها القدرة على اتخاذ القرارات والقرارات
 وتنفیذها. منهج Highscope یبدأ من قبل الطفل ویستند إلى اهتمامات األطفال.

 
 العالقات االجتماعیة :  یواجه األطفال یومًیا مواقف تختبر المهارات االجتماعیة: معرفة متى یجب

 القیادة ومتى یجب اتباعها ، والعمل مع اآلخرین لتحقیق هدف مشترك ، والتعامل مع الصراع والتعبیر
 عن المشاعر بشكل طبیعي ومناسب. تشكل تجارب األطفال المبكرة مع أقرانهم والبالغین هذه

 المهارات االجتماعیة المهمة.
 

 التمثیل اإلبداعي :  التمثیل هو العملیة التي یصور من خاللها األطفال األشیاء والتجارب من خالل
 التقلید والتظاهر والبناء واألعمال الفنیة واللغة المكتوبة. التمثیل مهم من الناحیة التنمویة ألنه یشیر إلى
 أن األطفال الصغار ، الذین یمیلون إلى رؤیة األشیاء من منظور ملموس للغایة ، ینتقلون إلى فهم أكثر

 تجریًدا لعالمهم.
 
 

 الموسیقى والحركة :  القفز ، والدوران ، والتمدد ، والرمي ، والرفع ، واألزرار لیست سوى عدد قلیل
 من الحركات العدیدة التي یستخدمها األطفال والكبار في حیاتهم الیومیة. یتم تضمین األنشطة الحركیة
 في الروتین الیومي. إنها مفیدة لجمیع مجاالت نمو الطفل ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ،

 النمو البدني.
 

 اللغة ومعرفة القراءة والكتابة :  یعد تطویر القدرات اللغویة واالستماع والتحدث والقراءة والكتابة أمًرا
 بالغ األهمیة لنجاح األطفال خالل سنوات الدراسة وفي بقیة حیاتهم.

 
 المنطق والریاضیات : یقوم   األطفال الصغار ببناء فهمهم الخاص للمفاهیم في المنطق والریاضیات
 أثناء تفاعلهم والعمل مع المواد واألشخاص واألحداث واألفكار. تتضمن بعض التجارب ذات القیمة
 للتطویر في هذا المجال فرز الكائنات ومطابقتها ، ومقارنة الكائنات ومجموعات الكائنات ، وترتیب
 المواد بترتیب متدرج ، وعمل تقدیرات بسیطة ، والعد ، ووصف مواقع الكائنات وطرق تحركها ،
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 والعمل مع تسلسل زمني بسیط.

 
 
 

  نبذة عن الروتین الیومي:
 یتم توفیر الجدول الیومي من خالل توصیة Strong Beginnings كما هو موضح أدناه. سیتم تعدیل

 الروتین الیومي لیناسب احتیاجات طالبنا الحالیین وسیتم نشره على لوحة معلومات الوالدین في
 الفصل الدراسي لطفلك. انظر أدناه للحصول على أوصاف األجزاء لیومنا المدرسي النموذجي.

 
 الوصول / اإلفطار / وقت الترحیب (45 دقیقة)  - یدخل األطفال الفصل الدراسي وفًقا لسرعتهم

 الخاصة. یتم تشجیع اآلباء / األوصیاء على البقاء حتى یكون األطفال جاهزین للمغادرة. یقدم
 المعلمون الدعم لألطفال واآلباء الذین یواجهون تحدیات االنفصال. لألطفال خیارات حول تناول

 الطعام أو قضاء الوقت مع الكتب أو التفاعل مع الكبار ومع بعضهم البعض. إذا كان األطفال ال یأكلون
 عند الوصول ، یتم استبدال وجبة خفیفة في منتصف الصباح بوجبة اإلفطار. بمجرد وصول جمیع

 األطفال ، یقضي الكبار واألطفال مًعا 3-5 دقائق في مشاركة إعالن أو إعالنین یومًیا.
 

 رسالة الصباح (5 دقائق)   - بمجرد وصول جمیع األطفال ، یقضي البالغون واألطفال 3-5 دقائق مًعا
 في مشاركة إعالن أو إعالنین یومًیا.

 
 وقت التخطیط (10 دقائق) -  یلتقي المعلم ومساعدة المعلم بمجموعات صغیرة من األطفال للتحدث

 عما یرید كل طفل القیام به وكیف یمكنه القیام بذلك. یتخذ األطفال القرارات ویشجعهم الكبار و
 یدعمونهم أثناء توضیح أفكارهم وتطویرها.

 
 وقت العمل (45 دقیقة) -  هذه هي أطول فترة زمنیة فردیة في الروتین الیومي. خالل هذا الوقت ینفذ
 األطفال خططهم األصلیة أو یختارون أنشطة جدیدة. إنهم أحرار في العمل في جمیع مجاالت الفصل

 الدراسي ، واستكشاف المواد ، وتعلم مهارات جدیدة ، وتجربة أفكارهم ، وجمع ما یتعلمونه مًعا
 بطرق منطقیة بالنسبة لهم. المعلم ومساعدة المعلم  نشیطون بنفس القدر. یالحظون اهتمامات األطفال
 ، وكیف یحل األطفال المشاكل ، ویبحثون عن طرق لدعم األطفال في تطویر أفكارهم. یساعد المعلم

 والمساعد في توسیع أفكار األطفال بعدة طرق: من خالل العمل جنًبا إلى جنب مع مواد مماثلة ،
 والمشاركة في لعب األدوار ومساعدتهم على حل المشكالت التي تظهر.

 
 وقت التذكر/ المراجعة (10 دقائق) -  یساعد المعلم والمساعد األطفال على تذكر ما فعلوه أثناء وقت

 العمل والتحدث عنه. یصفون ما رأوه األطفال یفعلونه و یشجعونهم على ربط اللغة بأفعالهم. هذا یجعل
 األطفال أكثر وعًیا بأفكارهم وخبراتهم وقدرة بشكل أفضل على االعتماد علیها في المستقبل.

 
 مجموعة صغیرة (15 دقیقة) -   في هذا المعلم بدأ الجزء من الروتین ، یقوم المعلمون بتخطیط

 األنشطة واختیار المواد بناًء على اهتمامات األطفال ومستویات نموهم. ضمن اإلطار الذي وضعه
 المعلم ، یتم تشجیع األطفال على بدء أفكارهم الخاصة. هذا وقت مهم للمعلمین لمالحظة الفروق

 الفردیة في طرق استجابة األطفال للمواد الجدیدة أو في طریقة تفكیرهم في استخدام المواد المألوفة.
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 مجموعة كبیرة / موسیقى وحركة (10 دقائق) -  هذا وقت یشارك فیه المعلم والشریك واألطفال في

 نفس النشاط في نفس الوقت. األنشطة النموذجیة هي األغاني والقصص والحركة واأللعاب
 والمناقشات وما إلى ذلك. یوفر وقت الدائرة العدید من الفرص لألطفال الفردیین لمشاركة أفكارهم
 الخاصة والمجموعة بأكملها لالستفادة من هذه األفكار. إنها فرصة لألطفال لتنمیة الشعور باالنتماء

 إلى مجموعة وهي واحدة من أفضل األوقات لتشجیع الشعور بالمجتمع الذي یرید كل معلم رؤیته في
 الفصل الدراسي الخاص به.

 
 الوقت الخارجي (25 دقیقة) -  لدى األطفال العدید من الخیارات حول كیفیة اللعب في بیئة التعلم في

 الهواء الطلق ، مثلما یفعلون أثناء وقت العمل في الداخل. یشرف البالغون على األطفال من أجل
 السالمة وینضمون أیًضا إلى لعبهم النشط في الهواء الطلق ، ویدعمون مبادراتهم وحل المشكالت.

 الوقت الخارجي هو 30 دقیقة على األقل كل یوم ، باستثناء وقت ارتداء المالبس واالنتقال في الهواء
 الطلق الذي قد یستغرق وقًتا أطول مع األطفال البالغین من العمر ثالث سنوات مقارنة باألطفال

 البالغین من العمر أربع سنوات.
 

 الحمام / غسل الیدین / االستعداد للغداء (10 دقائق) : - یساعد األطفال في التحضیر واإلعداد. یختار
 األطفال المكان الذي یرغبون في الجلوس فیه.

 
 غداء  (45 دقیقة)  - أوقات الوجبات تدعم األطفال في القیام باألشیاء ألنفسهم (على سبیل المثال ، خدمة

 أنفسهم ، صب المشروبات ، توزیع المنادیل ، مسح االنسكابات). یختار األطفال ما إذا كانوا یأكلون
 وماذا یأكلون وكمیة الطعام.

 الكبار یأكلون ویخوضون محادثات هادفة مع األطفال. یتم تشجیع األطفال على تنظیف مساحة
  وجباتهم بما في ذلك التخلص من بقایا الطعام ومسح الطاوالت ودفع الكراسي الخاصة بهم.

 
 وقت الهدوء / الراحة (80 دقیقة)  - الراحة هي وقت للنوم أو اللعب الهادئ أو االنفرادي على سریر

 األطفال. یجب أن تكون خطط وقت الراحة فردیة لتلبیة احتیاجات كل طفل. یمكن أن یشمل اللعب
 الهادئ الكتب أو الموسیقى الهادئة أو دمى األطفال أو األدوات الحركیة الدقیقة. االستیقاظ / الحمام -

  عندما یستیقظ األطفال ، یعمل الكبار واألطفال مًعا لوضع أسرة أطفال واالستعداد لوقت التخطیط.
 

 استیقاظ / حمام / وجبة خفیفة (30 دقیقة)  - التحضیر لتناول وجبة خفیفة. یتم تشجیع األطفال على
 تنظیف مساحة الوجبات الخفیفة الخاصة بهم ، بما في ذلك التخلص من بقایا الطعام ومسح الطاوالت

 ودفع الكراسي الخاصة بهم.
 

 وقت العمل الثاني (45 دقیقة)  -  وقت العمل الثاني ، في حین أنه في األساس نفس وقت العمل
 الصباحي ، قد یختلف قلیًال عن توقعات الصباح مع ضمان مشاركة األطفال بشكل أساسي في

 التخطیط وتنفیذ نوایاهم الخاصة. یساعد النهج التعاوني لتخطیط المناهج الدراسیة على ضمان تلبیة
 فریق التدریس الحتیاجات الطفل الفردیة من خالل دعم وتوسیع التنمیة والمعرفة والمهارات مع

 موضوعات لعب األطفال بدًال من سحبها جانًبا لألنشطة التي یوجهها المعلم.
 

  الوقت الخارجي / الفصل (30 دقیقة)  -  یتوفر لألطفال العدید من الخیارات حول كیفیة لعبهم في بیئة
 التعلم الخارجیة ، تماًما كما یفعلون أثناء وقت العمل في الداخل. یشرف البالغون على األطفال من أجل
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 السالمة وینضمون أیًضا إلى لعبهم النشط في الهواء الطلق ، ویدعمون مبادراتهم وحل المشكالت.

 الوقت الخارجي هو 30 دقیقة على األقل كل یوم ، باستثناء وقت ارتداء المالبس واالنتقال في الهواء
 الطلق الذي قد یستغرق وقًتا أطول مع األطفال البالغین من العمر ثالث سنوات مقارنة باألطفال

 البالغین من العمر أربع سنوات.
 

 أهلیة القبول في البرنامج
 

 العناصر االربعة التالیة تحدد أهلیة الطالب لاللتحاق بالبرنامج:
 

 یجب أن یكون ولي أمر الطالب من سكان  دیربورن.1.
 

 یجب أن یكون الطفل قد أتم الثالث سنوات من عمره قبل األول من كانون األول ( دیسمبر)2.
 لبدایة العام الدراسي.

 یجب أن تظهر المعلومات والتقییمات المقدمة من األسرة حاجة الطفل لاللتحاق بالبرنامج3.
 مقارنة باألطفال اآلخرین.

 
 یجب أن یحضر األطفال یومًیا. في حالة الحضانة المشتركة ، تقع على عاتق الوالدین أو4.

 الوصي أو أي شخص قانوني آخر مسؤولیة حضور الطفل یومًیا. ُیمنح القبول للطالب الذین
 یظهرون الحاجة األكبر التي تحددها المبادئ التوجیهیة التي وضعتها وزارة التعلیم في

 میشیغان.
 إجراء اختبار تحدید المستوى عند التسجیل

 یستخدم البرنامج ASQ-3 (استبیان األعمار والمرحلة الثالثة  من  اإلصدار) ، وهي أداة اختبار التنمیة
 مصممة لالستخدام من قبل معلمي الطفولة المبكرة والمتخصصین في الرعایة الصحیة. إنه نهج

 مركزي اللتقاط أي تأخیر واالحتفال بالمعالم. یتم فحص األطفال عند التسجیل في برنامجنا و / أو
 االنتقال إلى فصل دراسي معین حدیًثا. یتم إجراء الفحوصات بالتعاون مع العائالت ویتم مشاركة

  النتائج مع العائالت خالل أوقات المؤتمر المحددة.
 

 األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة
 نسعى جاهدین لتلبیة االحتیاجات الفردیة لجمیع األطفال في البرنامج. لتحدید احتیاجات كل طفل ، یقوم
 موظفو البرنامج بإجراء فحوصات خالل األسبوعین األولین من الیوم األول للطفل في المدرسة لتقییم

 نمو األطفال من حیث النمو والسلوك واللغة. إذا أدت نتائج الفحوصات ، باإلضافة إلى المعلومات التي
 تم جمعها من المالحظات أو المقدمة من اآلباء أو األطباء أو غیرهم من المتخصصین إلى قلق بشأن
 نمو الطفل أو أدائه ، فسنبدأ عملیة لمتابعة هذا القلق ، بما في ذلك المزید من التقییم إذا بحاجة. تزود

 مدارس دیربورن أي طفل من ذوي االحتیاجات الخاصة بالموارد التي یحتاجها. توفر منطقة المدرسة
 األخصائیین االجتماعیین ومعالج النطق واألخصائي النفسي والمعالج الوظیفي والفیزیائي حسب

 الحاجة للطفل واألسرة. قد تحتاج العائالت أیًضا إلى خدمات ال عالقة لها بالتعلیم الخاص. لتقدیم هذا
 الدعم ، ُیطلب من العائالت تقدیم معلومات تتعلق بتجارب حیاة الطفل والوضع المعیشي الحالي. إذا
 كانت هناك حاجة غیر تعلیمیة لدى أسرتك ، فیرجى إخطار أحد الموظفین. سیبحث الموظفون عن

 الموارد التي تحتاجها والمتابعة وفًقا لذلك.
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 قانون التحویل (الطفل / األهل)

 یحتفظ برنامج البدایات القویة بقائمة من الموارد للمساعدة في تلبیة احتیاجات الطفل واألسرة. إذا كانت
 هناك حاجة غیر تعلیمیة لدى أسرتك ، فإن االتصال بالوالدین متاح لمساعدتك. بعد إجراء اإلحالة ،
 یتابع الموظفون معك لتحدید ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزید من المساعدة. سیجتمع المعلم ومدیر
 البرنامج والمسؤول عن أولیاء األمور مع أولیاء األمور أو األوصیاء لمناقشة الخطوات التالیة. في

 حالة الحاجة إلى مزید من الفحص لطفلك لتحدید أهلیته لخدمات التعلیم الخاص ، سیتم الحصول على
 موافقة الوالدین وسیتم إحالة إلى قسم التعلیم الخاص. یمكن ألولیاء األمور وأولیاء األمور طلب فحص
 األهلیة للحصول على تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة كتابًیا في أي وقت. سیبدأ طلب الوالد / الوصي

 في عملیة التقییم اإلضافي لخدمات التعلیم الخاص. بعد إجراء اإلحالة إلى التربیة الخاصة ، سیتم
 إجراء المتابعة ضمن الجداول الزمنیة المطلوبة للدولة.

 
 السریة

 لن یتم الكشف عن سجالت األطفال واألسرة دون موافقة خطیة من الوالدین أو األوصیاء القانونیین ،
 باستثناء ما هو مطلوب عندما یكون إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم مصدر قلق. تتم مشاركة

 المعلومات السریة فقط مع الموظفین الذین یحتاجون إلى المعلومات ألداء وظائفهم. للعائالت الحق في
 فحص سجالت أطفالهم.

 
  الصحة

 نرید ضمان تجربة إیجابیة وصحیة لجمیع األطفال واألسر والموظفین. سیبدأ البرنامج اإلجراءات
 التالیة فیما یتعلق بالصحة والمرض من أجل سالمة جمیع األطفال واألسر والموظفین. یحتاج األطفال

 إلى تقییم صحي كامل عند قبولهم في البرنامج. ستقوم ممرضة المدرسة بمراجعة جمیع الفحوصات
 الفیزیائیة الحتیاجات معینة. یتم إدخال جمیع تواریخ التحصین في سجل تحسین الرعایة في میتشجان.
 ستراقب ممرضة المدرسة جمیع السجالت الصحیة للتأكد من تحدیثها باستمرار. تعد مدارس دیربورن

 العامة وقسم الصحة بمقاطعة واین و ACCESS موارد للعائالت التي تحتاج إلى المساعدة. یرجى
  إعالم مسؤول االتصال بالوالدین إذا كانت هناك حاجة للمساعدة في اإلحاالت.

 
 
 
 
 

 من فضلك ال ترسل طفلك إلى المدرسة إذا كان لدیه أي من العالمات أو األعراض التالیة:
  1. حمى من 99 أو أعلى

 2. شكاوى من ألم في أي جزء من الجسم مثل الصداع
 3. القيء

 4. اإلسهال
 5. السعال الشدید و الصفیر أو االحتقان

 6. الشعور بعدم القدرة على التنفس من خالل األنف أو إذا كان المخاط غیر
       واضح

  7. التهاب الحلق أو الصوت األجش
 8. أي نوع من الطفح الجلدي أو تلون الجلد
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 9. أي جرح أو التهاب في الجلد

 10. وجع في األذن أو طنین في األذن
 11. احمرار وانتفاخ و / أو جفاف العین

 12. تورم أي جزء من الجسم
 13. وجع األسنان

 والقوباء 14. األمراض المعدیة: جدري الماء والقمل والحصبة والنكاف والدودة الدبوسیة والسعفة
 والوردي العین ، أو االلتهاب الرئوي ، COVID-19 ، إلخ.

 
 یجب أن یكون طفلك خالًیا من األعراض المذكورة أعاله لمدة 24 ساعة بدون دواء ، قبل العودة إلى

 المدرسة.
 إذا كان طفلك في المدرسة وتمت مالحظته مع أي من هذه األعراض ، فسیتم االتصال بالمنزل.

 سُیطلب منك على  الفور  اصطحاب طفلك من المدرسة. إذا اتبعنا جمیًعا هذه اإلرشادات ، فسنقلل من
 خطر إصابة طفلك والمعلم بالمرض.

 المواد الفیزیائیة
 تتطلب وزارة الصحة بمقاطعة واین أن یكون لدى جمیع األطفال فحص جسدي قبل الذهاب إلى

 مؤسسة تعلیمیة. سیتلقى األطفال الذین تم قبولهم في البرنامج ملف طبي بالبرید ، والذي یجب أخذه
 وإكماله من قبل الطبیب . یجب إكمال هذا النموذج وتسلیمه إلى المعلم قبل أن یتمكن طفلك من الذهاب

 إلى المدرسة.
 التطعیمات

 یجب أن تكون جمیع التطعیمات محدثة وقت التسجیل في البرنامج. تقع على عاتقك مسؤولیة إبقاء
 معلم طفلك على اطالع على التحدیثات في سجل التطعیم. قم بإحضار نسخة من السجل إلى المدرسة

 أو إحضار السجل وسیتم وضع نسخة في ملف طفلك. سیتم استبعاد الطالب الذین یفتقرون إلى
 التطعیمات من المدرسة من قبل إدارة الصحة بمقاطعة واین.

 سیاسة األمراض المعدیة
 هي سیاسة مدارس دیربورن العامة لإلبالغ عن أي حالة من حاالت األمراض المعدیة التي تحدث في

 الفصل الدراسي لطفلك مثل الحصبة، وجدري الماء ، والقمل ، والحمى القرمزیة ، والعین الوردیة ، و
 COVID-19 وما إلى ذلك إذا حدث أحد ، سوف تتلقى رسالة من المدرسة تحدد العالج واإلجراءات

 الالزمة.
 سیاسة الحوادث أو الطوارئ

 في حالة وقوع حادث أو حالة طوارئ أثناء وجود طفلك في رعایتنا ، سیتم إخطار األسرة وسیتم
  استكمال تقریر الحادث الذي یصف الحادث وحضور البالغین (الكبار).

 سیاسة األدویة
 إذا كان طفلك یحتاج إلى دواء أثناء الیوم الدراسي ، فإن إدارة الصحة بمقاطعة واین وسیاسة مدارس
 دیربورن العامة تتطلب إذًنا كتابًیا منك لتوزیع األدویة على طفلك. سیتم االحتفاظ بالدواء في خزانة

 مغلقة في المكتب. یجب أن یكون في عبوة الوصفة األصلیة مع اإلشارة إلى اسم الطفل باعتباره
  المریض.

 
 لن یتم توزیع أي أدویة بدون وصفة طبیة مثل قطرات السعال شراب السعال وأقراص البرد و أسبرین

 األطفال وما إلى ذلك على األطفال.
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 الحساسیة

 نظًرا ألن العدید من األطفال والبالغین یعانون من صعوبات في الحساسیة والربو وصعوبات أخرى
   في الجهاز التنفسي ، فال یجب على الطالب استخدام العطور أو مستحضرات ما بعد الحالقة.

  
 الكفاءة الثقافیة

 یعكس األطفال الصغار وعائالتهم تنوًعا كبیًرا ومتزایًدا في اللغة والثقافة. الغرض من خطة الكفاءة
 الثقافیة هو التأكید على أن برامج الطفولة المبكرة هي المسؤولة عن خلق بیئة ترحیبیة تحترم التنوع ،
 وتدعم الموظفین واألسر وروابط األطفال بأسرهم ومجتمعهم ، وتعزز اكتساب اللغة الثانیة والحفاظ

 على لغات المنزل لألطفال. والهویات الثقافیة. یعد التنوع اللغوي والثقافي أحد األصول ، ولیس عجًزا
 ، لألطفال الصغار. تضم فرق التدریس معلًما رئیسًیا ومعلًما مشارًكا ، والوجبات هي أطعمة من

 ثقافات مختلفة ، ولعب األطفال ، والدهانات ، وأقالم التلوین والمالبس التي تصور الخلفیات العرقیة
 المختلفة. یتم ترجمة التواصل مع الوالدین حسب الحاجة. یمكن للمدرسین والزمالء الوصول إلى

 جمیع موارد المنطقة التعلیمیة ألي مساعدة لغویة قد تكون مطلوبة. تتم مشاركة جمیع المعلومات في
 الفصل الدراسي وعلى موقعنا اإللكتروني وفي الكتیب.

 
  اللعب بالهواء الطلق

 
 على األطفال الحاضرین ممارسة اللعب في الهواء الطلق یومًیا ، ما لم یمنعهم الطقس العاصف. خالل
 الوقت الخارجي لألطفال العدید من الخیارات حول طریقة لعبهم. باستخدام المواد الثابتة وغیر الثابتة ،

 یشارك األطفال في األنشطة التي تدعم التنمیة االجتماعیة ، وتطور المحركات الدقیقة والحركیة
 اإلجمالیة. یشرف البالغون على األطفال من أجل سالمتهم وینضمون أیًضا إلى لعبهم. یذهب األطفال

 إلى الخارج لمدة 30 دقیقة في الصباح وبعد الظهر ما لم یكن هناك تحذیر من الریح أو مؤشر
 الحرارة. إذا كان الطقس أقل من   20 درجة  فسیظل الطالب بالداخل. تأكد من ارتداء طفلك لباس

  خارجي مناسب.
 

                      اللباس المناسب
 

 خالل النهار ، یشارك طفلك في العدید من األنشطة المختلفة في الداخل والخارج. یستمتع األطفال
 باللعب في الهواء الطلق بشكل منتظم ، ما لم یمنعهم سوء األحوال الجویة.  إذا كان الطقس 20 درجة

 أو أعلى ، سیخرج طفلك.  لضمان سالمته نوصي بما یلي:
 

  األحذیة:1.
 ال  أحذیة مفتوحة األصابع مثل الصنادل واألحذیة الرسمیة.●
 احذیة ذات ارضیة مطاطیة (كاوتشوك)●
 یجب ارتداء الجوارب في جمیع األوقات.●
 فستان الشتاء:2.
 قبعة وشال وقفازات / قفازات وأحذیة طویلة ومعطف ثقیل وسراویل ثلجیة كل یوم.●
 إذا كان طفلك یرتدي الحذاًء الشتوي إلى المدرسة ، فأحضر حذائه المعتاد لتغییره.●
 اللباس الیومي:3.
 یمكن أن تتسخ المالبس عندما یلعب طفلك بالرمل والماء والطالء ،  إلخ. لذلك ، یتطلب منهم●
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 ارتداء  مالبس لعب مریحة وقابلة للغسل.

 
 االشتباه في إساءة معاملة األطفال / وإهمالهم

 إن سوء معاملة الطفل أو إهمالهم مخالف للقانون. یتم تفویض جمیع مقدمي الرعایة بموجب القانون
  لإلبالغ عن االشتباه في حدوث  إساءة / أو إهمال إلى إدارة الخدمات اإلنسانیة.

 
 الترخیص شرط للموظفین

 اعتبارا من  28 آذار 2018 ،یخضع جمیع الموظفین والعاملین في مركز رعایة الطفل إلجراء
  التحقق من البصمات وبیان السجل الشخصي للحصول على رخصة أو تجدید رخصة للمركز .

 
 االنضباط

  موظفو البرنامج یستخدمون  وسائل التأدیب االیجابیة واالنضباط لتشجیع ضبط النفس والتوجیه
 الذاتي واحترام الذات والتعاون. العقوبة البدنیة محظورة.    سیستخدم فریق العمل حل النزاعات إلعادة
 توجیه النتائج المنطقیة والتحدث مع الطفل للمساعدة في تصحیح السلوك غیر المناسب. تساعد كل هذه

 األسالیب في تشجیع ضبط النفس والتوجیه الذاتي والتعاون.
 

  التغذیة
 

 یرجى إبالغ معلم الطفل بأي نوع من أنواع الحساسیة الغذائیة التي قد یعاني منها!
 تعد بیئة تناول الوجبات والوجبات الخفیفة مناسبة من الناحیة التنمویة وتدعم تنمیة األطفال عادات
 األكل والتغذیة اإلیجابیة. نشجع الموظفین على الجلوس وتناول الطعام وإجراء محادثات عابرة مع
 األطفال أثناء أوقات الوجبات. یقدم الموظفون نماذج التغذیة الصحیة ویتم تزوید العائالت بالقوائم

 والمعلومات الغذائیة. اإلفطار والغداء والوجبات الخفیفة جزء من الروتین الیومي مع التركیز على
 الصحة الجیدة والتغذیة.األكل الجید تبدأ عندما یكون األطفال صغاًرا. قد یتعین على الطفل أن یعرض

 علیه طعام جدید 12 مرة أو أكثر قبل أن یشعر بالراحة تجاهه. من خالل نهجنا لتناول الطعام على
 الطراز العائلي ، سیبني األطفال عالقات مع بعضهم البعض أثناء تعلم عادات األكل الصحیة. أحیاًنا

 تكون األطعمة من خلفیات عرقیة مختلفة جزًءا من الوجبة لتشجیع التعرض ألطعمة مختلفة.   یتم
  توفیر جمیع األطعمة وفًقا لمعاییر التغذیة الوطنیة للمدارس.

 
 وجبات خفیفة

 عید المیالد : تختلف إجراءات الفصل الدراسي ألعیاد المیالد. ومع ذلك ، تقتصر احتفاالت أعیاد
 المیالد على االعتراف بعید میالد الطفل من قبل زمالئه في الفصل أثناء تناول الوجبات الخفیفة.

 الوجبات الخفیفة السكریة لعید المیالد غیر مسموح بها. وجبة صحیة خفیفة مسموحة
 

  األسرة / التواصل مع المدرسة
 االلتزام بتعلیم طفلك أمر حتمي. إلى نجاح مدرستهم

 مشاركة الوالدین
 تحدث اتصاالت الوالدین شهریا على األقل خالل السنة الدراسیة.  یمكن أن تكون االجتماعات من

 متحدث ضیف یقدم موضوعات مثل تأدیب الطفل ، أو القضایا الصحیة ، أو السالمة ، وما إلى ذلك أو
  نشاط یتعلق بالمنهج الدراسي الذي تستكمله أنت وطفلك مًعا.
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 اجتماعات األهالي

 اجتماع اآلباء والمعلمین هو اجتماع في مدرسة طفلك بینك وبین معلم طفلك. في هذا االجتماع، سوف
 یتم مناقشة التقدم طفلك االجتماعي والحركي واللغوي والتطور المعرفي. ُتعقد هذه االجتماعات مرتین

  خالل العام الدراسي ، مرة في الخریف ومرة   في الربیع ، وتستمر لمدة 45 دقیقة على األقل.
 

 الزیارات المنزلیة
 الزیارة المنزلیة هو الوقت الذي یقوم مدرس طفلك ومساعد المعلم بالقدوم الى منزلك. سیكون هناك
 زیارتین  للبیت خالل العام الواحدة في  الخریف قبل أن یبدأ طفلك المدرسة واألخرى في الربیع. في

 أول زیارة منزلیة یقوم معلم الطفل  ومساعدة المعلمة  وشخص من ECS (قد یحضر) سوف یعمل معك
 إلكمال النماذج المطلوبة لتسجیل طفلك في المدرسة. في الزیارة المنزلیة الثانیة ، سیحضر مدرس

  طفلك المعلومات والمواد التي ستساعدك في تعزیز تعلیم طفلك في المنزل.
  التواصل

 
 األهمیة بالنسبة لتعلیم طفلك هو أن تحافظ أنت والمعلم على اتصال مفتوح. من أجل تسهیل ذلك ، سیتم

 إعطاء طفلك مجلًدا یحمل اسمه / اسمها. سیحضره طفلك إلى المنزل من المدرسة  كل یوم  ونطلب
 منك إرساله إلى المدرسة  كل یوم .  ستجد في هذا المجلد مالحظات من مدرس طفلك ، ومالحظات من

 المدرسة ، ومعلومات عن المجتمع ، والرزنامة الشهریة ، ومعلومات عن الرحالت المدرسیة ،
  وغیرها.

 
 هذه المعلومات  لك ولیست لطفلك ،  ونطلب منك البحث في هذا الملف كل یوم.   في بعض األیام سیكون
 فارًغا ، ما علیك سوى إرساله إلى المدرسة مع طفلك في الیوم التالي. إذا كانت لدیك مالحظة أو وسیلة

 اتصال أخرى لمعلم طفلك ، فضعها في الملف عند إعادته إلى المدرسة.
 

 من أجل الحفاظ على جودة عملیة االتصال هذه والحفاظ على الملفات في حالة جیدة ، نطلب منك
 تزوید طفلك بحقیبة ظهر یمكن ارتداؤها في المدرسة كل یوم. سنوفر لطفلك ملفا بجیبین قیاسه 9 1/2

 بوصة × 11 1/2 بوصة تقریًبا.   یجب وضع مجلد طفلك في حقیبة الظهر دون طي!   مرة أخرى ،
  حقیبة الظهر هذه مخصصة لملف طفلك فقط. حقائب الظهر مع عجالت غیر مسموح بها .

 ال تسمح لطفلك بإحضار أشیاء من المنزل مثل: علكة أو حلوى أو ألعاب أو نقود.
 

 لجنة النصح واإلرشاد ألولیاء األمور لمرحلة البدایات القویة
 SBPAC هي لجنة مكونة من أولیاء األمور والمعلمین والمدیرین وأعضاء المجتمع الذین یجتمعون
 ثالث مرات خالل العام الدراسي لمناقشة وتقدیم مدخالت بشأن برنامج ما قبل المدرسة. یتم تشجیع

 جمیع العائالت على الحضور ألن مداخلتك وآرائكم موضع تقدیر وضرورة الحفاظ على جودة
 البرنامج. عینة من موضوعات المناقشة هي كما یلي: تحدیثات المنح / المراقبة ، عملیة متابعة مراقبة
 الدلیل CISR (معلومات الطفل وتقریر الموظفین) ، تقییم احتیاجات المجتمع ، عملیة تحسین المدرسة ،

 التسجیل وما إلى ذلك یتم مراقبة تقدم الطالب باستخدام بیانات التقییم ویتم مشاركتها بانتظام مع
 الوالدین؛ ُتستخدم هذه البیانات لمراقبة فعالیة البرنامج ومشاركتها بانتظام مع أولیاء األمور من خالل

 عملیة تحسین المدرسة في هذه االجتماعات. ستتم مراجعة تسجیالت وجداول البدایات القویة
  ومشاركتها الحًقا مع جمیع العائالت.
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   بدایة مشجعة مشتركة

 
 تجتمع لجنة GSC لمراجعة وتقدیم التوصیات فیما یتعلق SB بمكونات برنامج وتشمل المعلمین وأولیاء

 األمور أو األوصیاء على المشاركین في البرنامج ، وكاالت ومنظمات الخدمة االجتماعیة
 والمتطوعین.

 
 المكتبة / استعارة الكتب

 
 یتم تشجیع األطفال والعائالت على استخدام المكتبة. یمكن التحقق من الكتب والمواد الخاصة بالوالدین
 لالستخدام المنزلي. یتم االلتزام بتواریخ اإلرجاع ویجب الحفاظ على المواد المستعارة في حالة جیدة.

  ستؤدي العناصر المفقودة والتالفة إلى دفع مبلغ كتعویض الستبدالها.
 

 متطوعون في غرفة الصف
 

 أن التطوع في الفصل الدراسي یعزز لطفلك أنك تقدر التعلیم وأنك تهتم به بدرجة كافیة لقضاء بعض
 الوقت في مدرسته. یرحب البرنامج بالمتطوعین ویشجعهم في الواقع. یمكن أن یتكون العمل التطوعي

 من أنشطة مثل قضاء الوقت في الفصل أو أخذ المواد إلى المنزل للتحضیر للمعلم. ال یمكن لألباء
 المتطوعین إحضار أشقاء إلى الفصل الدراسي. إذا كنت مهتًما بالتطوع في الفصل الدراسي لطفلك ،

 فیرجى التحدث إلى مدرس الفصل أو المدیر.
 

 یجب على المركز إجراء فحص التاریخ الجنائي (ICHAT) باستخدام أداة الوصول إلى السجل الجنائي
 على اإلنترنت لشرطة والیة میشیغان قبل أن یتواصل المتطوعون مع األطفال. باإلضافة لذلك، یجب

 على المتطوع تزوید المركز بوثائق من إدارة الخدمات اإلنسانیة تفید بأنه لم یتم تسجیله في السجل
 المركزي لسوء المعاملة أو اإلهمال الجسیم. إذا كان المتطوع أحد الوالدین ، فیمكن التنازل عن هذه

 القاعدة الفرعیة إذا كان لدى المركز خطة مكتوبة لإلشراف على هؤالء اآلباء.
 

 یجب أن تكون جمیع الفصول الدراسیة أو المراكز اإلعالمیة أو متطوعي البناء اآلخرین ، إذا كانوا
 یعملون مع اتصال مباشر مع األطفال ، تحت اإلشراف المباشر لمعلم الفصل في جمیع األوقات. إذا
 كان المتطوع یساعد في إعداد الفصل الدراسي و / أو األعمال الورقیة ، فلن یحتاج إلى اإلشراف

  المباشر على معلم الفصل ویجب أال یكون على اتصال باألطفال.
 

 الرحالت المدرسیة : خالل العام ، قد یقوم صف طفلك برحلة مدرسیة واحدة أو أكثر. عدد اآلباء
 المطلوبین في الرحلة المدرسیة یتوقف على وجهة تلك الرحلة. قد یطلب مدرس طفلك فقط عدد قلیل

 من اآلباء لمرافقة األطفال في رحلة واحدة. ومع ذلك ، في رحلة أخرى ، قد یطلب المعلم أن یرافق كل
 طفل شخص بالغ. هذا من أجل سالمة الطفل. یتم توفیر وسائل النقل للرحالت المدرسیة بواسطة

 حافالت ومركبات شخصیة یقودها أفراد یفي بمتطلبات والیة میشیغان. سُیطلب منك التوقیع على
 نموذج موافقة قبل الرحلة.

 ساعات العمل والرزنامة الیومیة
 یبدأ البرنامج من االثنین إلى الخمیس و یتبع نظام الساعات الدراسیة العادیة . برنامج البدایات القویة

 یتبع برنامج منطقة مدارس دیربورن العامة.  و یحضر طالب مدارس دیربورن العامة للبرنامج ابتداء
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 من أیلول/سبتمبر إلى أوائل حزیران. التقویم الحالي مع التحدیثات متوفر على جمیع مواقع  المعلمین

  والمدارس.
.Children Must Be Signed Out Daily With Signature And Time 

 
 االلتحاق بالبرنامج

 إن التحاق األطفال في سن ما قبل المدرسة وأسرهم في برامج الطفولة المبكرة داخل مدارس دیربورن
 العامة واهلیتهم واختیارهم هي عملیة مستمرة طوال العام الدراسي. من السیاسات اإللزامیة لبرنامج

 البدایات القویة أن یكون هناك شخص بالغ واحد إلى 7 طالب. مع امتالء الفصول الدراسیة حتى
 سعتها ، یستمر تحدید األولویات على أساس العائالت التي لدیها أكثر االحتیاجات المحددة من خالل
 المعاییر المعمول بها. یؤخذ في االعتبار كیفیة تأثیر عوامل الخطر سلًبا على نمو الطفل أو النجاح

 التعلیمي في المستقبل. التقدیم على البرنامج ال یعني القبول. یتم إنشاء قائمة انتظار من خالل عملیة
 تحدید األولویات المذكورة أعاله وسیتم ملء الوظائف الشاغرة من قائمة االنتظار.

 
 

 الدوام
 المواظبة الجیدة و الحضور في الوقت المحّدد تؤدي إلى نوعیة عالیة من التعلم. على جمیع الطالب
 الحضور إلى المدرسة یومیًا، في الوقت المحدد، من الثالثاء إلى الجمعة. عند غیاب الطالب في حال
 الضرورة إلى ذلك، الرجاء االتصال إلى المدرسة!  في حال عدم االتصال، تقوم المدرسة باالتصال

 إلى البیت. یتم تسجیل حضور وغیاب الطالب یومیًا. عند حصول الغیاب المتكرر یجب االجتماع
 بإدارة المدرسة لمناقشة ذلك. في حال اشتراك أولیاء األمر في الوصایة على الطالب، على الطرف

 المسؤول تحمل مسؤولیة إحضار الطالب إلى المدرسة یومیًا.
 

.  
 سیاسة تقییم النمو عند الطفل

 تتعاون مدرسة دیربورن العامة مع عائالتنا لمراقبة تطور الطالب من خالل المحادثات مع أولیاء
األمور واستخدام استبیان األعمار والمراحل. استبیانات األعمار والمراحل ، اإلصدار الثالث (

 ASQ-3) ، هي أداة فحص تنمویة مصممة لالستخدام من قبل المعلمین األوائل. إنه یعتمد على اآلباء
 واألوصیاء بوصفهم خبراء ، وهو سهل التنفیذ و مناسب لألسرة ویولد المعلومات الالزمة لزیادة
 الوعي بالتأخیرات التنمویة ولالحتفال بالمعالم. سیتم أخذ استبیانات ASQ-3 مرتین خالل العام:

 الزیارة المنزلیة األولیة وفي منتصف العام. سیقوم معلم طفلك بتحدید موعد الجلسة معك في الوقت
 الذي یناسبك. یستغرق االستبیان حوالي خمس عشرة دقیقة إلكماله وبضع دقائق حتى یسجل المعلم.

 من خالل الحوار المستمر مع معلم طفلك ، ستتلقى معلومات حول نقاط قوة طفلك وأي مخاوف.
 الهدف هو نقل المعلومات العامة لنمو الطفل مع عائالتنا إلى جانب معلومات محددة عن الطفل.

 باإلضافة إلى ذلك ، یالحظ المعلمون ویوثقون التقدم النمائي لطفلك یومًیا. التقییم المستخدم هو سجل
 مراقبة الطفل. یوفر COR ملًفا تنموًیا مفصًال لكل طفل یغطي تسعة مجاالت رئیسیة لتنمیة الطفل

 وتعلمه ، بما في ذلك اللغة اإلنجلیزیة.
 

 إغالق الطوارئ أو أیام الثلج
 في حاالت نادرة ، قد تقرر إدارة المنطقة أنه من الضروري انهاء  یوم المدرسة مبكًرا بعد بدء الدوام

 الدراسي العادي بسبب تهدیدات الظروف الجویة أو حاالت الطوارئ األخرى. یرجى التأكد من
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 مشاهدة األخبار المحلیة إلغالق المدارس. ستتصل بك المنطقة من خالل مكالمات هاتفیة آلیة جماعیة.

 یمكن أیًضا العثور على المعلومات على موقع الحي أو قناة الكابل أو أشكال أخرى من وسائل
 التواصل االجتماعي.

 
 االنقطاع عن الدوام

 یمكن سحب الطالب من البرنامج لألسباب التالیة:
  قرار األهل في سحب الطفل من البرنامج:1)

.aانتقال األهل إلى مكان آخر 

.bتناقض أو عدم مالئمة برنامج المدرسة مع برنامج العائلة 
.cأسباب عائلیة خاصة 
.dوضع الطالب في مركز تعلیمي خاص 

 
 التوقف القصري عن الدوام2)

.aعدم تقید الطالب بالدوام 
 قبل سحب الطالب من البرنامج، تقوم المدرسة باالتصال بالبیت هاتفیًا .في
 حال عدم نجاح المحاوالت المذكورة أعاله، یتم سحب الطفل من البرنامج.

  .b القرار الخاص بمقاطعة  وآیین الصحیة:
 عدم حصول الطفل على جرعات اللقاح المطلوبة في المواعید المحددة

 یعرض الطفل للتوقف عن البرنامج.
 

 سیاسة الشكاوي - قلق األهل
 إذا كان لدى أحد الوالدین سؤال أو قلق بشأن البرنامج ، فسیتم اتباع سلسلة االتصال. یرجى مناقشة أي

 مخاوف مع المعلم والمساعد أوًال. إذا لم تكن راضًیا ، فیرجى االتصال بمدیر البرنامج على (313)
 827-6150. إذا لم یتم حل الموقف ، اتصل بالمدیر التنفیذي / المشرف على 3026-827-313

 وكحل أخیر ، مقاطعة مدارس دیربورن.
 

 الحضور إلى المدرسة
 عند الحضور إلى المدرسة، الرجاء اإلنتظار في الممر الرئیسي مع ولدك في الموعد المحدد لبدء

 الدوام، یمكنك إیصال الطفل إلى الصف. الرجاء عدم إدخال الطالب إلى الصف قبل الموعد المحدد
 لذلك.

 عند الحضور متأخرًا، یجب إحضار الطالب إلى اإلدارة، التبلیغ عن الحضور، والحصول على إذن
 الدخول متأخرًا إلعطائه معلم الصف. تكرار التأخیر یعرض األهل للمساءلة من قبل اإلدارة.

 
 
 
 
 
 

 االنصراف من المدرسة
  یسمح فقط ألولیاء األمور أو األشخاص الراشدین المسجلین على وثیقة الطوارئ اصطحاب الطفل من
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 المدرسة!!

 ال یسمح لألخوة تحت سن 18 سنة اصطحاب الولد من المدرسة!!
 تجدید المعلومات الخاصة بوثیقة الطوارئ مسؤولیة ولي األمر. من الضروري إخبار اإلدارة أو معلم

 الصف بأي تغییر.
 على جمیع أولیاء األمور واألشخاص المخولین اصطحاب األوالد من المدرسة االنتظار في الممر

 الرئیسي حتى موعد االنصراف، یمكن ألولیاء األمور عبور الممر والتوقف قرب باب الصف الستالم
 الولد.

 
  استالم الولد قبل انتهاء الدوام

 عند ضرورة اصطحاب الولد من المدرسة قبل انتهاء الدوام یجب اتباع الخطوات التالیة:
  إذا كنت تعلم بموعد اصطحاب الولد من المدرسة الرجاء اخبار معلم ولدك أو االتصال●

 باإلدارة حیث یتم احضار الطالب إلى اإلدارة الصطحابه منها.
 یمنع الطالب من ترك المدرسة في أي حال من األحوال دون علم مسبق من قبل اإلدارة. ال●

 یسمح ألي طالب مغادرة المدرسة حتى قبل 10 دقائق من انتهاء الدوام.
 

 دخول الصف، االنصراف، والروتین الیومي من العوامل المؤثرة على أمان الطالب، الشعور
 بالراحة، و االنطباع اإلیجابي الذي یتكون لدیه. یجب احترام الفترة التعلیمیة للمعلم والطالب---الرجاء

 عدم إحداث أي قلق غیر مبرر في الصف.
 

 استالم الولد بعد انتهاء الدوام
 یجب اصطحاب الولد من المدرسة في الوقت المحدد. عند حصول التأخیر، تقوم المدرسة باتّباع

 الخطوات التالیة:
 المرة األولى: یتم االتصال إلى البیت

 المرة الثانیة: نقوم بإرسال رسالة خطّیة إلى البیت
 المرة الثالثة: اجتماع بین ولي األمر، المعلم، واإلدارة لمناقشة الوضع

 تكرار اصطحاب الولد متأخرًا من المدرسة قد یؤدي إلى إخبار الجهات القانونیة المختصة التي قد
 تعتبر هذا العمل تقصیر أو إهمال للطالب.

 
 

 مركز كاتر للحضانة
 13020 شارع اوسبرن

  دیربورن، میشیغان 48126
827-6150 (313) 

 3:30-8:30 الدوام المدرسي
 
 

 مركز كاتر للحضانة نظام وقوف السیارات
 على جمیع الطالب الدخول إلى الصف والخروج منه بصحبة ولي األمر أو أحد األشخاص1)

 الراشدین
 التحویلة على شارع أوسبرن مخصصة فقط لوسائل النقل التابعة للمدرسة2)
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 على الجمیع الوقوف في األماكن المخصصة لوقوف السیارات و مرافقة الطفل إلى داخل3)

 المدرسة. األشخاص المتوقفین في الخطوط الخاصة بالطوارئ یحصلون على جزاء من
 شرطة دیربورن.

 في حال عدم توفر أماكن الوقوف في باحة المدرسة، یجب التوقف على شارع أوسبرن أو4)
 لویس واصطحاب الولد إلى داخل المدرسة أو االنتظار لحین توفر المكان المناسب للوقوف.

 یمنع أولیاء األمور من التوقف في في الموقف الخلفي للمدرسة ألن هذا المكان مخصص فقط5)
 للمعلمین والهیئة التعلیمیة.

 من الضروري جدًا التقید بتلك القوانین. تلك القوانین وضعت من أجل سالمة وأمان جمیع األوالد.
 نشكر تعاونكم معنا.
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