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مدارس فريديل العامة
اإلخطارات الهامة ألولياء األمور /األوصياء :بينام نخطط لفتح املدارس بانتظام ،فإننا ندرك أن فريوس كوفيد 19-سيظل موجو ًدا يف مجتمعنا .قد
يتم تعديل اإلجراءات والنظام بنا ًء عىل ما يحدث محليًا داخل مدارسنا ومقاطعتنا .وقد تتغري بعض اإلجراءات الواردة يف هذا الدليل يف حالة تفيش
املرض الذي يتطلب من منطقة املدرسة أو مدرسة أو برنامج معني تغيري التعليامت وتقديم الخدمات للطالب .كام أننا متفائلون بتجاوزنا أسوأ
مراحل تطور فريوس كوفيد ،19-ونتطلع إىل بداية وفرتة دراسية منتظمة للعام الدرايس .2022-2021

مرح ًبا بكم يف مدارس فريديل العامة!

شك ًرا الختيارك مدارس فريدلي العامة ،بالمنطقة التعليمية األولى والوحيدة
الكاملة للبكالوريا الدولية  E-12في مينيسوتا!
تخدم مدارس فريدلي العامة المنطقة المركزية لمدينة فريدلي من خالل توفير
المدارس وتقديم البرامج التالية :حضانة فريدلي (من عمر  3و 4سنوات)،
مدرسة هايز وستيفنسون االبتدائية ( ،)K-4ومدرسة فريدلي المتوسطة (من
عمر  5إلى  8سنوات) ،وأكاديمية فريدلي عبر اإلنترنت (من عمر  7إلى 12
سنة) ،ومدرسة فريدلي الثانوية (من عمر  9إلى  12سنة) ،ومركز تعليم منطقة
فريدلي (من عمر  9إلى  12سنة) ،ومركز تعليم فريدلي المجتمعي (من الوالدة
حتى كبار السن).
تقدم منطقتنا التعليمية برامج البكالوريا الدولية لجميع الطالب :برنامج
السنوات االبتدائية في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة  ،K-4وبرنامج السنوات
المتوسطة في الصفوف  ،5-10وبرنامج الدبلوم في الصفوف  11-12والبرنامج
المتعلق بالوظيفة في الصفوف  .10-12وبرامج البكالوريا الدولية هي
برامج تعليمية معترف بها دوليًا تركز على حل المشكالت بطريقة إبداعية،
والمشاريع العملية ،والتعلم المستند إلى االستقصاء ،والتركيز على التوجهات
العالمية ،واتخاذ اإلجراءات التي تناسب المجتمع .ويمكنك االطالع على مزيد
من المعلومات حول برنامج البكالوريا الدولية في مدارس فريدلي في قسم
"المؤسسات األكاديمية" من هذا الكتيب.
تعد المؤسسات األكاديمية بمثابة مؤسسات تعليمية فائقة الجودة ،حيث توفر
المناخ المدرسي اإليجابي ،ويمثل االهتمام الشخصي لكل طالب أهم األسباب
التي تجعل األسر تسجل أطفالها في المنطقة التعليمية.

رسالة من املديرين

أعزائي الطالب والسادة أولياء األمور واألوصياء المحترمين:
شك ًرا الختياركم مدارس فريدلي العامة ومرحبًا بكم في مدارسنا!
مع بدء عام دراسي آخر ،نتطلع إلى تزويد طالبنا ببرنامج تعليمي متميز ومفعم
بالتحديات .ونطلب من كل طالب المشاركة في برامجنا وخدماتنا التعليمية
بصورة إيجابية واالستعداد للتعلم.
يحتوي هذا الكتيب على معلومات هامة يتعين معرفتها بشأن المباني
والممارسات والقواعد واإلجراءات والسياسات الخاصة بنا .نشجع أولياء
األمور والطالب بشكل خاص على مناقشة هذه المعلومات مع بعضهم
البعض .تتوفر نسخ إضافية من سياسات مجلس إدارة المدرسة ،المذكورة
في الكتيب ،في جميع المدارس وعلى الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية
.www.fridleyschools.org
يتحمل كل من الطالب وولي األمر /الوصي مسؤولية معرفة محتوى هذا
الكتيب .ويرجى قراءة الكتيب والتوقيع على النماذج الموجودة في منتصف
هذا الكتيب .يجب على الطالب إعادة النماذج الموقعة إلى معلم الفصل خالل
األسبوع األول من المدرسة.
نأمل أن تبذل أسرتنا وطالبنا قصارى جهدهم دائ ًما لمساعدة بعضهم البعض،
ودعم منطقتنا وسياساتنا ،واالستفادة من جميع الفرص التي توفرها مدارس
فريدلي العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،
مديرو مدارس فريديل العامة

يأتي طالبنا من خلفيات متنوعة وهناك أكثر من  50لغة يتم التحدث بها في
مدارسنا .ويقدم أكثر من  450معل ًما وموظفًا الخدمات إلى طالب فريدلي
البالغ عددهم  3000طالب وأسرهم.
مرح ًبا بكم في مدارس فريدلي العامة ونتطلع إلى عام دراسي رائع!

يرجى االطالع على هذا الكتيب مع طفلك ،والتوقيع على النموذج
وتدوين التاريخ على نموذج اإلقرار ونموذج االستخدام المقبول
لإلنترنت والوسائط يرجى تحرير النموذج الموجود في وسط هذا
الكتيب وإعادته إلى معلم الفصل خالل األسبوع األول من الدراسة.
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إدارة مدارس فريديل العامة
املرشف دكتورة /كيم هيل

شغلت الدكتورة /كيم هيل منصب مشرف
مدارس فريدلي العامة منذ عام  .2018وهي
شغوفة بالمساواة التعليمية وتدعم بقوة
مهمة منطقة مدرسة فريدلي العامة "إلنشاء
مجتمع عالمي من المتعلمين" .كما تبذل
هيل جهو ًدا ضخمة بهدف زيادة الفرص إلى
أقصى حد لجميع الطالب حتى يتمكنوا من الوصول إلى أقصى
إمكاناتهم والتخرج استعدا ًدا للكلية والوظائف.

مهمتنا ورؤيتنا

كمجتمـع عالمـي مـن المتعلميـن ،تهدف مـدارس فريدلـي العامة
إلـى تطويـر الطلاب ذوي العقليـة الدوليـة .نسـعى مـن خلال
ُمتعلِّمـي البكالوريـا الدوليـة إلـى أن نصبـح متعلميـن ومهتميـن
و ُمطلعيـن فـي رحلـة تعلّـم تـدوم مـدى الحيـاة ومتسـائلين
و ُمجازفيـن لخلـق عالـم أفضـل.
وتكمـن مهمتنـا فـي توجيـه الطلاب مـن أجـل تطويـر مهـارات
التعلم لمسـاعدتهم علـى الوصول إلى القـدرات الكاملة .ولتحقيق
ذلـك ،سـوف نقـوم بمـا يلي:
•توفير بيئة تعليمية ثرية

مجلس إدارة مدرسة فريديل

أعضاء مجلس اإلدارة :عبد السالم آدم ،وجيك كارنوب ،وروس ميسنر ،ودونا بريويدو ،وأفونا
ستارك ،وكارول ثورنتون
يقدم مجلس إدارة مدرسة فريدلي خدماته بوصفه جهة مسؤولة ومنظمة لمنطقة
مدارس فريدلي العامة  14وفي إطار المبادئ التوجيهية واللوائح المعمول بها في الوالية،
ويحدد البرامج والسياسات التعليمية والمالية واإلدارية التي تعمل المقاطعة بموجبها.
وإذا كنت ترغب في االتصال بمجلس إدارة المدرسة ،فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى
 schoolboard@fridley.k12.mn.usأو االتصال على رقم .763-502-5060
تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة العادية يوم الثالثاء الثالث من كل شهر في الغرفة  109في
مركز فريدلي الكائن في  7 6085شارع إن إي ،فريدلي ،والية مينيسوتا .وتعقد جلسات عمل
المجلس في يوم الثالثاء األول من كل شهر .كما تعقد االجتماعات الخاصة حسب الضرورة.
ويمكن للجميع حضور جميع اجتماعات مجلس إدارة المدرسة وفقًا لقانون والية مينيسوتا.

أولويات مجلس إدارة املدرسة بشأن التحسني:

1.ضمان أداء مدرسي فائق المستوى على مستوى المنطقة من خالل المراجعة والتحقيق.
2.مواءمة السياسات واإلجراءات واألداء بما يدعم أفضل الممارسات المرتبطة بمستويات
التحصيل الفائقة للطالب.

•خلق توقعات عالية تحددها نتائج المتعلم

3.مواءمـة السياسـات واإلجـراءات واألداء الـذي يعـزز توفيـر بيئـة عادلـة ومرحبـة وآمنـة
ومحترمـة للطلاب والموظفيـن والمعلميـن والمجتمـع.

•السعي الدؤوب لتلبية احتياجات الطالب

4.حمايـة وتوجيـه االسـتقرار المالـي لمـدارس فريدلـي العامـة مـن خلال التخطيـط على
المـدى الطويل واإلشـراف المسـتمر.

•تطوير برامج نموذجية وتحسينها باستمرار
•احترم الفروق الفردية.

بيان املساواة

5.التحسـين المسـتمر للشـراكات بيـن أوليـاء األمـور والمدرسـة والمجتمـع مـن خلال
المشـاركة العامـة.

تلتزم مدارس فريدلي العامة بتوفير بيئة ترحيبية ومحترمة توفر
ً
وشامل لكل طالب وموظف وعضو في المجتمع
تعلي ًما منصفًا
من خالل ضمان توافق ومالءمة الفرص وإمكانية الوصول والموارد
لدعم النمو واإلنجاز األكاديمي بشكل متسا ٍو لكل طالب.

اجتامعات مجلس إدارة املدرسة:

دليل الطالب وأولياء األمور للعام الدراسي 2022-2021

•جلسة العمل  5:30 -مسا ًء
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة المعلومات األساسية المتعلقة بجداول األعمال
القادمة أو الموضوعات األخرى للمعلومات العامة .لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي في
جلسات "المناقشة فقط".
•المنتدى العام  7:00 -مسا ًء
منتدى للمناقشة ذات االتجاهين بين أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجتمع
منطقة المدرسة.
•جلسة العمل  7:30 -مسا ًء

مدارس فريدلي العامة | مدارس أي بي العالمية
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مدارس فريديل العامة
منطقة مدرسة فريديل العامة

إدارة مدرسة فريديل

مكتب المنطقة

6000 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

حضانة فريدلي (مرحلة رياض األطفال)

6085 Seventh Street NE | Fridley, MN 55432

مدرسة هايز االبتدائية

بايت هاند
املدير
مدرسة فريديل الثانوية

المي زاريل
مساعد املدير
مدرسة فريديل الثانوية

دان روف
مدير األنشطة
مدارس فريديل العامة

كييل ماكونفيل
املدير
مركز التعلم يف املنطقة /رياض
األطفال

الدكتورة /اميي كوكران
املدير
مدرسة فريديل املتوسطة

جايسون كارفر
مساعد املدير
مدرسة فريديل املتوسطة

أنجيليكا ايفرسون
املدير
مدرسة هايز االبتدائية

فريونيكا ماثيسون
املدير
مدرسة ستيفنسون االبتدائية

615 NE Mississippi Street | Fridley, MN 55432

مدرسة ستيفنسون االبتدائية

6080 East River Road | Fridley, MN 55432

مدرسة فريدلي المتوسطة

6100 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

مدرسة فريدلي الثانوية

6000 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

أكاديمية فريدلي عبر اإلنترنت

6000 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

مركز فريدلي التعليمي في منطقة مور ليك

1317 Rice Creek Road | Fridley, MN 55432

مركز فريدلي المجتمعي ومركز التسجيل

6085 Seventh Street NE | Fridley, MN 55432

املكاتب اإلدارية للمنطقة
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األنشطة 763-502-5606...................................................................
المباني والحدائق 763-502-5008......................................................
األعمال والشؤون المالية 763-502-5004............................................
وسائل االتصال 763-502-5020..........................................................
التعليم المجتمعي 763-502-5100....................................................
تعليم مرحلة الطفولة المبكرة 763-502-5143...................................
التسجيل 763-502-5081..................................................................
العدالة و المساواة763-502-5063.....................................................
الموارد البشرية 763-502-5013........................................................
خدمات التغذية 763-502-5021.......................................................
الخدمات الخاصة 763-502-5661......................................................
التعليم والتعلم 763-502-5005........................................................
التكنولوجيا 763-502-5032...............................................................
المواصالت 763-502-5026 ..............................................................
البكالوريا الدولية (دبلومة ،خاصة بالمسار المهني) 763-502-5062 ...
البكالوريا الدولية (برنامج السنوات المتوسطة) 763-502-5036 ..........
البكالوريا الدولية (برنامج السنوات االبتدائية)
مدرسة هايز االبتدائية763-502-5228 .........................................
مدرسة ستيفنسون االبتدائية 763-502-5317 ...............................
حضانة فريدلي 763-502-5117...................................................
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الجزء األول  -معلومات عامة

مواعيد الحضور واالنرصاف
مدرسة فريدلي الثانوية

مواعيد استخدام المباني المدرسية 7:15 :صبا ًحا  3:15 -مسا ًء
مواعيد الدراسة بالمدرسة 08:10 :صبا ًحا  03:00 -مسا ًء
إذا وصلت قبل الساعة  7:15صبا ًحا ،فستحتاج إلى االنتظار في ردهة المدخل
الرئيسي .ومن الساعة  7:15إلى  8:00صبا ًحا ،يكون الطالب في كافيتريا المدرسة
الثانوية أو المركز اإلعالمي .وال يجب أن يتواجد الطالب في المبنى بعد الساعة
 3:15مسا ًء إال تحت إشراف مباشر من مدرس أو مدرب أو مراقب.

مدرسة فريدلي المتوسطة

مواعيد استخدام المباني المدرسية 07:50 :صبا ًحا  03:30 -مسا ًء
مواعيد الدراسة بالمدرسة 08:00 :صبا ًحا  03:00 -مسا ًء
يجب أال يتواجد الطالب في المدرسة قبل الساعة  7:45صبا ًحا ما لم يشاركوا في
نشاط تحدده المدرسة .وال يجب أن يتواجد الطالب في المبنى بعد الساعة 3:15
مسا ًء إال تحت إشراف مباشر من مدرس أو مدرب أو مراقب.

مدرسة هايز االبتدائية ومدرسة ستيفنسون االبتدائية

يدخل الطالب المدرسة في الساعة  08:55صبا ًحا ،وتبدأ الدراسة في الفصول
الساعة  09:10صبا ًحا
يغادر الطالب المدرسة في الساعة  03:45مسا ًء ،وتنطلق الحافالت في
الساعة  03:55مسا ًء
ال يسمح للطالب بالسير بين الحافالت .نشكرك مقد ًما على المساعدة في جعل
منطقة النزول من الحافالت آمنة للطالب.

مركز التعلم في المنطقة

مواعيد استخدام المباني المدرسية 07:45 :صبا ًحا  03:00 -مسا ًء
مواعيد الدراسة بالمدرسة 08:00 :صبا ًحا  02:50 -مساءً
إذا وصلت بين الساعة  7:45والساعة  8:00صبا ًحا ،فستحتاج إلى االنتظار في
المدخل األمامي حتى يفتح الباب الداخلي .وتغادر الحافلة السريعة للعودة إلى
مدرسة فريدلي الثانوية في الساعة  2:50مسا ًء .كما ال يجب أن يتواجد الطالب في
المبنى بعد الساعة  3:00مسا ًء ما لم يرافقهم أحد الموظفين.

مرحلة رياض األطفال من عمر  3إلى  4سنوات

مرحلة رياض األطفال عمر  3سنوات (نصف يوم ،حسب الرسوم المقررة)
الفترات الصباحية :االثنين إلى الخميس من الساعة  8:15إلى  11:00صبا ًحا
الفترة المسائية :االثنين إلى الخميس من الساعة  12:00إلى  2:45مسا ًء
مرحلة رياض األطفال عمر  4سنوات (بدون تكلفة على األسر)
الفترات الصباحية :االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:15إلى  11:15صبا ًحا
الفترات المسائية :االثنين إلى الجمعة من الساعة  12:00إلى  3:00مسا ًء
مرحلة رياض األطفال عمر  4سنوات (يوم كامل ،حسب الرسوم المقررة)
االثنين إلى الجمعة من الساعة  07:30صبا ًحا إلى  04:30مسا ًء
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دليل املبنى
مدرسة فريدلي الثانوية 763-502-5600............................................
باتي هاند ،المدير 763-502-5601........................................................
سكرتير المدير 763-502-5602.............................................................
المي زارلي ،مساعد المدير 763-502-5603............................................
دان روف ،مدير األنشطة 763-502-5605..............................................
الحضور 763-502-5604.......................................................................
مكتب التوجيه 763-502-5612.............................................................
مكتب الصحة 763-502-5626..............................................................
األخصائي االجتماعي 763-502-5660....................................................
مركز التعلم في المنطقة 763-502-5165 ..........................................
كيلي ماكونفيل ،المدير763-502-5101 .................................................
الحضور 763-502-5103.......................................................................
األخصائي االجتماعي 763-502-5145....................................................
مدرسة فريدلي المتوسطة 763-502-5400........................................
د /آمي كوكران ،المدير 763-502-5401.................................................
سكرتير المدير 763-502-5402.............................................................
جيسون كارفر ،مساعد المدير 763-502-5403.......................................
مكتب الحضور 763-502-5407.............................................................
خدمات دعم الطالب 763-502-5404....................................................
مكتب الصحة 763-502-5426..............................................................
األخصائي االجتماعي 763-502-5575....................................................
مدرسة هايز االبتدائية 763-502-5200..............................................
أنجيليكا ايفرسون ،المدير 763-502-5201.............................................
سكرتير المدير 763-502-5202.............................................................
الحضور 763-502-5207.......................................................................
مستشار المدرسة 763-502-5260.........................................................
مكتب الصحة 763-502-5226..............................................................
األخصائي االجتماعي 763-502-5232....................................................
مدرسة ستيفنسون االبتدائية 763-502-5300.....................................
فيرونيكا ماثيسون ،المدير 763-502-5301.............................................
سكرتير المدير 763-502-5302.............................................................
الحضور 763-502-5307.......................................................................
مستشار المدرسة 763-502-5303.........................................................
مكتب الصحة 763-502-5326..............................................................
األخصائي االجتماعي 763-502-5310....................................................
مرحلة رياض األطفال763-502-5100................................................
كيلي ماكونفيل ،المدير 763-502-5101.................................................
كارين بيكستراند ،المنسق 763-502-5117............................................
سكرتير المدير 763-502-5105 ............................................................
األخصائي االجتماعي 763-502-5121 ....................................................
مكتب الصحة763-502-5114 ...............................................................
يتـم تحديـث معلومـات دليـل الموظفين طـوال العام الدراسـي علـى الموقع
اإللكترونـي للمنطقـة التعليميـة .www.fridleyschools.org :مـرر مؤشـر
الم�اوس ف�وق عالم�ة التبويبـ "معلومات عنا" ،ث�م حدد دليل فري�ق العمل.
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إجراءات إغالق المدرسة

قد يتم إلغاء اليوم الدراسي عندما يعتقد المشرف أن سالمة الطالب والموظفين
مهددة بسبب سوء األحوال الجوية أو غيرها من الظروف .وسيتخذ المشرف قرا ًرا
بشأن إغالق المدرسة أو مباني المدرسة في أقرب وقت ممكن .كما ستبلغ المنطقة
أولياء األمور بإغالق إحدى المدارس من خالل الوسائل المتعددة ،والتي تشمل:
مكالمة هاتفية وإشعار بالبريد اإللكتروني ،ونشر منشور عبر الموقع اإللكتروني
للمنطقة التعليمية ،وصفحات المنطقة عبر وسائل التواصل االجتماعي ،والقنوات
اإلخبارية التلفزيونية المحلية .وسيتم إرسال إخطارات إغالق المدرسة قبل بدء
اليوم الدراسي .وطالما أن الحافالت يمكن أن تعمل بأمان ،فإن المدارس ليست
مغلقة في الطقس البارد أو عند هطول الثلوج.

وسائل نقل الطالب
النقل اليومي لأليام الدراسية المجدولة بانتظام

ستوفر المدرسة وسائل النقل ،بدون تكلفة على األسر ،لجميع الطالب المقيمين
الذين يعيشون على بعد ميل واحد أو أكثر من المدرسة .وسيتم توفير وسائل
النقل في جميع األيام الدراسية المجدولة بانتظام أو أيام األنشطة .ولن يتم توفير
وسائل النقل خالل العطلة الصيفية المدرسية ،إال في ظروف معينة .كما لن توفر
المنطقة التي تتبعها المدرسة وسائل النقل للطالب الذين تم إلغاء امتيازات النقل
الخاصة بهم أو تم التنازل عنها طواعية من قبل ولي أمر الطالب أو الوصي عليه.
يرجى االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم  707بشأن نقل طالب المدارس
العامة للحصول على مزيد من المعلومات.

نقل الطالب لألنشطة غير الروتينية

قد توفر المنطقة التي تتبعها المدرسة وسائل النقل للطالب من وإلى األنشطة
غير الروتينية .وإلى الحد الذي توفر فيه المنطقة التعليمية وسائل النقل غير
الروتينية ،فقد تفرض المنطقة رسو ًما على نقل الطالب من وإلى األنشطة غير
الروتينية والرحالت الميدانية االختيارية في مواقع أخرى غير المدرسة.

وسائل االتصال
نشرات بيتشجار الرقمية

يمكن ألوليـــاء األمور الحصول على النشـــرات الرقمية عبـــر البريد اإللكتروني
حول األنشـــطة المدرسية وبرامج ما بعد المدرســـة والبرامج األخرى المعتمدة
من المدرســـة في منطقـــة فريدلي .وتوفر خاصية بيتشـــجار إشـــعا ًرا بالبريد
اإللكتروني ألولياء األمور بخصوص النشـــرات المرســـلة من مدرســـة أطفالهم.
كما يمكن الوصول إلى بيتشـــجار بســـهولة عبر المنطقـــة التعليمية والموقع
اإللكتروني الخاص بكل مدرســـة.

الموقع اإللكتروني للمدرسة والمنطقة

الموقع اإللكتروني لمدرسة فريدلي العامة هو.www.fridleyschools.org :
ولكل مدرسة موقع إلكتروني خاص بها يوجد ضمن الموقع اإللكتروني للمنطقة.
كما يمكن لألسر الحصول على المعلومات المتعلقة بأخبار المنطقة والمدرسة
واإلخطارات واإلشعارات الهامة.

النشرة اإلخبارية ألولياء األمور في المدرسة

قد تتواصل المدارس أيضً ا مع أولياء األمور من خالل النشرات اإلخبارية التي يتم
إرسالها إلى أولياء األمور عبر البريد اإللكتروني أو البريد المطبوع المرسل إلى
المنزل مع الطالب.
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رسائل إلى الطالب

إذا دعـت الحاجـة إلـى إرسـال رسـالة إلـى الطالـب أثناء اليـوم الدراسـي ،فيرجى
االتصـال بالمكتـب الرئيسـي لمدرسـة طفلـك .ويرجـى االمتنـاع عـن االتصـال
بالهاتـف الجـوال للطالـب خلال سـاعات الـدوام المدرسـي.

بوابة أولياء األمور في المدرسة

سيصبح حساب "بوابة أولياء األمور" لكل ولي أمر /وصي نشطًا عندما تحصل
المدرسة على نسخة موقعة من إجراءات االستخدام المقبول عبر اإلنترنت/
تعليمات المستخدم .وسيظل الحساب نشطًا طالما أن ولي األمر لديه أطفال في
منطقة مدرسة فريدلي .كما ستصل معلومات وإرشادات تسجيل الدخول عبر
بريد الواليات المتحدة أو البريد اإللكتروني أو في جلسة التدريب.
1.خالل العام الدراسي ،سيتمكن أولياء األمور من الوصول إلى البيانات
التالية حول طفلهم:
أ .الحضور  -يتم تحديثه كل ساعة.
ب .االنضباط  -يتم تحديثه عند وقوع األحداث.
جـ .سجل الطالب  -متوفر في نهاية كل فصل دراسي حالي /نصف
العام وجميع الفصول الدراسية السابقة.
د .درجات مهام الطالب في الفصل  -ستختلف التحديثات تب ًعا للدورة
التدريبية .يمكن ألولياء األمور أن يتوقعوا نشر الدرجات الخاصة
بمهمة ما بعد أسبوع إلى أسبوعين من تسليم هذه المهام .وسيحتاج
المعلمون إلى وقت ٍ
كاف لتقدير جميع أعمال الطالب ونشر الدرجات.
كما يرجى أن تضع في االعتبار أن الدرجات المعروضة في بوابة أولياء
األمور تعطي تحدي ًدا بشكل تقريبي للدرجات في تلك النقطة المحددة
من الوقت خالل الفصل الدراسي.
هـ .النقل  -يتم تحديثه ليالً برقم الحافلة ومحطة التوقف
والوقت المحدد.
2.يجـب علـى أوليـاء األمـور عـدم مشـاركة كلمـة المـرور الخاصة بهم مع أي
شـخص وعـدم ضبـط المسـتعرضات الخاصـة بهـم علـى تسـجيل الدخـول
التلقائـي إلـى البوابة.
3.مزايا األمان الهامة لبوابة أولياء األمور:
أ .ستؤدي ثالث محاوالت تسجيل دخول غير ناجحة إلى تعطيل حساب
بوابة أولياء األمور .الستخدام البوابة مرة أخرى ،سيحتاج أولياء األمور
إلى االتصال بمكتب مساعدة بوابة أولياء األمور إلعادة تنشيط الحساب.
ب .سيتم تسجيل خروجك تلقائ ًيا إذا تركت مستعرض ويب بوابة أولياء
األمور مفتو ًحا وغير نشط لفترة من الوقت.
جـ .يتم تسجيل جميع محاوالت تسجيل الدخول إلى النظام ومراقبتها،
كما يتم تعقب مسار التدقيق بالكامل.
4.معلومـات االتصـال بمكتـب بوابـة أوليـاء األمـور .وتتوفـر المسـاعدة عبـر
الهاتف من خالل ترك رسـالة صوتية على رقم  763-502-5061أو إرسـال
رسـالة بريـد إلكتروني إلـى .campus.parenthelp@fridley.k12.mn.us
سـيتم الـرد علـى الطلـب فـي غضـون يومـي عمـل .يرجى تضمين اسـمك واسـم
المسـتخدم ورقـم هاتفـك ووصـف موجـز للمشـكلة فـي بريـدك اإللكترونـي أو
رسـالة البريـد الصوتي.
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اإلخطارات

يجب الموافقـــة على اإلخطارات الـــواردة من الطالب من قبـــل إدارة المبنى
قبل إرســـالها إلى المكتب الرئيسي.

المنشورات والمواد المطبوعة

تهدف سياسة المنطقة التعليمية إلى حماية حق الطالب في حرية التعبير مع
الحفاظ في نفس الوقت على التزام المنطقة بتوفير بيئة تعليمية خالية من
االضطراب .ويجب اعتماد جميع منشورات المدرسة من قبل إدارة المبنى .كما ال
يجوز توزيع المنشورات التي ال تعتمدها المدرسة دون موافقة مسبقة من إدارة
المبنى .يرجى االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم  512بشأن منشورات
الطالبية المعتمدة من قبل المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات.

توزيع المواد غير المعتمدة من المدرسة على مباني
المدرسة

تـــدرك منطقـــة المدرســـة أن للطـــاب والموظفيـــن الحق فـــي التعبير عن
أنفســـهم في اللوائح المعلقة في مباني المدرســـة .وتشـــمل هـــذه الحماية
توزيع المـــواد غير المعتمدة من المدرســـة ،والتي تخضـــع للوائح وإجراءات
منطقـــة المدرســـة ،فـــي وقت ومـــكان مناســـبة وبطريقة صحيحـــة .يرجى
االطـــاع على سياســـة المنطقة التعليمية رقم  505بشـــأن توزيـــع المواد غير
المعتمدة من المدرســ�ة على مباني المدرســ�ة من قبل الطــ�اب والموظفين.

منصات التواصل االجتماعي التابعة للمنطقة التعليمية

تعد وسائل اإلعالم الخاصة بمدارس فريدلي العامة ،بما في ذلك المواقع اإللكترونية
للمنطقة والمدرسة ،والمنشورات ،ومنصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة
بالمنطقة والمدرسة ،هي الملكية الوحيدة للمنطقة التعليمية .وتحتفظ منطقة
المدرسة بالحق في الموافقة على أو رفض نشر المحتوى والصور على أي من
المواقع اإللكترونية ومنصات وسائل التواصل االجتماعي المملوكة للمنطقة وفقًا
لرسالة مدارس فريدلي العامة ورؤيتها وقيمها وأهدافها اإلستراتيجية .للحصول
على مزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم
 904Pبشأن توزيع مواد معتمدة من جهات غير المدرسة على المباني المدرسية
من قبل أشخاص خارج المدرسة.

الملصقات والمنشورات

يجب على الطالب الحصول على إذن من المكتب الرئيسي قبل وضع أي نوع من
الملصقات أو الصور أو أي المنشورات اإلعالنية األخرى .عالوة على ذلك ،يجب
على الطالب إزالة هذه المواد عندما يتم تحقيق الغرض منها.
في مدرسة فريدلي الثانوية ،تقتصر وسيلة التواصل هذه على منطقة الطوب
المزجج بالمبنى أو الجدران المخصصة في منطقة الكافتيريا.

المساواة في الوصول إلى المرافق المدرسية

أنشـــأت منطقة المدرســـة منتدى مفتو ًحا محدو ًدا لطالب المرحلـــة الثانوية
إلجـــراء اجتماعات غيـــر متعلقة بالمنهج الدراســـي في غير أوقات الدراســـة.
ولـــن تميز منطقـــة المدرســـة أو ترفض الوصـــول المتكافئ أو منـــح الفرصة
العادلة على أســـاس المحتوى الديني أو السياســـي أو الفلسفي أو أي محتوى
آخر للخطاب فـــي مثل هذه االجتماعات .كما ســـتكون اجتماعـــات المنتدى
المفتوحة المحـــدودة تطوعية وتحـــت إدارة الطالب؛ ولن ترعاها المدرســـة؛
وســـيحضر موظفو المدرســـة أو وكالءها االجتماعات الدينيـــة فقط بصفة غير
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تشـــاركية؛ ولن تتداخل االجتماعـــات مع اإلدارة المنظمة لألنشـــطة التعليمية
داخل المدرســـة؛ وال يحق ألي أشـــخاص من خارج المدرســـة حضور أو توجيه
أو تنظيـــم أنشـــطة مجموعات الطـــاب .ويجـــب على جميـــع االجتماعات
بموجـــب هذا القـــرار أن تتبع اإلجـــراءات التي حددتها منطقة المدرســـة.

عدم التمييز

تلتـزم منطقـة المدرسـة بتوفيـر التعليـم الشـامل والفـرص التعليميـة المتسـاوية
لجميـع الطلاب .ومنطقـة المدرسـة ال تميـز فـي برامجها وأنشـطتها على أسـاس
العـرق أو اللـون أو العقيـدة أو الديـن أو األصـل القومـي أو الجنـس أو الحالـة
االجتماعيـة أو الحالـة األبويـة أو الحالـة المتعلقـة بالمسـاعدة العامـة أو اإلعاقة
أو التوجـه الجنسـي أو العمـر .كمـا أن مديـر المـوارد البشـرية هـو المسـؤول
عـن حقـوق اإلنسـان فـي المقاطعـة الـذي يتعامـل مـع االستفسـارات المتعلقـة
بعـدم التمييـز .ويمكنـك االتصال على رقـم  .763-502-5013يرجـى االطالع على
سياسـات المنطقـة التاليـة بشـأن عـدم التمييـز :السياسـة رقـم  521بشـأن عـدم
التميي�ز الخ�اص بإعاقةـ الطلاب ،والسياسـة رقـم  522بشـأن عـدم التمييـز علـى
أس�اس الجن�س بين الطالب ،والسياسـة رقم  528بشـأن عدم التمييـز بين الطالب
بس�بب أولي�اء األم�ور أو األس�رة أو الحال�ة االجتماعي�ة.

الخدمات الطالبية واالستشارية

يوجـد فـي كل مدرسـة فـي منطقـة مـدارس فريدلـي فريـق دعـم طالبـي مكون
مـن أخصائـي اجتماعـي و /أو مستشـار و /أو موجهيـن .وفريـق دعـم الطلاب
متـاح لمسـاعدة الطلاب الذيـن قـد يحتاجون إلى مسـاعدة شـخصية وأكاديمية.
كمـا يتواجـد مستشـارو المـدارس لمسـاعدة الطلاب فـي الحصـول علـى حيـاة
مدرسـية ناجحـة ومتميـزة .ويرجـى االتصـال بمستشـار مدرسـتك أو الموجـه
المدرسـي للحصـول علـى المسـاعدة أو المعلومـات اإلضافيـة.

خدمات الغذاء والتغذية
الغذاء في الفصول الدراسية

ال يسمح بتناول المشروبات غير المياه النقية في أي فصل دراسي خالل اليوم
الدراسي .وال يسمح بتناول الطعام في الفصول الدراسية إال بتوجيه من المعلم.
تستمر كافيتريا مدرسة فريدلي في الوفاء بمعايير التغذية الفيدرالية للوجبات
المدرسية ،مما يضمن أن تكون الوجبات صحية ومتوازنة وتوفر للطالب كل
التغذية التي يحتاجونها للنجاح في المدرسة.
الوقت الحالي هو وقت رائع ومثالي لتشجيع أطفالك على اختيار اإلفطار والغداء
في المدرسة! وتُقدم إلى الطالب الوجبات المدرسية التي تحتوي على الفاكهة
والخضروات والبروتينات والحبوب والحليب قليل الدسم .كما يجب عليهم أيضً ا
االلتزام بالتعليمات الخاصة بالصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة
ومقدار النسب الغذائية المحددة.
•تعتبر الوجبات المدرسية ذات قيمة كبيرة ومثالية بصورة كبيرة لألسر
المشغولة أيضً ا!
•اإلفطار متاح بدون رسوم لجميع الطالب .وتناول وجبة اإلفطار في
المدرسة يساعد األطفال على تحقيق أداء مثالي .كما أنه من أجل
االستمرار في تقديم وجبة اإلفطار مجانًا للجميع ،فإننا نحتاج إلى
خدمة أكبر عدد ممكن من الطالب .ويرجى تشجيع الطالب على
االنضمام إلينا كل يوم في المدرسة لتناول اإلفطار.
•المدرسة الثانوية والمدرسة المتوسطة فقط :إننا نقدم اإلفطار مرتين
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يوميًا ،قبل بدء اليوم الدراسي ومرة أخرى بعد الساعة األولى .نطلق
على فترة اإلفطار هذه "الفرصة الثانية".
•الغداء  -قد يستحق الطالب الحصول على وجبات مجانية أو وجبات
بأسعار مخفضة .وفي والية مينيسوتا ،أي طالب يستحق الحصول على
وجبة بسعر مخفض سيحصل على وجبة غداء بدون تكلفة بسبب
التمويل الحكومي .كما يجب استكمال طلب الحصول على المزايا
التعليمية في كل عام دراسي .ويرجى ملء االستمارة قبل اليوم األول
من المدرسة.
•يمكن ألي طالب يحضر الغداء من المنزل أن يشتري الحليب مقابل
 0.55دوال ًرا .وال يحصل الطالب المستحقون للوجبات المجانية
وبأسعار مخفضة على الحليب مجانًا إذا أحضروا الغداء من المنزل.
•المدرسة الثانوية /المدرسة المتوسطة فقط :يمكن شراء مواد غذائية
ومشروبات إضافية حسب الطلب من خالل حساب وجبات كل طالب
إذا كان هناك رصيد إيجابي في الحساب .ويرجى التحدث مع أطفالك
حول المواد الغذائية اإلضافية التي يمكنهم شرائها من خالل قائمة
الطعام االنتقائية.
•لالطلاع علـى قوائمنـا والحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات ،يرجى
االنتقـال إلـى صفحـة خدمـات التغذيـة علـى الموقـع اإللكترونـي
للمنطقـة علـى اإلنترنـت  .www.fridleyschools.orgوإننـا نعمـل
دائ ًمـا لنقـدم لطلاب مدرسـة فريدلـي خيـارات صحيـة ولذيـذة .كما
يسـعدنا تقديـم مجموعـة متنوعة مـن الفاكهة والخضـروات الطازجة
بمـا فـي ذلـك خيـارات الفاكهـة والخضـروات المزروعـة محل ًيـا مـن
المزرعـة إلـى المدرسـة ،باإلضافة إلى الخيـارات اليوميـة التي نقدمها
إلـى جميـع مسـتويات الصفـوف.

برنامج الوجبات الخفيفة بعد المدرسة

تقـدم مـدارس فريدلـي "وجبـة خفيفـة متميـزة" بعـد المدرسـة فـي جميـع
المبانـي مجانًـا للطلاب .وتتكـون هذه الوجبـة الخفيفة من البروتيـن والحبوب
والفاكهـة والخضـروات والحليـب .يمكـن ألي طالـب يوجـد فـي المدرسـة بعـد
انتهـاء اليـوم الدراسـي لتنفيـذ األنشـطة التعليميـة أو غيرهـا مـن األنشـطة أن
يشـارك فـي هـذا البرنامج.

برنامج الفاكهة والخضروات الطازجة

قـد يكـون برنامـج الفاكهـة والخضـروات الطازجة متا ًحـا في مدارس ستيفنسـون
وهايـز االبتدائيـة .ويوفـر هـذا البرنامـج لجميـع األطفـال مجموعـة متنوعـة من
الوجبـات الخفيفـة من الفاكهة والخضروات الطازجة مجانًا خالل اليوم الدراسـي.
وهـذه الطريقـة هـي طريقـة فعالـة ومبتكـرة لتقديـم الفاكهـة والخضـروات
الطازجـة كخيـارات صحيـة للوجبـات الخفيفـة .كمـا سـيتم نشـر قائمـة برنامـج
الفاكهـة والخضـروات الطازجة شـهريًا وسيشـارك كل فصل فـي درس تعليمي عن
التغذيـة حـول الوجبـة الخفيفـة اليومية.

طلب الحصول عىل املزايا التعليمية
(وجبات مجانية /مخفضة السعر)

يجب على األسر إعادة التقديم كل عام قبل بدء العام الدراسي للحصول على
مزايا استحقاق الوجبات.
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تتوفـر طلبـات الحصـول على المزايـا التعليميـة (طلب وجبات مجانيـة /مخفضة
السـعر) فـي جميـع مكاتـب المدرسـة باإلضافـة إلـى مكتـب المنطقـة ومكتـب
التسـجيل فـي طلبـات  FCCوالتـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن خالل:

1.الطلب اإللكرتوين:
https://fridleymn.infinitecampus.org/campus/portal/
parents/fridley.jsp
اختر تسجيل مستخدم جديد> اتبع التعليمات الموجودة عبر
اإلنترنت .ويجب أن يكون لديك حساب على بوابة أولياء األمور
في المدرسة لملء الطلب عبر اإلنترنت .إذا لم تقم بذلك ،فيرجى
االتصال بسكرتيرة مدرسة طفلك للحصول على المساعدة.
2.قم بتنزيل الطلب املناسب من خالل املوقع اإللكرتوين:
www.fridleyschools.org
•يجب ملء طلب جديد قبل بدء المدرسة كل عام.
•يجب على جميع األسر سداد رسوم وجبات الطعام حتى يتلقوا
إخطا ًرا باالستحقاق من مكتب خدمات التغذية بالمنطقة .سترد
عليك خدمات التغذية في غضون  10أيام عمل من وقت استالم
الطلبات.

اإلخطار عرب اإلنرتنت وخيارات الدفع
خيارات الدفع من خالل نظام Infinite Campus

•يجــب علــى األســر إيــداع  10دوالرات كحــد أدنــى فــي حســاب كل
طفــل قبــل أن تبــدأ المدرســة فــي تغطيــة وجبــات الطعــام حتــى
تتــم الموافقــة علــى االســتحقاق الجديــد.
•لم نعد نرد أي رصيد بقيمة  10دوالرات أو أقل.
•يمكـن لألسـر إعـداد إشـعار بالبريـد اإللكترونـي عندمـا تكـون
أرصـدة حسـاب الوجبـات منخفضـة .يمكنـك أيضً ا إعـداد مدفوعات
الوجبـات المتكـررة.
•لدينـا نظـام دفـع جديـد عبـر اإلنترنـت مـن خلال نظـام Infinite
 Campusعلـى الرابط التالي https://fridleymn.infinitecampus.
org/campus/portal/parents/fridley.jsp

مدفوعات الوجبات

•تسـتخدم فريدلـي نظـام نقـاط البيـع المحوسـب لجميـع مشـتريات
الوجبـات المدرسـية .ويلـزم الدفع المسـبق لثمـن الوجبـات .كما يتم
إصـدار رقـم تعريـف شـخصي ( )PINلـكل طالـب .ويجب اسـتخدام
رقـم التعريـف الشـخصي للحصـول علـى الوجبـات .كمـا تتوفـر أرقام
التعريـف الشـخصي مـن خلال بوابـة أوليـاء األمـور والطلاب ويتـم
توزيعهـا أثنـاء العـودة إلـى المدرسـة المفتوحة.
•يمكن للطالب إيداع األموال في حساب وجباتهم يوم ًيا.

•المدرسـة الثانويـة فقـط  -قـم بتسـليم المدفوعـات إلـى صنـدوق
المكتـب الرئيسـي فـي مظـروف مغلـق مـع اسـم الطالـب ورقـم
التعريـف الشـخصي ،أو إلـى أميـن الصنـدوق فـي مـكان الخدمـة.
•المدرسـة اإلعداديـة فقـط  -قـم بتسـليم المدفوعـات إلـى المكتـب
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الرئيسـي أو المطبـخ فـي مظـروف مغلـق مـع كتابـة اسـم الطالـب
ورقـم التعريـف الشـخصي.
•المدرســـة االبتدائية  -قم بتســـليم الدفعة إلى مـــدرس الفصل في
مظـــروف مغلق مع كتابة اســـم الطالب ورقم التعريف الشـــخصي.
•قم بتضمين رقم التعريف الشـــخصي واســـم الطالب في الشـــيك
الخاص بك في قســـم تقديم الطلبـــات (.)MEMO
•إذا تم إرســـال المدفوعات نقـــ ًدا ،يجب كتابة اســـم الطالب ورقم
التعريف الشـــخصي داخل المظروف.
•يجب على الطالب الحفاظ على وجود رصيد في حسابهم.
•ســـيتم خصم أي شـــيك بـــدون رصيد تســـتلمه المنطقـــة لدفع
الوجبـــات من حســـاب وجبـــة الطالب.

إجراءات تحصيل الديون ورسوم الوجبات غري املدفوعة يف
فريديل

يتحمل اآلباء /األوصياء مسؤولية الحفاظ على توفر رصيد في حساب وجبات
أطفالهم أو ملء طلب الحصول على الوجبة المجانية والمخفضة الحالي والموافقة
عليه قبل بداية العام الدراسي .وإذا استمر الحساب بدون رصيد ،فسيعمل مدير
مطبخ المدرسة مع مدير المبنى و /أو الموجه و /أو األخصائي االجتماعي على
تسوية ديون الوجبات غير المدفوعة .كما سيعمل الفريق اإلداري للمدرسة
أيضً ا مع األسرة لتشجيع األسرة على ملء طلب الحصول على الوجبة المجانية
والمخفضة .يرجى االطالع على إجراءات تحصيل الديون ورسوم الوجبات غير
المدفوعة في فريدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

أسعار الوجبات

بدون رسوم ،لجميع الطالب
اإلفطار
 2.85دوالر
الغداء (المدارس المتوسطة /الثانوية)
 2.60دوالر
الغداء (المدرسة االبتدائية)
مجانًا
الغداء (بسعر مخفض)
 0.55دوالر
الحليب فقط
 4.00دوالر
غداء الكبار
 2.15دوالر
إفطار الكبار

املقهى

التعاون والمساعدة :مطلوب تعاون الطالب في الحفاظ على الهدوء المعقول
والنظام .ويحق للطالب تناول الطعام في المقهى حتى يتم إساءة استخدام هذا
االمتياز .قد يكون اتصال أولياء األمور أو الطاوالت المخصصة أو رفض امتيازات
غرفة الطعام أو الفصل المؤقت من عقاب السلوك غير المناسب.
يجب على الطالب إعادة الصواني واألواني الفضية الخاصة بالمكان إلى المنطقة
المناسبة قبل دقيقتين من الجرس .ويتحمل الطالب مسؤولية استرجاع كل شخص
على طاولتهم للصينية الخاصة بهم إلى مكانها المخصص .سيؤدي عدم االمتثال
إلى فقدان امتيازات المقهى.
تقديم /شراء الطعام :بخالف حقيبة الغداء أو الطعام الذي تم شراؤه من
المدرسة ،ال يجوز إحضار أي طعام آخر إلى الكافتيريا .ال يُسمح بتقديم أي طعام
في المقهى خالل اليوم الدراسي.
مدارس فريدلي حرم جامعي مغلق .ويجب أن يظل الطالب في المبنى طوال
دليل الطالب وأولياء األمور للعام الدراسي 2022-2021

اليوم الدراسي.

التسبب في تعطيل مقهى المدرسة

عندمـا يتسـبب أحـد الطلاب في حـدوث اضطـراب فـي المقهى ،فـإن تعليمات
الطلاب فـي الفصـول الدراسـية القريبة تتأثر سـلبًا .وسـتتخذ المدرسـة إجراءات
ضـد أي طالـب يشـارك في هذا النوع من النشـاط .سـيؤدي السـلوك غيـر الالئق
فـي المقهـى إلـى اتخـاذ إجـراءات تأديبيـة قد تشـمل االسـتبعاد مـن المقهى و/
أو تعليـق الخدمة.

صحة الطالب

تشير سياسة منطقة مدرسة فريدلي العامة رقم  533المتعلقة بصحة الطالب إلى
أنه يحظر على أولياء األمور واألسر إحضار هدايا عيد الميالد أو االحتفاالت مثل
الكعك الصغير والبسكويت والكعك ورقائق البطاطس والعصير إلى المدرسة.
وبدالً من ذلك ،لالحتفال بالمناسبات الخاصة ،غال ًبا ما يرسل أولياء األمور مواد
غير غذائية ،مثل الملصقات وأقالم الرصاص والمحايات التي يمكن ألطفالهم
مشاركتها مع زمالئهم في الفصل.

الرسوم

يتـــم توفير المـــواد التي تشـــكل جز ًءا مـــن البرنامج التعليمي األساســـي من
خـــال تمويل الوالية والحكومـــة الفيدرالية والمحلية مجانًـــا للطالب .ويتوقع
مـــن الطالب توفير أقـــام الرصاص والـــورق والممحاة والدفاتـــر الخاصة بهم.
كمـــا قد يُطلب من الطـــاب دفع بعض الرســـوم أو الودائع األخـــرى ،بما في
ذلك على ســـبيل المثـــال ال الحصر:
•تكلفة المواد لمشروع الفصل الذي يتجاوز الحد األدنى من المتطلبات
ويحتفظ بها الطالب.
•تعتبر الرحالت الميدانية مكملة للبرنامج التعليمي للمنطقة.
•رسوم القبول أو تكاليف الحضور أو المشاركة في األنشطة والبرامج
االختيارية غير الروتينية.
•تم إجراء تأمين صحي للطالب طو ًعا وعمل تأمين ضد الحوادث.
•اسـتخدام اآلالت الموسـيقية المملوكـة أو المسـتأجرة مـن قبـل
المنطقـة التعليميـة.
•نقل الطالب من وإلى األنشطة االختيارية غير الروتينية أو التعليم
بعد الثانوي الذي يتم إجراؤه في مواقع أخرى غير المدرسة.
سيتم فرض رسوم على الطالب مقابل الكتب المدرسية وكتب الواجب المنزلي
وكتب المكتبة التي فُقدت أو أُتلفت .ويجوز لمنطقة المدرسة التنازل عن الرسوم
أو الوديعة المطلوبة إذا كان الطالب وولي األمر /الوصي غير قادرين على الدفع.
ولمزيد من المعلومات ،اتصل بمدرسة طفلك.

جمع التبرعات

يجـب أن يوافـق مديـر المبنـى مقد ًمـا علـى جميع أنشـطة جمع التبرعـات التي
تنفذهـا مجموعـات الطلاب والمنظمـات و /أو مجموعـات أوليـاء األمـور .وتعد
المشـاركة فيأنشـطة جمـع التبرعـات غيـر المعتمـدة انتهـاكًا لسياسـة منطقـة
المدرسـة .كمـا لـن يُسـمح بإغـراء الطلاب أو الموظفيـن ألنشـطة غيـر متعلقـة
بالمدرسـة خلال اليـوم الدراسـي .يرجى االطالع على سياسـة المنطقـة التعليمية
رقـم  511بشـأن جمـع التبرعـات للحصـول علـى مزيـد مـن المعلومات.
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المتطوعون من أولياء األمور

يتم الترحيب بأولياء األمور /األوصياء في المدارس وتشجيعهم على التطوع.
وللتطوع في مبنى المدرسة ،يجب على أولياء األمور /األوصياء االتصال بمدير
المبنى .كما يجب على أولياء األمور /األوصياء الذين يزورون المدرسة تسجيل
الدخول في المكتب الرئيسي .وستتطلب منطقة المدرسة إجراء تدقيق للسجل
الجنائي للمتطوعين الذين يعملون مباشرة مع الطالب.

تدقيق السجل الجنائي للمتطوعين

نريـد أن يسـتمتع طالبنـا أثنـاء التعلـم .ونريدهـم أيضً ـا أن يكونـوا فـي أمـان.
ونتيجـة لذلـك ،تطلـب مدارس فريدلـي العامة مـن جميع المتطوعين اسـتكمال
تدقيـق وفحـص السـجل الجنائـي قبـل التطـوع.

اجتماعات أولياء األمور والمعلمين

الدراسـي .وسـيتم إرسـال تذكيـر بشـأن السـعر والوقـت واليـوم ألوليـاء األمـور
والطلاب مـن المـدارس الفرديـة.

استطالع آراء الطالب

مـن حيـن آلخـر ،تسـتخدم منطقـة المدرسـة االسـتطالعات للحصـول علـى آراء
الطلاب ومعلومـات حـول الطلاب .يرجـى االطلاع علـى سياسـة المنطقـة
التعليميـة رقـم  520بشـأن اسـتطالعات الـرأي الخاصـة بالطلاب للحصـول علـى
معلومـات كاملـة عن حقوق أولياء األمور /األوصياء والطالب المسـتحقين بشـأن
إجـراء اسـتطالعات الـرأي والمشـاركة فيهـا ،ومنهجيـات اسـتطالع الـرأي ،وجمـع
معلومـات اسـتطالع الـرأي واسـتخدامها.

تسجيل المقاطع الصوتية والمرئية
الحافالت المدرسية

الغرض من اجتماعات أولياء األمور والمعلمين هو توفير الفرص لولي األمر/
الوصي ومعلم الطفل لمشاركة المعلومات حول الطفل بما في ذلك التحصيل
الدراسي .ويتم عقد اجتماعات أولياء األمور والمعلمين على مدار العام .ولمزيد
من المعلومات ،يرجى االطالع على تقويم المنطقة .قد يطلب أحد أولياء األمور
أيضً ا عقد اجتماع مع المعلم أو المدير عن طريق االتصال بمدرسة طفله مباشرة.

قد يتم تجهيز جميع الحافالت المدرسية المستخدمة من قبل المنطقة التعليمية
وتزويدها بكاميرا فيديو للتصوير .وقد تنشر منطقة المدرسة وتضع إشعار في
مكان واضح إلعالم الطالب بأنه قد يتم تسجيل محادثاتهم أو أفعالهم .كما قد
تستخدم منطقة المدرسة شريط فيديو ألنشطة الطالب المسافرين كدليل في أي
إجراء تأديبي ناشئ عن سوء سلوك الطالب في الحافلة.

إشعار بالسلوكيات العنيفة التي يمارسها الطالب

أماكن أخرى غير الحافالت

قـد ترسـل منطقة المدرسـة إشـعا ًرا إلى المعلميـن وغيرهم مـن موظفي منطقة
المدرسـة المناسـبين عندمـا يتـم وضع الطالب الذين سـبق لهم ممارسـة سـلوك
عنيـف فـي فصولهـم الدراسـية .ويحـق ألوليـاء األمـور /األوصيـاء علـى الطالـب
مراجعـة سـجالت أطفالهـم واالعتـراض عليهـا ،بمـا في ذلـك البيانات التـي توثق
تاريـخ السـلوك العنيف.

سجالت الطالب

تدرك منطقة المدرسة مسؤوليتها فيما يتعلق بجمع سجالت الطالب وحفظها
ونشرها وحماية حقوق الخصوصية للطالب على النحو المنصوص عليه في
القانون والتشريعات الفيدرالية .ويجب تقديم موافقة ولي األمر /الوصي أو
الطالب إذا كان يبلغ من العمر  18عا ًما ،أو التحق بمؤسسة ما بعد الثانوية ،أو
متزو ًجا ،أو تخرج قبل إصدار السجالت التعليمية .كما تخضع هذه القاعدة العامة
الستثناءات محددة ومحدودة موضحة بالتفصيل في سياسة المنطقة التعليمية
رقم  515لحماية وخصوصية سجالت الطالب.
قد يتم الكشف عن معلومات الدليل للجميع دون إذن من الطالب أو ولي
األمر /الوصي .وتتضمن معلومات الدليل :اسم الطالب ،وتاريخ ومكان الميالد،
والفصل أو مستوى الصف ،والمشاركة في األنشطة والرياضات المعترف بها
رسم ًيا ،والوزن ،وطول أعضاء الفرق الرياضية ،وتواريخ الحضور ،والدبلوم والجوائز
المستلمة ،والصور الفوتوغرافية واسم الوكالة أو المؤسسة التعليمية السابقة
التي حضرت األنشطة .كما ال تتضمن بيانات الدليل البيانات التي تشير إلى الدين
أو العرق أو اللون أو المركز االجتماعي أو الجنسية .وإذا لم يرغب الطالب وولي
األمر /الوصي في نشر بعض أو كل هذه البيانات للجميع ،فيجب عليهم ملء
نموذج  - 515Fنموذج إلغاء االشتراك في معلومات الدليل وإرسال النموذج إلى
مدرسة طفلهم.

صور الطالب المدرسية

تتعاقـد كل مدرسـة سـنويًا اللتقـاط صـور للطلاب فـي وقـت مبكـر مـن العـام
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قد تكون مباني وحدائق منطقة المدرسة مجهزة بكاميرات الفيديو .وقد تتم
المراقبة بالفيديو في أي مبنى منطقة تعليمية أو في أي من ممتلكات المنطقة
التعليمية .كما لن يتم استخدام المراقبة بالفيديو في غرف خلع المالبس أو
الحمامات إال في الحاالت القصوى ،مع وجود ضوابط غير عادية ،ووفقًا لموافقة
صريحة من المشرف فقط.

إجراء مقابالت مع الطالب من قبل وكاالت خارجية

بشـكل عـام ،ال يجـوز إجـراء مقابالت مـع الطالب خلال اليوم الدراسـي من قبل
أشـخاص بخلاف والـدي الطالـب ،ومسـؤولي منطقـة المدرسـة ،والموظفيـن و/
أو الـوكالء ،باسـتثناء مـا ينـص عليـه القانـون و /أو سياسـة المنطقـة .وعند تلقي
طلـب إلجـراء مقابلـة مـع أحـد الطلاب ،سـيتحمل المديـر مسـؤولية تحديـد ما
إذا كان سـيتم قبـول الطلـب أم ال .يرجـى االطلاع على السياسـة رقم  519بشـأن
إج�راء مقابلات م�ع الطلاب م�ن قب�ل وكاالت خارجية.

المركز اإلعالمي والخدمات اإلعالمية

يعمل المركز اإلعالمي كنقطة محورية لجمع المعلومات وكمركز إنتاجي خاص
بنا .وفي كل مدرسة ،يمكن للطالب الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد بما
في ذلك الموارد المرئية واإللكترونية والمطبوعة.
يتوفر المركز اإلعالمي للمدرسة الثانوية والمدرسة اإلعدادية الستخدام الطالب
قبل وأثناء وبعد المدرسة.
يُسمح لطالب المدارس االبتدائية باستعارة الكتب لمدة أسبوعين .وبعد أسبوعين
يجب إعادة الكتب أو تجديد االستعارة .كما لن يُسمح للطالب باستعارة الكتب
إذا كان لديهم أكثر من كتاب واحد قد تأخر موعد إعادته .ويتحمل كل طالب
مسؤولية الكتب التي استعارها .كما يجب استبدال الكتب المفقودة أو التالفة.

حفل التخرج

مشاركة الطالب في حفالت التخرج امتياز وليس حق .ويُسمح للطالب الذين
أكملوا متطلبات التخرج بالمشاركة في مراسم حفلة التخرج ،ما لم يتم رفض
مدارس فريدلي العامة | مدارس أي بي العالمية

المشاركة ألسباب وجيهة ،والتي قد تشمل االنضباط .كما تخضع مراسم حفلة
التخرج لمراقبة وتوجيه مدير المبنى.
•يجب عىل طالب السنة النهائية إمتام  27ساعة معتمدة مطلوبة للمشاركة
يف حفل التخرج من مدرسة فريديل الثانوية.
•سوف تنرش املدرسة املعايري املتعلقة بالزي والسلوك املعمول بها
للمشاركني يف االحتفال.

َقسم الوالء

يمكن للطالب قراءة قَسم الوالء لعلم الواليات المتحدة األمريكية .ويجوز ألي
شخص ال يرغب في االشتراك في أداء قَسم الوالء ألي سبب شخصي أن يختار عدم
أداء القَسم .كما يجب على الطالب احترام حق أي شخص آخر يتخذ هذا االختيار.
وسيحصل الطالب أيضً ا على تعليمات حول آداب السلوك المناسبة تجاه العلم
وعرضه بشكل صحيح واحترامه .يرجى االطالع على سياسة المنطقة التعليمية
رقم  531بشأن قَسم الوالء للحصول على مزيد من المعلومات.

رعاية الطفل النهارية الممتدة (نادي تايجر)

استجاب ًة الحتياجات األسر في مجتمعنا ،يواصل برنامج رعاية األطفال في سن
المدرسة التابعة لمدارس فريدلي العامة تقديم العروض الدراسية القائمة على
رعاية األطفال قبل وبعد المدرسة من خالل برنامج نادي تايجر .ويقدم نادي
تايجر برامج رعاية األطفال لألطفال من سن ما قبل الروضة حتى الصف السادس.
كما يتم تقديم البرامج من  6:30صبا ًحا إلى  5:30مسا ًء (صف  )K-6ومن 7:30
صبا ًحا إلى  4:30مسا ًء (مرحلة ما قبل الروضة) في مركز فريدلي المجتمعي.
ولمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال برقم .763-502-5135

العطلة الخارجية (مرحلة الروضة ،واالبتدائي
والصفين  5و 6المتوسط)

يشارك طالب الصفوف التمهيدية واالبتدائية والخامسة والسادسة بشكل روتيني
في العطلة الخارجية خالل العام الدراسي .وفي فصل الشتاء ،قد يكون الطالب
في الهواء الطلق طالما أن الظروف الجوية تساعد على ممارسة األنشطة في
الهواء الطلق .كما يلزم ارتداء المالبس المناسبة مثل القبعات واألحذية والقفازات
والمعاطف أثناء فترة اللعب في الهواء الطلق خالل فصل الشتاء .كما يتم تشجيع
ارتداء السراويل الثلجية بشدة .وال يُسمح لألطفال بالبقاء في الداخل بمفردهم
عندما يشارك الطالب اآلخرون في العطلة الخارجية في الهواء الطلق.

دليل الطالب وأولياء األمور للعام الدراسي 2022-2021
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الجزء الثاني  -المؤسسات األكاديمية

البكالوريا الدولية (:)IB

برامج استمرارية التعليم  E-12في مدارس فريدلي العامة

مـع تزايـد العولمـة في العالـم ،يتطلب اقتصـاد اليوم قوة عاملـة ملتزمة وذكية وواعيـة من الناحية
الثقافيـة .وعلـى الرغـم من أن العالم يتغير بسـرعة ،يضمـن تعليم البكالوريا الدوليـة إعداد الطالب
أساسـا للعقلية الدوليـة باعتبارها "مجتمـع متعلمين
للمسـتقبل .كمـا توفـر مـدارس فريدلي العامة ً
مـن الطـراز العالمـي" .وتؤيـد البكالوريـا الدوليّـة موقـف المشـاركة النقديـة مـع األفـكار الصعبـة،
وهـو موقـف يقـ ّدر التفكير التقدمـي للماضي ،بينمـا يظل منفت ًحـا على االبتكار المسـتقبلي.
منـــذ تنفيذ برامج البكالوريـــا الدولية في جميع المـــدارس ،تعزز المقاطعـــة مواطنين عالميين
يتمتعـــون بالعقلية المدنيـــة ،وواثقين ،ومختصين فـــي التواصل .ويصبح الطـــاب ماهرين في
حـــل المشـــكالت وقادرين علـــى التفكير اإلبداعـــي .فمن الضـــروري إعداد الطـــاب ليصبحوا
علـــى درايـــة بمجتمعنا العالمي ومتعـــدد الثقافات مع اســـتمرارهم في التعليـــم بعد المرحلة
الثانويـــة وما بعدها.
تشـمل المزايـا اإلضافيـة لسلسـلة البكالوريـا الدوليـة ( )IBااللتـزام بتقديـم تعليـم اللغة الثانيـة للطالب فـي جميع المـدارس االبتدائية والمتوسـطة والثانوية ،وإنشـاء
ومراجعـة منهـج مكتـوب بدقـة ،والتطويـر المهنـي المسـتمر للمعلميـن ،اللغة المشـتركة المسـتخدمة في جميـع المباني ،وهيـاكل المناهج المشـتركة بيـن المدارس
االبتدائيـة والمتوسـطة والثانوية.
الهـدف الرئيسـي اآلخـر لجميـع برامـج البكالوريـا الدوليّـة ( )IBهـو تطويـر األشـخاص ذوي العقليـة الدولية الذيـن يدركون إنسـانيتهمالمشـتركة والوصاية المشـتركة
علـى الكوكـب ،ويسـاعدون فـي خلـق عالـم أفضل وأكثر سلا ًما.
يتم تشجيع الطالب في كل مستوى من مستويات البكالوريا الدولية على تطوير السمات العشر لمتعلم البكالوريا الدولية .وهي:

مستفسرون
منفتح العقل
واسع االطالع
مهتم
مفكر
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(البكالوريا الدولية) برنامج السنوات االبتدائية ( )PYPصفوف مرحلة ما قبل المدرسة-4
حصلـــت مدارس ستيفنســـون االبتدائية علـــى ترخيص من البكالوريا الدوليـــة لتقديم برنامج الســـنوات االبتدائية ( )PYPفي عام  ،2010وأصبحت مدرســـة فريدلي
بريســـكول األولـــى والوحيدة فـــي مرحلة ما قبل المدرســـة في والية مينيســـوتا التي تقدم برنامج الســـنوات االبتدائية فـــي عام  .2020الهدف األساســـي لبرنامج
الســـنوات االبتدائية هو تطوير االســـتقصاء والمعرفة واالهتمام بالشـــباب الذين يســـاعدون فـــي خلق عالم أفضل وأكثر ســـا ًما من خالل أفعالهـــم .ويلبي برنامج
الســـنوات االبتدائيـــة الخاص بنا احتياجـــات الطفل بالكامل من خـــال وضع توقعات أكاديميـــة صارمة ،وتنمية الشـــخصية من خالل القيم المشـــتركة والمهارات
الحياتيـــة الالزمـــة للنجاح .كمـــا يصبح طالب برنامج الســـنوات االبتدائيـــة مواطنين عالميين من خـــال تعلم لغة إضافيـــة باإلضافة إلى استكشـــاف وجهات نظر
متعـــددة .وينمـــي التدريس حب االســـتطالع ،ويتيـــح التواصل عبر مجاالت المواد ،ويســـاعد الطـــاب على تطوير فهم عميـــق للعالم من حولهـــم .كما أن هناك
العديـــد من أجزاء برنامج الســـنوات االبتدائية التي تســـتمر طوال برنامج البكالوريـــا الدولية .K-12

(البكالوريا الدولية) برنامج السنوات المتوسطة ( )MYPالصفوف من  5إلى 10
بعـــد ثالث ســـنوات من التخطيط واإلعـــداد والتنفيذ ،تم التصريح لمدرســـة فريدلي المتوســـطة وفريدلـــي الثانوية بتقديـــم برنامج البكالوريا الدولية للســـنوات
المتوســـطة المعترف بها دول ًيا في يوليو  .2007ويوفر برنامج الســـنوات المتوســـطة في البكالوريا الدولية إطا ًرا دراســـ ًيا شـــامالً مليئًا بالتحديات ويشـــجع الطالب
علـــى إقامـــة روابط بيـــن الموضوعات التي تمت دراســـتها والعالم الحقيقي من خالل ســـتة ســـياقات عالمية .كما يتـــم تطوير مناهج مهـــارات التعلم في جميع
أنحـــاء البرنامـــج وتزويد الطـــاب بالمهارات الالزمـــة للنجاح مثل التعـــاون واإلدارة الذاتية والبحـــث والتواصل ومهـــارات التفكير النقدي والتأملـــي .ويتعين على
الطـــاب دراســـة اللغة واألدب ،ولغـــة ثانية ،واألفـــراد والمجتمعات ،والعلـــوم ،والرياضيات ،والفنـــون ،والتربية البدنيـــة والصحية ،والتصميم .كمـــا يرتبط التقييم
فـــي هـــذا البرنامج بالمعاييـــر ،بحيث يتم قيـــاس أداء الطالب فـــي جميع أنحاء العالـــم وفقًا لمعايير محددة مســـبقًا لـــكل مجموعة من الموضوعـــات .ويقوم
المعلمـــون بإعـــداد تقييماتهـــم الخاصة ويمكنهم تعديـــل المعايير لتكون مناســـبة للعمر في الســـنوات األولى من البرنامج .ويســـعى هذا البرنامـــج إلى تطوير
الطـــاب ذوي العقلية الدولية الذيـــن ينفذون إجراءات لخلـــق عالم أفضل.

(البكالوريا الدولية) برنامج الدبلومة ( )DPالصفوف 12-11
حصلـــت مدرســـة فريدلي الثانوية علـــى ترخيص من مؤسســـة البكالوريا الدولية لتقديـــم برنامج الدبلومة ( )DPفي فصـــل الربيع لعـــام  .2009وبرنامج الدبلومة
هـــو عبـــارة عن دورة دراســـية تحضيرية جامعية مخصصـــة للصغار وكبار الســـن .كما تعترف جميـــع الجامعات في جميع أنحـــاء العالم ببرنامـــج الدبلومة .وقد
يختـــار طالب مدرســـة فريدلي الثانوية الحصول علـــى أي عدد من دورات برنامج الدبلومة ،أو المشـــاركة في برنامـــج الدبلومة بالكامل .ويتكـــون برنامج الدبلومة
مـــن دورات وامتحانات في ســـتة مجاالت أكاديمية ،باإلضافـــة إلى دورة في نظرية المعرفـــة .كما يُكمل المرشـــحون للدبلومة أيضً ا برنام ًجا في اإلبداع والنشـــاط
ومقال موســـ ًعا وشـــامالً حول موضوع من اختيارهم .ويشـــجع برنامـــج الدبلومة طـــاب المدارس الثانويـــة على تحصيل المعرفة واكتســـابها
ً
والخدمـــة ()CAS
وطرح االســـئلة واالستفســـارات ،إلى جانب االهتمام بالدراســـة وممارســـة األنشـــطة والهوايات الخاصة .ويتم التركيز بشـــدة على التفاهم بين الثقافات واالنفتاح
الذهنـــي .كما يوجد العديد مـــن أجزاء برنامج الدبلومة تكون مســـتمرة فـــي برنامج البكالوريا الدوليـــة للصف .K-12

(البكالوريا الدولية) البرنامج المتعلق بالوظائف المهنية ( )CPالصفوف 12-11
حصلت مدرســـة فريدلـــي الثانوية على ترخيـــص من مؤسســـة البكالوريا الدوليـــة لتقديم البرنامـــج المتعلق بالوظائـــف المهنية ( )CPفي فصـــل الصيف لعام
 .2016وتـــم تصميـــم برنامج التعليم المتعلـــق بالوظائف المهنية للطـــاب المهتمين بمتابعـــة التعليم المهني في العاميـــن األخيرين من المدرســـة الثانوية .كما
أساســـا ممتـــازًا لدعم دراســـاتهم اإلضافية ،فضالً عن ضمان اســـتعدادهم للنجاح فـــي القوى العاملة .ويتكـــون البرنامج من ثالثـــة عناصر :الدورات
يوفـــر للطالب ً
األكاديميـــة من برنامج دبلـــوم البكالوريا الدولية ( ،)DPواألجزاء األساســـية ،والدراســـات المتعلقـــة بالوظيفة .وتقدم مدرســـة فريدلي الثانوية دراســـات متعلقة
بالوظائـــف في مجـــاالت المهن الصحيـــة ( )EMR/EMTوتكنولوجيا المعلومات /علـــوم الكمبيوتر.
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التعليم الخاص

تسـعى مـدارس فريدلـي العامة جاهـدة لتلبية االحتياجات الفرديـة للطالب ذوي
اإلعاقـة مـن خالل تزويدهم بالدعم الشـامل والخدمـات التعليمية.

يعمـل فريـق مـن موظفـي التعليـم الخـاص والمنتظـم مع أوليـاء األمـور لتحديد
نـوع البيئـة التعليميـة وخدمـات الدعـم لتلبيـة احتياجـات الطلاب علـى أفضـل
وجـه للحصـول علـى تعليـم عـام مجانـي ومناسـب .وتـم تطويـر خطـة التعليـم
الفـردي ( )IEPبشـكل تعاونـي بيـن أولياء األمـور وموظفي المدرسـة .كما أن كل
تخطيـط ومراقبـة لتعليـم الطالـب يحظى بحمايـة قانونية بموجب قانـون تعليم
األفـراد ذوي اإلعاقـة (.)IDEA
تقـدم مـدارس فريدلـي العامـة حاليًـا خدمـات تعليميـة خاصـة للطلاب الذيـن
يسـتوفون معاييـر االسـتحقاق لجميـع مناطـق اإلعاقـة بموجـب قانـون تعليـم
األفـراد ذوي اإلعاقـة ( .)IDEAولمعرفـة المزيـد مـن المعلومـات حـول خدمات
ودعـم التعليـم الخـاص بالمنطقـة ،يرجـى االتصال بلـورا سـيفرت-هيرتلنج ،مدير
الخدمـات الخاصـة ،علـى الرقـم  763-502-5024أو إرسـال بريـد إلكترونـي إلـى
.laura.seifert-hertling@fridley.k12.mn.us

تمديد العام الدراسي

فرصا ممتدة للعام الدراسي للطالب الذين لديهم
توفر مدارس فريدلي العامة ً
خطة تعليم فردية ( )IEPإذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي للطالب أن
الخدمات ضرورية أثناء فترة التوقف عن التدريس (على سبيل المثال خالل
فصل الصيف) .ولمزيد من المعلومات حول فرص العام الدراسي الممتد للطالب
الحاصلين على برنامج التعليم الفردي ،يرجى االتصال بقسم التعليم الخاص
بالمنطقة على رقم .763-502-5661

الفرص التعليمية البديلة

توفر المنطقة التعليمية خيارات تعليمية بديلة ودع ًما للطالب والتي قد تشمل
دروسا خاصة ومناه ًجا وتعليمات معدلة وإرشادات من خالل الوسائط اإللكترونية
ً
وخدمات التعليم الخاص والتعليم المنزلي والتسجيل في مركز تعليم بديل ،من
بين أمور أخرى .ويجب على أولياء األمور /األوصياء الذين لديهم أسئلة حول هذه
البرامج االتصال بمدرسة أطفالهم.

مركز تعليم منطقة فريدلي ()ALC

يساعد مركز التعلم في المنطقة ( )ALCالطالب على تحقيق أهداف التعلم
الفردية الخاصة بهم والحصول على دبلوم المدرسة الثانوية .مزايا برنامج
مركز التعليم في المنطقة :فصول صغيرة ،وخطط التعلم الفردية ،والجداول
الزمنية المرنة ،والدراسة المستقلة والخبرة العملية للمساعدة في تعويض
الوحدات الدراسية .ويسجل مركز تعليم منطقة فريدلي الطالب الذين تتراوح
أعمارهم بين  16و 21عا ًما .كما أن البرنامج متاح لسكان منطقة فريدلي
باإلضافة إلى الطالب من المدارس والمجتمعات األخرى المستحقين لحضور
مركز التعلم البديل .ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 www.fridleyschools.orgواالنتقال إلى المدارس > مركز التعلم في المنطقة.
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الخدمات املستهدفة

فرصـا للخدمـات المسـتهدفة للطلاب فـي الصفـوف
توفـر المنطقـة التعليميـة ً
 ،K-8بعـد المدرسـة خلال العـام الدراسـي ،والصفوف  K-7خلال فصل الصيف.
وسـيتم إرسـال رسـائل إلـى أوليـاء األمـور /األوصيـاء على الطلاب قبل التسـجيل
فـي الخدمات المسـتهدفة.

التعزيز واالستبقاء

يتوقع من جميع الطالب تحقيق مستوى مقبول من الكفاءة .وسيتم نقل الطالب
الذين حققوا مستوى مقبول إلى مستوى الصف التالي عند االنتهاء من العام
الدراسي .كما يمكن النظر في إبقاء الطالب في نفس الصف عندما يشعر
الموظفون المحترفون وأولياء األمور /األوصياء أن ذلك في مصلحة الطالب.
وسيكون قرار المشرف نهائيًا .والمنطقة بها مجموعة متنوعة من الخدمات
لمساعدة الطالب على النجاح في المدرسة.

بطاقات التقارير المدرسية وتقارير منتصف العام الدراسي

يمكن ألولياء األمور استخدام بوابة أولياء األمور الخاصة بنا لعرض درجات أطفالهم
وسجالت الحضور /االنضباط في أي وقت خالل العام الدراسي .ويمكن ألولياء
األمور أيضً ا االتصال بالمعلمين مباشر ًة لمعرفة مدى التقدم األكاديمي الحالي.

االختبار

سيتم إجراء اختبارات موحدة على المستوى المحلي والوالية بشكل دوري خالل
العام الدراسي .وسيتم إرسال معلومات محددة حول اختبار مستوى الصف قبل
عقد كل اختبار.
يمكن االطالع على مشاركة الطالب في التقييمات على مستوى الوالية على
موقع وزارة التعليم في مينيسوتاhttp://education.state.mn.us/MDE/ :
 /fam/testsوالنموذج موجود في نهاية هذا الكتيب لرفض مشاركة الطالب

الدراسة الصيفية

الدراسة الصيفية متاحة من خالل مركز فريدلي للتعليم البديل ( )ALCللطالب
الذين يحتاجون إلى تعويض الوحدات الدراسية أو لتعويض عدم نجاح الفصل.
ويرجى االتصال بمركز التعليم البديل ( )ALCأو موجه مدرستك لمعرفة ما إذا
كان هذا ينطبق عليك أم ال.

خيارات التسجيل لمرحلة ما بعد الثانوية ()PSEO

يرجى مالحظة :أن الموعد النهائي إلبالغ مدرسة فريدلي الثانوية بنيتك في حضور
فصول خيارات التسجيل ما بعد الثانوي كان  28مايو  2021للعام الدراسي 2021-
 .2022ولن يتم التوقيع على نماذج الوالية بعد  28مايو  2021للعام الدراسي .2021-22
خيارات التسجيل لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOهو برنامج يسمح لطالب
الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالحصول على شهادة معتمدة من
المدرسة الثانوية والكلية أثناء وجودهم في المدرسة الثانوية ،من خالل التسجيل
في الدورات الجامعية الالطائفية واستكمالها بنجاح في مؤسسات ما بعد الثانوية
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المؤهلة المشاركة .ويتم تقديم معظم دورات خيارات التسجيل لمرحلة ما بعد
الثانوية ( )PSEOفي الحرم الجامعي لمؤسسة التعليم ما بعد الثانوية؛ حيث يتم
تقديم بعض الدورات عبر اإلنترنت .وتحدد كل كلية أو جامعة مشاركة متطلبات
القبول الخاصة بها للتسجيل في دورات خيارات التسجيل لمرحلة ما بعد الثانوية
( .)PSEOيمكن لطالب الصفين الحادي عشر والثاني عشر أخذ دورات خيارات
التسجيل لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOحسب وقت التفرغ الكامل أو الجزئي؛
بينما يكون طالب الصف العاشر مستحقين للتسجيل في التعليم لمرحلة ما بعد
الثانوية ( )PSEOبشكل أكثر محدودية (يرجى االطالع على المالحظة الواردة
أدناه) .ويجب على الطالب استيفاء متطلبات اإلقامة واالستحقاق للتعليم في
مرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOوااللتزام بقواعد المشاركة المحددة في قوانين
مينيسوتا ،القسم  .124D.09وإذا قررت منطقة تعليمية أن الطالب ليس على
المسار الصحيح للتخرج ،فقد يستمر في المشاركة في التعليم لمرحلة ما بعد
الثانوية ( )PSEOعلى أساس الفصل الدراسي.
بحلول  1مارس من كل عام ،أو قبل ثالثة أسابيع من تاريخ تسجيل الطالب
للدورات للعام الدراسي التالي ،حيث يجب على المدارس تقديم معلومات
التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOلجميع الطالب في الصفوف 8-11
وأسرهم .ولمساعدة المنطقة في التخطيط ،يجب على الطالب إبالغ المنطقة
بحلول  30مايو من كل عام بنيته في التسجيل في دورات ما بعد المرحلة الثانوية
خالل العام الدراسي التالي.
ال توجد رسوم على طالب التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOمثل الرسوم
الدراسية أو رسوم الكتب أو الرسوم للعناصر المطلوبة للمشاركة في الدورة؛ ومع
ذلك ،وقد يتحمل الطالب رسو ًما مقابل المعدات التي تصبح ملكًا لهم عند اكتمال
الدورة أو البرنامج ،أو الكتب المدرسية التي ال يتم إرجاعها إلى مؤسسة التعليم
الجامعي وفقًا لسياساتها ،أو لتكاليف التعليم إذا لم يخطروا المنطقة بحلول 30
مايو ،وال تتنازل المنطقة عن هذا الشرط.
تتوفر األموال للمساعدة في دفع نفقات النقل للطالب المستحقين للمشاركة في
دورات التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOفي حرم الجامعات .ولمزيد من
المعلومات حول هذا التمويل ،يرجى االطالع على تعليمات برنامج سداد األميال
المقطوعة في التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية (.)PSEO
إن التسجيل في دورة التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOال يمنع الطالب
من المشاركة في األنشطة التي ترعاها المدرسة الثانوية.
يجب أن تسمح المناطق التعليمية لطالب التعليم الجامعي بالحضور بشكل
معقول إلى مبنى المدرسة الثانوية و /أو أجهزة الكمبيوتر و /أو موارد التكنولوجيا
األخرى خالل ساعات المدرسة العادية للمشاركة في دورات التعليم لمرحلة ما
بعد الثانوية ( ،)PSEOسواء عبر اإلنترنت أو في الحرم الجامعي.
في كل عام ،يجب أن تنشر المقاطعات سياسة ترجيح الدرجات الخاصة بها على
موقعها اإللكتروني ،بما في ذلك قائمة الدورات التي يمكن للطالب الحصول على
درجات مرجحة فيها.
يجب أن تفي جميع الدورات التي يتم الحصول عليها من خالل برنامج التعليم
لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOبمتطلبات التخرج .ويجب على المناطق
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تسجيل الدرجات التي تم الحصول عليها في دورات التعليم لمرحلة ما بعد
الثانوية ( )PSEOبالنسبة المحددة في النظام األساسي .كما تتمتع المناطق
بصالحيات تحديد مجال الموضوع والمعايير المطلوب استيفائها في دورة
التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ( .)PSEOوإذا كان وجود نزاع بين المنطقة
التعليمية والطالب بشأن عدد الساعات المعتمدة الممنوحة لدورة معينة ،فيحق
للطالب استئناف قرار المجلس أمام المفوض .وسيكون قرار المفوض بشأن عدد
الساعات المعتمدة نهائ ًيا.
يُطلب من مؤسسات التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOالسماح للطالب
بالتسجيل في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت بما يتوافق مع سياسة المؤسسة
بشأن تسجيل الطالب الجامعيين في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت.
يمكن لطالب الصف العاشر التسجيل مبدئيًا في دورة التعليم الجامعي الخاصة
بالتعليم المهني والفني ( )CTEإذا حصلوا على درجة إجادة القراءة "تفي" أو
"تتجاوز" درجة التقييمات الشاملة في مينيسوتا ( )MCAللصف الثامن .وإذا
حصل طالب الصف العاشر الذين يحضروا دورة التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية
( )PSEOالخاصة بالتعليم المهني والفني على درجة " "Cعلى األقل في ذلك
الفصل ،فقد يحضروا دورات إضافية في التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ()PSEO
الخاصة بالتعليم المهني والفني .أما إذا لم يحصل الطالب على درجة التقييمات
الشاملة في مينيسوتا في الصف الثامن ،فيمكن استبدال تقييم قراءة آخر مقبول
من قبل مؤسسة التعليم الجامعي .ويتوفر خيار بديل للطالب ذوي اإلعاقة إلثبات
الكفاءة في القراءة .كما يعد قبول الطالب في برنامج خيار التعليم الجامعي هو
إقرار من قبل الطالب بااللتزام بقواعد مؤسسة التعليم الجامعي التي يحضر فيها
باإلضافة إلى قواعد مدرسة فريدلي الثانوية .ويتوقع من الطالب حضور جميع
الفصول الدراسية والمشاركة والحفاظ على مستوى تقدم ٍ
مرض .كما سيتم تطبيق
الساعات المعتمدة المكتسبة لمرحلة التعليم الجامعي على متطلبات التخرج في
مدرسة فريدلي الثانوية .ويتم إدراج الدرجات التي تم الحصول عليها في مؤسسة
التعليم الجامعي إلى شهادة درجة المدرسة الثانوية .وال يتم قياس الدورات التي
يتم تدريسها خارج مدرسة فريدلي الثانوية في نظام الدرجات المرجحة لدينا.

من الضروري أن تتذكر (خيارات التعليم لمرحلة ما بعد
الثانوية (:))PSEO

يجب على الطالب الذين يعتزمون المشاركة في برنامج التعليم الجامعي تحديد
موعد من خالل خدمات دعم الطالب مع عميد الكلية بخصوص "الشؤون
األكاديمية" .وسيزود العميد الطالب بإجراءات خيارات التعليم الجامعي وعقد
أولياء األمور ومتطلبات التخرج ومتطلبات المراجعة واالستحقاق والتدابير
واإلجراءات ،ومناقشة خططهم مع الطالب .كما تتوفر معلومات إضافية حول
استحقاق خيارات التعليم لمرحلة ما بعد الثانوية ( )PSEOوإرشادات التقديم
على الموقع اإللكتروني لمدرسة فريدلي الثانوية .وإذا كانت لديك أي أسئلة أو
استفسارات ،يرجى االتصال بخدمات دعم طالب مدرسة فريدلي الثانوية على
رقم .763-502-5612
تضمن سياسة المنطقة التعليمية رقم  903Pبشأن زوار المدارس وإجراءات
األحداث التي تتخذها المدرسة وفقًا لإلجراءات المطبقة ،ما يلي:
•يجوز للطالب المسجل في دورة خيارات االلتحاق بالتعليم الجامعي
البقاء في موقع المدرسة خالل ساعات الدراسة العادية وفقًا لإلجراءات
المعمول بها.
مدارس فريدلي العامة | مدارس أي بي العالمية
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•توفيـر وصـول معقـول ،خلال سـاعات الدراسـة العاديـة ،إلـى أجهـزة
الكمبيوتـر ومـوارد التكنولوجيـا األخـرى التـي يحتاجهـا الطالـب
السـتكمال الـدورات الدراسـية لـدورة التعليـم الجامعـي.

متطلبات التخرج
الساعات الدراسية المعتمدة المطلوبة للتخرج

يجب على طالب مدارس فريدلي العامة استكمال متطلبات الساعات المعتمدة
واجتياز االختبارات التي تفرضها الوالية للحصول على شهادة دبلوم مدرسة
فريدلي الثانوية .ويحتاج جميع الطالب إلى  27ساعة معتمدة للحصول على
شهادة الدبلوم .كما يجب على الطالب الرجوع إلى دليل تسجيل مدرسة فريدلي
الثانوية للحصول على قائمة كاملة بالفصول /الدورات .يرجى االطالع على سياسة
المنطقة التعليمية رقم  613بشأن متطلبات التخرج.

معايير التكريم عند التخرج

مدرســـة فريدلـــي الثانوية لديهـــا نظام تقييـــم درجات متميـــز .إن الدورات
التي يتـــم إجراؤها مع التقييـــم الخارجـــي (دورة دبلوم البكالوريـــا الدولية)
ســـوف تحصل على مضاعف  1.2في حســـاب متوســـط الدرجـــات (.)GPA
وتقوم مدرســـة فريدلـــي الثانوية بإعـــداد تقرير لكل من المعـــدل التراكمي
المرجـــح وغير المرجـــح .كما ال نســـتخدم درجـــة الترتيب فـــي الصف في
مدرســـة فريدلي الثانويـــة لتحديد مســـتوى التميز.
•مرتبة الرشف :يحصل الطالب عىل معدل درجات تراكمي من  3.25إىل .3.49
وسيحصل هؤالء الطالب عىل خطاب أكادميي ويتم تسجيلهم من خالل ارتداء
رشيط مرتبة الرشف الذهبي يف مراسم حفلة التخرج.
•مرتبة الرشف العليا :يحصل الطالب عىل معدل درجات تراكمي من  3.5إىل
 .3.74وسيحصل هؤالء الطالب عىل خطاب أكادميي ويتم تسجيلهم من خالل
ارتداء رشيط ذهبي يف مراسم حفلة التخرج.
•أعىل مرتبة رشف :يحصل الطالب عىل معدل تراكمي مرجح يبلغ  3.75وأكرث،
وقد يحصلوا عىل ما ال يقل عن  6ساعات معتمدة يف الفصل الدرايس يف ثالث
دورات دبلوم البكالوريا الدولية مع التقييامت الخارجية .وسيحصل هؤالء
الطالب عىل خطاب أكادميي ويتم تسجيلهم من خالل ارتداء روب مرتبة الرشف
الذهبي يف مراسم حفلة التخرج.
•معلمو البكالوريا الدولية :سريتدي الطالب ميدالية البكالوريا الدولية ورشيط
أبيض لإلشارة إىل هذا اإلنجاز .ويشري ذلك إىل إمتام هؤالء الطالب أربع دورات
أو أكرث من دورات دبلوم البكالوريا الدولية عىل مستوى أعىل أو مستوى قيايس.
•املرشحون لدبلوم البكالوريا الدولية :سريتدي الطالب ميدالية البكالوريا الدولية
ورشيط ذهبي لإلشارة إىل هذا اإلنجاز .يحصل هؤالء الطالب عىل ستة برامج
للدبلوم باإلضافة إىل إمتام:
•المقال الموســـع هو شـــرط لمشـــاركة الطالب في بحث مســـتقل
مـــن خـــال دراســـة متعمقـــة ر ًدا علـــى ســـؤال يتعلـــق بأحد
الموضوعـــات التي يدرســـونها.
•نظرية المعرفة هي دورة مصممة لتشجيع جميع الطالب على التفكير
في طبيعة المعرفة من خالل التفكير النقدي للتعرف على مختلف
طرق المعرفة (اإلدراك والعاطفة واللغة والمنطق) وأنواع المعرفة
المختلفة (العلمية والفنية والرياضية والتاريخية).
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•يتطلب اإلبداع والعمل والخدمة ( )CASأن يتعلم الطالب بنشاط من
التجارب الواقعية والفعلية.
•املسـار الوظيفـي للبكالوريـا الدولية :سـيحصل الطالب عىل ميداليـة البكالوريا
الدوليـة ورشيـط أرجـواين اللـون .ويركـز الطلاب على الدراسـات املتعلقـة
فصلا للمهـارات
بالوظيفـة ،ويخوضـون امتحـان برامـج الدبلـوم ،ويكملـون ً
الشـخصية واملهنيـة ومرشو ًعـا متعلقًـا بالدراسـة ،وإنشـاء محفظـة لغويـة،
واملشاركة يف فرص تعلم الخدمات.
•املعلمون الرئيســـيني :يحصـــل الطالب عىل معدل تراكمـــي يبلغ  3.5ودرجة
تجعلهـــم أعىل مـــن النســـبة املئوية  80يف اختبـــار التحصيـــل املوحد عىل
املســـتوى الوطنـــي ( )SATأو اختبار القبول الجامعي املوحد عىل املســـتوى
الوطني .)ACT) 26

مستشار المدرسة الثانوية

الغرض من نظام مستشار المدرسة هو مساعدة الطالب على التواصل مع
المعلمين من خالل توفير:
•فرصة للمدرسين للتعرف على الطالب من خالل إرشادهم على
مدار السنوات األربع طوال فترة المدرسة الثانوية ،على الصعيدين
الشخصي واألكاديمي ،لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
•وسيلة لتبادل المعلومات الخاصة بالصف الدراسي.

حق أولياء األمور في المعرفة

إذا طلب أحد أولياء األمور ذلك ،فستقدم منطقة المدرسة معلومات تتعلق
بالمؤهالت المهنية لمعلمي فصل الطالب ،بما في ذلك ،على األقل ،ما يلي:
•مـــا إذا كان المعلـــم قـــد اســـتوفى مؤهـــات الواليـــة ومعايير
الترخيص لمســـتويات الصفـــوف ومجاالت المواد التـــي يقدم فيها
المعلم التعليمات؛
•مـا إذا كان المعلـم يقـوم بالتدريـس في ظـل حالة الطـوارئ أو غيرها
مـن حـاالت الترخيـص المؤقتـة التـي تـم مـن خاللهـا التنـازل عـن
معاييـر التأهيـل أو الترخيـص الخاصـة بالواليـة؛
•تخصـص البكالوريـا للمعلم وأي شـهادة أو درجة تخـرج أخرى يحملها
المعلـم ،ومجال تخصص الشـهادة أو الدرجة؛
•مـا إذا كان يتـم تقديـم خدمـات للطالـب مـن قبـل المعلميـن
المسـاعدين ومؤهالتهـم إذا كان هـذا األمـر صحي ًحـا.
باإلضافة إلى ذلك ،ستزود منطقة المدرسة أولياء األمور بمعلومات عن مستوى
تحصيل أطفالهم في كل تقييم أكاديمي للوالية .وستقدم منطقة المدرسة أيضً ا
إشعا ًرا إلى أولياء األمور ،على مدار أربعة أسابيع متتالية أو أكثر ،إذا تم تكليف
طفلهم أو تعليمهم من قبل معلم غير مؤهل تأهيالً عاليا.

الرحالت الميدانية

قـد يتـم قيـام رحلات ميدانيـة السـتكمال تعلـم الطالب .ويجـب أن يمنـح أولياء
األمـور اإلذن لـكل رحلة ميدانية فردية .كما سـيتم إرسـال معلومـات حول الرحلة
(التكلفـة ،إن وجـدت ،الحاجـة إلى حقيبة غـداء ،والزي المناسـب ،وما إلى ذلك)
إلـى منـزل الطالـب قبـل الرحلة .وقـد يُطلب من الطلاب دفع تكاليـف الرحالت
التعليميـة التـي تتـم خلال اليـوم الدراسـي ،والتـي تتعلـق مباشـرة بالمقـرر
الدراسـي وتتطلـب مشـاركة الطالب.
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الجزء الثالث  -مدونة سلوك الطالب

اإلخطارات الهامة

يتحمل أولياء األمور والمدارس والمجتمعات مسؤولية مساعدة الطالب في
ممارسة وتطوير االنضباط الذاتي اإليجابي .وتتحمل أيضً ا مدارس فريدلي العامة
مسؤولية وضع سياسة عادلة ومتسقة للتوقعات والعواقب التي تجعل الطالب
مسؤولين عن أفعالهم .كما تهدف سياسة المنطقة التعليمية رقم  506بشأن
انضباط الطالب إلى ضمان حضور الطالب إلى المدرسة في بيئة تعليمية إيجابية
ومنتجة .ويجب على أولياء األمور والمعلمين وغيرهم من المسؤولين عن رعاية
وتعليم الطالب ،التعاون والمشاركة في توضيح وتفسير هذه القواعد وتطبيقها.
كما تم تضمين بعض هذه القواعد والسياسات في دليل أولياء أمور الطالب
ويجب على اآلباء /األوصياء والطالب مراجعتها وقراءتها بعناية ودقة.
يُطلب من الطالب وأولياء األمور /األوصياء التوقيع على استالم دليل ولي أمر
الطالب الذي يتضمن مدونة سلوك الطالب باستخدام نموذج اإلقرار الوارد في
منتصف هذا الدليل .ولن يتم إعفاء أي طالب ووالديه الذين ال يوقعون على
النموذج من أي مسؤوليات تتعلق بالقواعد واالنضباط المنصوص عليها في
مدونة قواعد سلوك الطالب.

الحضور

أو إحضـار البيـان إلـى غيـاب بـدون عـذر و /أو لقـاء مـع مسـؤول/
مستشـار الطالـب .أمـا إذا تغيـب الطالـب عـن المدرسـة لمـدة ثالثة
( )3أيـام متتالية أو أكثر بسـبب المرض ،فقـد يُطلب من الطالب عقد
اجتمـاع ومقابلـة مـع المسـاعد الصحـي عنـد العـودة إلى المدرسـة.
وقـد يُطلـب تقديـم تقريـر الطبيـب بخصـوص الحالـة المرضيـة إذا
تغيـب الطالـب عـن المدرسـة بشـكل متكـرر بسـبب المـرض.
•يرجى إخطار مكتب الحضور والغياب مقد ًما قدر اإلمكان.
•إذا لـم يتـم إعفـاء الطالـب من المدرسـة لمدة تسـعة ( )9أيـام ،فإننا
مطالبـون بتقديـم تقرير عـن اإلهمال التعليمي إلـى مقاطعة إقامتهم
المحليـة وفقًـا لقانـون والية مينيسـوتا رقـم  ،260.131الفرع .1
•يتطلـــب الوصـــول المتأخـــر إلـــى المدرســـة إحضار بيـــان من
أوليـــاء األمور .وقـــد يؤدي الوصـــول المتأخـــر المبالـــغ فيه إلى
المدرســـة أو الفصـــل إلـــى تحمـــل عواقـــب مدرســـية صارمة.
يرجـــى االطـــاع علـــى سياســـة المنطقـــة التعليمية رقـــم 503
بشـــأن حضور الطـــاب للحصـــول على مزيـــد مـــن المعلومات.

الطالب الذين يبلغون ثمانية عشر عا ًما

يرتبط الحضور المنتظم في المدرسة ارتباطًا مباش ًرا بالنجاح في العمل األكاديمي،
فرصا للتواصل الفعال بين المعلمين
حيث يستفيد الطالب اجتماعيًا ،ويوفر ً
رسخ السلوكيات االعتمادية المنتظمة.
والطالب ،ويُ ّ
الغرض من سياسة الحضور هو تطوير عادات وسلوكيات إيجابية تنتقل إلى
التعليم والوظائف لمرحلة الجامعة .والحضور المنتظم ضروري للغاية لنجاح
عملية التعليم ،تما ًما كما هو الحال بالنسبة ألداء وظيفي ناجح.
في حالة الغياب ،اتصل برقم مكتب حضور الطالب في المدرسة.
•فـي حالـة تغيـب الطالـب عـن المدرسـة ألي سـبب مـن األسـباب،
يجـب علـى ولـي أمـر الطالـب /الوصـي االتصـال بمكتـب الحضـور
بالمدرسـة قبل السـاعة  8:00صبا ًحا (المدرسـة المتوسـطة والثانوية)
أو قبـل السـاعة  9:00صبا ًحـا (المـدارس االبتدائيـة) .ويسـمح فقـط
باالتصـال مـن قبـل أولياء األمـور أو األوصيـاء في حالة الغيـاب بعذر.
أمـا فـي الحـاالت التـي يكـون فيهـا هـذا االتصـال بالمدرسـة صع ًبـا،
بسـبب عـدم وجـود أوليـاء األمـور فـي المنـزل ومـا إلـى ذلك ،سـيتم
إيلاء اهتمـام خـاص ،ومـع ذلـك ،فـإن المسـؤولية تقـع علـى عاتـق
أوليـاء األمـور /األوصيـاء لالتصـال بالمدرسـة .وإذا كان اتصـال أوليـاء
األمـور مـع مكتب الحضـور بالمدرسـة متا ًحا ،فلن يلزم إصـدار إخطار
إلـى أوليـاء األمـور أو إشـعار القبـول عنـد العـودة إلـى المدرسـة.
•إذا تعـذر اتصـال أحـد أولياء األمـور /الوصي بمكتـب الحضور ،فيجب
علـى الطالـب إحضـار بيـان مكتـوب مـن ولـي األمـر يوضـح أسـباب
الغيـاب ،مـدون عليـه تاريـخ (تواريـخ) الغياب.
•يجـب تسـليم هـذا البيـان فـي مكتـب الحضـور فـور وصولـك إلـى
المدرسـة لتجنـب تأخيـر السـاعة األولـى .وقـد يـؤدي عـدم االتصـال
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ينـص قانـون مينيسـوتا رقـم  l20.06علـى أنـه "علـى الرغـم مـن أحـكام أي
قانـون مخالـف ،فـإن سـلوك جميـع الطلاب الذيـن تقـل أعمارهـم عـن  21عا ًما
الملتحقيـن بمدرسـة ثانويـة عامـة يجـب أن يخضـع لمجموعـة واحـدة مـن
القواعـد واللوائـح المعقولـة الصـادرة عـن المجلـس المحلـي للتعليـم ".ويوضح
هـذا البنـد الصالحيـة العامـة الممنوحة للمدرسـة لوضـع القواعد وتوسـيع نطاق
تطبيقهـا ليشـمل جميـع الطلاب .كمـا أنـه بصـرف النظـر عـن عمر الطالـب ،فال
يمكنهـم كتابـة بيانـات ألنفسـهم أو اتصالهـم بمكتـب الحضور أو بأي شـكل من
األشـكال إلعفـاء أنفسـهم مـن حضـور المدرسـة.

تعريف الغياب

الغيـاب هـو عـدم التواجـد فـي الفصـل لمـدة أكثـر مـن عشـرين دقيقـة .إن
االسـتثناءات والمبـادئ التوجيهيـة المقترحـة موضحة أدناه .وسـتحاول المدرسـة
باسـتمرار حـل مشـكالت الحضـور مـن خلال المسـؤول عـن الغيـاب والحضـور
بالمدرسـة ،وعميـد الطلاب ،واألخصائي االجتماعي ،ومناقشـة الطالـب ،وإذا لزم
األمـر ،أحـد أوليـاء األمور.
بيان بممارسة األنشطة الرياضية الخاصة :يجب أن يتواجد الطالب الذين يمارسون
األنشطة غير الروتينية في المدرسة بحلول الساعة  8:35صبا ًحا من أجل التدرب
أو المشاركة في ذلك اليوم .وإذا كان لديك موعد ،يجب أن تحصل على موافقة
مسبقة من مكتب شؤون األلعاب الرياضية إلخطاره بغيابك .أما إذا استمرت
مشاكل حضور الطالب ،فسيتم اتخاذ إجراءات إضافية.

الغياب والتأخير بعذر
1.مرض الطالب.

2.عندمـا يكـون الطالـب مريضً ـا ،يجـب أال يحضـر إلـى المدرسـة ويجـب أال
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يشـارك فـي األنشـطة المشـتركة فـي المناهـج الدراسـية أو األنشـطة غيـر
الروتينيـة فـي يـوم الغيـاب مـن المدرسـة .ويجـب أن يتواجـد الطالب في
المدرسـة طـوال اليـوم للمشـاركة فـي األنشـطة غيـر الروتينية.
3.مواعيد العيادات الطبية أو طب األسنان.
4.المثول أمام المحكمة.
5.األنشـطة المدرسـية مثل مجلس الطالب ،والرحالت الميدانية ،والحفالت/
الفرق الموسـيقية ،ومواعيد االستشارة.
6.العطالت الدينية.
7.األمراض الخطيرة أو وفاة أحد أفراد األسرة.
8.وجـود حالـة الطـوارئ فـي المنـزل .ويجـب مشـاركة تقريـر بالحالـة مـع
مكتـب الحضـور فـي أقـرب وقـت ممكـن.
9.زيارات التخطيط التعليمي /الوظيفي.
	10.تعليق الدراسة بالمدرسة.

الغياب بغير عذر

يترتب على عدم الحضور إلى المدرسة ،إال في حالة وجود عذر ألسباب مشروعة،
عواقب الغياب بدون عذر .ويجب استكمال العمل المطلوب في وقت الغياب
في الفصل الدراسي بشكل ٍ
مرض إلتمام أي دورة .كما تشمل حاالت الغياب بدون
عذر حاالت مثل عدم لحاق حافلة المدرسة ،والتسوق ،والنوم المفرط ،وعدم
لحاق رحلتك ،وتعطل السيارة ،وما إلى ذلك.

مواعيد عيادة طب األسنان والطبيب واملحكمة ومواعيد
أخرى

إذا أمكن ،يجب تحديد مواعيد الطبيب وطبيب األسنان بعد ساعات الدوام
المدرسي .وقد يجد اآلباء أحيانًا أنه من الضروري اصطحاب أطفالهم إلى موعد
دون إخطار المدرسة مسبقًا .وعند حدوث ذلك ،يُطلب من ولي األمر:
1.االتصـال بالمكتـب الرئيسـي فـي أي وقـت قبـل السـاعة  8:00صبا ًحـا
(المدرسـة المتوسـطة /الثانويـة) ،أو  9:00صبا ًحـا (المـدارس االبتدائيـة)
لتقديـم إشـعار بالموعـد ،بمـا فـي ذلـك تاريـخ ووقـت الموعـد والوقـت
المتوقـع للعـودة إلـى المدرسـة ،أو بيـان موقـع مـن قبـل ولي األمر بحيث
يشـمل المعلومـات الـواردة أعلاه.
2.إذا كان الموعـد خلال اليـوم ،يجـب أن يحصـل الطالـب علـى تصريـح
لمغـادرة الفصـل مـن المكتـب الرئيسـي قبـل بدايـة اليـوم الدراسـي.
3.يجب على الطالب إبالغ المكتب الرئيسي عند العودة من الموعد.
4.يجـب علـى الطلاب فـي األنشـطة غير الروتينيـة اتباع هذه اإلجراءات من
أجل المشـاركة في يوم الموعد.

اإلصابة باملرض داخل املدرسة

يجب على الطالب الذين يمرضون داخل المدرسة الذهاب مباشرة مكتب
الممرضة .وسوف يرتب المساعد الصحي أو الممرضة عودة الطالب الذين
يمرضون داخل المدرسة إلى المنزل مبك ًرا .كما ال يسمح للطالب باالتصال بأولياء
األمور مباشرة والمغادرة دون موافقة مكتب الصحة على الغياب.

20

دليل الطالب وأولياء األمور للعام الدراسي 2022-2021

عواقب الغياب بدون عذر واإلجراءات املرتتبة عىل الغياب
املبالغ فيه (مبا يف ذلك التغيب عن املدرسة والتأخري)

يشترط قانون والية مينيسوتا على جميع األطفال الذين يتمتعون بلياقة بدنية
وعقلية وتتراوح أعمارهم بين  7و 18عا ًما أن يحضروا إلى المدرسة كل يوم تكون
فيه المدرسة في جلسة تدريب .ويشترط القانون أيضً ا على مسؤولي المدرسة
وأولياء األمور تطبيق قانون الحضور لضمان حضور الطالب ما لم يتغيبوا عن
المدرسة ألسباب تقبلها المدرسة .كما أن الطالب الذي يتغيب عن المدرسة
ألسباب غير مقبولة بالنسبة للمدرسة س ُيحسب على أنه غير معفى والطالب
غائب قانونًا .وسيتم إنفاذ قوانين تغيب الطالب عن المدرسة في مينيسوتا.

استكامل املهام  -مسؤولية الطالب

بعد الغياب بعذر أو بدون عذر ،يتعين على الطالب استكمال المهام التي تم
تقديمها وقت الغياب .ويتحمل الطالب مسؤولية بدء استكمال المهام المقدمة
من المعلم عبر البريد اإللكتروني أو شخصيًا .كما سيحدد المعلم الجدول الزمني
الستكمال المهام .وقد يضطر الطالب إلى إجراء اختبار في يوم عودته ،أو قد
يكون لديه المزيد من الوقت .وعندما يتغيب الطالب ألسباب مبررة ،سيتم
مساعدته وتلبية استفساراته .أما إذا ثبت استحالة تحديد موعد نهائي ،يتحمل
الطالب مسؤولية اتخاذ الترتيبات مع المعلم (المعلمين).

حاالت الطوارئ الشخصية

يجب على الطالب البقاء داخل المبنى خالل اليوم الدراسي ،ما لم يرافقهم أحد
الموظفين أو ما لم يحصلوا على إذن من المكتب الرئيسي للمغادرة .وأي انتهاك
لهذا سيعتبر غيابًا بدون عذر .وإذا كان لدى الطالب حالة طوارئ شخصية ،فيجب
عليه الذهاب مباشرة إلى مكتب الحضور /المكتب الرئيسي وطلب اإلذن قبل
مغادرة المبنى .أما إذا غادر الطالب المدرسة دون الحصول على إذن من مكتب
الحضور خالل اليوم الدراسي ،فسيتم اعتبار الطالب غائ ًبا من المدرسة للفترة
المتبقية من هذا اليوم.

مغادرة املدرسة خالل اليوم الدرايس

1.يجـب علـى الطالـب إحضـار تصري ًحـا مـن ولي األمـر /الوصي إلى المكتب
الرئيسـي قبل الحصة األولى.
2.سـيُمنح الطالـب تصري ًحـا لمقابلـة ولـي األمـر /الوصـي فـي المكتـب فـي
الوقت المناسـب.
3.يجـب علـى ولـي األمـر /الوصـي تسـجيل خـروج الطالـب فـي المكتـب
الرئيسـي قبـل خـروج الطالـب مـن المدرسـة.
4.إذا عاد الطالب إلى المدرسة في هذا اليوم ،فيجب عليه تسجيل الدخول
في المكتب الرئيسي.

انضباط الطالب

يحق لكل طالب وموظف في مدارس فريدلي العامة التعلم والعمل في بيئة
مدرسية آمنة.
لضمان تحقيق هذه البيئة اآلمنة ،أنشأت المنطقة سياسات انضباط طالبية
واضحة ،ونتائج مناسبة للسلوكيات ،وممارسة تنفيذ هذه التعليمات بشكل عادل.
ويُتوقع من الطالب التصرف وفقًا للقوانين الفيدرالية وقوانين الواليات والمحلية
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وسياسات وتعليمات المنطقة ،وبطريقة تحترم حقوق اآلخرين وسالمتهم .كما
سيتم اإلبالغ عن االنتهاكات المعروفة لقوانين الوالية والقوانين المحلية إلى
سلطات القانون المحلية.

سلوكيات /تصرفات الطالب

يتمثـل دور التعليـم فـي مسـاعدة كل طالـب على اكتسـاب المهـارات والمعرفة
والعـادات الالزمـة ليصبـح عضـ ًوا مكتف ًيـا ذات ًيا وعضـ ًوا في التفكير فـي مجتمعنا.
وهـذا ال يشـمل تعلـم مهـارات التعليـم األساسـي فحسـب ،بـل يشـمل أيضً ا فهم
الـذات واآلخريـن .كمـا يتحمـل النظـام المدرسـي مسـؤولية تحقيـق أقصـى قدر
مـن التعلـم ،األمـر الـذي يتطلـب جـ ًوا مـن العـدل والمسـاواة .ويحتـوي هـذا
الكتيـب علـى القواعـد واللوائـح الالزمـة للحفـاظ على تلـك البيئة .ومـن األفضل
التفكيـر فـي االنضبـاط الجيد علـى أنه تجربـة إيجابية من خالل تحويل السـلوك
غيـر المقبـول إلـى نمـط سـلوك إيجابي.
تتوفر سياسة المنطقة التعليمية رقم  506بشأن انضباط الطالب الخاصة بمدارس
فريدلي العامة بالكامل على الموقع اإللكتروني لمراجعتها.

مخالفات قواعد سلوك الطالب

تنطبق سياسة المنطقة  506بشأن انضباط الطالب على أي طالب يتدخل
سلوكه أو يعيق مهمة أو عمليات منطقة المدرسة أو سالمة أو رفاهية الطالب
أو الطالب اآلخرين أو الموظفين أو األطراف األخرى .وتنطبق السياسة على
جميع المباني المدرسية واألراضي والممتلكات واألنشطة أو الرحالت التي
ترعاها المدرسة ومحطات الحافالت المدرسية والحافالت المدرسية والمركبات
والمركبات المتعاقد عليها مع المدرسة أو أي مركبات أخرى معتمدة ألغراض
منطقة المدرسة أو منطقة الدخول أو المغادرة من مباني المدرسة أو األحداث،
وجميع الوظائف المتعلقة بالمدرسة.
ستخضع انتهاكات قواعد سلوك الطالب لإلجراءات التأديبية .وأن انتهاكات الطالب
التي تؤدي إلى تعليق الدراسة ،بنا ًء على خطورتها ،قد تكون أيضً ا سببًا لإلجراءات
التي تؤدي إلى االستبعاد من المدرسة.

استخدام الصالحيات الممنوحة

يسمح باستخدام الصالحيات الممنوحة من قبل المعلم أو موظف المدرسة أو
سائق الحافلة أو أي وكيل آخر في منطقة المدرسة عندما يكون ذلك ضروريًا في
ظل الظروف لتقييد الطالب أو منع األذى الجسدي أو وفاة شخص آخر .وال يسمح
هذا بالعقوبة الجسدية ،التي يحظرها قانون مينيسوتا  ،121A.58وال إجراءات
الكره والحرمان ،التي تحظرها والية مينيسوتا .121A.67

حقوق ومسؤوليات الطالب

للطالـب الحـق فـي تطويـر قدراتـه علـى أكمـل وجـه ،واحترامـه كفـرد ،وتوقـع
أن تكـون القواعـد معقولـة ويتـم تطبيقهـا باسـتمرار ،والحصـول علـى مزايـا
جميـع الخدمـات المدرسـية .ويتحمـل الطالب مسـؤولية معرفة قواعد المدرسـة
واالمتثـال لهـا ،واالحتـرام والتصـرف بطريقـة متحضـرة .كمـا يجـب أن يكـون
الطالـب مسـؤوالً عـن أفعالـه وتصرفاتـه.
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ال يُتوقع أن يغطي بيان الحقوق كل موقف قد يحدث .وحماية حقوق اآلخرين
والحفاظ عليها هي وحدها التي تحافظ على حقوق الفرد .ويحق لجميع الطالب
الملتحقين بمدارس فريدلي العامة ما يلي:
1.الحصول على فرص تعليمية متكافئة وعدم التعرض للتمييز؛
2.اإلجراءات القانونية الواجبة ،بما في ذلك الحق في االستئناف؛
3.حرية االستفسار والتعبير باحترام؛
4.خصوصية البيانات؛
5.الوعي بقواعد المدرسة.

يتحمـــل جميـــع الطـــاب الملتحقين بمـــدارس فريدلـــي العامة
مســـؤولية ما يلي:
1.الحضــور إلــى المدرســة يوم ًيــا ،إال فــي حالــة وجــود عــذر ،والحضــور
فــي الوقــت المحــدد لجميــع الفصــول الدراســية وغيرهــا مــن وظائــف
اليــوم الدراســي؛
2.متابعـة ومحاولـة إتمـام الـدورة الدراسـية التي تحددها سـلطات المدارس
الحكومية والمحلية؛
3.اتخاذ الترتيبات الالزمة لتعويض العمل عند التغيب عن المدرسة؛
4.مسـاعدة موظفـي المدرسـة فـي الحفـاظ علـى توفيـر بيئـة مدرسـة آمنـة
لجميـع الطلاب المسـجلين بها؛
5.معرفة جميع القواعد واللوائح المدرسية والتصرف وفقًا لها؛
6.افتـراض أنـه إلـى أن يتـم التنـازل عـن القاعـدة أو تغييرهـا أو إلغائها ،فإنها
تكون سـارية المفعول بالكامل؛
7.معرفة قوانين الوالية والمحلية واالمتثال لها؛
8.معرفـة قواعـد ولوائـح رابطـة المـدارس الثانويـة الحكوميـة واالمتثـال لهـا
وسياسـة مجلـس المدرسـة عنـد المشـاركة فـي األنشـطة غيـر الروتينيـة؛
9.االسـتعداد للتطـوع بالمعلومـات فـي القضايـا التأديبيـة والتعـاون مـع
موظفـي المدرسـة؛
	10.حماية ممتلكات المدرسة وممتلكات اآلخرين والحفاظ عليها؛
	11.استخدام الزي المناسب لتلبية المعايير العادلة للسالمة والصحة ومعايير
الوقار المشترك؛
	12.تجنب عدم الدقة في الصحف أو المنشـورات الطالبية واللغة البذيئة أو
الفاحشة ،سواء المكتوبة أو اللفظية(،يرجى االطالع على سياسة المنطقة
التعليميـة رقـم  505بشـأن توزيـع المـواد علـى ممتلكات المدرسـة أو في
أحداث المدرسة)؛
	13.التعبيـر عـن األفـكار بطريقـة ال تحـط مـن قدر اآلخرين أو تسـيء إليهم أو
تشـوههم (يرجى االطالع على سياسـة المنطقة التعليمية رقم  413بشـأن
التحـرش والعنـف) .وهـذا يشـمل ،علـى سـبيل المثـال ال الحصـر سياسـة
المنطقـة رقـم  514بشـأن حظـر التنمـر عبر اإلنترنت.
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قواعد سلوك الطالب

يجوز اتخاذ إجراء تأديبي ألي سلوك يخل بالنظام أو ينتهك حقوق اآلخرين
في المدرسة أو في األنشطة المدرسية (سواء داخل أو خارج المنزل) أو أثناء
وجوده في أو بالقرب من ممتلكات المدرسة ،بما في ذلك الحافالت المدرسية
والمركبات المدرسية ،أو محطات الحافالت المدرسية( .منطقة المدرسة اآلمنة،
والية مينيسوتا  123.932وسياسة المنطقة التعليمية رقم  709بشأن سالمة نقل
الطالب .باإلضافة إلى ذلك ،سيخضع الطالب المشاركين في سلوك خارج الحرم
الجامعي أو خارج المدرسة له تأثير مباشر على رفاهية المدرسة لقواعد االنضباط
المدرسي( .قانون والية مينيسوتا  -مبدأ نيكزس) وتتمتع المدرسة بالصالحية
وااللتزام بوضع وإنفاذ معايير السلوك المعقولة .ووفقًا لقانون الفصل العادل
للتالميذ لعام  1974واالستبعاد من الفصل لعام  1983من قانون الفصل الدراسي،
يجوز إخراج الطالب من الفصل أو تعليق حضوره أو استبعاده أو طرده من
المدرسة بسبب:
1.السـلوك المتعمـد الـذي ينتهـك حقـوق الطلاب اآلخريـن فـي التعليـم
ماديًـا وجوهريًـا.
2.السـلوك المتعمـد الـذي يعـرض الطالـب أو الطلاب اآلخريـن للخطـر أو
يعـرض ممتلـكات المدرسـة للخطـر.
3.االنتهاك المتعمد ألي سياسة معقولة لمجلس إدارة المدرسة و /أو قواعد
بناء المدرسة التكميلية.
تحدد القائمة التالية األفعال غير المقبولة التي تخضع إلجراءات تأديبية في
منطقة المدرسة .وأن انتهاك أي من هذه الجرائم ،قبل أو أثناء أو بعد ساعات
الدوام أثناء التواجد في ممتلكات المدرسة أو المنطقة اآلمنة للمدرسة أو الحافلة
المدرسية أو أي مركبة أخرى معتمدة من المدرسة تستخدم لنقل الطالب ،أو
في المناسبات المدرسية أو األحداث التي تقام في مواقع أخرى أو المساعدة
والتحريض على مثل هذه األعمال ،سيؤدي إلى تنفيذ إجراء تأديبي أو عواقبه.

إال أن انتهاك البند رقم ( 4أربعة) فيما يتعلق بحيازة و /أو اسـتخدام
و /أو نقـل سلاح سـيؤدي إلى الشـروع الفـوري في اتخـاذ اإلجراءات
القانونيـة الـوادرة فـي سياسـة المنطقـة التعليميـة رقـم  501بشـأن
حيازة األس�لحة في المدرس�ة.
1.التهرب من المدرسة والغياب غير المصرح به؛

2.حيـازة و /أو اسـتخدام و /أو نقـل (بمـا فـي ذلـك كونـه تحـت تأثيـر) أي
عقار مخدر أو عقار مهلوس أو مستنشـق أو مشـروب مسـكر أو أي مادة
خاضعـة للرقابـة ،بمـا فـي ذلـك االسـتخدام غيـر المصـرح بـه لألدوية التي
ال تُبـاع إال بتذكـرة طبيـة؛
3.حيازة واستخدام و /أو نقل التبغ بأي شكل من األشكال؛
4.يُحظـر علـى الطلاب وغيـر الطلاب ،بمـا فـي ذلـك البالغيـن والشـباب
الزائريـن ،امتلاك أو تخزيـن أو حيـازة أي أداة تعتبـر سلا ًحا أو "مـا يشـبه"
السلاح عن قصد أو طواعية في المدرسـة ،أو في سـاحات المدرسـة ،أو
األنشطة المدرسية ،أو المنطقة اآلمنة ،أو محطات الحافالت ،أو الحافالت
المدرسية أو المركبات المدرسية ،أو مناطق الدخول أو الخروج من مباني
المدرسة أو الممتلكات أو األحداث .يرجى االطالع على سياسة المنطقة
التعليمية رقم  501بشـأن سياسـة حيازة األسـلحة داخل المدرسـة.
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5.حيـازة و /أو اسـتخدام أي جهـاز إلكترونـي دون إذن المعلـم ممـا يعطـل
العمليـة التعليمية؛
6.االنتهـاكات ضـد األشـخاص مثـل الترهيـب /التهديـدات اللفظيـة و /أو غير
اللفظيـة؛ والمطـاردة؛ والتنمـر؛ واإلعاقـة؛ واالعتـداء؛ والشـجار؛ واالبتـزاز؛
والمضايقـة العنصريـة؛ والتحـرش /العنـف الجنسـي ،وحـاالت التحـرش
األخرى؛ (يرجى االطالع على سياسـة المنطقة التعليمية رقم  413سياسـة
التح�رش) و /أو التعـرض غيـر الالئـق (التعـرض المسـيء أو التعامـل غيـر
المناسـب أو المبتذل لجسـد األشـخاص)؛
7.حـاالت االنتهـاك المرتكبـة ضـد الممتلـكات بمـا فـي ذلـك العبـث أو
االسـتخدام غيـر المصـرح بـه أو إتلاف أو تدميـر ممتلـكات المدرسـة أو
ممتلـكات موظفـي المدرسـة و /أو اآلخريـن ،والتخريـب والتعـدي علـى
ممتلـكات الغيـر؛ وإشـعال الحريـق المتعمـد؛ والسـرقة أو السـطو؛
8.التعـدي علـى ممتلـكات اآلخريـن يكـون بالتواجـد غيـر المصـرح بـه فـي
ممتلـكات المدرسـة ،بمـا فـي ذلـك الدخـول إلى ممتلكات المدرسـة دون
إذن مـن المديـر أو مسـاعد المديـر أثنـاء الفصـل المؤقـت أو بعـد الطـرد؛
9.حـاالت انتهـاك اإلجـراءات المدرسـية أو األعمـال المعطلـة للعمليـة
التعليمية ،بما في ذلك االضطراب المدني ،والعصيان ،والسلوك التخريبي
وغير المحترم ،وتحدي السـلطة ،والغش ،واإلهانة ،والعصيان ،واسـتخدام
األلفاظ النابية ،والتشـغيل غير المناسـب ألجهزة إنذار الحريق ،والوصول
غيـر المصـرح بـه إلى بيانات المدرسـة؛
	10.حـاالت انتهـاك سياسـة اسـتخدام التكنولوجيـا فيمـا يتعلـق بالبرامـج
التكنولوجيـة أو األجهـزة أو اإلنترنـت أو الشـبكة أو الخـوادم أو أي جهـاز
تكنولوجـي آخـر ملـكًا للمدرسـة أو المنطقـة؛
	11.تعطيل الكافيتريا؛
	12.عدم إحضار هويتك عندما يطلبها موظف من المدرسة أو من ينوب عنه؛
	13.انتهاك قواعد الحافلة المدرسية أو النقل؛
	14.انتهاك قواعد وأنظمة وقوف السيارات أو المرور في المدرسة؛
	15.حيـازة أو توزيـع أو عـرض مـواد أو رمـوز تنطـوي علـى افتـراء أو تشـهير أو
إباحيـة أو عنصريـة أو أفعـال إجرامية؛
	16.تتسـبب مالبس الطالب و /أو النظافة الشـخصية التي تشـكل خط ًرا على
الصحة أو السالمة في تعطيل العملية التعليمية أو مخالفة معايير اللياقة
العامة وأي مالبس أو مجوهرات أو إكسسـوارات أو مسـألة تجميل والتي
بحكـم لونهـا أو ترتيبهـا أو عالمتهـا التجاريـة أو أي سـمة أخـرى (كهـدف
أساسـي) تشـير إلـى العضويـة فـي أي عصابـة منظمـة علـى النحو المحدد
من قبل والية مينيسـوتا260.125 .
	17.نشاط اجرامي؛
	18.و /أو انتهاك لقواعد أو سياسات أو إجراءات المدرسة األخرى

الفصل المؤقت من المدرسة

عندما يكون من الواضح أن أحد الطالب ،قد أظهر تجاهالً صري ًحا لقواعد المدرسة
المحددة ،أو عندما تؤدي تصرفات الطالب إلى تعطيل العملية األكاديمية ،فسيتم
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تعليق حضور الطالب إلى المدرسة .وعادة ،قبل الفصل المؤقت من المدرسة،
سيلتقي الطالب مع المسؤول لمناقشة سبب (أسباب) الفصل ،ومدته وخطة
إعادة القبول .كما ستتاح للطالب فرصة االستماع ،وسماع جميع التهم ،وإتاحة
الفرصة له إلنكار تلك االتهامات .وفي حالة حدوث الفصل ،سوف تنبه إدارة
المدرسة ولي األمر بالموقف قبل إرسال الطالب إلى المنزل ،أو حتى يحضر ولي
األمر الستالم الطالب.
يُنظر إلى الفصل المؤقت من المدرسة على أنه إنكار المتياز الحضور إلى
المدرسة وستخضع العودة إلى الفصول الدراسية لألحكام المنصوص عليها في
قانون الفصل العادل لوالية مينيسوتا للتالميذ لعام .1974

عندما يتم فصل الطالب مؤق ًتا من المدرسة:
1.سيتم االتصال بولي األمر الستالم الطالب.

2.يجب على الطالب االتصال بولي األمر /الوصي عبر الهاتف
(المدرسة الثانوية).
3.يجب على الطالب مغادرة المدرسة حسب توجيهات المدير
(المدرسة الثانوية).
4.عدم الحضور إلى المدرسة وال المناسبات المدرسية ما لم يمنح المدير
أو مساعده اإلذن بزيارة المدرسة للحصول على التعليمات أو الواجبات.
5.يجب تحديد اجتماع إلعادة الدخول مع المدير المساعد.

تحذير تينيسن

يُخطر تحذير تينيسن الطالب بما سيتم الحديث عنه ،والعواقب المترتبة
على عدم تبادل المعلومات ،وكيفية استخدام المعلومات ،ومدى خصوصية
المعلومات .وعندما يُطلب من الطالب (أو ولي األمر نيابة عن الطالب) تقديم
معلومات عنهم تثير القلق ،يجب إرسال تحذير تينيسن إليهم.

توضيح عواقب عدم األمانة األكاديمية في سياسة المنطقة التعليمية رقم 506
بشأن انضباط الطالب .سيتم اإلبالغ عن حاالت عدم النزاهة واألمانة األكاديمية في
أداء المهام أو التقييمات في دورات دبلومة البكالوريا الدولية إلى إدارة مؤسسة
البكالوريا الدولية وفقًا للسياسات المحددة والسارية .لمزيد من المعلومات
يرجى االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم  596بشأن النزاهة األكاديمية.

السلوك في الحافلة المدرسية والعواقب المترتبة على سوء
السلوك

ركوب الحافلة المدرسية امتياز وليس حقًا .وتسري قواعد سلوك الطالب العامة
في المنطقة التعليمية على جميع الطالب الذين يستقلون الحافالت المدرسية،
بما في ذلك طالب المدارس غير العامة وطالب المدارس المستقلة .ولن توفر
منطقة المدرسة وسائل النقل للطالب الذين تم إلغاء امتيازات النقل الخاصة بهم.
تلتزم منطقة المدرسة بنقل الطالب بطريقة آمنة ومنظمة .ولتحقيق ذلك ،فمن
المتوقع أن يتبع الركاب من الطالب قواعد منطقة المدرسة لالنتظار في محطة
الحافلة المدرسية وقواعد ركوب الحافلة المدرسية.

أثناء انتظار الحافلة أو بعد النزول في محطة الحافالت المدرسية،
يجب على جميع الطالب االمتثال للقواعد التالية:
•يُسمح للطالب فقط بركوب الحافلة المخصصة لهم وال يُسمح لهم
بركوب حافلة أصدقائهم للعودة إلى المنزل معهم .وإذا أراد ولي األمر
أن يذهب طفله إلى المنزل مع طالب آخر ،فيجب على ولي األمر نقل
طفله إلى الحافلة المطلوبة.
•يرجى الذهاب إلى محطة الحافالت قبل خمس دقائق من موعد
التجمع المحدد .لن ينتظر سائق الحافلة المدرسية الطالب المتأخرين.
•احترم ممتلكات اآلخرين أثناء االنتظار في محطة الحافالت المدرسية.

سياسة النزاهة األكاديمية

تضع مدارس فريدلي العامة بوصفها مؤسسة للتعليم والتعلم ،قيمة عالية على
الصدق والنزاهة األكاديمية .وهذا يشمل احترام الملكية الفكرية ،واالعتراف الكامل
بأعمال ومنجزات اآلخرين ،وتقديم األعمال األصلية التي قام بها الطالب .كما سنعمل
على حظر ومنع السلوك الذي يؤدي إلى اكتساب الطالب ميزة غير عادلة على
اآلخرين من خالل :االنتحال ،والتواطؤ ،وازدواجية العمل ،وتزوير البيانات ،والوصول
إلى مواد غير مصرح بها أثناء عمليات التقييم ،وغيرها من السلوكيات المماثلة.
يتوقع من الطالب القيام بما يلي:
•االستشهاد بشكل مناسب ودقيق بجميع األعمال الموجودة في
المصادر الخارجية مثل ،الكتب والمواقع اإللكترونية
•تقديم العمل األصلي والممثل لمعرفتهم وقدرتهم
•دعم تعلم النظراء دون السماح بنسخ أو تقديم العمل الذي
قام به اآلخرون.

•حافظ على سالمة ذراعيك وساقيك وممتلكاتك.
•استخدم لغة مناسبة.
•ابتعد عن الشارع أو الطريق أو الطريق السريع أثناء انتظار الحافلة.
•انتظر حتى تتوقف الحافلة قبل االقتراب عند ركوبها.
•ابتعد عن الحافلة بعد النزول.
•إذا اضطررت لعبور الشارع ،اعبر دائ ًما أمام الحافلة بحيث يمكن
للسائق رؤيتك .انتظر حتى يخبرك السائق بعبور الشارع.
•ممنوع الشجار أو المضايقة أو التخويف أو اللعب بطريقة مزعجة.
•ممنوع تناول الكحول أو تدخين التبغ أو تعاطي المخدرات.

يجب على جميع الركاب أثناء ركوب الحافلة المدرسية االمتثال
للقواعد التالية:
•اتباع تعليمات السائق في جميع األوقات.
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جالسا ومتج ًها لألمام أثناء سير الحافلة.
•البقاء ً
•التحدث بهدوء واستخدام لغة مناسبة.

•المحافظة على جميع أجزاء جسمك داخل الحافلة.
•المحافظـة علـى حمايـة ذراعيـك وسـاقيك وممتلكاتـك خـارج الممـر
بين الكراسـي.
•ممنوع الشجار أو المضايقة أو التخويف أو اللعب بطريقة مزعجة.
•عدم إلقاء أي أشياء في الحافلة.
•ممنـوع األكل أو الشـرب أو تعاطـي الكحـول أو تدخيـن التبـغ أو
تعاطـي المخـدرات.
•عدم إحضار أي أسلحة أو أشياء خطرة في حافلة المدرسة.
•عدم إتالف الحافلة المدرسية.
سيتم فرض عواقب على إساءة السلوك في الحافلة المدرسية /موقف الحافالت
من قبل منطقة المدرسة وفقًا إلجراءات التأديب اإلدارية المعتمدة .سيتم اإلبالغ
عن جميع حاالت إساءة السلوك في الحافالت المدرسية /موقف الحافالت إلى
مدير النقل في المنطقة التعليمية .قد يتم اإلبالغ عن حاالت إساءة السلوك
الخطيرة إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية.

الدراجات

تتوفـر سـاحات انتظـار لدراجـات الطلاب فـي كل مدرسـة .ويتحمـل الطلاب
مسـؤولية إغلاق وربـط دراجاتهـم بأمـان فـي المـكان المخصـص لالنتظـار .كمـا
يجـب وضـع جميـع الدراجـات فـي حامـل الدراجـات وأن تكـون غيـر مثبتـة في
أعمـدة مبنـى المدرسـة .وال تتحمـل المـدارس مسـؤولية الدراجـات.

توقع وجود الكثير من السيارات في ساحة االنتظار
لوائح القيادة الطالبية وإجراءات وقوف السيارات

9.الطالب الذين يغادرون ساحة انتظار المدرسة خالل اليوم دون
تصريح سارٍ ،أو الذين يأخذون الطالب اآلخرين الذين ليس لديهم
تصريح مدرسي صالح لمغادرة المدرسة معهم في سيارتهم ،سيتم
إلغاء امتيازات وقوف السيارات الخاصة بالعام الدراسي .لن يتم
استرداد أي أموال.
	10.يوافق الطالب وولي األمر /الوصي على تعويض وحماية منطقة
المدرسة  14وموظفيها ووكالئها من أي خسارة أو ضرر أو إصابة
للطالب أو سيارة الطالب أو الممتلكات التي قد تنتج عن وقوف
السيارات أو القيادة في منشآت منطقة المدرسة.
	11.رسوم وقوف السيارات  5.00دوالر في السنة .سيتم تحصيل رسوم
 5.00دوالر لكل تصريح لكل مركبة إضافية مسجلة لكل طالب .سيتم
أيضً ا فرض رسوم قدرها  5.00دوالر الستبدال تصاريح وقوف السيارات
المفقودة أو المسروقة.
في حالة تعرضك لحادث ،قم بإبالغ مكتب الحضور وشرطة فريدلي وولي أمرك.
يرجى االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم  527بشأن استخدام وإيقاف
الطالب للسيارات في منشآت المدرسة.

حظر التنمر

تلتزم منطقة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطالب .ويحظر
ممارسة أفعال التنمر ،بأي شكل من األشكال ،من قبل طالب فردي أو مجموعة من
الطالب ،في مباني منطقة المدرسة أو في المناسبات المتعلقة بالمدرسة .يرجى
االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم  514بشأن حظر التنمر ،وتعديلها
وفقًا لقانون والية مينيسوتا رقم  121A.031للحصول على معلومات مفصلة.

حظر التحرش والعنف

1.يجب أن تحمل جميع سيارات الطالب المتوقفة في مبنى المدرسة
تصريح وقوف دائم حالي أو تصريح وقوف يومي معروض بوضوح على
نافذة المركبة.

تسـعى مـدارس فريدلـي العامـة جاهـدة مـن أجـل توفيـر بيئـة تعليميـة وعمـل
خاليـة مـن التحرش والعنف الديني أو العرقي أو الجنسـاني أو الجنسـي .وتحظر
منطقـة المدرسـة ممارسـة أي شـكل مـن أشـكال التحـرش والعنـف الدينـي أو
الجنسـاني أو العرقـي أو الجنسـي .كمـا تعتبـر ممارسـة أي طالـب أو مـدرس أو
مسـؤول أو موظـف آخـر في المدرسـة فـي منطقة المدرسـة مضايقـة لطالب أو
مـدرس أو مسـؤول أو موظـف آخـر بالمدرسـة مـن خلال السـلوك أو التواصـل
ذي الطبيعـة الجنسـية أو فيمـا يتعلـق بالديـن والجنـس والعـرق انتهـاكًا لهـذه
السياسـة .يرجـى االطلاع علـى سياسـة المنطقـة التعليمية رقم  413بشـأن حظر
التح�رش والعن�ف ،للحصـول علـى مزيـد مـن المعلومات.

5.يجب أال يتواجد الطالب في مناطق وقوف السيارات خالل النهار
ما لم يكن لديهم تصريح من مكتب الحضور.

ممارسة أنشطة العصابات /التهديدات الجماعية

2.يجب إيقاف السيارات بشكل مناسب في الموقف المخصص للطالب.
سيتم استدعاء الطالب و /أو سحب سيارتهم في حال الوقوف بشكل
غير الئق في المنطقة غير المخصصة للطالب.
3.الحد األقصى للسرعة لجميع المركبات على مسارات األراضي المرتفعة
هو  10ميل في الساعة.
4.يتم قفل السيارات عند الوصول وعدم الدخول بها إلى الفصل.

6.ال يُسمح للطالب "بإضاعة الوقت" في موقف السيارات قبل اليوم
الدراسي أو بعده.
7.يجب استخدام تصاريح المواقف فقط من قبل األشخاص
المصرح لهم فقط.
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8.سيتم استدعاء الطالب الذين أوقفوا السيارات بشكل غير صحيح
أو غير قانوني وقد يتم سحب سياراتهم على نفقتهم الخاصة في
المخالفة الثانية.
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يُحظ ــر ممارس ــة أنش ــطة العصاب ــات /التهدي ــدات الجماعي ــة مث ــل اس ــتخدام
ش ــعارات الكتاب ــة عل ــى الج ــدران والرم ــوز واإلش ــارات اليدوي ــة ولغ ــة التهدي ــد
والمجوهـــرات والمالبـــس ومـــا إلـــى ذلـــك .قـــد تشـــمل العواقـــب االتصـــال
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االط ــاع عل ــى سياس ــة المنطق ــة التعليمي ــة رق ــم  506بش ــأن انضب ــاط الط ــاب.
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حظر السخرية

يحظـر السـخرية مـن األشـخاص اآلخريـن .ويحظـر علـى الطالـب التخطيـط
أو التوجيـه أو التشـجيع أو المسـاعدة أو المشـاركة فـي ممارسـة السـخرية.
سـيتعرض الطلاب الذيـن ينتهكـون هـذه القاعـدة إلجـراء تأديبـي وفقًا لسياسـة
انضبـاط الطلاب وقواعـد احتـرام السـلوك فـي منشـآت فـي منطقـة المدرسـة.
يرجـى االطلاع على سياسـة المنطقـة التعليمية رقم  526بشـأن حظر السـخرية،
للحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات.

التخريب

يحظر التخريب المتعمد لممتلكات المنطقة التعليمية .وسيتم معاقبة المخالفين
وقد يتم إبالغ مسؤولي إنفاذ القانون.

مدارس خالية من التبغ

يحق لطالب وموظفي المنطقة التعليمية التعلم والعمل في بيئة خالية من التبغ.
وإذا قام أي فرد بتدخين التبغ أو استخدام األجهزة ذات الصلة بالتبغ في مدرسة
عامة ،أو في ساحات المدرسة ،أو في أي مركبات مملوكة للمدرسة ،أو في أي
أحداث أو أنشطة مدرسية فإن هذا يعد انتهاكًا لسياسة المنطقة .كما ال يجوز
للطالب حيازة أي نوع من التبغ أو الجهاز المرتبط بالتبغ في مدرسة عامة أو
في ساحات المدرسة أو في أي مركبات مملوكة للمدرسة أو في أي أحداث أو
أنشطة مدرسية .وال يُسمح للطالب بعمر  18عا ًما حمل التبغ أو منتجاته شخصيًا
أو استخدامه في مباني المدرسة في أي وقت أو يوم من أيام األسبوع .ويخضع
أي طالب ينتهك هذه السياسة للعواقب التي تفرضها منطقة المدرسة .يرجى
االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم  419بشأن توفير بيئة خالية من التبغ،
للحصول على مزيد من المعلومات.

مدارس وأماكن عمل خالية من المخدرات

يحظر حيازة واستخدام الكحول والمواد الخاضعة للرقابة والمواد السامة في
المدرسة أو في أي موقع أو مدرسة أخرى قبل أو أثناء أو بعد ساعات الدراسة.
ويحظر أيضً ا استخدام األدوات المرتبطة بالمواد الخاضعة للرقابة .كما ستعاقب
منطقة المدرسة المخالفين أو اتخاذ اإلجراء المناسب ضد أي شخص ينتهك
هذه السياسة .وال يتم انتهاك سياسة المنطقة عندما يجلب شخص مادة خاضعة
للرقابة عند استخدامها للعالج الطبي المصرح به إلى موقع المدرسة لالستخدام
الشخصي إذا كان الشخص لديه وصفة طبية من الطبيب تسمح له بتناول هذه
المادة .ويجب على الطالب الذين لديهم وصفات طبية االمتثال لسياسة المنطقة
التعليمية رقم  515بشأن عالج الطالب والسياسة رقم  506بشأن انضباط الطالب.

حظر األسلحة

يحظر على أي شخص حيازة األسلحة أو استخدامها أو توزيعها في موقع المدرسة
باستثناء ما هو منصوص عليه في سياسة منطقة المدرسة" .السالح" يعني أي
شيء أو جهاز أو أداة مصممة كسالح أو شي يتم استخدامه للتهديد أو إحداث
ضرر جسدي أو يمكن استخدامه إللحاق األذى بالنفس بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،أي سالح ناري ،سواء تم تحميله أو تفريغه؛ وبنادق الهواء؛
وبنادق البلي وبنادق بي بي؛ وجميع السكاكين؛ والشفرات؛ واأللعاب؛ والمفاصل
النحاسية؛ والمعدنية؛ وعصي القتال؛ والنجوم الحديدية؛ والمتفجرات؛ وااللعاب
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النارية؛ وعصا البلياردو وأنواع الوقود األخرى؛ وأجهزة الصعق؛ والذخيرة والسموم؛
والسالسل؛ والسهام؛ واألشياء التي تم تعديلها لتكون مثل السالح .ويشتمل
السالح أيضً ا على األسلحة المشابهة .كما سيتم اتخاذ اإلجراءات وتدابير االنضباط
المناسبة ضد أي شخص ينتهك هذه السياسة .وتتخذ منطقة المدرسة موقفا
"صار ًما" فيما يتعلق بحيازة أو استخدام أو توزيع األسلحة من قبل الطالب.
قـد يشـمل تأديـب الطلاب مـا يلـي :الفصـل الفـوري مـن المدرسـة ،ومصـادرة
السلاح؛ وإخطـار الشـرطة علـى الفور ،وإخطـار ولي األمـر أو الوصـي ،والتوصية
للمشـرف بالفصل لمدة ال تتجاوز سـنة واحدة .وسـيتم طرد الطالب الذي يحمل
ويجلـب سلا ًحا ناريًـا إلـى المدرسـة لمـدة عـام واحـد علـى األقـل ،وفقًـا لتقدير
منطقـة المدرسـة لـكل حالـة علـى حسـب طبيعتهـا .وللحصـول على نسـخة من
سياسـة المنطقـة التعليميـة رقـم  501بشـأن حظـر األسـلحة في المدرسـة اتصل
على إدارة المنشـأة المدرسـية.

عمليات التفتيش

حرصـا علـى سلامة الطلاب ولضمـان خلـو المـدارس مـن المخـدرات ،قـد تقوم
ً
سـلطات المنطقـة بإجـراء عمليـات التفتيـش الدوريـة .وينتهـك الطلاب سياسـة
المدرسـة عندمـا ينقلـون مـواد مهربة فـي حوزتهـم أو في ممتلكاتهم الشـخصية
أو يقومـون بتخزيـن البضائـع المهربـة فـي مكاتبهـم أو خزائنهـم أو سـياراتهم
المتوقفـة فـي منشـآت المدرسـة .وتعنـي كلمـة "مـواد مهربـة" أي عنصـر غيـر
مصـرح به ،وتحظر حيازته سياسـات وممارسـات و /أو قانـون المنطقة التعليمية.
أمـا إذا أسـفر البحـث عن حيـازة مواد مهربة ،فسـوف يصادر مسـؤولو المدرسـة
العنصـر (العناصـر) وعنـد الحاجـة ،يرسـلون العنصـر (العناصـر) إلـى الجهـة
القانونيـة للتخلـص منهـا نهائ ًيـا .ويخضـع الطلاب الذيـن يتبيـن أنهـم ينتهكـون
هـذه السياسـة للتأديـب وفقًـا لسياسـة "انضباط الطالب" السـارية فـي المنطقة
التعليميـة وممارسـات االنضبـاط في المنشـآت التعليمية التي قد تشـمل الفصل
المؤقـت واالسـتبعاد والطـرد ،وعنـد االقتضـاء ،قـد تتـم إحالـة الطالـب إلى جهة
إنفـاذ القانون.

كالب البحث

بنـــا ًء على طلـــب اإلدارة أو تطبيق القانـــون أو الوكاالت الخاصـــة المرخصة،
يجـــوز اســـتخدام الـــكالب المدربة فـــي مباني المدرســـة وفي المنشـــآت
المدرســـية لتحديد المـــواد (المواد) غيـــر القانونية أو غير المشـــروعة على
النحـــو المحدد فـــي دليل الطالـــب وأولياء األمـــور و /أو سياســـات مجلس
مدرســـة فريدلـــي للمدارس العامـــة وتحديد مـــا إذا كانت المـــواد موجودة
والتـــي قد تهـــدد الصحة العامـــة ورفاهية وســـامة الطـــاب و /أو موظفي
منطقـــة المدرســـة .ويجـــب أن يكون اســـتخدام الـــكالب المدربـــة إلجراء
عمليات البحث بدون ســـابق إنذار ويتـــم إجراؤها وفقًا لتقديـــر اإلدارة .كما
أن المدرب الرســـمي للكلب هو الشـــخص الوحيد الذي ســـيحدد ما يشـــكل
تنبي ًهـــا للكلـــب .ويجـــب أن يكون اســـتخدام الـــكالب ألغـــراض البحث عن
أشـــخاصا.
عناصـــر معينـــة و /أو أماكـــن و /أو مركبات وليس
ً

المكاتب

مكاتب المدرســـة مملوكـــة للمنطقة التعليمية فقـــط .وال تتخلى المنطقة في
أي وقت عن ســـيطرتها المطلقـــة على المكاتب المقدمـــة لراحة الطالب .كما
يمكـــن إجراء التفتيـــش على المكاتب الداخلية من قبل مســـؤولي المدرســـة
ألي ســـبب فـــي أي وقت ،أو دون إشـــعار ،أو دون موافقـــة الطالب ،أو بدون
الحصول علـــى أمر تفتيش.
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الخزائن والممتلكات الشخصية داخل الخزانة

يتحمـل الطلاب مسـؤولية الحفـاظ على الخزائـن المخصصة لهم .وغير مسـموح
بتبـادل الخزائـن .كما يجـب ترك جميع حقائـب الظهر والحقائـب والمحافظ في
الخزانـة .ويتحمـل الطلاب مسـؤولية الحفـاظ علـى الخزائـن الخاصة بهـم .ويتم
اسـتالم وتـرك جميـع الخزائن فـي حالة نظيفـة قبل إخلاء الخزانة.
يتحمـل الطلاب مسـؤولية أي ضـرر يلحـق بالخزانة ويجب إبلاغ مكتب الحضور
علـى الفور .وتحتفظ المدرسـة بالحـق في إزالة العناصر غيـر القانونية والخطيرة
وغيـر المصـرح بها من أي وجميـع الخزائن.
وفقًـا لقانـون الواليـة ،تعـد خزائـن المدارس ملـكًا لمنطقـة المدرسـة .وال تتخلى
منطقـة المدرسـة فـي أي وقـت عـن سـيطرتها المطلقـة علـى الخزائـن المقدمة
لراحـة الطلاب .كمـا يمكـن إجـراء التفتيـش علـى الخزائـن الداخليـة مـن قبـل
مسـؤولي المدرسـة ألي سـبب فـي أي وقـت ،أو دون إشـعار ،أو دون موافقـة
الطالـب ،أو بـدون الحصـول علـى أمـر تفتيـش .وال يجـوز تفتيـش الممتلـكات
الشـخصية للطالب داخل خزانة المدرسـة إال عندما يشـك مسـؤولي المدرسة في
أن البحـث سيكشـف عـن دليـل علـى انتهـاك القانـون أو قواعـد المدرسـة .وفي
أقـرب وقـت ممكـن عمليًـا بعـد التفتيـش عـن الممتلـكات الشـخصية للطالـب،
سـيقدم مسـؤولو المدرسـة إشـعا ًرا بالتفتيش للطالب الذين تم تفتيـش خزائنهم،
مـا لـم يكـن الكشـف عن المعلومـات سـيعيق تحقيقًا مسـتم ًرا من قبل الشـرطة
أو مسـؤولي المدرسـة.

الدوريات والتفتيش

قد يقوم مسؤولو المدرسة بإجراءات دوريات تفتيش روتينية لمواقف سيارات
الطالب ومواقع مناطق المدرسة األخرى وعمليات التفتيش الروتينية للهيكل
الخارجي للمركبات في ساحات انتظار الطالب .وقد يتم إجراء مثل هذه الدوريات
والتفتيش دون إشعار ،ودون موافقة ،ودون أمر تفتيش.

الممتلكات الشخصية للطالب والشخص نفسه

قد يتم تفتيش الممتلكات الشخصية للطالب و /أو الشخص نفسه عندما يكون
لدى مسؤولي المدرسة اشتباه معقول في أن التفتيش سيكشف عن انتهاك
معقول في نطاقه وتطفله.
ً
للقانون أو قواعد المدرسة .سيكون التفتيش

المركبات في الحرم الجامعي وفحص األجزاء الداخلية للمركبة

الزي المدرسي والمظهر الشخصي

يجـب أن يرتـدي الطلاب مالبـس مناسـبة لألنشـطة المدرسـية وبما يتماشـى مع
معاييـر المجتمع.
يجـب أن يكـون المظهـر والزي المدرسـي بحالة جيدة في جميـع األوقات .يجب
فـرض الـزي المدرسـي المناسـب وذلـك لألسـباب الصحيـة ،ومعاييـر المجتمـع
معطل
ً
ذات الصلـة .قـد يتضمـن الـزي المدرسـي غيـر المناسـب أي شـيء يعتبـر
للعمليـة التعليمية.
إذا اعتقدت اإلدارة أن مظهر وهندام الطالب أو الشـكل العام أو طريقة مالبسـه
تتعـارض أو تعطـل العمليـة التعليميـة أو األنشـطة المدرسـية أو تشـكل تهديـ ًدا
لصحـة أو سلامة الطالـب أو اآلخريـن ،فسـيتم توجيـه الطالـب إلجـراء تعديالت
أو إخراجـه مـن المدرسـة وإعادتـه إلـى المنـزل فـي هـذا اليـوم .وسـيتم إخطـار
ولـي األمـر أو الوصـي علـى الطالـب بذلـك .يرجى االطلاع على سياسـة المنطقة
التعليميـة رقـم  504بشـأن الـزي المدرسـي والمظهر الشـخصي داخل المدرسـة.

أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل الصوتي

يحظـر اسـتخدام أي جهـاز تصويـر أو تسـجيل أو كاميـرا فيلم أو كاميـرا رقمية أو
كاميـرا هاتـف محمـول أو كاميـرا فيديـو تتعـدى على حقـوق اآلخرين .ويشـمل
هـذا الحظـر توزيـع أو اسـتالم صـورة (صـور) أو تسـجيل فيديـو تتعـدى علـى
الخصوصيـة الشـخصية لآلخريـن .ال يُسـمح بالتصويـر الفوتوغرافـي أو الفيديو أو
التسـجيل الصوتـي فـي غـرف خلع المالبـس أو غرف االسـتراحة أو فـي أي مكان
آخـر بطريقـة تنتهـك خصوصيـة اآلخرين.

األدوات المزعجة

تحتفـظ كل مدرسـة فـي المنطقـة بالحـق في حظـر العناصـر المزعجـة التي لها
تأثيـر مدمـر .وال يجـب إحضـار أشـياء مثـل مسدسـات الـرش أو بالونـات المـاء
أو مسـببات الضوضـاء أو النـرد ،علـى سـبيل المثـال ال الحصـر ،إلـى المدرسـة .ال
يسـمح بتواجـد األجهـزة اإللكترونية فـي الفصول الدراسـية خالل اليوم الدراسـي
دون موافقـة مسـبقة مـن المعلم.

قد يتم فحص الجزء الداخلي من السيارة في موقع منطقة المدرسة ،بما في
ذلك مقصورات السيارة وصندوق األمتعة ،عندما يكون لدى مسؤولي المدرسة
اشتباه معقول في أن الفحص سيكشف عن انتهاك للقانون و /أو سياسة وقواعد
معقول في نطاقه وتطفله .قد يتم إجراء عمليات
ً
المدرسة .سيكون التفتيش
البحث دون إشعار ،ودون موافقة ،ودون أمر تفتيش .يرجى االطالع على سياسة
المنطقة التعليمية رقم  527بشأن استخدام وإيقاف الطالب للسيارات في
منشآت المدرسة.

يتمتـع جميـع طلاب المنطقـة التعليميـة بوصول مشـروط إلـى نظـام الكمبيوتر
بالمنطقـة التعليميـة ،بمـا فـي ذلـك الوصـول إلـى شـبكة اإلنترنـت ،ألغـراض
تعليميـة محـدودة ،مثـل اسـتخدامه فـي أنشـطة الفصـل الدراسـي ،والوصـول
إلـى التعلـم والتعليـم عن بُعـد ،والبحـث التربوي .يعد اسـتخدام نظـام المنطقة
التعليميـة امتيـازًا وليـس حقًـا.

الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية األخرى

االستخدام غير المقبول

في حين أنه من المستحسن ترك الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية في
المنزل ،وإذا قمت بإحضارها إلى المدرسة ،فسوف تتحمل مسؤولية الحفاظ
عليها آمنة .ولن تتحمل المدرسة مسؤولية األشياء المفقودة أو المسروقة.
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االستخدام المسموح به لإلنترنت

تشمل االستخدامات غير المقبولة للتكنولوجيا ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما
يلي:
1.المشاركة في أي نشاط ينتهك قانون الواليات المتحدة أو قانون الوالية
أو سياسة مجلس مدرسة فريدلي .ومن األمثلة على ذلك ،النسخ غير
المصرح به ألي برنامج ،ونسخ أي مواد محمية بحقوق الطبع والنشر،
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والمواد المسروقة.
2.إهدار موارد المدرسة ،مثل مساحة الملفات والورق والبريد العشوائي
وما إلى ذلك.
3.الحصول على وصول غير مصرح به إلى الموارد.
4.انتهاك خصوصية األخرين
5.محاولة الدخول غير المصرح به إلى أي جهاز كمبيوتر أو شبكة أو
ملف أو قاعدة بيانات أو جهاز الشبكات أو محطة عمل أو عنوان بريد
إلكتروني أو االتصال.
6.نشر رسائل مجهولة المصدر ومعلومات االتصال الشخصية حول أي فرد
أو إرسال رسائل الشبكة.
7.استخدام معدات المنطقة لإلعالن التجاري أو الخاص أو
الضغط السياسي.
8.استخدام منشآت المنطقة التعليمية لتحقيق مكاسب خاصة
أو مالية أو تجارية.
9.المشاركة في أي أنشطة بغرف الدردشة غير المصرح بها.
	10.المشاركة في أعمال التخريب ،على سبيل المثال ال الحصر؛ النسخ غير
المصرح به للبرامج من أو إلى الشبكة التي تحتوي على فيروسات
كمبيوتر مما يتسبب في تلف أو فشل األجهزة التكنولوجية ،أو تدمير
ملفات اآلخرين أو العمل المحفوظ على الكمبيوتر أو الخادم ،أو
الوصول إلى أو إرسال أو نشر أو عرض مواد تشهيرية أو تمييزية بشكل
خاص أو عام أو مواد غير دقيقة أو فاحشة أو بذيئة أو ذات توجه
جنسي أو مهددة أو مسيئة عنصريًا أو مزعجة أو غير قانونية.

المواد غير المناسبة أو البدء في الوصول إليها كما يتحمل أيضً ا مسؤولية اإلبالغ
عن الحوادث في حالة حدوثها.

الضيوف في الحفالت المدرسية (المدرسة الثانوية)

تســـري قواعد المدرســـة علـــى جميـــع األنشـــطة المدرســـية .يتعين على
جميـــع الطـــاب إحضـــار بطاقـــة هويـــة بهـــا صـــورة لدخـــول الحفالت
المدرســـية .باإلضافـــة إلى ذلك ،ســـيتم تنفيذ السياســـة واإلجـــراءات التالية:
يمكـــن للضيـــوف مرافقة طـــاب مدرســـة فريدلـــي الثانوية إلـــى الحفلة
الموســـيقية إذا:
1.تـم مـلء نمـوذج الموافقـة علـى الحفلـة وإعادتـه إلـى المكتب الرئيسـي
بحلـول السـاعة  3:05مسـا ًء فـي اليـوم السـابق للحفلـة.
2.يجب على جميع ضيوف الطالب إحضار بطاقة هوية طالب و /أو رخصة
قيادة صالحة ألغراض التحقق.
3.ال يجوز أن يكون عمر الضيوف أكبر من  19عا ًما.
4.تبدأ الحفالت عاد ًة من الساعة  8:00إلى الساعة  11:00مسا ًء.

5.يجـب علـى جميـع الطلاب والضيـوف اتبـاع قواعـد المدرسـة فيما يتعلق
بالسـلوك و /أو المالبس المناسـبة في الحفلة المدرسـية .قواعد السـلوك
المناسـب و /أو المالبـس هـي كمـا يلـي:
•التحلي باألخالق والقدوة الحسنة والتعامل مع اآلخرين والموظفين
بأدب واحترام.
•عدم ارتداء مالبس أو أزياء كاشفة أو غير مناسبة ،والتي تعتبر غير
مناسبة من قبل المرافق (المرافقين) أو الموظفين الحاضرين.
•عدم ممارسة رقص الطحن (الرقص الخارق) بمعنى ،عدم االحتكاك
بشخص ما ،واالنحناء والرقص أمام شخص آخر ،ولف األرجل حول
الشخص والرقص أو غيرها من رقصة الطحن غير المناسبة على النحو
المحدد من قبل المرافق (المرافقين) أو الموظفين الحاضرين.

قد يؤدي االستخدام غير المقبول لنظام الكمبيوتر أو التكنولوجيا أو اإلنترنت في
منطقة المدرسة إلى واحد أو أكثر من العواقب التالية:

•تنطبق جميع قواعد المدرسة أثناء حفالت الرقص التي من شأنها أن
تنطبق خالل اليوم الدراسي.

•تعليق أو إلغاء االستخدام أو امتيازات الوصول؛
•دفع قيمة األرضار واإلصالحات؛
•يتم تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف سياسات منطقة املدرسة األخرى
املناسبة مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،الفصل املؤقت أو الطرد
أو االستبعاد من املدرسة ،أو تحمل املسؤولية املدنية أو الجنائية مبوجب
القوانني األخرى املعمول بها.
يرجى االطالع على سياسة المنطقة التعليمية رقم  524االستخدام المسموح به
لإلنترنت للحصول على مزيد من المعلومات .يُتوقع من الطالب فهم السياسة
والموافقة عليها كشرط الستخدام نظام كمبيوتر المنطقة التعليمية .يجب على
جميع الطالب الذين يرغبون في استخدام نظام كمبيوتر المنطقة التعليمية
التوقيع على نموذج اتفاقية استخدام اإلنترنت وإعادته سنو ًيا.

إشعار هام

تتخذ مدارس فريدلي العامة تدابير لتصفية ومراقبة الموارد والمعلومات التي يتم
الوصول إليها من خالل أنظمة المعلومات والبيانات الخاصة بها .وعلى الرغم من
بذل الجهود لردع الوصول إلى المواد غير المناسبة للبيئة التعليمية ،فال توجد
وسيلة وقائية مضمونة .يتحمل المستخدم مسؤولية عدم السعي للوصول إلى
دليل الطالب وأولياء األمور للعام الدراسي 2022-2021

•اتباع الطالب للتوجيهات أو التعليمات الخاصة برقصة معينة أو
التوجيهات المقدمة من قبل أي موظف.
يمكن أن يؤدي عدم اتباع أي من القواعد أو التعليمات المذكورة أعاله إلى
تعرض الطالب للعقوبات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،مطالبتهم
بترك الرقص ،أو عدم السماح لهم بحضور رقصات أو أنشطة مدرسية مستقبلية،
أو االحتجاز ،أو الفصل المؤقت ،أو أي عواقب أخرى للطالب أو العقوبات كما هو
محدد في دليل الطالب وولي األمر.

الحفلة

الحفلة هي أول حدث كبير في المدرسة الثانوية لهذا العام .في كل عام ،يتم
تخصيص أسبوع واحد ألنشطة الحفالت .يتم اختيار الطالب الذين يخدمون في
مجلس الحفلة من قبل الصف األول والصفوف ذات الصلة.

الحفلة الراقصة للصف األخير وال ُمتخ ّرجين

يتم التخطيط للحفلة الراقصة للصف األخير وال ُمتخ ّرجين من قبل لجنة الحفلة
الراقصة .هذا الحدث مخصص للحفلة الراقصة للصف األخير وال ُمتخ ّرجين
والضيوف .ويجب على الطالب الذين يرغبون في إحضار ضيف إلى الرقص ،ملء
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الجزء الرابع  -الصحة والسالمة

تشخيص مرحلة الطفولة المبكرة

تقدم مدارس فريدلي العامة عروض الطفولة المبكرة لمجتمعها دون تحمل
أولياء األمور أي تكلفة .هذه الفحوصات مخصصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  3و 5سنوات وتتضمن مراجعة لتطعيمات األطفال ،ولقطة لبصر الطفل،
وسمعه ،والتقدم في النمو .الفحوصات مطلوبة قبل أن يتمكن الطفل من
التسجيل في مدرسة عامة ،أي برنامج ما قبل المدرسة ورياض األطفال الذين
يبلغون  4سنوات .تتم جدولة تواريخ تشخيص الطفولة المبكرة ،لذا يرجى
االتصال على رقم  763-502-5111لتحديد موعد عبر اإلنترنت على الرابط التالي
 .https://fridley.ce.eleyo.comيتم نشر تواريخ تشخيص الطفولة المبكرة على
موقع المنطقة التعليمية وكتيب التقويم المدرسي المطبوع.

المعلومات الصحية

يوجد مساعد صحي مدرب في مكتب صحة الطالب الموجود في كل
مدرسة حيث يعمل تحت اإلشراف المباشر لممرضة مرخصة في المدرسة.

اإلسعافات األولية

تم تجهيز مكتب الصحة في كل مبنى للتعامل مع اإلصابات السطحية والطفيفة
التي تتطلب اإلسعافات األولية .إذا لم يكن المكتب الصحي مفتو ًحا ،فيمكن
طلب المساعدة من المكتب اإلداري للمبنى .وإذا تعرض الطالب لحالة طوارئ
طبية أكثر خطورة في المدرسة ،فسيتم االتصال برقم  911و /أو سيتم االتصال
بولي األمر /الوصي.
قامـــت المنطقة بتركيـــب أجهـــزة تنظيم ضربـــات القلب الخارجيـــة اآللية
( )AEDفـــي كل مبنـــى .يحظـــر العبث بأي جهـــاز ضربات القلـــب وإال قد
يتعرض للمســـاءلة القانونية.

األمراض المعدية

لحماية الطالب اآلخرين من األمراض المعدية ،ال يُسمح للطالب المصابين بأمراض
معينة بالحضور إلى المدرسة أثناء اإلصابة .إذا اشتبه ولي األمر في إصابة طفله
بمرض معد أو عدوى ،فيجب على ولي األمر االتصال بالمساعد الصحي أو المدير
حتى يمكن تنبيه الطالب اآلخرين الذين ربما تعرضوا للمرض.

فيروس كورونا (كوفيد)19-

لتقليل مخاطر العدوى ،يرجى االستمرار في اتباع احتياطات الصحة وتدابير
السالمة التي أوصت بها اإلدارة الصحية في والية مينيسوتا ومركز السيطرة على
األمراض.
يرجى عدم إرسال طفلك إلى المدرسة إذا ظهرت عليه أي أعراض المرض أو
الحساسية .بدالً من ذلك ،يرجى االتصال بمكتب الصحة بالمدرسة لمراجعة
البروتوكول الحالي المقدم من اإلدارة الصحية في والية مينيسوتا فيما يتعلق
بحضور طفلك عند الشعور بالمرض أو ظهور األعراض.
في حالة ظهور أي طفح جلدي على الطفل قد يكون مرتبطًا بمرض ،أو كان السبب
غير معروف ،فيرجى مراجعة طبيب األسرة قبل إرسال الطفل إلى المدرسة.
إذا كان طفلك يعاني من السعال المستمر أو الرشح األنفي الكثيف والمستمر
الذي يجعل من الصعب التعلم ،يرجى إبقاء طفلك في المنزل حتى تتحسن
حالته الصحية وتزول األعراض.
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إذا مرض طفلك أو أصيب بجروح أثناء وجوده في المدرسة ،فسيتم إبالغك بذلك.
س ُيطلب منك اصطحاب طفلك أو اتخاذ الترتيبات لشخص ما الصطحاب طفلك
في أقرب وقت ممكن.
يرجى تحديث أرقام االتصال في حاالت الطوارئ حتى يتمكن مكتب الصحة من
الوصول إليك عند الحاجة.

الممارسات العامة
•إذا كان الطفل يعاين من حمى تصل إىل  100درجة أو أكرث ،فيجب أن
يبقى الطفل يف املنزل حتى يتعاىف من الحمى بدون دواء ملدة  24ساعة.
•إذا كان الطفل يتقيأ أو يعاين من اإلسهال ،فقد يعود الطفل يف حالة عدم
القيء /اإلسهال ملدة  24ساعة بعد النوبة األخرية.
•يف حالة ظهور أي طفح جلدي عىل الطفل قد يكون مرتبطًا مبرض،
أو كان السبب غري معروف ،فريجى مراجعة طبيب األرسة قبل إرسال
الطفل إىل املدرسة.
•إذا كان الطفل يعاين من السعال املستمر أو الرشح األنفي الكثيف
واملستمر الذي يجعل من الصعب التعلم ،يرجى إبقاء الطفل يف املنزل
حتى تتحسن صحته وتزول األعراض.
•إذا مرض طفلك أو أصيب بجروح أثناء وجوده يف املدرسة ،فسيتم إبالغك
بذلك .سيُطلب منك اصطحاب طفلك أو اتخاذ الرتتيبات لشخص ما
الصطحاب طفلك يف أقرب وقت ممكن.

تناول األدوية في المدرسة خالل اليوم الدراسي

تقـر منطقـة المدرسـة بـأن بعـض الطلاب قـد يحتاجـون إلـى تنـاول عقاقيـر أو
أدويـة موصوفـة لهـم مـن قبـل الطبيـب أثنـاء اليـوم الدراسـي .تتطلـب إدارة
العقاقيـر أو األدويـة الموصوفـة فـي المدرسـة أن تكـون جميـع األدويـة سـارية
(غيـر منتهيـة الصالحيـة) ومـا يلـي:
تتطلـب الوصفـات الطبيـة طويلـة األجـل (أسـبوعين أو أكثـر) أمـ ًرا كتاب ًيـا مـن
طبيـب مرخـص ،وإذنًـا كتابيًـا مـن ولـي األمـر /الوصـي ،والعبـوة األصليـة التـي
تحمـل شـعار الصيدليـة.
•تتطلب الوصفات الطبية قصيرة المدى (أقل من أسبوعين) إذنًا من
ولي األمر /الوصي والعبوة األصلية التي تحمل شعار الصيدلية.
•بدون وصفة طبية ،على المدى الطويل والقصير  -يتطلب إذنًا كتاب ًيا
من ولي األمر /الوصي واألدوية المقدمة في العبوة األصلية الموصوفة.
يجب أال تتجاوز إعطاء األدوية التي ال تتطلب وصفة طبية التعليمات
الموضحة ويجب أن تكون مناسبة للعمر (على سبيل المثال ،قوة
الصغار أو األطفال إذا كان عمرهم أقل من  12عا ًما) .نظ ًرا لقيود
المساحة ،فمن المفيد أن ترسل زجاجة بحجم أصغر مع الطالب.
•يجـب مـلء نمـوذج "طلـب إعطاء الـدواء" مـرة واحدة في السـنة و/
أو عنـد حـدوث تغييـر في الوصفـة الطبية أو متطلبـات اإلدارة .يجب
أن يقـوم الصيدلـي بتسـمية األدويـة الموصوفـة للطالـب ،ويجـب أن
يتـم إعطائهـا بطريقـة تتفق مع التعليمـات الموجودة علـى الملصق.
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ال يجـوز للطالـب حمـل األدويـة الموصوفـة ،ولكـن سـيتم تركهـا مـع
طاقـم المدرسـة المناسـب .تشـمل االسـتثناءات التـي يمكن السـماح
بهـا مـا يلـي - :أدويـة الربـو التي تُصـرف بوصفـة طبية والتـي ت ُعطى
بجهـاز االستنشـاق وفقًـا لسياسـة المنطقـة التعليمية رقم  516بشـأن
علاج الطلاب - ،يتـم إعطـاء األدويـة كمـا هـو مذكـور فـي اتفاقيـة
مكتوبـة بيـن منطقـة المدرسـة وولـي األمـر أو كمـا هـو محـدد فـي
برنامـج التعليـم الفـردي ( ،)IEPأو خطـة تـم تطويرهـا بموجـب
القسـم رقـم  504مـن قانـون إعـادة التأهيـل (خطـة  ،)504أو خطـة
الصحـة الفرديـة (.)IHP
سـيتم إخطـار منطقـة المدرسـة بـأي تغييـر فـي إعطـاء األدويـة التـي تصـرف
بوصفـة طبيـة للطالـب.

التطعيمات

يجب تحصين جميع الطالب بشكل صحيح أو تقديم الوثائق المناسبة إلعفائهم
من هذه التطعيمات من أجل التسجيل أو البقاء مسجلين .وقد يتم إعفاء
الطالب من متطلبات التطعيم عندما يتم منع تحصين الطالب ألسباب طبية،
أو يوجد تقرير مختبري للمناعة الكافية؛ أو بسبب المعتقدات الراسخة ورغبة
أولياء األمور /األوصياء .كما ستحتفظ منطقة المدرسة بملف يحتوي على سجالت
التطعيم لكل طالب حاضر في المنطقة التعليمية لمدة خمس سنوات على األقل
بعد بلوغ الطالب سن  .18وللحصول على نسخة من جدول التطعيم أو للحصول
على نموذج إعفاء أو المعلومات ذات الصلة ،اتصل بمكتب الصحة في مدرستك.

فحص حالة السمع والبصر

فحصا لحالة السـمع والبصر لجميع الطلاب في مرحلة
سـتوفر الخدمـة الصحيـة ً
مـا قبـل المدرسـة والصـف الثانـي والرابـع ،باإلضافـة إلى الطلاب الذيـن يعانون
مـن مشـاكل فـي البصر و /أو السـمع .وسـوف يبلغ المسـاعد الصحـي أو ممرضة
المدرسـة ولـي األمـر /الوصـي إذا كانـت نتائـج االختبـار تشـير إلـى الحاجـة إلى
إجـراء تقييـم إضافي.

زوار مباني المقاطعة

أوليـاء األمـور /األوصيـاء وأفـراد المجتمـع مدعـوون لزيـارة المـدارس .ولضمـان
سلامة الموجوديـن فـي المدرسـة وتجنـب تعطيـل عمليـة التعلـم ،يجـب علـى
جميـع الـزوار إبلاغ المكتـب الرئيسـي مباشـرة عنـد دخولهـم المبنـى ،باسـتثناء
األحـداث المفتوحـة للجمهـور .كمـا سـ ُيطلب من جميع الـزوار تسـجيل بياناتهم
عنـد الدخـول فـي المكتـب الرئيسـي وارتـداء "شـارة الـزوار" أثنـاء تواجدهم في
المبنـى خلال اليـوم الدراسـي .ويجـب أن يحصـل الزائـرون على موافقـة المدير
قبـل زيـارة الفصـل الدراسـي أثنـاء فتـرة التدريـس .وقـد يُحـرم فـرد أو مجموعة
مـن اإلذن بزيـارة مدرسـة أو ممتلـكات مدرسـة ،أو قـد يتـم إلغـاء هـذا اإلذن،
إذا كان الزائـر ال يمتثـل إلجـراءات منطقـة المدرسـة أو إذا لـم تكـن الزيـارة فـي
مصلحـة الطلاب أو الموظـف أو منطقـة المدرسـة .وال يُسـمح للطلاب بإحضـار
زوار إلى المدرسـة دون إذن مسـبق من المدير أو مسـاعد المدير .يرجى االطالع
علـى سياسـة المنطقـة التعليميـة رقـم  903بشـأن زوار المدارس واألنشـطة التي
ترعاه�ا المدرس�ة للحصـول علـى مزيـد مـن المعلومات.
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الحوادث

يجب اإلبالغ عن جميع إصابات الطالب التي تحدث في المدرسة أو األنشطة
التي ترعاها المدرسة إلى إدارة المبنى .سيتم إخطار أولياء األمور /األوصياء على
الطالب المصاب في أقرب وقت ممكن .إذا احتاج الطالب إلى عناية طبية فورية،
فسوف يتصل المدير أو قائد المنطقة اآلخر برقم  911أو يطلب العالج الطبي
الطارئ ويتصل بولي األمر.

إدارة األزمات

تقوم منطقة المدرسة بتطوير سياسة "إدارة األزمات" التي تتضمن خطة إدارة
أزمات خاصة بالبناء في كل مدرسة.
تتناول سياسة "إدارة األزمات" مجموعة من حاالت األزمات المحتملة في منطقة
المدرسة وتتضمن إجراءات األزمات العامة لتأمين المباني ،وإخالء الفصول
الدراسية ،وإخالء الحرم الجامعي ،وأماكن اإليواء ،وتحديد إجراءات االتصال.
ستجري منطقة المدرسة تدريبات على التأمين وتدريبات على الحرائق وتدريبات
على مواجهة اإلعصار وفقًا لقوانين الوالية اإللزامية .يرجى االطالع على السياسة
رقم  806بشأن إدارة األزمات.

تدريبات وممارسات حاالت الطوارئ

من الضروري أن يكون جميع الطالب على دراية باإلجراءات والتدابير التي يتم
اتخاذها لمواجهة الطوارئ .يجري موظفو المدرسة جميع تدريبات الطوارئ وفقًا
لقانون الوالية .سيقوم معلمو الفصل بتثقيف الطالب حول إجراءات التدريبات
الخاصة بمكافحة الحرائق وأحوال الطقس القاسية وعمليات التأمين.

خطة إدارة ومراقبة الجودة

تلتزم مدارس فريدلي العامة بقانون الوالية الذي يتطلب من المناطق التعليمية
إجراء اختبارات بيئية محددة ومراقبة الجودة وإخطار أولياء األمور ومجتمعهم
بنتائج هذه االختبارات ،والتي تشمل:
•اختبار جودة الهواء
•اختبار االسبستوس
•اختبار الرصاص في الماء
•اختبار غاز الرادون

تتوفـر تقاريـر االختبـار وخطـط إدارة الجـودة علـى موقـع المنطقـة التعليميـة.
تتوفـر أيضً ـا نسـخ مـن خطـط اإلدارة ونتائـج االختبـارات فـي مكتـب المبانـي
واألراضـي بالمنطقـة الواقـع في مدرسـة فريدلـي الثانوية في  6000ويسـت مور
ليـك درايـف ،فريدلـي ،واليـة مينيسـوتا .55432
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الجزء الخامس  -األنشطة واأللعاب الرياضية

مؤتمر ثري مترو

يتنافس نمور فريدلي في مؤتمر ثري مترو .المدارس التي شاركت في المؤتمر هي
مدارس فريدلي وأكاديمية المالئكة المقدسة ومركز بروكلين وكولومبيا هايتس
وديل سال وسانت أنتوني فيليدج وسانت كروا لوثران وفيزيشن وريتشفيلد.

التعويض /التأمين ضد اإلصابات الرياضية

ال تتحمل منطقة مدرسة فريدلي التأمين ضد الحوادث للطالب الملتحقين
بمدارس فريدلي .ومع ذلك ،فإنها توفر فرصة لجميع الطالب لشراء تأمين أقل
تكلفة يغطي جميع األنشطة المتعلقة بالمدرسة ،وخيار شراء تغطية تأمينية
إلصابات كرة القدم .وسيتم توفير المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج وكيفية
شرائه في وقت مبكر من العام الدراسي .أما إذا شارك طالب في برنامج التأمين
هذا ،فسيتم تغطيته وفقًا لسياسة الشراء .ويجب توجيه األسئلة المتعلقة بالتأمين
أللعاب القوى إلى مدير األنشطة .كما يجب توجيه جميع أسئلة التأمين األخرى
إلى مدير الشؤون المالية .ويتم تشجيع الطالب على التحدث حول تغطية أسرهم
مع أولياء األمور لتحديد ما إذا كانت التغطية اإلضافية ضرورية أم ال.

األنشطة واأللعاب الرياضية المشتركة بين المدارس

يتم فرض رسوم على جميع الرياضيين في الصفوف  12-7للمشاركة في األلعاب
الرياضية.
ولكي تكون مؤهالً للموسم الرياضي االعتيادي ومسابقة رابطة مينيسوتا الثانوية
للمدارس الثانوية ( ،)MSHSLيجب أن يكون الطالب مسجالً كعضو جامعي في
مدرسته وفي وضع أكاديمي جيد على النحو المحدد من قبل اإلدارة التعليمية
بالوالية .والطالب الذي يخضع لعقوبة االستبعاد أو الطرد أو اإليقاف ،أو الذي
ينتهك قواعد التعامل مع األشخاص أو سلوكه لقانون سلوكيات مسؤوليات
الطالب ،فإن وضعه ليس جي ًدا للمشاركة وسوف يكون غير مؤهل لفترة زمنية
على النحو الذي يحدده مدير المدرسة .كما يجب على الطالب المشاركين في
جميع العروض التقديمية لجوائز مسابقة رابطة مينيسوتا الثانوية للمدارس
الثانوية أن يرتدوا الزي المدرسي المعتمد للمسابقة.

مدونة مسؤوليات الطالب

تعتقد المدارس األعضاء في رابطة المدارس الثانوية بوالية مينيسوتا ()MSHSL
أن المشاركة في األنشطة بين المدارس هي امتياز يصاحبه مسؤولية.
يتعين على الطالب المشارك في األنشطة بين المدارس في مدرسته معرفة
المسؤوليات التالية وااللتزام بها:
•يتعيـــن على المشـــارك احتـــرام حقـــوق اآلخريـــن ومعتقداتهم
ومعاملتهـــم احتـــرام ومجاملـــة وتقدير.
•ســـيتحمل المشـــارك مســـؤولية أفعاله بالكامل وتحمـــل عواقب
هـــذه األفعال.
•يتعين على المشارك احترام ممتلكات اآلخرين.
•يتعين على المشـــارك احترم وااللتـــزام بقواعد المدرســـة وقوانين
المجتمـــع والوالية والدولة.
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•يتعيـــن على المشـــارك إبـــداء االحترام للمســـؤولين عـــن تطبيق
قواعـــد المدرســـة وقوانيـــن المجتمع والواليـــة والدولة.
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قواعد االستحقاق والتدريب

كعضـو فـي رابطـة المـدارس الثانويـة بواليـة مينيسـوتا ،تخضـع مدرسـة فريدلي
الثانويـة والطلاب الذيـن يمثلـون مدرسـة فريدلـي الثانويـة لقواعـد االسـتحقاق
والتدريـب ،علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي الدليـل الرسـمي لرابطـة المدارس
الثانويـة بواليـة مينيسـوتا .وباإلضافـة إلـى القواعـد المحـددة مـن قبـل رابطـة
المـدارس الثانويـة بواليـة مينيسـوتا ،يلتـزم الطلاب الرياضيـون والمشـاركون في
األنشـطة بالسياسـات ذات الصلـة.

ملخص وثيقة االستحقاق الريايض

االستحقاق األكاديمي

تم تصميم سياسة االستحقاق األكاديمي لمدارس فريدلي الثانوية وفقًا إلرشادات
رابطة المدارس الثانوية بوالية مينيسوتا التي تتطلب من الطالب تحقيق
تقد ًما مرضيًا نحو التخرج .سياستنا هي التحقق من الدرجات التي حصل عليها
الرياضيون في كل فصل دراسي.
1.ال يمكن أن يكون لديك درجتين :F
.أاثنان في فصل دراسي واحد.
.بواحدة في فصلين متتاليين.
1.مبتدئ  -تحت االختبار  -التدريب واللعب ( -جميع الفصول تجتاز
في منتصف الفصل الدراسي أو ال توجد ألعاب /تدريب فقط).
2.طالب السنة الثانية  -مقيد  -ال توجد مباريات ،تدريب فقط -
(جميع الفصول تجتاز في منتصف الفصل الدراسي أو يتم فصلها
عن الموسم).
3.الصغار /الكبار  -غير مستحقين  -قد تحل الدراسة الصيفية محل
الساعات المعتمدة بعد المشاركة.

يجوز للطالب تقديم طلب استئناف بسبب الظروف الخاصة.
2.يجب أن تكون "على المسار الصحيح" للتخرج.
.أإذا تأخر الطالب في تقديم الساعات المعتمدة بنا ًء على مخطط
مستوى الصف ،فإنه يجب أن يكون لديه فصل دراسي كامل واحد
الجتياز جميع الفصول وتقديم خطة لتعويض الساعات المعتمدة
المطلوبة.
.بإذا لم ينجح الطالب في أي مرحلة ،فعليه اختيار فصل دراسي كامل
واحد الجتياز جميع الساعات المعتمدة وتقديم خطة الستكمال
الساعات المعتمدة المطلوبة الستعادة االستحقاق.

الحضور

من المتوقع أن يظل الطالب موجو ًدا في المدرسة ليوم كامل إذا رغب في
المشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة أو األلعاب الرياضية للفريق.

يجب على أولياء األمور االتصال قبل وصول الطالب أو تقديم
الموافقة المسبقة على الغياب.
1.يجب أن يكون جميع الطالب في المدرسة بحلول الساعة  8:35صبا ًحا
من أجل التدرب أو ممارسة األلعاب واألنشطة الرياضية في هذا اليوم.
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.أالمرة األولى :تحذير ،ثم استدعاء ولي األمر وتحمل عواقب
نتائج الفريق.

العقوبات

.بالمرة الثانية :عدم التدرب أو اللعب في هذا اليوم وتحمل عواقب
نتيجة الفريق بسبب الغياب

فيمـا يلـي الحـد األدنـى للعقوبـات المترتبـة علـى مخالفـة القواعـد .قـد يوصـي
المدربون و /أو المديرون بعواقب صارمة .من أجل تطبيق عقوبات االسـتحقاق،
يمكـن للطلاب القيـام بذلك فقـط من خالل اسـتكمال الموسـم بأكمله.

.جالمرة الثالثة :الطالب غير مستحق للتدرب أو اللعب في هذا اليوم،
وغير مؤهل للمنافسة في األنشطة لمدة أسبوع.

المخالفة األولى

التأخير

يتوقع من جميع الطالب أن يكونوا في الفصل في الوقت المحدد على
مدار اليوم.
.أقد يتبع المدربون سياسة التأخير الخاصة بهم.
.بإذا كانت المدرسة لديها سياسة تأخير ،فسيتم دعمها من قبل قسم
األنشطة .وقد تنطوي التأخيرات المتكررة على الحرمان من وقت
اللعب وامتيازات الفريق.

قواعد ولوائح تعاطي الكحول وتدخني التبغ وتعاطي
املخدرات واملاريجوانا للمشاركني يف أنشطة جامعة والية
مينيسوتا الثانوية وغريها من األنشطة املرسحية واملوسيقية

تدرك مدارس فريدلي العامة أن تعاطي الكحول أو تدخين التبغ أو غيره من
العقاقير التي تغير المزاج يمكن أن يمثل مشكلة صحية كبيرة لكثير من الشباب
وقد يؤدي إلى حدوث آثار سلبية على السلوك والتعلم والتطور الكلي لكل فرد.
ويعد أيضً ا استخدام أو امتالك أو التعرض لتأثير المشروبات الكحولية أو تدخين
التبغ أو غيره من العقاقير أو المخدرات في المدرسة أو في ساحات المدرسة
أو في األنشطة التي ترعاها المدرسة أو المنزل أو المجتمع ،انتهاكًا لسياسات
مجلس المدرسة.
تتعامل السياسة التأديبية الحالية مع االنتهاكات للمخالفين خالل اليوم الدراسي
العادي أو أثناء األنشطة المدرسية.
قواعد خاصة سارية المفعول للطالب المشاركين في األنشطة التي ترعاها رابطة
المدارس الثانوية بوالية مينيسوتا في ألعاب القوى والموسيقى والدراما.

القواعد

طوال العام الدراسية (بما في ذلك العطلة الصيفية) وعلى سبيل المثال ال الحصر،
موسم أو فترة النشاط ،ال يجوز للطالب الذي يظهر اسمه في قائمة مستحقي
المشاركة في دوري المدارس الثانوية في والية مينيسوتا القيام بما يلي:
1.استخدام أو تناول مشروب يحتوي على كحول؛
2.تعاطي التبغ أو حيازته؛
3.االستخدام أو االستهالك أو االمتالك أو الشراء أو البيع أو التخلي عن
الماريجوانا أو أي مادة يحددها القانون على أنها عقاقير غير مسموح
بها قانون ًيا.
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األلعاب الرياضية

بعد ثبـــوت المخالفـــة األولى ،يفقـــد الطالب اســـتحقاقه بنســـبة  25%من
موســـم الجامعة أو أســـبوعين من الموســـم الذي يكون الطالب مشاركًا فيه،
أيهما أكثـــر تأثي ًرا.

المخالفة الثانية

بعـــد ثبـــوت المخالفة الثانية ،يفقد الطالب اســـتحقاقه لمدة ســـتة أســـابيع
من موســـم الجامعة.

المخالفة الثالثة

بعـد ثبـوت المخالفـة الثالثـة ،يفقـد الطالـب اسـتحقاقه فـي االثنـى عشـر شـه ًرا
التاليـة التـي يكـون الطالب مشـاركًا فيها .ووفقًـا لقواعد رابطة المـدارس الثانوية
بواليـة مينيسـوتا ،يجـوز للطالـب تقديـم اسـتئناف إلى مدير األنشـطة.

يخسـر الالعـب الرياضـي أي منـح وجوائـز مهنيـة بعـد الموسـم بمـا فـي
ذلـك رسـالة فريدلـي وكل المؤتمـرات وحفلات التكريـم الشـرفية وقاعـة
المشـاهير وجوائـز أثينـا ،نتيجـة ارتـكاب أي مخالفـة.

املرسحيات

المخالفة األولى

سـتنظر إدارة المدرسـة فـي خطـورة المخالفـة باإلضافة إلـى التأثير علـى اإلنتاج
العـام والمدرسـة والمجتمـع .الحـد األدنـى لعقوبـة المخالفـة األولـى سـيكون
ليلتيـن مـن اإلنتـاج الـذي يتـم تقديمه بشـكل متزامـن .ويجب أن يظـل الطالب
فـي وضـع جيـد طـوال جـدول التدريـب والتشـغيل الكلـي لإلنتـاج المسـرحي
بأكملـه حتـى يتـم تصنيـف العقوبة بوصفها مخالفـة .ال يجوز للطالب المشـاركة
فـي أي نشـاط ترعـاه رابطـة المـدارس الثانويـة بوالية مينيسـوتا حتى يتـم تنفيذ
العقوبـة .وسـتظل العقوبـة مدونـة فـي سـجل الطالـب حتـى التخرج.

المخالفة الثانية

بعـد ثبـوت المخالفـة الثانيـة ،يُفصل الطالـب من المسـرحيات الدراميـة الحالية
ويكـون غير مسـتحق للمشـاركة فـي اإلنتاج المسـرحي التالـي المقرر.

المخالفة الثالثة

بعـد ثبـوت المخالفـة الثالثة ،سـيتم فصل الطالب مـن اإلنتاج المسـرحي الحالي
ولـن يكـون مسـتحقًا للمشـاركة في أي إنتاج مسـرحي مقرر له أن يبـدأ التدريب
عليـه خالل االثنى عشـر شـه ًرا القادمة.
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مجموعات املوسيقى واملناهج الدراسية

المشاركة في المناهج الدراسية والمشتركة بعد فترة الغياب

بعـد ثبـوت المخالفـة األولـى ،يفقـد الطالـب المسـجل فـي الفرقـة أو المجموعة
الموسـيقية اسـتحقاقه للأداء المحلـي المقـرر التالي أو مسـابقة رابطـة المدارس
الثانويـة بواليـة مينيسـوتا خـارج الفصل الدراسـي.

األنشطة

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

بعد ثبوت المخالفة الثانية ،يفقد الطالب المسجل في الفرقة أو المجموعة
الموسيقية لما ال يقل عن عرضين محليين مقررين و /أو مسابقات رابطة مدرسة
والية مينيسوتا الثانوية خارج الفصل الدراسي.

المخالفة الثالثة

بعد ثبوت المخالفة الثالثة ،يفقد الطالب المسجل في الفرقة أو المجموعة
الموسيقية استحقاقه لجميع العروض المحلية أو مسابقات رابطة المدارس
الثانوية بوالية مينيسوتا خارج الفصل الدراسي.

يجب أن يتواجد الطالب في المدرسة طوال اليوم إذا كان يرغب في المشاركة
في أي حدث بعد المدرسة أو ممارسة أنشطة الفرق الجماعية .ويجب مناقشة
المواقف الخاصة مع المدير المساعد أو المدير الرياضي أو المدير عند حدوثها.
تؤكد مدرسة فريدلي الثانوية على أهمية وجود برنامج تعليمي متوازن .ونعتقد
أن المشاركة في األنشطة جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية .سواء كان ذلك
في نا ٍد أو نشاط فرقة فنون جميلة أو فريق رياضي ،فإنه سيوفر فرصة رائعة
دروسا هامة في الحياة ،وتشجيع التطور العاطفي
لتكون جز ًءا من الفرقة ،وتعلم ً
والجسدي والفكري لكل عضو من أعضاء الفرقة.

للحصول علـــى أحدث قائمـــة باأللعاب الرياضية وأنشـــطة الفنـــون الجميلة
وفـــرص النـــادي ،يرجـــى زيـــارة صفحـــة األلعـــاب الرياضية علـــى الموقع
اإللكترونـــي لمدرســـة فريدلي.

وأي أداء ينطوي على تقدير الطالب يجب أن يكون بتوجيه من المعلم.
يجب أن تكون العقوبات تراكمية بد ًءا من مشاركة الطالب وطوال مدة اشتراكه
في الفريق أو النشاط الجامعي أو مبتدئ أو طالبة و /أو طالب جديد أو أي طالب
يرد اسمه في قائمة المستحقين أو أي من هذه األنشطة.
عندما يختار الالعب الرياضي تلبية عقوبة المخالفة باالنضمام إلى رياضة لم
يسبق له المشاركة فيها ،يجب عليه االنضمام إلى هذه الرياضة في بداية موسمها
والمشاركة في الموسم بالكامل .ويجب على الالعب الرياضي تلبية التوقعات
األساسية للرياضة (أي حضور التمارين والمشاركة في المسابقات وما إلى ذلك).
يتحمل المدير الرياضي مسؤولية تحديد ما إذا تم استيفاء هذه الشروط أم ال.
يفقد الطالب المشارك في المسرحيات و /أو األنشطة الموسيقية أي جوائز بعد
الموسم بما في ذلك جائزة فريدلي ليتر ،وقاعة المشاهير ،والجوائز األكثر قيمة
بسبب المخالفات.

ممارسة المشاركين في رابطة المدارس الثانوية بوالية مينيسوتا فترة
عدم االستحقاق
1.بعد مخالفة المواد الكيميائية األولى أو الثانية ،يجوز للطالب التدرب مع
فريق أو مجموعة ،ولكن ال يرتدي الزي الرسمي للمسابقات.
2.خالل فترة عدم االستحقاق األكاديمي ،قد يُسمح للطالب بالتدرب مع
الفريق أو المجموعة.
يجب على المدرب أو قائد النشاط المسؤول عن الطالب غير المستحق بذل
قصارى جهده للتأكد أن عودة الطالب إلى الرياضة أو النشاط ناجحة وإيجابية
قدر اإلمكان بعد انتهاء فترة عدم االستحقاق .تخضع هذه السياسة لمراجعة لجنة
االستحقاق عند تحديد ذلك من قبل الفريق اإلداري.
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دليل املوارد املجتمعية

المساعدة الغذائية

برنامج حقيبة الظهر الغذائية /وجبات نهاية األسبوع

تقدم مدارس فريدلي العامة برنامج حقيبة الظهر الغذائية /وجبات نهاية األسبوع
لجميع الطالب في المنطقة .وبرنامج حقيبة الظهر الغذائية هو برنامج قائم على
اإلحالة يساعد على توفير الموارد الغذائية للطالب واألسر المحتاجة .كما سيتمكن
الطالب من حمل حقيبة ظهر معهم مليئة بالطعام المتنوع لعطلة نهاية األسبوع
بعد ظهر يوم الجمعة ،ثم إعادة حقيبة الظهر صباح يوم االثنين .لذا يرجى االتصال
باألخصائي االجتماعي في مدرسة الطالب الخاص بك للتسجيل في هذا البرنامج.

رف الطعام المحلي

يقوم برنامج رف الطعام التابع لخدمة المساعدة المجتمعية إلقليم جنوب أنوكا
بتوصيل الوجبات لألسر في كولومبيا هايتس وتيلتوب وفريدلي ومنتزه سبرينغ
ليك .وتساعد خدمة المساعدة المجتمعية إلقليم جنوب أنوكا أكثر من  500أسرة
في المجتمع شهريًا ،وتقدم أكثر من  45000رطل من الطعام .كما تضم خدمة
المساعدة المجتمعية إلقليم جنوب أنوكا أيضً ا برنامج شباب بال مأوى (من سن
 21عا ًما وأقل) .ويوجد أيضً ا برنامج هدايا عيد الميالد ووجبة عطلة كاملة إما لعيد
الشكر أو عيد الميالد .لمعرفة المزيد ،اتصل على رقم  763-789-2444أو يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني  .www.sacafoodshelf.orgتقع مؤسسة المساعدة
المجتمعية إلقليم جنوب أنوكا في  38 627شارع إن إي ،كولومبيا هايتس.

مؤسسة ( Fare For Allفير فور أول)

برنامج شراء أغذية تعاوني غير هادف للربح .يوفر عبوات طعام شهرية بحوالي
 17دوال ًرا .اتصل على رقم  763-450-3880عبر الهاتف للتواصل مع مؤسسة Fare
 For Allمن جميع المواقع ومتوفر في مركز فريدلي المجتمعي.

فريق الدعم

األخصائيين االجتماعيين في المدرسة

يعمل في كل مدرسة في المنطقة أخصائي اجتماعي مرخص له ،وأخصائي صحة
نفسية مدرب للمساعدة في مشاكل الصحة العقلية؛ والمخاوف السلوكية وتقديم
الدعم السلوكي اإليجابي والدعم األكاديمي ودعم الفصول الدراسية والمساعدة على
تخطي مخاوف الحضور من خالل التشاور مع المعلمين وأولياء األمور واإلداريين؛
فضالً عن تقديم االستشارات الفردية والجماعية .باإلضافة إلى هذا الدعم ،فإن دور
األخصائي االجتماعي في المدرسة يتمثل في ربط الطالب واألسر بالموارد المختلفة
في المجتمع .ويعمل األخصائيون االجتماعيون أيضً ا في مبنى مخصص لهم لالتصال
بالمشردين لمساعدة الطالب واألسر الذين يعانون من التشرد.

متخصصون في العدالة والمساواة

تشمل خدمات دعم المنطقة متخصصين في العدالة والمساواة .يتمثل دور
المتخصصين في العدالة في دعم الطالب وأسرهم من خالل توفير المعلومات
والخدمات التعليمية وخدمات التدخل الخاصة بدعم الطالب .ويعمل متخصصو
العدالة على تمكين الطالب من تحقيق أفضل ما لديهم من خالل المساعدة في
حل المشكالت في المدرسة والمنزل .كما يعمل المتخصصون أيضً ا كحلقة وصل
بين االختالفات المتنوعة والثقافية لدعم الطالب وموظفي المدرسة.

مدرسة هايز االبتدائية

األخصائي االجتماعي763-502-5232 :
متخصصون في العدالة والمساواة763-502-5220 :
الممرضة763-502-5227 :

مدرسة ستيفنسون االبتدائية

األخصائي االجتماعي763-502-5310 :
متخصصون في العدالة والمساواة763-502-5300 :
الممرضة763-502-5327 :
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مدرسة فريدلي المتوسطة

األخصائي االجتماعي763-502-5575 :
متخصصون في العدالة والمساواة763-502-5406 :
الممرضة763-502-5627 :

مدرسة فريدلي الثانوية

األخصائي االجتماعي763-502-5660 :
متخصصون في العدالة والمساواة763-506-5638 :
الممرضة763-502-5627 :

مركز التعلم في المنطقة

األخصائي االجتماعي763-502-5145 :

حضانة فريدلي والتعليم المجتمعي

األخصائي االجتماعي763-502-5121 :
متخصصون في العدالة والمساواة763-502-5125 :
الممرضة763-502-5114 :

الموارد اإلضافية

معرض موارد العودة إلى المدرسة

دعم أولياء األمور والمساعدة في إعداد الطالب لعام دراسي جديد ،حيث تنظم
مدارس فريدلي العامة معرضً ا سنويًا مجانيًا لتوفير موارد العودة إلى المدرسة في
أواخر أغسطس .ويحق لجميع طالب المنطقة الحصول على حقيبة ظهر مجانية
مليئة باللوازم المدرسية ،حتى نفاد الكمية .كما يجب أن يكون الطالب برفقة
ولي األمر أو الوصي .يرجى االطالع على تقويم المنطقة أو موقع الويب (www.
 )fridleyschools.orgللحصول على مزيد من المعلومات.

شبكة خدمات الشباب ()YSN

يوفر موارد خاصة بالشباب في المدن التوأم بما في ذلك توفر سرير المأوى في
الوقت الفعلي ،والطعام ،والعاملين في مجال التوعية ،ومراكز االستقبال ،وما إلى
ذلك من خالل استخدم تطبيق  YSNMNأو يرجى زيارة موقع YSNMN.org

جمعية الشبان المسيحيين ( - )YMCAخط موارد الشباب

خط موارد الشباب هو خط رسائل مجاني للشباب  12-24الذين ليس لهم مأوى
أو معرضين للخطر .سيساعدك موظفو جمعية الشبان المسيحيين في حل
المشكالت بتوفير المعلومات عن موارد المجتمع واإلحاالت .يمكن االتصال بهم
عبر الهاتف على رقم  763-493-3052من الساعة  8صبا ًحا حتى  8مسا ًء يوميًا.

المقر الرئيسي  -الجمعية التعاونية لإلسكان في مقاطعة أنوكا

توفر موارد سكنية داخل مقاطعة أنوكا .يرجى زيارة www.AnokaCounty.us/
 BasicNeedsأو االتصال بهم عبر الهاتف على رقم .763-324-1215

الكسندرا هاوس

خدمـات مجانيـة وسـرية لضحايـا العنـف المنزلـي والعنـف الجنسـي وتشـمل،
مجموعـات الدعـم ،والمسـاعدة فـي تقديـم طلبـات الحمايـة والتمثيـل القانوني
فـي جلسـات االسـتماع ،والعيـادات القانونيـة لقانـون األسـرة ،ومناصـرة ضحايـا
الجرائـم بعـد االعتـداء المنزلـي أو الجنسـي ،وتخطيـط السلامة ،والمعلومـات،
واإلحالـة .يمكـن االتصـال بهـم عبـر الهاتـف علـى رقـم .2330-780-763

مترو ترانزيت  -برنامج المساعدة االنتقالية

تقديم رحالت مترو ترانزيت مخفضة لألســـر ذات الدخل المنخفض .يرجى زيارة
الرابـــط التالـــي  https://www.metrotransit.org/tap-ridersللحصول على
مزيد من التفاصيل.
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