
مرحًبا بعودتكم!
العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣



التوقعات
االلتزام بالوقت+
النشاط+
الصدق و اللطف+
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الدوام الیومي
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٩:٠٠ص- ٣:٥٥مالمرحلة اإلبتدائیة
٧:٥٥ص -٢:٤٥م  المرحلة اإلعدادیة 

    ٧:٥٠ص -٢:٤٥مالمرحلة الثانویة 
استراحة الغداء           ٣٨ دقیقة 



الجدول الدراسي
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الیوم الدراسي االعتیادي الحصة

٥٠: ٧ -٤٥: ٨ ص األولى

الثانیة ٥٥: ٨ - ١٠:٠٥ ص  SEL ٥٠: ٩ - ٠٥: ١٠ ص

١٠: ١٠ - ٠٥: ١١ ص الثالثة

٠٥: ١١ - ٤٠: ١١ ص الغداء

٤٠: ١١ - ٣٥: ١٢ ظ الرابعة

٤٥: ١٢ - ٤٠: ١ ظ الخامسة

٥٠: ١ - ٤٥: ٢ ظ السادسة



ً االجتماع التعریفي- افتراضیا

األربعاء ٧ أیلول/ سبتمبر ٢٠٢٢
٦:٠٠-٣٠: ٧ م
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“من المرجح أن یحصل الطالب الذین یشارك أھالیھم في “
تعلیمھم على عالمات أعلى في الصف واالمتحانات، و القدرة 

على المواظبة على الحضور بانتظام ، والتمتع بمھارات 
اجتماعیة أفضل ، والتصرف بانضباط، والتكیف بشكل جید مع 

المدرسة "
 االئتالف الوطني لمشاركة األھالي في التعلیم  

6

https://www.responsiveclassroom.org/what-research-says-about-parent-involvement/


ما یتوقع من الطالب:
یجب أن تكون كامیرات أجھزة الطالب مفعلة  وأن یكون وجھ الطالب +

مرئًیا بوضوح طوال فترة الحصة الدراسیة
إذا تعذر رؤیة الطالب على الكامیرا ، فسیقوم المدرس بنقل الطالب إلى غرفة االنتظار. +

بعد عدة دقائق ، سوف ُیعاد إدخال الطالب في الفصل. 
إذا استمر تعذر رؤیة الطالب على الكامیرا ، فسیتم إخراج الطالب من الفصل و +

احتسابھ غائباً عن ھذه الحصة الدراسیة.
سیتم مع تكرار المشاكل والسلوكیات السلبیة االجتماع مع مدیر المدرسة أو نائب +

المدیر.
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الحضور والمشاركة مھمین 
جداً لنجاح الطالب.
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ما یتوقع من الطالب:
ُیتوقع من الطالب حضور الفصول الدراسیة في كل یوم دراسي مقرر خالل الوقت +

المحدد.
سیتم احتساب الطالب متأخًرا إذا لم یكن في غرفة االنتظار بحلول وقت بدء الحصة +

الدراسیة المحدد.
+MiStar سیتم تسجیل الغیاب في سجل الطالب على منصة
سیتم تسجیل التأخیر في منصة MiStar   تأخرین = غیاب واحد- و ذلك لمتابعة +

الحضور الفعلي للطالب.
 سیتم البدء بإجراءات الحضور و الغیاب الرسمیة بعد تغیب الطالب لسبعة أیام.+
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یتوقع من كل طالب أن:
المشاركة في التعلم ومراجعة الواجبات.+
االلتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس دیربورن الرسمیة.+
الدفاع عن ومؤازرة نفسھ  مع المعلمین.+
الرد على رسائل البرید اإللكتروني من معلمیھ عبر البرید اإللكتروني +

.Schoology المدرسي أو منصة سكولجي
احترام الذات و الزمالء و طاقم العمل.+
الصراحة و إكمال الواجبات ، وذكر المصادر وعدم سرقة المعلومات أو +

استخدام محرك البحث جوجل أثناء االختبارات.
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متطلبات االمتحانات/ التقییمات الرسمیة
ُیطلب من الطالب إجراء جمیع التقییمات الرسمیة على مستوى الدولة و +

الوالیة شخصًیا.
سوف یأخذ طالب الروضة-الثامن  امتحان NWEA مرتین في السنة +

شخصًیا.
یجب على طالب المرحلة الثانویة إجراء االختبارات النھائیة شخصًیا.+

سیتم تحدید أوقات و أیام االمتحانات من ِقبل مدارس دیربورن الرسمیة.
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جدول اإلمتحانات المبدئي
امتحان الفصل الدراسي األول النھائي-كانون الثاني/ ینایر+
ویدا-اختبار الكفاءة باللغة االنكلیزیة -شباط / فبرایر+
PSAT/SAT - نیسان / أبریل+
امتحانات الفصل الدراسي الثاني النھائیة - أیار/ مایو طالب الصف +

١٢, حزیران / یونیو طالب ٩  وحتى ١١.
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"عندما یشارك أولیاء األمور في العملیة التعلیمیة ألبنائھم، یحصل “
الطالب على درجات أفضل ، ویحصلون على عالمات أعلى في 
االمتحانات الرسمیة الموحدة ، و على سجالت حضور أفضل ، 

ویتوقفون عن الدراسة كثیًرا ، وتتكون لدیھم تطلعات أعلى ، 
مواقف أكثر إیجابیة تجاه المدرسة والواجبات المنزلیة."

https://www.purdue.edu/hhs/hdfs/fii/wp-content/uploads/2015/06/fia_brchapter_20c02.
pdf
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زود الطالب بمكان مالئم للدراسة
طاولة أو مقعد+
بعید عن المشتتات+
 ابعد جمیع األجھزة اإللكترونیة في+

 ما عدا جھاز الكروم أو الحاسوب
المدرسي.

 تجھیز و ترتیب اللوازم المدرسیة +
یومیاً.

دعم األھالي جوھریاً جداً
راقب الطالب

تأكد من عمل/ تشغیل الكامیرا +
بشكل دائم

مراجعة أعمال الطالب+
راسل المعلم/ـة  عند الحاجة إلى +

المساعدة أو ألي سؤال / استفسار
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التواصل مع األھل
الرجاء التواصل مع معلم/ـة الطالب اوالً

بحاجة إلى المزید من المساعدة / الدعم+
سؤال/ استفسار+
الطالب بحاجة إلى دعم عاطفي واجتماعي+
إذا كان ھناك أي صعوبات أو مشاكل عائلیة تتطلب دعًما إضافًیا و / أو +

رعایة.
یجب أن یكون لدى األھل برید إلكتروني على منصة ماي ستار
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تواصل األھل
یرجى االتصال بمدیرة المدرسة إذا كانت لدیك مخاوف لم یتم حلھا مع 

المعلمین.

الرجاء عدم مقاطعة الحصة الدراسیة باالنضمام إلى الفصل اإلفتراضي.

یجب أن یكون لدى األھل برید إلكتروني على منصة ماي ستار
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التبلیغ عن غیاب الطالب

یجب على ولي أمر الطالب أو الوصي 
علیھ اإلبالغ عن الغیاب.

یمكن اإلبالغ عن الغیاب عن طریق 
االتصال بالرقم ٨٤٠٥-٨٢٧-٣١٣

یمكن أیًضا اإلبالغ عن حاالت الغیاب في 
.MiStar /ماي ستار

سنقوم باالتصال بكم في حاالت الغیاب

سیتم المتابعة بإنذارات الغیاب و الحضور في حاالت 
الغیاب المستمر/ الشدید

سیتم وضع طالب المرحلة الثانویة تحت التدقیق بعد 
تغیبھم عن الصف لعشر مرات وقد یسفر ذلك عن 

خسارة الرصید الدراسي ( عدم نجاح الطالب في المادة).
 سیاسة الحضور و الغیاب للقطاع التعلیمي
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https://go.boarddocs.com/mi/drb/Board.nsf/Public?open&id=policies#


ً اجتماعات األھالي والمعلمین -افتراضیا
الثالثاء ١٥تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢
الخمیس ١٧تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢

الثالثاء ١١ نیسان/ أبریل ٢٠٢٣
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نوادي الطالب
النوادي متاحة لطالب المرحلة االبتدائیة واإلعدادیة 

والثانویة. سیتم إرسال المعلومات عبر البرید 
اإللكتروني ومشاركتھا من قبل المعلمین.

المرحلة اإلبتدائیة: نادي فنون ، نادي دراسي ، نادي 
الموسیقى ، استشارات طالبیة

المرحلة اإلعدادیة: نادي البرمجة ، نادي الفن ، 
الصحافة ، استشارات الطالب

المرحلة الثانویة: نادي الطبخ ، نادي الفنون ، 
استشارات الطالب ،
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العرض العملي للتكنولوجیا

تحمیل الواجبات المدرسیة●
استخدام سكولجي●
منصة IXL ھي مساحة تعلیمیة رقمیة مخصصة تغطي منھج ●

K-12
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زیارة موقع األھل بشكل دوري

*من الضروري زیارة موقع األھل أسبوعیاً.

 سیتم نشر بطاقات العالمات و تقاریر التطور األكادیمي 
للطالب على موقع تواصل األھل.

21



Want big impact? Use big image.
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اللوازم المدرسیة-

الرجاء مراجعة اللوازم و استخداماتھ
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شكراً !
للسؤال واالستفسار:

الرجاء االتصال بمكتب المدرسة :+
٨٤٠٥-٨٢٧-٣١٣ أو واحداً من البریدین اإللكترونیین التالیین: +

peterss@dearbornschools.org
+laweraj@dearbornschools.org
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89,526,124$
That’s a lot of money

100%
Total success!

185,244 users
And a lot of users
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