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 معلومات مهمة
 جداول األعمال

الطالب دائًما. إذا فقدت جدول أعمالك  يمكنك شراء نسخة منه من مخزن المدرسة )طالما أن تكون جداوال األعمال مع يجب 

 هناك تجهيزات(. إستخدم جدول األعمال لتنظيم إعمالك اليومية والواجبات وغيرهما الكثير. 

 

 مساعدي المدراء 

والطالب اإلتصال ا ألولياء األمور . يمكنمساعدي مدراء المدارس هم المسؤولين عن إدارة إنضباط الطالب الذين تحت مسؤليتهم

نضباط أو السلوك.إلبمساعد مدير المدرسة إذا كان لديهم أي إهتمامات أو أسئلة بخصوص ا  

 

 الرياضية ألعاب القوى

( المتوسطة مجموعة من الفرص الرياضية لجميع الصفوف الدراسية. يمكن لطالب الصف Pershingمدرسة بيرشنج ) تقدم

المشاركة في األلعاب الرياضية التالية: سباق الضاحية والتشجيع والكرة الطائرة )للبنات   -خالل فصل الخريف -من السابع والثا

 .فقط( وكرة القدم وكرة السلة

 

في فصل الربيع تنظم العديد من األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والتي تشمل: الدورالثاني من كرة السلة والسباحة وكرة 

 القدم والكروس واالساحة والميدان والسوفتبول ) ولجميع المستويات الدراسية( والبيسبول )لجميع المستويات(.

 يكرس المدربين جهودوهم لخدمة طالبنا وبرنامجنا الرياضي. "باب المدرب" مفتوح لطالبنا دائًما.    

 

ة التقييم الطبي وأستمارة موافقة الوالدين وإستمارة موافقة على الطالب تقديم إستمار يجب الالياضية للمشاركة في ألعاب القوى

 النقل إذا تطلب األمر. التقييم الطبي يتطلب من الطالب إجراء فحص بدني من قبل طبيب ممارس.

 

درجات النجاح في جميع الفصول  يجب أن يحصل الطالب الذين يرغبون في المشاركة في األنشطة الالمنهجية أو الرياضة على

. ومن المتوقع أن يحصل الطالب وعدم اإلحالة الى االنضباط من المستوى الثالث السلوك( s’s and S’Eجميع ) وفي  راسيةالد

على توقيع المعلم لكل فصل دراسي أسبوعياً للمشاركة في ألعاب القوى. إذا لم يتم إستيفاء هذه المتطلبات سيكون الطالب غير 

 .طة الالمنهجية بما في ذلك الرياضةأكاديمياً للمشاركة في األنش لمؤه

 

 (..David Burganتصال بمديرالبرنامج الرياضي المدرب)إلفيرجى ا  الرياضية إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص ألعاب القوى

 

 لحضورا

سباب أفي حالة الغياب  يجب على الطالب جلب مذكرة من الوالدين أو ولي األمر إلى مكتب الحضور )مكتب اإلستقبال( لشرح 

الغياب. يجب على الطالب عدم تقديم المذكرة إلى أي مدرس أو عميد أو مدرب أو سائق حافلة أو صديق أو أي شخص آخر. لدى 

 .إلى مكتب الحضور بعد العودة إلى المدرسة  ذكرةأيام لتسليم الم ثالثةالطالب 

 

 :يجب أن تتضمن المذكرة

 هوية الطالباالسم األول واألخير للطالب والصف ورقم  •

 تاريخ )تواريخ( الغياب وأسبابة •

 وتاريخ التوقيع توقيع الوالد أو ولي األمر •

 رقم الهاتف للتأكد.  •

 

 .يوم واحد لكل يوم من الغياب لتعويض األعمال الدراسية بحال عودة الطالب إلى المدرسة سيتم السماح للطالب أو الطالبة 

 

 الغياب بعذر

رض أو في الوفاة عند األسرة أو الحجر الصحي أو سوء األحوال الجوية التي تجعل السفر خطيًرا كما   سيُعتبر الغياب بعذرعند  الم

موافقة من مدير المدرسة  ويجب حصول  ( وعند المشاركة في األنشطة المدرسية HISDالمنطقة التعليمية)  يعلن عن ذلك من قبل

 ( HISDأخرى في المنطقة التعليمية) ة  وفي حالة زيارة إلى مدرسةوفي حالة محكمة األحداث الموثقة من قبل ضابط المراقب

( ومواعيد الطبيب أو HISDاأليام الدينية المعترف بها من قبل المنطقة التعليمية) وفي الموافقة مسبقًا ،يجب الحصول على 

 .مذكرة من الطبيب  بذلكأيام أو أكثر يتطلب  3العالج )مطلوب  مذكرة من الطبيب(. أي غياب مرضي يستمر لمدة 

 جميع حاالت الغياب األخرى ستكون بدون عذر.  
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 لغيابات الشائعة وغيرالمبررةا

وعدم  اإلستيقاظ المبكر واإلزدحام المروري  ومشاكل النقل )المترو( والسفر خارج المدينة ) أثناء  سيارات النقل مشاكل

( كلها أمثلة على حاالت الغياب غير HISD( أو المنطقة التعليمية)Pershingالمدرسة) اإلجازات( والرحالت التي ال ترعاها

 .المبررة

 التأخر سياسة

يجب على الطالب الذين يصلون متأخرين إلى المدرسة التوقف عند مكتب اإلستقبال للحصول على بطاقة التأخر.  في حالة التأخر 

 لص منها قبل الدخول إلى الفصل الدراسي. لن يُسمح للطالب بإحضار أطعمة أو مشروبات من الخارج يجب التخ

 

دقيقة األولى  سيعتبرون متأخرين. سيقوم الطالب  15الطالب الذين يصلون إلى الفصل الدراسي بعد الجرس  ولكن خالل الـ 

لذين أسمائهم في سجل التأخير في الفصل الدراسي وسيأشرالمعلم أسماءهم في النظام المدرسي. ويتم تسجيل الطالب ا بتسجيل

 دقيقة أو أكثر كغياب.  15يتأخرون عن الفصل الدراسي 

 

 عواقب التأخير

 حجز )خالل فترة الغذاء أو بعد المدرسة( 1تأخر =  3-6 •

 حجز )خالل فترة الغذاء أو بعد المدرسة(  2تأخر =  7-11 •

 (التهرب من المدرسة)عقد السلوك واإلحالة   ISSتأخر أو أكثر =  12 •

حتجاز أو إلالطالب تحذيًرا مكتوبًا على فترات زمنية منفصلة والتي ال تقود الى عقوبات . يعتبر عدم حضور ا ستلممالحظة: سي

 (جريمة من المستوى الثالث ، وتحديداً "عدم اإلمتثال لطلب معقول".ISSالتعليق عن الدراسة داخل المدرسة) 

 

 حاالت الوصول المتأخراألخرى

( متأخرة الى مدرسة  بيرشينج المتوسطة يجب على الطالب الذهاب إلى مكتب HISDعليمية )المنطقة الت عندما تصل حافالت

الحضور للحصول على بطاقة تأخير بعذرلدخول الفصل الدراسي.  يجب على الطالب الذين يصلون في وقت متأخر والذين 

 لدخول الفصل الدراسي.  بدون عذرقة تأخر يستخدون حافالت المترو أو السيارات  الذهاب إلى مكتب الحضور للحصول على  بطا

 

يجب على الطالب الذين يصلون متأخرين بسبب موعد مع الطبيب أو مع طبيب األسنان تقديم مذكرة طبية إلى مكتب الحضور 

. إذا لم يكن لدى الطالب  مذكرة من الطبيب ، فسيحصلون على بطاقة صفعند الوصول للحصول على بطاقة تأخر بعذرلدخول ال

 .صفلدخول ال بدون عذر تأخر

 

 ترك المدرسة في وقت مبكر    

يجب على الوالد أو ولي األمر الحضور الى مكتب اإلستقبال للتسجيل على مغادرتهم المدرسة . الطالب الذين لديهم مواعيد  

يرجى إتاحة الوقت الكافي لموظف مكتب اإلستقبال إلخراج الطالب من الفصل الدراسي.  نحن ال نسمح للطالب بالمغادرة دون 

 رتهم.  حضو الوالد أو ولي األمر الى مكتب اإلستقبال والتوقيع على مغاد

  

 الهاتف الخليوي واألجهزة اإللكترونية

 :بما في ذلكوستخدام الهاتف الخليوي خالل ساعات الدراسة إلن يُسمح للطالب ب

 ل الدراسي)الصف(في الفص •

 خالل فترات المكتب أو المساعدة التدرسية . •

 .ستخدام المرحاض  أو زيارة مساعد المديرإلآخر داخل المبنى ، مثل مغادرة الفصل  مكانإلى  اإلنتقالأثناء  •

 الدراسي. من يتوقع أن يتلقى رسالة نصية / مكالمة من الوالدين خالل وقت الفصل •

 .إلى صالة األلعاب الرياضية الطريقن هم في ام •

 تبقى ستخدامه قبل المدرسة أو بعد المدرسة. ومع ذلك ، يجب أنإهاتفه الخلوي إلى المدرسة ليتم جلب ختيار إيمكن للطالب 

 headphones and). وهذا يشمل مساء   يوميا     3:50 -صباحا     8:20 الساعة  الهواتف المحمولة بعيدة عن األنظار من

Air Pods) 

 

 

 إستخدام الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونيةالعواقب المترتبة على إنتهاك سياسة 
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فسيتم مصادرة الهاتف أو أي جهاز إلكتروني آخر من قبل أي موظف حاضر إذا إنتهك أي طالب حالة السياسة المذكورة أعاله ، 

 .وسيواجه الطالب إجراءات تأديبية

 

 :إذا تمت مصادرة الجهاز •

o دوالراً لكاتب مساعد المدير )قبل المدرسة أو أثناء   15درها يجب على الطالب أوأولياء األمور دفع غرامة ق

 .المبلغ نقداً وبالضبط فقط بيرشلنجفترة الغداء أو بعد المدرسة(.  تقبل مدرسة

o  إذا رفض الطالب تسليم الهاتف المحمول أو الجهاز اإللكتروني فسيتم  تعليق الطالب عن الدراسة داخل

 ل باإلضافة الى العقوبة المذكورة أعاله.المدرسة  لمدة يوم واحد على األق

 

 زوارالمدرسة

اإلستقبال وتقديم هوية إثبات  الشخصية ووضع  بطاقة الزائر على  بيجب على جميع زوار المدرسة التسجيل الوصول في مكت

صدورهم . ومن أجل سالمة  طالبنا يخضع جميع زوارالمدرسة الذين آل يمتثلون لهذه اإلرشادات إلى تصنيف التعدي من قبل 

المدرسة.  إدارةأو ل مدرستنا . ال نسمح للزائرين خالل ساعة الغداء مالم يتم تحديد موعد مسبقًا مع مسؤول ومسؤ  

 

 

 مؤتمر أولياء األمور  اإلعداد لزيارات

ندرك أن ولي امر الطالب قد يحتاج إلى مقابلة مسؤول من وقت آلخر. نطلب من أولياء األمور إذا كانت هناك مشكلة تتعلق 

مقابلة المسؤول اإلداري يرج  األتصال كنت بحاجة إلى بالفصل الدراسي فيُرجى مقابلة المعلم أوالً لمحاولة حل المشكلة. إذا 

ً بالمسؤول عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف لتحديد وقت المؤتمر. غالب ما يكون المسؤولون في الفصول الدراسية أو في  ا

اإلجتماعات وال يمكنهم اإلجتماع في أي لحظة. يرجى الحضور إلى مكتب اإلستقبال في حالة الطوارئ وإطلب التحدث إلى 

مساعد اإلداري للمدير.  الموظفة ستحاول الحصول على مسؤول لمقابلتك في أسرع وقت ممكن. ال  

 

 زيارة أولياء األمورالمعلمين لعقد المؤتمر 

يجب عقد مؤتمرات أولياء األمور مع المعلم أثناء وقت مؤتمر المعلم سواء يكون ذلك قبل المدرسة أو بعد المدرسة أو في وقت 

ليس لدية مسؤوليات داخل الفصل الدراسي. عند تسجيل الوصول في مكتب اإلستقبال سيتم إبالغ المعلم بوصول يكون فية المعلم 

 الوالد أو ولي األمر.

 

 زيارات الصفوف

ساعة وبموافقة المعلم والمسؤول. تقتصرالزيارة  48للحفاظ على البيئة التعليمية للفصل الدراسي يجب تحديد الزيارة الصفية قبل 

دقيقة ويجب أن يرافق الزائر مسؤول. الغرض من الزيارة الصفية هو مراقبة طفلك وليس المعلم أو  15ة على ما ال يزيد عن الصفي

 ألخوان أواألقارب( بالدخول إلى الصف.االطالب اآلخر. ال يُسمح لألطفال الصغار )

 

 الخدمات اإلستشارية

إحتياجات الطالب المعينين وبالتشاورمع المعلمين والموظفين وأولياء خدمات تلبي بيرشلنج   اإلستشارات في مدرسة يقدم قسم

أيًضا لتقديم اإلستشارات لألفراد ين مستعد شرفيناألمورلتعزيزمساعدة الطالب وكذلك يقدم الدعم للبرامج التعليمية األخرى. الم

الذين يعانون من مضاعفات إلى المتخصصين في صغيرة من الطالب الذين يعانون من مشاكل وإحالة الطالب الوالمجموعات 

 .البرامج أو الوكاالت المجتمعية المناسبة

 

 ما هي المشاكل التي يمكنني طرحها على مستشاري؟

مستشارك يمكن أن يساعدك في قضايا المدرسة واألسرة و المسائل الشخصية. تبقى معظم المحادثات مع المستشار سرية. سيقوم 

 .ك أكثرعن حدود السريةمستشارك بالتحدث مع

 

 )التنمرعلّي/ أو تخويفي(. ماذا يمكن للمستشار القيام به لمساعدتي؟ لقد تم مضايقتي 

الشيء المهم الذي يجب إدراكه بشأن التنمر) التحرش/ المضايقة( هو أننا بحاجة إلى معرفة أنه يحدث لك قبل أن نتمكن من فعل 

ث  يمكننا إتخاذ الخطوات المساعدة  لعالج الموقف. تشمل الخطوات التي نتخذها أي شيء للمساعدك. وبمجرد أن نعرف ما يحد

 :على سبيل المثال ال الحصر

 

o  مساعدتك في تطوير الردود المناسبة على التنمر. 

o إجراء الوساطة الطالبية وتكوين اإلتفاقات اإلجتماعية. 



5 

 

o  اإلجراءات التأديبية عندالحاجةإدامة اإلتصال بالمسؤولين حول الموضوع والتوصية بإتخاذ. 

 ؟لدي مخاوف بشأن جدولي الدراسي. هل يمكنني تغييره

يجب إبالغ مستشار الطالب بشأن القلق ذو العالقة بالجدول الزمني الدراسي  . في ذلك الوقت ، سيقوم المستشار بتوثيق  المخاوف 

 .م األمر يتم تغيير الجدول الزمنيوتقديمها للمسؤولين. ويتم النظر في كل موقف على حدة ، وإذا لز

 .ال يمكن تغيير الجداول بعد اليوم الدراسي العاشر لكل فصل دراسي *

 

هناك العديد من اإلعتبارات التي تدخل في جداول الطالب ، وليس من  تقديم طلب لتغيير الجدول الزمني ال يضمن إجراء تغيير.

 .الممارسات الشائعة تغيير الجداول ما لم تكن هناك أخطاء واضحة أو ظروف قاسية

 

يرجى عدم التردد في اإلتصال بالمستشارين إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية تحسين تجربة مدرستك. سنعمل دائًما على اإلجابة 

 أسئلتك أو مساعدتك في اإلتصال بالموارد المناسبة.  عن

 

 العيادة

تعمل في عيادتنا ممرضة معتمدة في كل يوم  مدرسي. تفتح العيادة قبل المدرسة بخمسة عشر دقيقة وتغلق بعدها بخمسة عشر 

لعيادة. وفي حالة سؤول المدرسة الرسمي لزيارة ادقيقة. خالل اليوم المدرسي يجب أن يحصل الطالب على تصريح من م

الطوارئ سيستخدم  مسؤول المدرسة الرسمي المعلومات الموجودة في بطاقة سجيل الطالب ، لذا يرجى أن يستمر والداك في 

 تحديث هذه المعلومات. 

 

 إدارة األدوية في المدرسة

يين والمدربين من إدارة األدوية ( الممرضات والمعلمين واإلدارTEC 22.052تمنع سياسة مجلس إدارة المدرسة )وفقاً لـقانون 

باستثناء الطالب المصابين  . ال يجوز أن تكون بحوزة الطالب أي نوع من األدويةمن أي نوع في المدرسة دون موافقة مناسبة

( الذي فية أوراق ثبوتية موضوعة  في الملف عند الممرضة في Epi penبالربو أو الحساسية التي تهدد حياتهم والتي تتطلب )

لعيادة. يجب أن تبقى األدوية مغلقة في العيادة. ويجب أن يرفق بها موافقة مكتوبه بتواقيع أصلية لكل من الوالد والطبيب الذي ا

يصف الوصفة ولجميع األدوية بما في ذلك وصفات التناول الذاتي ألقالم الربو أو الحساسية. يجب أن يكون كل دواء في عبوته 

الجرعة وطريقة  عن يثبت فية اسم المريض الذي تم وصف الدواء له  واسم الدواء ومعلومات ذيلاألصلية مع ملصق الوصفة ا

 ألدوية والعالج موجودة في العيادة.ا. إستمارات وهذا يشمل األدوية التي بدون وصفة طبيةالتناول المناسبة. 

 

سياسة اإلنترنت والبريد اإللكترونيوالحاسوب   

( يمكنهم الوصول الى الخدمات اإللكترونية المتوفرة. إذا كنت ال ترغب في أن يتمكن الطالب HISDالتعليمية)جميع طالب المنطقة 

 إستخدام  ان يرجى إكمال وتقديم إستمارة إلغاء االشتراك وسيتم  حجب الوصول الى الخدمات. من الوصول إلى الخدمات اإللكترونية

المنطقة  تم إلغاؤه في حالة سوء اإلستخدام. قد يؤدي سوء إستخدام موارد تكنولوجيامتياز وليس حقًا وقد يإهو اإلنترنت شبكة 

تخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية بما في ذلك التعليق عن الدراسة أو الطرد إ( أو إتالفها أو تخريبها أيًضا إلى HISDالتعليمية)

ى سياسة اإلستخدام المقبول للخدمات اإللكترونية للطالب وإستمارة أوالمقاضاة الجنائية من قبل السلطات الحكومية. يمكن الوصول إل

 المتوسطة. بيرشلنج  مدرسةو( HISDإلغاء االشتراك من خالل موقعي المنطقة التعليمية )

 

 سالمة اإلنترنت

عتماد ( إHISDن)( يُطلب من المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستCIPAوفقًا لقانون حماية األطفال من اإلنترنت )

وتنفيذ سياسة سالمة اإلنترنت التي تتناول: )أ( وصول القاصرين إلى اإلنترنت مسألة غير مالئمة  )ب( سالمة وأمن القاصرين 

تصاالت اإللكترونية المباشرة  )ج( الوصول غير المسموح اإلعند إستخدام البريد اإللكتروني وغرف الدردشة وغيرها من أشكال 

ما يسمى "القرصنة"وغيرها من األنشطة غير القانونية من قبل القاصرين عبر اإلنترنت )د( الكشف غير المصرح  بة بما في ذلك

د وصول القاصرين إلى المواد به عن المعلومات الشخصية المتعلقة بالقاصرين وإستخدامها ونشرها و )هـ( التدابير التي تقي  

الطالب حول التنمراإللكتروني والسلوك المناسب في إستخدام اإلنترنت وشبكات  المؤذية. عالوة على ذلك تقوم كل مدرسة بتوعية

 .(Broadband Data Improvement Actالتواصل االجتماعي كما هو مطلوب بموجب قانون )

 

برامج التحكم أو الحجب لتقي د الوصول إلى مواقع اإلنترنت التي تحتوي على مواد  (HISDلقد طبقت المنطقة التعليمية)  .1

عاًما الى أقصى حد ممكن  18إباحية أو صور فاحشة أو غيرها من المواد التي تضر بالقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 

مثل البريد اإللكتروني  وغرف أثناء إستخدام شبكتها. وتطبق سياسة التحكم هذة أيًضا على أشكال اإلتصال األخرى 

الدردشة ومواقع شبكات التواصل اإلجتماعي والمراسالت الفورية وغيرها. ومع ذلك ليس هناك برنامج مضمون وال 

 يزال هناك خطر من إمكنية وصول المستخدم  الى موقع أو إستالم رسائل تحتوي على هذه المواد الضارة.  
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 ؤوالً عن اإلشراف ومراقبة جميع إستخدامات الحاسوب التي تحدث خارج شبكةيكون  الوالد أو ولي أمر الطالب مس .2

 (.HISDالمنطقة التعيمية )

على للطالب عدم الكشف عن المعلومات الشخصية بما في ذلك اإلسم وعنوان المنزل ورقم الهاتف والصور وغيرها  .3

 .ل أي شيء ال يودون أن يطلع علية الجمهورعلى شبكة اإلنترنت. ال يُنصح الطالب مطلقًا بالوصول أو حفظ أو إرسا

 يجب  على الطالب عدم اإللتقاء شخصياً بأي شخص تعرفوا علية بواسطة اإلنترنت. .4

 يكون المستخدم مسؤوالً بشكل شخصي عن تصرفاته في الوصول وإستخدام موارد الكمبيوتر في المدرسة. .5

د سلوك الطالب وسياسة اإلستخدام المقبول وسياسات السالمة تزام بجميع القوانين واللوائح وقواعليجب على الطالب اإل .6

 في المنطقة التعليمية ذات الصلة. ذات الصلةاألخرى 

 

 الخصوصية

هو قانون إتحادي يحمي خصوصية سجالت الطالب التعليمية.  (FERPA) قانون الحقوق التعليمية والخصوصية ا للعائلة

الطالب المؤهلين الحق في فحص ومراجعة سجالت الطالب التعليمية التي تحتفظ ( ألولياء األمور أو FERPAقانون )  بموجب

اإلنترنت من خالل بواسطة بها المدرسة. ويمكن للطالب المؤهلين وأولياء األمور مراجعة بعض السجالت التعليمية للطالب 

 (.   HISD’s Parent Student Connectالمنطقة التعليمية ) بوابة

 

 المقبولة وغير المقبولةاإلجراءات 

لمتابعة األنشطة التعليمية.   (الشبكة والخدمات اإللكترونية التي تقدمها المنطقة التعليميةHISDالمنطقة التعليمية ) قد يستخدم طالب

  تي تقدمهاويتوقع من الطالب إتباع القواعد المقبولة في إستخدام الشبكة. يمنع اإلستخدام غير المناسب للخدمات اإللكترونية ال

التعليمية. وكن مستعدًا للمساءلة عن تصرفاتك وفقدان اإلمتيازات في حالة عدم  اإلستخدام المقبول. قانون قواعد سلوك الطالب في 

 .المنطقة التعليمية يتناول عقوبات تلك اإلنتهاكات

 

 اإلنضباظ

النجاح فيها. لقد تم تصميم  االمتزسطة نتوقع الكثير من طالبنا ونحن ملتزمون بخلق بيئة يمكن أن يحققو رسة بيرشلنجفي مد

عن إرتكاب أخطاء في الحكم أو القيام بسوء السلوك الذي  يؤثرعلى قدرة الطالب )أو الطالب  النتائج اإلنضباطية لردع الطالب

 أكاديمياً.  في نجاحهماآلخرين( 

 

 سلوك الطالبقانون قواعد 

(    HISD( )https://www.houstonisd.org/codeofconductسلوك الطالب في المنطقة التعليمية) قانون قواعد

يتحمل أولياء األمور  متوفرلجميع أولياء األمور والطالب ويوضح المخالفات التأديبية وكيفية تعامل المنطقة التعليمية بشأنها. 

. يشتمل قانون قواعد سلوك الطالب على مسؤولية ضمان إلتزام أطفالهم بقواعد ونواميس السلوك السليم أثناء تواجدهم في المدرسة

لتوقيع عليها من قبل كل من الطالب وولي األمر ويجب إعادتها مع  اإلستمارات اإلخرى في اليوم األول أو مع إستمارة يتطلب ا

 .ملف التسجيل

 

 :تم تصنيف سوء السلوك إلى خمسة مستويات

يتم تصحيحها بشكل عام من قبل المعلم أو اإلتصال بولي  -إنتهاك قواعد الصف )الفصل الدراسي (  -المستوى األول  •

 أمر الطالب.

بشكل عام  تحدث أمور أكثر خطورة في طبيعتها أو يكون سلوك متكرر   -تدخل المسؤول أو المعلم  -المستوى الثاني     •

 .من المستوى األول

سوء السلوك الذي يعطل العملية التعليمية في الصف أو في المدرسة أو أثناء األنشطة ذات الصلة  -المستوى الثالث  •

 نتهاك المتكرر ومخالفات من المستوى األول والثاني وتعتبر مخالفة جدية.بالمدرسة أو اإل

الجرائم الجنائية وتتضمن أي جناية  سواء أكانت متعلقة بالمدرسة أم ال ، ما لم يتم تصنيفها على أنها  -المستوى الرابع  •

 .(DAEP) تأديبي من  المستوى الخامس مثل التي يقوم المكتب بنقل الطالب إلى برنامج تعليمي بديل

سوء السلوك الجسيم  وبضمنها اإلعتداء وحيازة األسلحة وتوزيع المخدرات وغيرها من الجرائم  -المستوى الخامس  •

 .الجنائية

نستخدم مجموعة متنوعة من التدابير التأديبية. فيما يلي شرح موجز لتلك التدابيرالتأديبية  المتوسطهبيرشلنج  مدرسة في

  األكثر إستخداماً:

https://www.houstonisd.org/codeofconduct
https://www.houstonisd.org/codeofconduct
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 التحذير اللفظي أو المؤتمر: مؤتمر وجها لوجة مع الطالب ويمكن إعطاءة توجيهاً مكتوباً. •

 .الوساطة: مؤتمر بين الطالب الذين لديهم خالف وتستخدم إستمارة الوساطة لتوثيق االتفاقيات بين الطالب  •

 .التوجيه اإلداري: توجيه مكتوب يوقع من قبل مساعد المدير والطالب •

وتشعر جميع األطراف أن النتيجة  بينهم تصالحية: جزء من الممارسات التصالحية عندما يحل الطالب الخالفالدوائر ال •

 .عادلة وتسمح بالحفاظ على بيئة مدرسية إيجابية وصحية

 .فريق التنظيف: وبالتنسيق مع مساعد المدير أثناء الواجب. تنظيف منطقة محددة لفترة محددة من الوقت •

ثالثين دقيقة وقت الغداء أو بعد المدرسة . تقديم المواد الدراسة مطلوبة ، الصمت المستمر. الفشل في  اإلحتجاز:  لمدة •

 (.ISSحضور اإلحتجاز سيقود الى التعليق عن الدراسة داخل المدرسه)

خدمة المجتمع: يتطلب إحتجاز الطالب يوم السبت لمدة ساعتين وأن يقوم الطالب بتنظيف المدرسة. الفشل في حضور  •

 خدمة المجتمع سيقود الى التعليق عن الدراسة داخل المدرسة.  

درات أو برنامج التعليمي األول: ويستخدم في جرائم المخدرات أو الكحول ألول مرة. يشارك الطالب في برنامج المخ •

الكحول عبر اإلنترنت ويلتقون بمستشار المخدرات أو الكحول. يجب على الطالب إكمال برنامج التعليمي األول عبر 

اإللزامية. يمكن أن يؤدي الفشل في إكمال البرنامج إلى وضع الطالب في البرنامج التأديبي  السبت اإلنترنت خالل جلسة

 (.DAEPالبديل)

تجدول  و: يوضع الطالب في المدرسة في صف واحد لجميع الفترات  (ISS)ل المدرسة التعليق عن الدراسة داخ •

يتم تعليق  . اإلستراحات، التشديد في اإلجراءات ، تقديم اإلعمال الدراسية من قبل قبل المعلم المعتاد ، الصمت المستمر

يكون التعليق عن الدراسة من يوم واحد الى المشاركة  في البرامج الالمنهجية خالل فترة التعليق عن الدراسة. يمكن أن 

 خمسة أيام.  

: يمنع الطالب من التواجد في المدرسة ويمنع من حضور أي نشاط  أو فعالية ذات  (OSS) التعليق خارج المدرسة •

 (. ويمكن أن يكون التعليق من يوم واحد الى ثالثة أيام.  HISDعالقة  بأي مدرسة في المنطقة التعليمية )

يوًما ويجب  180و  30(: جرائم المستوى الثالث أوالرابع وتتراوح ما بين DAEPوى التعليمي البديل التأديبي )المست •

 (. DAEPلحضور برنامج )بيرشلنج  على الطالب اإلنسحاب من  مدرسة 

 

 الزي المدرسي 

نضباط الفعال الذي ال إلمن ا اءأجو بيئة تعلم آمنة وتعزيزلبيرشينج هو ضمان  مدرسة في الزي المدرسي الغرض من قواعد

. نتباه عن العملية التعليميةإليصرف ا  

  

على الطالب الذين ال يرتدون ويجب . تطبيق إرتداء الزي المدرسي لضمانالمدرسة  سيتم فحص جميع الطالب قبل دخول مبنى 

 عن الدراسة في داخل وضعهم في نظام التعليقأو سيتم الزي المدرسي  إلحضار مالبسبأولياء أمورهم أن يتصلواالزي المدرسي 

بدلة /  القمصان/بلوزات للحصول على الزي المدرسي )يمكن للطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية   اليوم. لذلكالمدرسة 

 .هميمستشارالتربية الرياضية( مقابلة 

 

 القمصان الفانيالت

ناسب أو طويلة األكمام ذات ياقة أو على غرار قميص  يجب أن تكون جميع القمصان قصيرة األكمام ذات حجم م •

"polo .ويجب أن تكون القمصان سادة وعليها شعار مدرسة "بيرشينج" يجب أن تكون قمصان البولو ذات لون سادة  ."

 (tank-top shirtsال يُسمح بارتداء قمصان "طويلة" أو كبيرة الحجم أو )

 (.PTO School Storeالمدرسة)يمكن شراء القمصان من مخزن  •

 األلوان حسب مستوى الصف: •

o  رمادي –الصف السادس 

o   أحمر –الصف السابع 

o  أسود  –الصف الثامن 

يُسمح بإرتداء الفانيلة الداخلية البيضاء فقط أو الفانيلة الداخلية التي بلون زي الصف. يمكن أن تظهر الفانيالت التي تحت  •

 القميص الخارجي إذا لم تكن هناك عليها كتابة أو رسومات ظاهرة.ويجب أن تكون مدسوسه داخل البنطال. 

ينج أو قمصان النادي أو الفرق المدرسية )الفرقة الموسيقية أو رشيفي أيام الجمعة يمكن ان يرتدي الطالب قمصان ب •

  .مجلس الطالب أوالرياضة أو الرقص أو المسرح ... إلخ(. يجب أن تكون القمصان  ذات أكمام
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: هذه هي األنواع من القمصان الوحيدة المسموح بها.مالحظة  

   

 يل القصيرة ( والسراو SKORTS( و التنورات و )CAPRI PANTSالبناطيل و )

أو الجينز األزرق ) ويجب أن اليكون (  solid‐colored khakiاطيل من نوع الكاكي بألوان سادة  )نيجب أن تكون الب •

 الجينز فيه شقوق أو فتحات أو تقطيع(.

 .(sagging pantsيجب أن التنزل السراويل عن محيط الخصر. ال يسمح بالناطيل المترهلة) •

)اليسمح بسراويل الجينز(. سيخضع  عن ثالث إنجات فوق الركبةيجب أن ال يقل طول التنانير أوالسراويل القصيرة  •

 الطالب الذين اليلتزمون بهذة القواعد للتعليق عن الدراسة لمدة يوم واحد داخل المدرسة.

وداء السادة ويجب أن يكون طول التنورة تحت التنانير ويجب ان تكون باأللوان البيضاء أو الس (leggingيمكن إرتداء ) •

 ( أو بدونة.leggingنفسة سواء كان مع)

 .ال يُسمح باستخدام المالبس المخططة والمطرزة والشعارات •

 .(Nylon fleece, sweat pants, and pajama bottomsال يُسمح ) •

 د حتى الكاحل.   يجب ان يكون بنطلون الجينز أزرق داكن المتعارف علية ، ثابت من الخصر ويمت  •

•  

 األحذية

 .يجب ارتداء األحذية دائًما •

 .(rollers/wheelsال يُسمح باألحذية ذات ) •

 spiked heels, combat boots, steel‐toed boots, orألسباب تتعلق بالسالمة  ال يُسمح بأحذية) •

backless shoes( وبضمنها أحذية )including Crocs, clogs, house shoes, flip‐flops, and 

sandals .)  

 

 الهويات )بطاقة الهوية( 

 يجب على  جميع الطالب إرتداء بطاقة الهوية دائماً.   •

 .أل يُسمح للطالب بتشويه البطاقات. ويجب أن تكون المعلومات الخاصة بالطالب المعرف مرئية بوضوح •

 .دثمن إستبدال البطاقة خمس دوالرات . ثمن إستبدال الشريط دوالرواح •

 بطاقة الهوية مطلوبة في جميع فعاليات مدرسة بيرشينج.  •

 المالبس الخارجية

في  "Pershing" بلوزات / كنزات بلون سادة وعليها  شعاريمكن إرتداء ال درجة الحرارة متقلبة في مبنى المدرسة .  •

واألحمر للصف السابع الصفوف الدراسية. يجب أن تكون بلون الزي الخاص بالصف )الرمادي للصف السادس 

 .وبنفس لون الزي الخاص بالصف  (Zipped jacketsواألسود للصف الثامن(. كما يُسمح أيًضا بإستخدام السترات )

 ال يُسمح بإستخدام البطانيات في المدرسة مطلقاً. •

 

الزينة المالبس اإلضافية وقواعد  

التعليمية غير مسموح بها. وهذا يشمل أي شيء  يعكس العصابات  المجوهرات التي تصرف اإلنتباه عن العملية  •

والموت واالنتحار والعنف والسحر والمخدرات والجنس  والعرق  والجنس و والشتيمة والكحول أو أي شيء آخر يعتبر 

 غير مناسباً.

 .األطواقال يسمح بسالسل المحفظات أو  •

، واألوشحة وغيرهما( أو أدوات تصفيف  ( bandanasوالعصبات) "caps ال يُسمح بارتداء غطاء الرأس )القبعات  و" •

 ."  أو غيرها(. يُسمح  دائماً بإرتداء أغطية الرأس لألغراض الدينيةpicks الشعر )أمشاط أو"

 .النظارات الشمسية غير مسموح بها •

 .الوشم أو العالمات باألقالم على الجلد بشكل ظاهرغير مسموح بها •

 زام بالزي المدرسيأيام عدم اإللت

 .قميص البولو غير مطلوب ولكن يجب إرتداء قميص بأكمام •
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 ليس من الضروري أن تكون ألوان القمصان بلون مستوى الصف وال يجب أن يكون لوناً سادة.  •

 بس فيها أي تطريزمزعج أو مسيئيجب أن التكون المال •

 .إلخ (spandex pants)( )سروال اليوغا( و البجامات و Leggingsال يُسمح بإستخدام ) •

 .يجب أال يقل طول التنانيرأوالسراويل القصيرة عن ثالث إنجات فوق الركبة •

 القصيرة الممزقة أو الصغيرة الحجم أو الضيقة أو المترهلة.  لل أو القمصان أو السراوييلن يُسمح بالبناط •

 التعليميةإدارة المدرسة هي الحكم النهائي بشأن ما يعكرالعملية 

 

 الدرجات

 ختياريةإلخصائص)أصناف( قياسية لجميع المقررات األساسية واللغة األجنبية والدروس ابيرشلنج المتوسطه  تتضمن مدرسة

)ماعدا الفنون الجميلة  والتربية الرياضية( ولكل  مادة دراسية لها الحد األدنى من الدرجات بحيث ال تتعدى أي مهمة من الدرس 

َ  ٪20أكثر من   .من الدرجة الكلية للطالب. سيتم تخصيص درجتين على األقل أسبوعياَ. وسيقوم المعلمون بنشرالدرجات إسبوعيا

 

 

 

 تعريف األصناف:

عبارة عن نشاط أو مهمة تتيح للمعلم والطالب  (:Classwork / Quizzesاألعمال الصفية و اإلختبارات الموجزه ) •

تحديد ما يعرفه الطالب بالفعل أو ما تعلموه وكذلك المجاالت التي يمكن التخل فيها ومعالجتها. ويمكن أن يشتمل العمل 

في الصف على نشاط أو مهمة يقوم الطالب بها أو يعمل بشكل متكرر لغرض تحسين أو تحقيق الكفاءة. المشاركة ليست 

فقط )باستثناء الفنون الجميلة والتربية  شكالً كافياً من أشكال التقييم  لذا لن يتم منح الدرجات على أساس المشاركة 

 .% من الدرجة60ال تعتبر المشاريع الكبيرةعمل صفي.   الرياضية(

 

خارج الصف الدراسي. هي أي نوع من الممارسة أو المهمة المستقلة التي من المحتمل أن تكتمل  الواجبات المنزلية •

 .٪ من الدرجة 10المشاريع الكبيرة ال تعتبر درجة في الواجب المنزلي. 

 

)اثنان عىل األقل لكل دورة( هي تقييمات تستند عىل أساس المناهج الدراسية  اإلختبارات / تقييمات األداء / مشاري    ع األداء •

ي يتقنها الطالب. وعىل وجه التحديد  تقييمات 
ي تقيس المهارات والمعارف الت 

ي المنطقة التعليمية والت 
القائمة عىل المعايير ف 

ي هي تقييمات تستند عىل المالحظة والحكم عىل جودة المهارة أو 
المنتج. تقييمات األداء هي المنتج واألداء والمشاري    ع  األداء الت 

ات  )مثل مقاالت األعمال الفنية والعروض البرصية والنماذج  واإلتصاالت المتعددة األغراض والعروض الشفهية والخير

ية والعروض الحية أو المسجلة(.   . ٪ من الدرجة 30المختير

 

 همنزليالواجب ال

 النقاط بعض  . قد يتم خصم تحل محل الدرجة األصليةلن  هالواجبات المنزلية كفرصة للتعلم ولكنامن تصحيح  الطالب يتمكن قد 

ستمرار في إكمال الواجبات المنزلية إللطالب الذين يفشلون بإحتجاز أكاديمي تعيين علمين . يمكن للمعند عدم إنجاز اي مهمة. 

 .أوالصفية

 

 الغيابات

يوًما واحدًا لكل يوم تغيبوا فيه ) أوعندما يستلموا الواجبات(  لتقديم إعمالهم الدراسية المتأخرة أو سيتم منح الطالب الغائبين 

 حتى يلتقوا في الدرس القادم . الطالب مسؤول عن المطالبة في طلب المهام التي إفتقدها خالل فترة الغياب.

 

 األعمال الدراسية المتأخرة

يه لم تكتمل خالل فترة الفصل الدراسي. األعمال الدراسية الصفية يجب إنجازها في العمل المتأخرهو أي مادة دراسية صف

 اليوم الذي يكلف فيها الطالب ويتم إستالمها من فبل المعلم.  

 

 إعادة اإلختبار
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ن درجة يجب أن يقوم المعلمين بتوفير فرصة للطالب إلعادة اإلختبارات أوالتقييمات أو مشاريع األداء الرئيسية عندما تكو

درجة ، وسوف يقوم المعلم إعادة تقيم الطالب بنفس مستوى المهارات.  ومع ذلك قد يتم  70التقييم التي يستلمونها أقل من 

تقديم تباين مختلف في التقييم وفقًا لتقدير المعلم. يجب إكمال جميع عمليات إعادة التقييم في غضون أسبوع واحد من وقت 

سيكون تقدير الطالب في كتاب التقديرات ألي عملية إعادة تقييم  هوالمعدل المتوسط للتقيم األصلي  إعادة التقييم إلى الطالب.

 والدرجة الجديدة .  

 

 معدالت األسابيع الستة الغير مكتملة

ه قد يعطي المعلم درجة "غير كاملة" في دورة  وضع الدرجات ألي طالب ال يكمل المهام أو التقييمات بسبب الغياب أو غير

من الظروف المخففة. ويجب حسم الدرجة "الغير كاملة" مباشرة بحلول نهاية دورة وضع الدرجات القادمة بعد دورة وضع 

 الدرجات التي تم فيها إعطاء الدرجة الغير كاملة. 

 

 إختبارات منتصف الفصل الدراسي واإلمتحانات النهائية )دورات اإلئتمان للمدارس الثانوية فقط(

٪ من الدرجة  25( في المدارس الثانوية سيتم إحتساب االمتحان النهائي بنسبة credit coursesات اإلئتمان)في جميع دور

 .النهائية للطالب. وال يجوز للطالب إعادة اإلختبار النهائي من أجل الحصول على درجة أعلى

 

 

 الخيانة األكاديمية

أي نوع من أنواع الغش التي تحدث في الممارسات األكاديمية أو سوء السلوك األكاديمي هو خيانة األمانة األكاديمية 

 الرسمية. يشمل سوء السلوك األكاديمي على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

 الغش

 الغش يشمل ما يلي:

 .الحصول على عمل أو معلومات من شخص آخر •

أخر أو معلومات من ورقة إمتحانية  إستعمال المالحظات الغير المصرح بها أو دراسة مساعدة أو المعلومات من طالب •

 لطالب أخر.  

 .التواصل في اإلجابات مع شخص آخر أثناء االمتحان •

 .تغيير األعمال بعد إعادتها ، ثم تقديم العمل إلعاد الدرجة •

 .السماح لشخص آخر بإنجاز األعمال الدراسية •

 اإلنتحال )السرقات األكاديمية(

أفكار شخص آخر أو كلماته أو أقواله أو غير ذلك من األعمال كعمل خاص به دون إعتراف أو اإلنتحال يمثل إعادة تقديم 

 :إقتباس مناسبين.ومن أمثلة اإلنتحال ما يلي

النسخ حرفياً )كلمة كلمة( بإستخدام عبارات أو مصطلحات محددة من مصدر أو مرجع شفهيًا أو مطبوًعا أو من  •

 اسبيناإلنترنت دون اإلسناد والتثبيت المن

 إعادة الصياغة )إستخدام الكلمات المكتوبة لسخص أخر أو أفكارة( كما لو كانت أفكارة الشخصية.  •

 إذا تم ضبطك تغش أو تنتحل فسيتم إعطائك درجة صفرفي المهمة. 

 

 الرسوم

( بالمشاركة في الفعليت لن يُسمح للطالب الذين بذمتهم رسوم مدرسية )مثل الكتب المدرسية أو ألعاب القوى أو األندية أوغيرهما

الالمنهجية األخرى مثل ألعاب القوى أو األندية أو الرقص أو الرحالت الميدانية أو أي فعاليات أخرى  ذات عالقة بالمدرسة حتى 

 يتم دفع جميع الرسوم. قد يتم دفع الرسوم في مكتب اإلستقبال من األثنين إلى الخميس من الساعة  الثامنة صباًحا إلى الساعة

 .الرابعة مساًء. ) المبلغ نقداًوبالضبط فقط(

 

 بطاقات المرور بين الردهات

خه من قِبل المعلم ، ليكون في الممرات أثناء وقت الفصل  يجب أن يكون لدى الطالب بطاقة مرور مكتوبه بخط اليد وموق عه ومؤر 

 .لى أو األخيرة من أي فترة دراسيةالدراسي. ال يسمح للطالب أن يكونوا في الممرات خالل الدقائق العشرة األو
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 المفقودات

إذا فقدت شيئاً  فيرجى التفتيش عنة في  مكان المفقودات الواقع في مدخل المقصف)الكافتريا( ومكتب اإلستقبال. سيتم التبرع بكل 

سيتم حفظ جميع األجهزة (. Pershingالمواد التي لم تتم المطالبة مرة كل أسبوعين إلى منظمة محلية تختارها مدرسة )

 .اإللكترونية في مكتب اإلستقبال

 

 فترات الغداء وتسليمة 

 .يمكن للطالب إستخدام دورات المياه بجانب المقصف)الكافتريا( قبل أو أثناء الغداء •

 .ال يجوز للطالب إستخدام دورات المياه في الممرات الدراسية خالل فترة الغداء •

 .صفوفهم مباشرة بعد الغداءيجب على الطالب الذهاب الى  •

 تمنع المواد المصنوعة من الزجاج )مثل القناني الزجاجية( في المدرسة.  •

وهذا يشمل كيك  آل يُسمح للطالب أوأولياء األمور تقديم الطعام للطالب اآلخرين (HISDوفقاً لسياسة المنطقة التعليمية) •

 تعيد الميالد والكعك والمعجنات وغيرهما.

 .ولة منفصلة للطالب الذين يرغبون في تناول الغداء مع أولياء أمورهمسيتم توفير طا •

نظًرا لضيق وقت الغداء  يجب على الطالب الحضور إلى المدرسة ومعهم غذاءهم يوميأ أو التخطيط لشراء وجبة  •

بأرسال الغذاء  المدرسة التسمحالغداء. الطالب مسؤول إستالم الغذاء من مكتب اإلستقبال عندما يرسل من قبل والدية. 

 الى الطالب من قبل شركات التوصيل الخارجية. 

 

 إيصال أولياء األمور والطالب  

Parent Student Connect ا المنطقة التعليمية تسمح للمستخدمين المسجلين )أي أولياء األمور والطالب( هي خدمة تقدمه

الخاص بالمعلم.  أن برنامج إيصال أولياء األمور  GradeSpeedبالدخول لمراجعة درجات الطالب في يوم إدخالها في برنامج 

الحضور ونتائج إختبارات التحصيل الدراسي وبطاقات  يتيح للمستخدم أيًضا مراجعة المهام وتقاريرالتقدم وسجالت  والطالب

التي ترسل رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية  في ”  triggers“تقارير الدرجات وغيرهما . ويمكن للمستخدمين أيًضا إعداد 

. ويمكن الحصول على المحدد أو في حالة تغيب الطالب أو تأخره عن الدراسةحالة إنخفاض درجات الطالب عن المعدل المتوسط 

وهي أفضل أداة لمراقبة درجات  Parent Student Connectمعلومات حول كيفية التسجيل وإستخدام البرنامج على موقع  

 طفلك بشكل منتظم. 

 

 زي التربية الرياضية  

ب على الطالب إرتداء مالبس التربية الرياضية الرسمية  الخاصة بمدرسة بيرشينج ، وهذه  المالبس متوفره للشراء في مخزن يج

(.  وخالل الطقس البارد يمكن للطالب إرتداء بنطلون ويجب أن يكون اللون بمستوى الصف وأي بلوز PTO Schoolالمدرسة )

 لتربية الرياضية.  اليسمح بإرتداء السترات والمعاطف.   معتمد من قبل المدرسة وبموافقة معلم ا

 

 السجالت

إذا كنت بحاجة إلى طلب نسخة من سجل درجاتك ، بما في ذلك  سجالت اإلختبارات وبطاقات التقارير ، فيمكنك ملء إستمارة 

"Transcript Request أيام  3ساعة ) 72لنسخ خالل " وإرساله إلى  مكتب اإلستقبال وسوف يوم مسجا مدرستنا  بتزويدك با

 .عمل( من تاريخ إستالم طلبك

 

وإذا كنت بحاجة إلى تحديث معلوماتك الشخصية مثل  العنوان أو رقم الهاتف أو أي معلومات إتصال أخرى فأنك بحاجة ف إلى 

" الموجود في ا مكتب اإلستقبال. وسيتم التأكد من   Student Information Change ملء  إستمارة "تغيير معلومات الطالب

 .جميع المعلومات

 

 بطاقات التقارير والتقارير المرحلية

سترسل بطاقات الدرجات إلى المنزل كل ستة أسابيع ويتم إعداد تقارير تقدم  الطالب في منتصف كل فترة لوضع الدرجات.  أن  

)ممتاز(. الطالب وأولياء األمور لديهم  "E" )ُمرضي( أو "S" ك المقبولة هيوما فوق.  وأن درجة السلو 70درجة النجاح هي 

خمس فرص لتحديد ومعالجة أي مشكلة في درجات الفصل الدراسي ) ثالث تقارير خاصة بتقدم الطالب الدراسي وتقريرين عن 

قدم إلى المنزل ، فإتصل بالمدرسة. في : إذا لم يحضر الطالب بطاقة الدرجات  أو تقرير التأولياء األموربطاقات الدرجات(.  

 .معظم األحيان، يكون الطالب قلقين بشأن درجاتهم وال يريدون ببساطة مشاركتها مع أولياء أمورهم

 

 

https://publicapps.houstonisd.org/ParentStudentConnect/login.aspx?ReturnUrl=%2fParentStudentConnect%2fdefault.aspx
https://publicapps.houstonisd.org/ParentStudentConnect/login.aspx?ReturnUrl=%2fParentStudentConnect%2fdefault.aspx
https://publicapps.houstonisd.org/Registration/registration/default.aspx
https://publicapps.houstonisd.org/Registration/registration/default.aspx
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 مخزن المدرسة

ب مخزن المدرسة الذي يلبي معظم إحتياجات مدرستك. ( Pershing PTOتديرمنظمة أولياء األمور والطالب في المدرسة)

المخزن قمصان وبلوزات بيرشينج والكتب واألقالم وأقالم الرصاص والورق والمجلدات واألقفال والكثير من اللوازم تتوفر في 

 المدرسية األخرى. يتم  أدارة مخزن مدرسة يرشينج بواسطة متطوعين من أولياء األمور طوال العام.

 

 وسائل النقل

سة المسجلين فيها مؤهلين للنقل بحافالت المنطقة التعليمية من محطات الطالب الذين يعيشون على بعد أكثرمن ميلين من المدر

النقل المنطقة التعليمية المعينة . الطالب الذين يعيشون خارج المنطقة التعليمية والذين لديهم أي وسائط نقل من غيرالمنطقة 

  حافالت المنطقة التعليمية. ( فأنهم غير مؤهلين للنقل بواسطة Magnetالتعليمية ومن غيرطالب الجذب الجي د )

هوالمسؤول عن تنظيم حميع خطوط النقل والجداول الزمنية. يرجى مالحظة أن قسم  قسم النقل في المنطقة التعليمية .1

طرق الحافالت وتعيين أقرب موقف جميع النقل قي المنطقة التعليمية  هو المسؤول وليس مدرسة بيرشلنج عن تحديد 

(. يمكن Pershing Middle Schoolتعليمية الى عنوان الطالب المثبت في ملف المدرسة)معتمد من قبل المنطقة ال

 Pershing Magnetالجذب الجي د في المدرسة)  تقديم المعلومات العامة وطلبات النقل بالحافلة من خالل مكتب

Office.) 

 مسؤوليات أولياء األمور: .2

A.  إستخدام الحافلة إمتياز ويمكن إيقاف خدمة النقل في أي وقت وفق ا  لقواعد قانون سلوك الطالب في المنطقة

 التعليمية. 

B.  تأكد  صباح كل يوم من إستعداد الطالب إلستخدام الحافلة عن طريق الوصول إلى محطة الحافلة المحددقبل

 عشرة دقائق من موعد اإلنطالق.

C.   المحددة من قبل المنطقة التعليمية فقط. يسمح لركوب الحافالت 

D.   .يجب إستخدام  محطات التوصيل والمغادرة البديلة في حالة الطوارئ فقط 

E. ناقش القواعد ولوائح النقل والسلوكيات المناسبة مع طفلك. 

F.  . المناطق التعليمية غيرملزمة بتقديم خدمات النقل بموجب القانون 

 

 مسؤوليات الطالب .3

A.  إستخدام الحافلة إمتياز ويمكن إيقاف خدمة النقل في أي وقت وفق ا  لقواعد  قانون سلوك الطالب في المنطقة

 التعليمية. 

B. .إلتزم بنفس قواعد السلوك كما تفعل في الصف 

C.  األشخاص في الحافلة جميعوكن مهذبًا مع إستخدم اللغة المناسبة. 

D.  .ممنوع األكل أو الشرب في الحافلة 

E.    .ممنوع رمي األشياء خارج نافذة الحافلة أو داخلها 

F. . إبق جالس دائمٍا ووجهك الى األمام حتى تصل 

G.  .طاعة سائق الحافلة 

H. إبق يديك وقدميك ورأسك داخل الحافلة دائًما. 

I. .إحترام متلكات المدرسه 

 

( ويجب على الطالب مغادرة الحافلة والذهاب  مياشرة Braes Blvdموقف وصول الحافلة الصباحي يقع على شارع) .4

 الى  منطقة المحددة لهم وحسب مستوى الصف. 

( مساء كل يوم.  يجب على الطالب ان يكونوا في أطراف الساحة  في Braes Blvdموقف المغادرة يقع على شارع ) .5

 . الساعة الثاثة وخمسة وخمسون دقيقة

عندما تصل حافلة المنطقة التعليمية متأخرة)بعد الساعة  الثامنة والنصف صباحاً( طالب تلك الحافلة سيحصلواعلى  .6

هم خالل خمسة دقائق أو يسجل وصولهم على بطاقة بطاقة دخول حال دخولهم المبنى وعلى الطالب الذهاب الى صفوف

 الدخول. 

 الدروس اإلضافية 

تقدم الدروس اإلضافية  قبل المدرسة خالل  فترة الغداء أو بعد المدرسة و ويعتمد ذلك على المعلم. يمكن للطالب حضور الدروس 

ينتظروا حتى يفشلوا في الدرس  ثم  يحضروا   ال اإلضافية مع المعلم المعين أو أي معلم آخر لنفس الدرس. يجب على الطالب أن
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اإلضافية المتوفرة  أو إبحث عنها في  لوحة الدروس اإلضافية. بادر وأخذ المساعدة في وقت مبكر. اسأل معلمك عن الدروس 

 اإلعالنات في المدخل أو تحدث مع المشرف. 

 

  (YMCAبرامج ما بعد المدرسة )

( McGovern-Stella Link Library( و )YMCAفي برامج مابعد المرسة التي تنظم في )يتم تشجيع الطالب على المشاركة 

و مدرسة بيرشينج. البرنامج تقدم  إثراء وأنشطة رياضية لطالب مدرسة بيرشينج. للمعلومات يجب على أولياء األمور اإلتصال بـ 

: Weekly Family YMCA at 713-664-9622 

  


