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 مجتمعنا 

( هي مدرسة البكالوريا الدولية المعتمدة ،والتي تقع في قلب الجالريا .  أن Sean McClishدة مديرها)امدرسة سانت جورج بليس  بقي

يمثل القوة المتدفقة وراء برنامجنا التعليمي الصارم والملتزم بتطوير الطفل ككل.   نحن مجتمع   (PYP)برنامج  السنوات االبتدائية 

 ومن جميع أنحاء العالم  ومن إجل  خلق عالم أفضل من خالل بلدا   41دولي  يتكون من طالب ومعلمين وأولياء األمور ومن أكثرمن 

 .التعليم

  

لرعاية الطالب الموهوبين والمتفوقين وبرنامج ما قبل الروضة  لألطفال بعمر األربع ( Vangurdنحن نستضيف برنامج الطليعة ) 

اجات الخاصة. طالبنا من ذوي التفكير االبداعي ودروس متنوعة لطالب ذوي االحتي  ( ELLسنوات وبرنامج متعلم اللغة األنكليزية )

والباحثين في  حل المشكالت ومن محبي التعلم . طالبنا يحضورون يوميا  دروس غنية في الفنون والموسيقى واللغة الصينية 

لمركز االعالمي ( وفي مختبر العلوم  وفي األبحاث والتطوير في اPSPE)الماندرين( والتربية الشخصية واإلجتماعية والرياضية )

 الجديد.  

 

 فريق القيادة  

Sean McClish    مدير المدرسة       smcclish@houstonisd.org 

Bethany Goodrich  مساعد المدير      bethany.goodrich@houstonisd.org 

Maxine Trice     منسق   الباكولوريا الدولية         madams1@houstonisd.org 

Candace Garvin Title I   منسق          cgarvin@houstonisd.org  

 الفريق اإلداري  

Aida Rodriguez    السكرتيرة arodri29@houstonisd.org  

Cynthia Bendy  المسجل  cbendy@houstonisd.org  

Chiffon Beveridge    الممرضة hbeverid@houstonisd.org  

Zamira Silva    موظفة  zsilva@houstonisd.org   

Estela Diaz                         موظفة            Estela.Diaz@houstonisd.org    

Noemi Ramirez   موظفة   noemi.ramirez@houstonisd.org    

Candy Zambrano   موظفة         czambra1@houstonisd.org  

 المعلمين 

Mera Afifi        )ماقبل الروضة)التمهيدي  mafifi@houstonisd.org  

Haley Boone   )ماقبل الروضة)التمهيدي  hboone@houstonisd.org  

Brittany Heath  )ماقبل الروضة)التمهيدي     Brittany.heath@houstonisd.org  

Victoria Sanchez )ماقبل الروضة)التمهيدي vsanch10@houstonisd.org  

Andreia Caroni    الروضة  Andreia.DantasCaroni@houstonisd.org 

Leanne McReynolds    الروضة   leanne.mcreynolds@houstonisd.org  
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Ruby Su-Son  الروضة        rsusun@houstonisd.org 

Sarah Quevedo           الروضة   squevedo@houstonids.org  

Amanda Haugen الروضة   Amanda.haugen@houstonisd.org 

Tracy Gilber             الصف األول  tgilber2@houstonisd.org 

Payton Hudson        الصف األول payton.laurie@houstonisd.org  

Paige Scholler  الصف األول  paige.scholler@houstonisd.org 

James Scott   الصف األول jscott15@houstonisd.org  

Jenny Smith   الصف األول jenny.smith@houstonisd.org  

Amy Angelino  الصف الثاني  amy.angelino@houstonisd.org  

Brittney Batson   الصف الثاني bbatson@houstonisd.org 

Leah Bouteller   الصف الثاني   lboutell@houstonisd.org  

Alexandra Hauser  الصف الثاني alexandra.hauser@houstonisd.org 

Jessica Morales  الصف الثاني jmorale6@houstonisd.org  

Jaleel Belgrave  الصف الثالث jaleel.belgrave@houstonisd.org 

Anila Khan    الصف الثالث akhan4@houstonisd.org  

Megan King    الصف الثالث mking13@houstonisd.org  

Anh (Anna) Le   الصف الثالث anh.le@houstonisd.org    

Angela Wrigglesworth الصف الثالث  angela.wrigglesworth@houstonisd.org    

Dominique Demoss             الصف الرابع         dominique.demoss@houstonisd.org        

 Prima Jenkins                        الصف الرابع           prima.jenkins@houstonisd.org 

Hayley Nelson                      الصف الرابع         Hayley.nelson@houstonisd.org  

Patricia Thibodeaux       الصف الرابع    patricia.thibodeaux@houstonisd.org  

Madeline Veliz    الصف الرابع madeleine.veliz@houstonisd.org 

Olga Catoni     الصف الخامس ocatoni@houstonisd.org 

Nina Hutcheson  الصف الخامس        nina.hutcheson@houstonisd.org 

Rhianna Aparicio  الصف الخامس rhianna.aparicio@houstonisd.org  

Lauren Kussmaul  الصف الخامس lkussmau@houstonisd.org  

Yolanda Tzoc              الصف الخامس        yolanda.tzoc@houstonisd.org 
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Brittney Staggs  PSPE  bstaggs@houstonisd.org 

Brian Sensabaugh   الفنون  bsensaba@houstonisd.org 

Betty You    اللغة الصينية byou@houstonisd.org 

Sarah Lynch     مختبر العلوم slynch2@houstonisd.org 

Madeline Gonyner            الموسيقى     madeline.gonyner@houstonisd.org 

Maria Bertel          المركز اإلعالمي     maria.bertel@houstonisd.org   

Pat McNeil   التدخل التعليمي      pmcneil@houstonisd.org 

Nanette Musters  التدخل التعليمي  nmuster1@houstonisd.org  

Roxane Hrar                       التدخل التعليمي     roxane.hrar@houstonisd.org 

Sarah Shea                 المتفوقين والموهوبين       sshea@houstonsid.org   

Joe Downing               الموارد          joe.downing@houstonisd.org 

Angelina Okorafor PALS     angelina.okorafor@houstonisd.org 

Jessica Burgan  SLL   jessica.burgan@houstonisd.org  

 

 

 بمن تتصل؟  

إذا كان لديك أسئلة أو إستفسارات بشأن الوضع الدراسي أو السلوكي لطفلك، يرجى اإلتصال بمعلم طفلك عبر البريد اإللكتروني قبل 

 االتصال بالعاملين األخرين في المدرسة. 

 موضوعات خاصة 

ية يرجى االتصال باألشخاص التالية أسماؤهم إذا كان لديك أسئلة بخصوص الموضوعات الخاصة التال  

  Cynthia Bendy cbendy@houstonisd.org التسجيل 

  Maxine Trice madams1@houstonisd.org منهاج البكالوريا الدولية

.Bethany Goodrich bethany.goodrich@houstonisd الموهوبين والمتفوقين 

org  

  Candace Garvin cgarvin@houstonisd.org  لجنة تقييم كفاءة اللغة

STAAR   إمتحانات Candace Garvin cgarvin@houstonisd.org  

 Maxine Trice sgpafterschool@gmail.com مابعد المدرسة  (Dragons)برامج
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  Chiffon Beveridge hbeverid@houstonisd.org الشؤون الصحية / األدوية  

  Zamira Silva zsilva@houstonisd.org المتطوعيين  

Joe Downing joe.downing@houstonisd.or التعليم الخاص 

g 

  Marcus Fields التكنواوجيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمة 

 مدرسة سانت جورج بليس 

مدرسة سانت جورج بليس  تُمكن المتعلمين ليصبحوا  ذوي مبادئ ومروءة ومواطنين يُشيّدون المعنى بشكل صارم من خالل خبرات 

التعلم القائمة على الخبرة ، نحن وبعقول وقلوب متفتحة نحتضن ونحترم ثقافة التنوع وطرق التعلم والعيش في مجتمع دولي حيث بناء 

 مدى الحياة.  المعرفة هي عملية مستمرة

 مهمة  

 ( PYPبرنامج  الباكالوريا الدولية للسنوات االتحضيرية ) 

 

 

يهدف برنامج البكالوريا الدولية لتطوير المعرفة والبحث لدى الشباب ورعايتهم والذين سيساعدون في خلق عالم أفضل من خالل  

 التفاهم واإلحترام بين الثقافات. 

مع المدارس والحكومات والمنظمات الدولية لتطوير برامج طموحة  وبتقييم دقيق.  ولتحقيق هذه الغاية، تعمل المنظمة   

هذه البرامج تشجع الطالب في جميع أنحاء العالم ليصبحوا متعلمين نشطاء وذوي مروة على مدى الحياة  ويستوعبوا األخرين   

 . ابإختالفهم وإمكانية أن يكونوا على صواب أيض
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mailto:joe.downing@houstonisd.org
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(PYP) لسنوات االتحضيريةابرنامج 

 

 

 

ان العناصر األساسية  في إطار منهاج السنة التحضيرية  وهي :  المعرفة ، والمفاهيم  ، والمهارات ، والمواقف والعمل ستقوم بإعداد   

ة تعليمية طموحة  طالبنا ليكونوا من الناجحين ليس األن وحسب وإنما في المستقبل أيضا   . والهدف من السنة التحضيرية هو خلق تجرب

برنامج البكالوريا الدولية في مدرسة سانت وصارمة وذات صلة وتركز على الموضوعات والقضايا التي تمتد في جميع التخصصات. 

 .جورج  بليس هو نقطة انطالق في تعلم طفلك
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 .2021-2020والطالب للعام الدراسي  ألولياء األمورتحديثات العد لمعرفة طالع على قسم التعلم عن بُ إليرجى ا

 بعد الظهر. 3:00وتنتهي الساعة  ا  صباح  7:30تبدأ المدرسة في الساعة 

 الجدول اليومي  

  إفتتاح بناية المدرسة   7:05 ●

 السماح للطالب دخول البناية واإلنتظارفي الكافتريا.   ■

 دقيقةسوف اليكون الطالب تحت األشراف  قبل الساعة السابعة وعشرون  ■

 يدق الجرس األول    7:20 ●

 ينتقل الطالب الى الصفوف   ■

  في الصفوفتبدأ خدمة الفطور ■

 يدق الجرس المتأخر    7:30 ●

 يبدأ التدريس في الصف   ■

  دقيقة يأُشرون بأنهم متأخرين.  وثالثونالطالب الذين يصلون بعد السابعة  ■

 

 اإلعالنات الصباحية   7:35 ●

 الغذاء من الروضة الى الصف الخامس(فترة ) 10:45- 1:15 ●

 اإلنصراف   3:00 ●

 

 دقيقة يوميا    45لكل صف من الصفوف لدية حصة إغناء لمدة 

  

 الوصول  

 من األثنين الى الجمعة  و  7:30تبدأ المدرسة من الساعة 

لحين يدق 7:20 وسيكونوا تحت اإلشراف في الكافتريا حتى الساعة خمسة دقائق يسمح للطالب دخول البناية في الساعة السابعة و ●

  الجرس.  

  سيرات األمامية أو الخلفية. ميمكن ألولياء األمور إيصال أطفالهم عبرمسارب ال ●

 ي.  يمكن ألولياء األمور إنزال أطفالهم  فقط في المسرب الخلفي واليسمح لهم الترجل من سياراتهم أوإيقافها في المسرب الخلف ●

إيقاف سياراتهم في موقف سيارات الزائرين وهناك أماكن للزائرين في يجب عليهم  إذا كان أولياء األمور بحاجة الى دخول البناية  ●

 .  Hidalgo الموقف األمامي أو الموقف الخلفي على شارع

 يسمح ألولياء أمور الطالب دخول البناية في الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة  ●

سمح ألولياء األمور بإنزال الطالب في منتصف أي مسرب فية حركة. يجب على اأولياء األمورالسياقة في ممر السيارات  ال يُ  ●

 المخصص أو الوقوف في المكان المخصص لوقوف السيارات قبل السماح لطفلهم بالخروج من السيارة. 

 

 توصيل الطالب صباحا  

أولوياتنا في مدرسة )سانت جورج بالس(.  ولهذا فإننا نحد من الوصول إلى المناطق تعد سالمة وأمن طالبنا وموظفينا من أول 

نطلب من أولياء األمور توديع أبنائهم أمام المدرسة وعناقهم في المنطقة   التدريسية والحمامات من أجل توفير بيئة آمنة لجميع طالبنا.

ة وسالكة  لطالبنا واإلنتقال بسالم الى صفوفهم صباحا . لن  ( فأن هذا يساعد على أن تكون الممرات واضحHug Zoneالخصصة)

 يتمكن أي من أولياء األمور إصحطاب الطالب إلى الفصل الدراسي.

 

  

 التأخر 

. الطالب الذين يدخلون المبنى 7:30هذه هي بداية اليوم الدراسي  . يدق الجرس الثاني الساعة . 7:20دق الجرس األول في الساعة ي

 سيتم تإشيرهم متأخرين.   7:30بعد الساعة 
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 اإلنصراف  

 المطلوب من جميع عوائل مدرسة )سانت جورج بالس( إبرازبطاقات السيارات أو المشاة عند إستالم أطفالهم من  المدرسة.  

رسة بطاقات جديدة للسيارة أوللمشاة في بداية كل عام دراسي ولن تقبل بطاقات السيارات أو المشاة القديمة. إذا فقد الوالد ستصدر المد

 .دوالرات 5أو ولي األمربطاقة السيارة أوالمشا ة فيمكن إصدار بطاقة  بديلة بقيمة 

ة الصادرة من المدرسة  فسيُطلب منهم إبالغ  مكتب المدرسة  إذا لم يكن لدى الوالدين  أو أولياء األموربطاقة السيارة أو المشا 

 األمامي وإظهار بطاقة الهوية الشخصية التي فيها صورة للتأكد من  هوية األشخاص من اجل أخذ أطفالهم.     

المشاة الصادرة عن المدرسة أن  يرجى المالحظة أثناء عملية اإلنصراف ، يجب على  أولياء األمور الذين ليس لديهم بطاقة السيارة أو 

 .إلصطحاب طفالهم 3:10ينتظروا حتى نهاية اإلنصراف في الساعة 

عليهم إتباع تعليمات اإلنصراف  (Dragons After School Programعلى الطالب الذين يغادرون  بعد برنامج  ما بعد المدرسة)

 . (Dragons After Schoolالخاصة ب)

 

 يوميا .   2:50اعة  اإلنصراف من المدرسة الس

 

 ركاب السيارات 

الطالب الذين يذهبون الى المنازل بواسطة السيارات الخاصة يعتبرون من ركاب السيارات. جميع ركاب السيارات سيتم إصدار لهم 

بطاقتين رسميتين من مدرسة سانت جورج بليس خاصة بالسيارات وفي بداية السنة.   يجب وضع هذة البطاقات في السيارات في مكان 

ذ أطفالهم عندما يكونوا في مسارب السيارات.  أي سيارة بدون بطاقة مدرسة سانت جورج الرسمية ظاهر للعيان عند قدومهم ألخ

 سيطلب من السائق إيقاف السيارة وإظهار بطاقتة الشخصية التي تحمل صورة  الى المكتب الرئيسي للمدرسة قبل أن يصطحب الطالب. 

سيتم إستالمهم من  فقط (   Lozano, Catoni, and Sutphin طالب ماقبل الروص والروضة والصف الخامس )صفوف •

 من مسرب السيارات الخلفي . 

فقط(  سيتم إستالمهم من مسرب   Kussmaul and Hutchesonصفوف الصف الثاني والثالث والرابع والخامس )  •

 السيارات األمامي.  

يأخذوا أطفالهم. وسيطلب من أولياء األمور  يجب على ولياء األمورالذين يقودون السيارات أن يعرضوا بطاقة السيارة عندما  •

 :مرتين إظهار البطاقة

 المرة األولى عند المناداة   •

 المرة الثانية عندما يدخل الطفل السيارة.  •

* العوائل التي لديها أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة ستستلم أطفالهم حسب جدول مسرب سيارة الطفل األكبر سنا .  على 

سبيل المثال: الطفل في ماقبل الروضة الى الصف األول ولدية أخ في الصف الثاني الى الرابع سيتم إستالمة من المسرب األمامي  

 حسب جدول الطالب األكبر. 

يجب علية 3:00إذا كان أحد الوالدين جاء إلستالم طفلة بعد الساعة   3:00سيتم المناداة على ركاب السيارات الساعة في الساعة  

بشكل مستمر إيجب التسجيل في   3:05إيقاف السيارة  وإستالم الطفل من المكتب األمامي للمدرسة. الطالب الذين يتم إستالمهم بعد 

 لقاء رسوم.   (Dragons After Schoolة)برنامج مابعد المدرس
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 ال يُسمح باستخدام الهاتف الخلوي في مسارالسيارات.

 المشاة 

( (.  سيتم  Hidalgoيعتبر الطالب الذين يسيرون الى المنزل مشاة . وسيتم إستالم جميع المشاة من بوابة الملعب األمامية )الخروج من 

على جميع أولياء األمور إبراز بطاقة المشاة قبل السماح ألوالدهم   ة في بداية السنة . إصدار بطاقتين مدرسيتين رسمية لجميع المشا

اإلنصراف من المدرسة. على أولياء األمور الذين اليحملون بطاقة المشاة يجب مراجعة المكتب األمامي وابراز الهوية الشخصية ذات 

 الصورة قبل السمح لهم  إصطحاب أوالدهم.  

 

 فقدان البطاقة 

بعد إنتهاء    3:05إذا فقد أولياء األمور بطاقة المشاة أو السيارة  يجب إبالغ مكتب وإظهارهويتة الشخصية .  تبدأ هذة العملية في الساعة  

 عملية اإلنصراف. 

 التغيير في طريقة وصول الطالب الى المنزل 

ة وصول الطالب الى المنزل. اآلباء الذين يرسلون أحد يجب على أولياء األمور إبالغ المدرسة كتابة  إذا كان هناك أي تغيير في طريق

أفراد العائلة أوأحد األصدقاء إلستالم أطفالهم بحاجة الى إبالغ المدرسة بإسم الشخص الكامل الذي سيقوم باإلستالم والتأريخ.  وتقع  

فإن أي شخص  خاصة بالمشاة أوالسيارة. على عاتق الوالدين مسؤولية تزويد الشخص الذي سيقوم بإستالم إبنائهم ببطاقة المدرسة ال

ليس لديه  بطاقة المدرسة الخاصة بالمشاة أو السيارة علية مراجعة المكتب الرئيسي وإبراز الهوية الشخصية النافذة التي تحمل 

ب وكذلك  صورة  قبل السماح لهم بإصطحاب األطفال.   ونحن ننصح أولياء األمور بإرسال رسالة إلكترونة الى معلم صف الطال

المكتب األمامي عن أي تغيرات في طريقة وصول الطالب الى المنزل. ) تجدون جميع  العناوين أإللكترونية لطاقم المدرسة  على  

 من الدليل(.   3الصفحة 

لكتروني نحث أولياء األمور على إبالغ المدرسة عن أي تغيرات التغيرات  في وقت مبكر من اليوم. وال يمكن ضمان إستالم أي بريد إ

 . 1:00من معلم الصف بعد الساعة  

 إستالم الطالب مبكرأ  

. ومع ذلك، فمن المهم أن  يمضى الطال ب في  03:00نحن نتفهم أنه في الظروف القصوى قد يتوجب إستالم الطالب قبل الساعة   

وم الدراسي جلب بطاقة المدرسة الخاصة  الصف يوم تعليمي كامل.  يجب على أولياء األمور اللذين يودون إستالم أطفالهم أثناء الي

 بالسيارات أو إبراز الهوية الشخصية التي فيها صورة الى مكتب اإلستقبال قبل السماح لهم بإصحاب أطفالهم.  

. يرجى التخطيط ألستالم طفلك وفق ذلك. سوف لن يتم السماح للطالب بالمغادرة مع 02:30سوف لن يسمح للطالب باإلنصراف  بعد 

اد الذين ال تكون أسمائهم مدونة في سجل الطالب.  سيتعين على أولياء األمور إبالغ المدرسة خطيا  بأسماء األفراد الذي  يسمح لهم األفر

 .بإصطحاب  أطفالهم من المدرسة 

 يلزم اأولياء األمور إبالغ المدرسة خطيا   إذا كان هناك أي تغيير في طريقة ذهاب الطفل الى المنزل.  

 وقوف السيارات إجراءات 
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موقفا  لسيارات الزوار على طول الصف األمامي   13هناك مواقف لسيارات الزوار في مواقف السيارات  األمامية والخلفية .  هناك 

في موقف السيارات الخلفي. ال يسمح ألولياء األمور إيقاف السيارات في المواقف الخصصىة للموظفين.  الزوارالذين يختارون الوقوف 

موقف السيارات الخلفي عليه السير إلى الى مكتب المدرسة األمامي للتحقق من هويتهم من قبل موظفي المكتب الرئيسي.  لن يسمح في 

 .ألي زائرالدخول من الخلف إال إذا كان بصحبة موظف من مدرسة سانت جورج بليس

ف المخصصة لذوي اإلعاقة. قد تبلغ الغرامات لتصل سيتم السماح للسيارت التي تحمل رخصة ذوي اإلعاقة فقط بالوقوف في المواق

 دوالر عند الوقوف بشكل غير قانوني في موقف سيارات المعاقين. 500

 (.  ال يسمح للزوار إيقاف سياراتهم في هذين الموقفين.  PTO هناك موقفين لوقوف السيارات محجوزة لمجلس األباء والمعلمين) 

 الحضور 

 مقابل التعليم في المدرسة . عد نظر قسم التعلم عن بُ إ المعلوماتلمزيد من 

الحضور في غاية األهمية. عندما يتغيب  الطالب عن المدرسة  فإنهم سيفقدون خبرات تعليمية مهمة  التي من شأنها أن تؤثر بشكل 

 .مباشر في النجاح الشامل في المدرسة

أن يكون الطالب حاضرين في صفوفهم في هذا الوقت ليتم إحتساب وقت الحضورر . ويجب 9:20يتم أخذ الحضور كل يوم في الساعة 

 لهذا اليوم.  

  المذكرات مذكرة طبيب إلخ(. أرسل جميع أومدرسة سانت جورج بليس تطلب وثائق لتبرير غياب الطالب )حالة طوارئ موثقة 

 .  zsilva@houstonisd.orgعلى  Zamira Silvaواألعذار إلى

ثالث مرات في السنة الدراسية. يجب على الطالب الغائبين ولمن التوثيق تصل كشكل من أشكال  مقبولة  أولياء األمور مذكرات عذر

العودة  بعد األمامي في غضون ثالثة أيام اإلستقبال إلى مكتب ويُسلم أو الطبيب  ولي األمر سواء من   مكتوب أو المتأخرين تقديم عذر

 .الغياب بدون عذر وسيبقى عذر الطالب المقدمة بعد هذا الموعد النهائي مذكراتإلى المدرسة. ال يمكن النظر في 

الدراسي بمستواهم  البقاء المقررة قد يواجهون  الدراسة أيام إجمالي٪ من 10 ونسبة معايير الترقية: الطالب الذين تغيبوا دون عذر 

 نتظار أن تكون المدرسة الصيفية مطلوبة للترقية. إفي  و الحالي

 التأخر 

يعتبر التأخر موضوع تأديبي ويمكن ان  يرافقه بعض العقوبات المناسبة للطالب ( HISDوفقا لسياسة الحضور في المنطقة التعليمية )

 . 7:30المدرسة بعد الذي يتغيبون بشكل مستمر.  يعتبرأي طالب متأخرا  عندما يصل 

 :عواقب التأخر المزمن تشمل ما يلي

 الخطوة األولى : رسالة تحذرك بعدد الغيابات 

 الخطوة الثانية: مكالمة هاتفية من أحد العاملين في المدرسة لتذكير أولياء األمور بأهمية  حضور الطالب في الوقت المحدد يومي ا

 بالمشاركة في األنشطة المدرسية )الرحالت الميدانية أو فرق الرقص أو الفعاليات الخاصة األخرى(الخطوة الثالثة: قد ال يُسمح للطالب 

 دم تجديد النقل ) بالنسبة للطالب من غير المنطقة السكنية فقط( عالخطوة  الرابعة: وضع الطالب على خطة التطوير/ 

 الغيابات بعذر   

mailto:zsilva@houstonisd.org
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في المدرسة في وقت أخذ الحضور. وهذا يشمل الطالب الذين لديهم واجبات كاملة في  سيكون الطالب غائبا  إذ لم يكن جسديا  حاضرا   

 :المنازل. ما لم يؤهل الطالب ألحد اإلعفاءات التالية

 .مشاركة الطالب في أي نشاط تتم علية الموافقة من قبل مجلس المدرسة المحلي •

 والفحص والتشخيص الدوري ، وبرامج العالجمشاركة الطالب في فحوصات التأهيل للمساعدات الطبية المبكرة   •

(EPSDT) .ويمكن إعفاء الطالب لمدة يوم  دون فقدان الحضور اليومي 

لإلحتفال بالعطل الدينية بموجب ديانة الطالب واليعتبر غيبا .  تقديم الطلب المكتوب  ليس واجبا  ولكن محبذا . يجب على  •

لإلحتفال بالمناسبة الدينية. يجب يقتصر العذر لإلحتفال بالمناسبة الدنيية على يوم واحد  ن تعذر الغياب أ المنطقة التعليمية

للذهاب الى مكان األحتفال ويوم واحد للرجوع من مكان اإلحتفال. يجوز للمدير منح أيام إضافية للسفر ، ولكن ستحسب األيام  

لحضور. على مديريات التعليم  تعويض األعمال المدرسية  اإلضافية للسفر من مجموع األيام   التي يتم المحاسبة عليها ل

 .وتحديد الوقت الكافي إلكمالها من قبل الطالب الذين يتم إعفاءهم لالحتفال باأليام الدينية

الطالب الغائب مؤقتا  لموعد مع أخصائي الرعاية الصحية . المطلوب تقديم تقرير من أخصائي الرعاية الصحية لتبرير  •

 الغياب. 

 ة و السالمة  الصح

ألدوية  ا  

يمكن  أن يدار موضوع تناول الدواء الذي يصرف بوصفة طبية في المدرسة عندما يكون هناك طلب مكتوب قبل ولي األمر والطبيب 

 في إضبارة الطالب فقط  ومع الموظف المعني. للحصول على معلومات إضافية  يرجى التحدث إلى ممرضة المدرسة. 

 

ي مدرسة الطالب الذين يمرضون ف   

لدينا في المدرسة ممرضة بدوام كامل . إذا مرض الطالب أو أصيب أثناء وجودة في المدرسة  سيرسل إلى مكتب الممرضة  لغرض 

صحي. إذا كانت األعراض طفيفة يعاد الى الصف.  إذا كان الطالب مريض جدا  سيتم اإلتصال بولي األمر من إجل إستالم الفحص ال

تتطلب من أولياءاألمور الحضور إلستالم أطفالهم  تشمل: الحمى والتقيء  وإلتهاب البلعوم أو إلتهاب العين أو  الطالب.  الحاالت التي

 وجود قمل في الرأس. لن يسمح للطالب الذين لديهم قمل أو بيض القمل)الصواب( بحضور الفصل الدراسي اإل بتصرح من الممرضة.

 

 اإلتصاالت 

منظمة األباء والمعلمين  /اإللكترونيموقع المدرسة   

 يرجى زيارة موقع مدرستنا لإلطالع على مايجرى حاليا والفديوهات  ...وللمزيد   على 

 www.houstonisd/stgeorge 

 البريد اإللكتروني 

 يئة التعليمية والموظفين في مدرسة سانت جورج بليس. البريد اإللكتروني هو األسلوب المفضل لإلتصال باله

http://www.houstonisd/stgeorge
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ساعة. يرجى أن تأخذ باإلعتبار أن المعلمين  48ألولياء األمور أن يتوقعوا أن يستلموا إجابة على البريد اإللكتروني خالل  يمكن

 مشغولين في اإلشراف وتدريس الطالب أثناء النهار وليس لديهم  القدرة دائماٌ على الرد فورا  على رسائل أولياء األموراإللكترونية.  

  

 النداءات

مدرسة سانت جورج بليس باإلتصال بالعوائل بإنتظام وتزويدهم بالمعلومات المهمة . يرجى تزويد مدرسة سانت جورج برقم  تقوم 

 الهاتف المناسب.   وتقع على عاتق أولياء األمور مسؤولية إبالغ المدرسة إذا تم تغيير معلومات اإلتصال الخاصة بهم.

 

Living Tree 

 Theو  Meet the Teacherوسيتم توفير المعلومات عن التسجيل في  Living Treeالمهمة أيضا  عبر  سيتم إرسال المعلومات 

First Day Packet  وفيOpen House وسيتم إيصال المعلومات عن المدرسة و المعلم عبر .Living Tree . 

 

 اإلتصاالت بين أولياء األمور والمعلمين 

أو إهتماماتهم مباشرة الى معلم الصف الخاص بطفلهم قبل اإلتصال بإدارة المدرسة أو موظفيها.   نطلب من أولياء األمور إيصال أسئلتهم

أسئل قادرا  على اإلجابة على  المتعلقة بتعليم طفلك وسيكون  المعلومات  أدق  لدية إطالع على  دائما   . إن سياسة مدرسة  تكمعلم الصف 

 ساعة.  48األمورخالل سانت جورج بليس هي أاإلجابة على إستفسارات أولياء 

 جدولة االجتماعات 

إذا كنت ترغب في لقاء أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو الموظفين  يرجى تحديد موعد قبل زيارتكم لضمان لقاء الشخص المناسب  

األمور لمدرسة سانت جورج  لمناقشة  المواضيع التي تود مناقشتها.  يرجى الرجوع الى الصفحتين األولى والثانية من دليل أولياء 

 . قا  للحصول على معلومات اإلتصال.  يمكن اإللتقاء بالمعلمين في فترة التخطيط  ويجب جدولة جميع المواعيد مسب

 

 القبعات والقلنسوات واغطية الرأس 

لقبعات واغطية خالل  ( خالل اليوم الدراسي . يسمح بإرتداء ا caps, hats, or hoodsال يسمح للطالبات إرتداء أغطية الرأس )

 اإلستراحة  وأثناء الطقس الحار ولكن ال يجوزإرتداءها عندما يدخل الطالب المبنى. 

 

 األحذية والجوارب

يجب على الطالب  ارتداء األحذية المناسبة للتربية البدنية واإلستراحة . ال يسمح للطالبات بارتداء األحذية ذات الكعب العالي. وال  

 (.  Flip-flopsيسمح )

  

 متطلبات اإلناقة اإلضافية  

مناسب.  وبشكل  بإنتظام  الطالب  زي  تنظيف  يتم  أن  من  التأكد  يرجى  مقبول.  بهندام  المدرسة  الى  القدوم  الطالب  من  المتوقع  ومن 

 عر( وباإلضافة إلى ذلك  فإننا نتوقع من  طالبنا إتباع متطلبات األناقة األساسية )غسل الوجة وتنظيف األسنان وتمشيط الش
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 المتطوعون 

 ( PTOجمعية األباء والمعلمين )

(! ونحن نتطلع دائما لقدوم المتطوعين لمساعدة المعلمين في اإلستنساخ  وتعليق األعمال  PTOلدينا جمعية  رائعة لألباء والمعلمين )

 المدرسية على الجدران  والتحضير للمناسبات على نطاق المدرسة.    

 ( في مدرسة سانت جورج مايلي:  PTOتتضمن أهداف  جمعية األباء والمعلمين ) 

 .ماليةدعم المدرسة من خالل التطوع والمساعدة ال  •

 بناء المجتمع من خالل المناسبات من داخل المدرسة ومن خارجها.  •

 .تعزيز فهم أفضل لعملية التعلّم من خالل التواصل بين  أولياء األمور وأعضاء الهيئة التدريسية •

 .المساعدة في تلبية إحتياجات الطالب من خالل التعاون بين األسرة والمدرسة •

ور والمعلمين والموظفين ليصبحوا جزءا  فاعال  في عائلة مدرسة سانت جورج.  الجميع مدعوون  ويتم تشجيع جميع اأولياء األم

 يرجى مراجعة المناسبات  ومواعيد اإلجتماعات(.  ( ) PTOلحضورإجتماعات   جمعية األباء والمعلمين )

كانت لديك الرغبة في العمل التطوعي يرجى  هناك العديد من الفرص للتطوع ومهما كانت مواهبك وإهتماماتك أو محدودية وقتك.  إذا

 .   http://sgppto.comأو زيارة  sgppto@gmail.com( على    PTOاالتصال بأي عضو في مجلس جمعية األباء والمعلمين )

  PTOمجلس جمعية األباء والمعلمين )

 Noemi Ramirez  -الرئيس •

  Jacquelin Figueroa  -نائب الرئيس   •

   Colleen Ernst  -األمين المالي •

   

 الرحالت ميدانية

 مشاركة الطالب

الرحالت الميدانية هي امتداد للتعل م الصفي. نحن نتوقع من جميع الطالب اإلنضمام إلى توقعات المدرسة عندما يكونوا في الرحالت 

مرضي أو كثير الغيابات)الحضور القليل( أو التاخر الكثير. فلن يكون قادرا   الالميدانية. إذا كان الطالب لديه سجل من السلوك الغير 

الرحلة الميدانية. وفي بعض الحاالت يجب ان يكون مصحوبا  من قبل أحد الوالدين في الرحالت الميدانية  يرجى العلم من للمشاركة في 

 .إدارة المدرسة لديها القدرة على رفض المشاركة في الرحالت كفعل تأديبي للطالب

(Schoolpay) التالية روابطالستخدام إبوئتمان إلبطاقة ا بواسطةرنت دفع عبر اإلنتإرحالت الميدانية. في الالمفضلة للدفع طريقنا هي 

 مستوى:وحسب 

 رابط الرحلة الميدانية  لماقبل الروضة)لبتمهيدي(

  رابط الرحلة الميدانية للروضة

  رابط الرحلة الميدانية الصف األول

  رابط الرحلة الميدانية الصف الثاني

  رابط الرحلة الميدانية الصف الثالث

  رابط الرحلة الميدانية الصف الرابع

  رابط الرحلة الميدانية الصف الخامس

 

 

https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-Kinder/Semu4RR
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-Kinder/Semu4RR
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-1st/SeFkq5K
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-1st/SeFkq5K
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-2nd/Sc7v4Pw
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-2nd/Sc7v4Pw
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-3rd/ScnjubQ
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-3rd/ScnjubQ
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-4th/ScMcmXo
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-4th/ScMcmXo
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-5th/SbdTOUW
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-5th/SbdTOUW
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 إستمارات الموافقة  

يطلب من جميع الطالب تقديم إستمارة الموافقة الخاصة بمدرسة سنت جورج قبل حضور الرحلة الميدانية. أنها مسؤلية الطالب وولي 

األمر لتقديم الطلب في الوقت المحدد. لن يسمح للطالب الذين يفقدون إستمارات الموافقة ويتصلون في األهل  للحصول على موافقتهم 

 للمشاركة في اللحظة األخيرة  ، سيبقى الطالب الذين ليس لديهم موافقة مكتوبة في المدرسة خالل الرحلة الميدانية. 

 

 المرافقين  

.  ( VIPSجميع أولياء األمورالذين يرغبون في أن  يكونوا من المرافقين في الرحلة الميدانية يجب ان يكون ذلك من خالل عملية )

  http://www.houstonisd.org/Page/126421معلومات حول عملية التسجيل والحصول عليها  من يمكن اإلطالع على ال

جلب  الذي يشارك الرحلة الميدانية اولياء األمور  ضمن الراغين في التطوع.  ال يُسمح ألي منسنويا   يجب على أولياء أعادة التسجيل   

 .في الرحلة ضيوف أو أطفال معهم 

يرجى المالحظة أن المعلمين لديهم الحق في تحديد عدد المرافقين الذين يودون المشاركة في الرحلة الميدانية. الفرصة غير مؤكدة 

 لمشاركة أولياء األمور في الرحلة.  

 عد التعلم عن بُ 

تشرين   19أكتوبر. في  الول/تشرين ا16 –سبتمبر ايلول/ 8 منجميع الطالب لألسابيع الستة األولى من عد مطلوب التعلم عن بُ 

 19 -كوفيد ظروفللتغيير بناء  على قابل هذا التاريخ قد يبقى لجميع الطالب. ومع ذلك  ا  لوجه متاح ا  أكتوبر سيكون التعليم وجه األول/

كة في التعلم عن  ستمرار أطفالهم في المشارإ أولياء األمور. قد يختاروالوالية والتوصيات من مسؤولي الصحة المحليين والفيدراليين

 .أسابيع أو العام الدراسي بأكمله 6دراسية إضافية مدتها  قصول عد بُ 

 .سيكون لدى جميع الطالب حساب عبر اإلنترنت للبرامج التالية

• (myON - www.myon.com)   أن myON   هي مكتبة قراءة عبر اإلنترنت حيث يمكن للطالب الوصول إلى مجموعة

 .دقيقة من القراءة الليلية 20كجزء من  (myon)ستخدامإواسعة من النصوص. نشجع طالبنا على 

• (www.ixl.com. IXL ( أن )IXL) هو برنامج رياضيات عبر اإلنترنت يزود الطالب بممارسة  ( قائمة علىTEK)   على

 .مستوى صفهم

زيارة   يرجى مجموعة واسعة من الموارد الرقمية لطالبها. المنطقة التعليمية تقدم(. HISD) للمنطقة التعليمية  الموارد الرقمية •

   http://www.houstonisd.org/Page/93089 الرابط التالي

 

 للحصول على معلومات تسجيل الدخول. يرجى التواصل مع مدرس الصف لطفلك

 

 مسؤولية الطالب 

 .والموارد والواجبات للحصول على معلومات حول الفصول الدراسية  (Microsoft Teams( و)HUBتفقدال) •

 إكمال وتقديم المهام في الوقت المحدد  •

 مساحة تعلم للقيام بالعمل المدرسيتكوين  •

 اإلنترنت التي يقدمها المعلمالمشاركة في األنشطة والواجبات عبر  •

 تعرف على كيفية التنقل والوصول إلى الموارد عبر اإلنترنت ال •

http://www.houstonisd.org/Page/126421
http://www.houstonisd.org/Page/93089
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 . ل أهداف القراءة المستقلةاأكم •

 

 أولياء األمور مسؤولية

هنا  روتين سيساعد الطالب على النجاح في التعلم عبر اإلنترنت.  تكوينفإن  ومع ذلك ا  يمكن أن يكون التعلم في المنزل عمال  متوازن

 :ت حول طرق دعم الطالب في المنزلالمقترحابعض 

 .للطالب قدراإلمكان مناسبة  تعليمي مكانتوفير  •

 تصال باإلنترنت إمثل عدم وجود جهاز أو   الى المدرسةحتياجات تعليمية إأي  إيصال •

 . والمواقع اإللكترونيةالنداءات مستمرة عبر التحديثات الستمرار للحصول على إب العليمية والمنطقة المدرسةصاالت إت متابعة •

 .حسب الحاجةوعلى التواصل مع المعلمين  المحافظة •

التواصل   عدة مرات في اليوم أوول التفقد السريعقد يكون هذا وفي الوقت الذي يناسب أسرتك. طفلك يوميا  تواصل مع ال •

 :محادثة إجراء بعض األسئلة التي قد تساعد في وهنا . صباحا  أو مساء  لفترة أطول

o ؟عينةهل تمكنت من إكمال جميع األنشطة الم 

o  ما الذي تعلمته أو مارسته أو قرأته اليوم؟ 

o  ؟ الذي كان صعبا  ما هو وسهال  لك؟  الذي كانما 

o هل لديك أي أسئلة لمعلمك؟ 

 الطالب في المهمة وتشجيع النشاط البدني مراقبة وقت  •

للتواصل وتقديم التعليم. التعليمية  سيستخدم المعلمون والطالب المنصات المعتمدة من المنطقة في المدارس  عن بُعد القيام بالتعلم أثناء 

ستخدام نظام إدارة إسيتم وجتماعات صفية مباشرة مع الطالب. إستضافة إلتقديم دعم تعليمي و(Microsoft Teams) ستخدامإسيتم 

لمراقبة مشاركة ا  أيض (HUB)سيتم استخداموإلدارة المحتوى والموارد التعليمية ومهام الطالب. (HUBو)التعلم المعتمد في المنطقة 

 .الطالب وتقدمهم

تصال. إلللوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات لتحسين ا (Microsoft Office 365 Suite)والطالب استخدام  لمعلمينيمكن ل

مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية المعتمدة التي   (HISDالمنطقة الرقمية)باإلضافة إلى ذلك توفر صفحة الموارد الرقمية الخاصة بـ

 . (HISD Connect)الوصول إلى المعلمين والتواصل معهم عبر ألولياء األمور أيضا  يمكن وتدعم تعلم الطالب. 

 التكنولوجيا 

 يرجى االطالع أدناه للحصول على نظرة عامة حول دعم التكنولوجيا.

 

 
Microsoft 

Teams 
HUB  الموارد الرقمية 

OnTrack & 

Renaissance 
HISD Connect 
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 الطالب 

جتماعات إحضور 

 الصف مباشرة  

 
تواصل مع المعلمين ال  

الوصول إلى الواجبات  

 وإرسالها 

 
الوصول إلى الموارد 

 الرقمية 

الوصول إلى الكتب 

المدرسية الرقمية  

 والموارد اإلضافية 

 
الوصول إلى تقييمات  

 المدرسة والمنطقة

 التعليمية  

 
الوصول إلى التقرير 

( TEKS)ال وأداء
للحصول على  

 مالحظات فورية 

 

 مراقبة الدرجات 

 أولياء األمور 
المشاركة في  

 اإلجتماعات  بواسطة 

(Teams)   

القدرة على تزويد  

 الطالب بالدعم 
القدرة على تزويد  

 الطالب بالدعم 
الوصول إلى البيانات  

 لتزويد الطالب بالدعم 
الوصول إلى درجات  

 الطالب والحضور 

 

 الحضور 

  الذين  أو المعلمينمع  (Teamsال) جتماعإيشاركون في الذين أو ( HUB) بواسطة ال يعتبر الطالب الذين يشاركون في أنشطة التعلم 

تتطلب السياسة الحكومية والمحلية من الطالب حضور وولن يتم وضع عالمة غائب عليهم.  ( )حاضر(HUB)  بواسطةإرسال المهام 

)وجها   في المدرسة سيحسب الحضورعن بعد بنفس طريقة الحضوروتمان والترقية. إلئ٪ على األقل من فصولهم الدراسية لتلقي ا90

 .بية هذا الشرطلوجه( في تل

 :يمكن للطالب التواصل مع معلمهم من خالل ما يلي

ستخدام األدوات الرقمية المخصصة  و / أو  إو وإكمال المهام وإكمال القراءة المستقلة  (HUB) المشاركة اليومية في •

 .التفاعالت الجماعية

 .لةكامالصغيرة أو المجموعة ال تعليم كجزء من( Teams) التفاعل مع المعلم عبر •

 في الجدول.لكل فصل دراسي ( HUB)  عبر تقديم واجبات الطالب •

يمكن حل هذا الغياب إذا شارك الطالب في التعلم  و . 2:30لم يسجلوا الدخول بحلول الساعة إذا  تاشير الطالب على أنهم غائبون سيتم 

سيتلقى أولياء األمور والطالب إشعارات ومساء  من نفس اليوم.  11:59بحلول الساعة (HUB) اليومي المعين من قبل معلميه عبر

كل يوم وسيتم تذكيرهم بفرصة حل مشكلة الغياب في ذلك اليوم.  من مساء   6:00بعد الساعة ( School Messengerبواسطة ) الغياب 

بناء  على سجالت تسجيل الدخول الخاصة  و في نفس اليوم مساء   11:59حلها بحلول الساعة التي تم ستتم تسوية أي حاالت غياب و

 .( .HUBال)

  أيام اإلسبوع يوم االثنين ولم يقم بتسجيل الدخول لبقية من كاملة لألسبوع  وأكمل أنشطة التعلم عن بُعد التعلم  مشاركا  في إذا كان الطالب 

 يوم الجمعة.الى يوم الثالثاء من ب" حتسابه "غائإيوم االثنين فقط وسيتم ل " حاضرعالمة "تأشيرة ب فسيتم 

 

 سالمة الطالب والموظفين

الدخول إذا كان الموظف أو الطالب   منع منسيخضع جميع الطالب والموظفين لفحص الدخول قبل دخول مبنى المدرسة. سي

 : أو الزائر

 القناع رتداءإفض ر •
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 أو أعلى درجة   100.0حمى تصل إلى  لدية •

  من وباء كوفيد  عالمات أخرى علية •

)المناديل  رتداء إتناول الغداء. ال يجوز  فترة ستثناءإقناع طوال اليوم الدراسي بالرتداء إيجب على جميع الموظفين والطالب 

 .سيتم توفير األقنعة للطالب إذا لم يكن لديهم أقنعةوبدال  من القناع. ( bandanaالكبيرة/

الصفوق أقدام في جميع المناطق بما في ذلك في ستة   ء الطالب على مسافةلضمان بقا المدرسةتم إعادة تكوين أنظمة 

 أو اإلنصراف. الوصولومسارب  والصاالت الرياضية والمكتبات الدراسية ودورات المياه  والممرات

 .طالب 10واحد لكل علم بمعدل معلمين نسب الطالب إلى الملقد تم تحديد  •

ستيعاب  إلفتراضي إللشخصي والتعلم ابالحضوراقد يكون لدى الطالب جداول زمنية متداخلة ويتناوبون بين التعلم  •

 .القيود

والكتب والقواميس  التلوين سيتم منع الطالب من مشاركة مستلزمات الفصول الدراسية مثل أقالم الرصاص وأقالم  •

 .وكتب المكتبة والمقصات  إلخ

 الغذائية سيتم تنظيف المكاتب وتعقيمها قبل توصيل الوجبةوجتماعي. اإللتعزيز التباعد  الصفسيتم تقديم الغداء في  •

 .(Meet the Teacher and Open House)بما في ذلك  فتراضيا  إستعقد جميع التجمعات  •

 .أثناء فحص الدخول تأشيرهمعزل للطالب والكبار الذين تم لغرف   إعداد تملقد  

 

 الزوار

 ويعتمد قا  حدد مسباألساسيين الذين لديهم موعد مُ  للزوارفقط  يُسمح ساألعمال.  إلنجاز فتراضية هي الطريقة األساسية إلجتماعات اإلا

غير األساسيين بما في ذلك توصيل الطعام واألغراض الشخصية والواجبات  المدرسةيحظر على جميع زوار وجتياز فحص الدخول. إ

 . المنزلية

   إشعار التقدم 

 بطاقات الدرجات  

األسابيع السابقة.   ستكمية لأسابيع.   تحتوي بطاقات الدرجات الدرجة الترا ستسيتم إرسال بطاقات الدرجات الى المنزل في نهاية كل 

لجميع المواضيع الدراسية وبشكل منتظم .  (HISD Connect)المطلوب من المعلمين إدخال المدخالت وتحديث الدرجات في 

 وبإنتظام. (HISD Connect)ونشجع أولياء األمو على مراجعة ومتابعة 

 يرجى مراجعة التقويم على موقع المدرسة اإللكتروني لمعرفة تواريخ  إرسال تقرير الدرجات الى المنزل . 

 

 تقارير األداء 

. والغرض من التقارير هو فترة ست أسابيع لوضع الدرجاتمرات في السنة. ترسل التقارير في منتصف كل ست ترسل تقارير األداء 

أألهداف التعليمية.   ولو ان التقارير هي ليست درجات نهائية  ولكن تقدم مؤشرا  على مدى أداء طفلك   لإلبالغ عن تقدم الطالب بإتجاة

 .حاليا . ومن المتوقع من أولياء األمور مراجعة  تقارير التقدم  مع الطالب

 منزل يرجى مراجعة التقويم على موقع المدرسة اإللكتروني لمعرفة تواريخ  إرسال تقرير الدرجات الى ال
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 المؤتمرات التي يقودها الطالب 

تعقد مؤتمرات الطالب في فصل الربيع الدراسي. وهي فرصة للطالب لتبادل أهدافهم والتقدم وتقديم عينات من أعمالهم وعرضها 

دل التقدم الذي  ألولياء أمورهم.   سوف اليكون المعلم موجودا   خالل المؤتمر. وهذه فرصة للطالب للقيام بدور قيادي في تعلمه وتبا

المعلمين عقد مؤتمرات خالل هذا    اليتمكنسوف  . ( وجميع األعمال التي أنجزت IBأحرزة مع والدة . وسيعرض الطالب ملفاتهم ) 

 الوقت.

 

 مؤتمرات اآلباء والمعلمين  

ألولياء  ستعقد مؤتمرات  دراسي.يمكن ألولياء األمور أو المعلمين الطلب لجدولة مؤتمر اآلباء والمعلمين في أي وقت خالل العام ال  

 إفتراضيا .  األمور أو المعلمين

 

 تسجيل الطالب 

 أوقات مكتب المسجل

يستطيع المكتب األمامي اإلجابة على معظم األسئلة المتعلقة بتسجيل الطالب. وإذا كان ولي أمر الطالب لدية سؤال محدد  لمسجل  

 .مدرستنا  يمكنه  اإلتصال أو يأتي للزيارة  خالل ساعات الدوام الرسمي 

الحادية عشرصباحا .سيكون المسجل حاضرا  خالل هذة  لدى مسجل مدرستنا ساعات عمل يوميا  من الساعة التاسعة الى الساعة 

الساعات  لإلجتماع بأولياء األمور واإلجابة على أي سؤال ذات عالقة بالتسجيل.   ونحث أولياء األمور على اإلتصال مسبقا  لتحديد  

 موعد خالل هذه الساعات. 

 إعادة تسجيل الطالب 

ا تلقائيا  للعام الدراسي التالي. وسيطلب من أولياء األمور تقديم إستمارة العودة  سيتم إعادة تسجيل الطالب الذين في منطقة مدرستن 

 وتقديم ما يثبت اإلقامة في المنطقة.       

     العوائل التي إنتقلت خارج منطقة الحضور خالل السنة الدراسية عليها تقديم طلب اإلنتقال بالنسبة للسنة القادمة.   

 الطالب المنقولين 

 .الذين التحقوا في مدرسة سانت جورج من مدارس أخرى سيتجدد نقلهم تلقائيا طالما  قدموا إستمارات البقاء قبل التاريخ المحددالطالب 

 :يرجى المالحظة

 الطالب الذين لديهم تأخير مفرط في الحضور قد اليتم تجديد نقلهم.  •

 لطالب الذين لديهم غياب مفرط في الحضور قد اليتم تجديد نقلهم. •

 لطالب الذي لديهم سجل في سوء السلوك قد اليتم تجديد نقلهم. ا •
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   إنسحاب الطالب 

 ساعة إلعداد الوثائق المطلوبة.  48إذا أراد أولياء األمور سحب أطفالهم في منتصف السنة الدراسية عليهم إبالغ مسجل مدرستنا قبل 

 

طلب وثائق الطالب    

إذا كان أولياء األموربحاجة نسخة  الى أي وثيقة من سجل طفلهم الدائم، فأنهم بحاجة إلى ملئ إستمارة السجل وتقديمها الى موظفينا في  

 ساعة.  48المكتب األمامي. طلبات الحصول على الوثائق تستغرق وقتا  قد يصل الى 

 اإلنضباط 

 اإلتفاقات األساسية

 المعلمين والطالب لوضع مجموعة من اإلتفاقات األساسية  في الجاالت التالية : في بداية كل عام دراسي يتعاون

 الفصل المدرسي  •

• Pod 

 الممر  •

 الكافتريا  •

 اإلستراحة  •

 المرافق الصحية  •

الفصول   في  أساسي  إتفاق  أي  يتجاوزالطالب  عندما  الدراسية.  الفصول  دليل إلنضباط  بمثابة  األساسية  اإلتفاقات  فأن  تشكل  الدراسية 

المعلمين سيقوموا بإتخاذ العقوبات المناسبة. ويمكن أن تشمل العقوبات الصفية: تحذير شفهي أو مذكرة الى ولي األمر أومؤتمرمع ولي 

م  األمرأو الغذاء الصامت أو فقدان إمتياز الفصول الدراسية أو اإلستراحة.  يستخدم معلمي الصفوف اإلتفاقات اإلساسية وملفات المتعل

 للمساعدة في توجيه طالبهم وفي تطويرعادات سلوكية جيدة.  (.IBالشخصية )

 

 سلوك الفصول الدراسية

الصف   إدارة  أنظمة  للتعلم.   مواتية  بيئة  خلق  شأنها  من  التي  والعقوبات  الدراسية  الفصول  توقعات  إنشاء  في  الحرية  لديهم  المعلمين 

بالنسبة   للطالب المدرسي هي  مختلفة في نوعها  المعلمين بوضوح توقعاتهم  االتدريس والتعلم في كل فصل دراسي.  سيبلغ  ألساليب 

 وأولياء األمور في بداية السنة.

 

  إلجراءات اإلنضباطيةا

عند تحديد شدة اإلنتهاكات   (  HISDنحن نتبع السياسات المنصوص عليها في قانون قواعد سلوك الطالب في المنطقة التعليمية )

 عقوبة من المستوى الثالث.  الد إدارة  العقويات. وسيتم إبالغ أولياء األمورخطيا  إذا كانت وكذلك عن

 

 سياسة الكافتريا  

 إيصال الغذاء  

جلب نضمام إلى طالبهم لتناول طعام الغداء أو اإللن يُسمح ألفراد األسرة ب سسوف جتماعيإلولتعزيز التباعد  19-كوفيدلوباء  بالنظر

 )الطالب(.الغداء للطالب 
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 الفطور   

وجبة فطور مجانية.  يتم تقديم وجبة اإلفطار داخل الصفوف لجميع الطالب.  يتم ( ب HISDيتم تزويد جميع  طالب المنطقة التعليمية ) 

. يجب على الطالب الذين يخططون لتناول وجبة اإلفطار في المدرس أن اليتجاوز 7:45الى    7:20تقديم وجبة اإلفطار من الساعة   

 . 7:30الوصول الساعة 

 

 معلومات الغداء

 .جميع الطالب الذين ال يجلبوا الغذاء معهم  لديهم الفرصة لشراء الغداء منكافتريا المدرسة

  http://www.houstonisd.org/Page/31592يمكن االطالع على قوائم  غذاء المدرسة على   

والذي يسمح ألولياء األمور دفع الوجبات الغذائية مقدما   Parent Onlineالمنطقة التعليمية تتيح الفرصة ألولياء األمور الدخول الى  

 واإلطالع على الرصيد.  

 https://www.parentonline.net/Public/Login.aspx.من خالل الرابط التالي lineParent Onيمكن اإلطالع على 

 الصفوف.  سيتم تقديم اإلفطار والغداء والعشاء في  في المدرسةكجزء من خطة األمراض المعدية و

 وجبة الغداء المجانية والمخفضة 

يمكن للطالب الذين يأتون من اللعوائل ذات الدخل المحدود التأهل للمشاركة في برنامج وجبة الغداء المجانية والمخفضة. إستمارات  

 713(  على رقم الهاتف  HISDبالخدمات الغذائية في المنطقة التعليمية ) الطلبات متوفرة  في المكتب األمامي أوعن طريق اإلتصال 

 http://www.houstonisd.org/Page/96605.طريق  اإلنترنت عن  – 491- 5944

 

 اإلحتفاالت بعيد الميالد 

 تعزيز عيد الميالد  

$، يمكنك  10وبمبلغ  لالحتفال بعيد ميالد طفلهم ( PTOمنظمة األباء والمعلمين ) أولياء األمر لديهم  خيار شراء حزمة عيد ميالد من

$، سيتم التبرع بكتاب إلى  15شراء الحزمة  التي توضع خارجا  والتي تتضمن إسم الطالب  والتاريخ المحدد.  ولمبلغ إضافي قدره 

 .مكتبة المدرسة تكريما طفلك.  ستضع امينة المكتبة عالمة تذكارية داخل غالف الكتاب وعليها إسم طفلك

 PTO ساعة غى األقل. ويمكن اإلطالع على المعلومات من موقع  48( تحتاج الى إشعار قبل PTO)منظمة األباء والمعلمين 

  :http://sgppto.com.مدرستنا

 حتفاالت الفصول الدراسيةإ

يرجى اإلتصال بمعلم طفلك مسبقا  لتحديد الوقت واإلجراءات لإلحتفال في الصف المدرسي. لدى المعلمين الصالحية لتنظيم إجراء 

 إحتفاالت أعياد الميالد في الفصل الدراسي.  

 

 التكنولوجيا  

 الهاتف الخليوي   

ال يسمح للطالب بأن تكون هواتفهم الخلوية أو أجهزة اإلتصاالت األخرى ظاهرة عندما يكونوا على أرض المدرسة. الطالب الذين  

للمصادرة  واألجهزة األخرى يستخدمون الهاتف الخلوي أو أجهزة اإلتصال األخرى وهم على أرض المدرسة ستتعرض هواتفهم 

$ إلسترجاع هواتفهم المحمولة أو األجهزة . سيسمح للطالب الذين يحتاجون  15ب من الطالب دفع وتسليمها إلى إدارة المدرسة. سيطل

 .إلى االتصال  بأولياء أمورهم لسبب مناسب إستخدام هاتف المدرسة

دراسي.  ستبقى  الطالب الذين ينتهكون هذه السياسة ثالث مرات اليسمح لهم إسترجاع هواتفهم  أو أجهزة اإلتصاالت حتى نهاية العام ال

 .هواتفهم الخلوية  أو أجهزتهم مقفلة في المدرسة حتى ينتهي العام الدراسي

 

 BYODسياسة  

http://www.houstonisd.org/Page/31592
https://www.parentonline.net/Public/Login.aspx
http://www.houstonisd.org/Page/96605
http://sgppto.com/
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هو إعطاء الطالب الفرصة إلجراء  BYOD يوم  " . الغرض من BYODيجدول المعلمين بانتظام  " يوم أحضر جهازك الخاص   

   وبإستخدام أجهزتهم الشخصية.( IB حدة)بوالبحوث المتصلة 

 ( BYOD)  في هذا اليوم ويسمح للطالب إستخدام الهواتف المحمولة في أيام  ( laptopsأو  iPads, tabletsويسمح للطالب  جلب )

 المفترض أن يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن الجهاز الذي يتم جلبة الى المدرسة.  ومن 

 التوقعات  

مسؤول شخصيا  عنة.  وأن مدرسة سانت جورج  سوف التتحمل  ال الشخص الذي يجلب الجهازاإللكتروني الخاص إلى المدرسة هو 

ية على عاتق الطالب للمحافظة على الجهاز أثناء وجودة على أرض المسؤولية عن فقدان أو سرقة أو تلف تلك األجهزة ، وتقع  المسؤل

 المدرسة.  

 .مديرمدرسة سانت جرج عن األجهزة المفقودة أو المسروقة. Dave Wheatيجب إبالغ     .1

 مدرسة سانت جورج غير مسؤولة عن أي صيانة أو إصالح األجهزة المحمولة الشخصية التي تلحق بها األضرار.  .2

" في شبكة المنطقة التعليمية )  واليمكن أن يكون الجهاز HISD – Guestالجهاز الشخصي للطالب يمكن ربطة كضيف "  .3

 ."الشخصي تحت اي  ظرف من الظروف متصال بالشبكة "اآلمنة

يقات  مدرسة سانت جورج غير مسؤولة عن البرامج الموجودة على الجهاز الشخصي.  وهذا يشمل ولكن ال يقتصرعلى التطب .4

 .وأنظمة التشغيل

يجب أن يتم تثبيت برامج الحماية من الفيروسات على األجهزة الخاصة كلما كان ذلك ممكنا  . ومن المستحسن أن  يتم     .5

 .تحديث البرنامج بشكل منتظم من أجل حماية الجهاز من الفيروسات والبرامج الضارة

نت جورج تحتفظ بالحق في قطع اإلتصاالت بشبكة إتصال أن إدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في مدرسة سا  .6

 .HISD-Guest networkالضيف 

( المنطقة التعليمية  ليست  HISDال ينبغي أن يكون هناك توقع للخصوصية  الشخصية عند إستخدام شبكة المنطقة التعليمية) .7

 .عن طريق أي من األجهزة لخاصةمسؤولة عن الخصوصية الشخصية وال عن أي من البيانات المخزنة أو التي تنتقل 

 ."يجب  إطفاء  جميع  التنبيهات الموجودة على األجهزة الشخصية ووضعها على  "الصمت .8

أعضاء الهيئة التدريسة أوالموظفين  في المنطقة التعليمية  قد يقطعوا اإلتصاالت بالشبكة واإلنترنت وتعليق الحق في   .9

ي وقت إذا ثبت أن المستخدم يقوم بنشاط غير مصرح به أو ينتهك  سياسة استخدام الجهاز   الخاص في المدرسة  في أ

 اإلستخدام المقبول أو قانون سلوك الطالب.

( HISD،  فأن المنطقة التعليمية )HISD* في حالة توصيل الجهاز الشخصي بالشبكة الخلوية العامة أو شبكة أخرى خارج سيطرة  

 ، ولكن يتم إلزام الطالب بمبادئ قانون سلوك الطالب.CIPAمسؤولة عن الحفاظ على االمتثال  ل غير

 

 أوقات وأماكن  الستخدام الجهاز 

 سيقوم المعلمين إبالغ الطالب متى الوقت المناسب إلستخدام أجهزتهم لتعلّم الخبرات التي يوافق عليه المعلم. 

 :لديهم إذن من موظفي المدرسةال يسمح للطالب إستخدام الجهاز الشخصي خالل األوقات التالية مالم يكون  

 الوصول  •

 أثناء اإلنصراف •

 الغذاء •

 اإلستراحة •

 

 المواد واللوازم

 لوازم الفصول الدراسية

ستتاح الفرصة ألولياء األمور في فصل  The School at St. George Place PTO) يمكن طلب أو شراء اللوازم المدرسية من

صة بهم للسنة القادمة. سيكون هناك عدد محدود من اللوازم المدرسية المتوفرة للشراء الربيع من كل عام طلب اللوازم المدرسية الخا
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في شهرآب) أغسطس(. سيتم تقديم قائمة باللوازم المدرسية لكل مستوى دراسي إلى أولياء األمور الذين يفضلون شراء مستلزماتهم 

ثل األقالم وأقالم الرصاص  قد ال تكون كافية طيلة العام بشكل مستقل عن المدرسة. يرجى العلم بأن بعض  اللوازم المدرسية م

 .الدراسي

 

$. وهذه الرسوم تذهب لتغطية تكاليف اللوازم المدرسية األساسية مثل  45سيتحمل جميع الطالب إجور اللوازم المدرسية البالغة 

 .حتاجون إليهاالغراء، والطباشير وأقالم الرصاص والورق والدفاتر وجميع المواد األساسية التي ي

   sgppto@gmail.comالعوائل التي ترغب في معرفة ما إذا كانوا مؤهلين لخطة الدفع يجب مراسلة 

 

 المفقوات 

إذا فقد طفلك شئ  خالل اليوم الدراسي، يرجى التحقق من منطقة المفقودات التي تقع بجانب الكافتيريا. معظم  األشياء التي تترك بعد 

ذة المنطقة. وسيتم التبرع بالمواد لتي لم يتم يطالب بها في نهاية كل شهر. الغداء أو إإلستراحة  ستوضع في ه  

 ع األسم األول واألخيرعلى السترات والكنزات الصوفية وعلب الغداء وقناني المياه.   ولتفادي  فقدان المواد يرجى وض 

 

 تفوقين الموهوبون والم (VANGUARD)برنامج

 البرنامج نظرة عامة على 

حتياجات الطالب الذين تم إمدرسة سانت جورج بليس لتلبية في   ( الموهوبين والمتفوقينVANGUARD)تم تصميم برنامج 

ستمرارية تعلم متباينة في العمق ( إHISDالمنطقة التعليمية ) في (Vanguard)برامجتقدم   .والمتفوقينتحديدهم على أنهم موهوبون 

القدرة الفكرية  لديهم تفوق فيوالذين  ومتفوقينللطالب الذين تم تحديدهم على أنهم موهوبون  تم تصميم برنامجووالتعقيد والسرعة. 

 .التفكير اإلبداعي واإلنتاجي والقدرة على القيادة بجانبالعامة 

 

سيتم تسجيل الطالب الموهوبين والمتفوقين المسجلين في مدرسة سانت جورج بليس في أحد الفصول الدراسية للموهوبين والمتفوقين. 

تلقوا  ي حتياجات الطالب الموهوبين والمتفوقين وإيب لتلبية ساعة من التدر 30في مدرسة سانت جورج بليس  المعلمينتلقى جميع وي

وحدات البحث في البكالوريا الدولية لتلبية علمينا يستخدم مو للطالب الموهوبين.  متقديم التعليطرق  ساعات في  ستلمدة ا  تحديث ا سنوي

موهوبون في برنامج اإلثراء األسبوعي من اللى أنهم حتياجات طالبهم الموهوبين. باإلضافة إلى ذلك يشارك طالبنا الذين تم تحديدهم عإ

 .دقيقة في التعاون مع بعضهم البعض في مشاريع اإلرشاد التي تتصل بوحدة دراسة البكالوريا الدولية الحالية 45-30حيث يقضون 

 

 

 

 

 

 ختبار برنامج الموهوبين والمتفوقين إ

ال في مدرسة في سانت جورج  من أجل برنامج الموهوبين  ختبار جميع طالب رياض األطفإسيتم  :رياض األطفالختبارإ •

ختبار خالل فصل الخريف وال يحتاج  إليتم إجراء ا  العالميلفحص ا (HISDالمنطقة التعليمية) والمتفوقين من خالل برنامج

ختبار لبرنامج الموهوبين إلرياض األطفال بإعادة ا أثناء وجودهم  إلى تقديم طلب. يُسمح للطالب غير المؤهلين أولياء األمور

 .والمتفوقين مرة واحدة في السنة التقويمية

ختبار  إالرابع ب الى طالب في الصف األول  بالوصية أليوالمعلمين ألولياء األمور األول إلى الرابع: يمكن  الصف ختبار منإ •

ويناير ويطلب من وكانون األول / ديسمبر كانون األول/  شهري  ختبار خاللإلتم إجراء او برنامج الموهوبين والمتفوقين. ي 

 .الطفلختبارإتقديم طلب قبل أن يتم  أولياء األمور

من أجل برنامج الموهوبين  في سانت جورج  مدرسة  ختبار جميع طالب الصف الخامس فيإختبار الصف الخامس: سيتم إ •

ختبار خالل فصل الخريف وال إليتم إجراء ا.  ( الفحص العالميHISDعليمية)توالمتفوقين من من خالل برنامج المنطقة ال

 .إلى تقديم طلب أولياء األموريحتاج 

mailto:sgppto@gmail.com
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( للموهوبين. بموجب سياسة مجلس إدارة برنامج المنطقة HISDعليمية)تتم إجراء تغييرات على برنامج المنطقة ال  في اآلونة األخيرة 

أو ولي  طفل لتلقي خدمات الموهوبين سيستمر في تلقي هذه الخدمات ما لم يطلب الوالديتأهل الفعندما  ( الجديدة HISDعليمية)تال

 األساسي خالف ذلك.األمر

 

 البرامج المدرسية واألنشطة الالصفية

 ال مكان للكراهية

( فأن مدرسة   HISDالتعليمية)باإلضافة إلى حماية طالبنا من  التنمر) البلطجة/ التحرش( من خالل قانون سلوك الطالب للمنطقة 

سانت جورج هي مدرسة ليس فيها مكان للكراهية. أن مبادرة ليس مكان للكراهية توفرالمصادراالزمة للمعلمين والطالب لضمان 

ملة مكافحة التمييز والتعليم المتنوع وهي جزء ال يتجزأ من المنهج الدراسي. المكان للكراهية يساعد أيضا على خلق بيئة مدرسية شا

والمحافظة عليها حيث يشعر كل الطالب ذو قيمة ولديه فرصة للنجاح من خالل تعزيز إحترام الفروق الفردية في حين يتحدى التعصب 

، وقد تم  تبني المبادرة الشعبية من قبل المئات من المدارس في جميع أنحاء 2001والتمييز.  لقدأطلقت المبادرة  في المدارس عام 

 غربي، بما في ذلك العديد منها في منطقة الجنوب ال

 Houston, San Antonio/Central Texas and El Paso   

  

 ( Dragons After Schoolبعد  المدرسة  )

( يقدم الرعاية لطالب اأولياء األمور الين يعملون وحتى السادسة والنصف  Dragons After Schoolأن برنامج مابعد المدرسة)

 يوميا ز 

 اإللكتروني حول تفاصيل البرنامج والتسجيل. Dragons After Schoolيرجى اإلطالع على موقع  

 Dragons After Schoolموقع  

http://www.houstonisd.org/domain/43746 

 

سة اإلجراءات خالل العام الدراسي. يرجى مراجعة موقعنا على االنترنت بشكل سيتم إبالغ أولياء األمور بأي جديد او تغير في سيا 

 مستمر . 

 

 

 

 

بمناسبة العام الدارسي  مدير المدرسة (MCCLISHرسالة من )

2020-2021 

 

http://www.houstonisd.org/domain/43746
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مدرسة سانت جورج،   في مجتمعالعضاء أمور واألوأولياء  نمعلميالطالب والأعزائي    

. كبرنامج للمرحلة اإلبتدائية ، نعتقد  (IB) علماء البكالوريا الدولية  ( ألنها تجسد صفاتSGPمدرسة )نحن نفخر بإنجازات طالبنا في  

  (SGPمدرسة )  أكاديمي ا وشخصي ا من خالل منهج قائم على المفاهيم والسياق وبتجارب تعليمية أصيلة. في   سيتطورون  أن الطالب  

تعليمية سيعمل طالبنا مع أفضل المعلمين في المنطقة التعليمية ل. خالل رحلتهم  ا دوليةنحن ملتزمون بتزويد طالبنا بتعليم البكالوريا ال

 .ويتطورون إلى مفكرين ذوي عقلية متفتحة وعلى إستعداد إلتخاذ  إجراءات ذات معنى في خدمة مجتمعهم

  

  ممطلقا   في اإلتصال بي إذا كان بإمكاني مساعدتك  ويسعدني أن أشغل منصب مدير في مدرسة  سان جورج باليس  وارجو أن ال تتردد

 ! Go Dragonsبأي طريقة.  

  

 ( Dragonتاريخ برنامج ال)

( المتوسطة في Frank Black Middle Schoolفي مدرسة )  عملت كمدير مساعد (Dragonقبل إنضمامي إلى  فريق برنامج)

الوقت  تعاونت مع المعلمين وأولياء األمور والموظفين لدعم تحويل المدرسة  إلى واحدة من  أول  ذلك  السنوات الست الماضية. خالل  

بعيد ا عن المدرسة أستمتع بقضاء بعض الوقت مع زوجتي وبناتي الثالث ، وكذلك  (.  HISD)المدارس المتوسطة في المنطقة التعليمية  

 .اهدة الرياضة وممارستهامش

 


