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 مجتمعنا 

أن  لريا . اجالتي تقع في قلب الالمعتمدة ،وهي مدرسة البكالوريا الدولية ( Sean McClish)دة مديرهاامدرسة سانت جورج بليس  بقي

مجتمع   نحنوالملتزم بتطوير الطفل ككل.    وراء برنامجنا التعليمي الصارمالمتدفقة  القوةيمثل  (PYP) السنوات االبتدائية برنامج 

خلق عالم أفضل من خالل  من إجل و ومن جميع أنحاء العالم  بلدا   41 منمن أكثرومعلمين وأولياء األمور طالب و من دولي  يتكون

 .التعليم

  

لألطفال بعمر األربع  برنامج ما قبل الروضة والمتفوقين و الموهوبين الطالب لرعاية( Vangurd) برنامج الطليعة  نستضيف نحن

التفكير االبداعي من ذوي  طالب ذوي االحتياجات الخاصة. طالبنال متنوعة ودروس  ( ELLاللغة األنكليزية )وبرنامج متعلم  سنوات

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

األبحاث والتطوير في المركز االعالمي في و  مختبر العلومفي ( وPSPE)( والتربية الشخصية واإلجتماعية والرياضية الماندرين)

 . 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   

Noemi Ramirez  موظفة   noemi.ramirez@houstonisd.org    

Candy Zambrano  موظفة         czambra1@houstonisd.org  

 المعلمين 

Mera Afifi    ماقبل الروضة  mafifi@houstonisd.org  

Haley Boone   ماقبل الروضة  hboone@houstonisd.org  

Magan Saenz  ماقبل الروضة  msaenz1@houstonisd.org  

Victoria Sanchez ماقبل الروضة vsanch10@houstonisd.org  

Andreia Caroni   الروضة  Andreia.DantasCaroni@houstonisd.org 

Leanne McReynolds    الروضة   leanne.mcreynolds@houstonisd.org  

Ruby Su-Son  الروضة          rsusun@houstonisd.org 
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Sarah Quevedo  الروضة    squevedo@houstonids.org  

Emily Eng   الروضة    ewick@houstonisd.org 

Bahiyyih Autry   الصف األول  bohiyyih.autry@houstonisd.org  

Paige Scholler  الصف األول      

Tracy Gilbert   الصف األول  tgilber2@houstonisd.org  

Mollie Kelly   الصف األول  mkelly4@houstonisd.org  

Brittney Batson   الصف الثاني  bbatson@houstonisd.org 

Vanessa Lozano                      الصف الثاني                    vlozano1@houstonisd.org 

Laura Graves                     الصف الثاني  laura.graves@houstonisd.org 

Alexandra Hauser  الصف الثاني  alexandra.hauser@houstonisd.org 

Jessica Morales  الصف الثاني  jmorale6@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   

Katelyn Thomason   الصف الثاث  kthomaso@houstonisd.org   

Angela Wrigglesworth الصف الثالث              angela.wrigglesworth@houstonisd.org    

Dominique Demoss             الصف الرابع                   

Prima Jenkins                        الصف الرابع    prima.jenkins@houstonisd.org 

Laura Tipton   الصف الرابع  ltipton1@houstonisd.org 

Madeline Veliz   الصف الرابع  madeleine.veliz@houstonisd.org 

Ranya Zahkour  الصف الرابع  ranya.zakhour@houstonisd.org 

Olga Catoni   الصف الخامس  ocatoni@houstonisd.org 

Nina Hutcheson  الصف الخامس               nina.hutcheson@houstonisd.org 

Rhianna Aparicio  الصف الخامس    

Lauren Kussmaul  الصف الخامس  lkussmau@houstonisd.org  

Yolanda Tzoc              الصف الخامس        yolanda.tzoc@houstonisd.org 

  

  

 

  

mailto:squevedo@houstonids.org
mailto:squevedo@houstonids.org
mailto:ewick@houstonisd.org
mailto:Bohiyyih.Autry@houstonisd.org
mailto:Bohiyyih.Autry@houstonisd.org
mailto:tgilson@houstonisd.org
mailto:tgilson@houstonisd.org
mailto:mkelly@houstonisd.org
mailto:mkelly@houstonisd.org
mailto:bbatson@houstonisd.org
mailto:bbatson@houstonisd.org
mailto:vlozano1@houstonisd.org
mailto:vlozano1@houstonisd.org
mailto:laura.graves@houstonisd.org
mailto:laura.graves@houstonisd.org
mailto:alexandra.hauser@houstonisd.org
mailto:alexandra.hauser@houstonisd.org
mailto:jmorale6@houstonisd.org
mailto:jmorale6@houstonisd.org
mailto:akhan@houstonisd.org
mailto:akhan@houstonisd.org
mailto:mking@houstonisd.org
mailto:mking@houstonisd.org
mailto:anh.le@houstonisd.org
mailto:anh.le@houstonisd.org
mailto:kthomaso@houstonisd.org
mailto:kthomaso@houstonisd.org
mailto:angela.wrigglesworth@houstonisd.org
mailto:angela.wrigglesworth@houstonisd.org
mailto:prima.jenkins@houstonisd.org
mailto:prima.jenkins@houstonisd.org
mailto:ltipton@houstonisd.org
mailto:ltipton@houstonisd.org
mailto:madeleine.veliz@houstonisd.org
mailto:madeleine.veliz@houstonisd.org
mailto:ranya.zakhour@houstonisd.org
mailto:ranya.zakhour@houstonisd.org
mailto:ocatoni@houstonisd.org
mailto:ocatoni@houstonisd.org
mailto:nina.hutcheson@houstonisd.org
mailto:nina.hutcheson@houstonisd.org
mailto:lkussmau@houstonisd.org
mailto:lkussmau@houstonisd.org
mailto:yolanda.tzoc@houstonisd.org
mailto:yolanda.tzoc@houstonisd.org


 

3 

 

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 

Emily Gittens   الموسيقى  emily.gittens@houstonisd.org 

Maria Bertel   المركز اإلعالمي   maria.bertel@houstonisd.org   

Cynthia Suttles   الموارد       csuttles@houstonisd.org  

Pat McNeil   التدخل التعليمي      pmcneil@houstonisd.org 

Megan Polk   التدخل التعليمي  mpolk3@houstonisd.org 

Sarah Shea         المتفوقين والموهوبين              sshea@houstonsid.org   

Joe Downing                  SLL                  joe.downing@houstonisd.org 

Toni Ruiz        PALS               toni.ruiz@houstonisd.org 

   ؟بمن تتصل

تصال بمعلم طفلك عبر البريد اإللكتروني قبل إلستفسارات بشأن الوضع الدراسي أو السلوكي لطفلك، يرجى اإإذا كان لديك أسئلة أو 

 االتصال بالعاملين األخرين في المدرسة. 

 موضوعات خاصة

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

  Cynthia Bendy cbendy@houstonisd.org التسجيل 

البكالوريا الدوليةمنهاج   Maxine Adams madams1@houstonisd.org  

النوادي    

School at St. George Place 

Katelyn Thomason ktomaso@houstonisd.org  

   Bethany Goodrich الموهوبين والمتفوقين 

bethany.goodrich@houstonisd.

org  

  Candace Garvin cgarvin@houstonisd.org برنامج التعليم الفردي 

STAAR  إمتحانات Candace Garvin cgarvin@houstonisd.org  

 Maxine Trice sgpafterschool@gmail.com مابعد المدرسة (Dragons)برامج

 

  Chiffon Beveridge hbeverid@houstonisd.org الشؤون الصحية / األدوية 
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  Zamira Silva zsilva@houstonisd.org المتطوعيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمة

 مدرسة سانت جورج بليس

من خالل خبرات  بشكل صارم دون المعنىشي  مواطنين ي  ومروءة وذوي مبادئ  ا صبحومكن المتعلمين ليت   مدرسة سانت جورج بليس 

وطرق التعلم والعيش في مجتمع دولي حيث بناء  ونحترم ثقافة التنوع نحتضن متفتحةعقول وقلوب الخبرة ، نحن وب على ةالتعلم القائم

 . المعرفة هي عملية مستمرة مدى الحياة

 مهمة 

 (PYP)التحضيرية برنامج  الباكالوريا الدولية للسنوات ا 

 

 

خالل ق عالم أفضل من يساعدون في خلسالذين و لدى الشباب ورعايتهم والبحث المعرفة يهدف برنامج البكالوريا الدولية لتطوير

  .حترام بين الثقافاتالتفاهم واإل

م دقيق. تقييبو طموحة  برامجوالمنظمات الدولية لتطوير  هذه الغاية، تعمل المنظمة مع المدارس والحكوماتولتحقيق   

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

 . أيضا صوابعلى  واأن يكون وإمكانية بإختالفهم
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(PYP) لسنوات االتحضيريةابرنامج 

 

 

 

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

 طموحة . والهدف من السنة التحضيرية هو خلق تجربة تعليمية ألن وحسب وإنما في المستقبل أيضا  اجحين ليس اوا من النكونطالبنا لي

مدرسة سانت  في برنامج البكالوريا الدوليةتركز على الموضوعات والقضايا التي تمتد في جميع التخصصات. و صلة وذات صارمةو

 .هو نقطة انطالق في تعلم طفلك بليس جورج 
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 للموهوبين والمتفوقين  ( Vaguardبرنامج)

حتياجات إلتلبية  The School at St. George Placeفي مدرسة  الموهوبين والمتفوقين( Vanguardلقد تم تصميم برنامج )

لي تيح ( HISD)( لطالب المنطقة التعليميةVanguardتم تصميم برنامج الموهوبين والمتفوقين ) لقدالطالب الموهوبين والمتفوقين.

والذين يتفوقون في والعمق والتعقيد.  لقد تصميم البرنامج للطالب المتفوقين والموهوبين متصلة ومتباينة في طريقة التعديل فرصة تعلم 

 .القدرة العقلية العامة والتفكير اإلبداعي أو في إمكانيات القدرة على القيادة

 ج بليس( فيسانت جور The School at St. George Place) في مدرسة الملتحقين سيتم تسجيل الطالب الموهوبين والموهوبين

حتياجات إلتلبية  يةساعة تدريب 30جورج  المدرسة في سانت الموهوبين والمتفوقين. وقد تلقى جميع معلمينا في  صفوف مجاميعأحد 

 لطالب الموهوبينمجال طرق تدريس ا ساعات في 6لمدة  معلوماتهم  تحديثيتم على والطالب الموهوبين والمتفوقين والحصول 

أن . باإلضافة إلى ذلك  تفوقينالموهوبين والم طالبهمحتياجات إوحدات البكالوريا الدولية لتلبية  المعلمون في مدرستنا. يستخدم سنويا  

 45-30 لمدة اإلعتيادية يتم إخراجهم من صفوفهمحيث  أسبوعيا   اإلغناء في برنامج طالبنا المحددين كموهوبين ومتفوقين يشاركون

 بدراسة البكالوريا الدولية الحالية .   ذات عالقة  مع بعضهم  في مشاريعيتعاونون  لكي دقيقة

 برنامج الموهوبين والموهوبين ختبارإ

 The School at St. George Placeمدرسة ) ختبار جميع طالب رياض األطفال فيإسيتم (: Kinderالروضة) ختبارإ •

يتم إجراء  و Universal Screenerخالل إختبارالمنطقة التعليمية )لبرنامج الموهوبين والموهوبين من سانت جورج بليس( 

وجودهم في  ال يتأهلون خالل الذيني سمح للطالب و الى تقديم طلب. رأولياء األمووال يحتاج  ختبار خالل فصل الخريفإلا

 .مرة واحدة في كل سنة تقويمية تفوقيينالموهوبين والمبرنامج لختبار اإلرياض األطفال بإعادة 

من الصف األول الى الصف ي طالب إلختبارأ التوصيةبألولياء األموروالمعلمين  الصف الرابع: يمكن -إختبار الصف األول  •

 (ينايروكانون الثاني )( ديسمبركانون األول)ختبار خالل شهري . يتم إجراء اإللموهوبين والمتفوقينالدخول برنامج الرابع 

 .ختبار طفلهماإويجب على الوالدين تقديم طلب قبل 

ختبار جميع طالب الصف الخامس في مدرسة سانت جورج بليس لبرنامج الموهوبين إختبار الصف الخامس: سيتم إ •

خالل فصل الخريف وال ختبار إل. يتم إجراء ا( Universal Screenerمن خالل إختبارالمنطقة التعليمية ) والمتفوقينو

 يحتاج الوالدان إلى تقديم طلب.

 

 Sara سارة مارىاإلتصال ب)يرجى  الموهوبين برنامج لم يوكنت ترغب في التقد بليس حاليا في مدرسة سانت جورج  إذا كان طفلك 

Marye التقديمبشأن عملية  ( للحصول على مزيدا  من التفاصيل . 

وتحت سياسة مجلس اإلدارة  (. HISDفي المنطقة التعليمية )لى برنامج الموهوبين والموهوبين تغييرات عمؤخرا  إجراء لقد تم   

والمتفوقين فأنة سيستمر في إستالم هذة الخدمات مالم  ( فعندما يؤهل الطفل لخدمات الموهوبينHISD الجديد ة للمنطقة التعليمية )

 يطلب ولي األمر خالف ذلك. 

 

 ومي الجدول الي

   المدرسة تاح بنايةإفت  7:05 ●

 في الكافتريا. خول البناية واإلنتظاردللطالب السماح  ■

 الساعة السابعة وعشرون دقيقةسوف اليكون الطالب تحت األشراف  قبل  ■

 يدق الجرس األول    7:20 ●

 الطالب الى الصفوف   ينتقل ■

  تبدأ خدمة الفطور  ■

 يدق الجرس المتأخر    7:30 ●

 يبدأ التدريس في الصف  ■
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  . شرون بأنهم متأخريندقيقة يأ   وثالثونالطالب الذين يصلون بعد السابعة  ■

 

 اإلعالنات الصباحية   7:35 ●

 (فترة الغذاء من الروضة الى الصف الخامس) 10:45- 11:15 ●

  اإلنصراف  2:50 ●

 

  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 كونوا تحت اإلشراف في الكافتريا حتى الساعة يوسخمسة دقائق الساعة السابعة و ييسمح للطالب دخول البناية ف ●

  الجرس.  

  سيرات األمامية أو الخلفية. ممسارب العبرأطفالهم  إيصال يمكن ألولياء األمور ●

 إيقافها في المسرب الخلفي. يسمح لهم الترجل من سياراتهم أويمكن ألولياء األمور إنزال أطفالهم  فقط في المسرب الخلفي وال ●

في  للزائرين الزائرين وهناك أماكن سيارات إيقاف سياراتهم في موقفيجب 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  ●

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

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

 

 توصيل الطالب صباحا  

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

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

لن ضحة وسالكة  لطالبنا واإلنتقال بسالم الى صفوفهم صباحا . اأن تكون الممرات و ( فأن هذا يساعد علىHug Zoneالخصصة)

 الدراسي. الطالب إلى الفصلطاب من أولياء األمور إصحيتمكن أي 

 

  

 التأخر

. الطالب الذين يدخلون المبنى :307هذه هي بداية اليوم الدراسي  . يدق الجرس الثاني الساعة . :207دق الجرس األول في الساعة ي

 رهم متأخرين. يشتإ سيتم 7:30بعد الساعة 

 

 اإلنصراف 

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

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

 .دوالرات 5 بقيمة يلةبطاقة السيارة أوالمشا ة فيمكن إصدار بطاقة  بدمرأو ولي األ

المدرسة مكتب   إبالغادرة من المدرسة  فسيُطلب منهم الصأولياء األموربطاقة السيارة أو المشاة أو  إذا لم يكن لدى الوالدين 

    أطفالهم. أخذ  من اجلهوية األشخاص  من  فيها صورة للتأكد الشخصية التي هويةالبطاقة  راألمامي وإظها

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

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

عليهم إتباع تعليمات اإلنصراف  (Dragons After School Programما بعد المدرسة) بعد برنامج   الطالب الذين يغادرونعلى 

 . (Dragons After Schoolالخاصة ب)
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 يوميا .  2:50اإلنصراف من المدرسة الساعة 

 

  اتركاب السيار

 لهم . جميع ركاب السيارات سيتم إصدارمن ركاب السيارات يعتبرون ذهبون الى المنازل بواسطة السيارات الخاصةالطالب الذين ي

سيارات في مكان وضع هذة البطاقات في ال يجب  . في بداية السنةو خاصة بالسياراتمن مدرسة سانت جورج بليس  تينبطاقتين رسمي

 سانت جورج الرسميةبطاقة مدرسة  أي سيارة بدونرب السيارات.  افي مس واألخذ أطفالهم عندما يكون ظاهر للعيان عند قدومهم

 ي للمدرسة قبل أن يصطحب الطالب. الى المكتب الرئيس  تحمل صورةالشخصية التي  ةتوإظهار بطاقرة من السائق إيقاف السياسيطلب 

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

 السيارات الخلفي .  مسرب من

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

 السيارات األمامي. 

 وسيطلب من أولياء األمور. يأخذوا أطفالهمالسيارة عندما  بطاقة يعرضوا على ولياء األمورالذين يقودون السيارات أنيجب  •

 :مرتين البطاقةإظهار 

  عند المناداةالمرة األولى  •

 المرة الثانية عندما يدخل الطفل السيارة. •

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

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

 حسب جدول الطالب األكبر. 

علية ، يجب 3:03 بعد الساعة  جاء إلستالم طفلة. إذا كان أحد الوالدين 3:03  الساعة ركاب السيارات الساعة في على المناداةسيتم 

التسجيل في  يجببشكل مستمر إ 3:03بعد يتم إستالمهم الطالب الذين  من المكتب األمامي للمدرسة. إيقاف السيارة  وإستالم الطفل

  لقاء رسوم. (Dragons After School)برنامج مابعد المدرسة

 ال ي سمح باستخدام الهاتف الخلوي في مسارالسيارات.

 المشاة 

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

 إصدار بطاقتين مدرسيتين رسمية لجميع المشاة في بداية السنة . 

ن المدرسة. على أولياء األمور الذين اليحملون بطاقة نصراف مة المشاة قبل السماح ألوالدهم اإلعلى جميع أولياء األمور إبراز بطاق 

 ل السمح لهم  إصطحاب أوالدهم.  راز الهوية الشخصية ذات الصورة قبالمشاة يجب مراجعة المكتب األمامي واب
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 فقدان البطاقة

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

 .اإلنصرافعملية 

 طريقة وصول الطالب الى المنزلتغيير في ال

اآلباء الذين يرسلون أحد وصول الطالب الى المنزل.  طريقة في تغيير إذا كان هناك أييجب على أولياء األمور إبالغ المدرسة كتابة  

وتقع  . إبالغ المدرسة بإسم الشخص الكامل الذي سيقوم باإلستالم والتأريخأطفالهم بحاجة الى إلستالم أحد األصدقاء أفراد العائلة أو

فإن أي شخص   .أوالسيارة سة الخاصة بالمشاةمسؤولية تزويد الشخص الذي سيقوم بإستالم إبنائهم ببطاقة المدر على عاتق الوالدين

النافذة التي تحمل  ب الرئيسي وإبراز الهوية الشخصيةبطاقة المدرسة الخاصة بالمشاة أو السيارة علية مراجعة المكت ليس لديه 

الطالب وكذلك صف  أولياء األمور بإرسال رسالة إلكترونة الى معلمونحن ننصح  صورة  قبل السماح لهم بإصطحاب األطفال.  

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

 من الدليل(.  3الصفحة 

ان إستالم أي بريد إلكتروني ضمفي وقت مبكر من اليوم. وال يمكن  التغيرات عن أي تغيرات المدرسة  نحث أولياء األمور على إبالغ

 . 1:00 من معلم الصف بعد الساعة 

 إستالم الطالب مبكرأ 

 . ومع ذلك، فمن المهم أن  يمضى الطال ب في03:00قد يتوجب إستالم الطالب قبل الساعة   في الظروف القصوىنحن نتفهم أنه  

درسة الخاصة مبطاقة ال جلب م الدراسياليو أثناءيوم تعليمي كامل.  يجب على أولياء األمور اللذين يودون إستالم أطفالهم لصف ا

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

لسماح للطالب بالمغادرة مع سوف لن يتم األستالم طفلك وفق ذلك.  . يرجى التخطيط02:30بعد  يسمح للطالب باإلنصراف  سوف لن

لهم يسمح   بأسماء األفراد الذي إبالغ المدرسة خطيا   أولياء األمورسيتعين على   مدونة في سجل الطالب. تكون أسمائهم الألفراد الذين ا

 .أطفالهم من المدرسة بإصطحاب 

 . المنزل الى طفلذهاب الإذا كان هناك أي تغيير في طريقة يلزم اأولياء األمور إبالغ المدرسة خطيا    

 إجراءات وقوف السيارات 

موقفا  لسيارات الزوار على طول الصف األمامي   13.  هناك  ةوالخلفي ةقف السيارات  األماميامواقف لسيارات الزوار في موهناك 

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

لن يسمح  عليه السير إلى الى مكتب المدرسة األمامي للتحقق من هويتهم من قبل موظفي المكتب الرئيسي.  لسيارات الخلفيافي موقف 

 .بليس سانت جورج من مدرسة موظف بصحبة لدخول من الخلف إال إذا كاناألي زائر

لتصل  الغرامات قد تبلغقة. فقط بالوقوف في المواقف المخصصة لذوي اإلعا ت التي تحمل رخصة ذوي اإلعاقةسيتم السماح للسيار

 .المعاقين سياراتموقف بشكل غير قانوني في  عند الوقوفدوالر  500

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

لتي من شأنها أن تؤثر بشكل ا تعليمية مهمة  خبراتفإنهم سيفقدون   عن المدرسةالطالب  يتغيب الحضور في غاية األهمية. عندما 

 .النجاح الشامل في المدرسةمباشر في 

ر الحضوروقت ليتم إحتساب  يجب أن يكون الطالب حاضرين في صفوفهم في هذا الوقتو. 9:20يتم أخذ الحضور كل يوم في الساعة 

لطالب المتغيبين بشكل مزمن يتطلب من ا بدون عذر. غيابات  بعد ثالثةسيتم إخطار أولياء األمور من قبل المدرسة   لهذا اليوم. 

  . وقد يتم إبقائهم الصفوف الحالية للسنة القادمة يخاطرونبذلك  وأنهم األعمال المدرسية  تعويض

  الصف في غضون ثالثة أيام من عودته إلى المدرسة. معلمتقديم عذر خطي إلى  المتأخرين  يجب على الطالب المتغيبين أو

 التأخر

بعض العقوبات المناسبة للطالب ويمكن ان  يرافقه  تأديبي خر موضوعأالت ريعتب( HISDفي المنطقة التعليمية ) وفقا لسياسة الحضور

 . 7:30 ديصل المدرسة بع عندما .  يعتبرأي طالب متأخرا  مستمرالذي يتغيبون بشكل 

 :عواقب التأخر المزمن تشمل ما يلي

 الخطوة األولى : رسالة تحذرك بعدد الغيابات

 ر بأهمية  حضور الطالب في الوقت المحدد يومي االخطوة الثانية: مكالمة هاتفية من أحد العاملين في المدرسة لتذكير أولياء األمو

 الخاصة األخرى( لفعالياتأو ا فرق الرقص: قد ال ي سمح للطالب بالمشاركة في األنشطة المدرسية )الرحالت الميدانية أو الثالثةالخطوة 

 فقط(بالنسبة للطالب من غير المنطقة السكنية  دم تجديد النقل )ع /التطوير : وضع الطالب على خطةالرابعة الخطوة 

 الغيابات بعذر  

في المدرسة في وقت أخذ الحضور. وهذا يشمل الطالب الذين لديهم واجبات كاملة في حاضرا   لم يكن جسديا  إذ  غائبا   الطالب سيكون 

 :المنازل. ما لم يؤهل الطالب ألحد اإلعفاءات التالية

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

 الدوري ، وبرامج العالجوالتشخيص الفحص المبكرة ولمساعدات الطبية فحوصات التأهيل ل مشاركة الطالب في  •

(EPSDT)  ن فقدان الحضور اليوميدو ويمكن إعفاء الطالب لمدة يوم. 

 يجب علىليس واجبا  ولكن محبذا .  يعتبر غيبا .  تقديم الطلب المكتوب واللإلحتفال بالعطل الدينية بموجب ديانة الطالب  •

قتصر العذر لإلحتفال بالمناسبة الدنيية على يوم واحد ييجب  ن تعذر الغياب لإلحتفال بالمناسبة الدينية.أ المنطقة التعليمية

أليام ستحسب ا ولكن ،أيام إضافية للسفر  منح للمديريجوز وم واحد للرجوع من مكان اإلحتفال. للذهاب الى مكان األحتفال وي

 تعويض األعمال المدرسية  التعليمعلى مديريات  لحضور.األيام   التي يتم المحاسبة عليها لمن مجموع اإلضافية للسفر 

 .لالحتفال باأليام الدينية همتم إعفاءيالطالب الذين من قبل  وتحديد الوقت الكافي إلكمالها
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من أخصائي الرعاية الصحية لتبرير  وب تقديم تقريرالطالب الغائب مؤقتا  لموعد مع أخصائي الرعاية الصحية . المطل •

 الغياب.

 

 حوافز الحضور المثالية

 يتم دعوة الطالب الذين ليس لديهم غياب او تأخير الدراسي.   في الفصلالبنا الذين يحققوا حضورا  كامال  بط مرة واحدهنحتفل 

 :ما يلي مطلقا  وتشمل مكافآت الحضور التام  وعدم والتأخر  لحفل الحضور الكامل. مطلقا  

 (PTOمنظمة األباء والمعلمين) برعاية هدايا رائعة •

 ي ز في نهاية العم الدراسيمالت •

 . الوعي والدراسي  تحصيل الزيادة في  •

  

 لصحة و السالمة ا

ألدوية ا  

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

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

 

يمرضون في مدرسةالطالب الذين   

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

إستالم  جدا  سيتم اإلتصال بولي األمر من إجل إذا كان الطالب مريض لى الصف. الصحي. إذا كانت األعراض طفيفة يعاد ا الفحص

 أو إلتهاب العين أوالبلعوم وإلتهاب   قيءتتشمل: الحمى والالت التي تتطلب من أولياءاألمور الحضور إلستالم أطفالهم  الحا  الطالب.

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

 

 اإلتصاالت 

منظمة األباء والمعلمين  /اإللكترونيموقع المدرسة   

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

 www.houstonisd/stgeorge 

 

 البريد اإللكتروني

 تصال بالهيئة التعليمية والموظفين في مدرسة سانت جورج بليس.لإل البريد اإللكتروني هو األسلوب المفضل

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. 

http://www.houstonisd/stgeorge
http://www.houstonisd/stgeorge
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 اإلتصال

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

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

 

Living Tree 

 Theو  Meet the Teacherعن التسجيل في  معلوماتوسيتم توفير ال Living Treeسيتم إرسال المعلومات المهمة أيضا  عبر  

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

 

ء األمور والمعلمين ااإلتصاالت بين أولي  

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

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

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

 جدولة االجتماعات

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

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

 مين في فترة التخطيط  ويجب جدولة جميع المواعيد مسبق ا.بالمعل للحصول على معلومات اإلتصال.  يمكن اإللتقاء

 

 سياسة  الزي المّوحد 

 الخميس - األثنين   

 (Khaki bottoms)الكاكي يجب ارتداء   •

( )فكر في  أي  IB Learner Profile T-Shirts( أو قمصان )Spirit T-Shirtsيجب القمصان المخصصة لكل صف  ) •

 قميص علية صورة التنين على الظهر.( 

o (إرتداء القمصانSpirit Shirts.التي تكون ألوانها حسب مستوى الصف  ) 

o ( إرتداء القمصانIB Learner Profile Shirts.متوفرة بعدة ألوان ) 

o  ( قمصانIB Learner Profile Shirts ) متوفرة في مخزن األباء والمعلمين في مدرسة سانت جورج فقط أو

 Fundraisingبواسطة اإلنترنت تحت 

o ( يمكن إرتداءSpirit Shirts( من قمصان السنوات الماضية لكن يجب أن يكون  لدى كل طالب قميص )Spirit 

Shirt . يمثل لون الصف المعين الذي فية حاليا ) 

o  
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 ع أيام الجم

 الصف في أيام الجمع. الخاصة ب (IB Learner Profileأو ) ( Spirit T-Shirtsإرتداء قمصان ) يجب •

 (khaki bottomsيمكن للطالب إرتداء الجينز أو ) •

 

 ( الخاصة بالمرحلة الدارسية)الصف( Spirit T-Shirts)المدرسية قمصان ال  

 School) المدرسة  مخزن . ال تتوفر هذه القمصان إال فيالمدرسي باللون المخصص للصفقميص اليطلب من جميع الطالب شراء 

at St. George Place Dragon Store  ) أو عبر اإلنترنت(Fundraising tab:) 

 (.األرجوانيالبنفسجي) اللون  –ما قبل الروضة  •

 اللون األصفر –الروضة  •

 اللون األخض –ألول الصف  •

 األزرقاللون   -الصف الثاني  •

 األحمراللون   -الصف الثالث  •

 برتقاليال اللون–الصف الرابع  •

 الداكن اللون األخضر –الصف الخامس   •

يمكن ألولياء األمور طلب  جميع مواد الزي الموحد من و  قمصان الزي الموحد متوفرة للشراء من خالل جمعية األباء والمعلمين

PTO Dragon Store. 

 

 اإللتزام بالزي المدرسي  

. وسيتم استدعاء أولياء األمور حتى يمكن توفير الزي اإلستقبالسيتم إرسال أي طالب ال يلتزم بسياسة الزي المدرسي إلى  مكتب  

 إلى الفصل الدراسي. لن ي سمح للطالب بالعودة إلى الفصل حتى يرتدون الزي المدرسي  المحدد. الذهاب بعدها يمكن للطالبالمناسب  و

 

 ات واغطية الرأس القبعات والقلنسو

واغطية خالل   بإرتداء القبعات( خالل اليوم الدراسي . يسمح  caps, hats, or hoodsرتداء أغطية الرأس )إال يسمح للطالبات 

 يدخل الطالب المبنى.  ها عندماولكن ال يجوزإرتداء أثناء الطقس الحارو اإلستراحة 

 

 األحذية والجوارب

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

 (. Flip-flopsيسمح )

 

 

 (Dollar Dress Day) جمعية األباء والمعلمين ويوم التبرع

( PTOهذا يوم لجمع التبرعات برعاية جمعيىة األباء والمعلمين ). شهريا   تنظم ( الخاصة بالتبرع PTOأيام جمعية األباء والمعلمين)

ويسمح للطالب بعدم إللتزام بالزي الموحد إذا تبرعوا بالمال. يقوم معلمي الصفوف بجمع التبرعات المالية  في بداية اليوم.  ويجب أن 

 . يام المحددةلمعرفة األمن التقويم المدرسي عبر اإلنترنت يتأكد الطالب أن لباسهم ال يزال مالئما  ويليق بالبيئة المدرسية. تأكد 

 

 ت الميدانية الرحال

التعرف  على ( في جميع  الرحالت الميدانية. وهذا يساعد المعلمينSpirit T-Shirtsيجب إرتداء القمصان الخاصة بمستوى الصف )

 بمدرستنا!  والتعريف بسهولة على أطفالنا 

هي طريقة الدفع المفضلة للرحالت الميدانية.  روابط الدفع عبر اإلنترنت بواسطة بطاقة اإلئتمان تجدها  Schoolpayأن طريقة 

 فيمايلي وحسب مستوى الصف :

http://sgppto.com/?s=&post_type=product&secprot-code=asd321
http://sgppto.com/?s=&post_type=product&secprot-code=asd321
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 رابط الرحلة الميدنية لطالب ماقبل الروضة

 

 رابط الرحلة الميدنية لطالب الروضة

 

  رابط الرحلة الميدنية لطالب الصف األول

 

  رابط الرحلة الميدنية لطالب الصف الثاني

 

  رابط الرحلة الميدنية لطالب الصف الثالث

 

 رابط الرحلة الميدنية لطالب الصف الرابع

 

  رابط الرحلة الميدنية لطالب الصف الخامس

 

 

اإلناقة اإلضافية  متطلبات  

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

 األسنان وتمشيط الشعر(. تنظيفوالوجة  وباإلضافة إلى ذلك  فإننا نتوقع من  طالبنا إتباع متطلبات األناقة األساسية )غسل

 

 إللتزام بالزي المدرسيا

إستدعاء أولياء األمور لجلب الزي سيتم واألمامي  المدرسة سيتم إرسال أي طالب غير ملتزم بسياسة الزي المدرسي إلى مكتب

بحيث يمكن توفير الزي المناسب. لن ي سمح للطالب العودة إلى الصف حتى   سب ومن ثم أرسال الطالب الى الصف.المدرسي المنا

 الزي المدرسي المناسب. يكونوا في

 

 المتطوعون

 ( PTOجمعية األباء والمعلمين )

في اإلستنساخ  وتعليق األعمال مساعدة المعلمين لمتطوعين لقدوم ال ! ونحن نتطلع دائما( PTOجمعية  رائعة لألباء والمعلمين ) لدينا

   المدرسية على الجدران  والتحضير للمناسبات على نطاق المدرسة.  

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

 .دعم المدرسة من خالل التطوع والمساعدة المالية  •

 ومن خارجها.  المدرسةداخل المناسبات من ناء المجتمع من خالل ب •

 .الهيئة التدريسيةأولياء األمور وأعضاء  م من خالل التواصل بين تعزيز فهم أفضل لعملية التعل   •

 .حتياجات الطالب من خالل التعاون بين األسرة والمدرسةإ لمساعدة في تلبيةا •

مدعوون جميع ال  عائلة مدرسة سانت جورج. في فاعال   جزءا   ليصبحوا والموظفين والمعلمين أولياء األمورويتم تشجيع جميع ا

 المناسبات  ومواعيد اإلجتماعات(. يرجى مراجعة  ( ) PTOإجتماعات   جمعية األباء والمعلمين )لحضور

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

 .   http://sgppto.comأو زيارة  sgppto@gmail.com على  ( PTOمجلس جمعية األباء والمعلمين ) ل بأي عضو فياالتصا

  PTOمجلس جمعية األباء والمعلمين )

 Noemi Ramirez  -الرئيس •

https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-PK/SdFSZYs
https://www.schoolpay.com/pay/for/SGP-Field-Trip-Payment-PK/SdFSZYs
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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  Jacquelin Figueroa  -نائب الرئيس  •

   Colleen Ernst  -األمين المالي •

  Cimone Adeleye  -  السكرتير •

   

 الرحالت ميدانية

 مشاركة الطالب

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

 ا  كون قادرفلن ي .أو كثير الغيابات)الحضور القليل( أو التاخر الكثير مرضيالسجل من السلوك الغير  الميدانية. إذا كان الطالب لديه

أحد الوالدين في الرحالت الميدانية  يرجى العلم من  ا  من قبلمصحوبيكون  . وفي بعض الحاالت يجب انالرحلة الميدانيةللمشاركة في 

 .لديها القدرة على رفض المشاركة في الرحالت كفعل تأديبي للطالبإدارة المدرسة 

 

 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 

 افقة مكتوبة في المدرسة خالل الرحلة الميدانية. وم الطالب الذين ليس لديهم بقىسي ،األخيرة  للمشاركة في اللحظة 

 

 المرافقين 

. ( VIPS) خالل عمليةذلك من  ان يكون يكونوا من المرافقين في الرحلة الميدانية يجب أن  جميع أولياء األمورالذين يرغبون في

  http://www.houstonisd.org/Page/126421من الحصول عليها  عملية التسجيل و المعلومات حولطالع على إليمكن ا

الميدانية جلب ال ي سمح ألي من الوالدين الذي يشارك الرحلة ضمن الراغين في التطوع.   سنويا   عادة التسجيل يجب على أولياء أ 

 ضيوف أو أطفال معهم.

 مؤكدةالمرافقين الذين يودون المشاركة في الرحلة الميدانية. الفرصة غير مالحظة أن المعلمين لديهم الحق في تحديد عدد اليرجى 

 لمشاركة أولياء األمور في الرحلة.  

 

 الواجبات المنزلية 

لغرض من الواجبات المنزليةا  

الواجبات المنزلية يجب أن  ويجب ان تعزز جرى في الصف المدرسي.  لية مراجعة للتعلم الذيزمن المفترض أن تكون الواجبات المن 

. ما تعلمه الطالب في المدرسة  

  

 مسؤولية المعلم

عن م مسؤولين الصف. فهدرس في محتوى الذي ي  مراجعة للواجبات المنزلية التي هي التخطيط  للعداد واإلعن مسؤولين  المعلمين

 .واجبات المنزليةافة المواعيد النهائية للك شرح الواجبات المنزلية للطالب وإبالغ 

 

 مسؤولية الطالب

 .الواجبات المنزليةبمسؤولية عندما يتعلق األمر معظم ال حمل الطالبتي

http://www.houstonisd.org/Page/126421
http://www.houstonisd.org/Page/126421
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فرصة  كوليس هناواجباتهم المدرسية في حقائبهم عند الخروج من الفصول الدراسية.  ن أنمعن التأكد مسؤولين الطالب  •

 .الواجبات المنزلية التي تركوها وراءهمعلى للحصول  صفوفهممضمونة للرجوع الى 

 .المنزليةالواجبات بجميع المواعيد أو التوقعات المرتبطة  وابدقة مهامهم وفهم الطالب مسؤولين عن التأكد من أنه  قد كتبوا •

جميع الواجبات المنزلية في الوقت المناسب. ونحن نفهم أن الطالب لديهم األنشطة الالمنهجية  عن إتمام الطالب مسؤولين •

 الواجبات المنزلية. إتماملعدم  مطلقا   ذريعةلن تكون مشاركة في هذه األنشطة ال، ولكن التي يمكن  المشاركة فيها اإلضافية 

 مسؤولية أولياء األمور  

أولياء األمورمتابعة إتمام الواجبات من  نطلب  م الدعم للطالب والمعلمين إلتمام الواجبات المنزلية.يأولياء األمور مسؤولين لتقد

 :بعض االقتراحات حول سبل دعم طفلك في المنزل كالمنزلية ألطفالهم.   هنا

 .إنشاء روتين الواجبات المنزلية لطفلك •

 .مكان هادئ لطفلك توفير •

 الجهود المبذولة من قبل أطفالكم.  تشجيع ودعم •

 وراء الواجبات المنزلية.  مافيإسئلهم للتفكير  •

 

 دليل الواجبات المنزلية 

 دليل توقعات الحد األدني من الواجبات المنزلية: يستعمل معلمينا 

 الواجبات المنزلية إختيارية. –ماقبل الروضة والرضة  •

 دقائق. 10 –األول الصف  •

 دقيقة. 20 –الصف الثاني  •

 دقيقة. 30 –الصف الثالث  •

 دقيقة. 40 -الصف الرابع •

 دقيقة.  50 –الصف الخامس  •

على على األقل . ونشجع أولياء األموردقيقة  20باإلضافة إلى أي من الواجبات المنزلية ، نحن نتوقع من جميع الطالب القراءة لمدة 

 .أطفالهممع القراءة 

معلمي الصفوف إبالغ  أي وف يقوم وسطالبهم. إحتياجات الواجبات المنزلية لتلبية  لتطوير سياسةحرية ال معلمي الصفوف  لديهم

 .في بداية السنة الدراسية طالبهم وأولياء األمور الىالواجبات المنزلية سياسة معينة ب

 التعليم  بواسطة اإلنترنت

 .الطالب حساب على اإلنترنت للبرامج التاليةسيكون لدى جميع 

• myON -  www.myon.com     أنmyON ترونية للقراءة حيث يتمكن الطالب من الوصول إلى مجموعة هو مكتبة إلك

 الدقيقة  المخصصة للقراءة ليال .   20كجزء من   myONواسعة من النصوص.  ونحن نشجع جميع طالبنا على استخدام  

http://www.myon.com/
http://www.myon.com/


 

18 

 

• www.ixl.com -IXL   أن .IXL التدريب على   من لطالبا التي  تمكننترنت على اإللرياضيات هو برنامج لTEK  

 وحسب ميواهم الدراسي. . 

( مجموعة واسعة من الموارد الرقمية لطالبها. HISDتقدم المنطقة التعليمية) -( الرقمية HISDموارد المنطقة العليمية)  •

 . http://www.houstonisd.org/Page/93089يرجى اإلطالع على الرابط التالي: 

 يرجى التواصل مع  معلم  الفصل الدراسي لطفلك للحصول على معلومات التسجيل  .

 إشعار التقدم المتحقق

 بطاقات الدرجات 

لتسعة األسابيع  اكميةالدرجات الى المنزل في نهاية كل تسعة أسابيع.   تحتوي بطاقات الدرجات الدرجة التر سيتم إرسال بطاقات

لجميع المواضيع الدراسية وبشكل منتظم .  Gradespeedوتحديث الدرجات  في  المدخالت السابقة.  المطلوب من المعلمين إدخال

 وبإنتظام.  Gradespeedونشجع أولياء األمو على مراجعة ومتابعة  

 .Parent Student Connect للتسجيل وتسجيل الدخول إلى http://www.houstonisd.org/Page/42143يرجى زيارة   

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

 

 

 ألداء تقارير ا

عن تقدم الطالب هو لإلبالغ  والغرض من التقاريركل فصل. في منتصف  التقارير ترسل تقارير األداء أربع مرات في السنة. ترسل

من . ومن المتوقع طفلك حاليا   أداء على مدى مؤشرا  ولكن تقدم   نهائيةهي ليست درجات التقارير  ولو ان هداف التعليمية.  بإتجاة  أأل

 .مع الطالب تقارير التقدم   أولياء األمور مراجعة

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

 

 الطالب التي يقودها مؤتمراتال

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

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

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

 الوقت.

 

 مؤتمرات اآلباء والمعلمين 

 الطلب لجدولة مؤتمر اآلباء والمعلمين في أي وقت خالل العام الدراسي. يمكن ألولياء األمور أو المعلمين 

 

 تسجيل الطالب

 أوقات مكتب المسجل

http://www.ixl.com/
http://www.ixl.com/
http://www.houstonisd.org/Page/93089
http://www.houstonisd.org/Page/93089
http://www.houstonisd.org/Page/42143
http://www.houstonisd.org/Page/42143
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لمسجل   إلجابة على معظم األسئلة المتعلقة بتسجيل الطالب. وإذا كان ولي أمر الطالب لدية سؤال محدداالمكتب األمامي يستطيع 

 . خالل ساعات الدوام الرسمي تصال أو يأتي للزيارة إلا  يمكنه مدرستنا 

خالل هذة  حاضرا   سيكون المسجل.صباحا  الحادية عشرالى الساعة لساعة التاسعة ا من سجل مدرستنا ساعات عمل يوميا  م لدى

لتحديد  مسبقا  تصال إلأولياء األمور على ا ونحث  لى أي سؤال ذات عالقة بالتسجيل. واإلجابة ع رالساعات  لإلجتماع بأولياء األمو

 موعد خالل هذه الساعات.

 

 إعادة تسجيل الطالب

إستمارة العودة  تقديملتالي. وسيطلب من أولياء األمور تلقائيا  للعام الدراسي االطالب الذين في منطقة مدرستنا سيتم إعادة تسجيل  

  .      منطقةالوتقديم ما يثبت اإلقامة في 

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

       

 المنقولينالطالب 

 .قبل التاريخ المحدد تلقائيا طالما  قدموا إستمارات البقاءنقلهم انت جورج من مدارس أخرى سيتجدد الطالب الذين التحقوا في مدرسة س

 :يرجى المالحظة

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

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

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

 

  إنسحاب الطالب 

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

 

طلب وثائق الطالب   

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

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

 اإلنضباط

 ت األساسيةتفاقااإل

 في الجاالت التالية : ت األساسية تفاقااإل المعلمين والطالب لوضع مجموعة منيتعاون  في بداية كل عام دراسي

 الفصل المدرسي •

• Pod 
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•  

 الممر  •

 الكافتريا  •

 اإلستراحة  •

 المرافق الصحية •

تفاق أساسي في الفصول الدراسية فأن إأي  األساسية بمثابة دليل إلنضباط الفصول الدراسية. عندما يتجاوزالطالبات تشكل اإلتفاق

مع ولي أومؤتمرمذكرة الى ولي األمر  أو العقوبات المناسبة. ويمكن أن تشمل العقوبات الصفية: تحذير شفهيبإتخاذ  سيقوموا المعلمين

اإلتفاقات اإلساسية وملفات المتعلم  معلمي الصفوفيستخدم  . اإلستراحةمتياز الفصول الدراسية أو إفقدان أو الغذاء الصامت  أواألمر

 عادات سلوكية جيدة.وفي تطويربهم للمساعدة في توجيه طال (.IBالشخصية )

 

 سلوك الفصول الدراسية

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

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

 اية السنة.وأولياء األمور في بد

 

  إلجراءات اإلنضباطيةا

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

 عقوبة من المستوى الثالث.  ال خطيا  إذا كانتمورألالغ أولياء اوكذلك عند إدارة  العقويات. وسيتم إب

 

 سياسة الكافتريا 

 إيصال الغذاء 

الغذاء  للمدرسة  قبل الساعة التاسعة والنصف صباحا  ، وبعد هذا الوقت النضمن إيصافي ا  اإلستقبال مكتب الى يمكنك جلب الغذاء  

الى طفلك. يجب عدم تسليم الغذاء إلى مكتب االستقبال متأخرا . يرجى التأكد من وضع عالمات على غداء طفلك وتسليمه في الوقت 

  المحدد. لن ي سمح للطالب باإلتصال بالمنزل خالل فترة الغداء.

  

 

 تناول الغداء مع طفلك

 بداية األسبوع الثالث للمدرسة. وإعتبارا  من من األثنين الى الجمعة.تناول الغذاء مع أطفالهم لأولياء األمور ندعو   

    STAARمور بتناول الغداء مع أطفالهم في األيام التي يتم فيها إجراء إختبار أليرجى مالحظة أنه لن يسمح ألولياء ا 

 الغداء مع طفلك:تناول لما تخطط لتزام باإلرشادات التالية عندإليرجى ا

 في المكتب األمامي. أولياء األمور التسجيليجب على  •

 دقيقة.  30ب  ولياء األمور لتناول الغذاء مع أطفالهم خالل الفترة المحددةيرحب بأ •

 يلتقى أولياء األمور بأطفالهم في الكافتريا.  •

 لياء أمورهم. وجود أو عندعدم ال يسمح ألولياء األمور تناول الغذاء مع األطفال األخرين •

 الصف للجلوس معهم. نفس دعوة األطفال األخرين من  ال يسمح ألولياء األمور •

 الجلوس في الخارج مع أطفالهم. أولياء األمور يجب على  طاوالت فارغةإذا لم تكن هناك  •

الصف بسبب سياسة خدمات مسبقا  مع معلم ب ذلك يتم ترتيأن فيجب  الصفيود أن يجلب الغذاء لجميع طالب  الوالدإذا كان   •

 التغذية في المنطقة التعليمية  التي التسمح بإحتفاالت الصف في الكافتريا. 

 .أطفالهم ماعدال في طأل يم الغذاءألولياء األمور بتقديسمح  ال •
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الدراسي إلنهاء تناول  خر عن الفصلالتأمح للطالب فلن ي س  وصل أحد أولياء األمور متأخر لتناول الغداء مع أطفالهمإذا  •

 الغداء.

الصفوف المتقدمة  من عدد  أولياء أمور طالبنود ان يحد  لتناول الغداء مع أطفالهم الوقت الذي نرحب بحميع أولياء أمور الطالب في 

في التوصيات التالية عندما تأتي لتناول يرجى النظر الشخصية المستقلة.  مع أطفالهم للمساعدة في بناء بها يتناولون الغذاء التي األيام

 الغداء مع طفلك.

 في األسبوعأيام كحد أقصى  5 –طالب ماقبل الروضة والروضة والصف األول   •

 أيام كحد أقصى في األسبوع 3 –طالب الصف الثاني  •

 كحد أقصى في األسبوع يومين – الثالث طالب الصف  •

 يوم واحد كحد أقصى في األسبوع –الصف الرابع والخامس  طالب  •

 الفطور  

يتم  . طالبلجميع ال الصفوفيتم تقديم وجبة اإلفطار داخل  وجبة فطور مجانية. ( بHISDالمنطقة التعليمية )طالب  يتم تزويد جميع 

أن اليتجاوز  تناول وجبة اإلفطار في المدرسيخططون ليجب على الطالب الذين . 07:45 الى   7:20 الساعة  تقديم وجبة اإلفطار من

 .07:30 الوصول الساعة

 

 معلومات الغداء

 .المدرسة كافتريالديهم الفرصة لشراء الغداء منيجلبوا الغذاء معهم  جميع الطالب الذين ال 

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

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

 واإلطالع على الرصيد. 

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

 وجبة الغداء المجانية والمخفضة

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

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

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

 

 اإلحتفاالت بعيد الميالد

 تعزيز عيد الميالد 

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

كتاب إلى ب$، سيتم التبرع  15لمبلغ إضافي قدره و التي توضع خارجا  والتي تتضمن إسم الطالب  والتاريخ المحدد.  حزمة الشراء 

 .سم طفلكوعليها إالمكتبة عالمة تذكارية داخل غالف الكتاب امينة ستضع  المدرسة تكريما طفلك.  مكتبة

 PTO ع من موقمعلومات الطالع على إلويمكن اة غى األقل. ساع 48( تحتاج الى إشعار قبل PTOمنظمة األباء والمعلمين )

  :http://sgppto.com.مدرستنا

 احتفاالت الفصول الدراسية

الصالحية لتنظيم إجراء  المعلمينلدى إلحتفال في الصف المدرسي. لإلجراءات التحديد الوقت و سبقا  معلم طفلك مبتصال إليرجى ا

 إحتفاالت أعياد الميالد في الفصل الدراسي. 

 

 التكنولوجيا 

 الهاتف الخليوي  

http://www.houstonisd.org/Page/31592
http://www.houstonisd.org/Page/31592
https://www.parentonline.net/Public/Login.aspx
https://www.parentonline.net/Public/Login.aspx
http://www.houstonisd.org/Page/96605
http://www.houstonisd.org/Page/96605
http://www.houstonisd.org/Page/96605
http://sgppto.com/
http://sgppto.com/
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عندما يكونوا على أرض المدرسة. الطالب الذين  أو أجهزة اإلتصاالت األخرى ظاهرة هواتفهم الخلويةال يسمح للطالب بأن تكون  

لمصادرة ل واألجهزة األخرى تتعرض هواتفهم سوهم على أرض المدرسة  أو أجهزة اإلتصال األخرى يستخدمون الهاتف الخلوي

لطالب الذين يحتاجون سيسمح ل.  أو األجهزة $ إلسترجاع هواتفهم المحمولة 15وتسليمها إلى إدارة المدرسة. سيطلب من الطالب دفع 

 .هاتف المدرسةإستخدام لسبب مناسب  بأولياء أمورهم إلى االتصال 

ستبقى   حتى نهاية العام الدراسي.أو أجهزة اإلتصاالت  إسترجاع هواتفهم  اليسمح لهم طالب الذين ينتهكون هذه السياسة ثالث مراتال

 .ي العام الدراسيحتى ينته مدرسةالفي  مقفلةأو أجهزتهم  الخلوية هواتفهم 

 

 BYODسياسة  

هو إعطاء الطالب الفرصة إلجراء  BYOD  يوم . الغرض من " BYOD" يوم أحضر جهازك الخاص  يجدول المعلمين بانتظام   

 وبإستخدام أجهزتهم الشخصية. ( IB )حدةبوالبحوث المتصلة 

 (BYOD)  أيامفي  ستخدام الهواتف المحمولةإح للطالب سمفي هذا اليوم وي  ( laptopsأو  iPads, tablets) جلب ويسمح للطالب 

 الجهاز الذي يتم جلبة الى المدرسة.  سؤولية عنالطالب كامل الم يتحملأن  فترضالمومن 

 التوقعات 

 تتحمل السوف  مدرسة سانت جورج وأن  . ةعن شخصيا   مسؤولالهو  كتروني الخاص إلى المدرسةاإللازالجه الذي يجلب الشخص

اء وجودة على أرض نللمحافظة على الجهاز أثعلى عاتق الطالب المسؤلية  ، وتقع فقدان أو سرقة أو تلف تلك األجهزة ة عن يمسؤولال

  المدرسة.

 المسروقة.  أومدرسة سانت جرج عن األجهزة المفقودة مدير.Dave Wheatيجب إبالغ    .1

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

ن يكون الجهاز أ واليمكن  شبكة المنطقة التعليمية )في  "HISD – Guestيمكن ربطة كضيف "شخصي للطالب ال الجهاز  .3

 ."متصال بالشبكة "اآلمنةرف من الظروف ظالشخصي تحت اي  

على التطبيقات يقتصر لكن الووهذا يشمل   عن البرامج الموجودة على الجهاز الشخصي. ةمسؤولغير سانت جورج  مدرسة .4

 .وأنظمة التشغيل

يتم  من المستحسن أن و.  ة كلما كان ذلك ممكنا  الخاص حماية من الفيروسات على األجهزةال برامجيجب أن يتم تثبيت    .5

 .أجل حماية الجهاز من الفيروسات والبرامج الضارةالبرنامج بشكل منتظم من تحديث 

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

 .HISD-Guest networkالضيف 

ليست  التعليمية  منطقة( الHISDالتعليمية)شبكة المنطقة ستخدام إعند الشخصية  خصوصية للال ينبغي أن يكون هناك توقع  .7

 .ةاألجهزة لخاصمن البيانات المخزنة أو التي تنتقل عن طريق أي  منوال عن أي  الشخصية خصوصيةالمسؤولة عن 

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

لشبكة واإلنترنت وتعليق الحق في المنطقة التعليمية  قد يقطعوا اإلتصاالت بافي  الموظفين ة أوهيئة التدريسالأعضاء   .9

سياسة  نتهك بنشاط غير مصرح به أو ي يقومفي أي وقت إذا ثبت أن المستخدم  المدرسة  الخاص في  استخدام الجهاز 

 أو قانون سلوك الطالب.مقبول اإلستخدام ال

( HISDفأن المنطقة التعليمية ) ، HISDالشبكة الخلوية العامة أو شبكة أخرى خارج سيطرة بشخصي الجهاز ال* في حالة توصيل 

 سلوك الطالب. قانونمبادئ إلزام الطالب ب، ولكن يتم CIPAل  مسؤولة عن الحفاظ على االمتثال غير

 أوقات وأماكن  الستخدام الجهاز

 م الخبرات التي يوافق عليه المعلم.الوقت المناسب إلستخدام أجهزتهم لتعل  يقوم المعلمين إبالغ الطالب متى س

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

 الوصول •

 أثناء اإلنصراف •

 الغذاء •

 اإلستراحة •
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 المواد واللوازم

ازم الفصول الدراسيةلو  

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

للشراء اللوازم المدرسية المتوفرة . سيكون هناك عدد محدود من اللوازم المدرسية الخاصة بهم للسنة القادمةطلب من كل عام الربيع 

الذين يفضلون شراء مستلزماتهم  أولياء األمور إلى باللوازم المدرسية لكل مستوى دراسي. سيتم تقديم قائمة (أغسطس شهرآب) في

العام  ةتكون كافية طيلمثل األقالم وأقالم الرصاص  قد ال  مدرسة. يرجى العلم بأن بعض  اللوازم المدرسيةبشكل مستقل عن ال

 .الدراسي

 

للوازم المدرسية األساسية مثل تغطية تكاليف ال$. وهذه الرسوم تذهب  45م المدرسية البالغة إجور اللواز سيتحمل جميع الطالب

 .لغراء، والطباشير وأقالم الرصاص والورق والدفاتر وجميع المواد األساسية التي يحتاجون إليهاا

   sgppto@gmail.comمراسلة يجب الدفع خطة ل وا مؤهلينفي معرفة ما إذا كانالعوائل التي ترغب 

 

 المفقوات 

 تترك بعد التياألشياء  الكافتيريا. معظم  بجانب تقع التي اليوم الدراسي، يرجى التحقق من منطقة المفقودات خالل  طفلك شئإذا فقد 

  .في نهاية كل شهر يطالب بها لتي لم يتمبالمواد  وسيتم التبرع إإلستراحة  ستوضع في هذة المنطقة. الغداء أو

 .  المياه قنانيو الغداء وعلبالسترات والكنزات الصوفية على وضع األسم األول واألخيرولتفادي  فقدان المواد يرجى  

 

 البرامج المدرسية واألنشطة الالصفية

 ال مكان للكراهية

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

االزمة للمعلمين والطالب لضمان ة. أن مبادرة ليس مكان للكراهية توفرالمصادرسانت جورج هي مدرسة ليس فيها مكان للكراهي

مدرسية شاملة على خلق بيئة يساعد أيضا مكان للكراهية تجزأ من المنهج الدراسي. الهي جزء ال يوتنوع موالتعليم ال مييزتالمكافحة 

تحدى التعصب إحترام الفروق الفردية في حين ي فرصة للنجاح من خالل تعزيز ذو قيمة ولديه حيث يشعر كل الطالبعليها والمحافظة 

في جميع أنحاء  المدارس مئات منالمن قبل المبادرة الشعبية  تبني تم  ، وقد2001عام  في المدارس المبادرة  أطلقتلقد يز. والتمي

 في منها ذلك العديد، بما في يغربالجنوب المنطقة 

 Houston, San Antonio/Central Texas and El Paso  

 

 النوادي 

سيزود   ميع الطالب للمشاركة فيها.. هذه النوادي هي مجانية لج األندية خالل فصلي الخريف والربيععدد مدرسة سانت جورج تقدم  

 .نظام القرعة بواسطة في النواديوسيتم تحديد التسجيل العدد محدود  .المتوفرة  قائمة األنديةأولياء األمور ب

  .المكتب األمامياإلستمارت الخاصة بأي نادي الى  من خالل المكتب األمامي. يجب على الطالب تقديم سيتم التسجيل

 :طفلكيجب على  مدرسة سانت جورجنوادي  كمشارك في 

 ليوم الدراسيالنوادي وامحافظة على السلوك المرضي في ال •

 . 5 والتاخر عن   5الغياب عن عدد   . ال يزيد الحفاظ على الحضور المرضي •

 يتم إستالم الطالب من النوادي في الوقت المحدد.  •

 . ا من النادي فورا  مإزالته لتزام بهذه التوقعات سوف يتم إلالطالب الذين ال يستطيعون ا

 (Dragons After School) المدرسة  بعد 
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( يقدم الرعاية لطالب اأولياء األمور الين يعملون وحتى السادسة والنصف Dragons After Schoolبرنامج مابعد المدرسة)أن 

 يوميا ز

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

 Dragons After Schoolموقع  

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

 

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

 .مستمر 

 

 

 

 

 2020-2019بمناسبة العام الدارسي  مدير المدرسة (MCCLISH) رسالة من

 

 

 في مجتمعالمور واعضاء األوأولياء  نمعلميالطالب والأعزائي  

 مدرسة سانت جورج، 

 باليس درسة سان جورجلمأقدم نفسي كمدير جديد  أن جد ا يسرني

(SGP) . فينحن نفخر بإنجازات طالبنا ( مدرسةSGP)  ألنها تجسد

،  للمرحلة اإلبتدائية كبرنامج. (IB) البكالوريا الدوليةعلماء  صفات

أكاديمي ا وشخصي ا من خالل منهج قائم  سيتطورون نعتقد أن الطالب 

  (SGPمدرسة ) تجارب تعليمية أصيلة. فيوب على المفاهيم والسياق

 خالل رحلتهم .  البكالوريا الدولية حن ملتزمون بتزويد طالبنا بتعليمن

التعليمية مع أفضل المعلمين في المنطقة  طالبنامل سيع تعليميةلا

 إلتخاذ  وعلى إستعدادفتحة تمعقلية ويتطورون إلى مفكرين ذوي 

 .معنى في خدمة مجتمعهمات ذ اتإجراء

  

 في مدرسة  سان جورج باليس  وارجو يسعدني أن أشغل منصب مدير

بأي  ممساعدتكتصال بي إذا كان بإمكاني إلفي ا مطلقا   وأن ال تتردد

 !Go Dragons طريقة. 

  

 (Dragonبرنامج ال)تاريخ 

 فيالمتوسطة  (Frank Black Middle School)في مدرسة  عملت كمدير مساعد (Dragonفريق برنامج) نضمامي إلى إقبل 

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

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

 .مشاهدة الرياضة وممارستها
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