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 ساعات الدوام في المدرسة
 من بعد الظھر 3:40 -صباحاً  8:30         الجمعة -األثنین

 صباحاً  8:55دق الجرس المتأخر عند الساعة 
 لكافة الطالب داخل الصفوف الدراسیة صباحاً  8:30الفطور المجاني عند الساعة یبدأ 
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 طالب وكادر

 Braddockالوسط المدرسي لمدرسة  

 لدیھم طموح عاٍل لتحقیق األھداف
 مال واألحالمیرتبط بالتعلم مدى الحیاة لتحقیق األ
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 التعلیم

 لتحقیق 

 األھداف من خالل

 نشر حب التعلم في بیئة متسمة

 باألمان والدعم والتشجیع
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 نؤمن بخلق بیئة آمنة ومحبة ومشجعة تعمل على تنمیة الصدق واألحترام المتبادلین وحب التعلم للطالب والموظفین في البنایة. .1
 

لدیھ قدرة على التعلم وتطویر مھاراتھ التعلیمیة ولذلك نقوم بغرس توقعات عالیة في نفوس الطالب مع األیمان  نؤمن بأن كل طفل .2
 بأمكانیة تحقیقھا وقیامھم بكل ما یحلمون بھ.

 

 نؤمن بأن أولیاء أمور الطالب وأفراد الوسط المدرسي ھم جزء قّیم ال یتجزأ من العملیة التعلیمیة. .3
 

 ھو میزة یجب أحترامھا واألعتزاز بھا.نؤمن بأن التنّوع  .4
 

 

 BES الفریق اإلداري لمدرسة
 

Keesha Jackson-Muir 
 مدیر المدرسة

knjacksonmui@fcps.edu 

 
Mattie Fallen 

 مساعدة مدیر المدرسة   
ps.edumdfallen@fc 

 

 
Liz Beaty 

 مساعدة مدیر المدرسة  
embeaty@fcps.edu 
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 :رسالة مدیر المدرسة
 Braddockدلیل المدرسة مخصص للطالب وأولیاء أمورھم  لإلجابة عن معظم األسئلة بخصوص عمل مدرسة 

Elementary School (BES) یرجى األحتفاظ بھ للرجوع الیھ خالل العام الدراسي.  أذا كانت لدیكم أیة أسئلة أو  .
نعمل معكم لتوفیر أفضل الفرص   .7300-914-703 بمكتب المدرسة على الرقمأستفسارات، یرجى عدم التردد باألتصال 

المدرسة دوراً ھاماً في تحقیق ھذا الھدف.  یرجى قراءة الكتیب التعلیمیة ألطفالكم.  یلعب التواصل األیجابي ما بین البیت و
بأمعان ومناقشة محتویاتھ كأسرة واحدة.  من الضروري أن یفھم أطفالكم التوقعات واألجراءات المدرسیة. نتطلع لقضاء سنة 

 ممتعة ومثمرة للجمیع.
 

 :PTA رسالة رابطة مجلس اآلباء والمدرسین
رھا على جمیع األطفال من الشراكة القویة القائمة ما بین أولیاء أمور الطالب، وموظفي المدرسة تنبع فعالیة المدارس وتأثی

والمسؤولین اإلداریین الذین یتواصلون بحریة فیما بینھم.  ینحصر ھدف رابطة مجلس اآلباء والمدرسین المعروفة أختصاراً 
ا بین أولیاء أمور الطالب وموظفي المدرسة ولدعم لتكون شبكة أتصال م Braddock Elementary) في مدرسة PTAبـ (

، یرجى االطالع على الموقع PTAرابطة للحصول على المزید من المعلومات حول الكادر المدرسي في جھوده التعلیمیة.  
 .https://www.facebook.com/braddock.ptaي التال

 

 
 

Stacy Arth، رئیسة رابطة PTA 
بأمكانیة األطفال تحقیق النجاح حینما تكون ھناك عالقة وطیدة ما بین البیت  Braddock Elementaryفي مدرسة  نؤمن

أظھرت الدراسات بأنھ حینما تعمل المدرسة وأسر الطالب والمجامیع المجتمعیة سویة لدعم عملیة التعلم سیتحسن   .والمدرسة
 ل في المدرسة وتزداد رغبتھم بالبقاء فیھا والذھاب الیھا لفترات أطول.أداء األطفا

 
نرجو  .نطلب منكم المشاركة بأي طریقة ممكنة .Braddockسنعمل على توفیر العدید من الفرص لمشاركة العائلة في مدرسة 

 حول كیفیة المشاركة الفعالة فیھا.التي تضم توضیحات وافیة  Eagle Expressقراءة النشرة األخباریة الشھریة المعروفة بـ 
تذكروا بأن التواصل والتعاون القائم ما بین أولیاء أمور الطالب والمدرسة والمجتمعات ھو أمر أساسي حینما یتعلق األمر 

الع (یرجى األط نعمل معاً  بتثقیف الطالب من جمیع النواحي. تمثل أھدافكم وأنجازات الطالب وتحقیقھم النجاح أھدافنا أیضاً.
 لن تكون لھذا المثلث أي فائدة في حال فقدان أي جزء من أجزائھ. على المثلث أدناه).

 
 الطالب 

 
 
 

 BRADDOCKمدرسة كادر     ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي
 
 

 یرجى المشاركة في العمل التطوعي عند المقدرة بأي وقت وطاقة ممكنة.
 .7300-914-703ئلة أو المكتب الرئیسي في المدرسة على الرقم إذا رغبتم بالتطوع، یرجى األتصال بوسیط العا

 .BES نرحب بجمیع المتطوعین في مدرسة
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 :Braddock رسالة الى أسر طالب مدرسة
 

نظرتھ  نجاح طفلكم الیومي علىیعتمد  .جزء من رحلة تعلیم أطفالكملكونكم نود أن نعبر لكم عن جزیل شكرنا سلفاً 
 ركتكم فیھا.أزاء المدرسة ومدى مشا

 
 نطلب منكم األلتزام القیام باآلتي من أجل تحقیق طفلكم النجاح في المدرسة: 

(أي تعلم القراءة والكتابة والریاضیات بشكل  أستیعاب أھمیة التعلیم عالي الجودة مساعدة أطفالكم على  
 بارع وما یفوقھ)

 التكنلوجیة من غرفتھ خالل وقت النوموأخراج األجھزة  ذھاب طفلكم الى النوم في وقت معقول التأكد من 
 أخذ قسط وافر من النوم ھو أمر مھم لكافة األطفال •

 حضور طفلكم الى المدرسة في الوقت المحدد لھ یومیاً التأكد من   
 للقیام بأفضل ما عنده یومیاً في المدرسة تشجیع طفلكم 

 العمل بجد •
 األصغاء الى األخرین •
عن التصرف بحماقة وعنف (أي الضرب، الدفع، التدافع  أستخدام كلمات لطیفة للتواصل بدالً  •

 بقوة، أستخدام كلمات سیئة أو الترھیب واإلستقواء على األخرین)
 ممارسة طفلك القراءة والكتابة والریاضیات في البیتالتأكد من  

 یعتبر أداء الواجبات المدرسیة تطبیق عملي  •
فعل في القراءة والكتابة والریاضیات فعلیھ فالطفل حالھ حال الریاضي، من أجل أن یكون جید بال •

 التدرب كل یوم  
في المدرسة على مساعدتكم لفھم ما  حضور األمسیات التعلیمیة الخاصة بأولیاء أمور الطالبیساعد  

 یتعلمھ أطفالكم بشكل أفضل وكیفیة تقدیم الدعم لھم بالشكل األنسب
 تقاریر تقدم الطالبتقریر الدرجات المرحلیة ربع السنویة واألطالع على  
 أجتماعات مجلس اآلباء والمدرسینحضور  
 عند عدم فھم شيء معین طرح األسئلة 
 للعمل في الصفوف الدراسیة أو في المدرسة وبأي سعة أو أمكانیة ممكنة تطوعكمنثّمن دائماً  
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 األجراءات والتوقعات بشأن السلوك المدرسي للطالب
 

التدخل والدعم و نھج الفصول الدراسیة المتجاوبةعلى  Braddock Elementaryتسیر مدرسة 
 مشروع الروح األیجابیةوتتبنى السلوكي اإلیجابي في المدرسة 

 
التدخل والدعم وتنتھج  نھج الفصول الدراسیة المتجاوبةمن المدارس التي تسیر على  Braddock Elementaryمدرسة 

بیئة یشعر فیھا الطالب باألمان ویحظون بالرعایة الالزمة ویتملكھم فنحن نؤمن في خلق  السلوكي اإلیجابي في المدرسة.
 .مدرستنا مشروع الروح األیجابیةشعور باألنتماء. ولذلك تتبنى 

 
إن ھدف الكادر المدرسي ھو تعلیم الطالب كیفیة الرد المناسب من خالل أستخدامھم المبادئ المتبعة في نھج الفصل الدراسي  

المثال: األجتماعات الصباحیة، التوقعات والقواعد المتبعة داخل الصفوف الدراسیة، ورقة ترتیب أفكار المتجاوب، فعلى سبیل 
الطالب، العواقب المنطقیة، أستخدام لغة المعلم، وخلق تواصل ما بین البیت والمدرسة. إن التدریس المباشر للسلوك 

الدروس األكادیمیة وھي ُتستخدم لتعلیم الطالب التوقعات  األجتماعي ھو أستراتیجیة فاعلة تستند على البحوث حالھا حال
السلوكیة المحددة لھم بوضوح. ونحن نقوم بتعزیز ھذا النھج عبر األستعانة بالتدخالت والدعم الالزم لمساعدة الطالب على 

 حل مشاكلھم. طوال العام الدراسي.
 
 

 لتحقیق النجاح BRADDOCKسیاسة مدرسة 
 لیكون العالم مكان أفضل. Braddock Elementaryمدرسة  نتعلم ونسعى كل یوم في

 .لیحلق طالب مدرستنا عالیاً ونقوم بتحقیق ذلك عبر أتباع سیاسة المدرسة لتحقیق النجاح 
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 العھد الذي یقطعھ جمیع طالب المدرسة على أنفسھم 
 عد/توقعات شاملة. وھي كاآلتي:أتباع ثالثة قوا Braddock Elementaryعلى طالب مدرسة 

 األحتراز والسالمة 
 أحترام األخرین 
 تحّمل المسؤولیة 

 النتائج األساسیة للطالب 
 سیتخرج طالب المدرسة وھم یتمتعون باآلتي ...

 القدرة على أظھار األحترام والتسامح وتقّبل األخرین. 
 رؤیة أنفسھم كقّراء وكّتاب ومن محبي التعلّم مدى الحیاة. 

 
حلى الطالب بروح التعاون والتواصل الفعال، والتفكیر الخالق ذو النظرة االیجابیة في النقد، والتمتع بصفات یت

 المواطن ذو المزایا األخالقیة العالمیة، والتوّجھ نحو ھدف محدد وأن یكون فرد ذو شخصیة مرنة.
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 .Braddockنحن طالب مدرسة 
 

 والعمل الجاد لتحقیق أھدافنا. بالذكاءنحن نتمیز 
 

 .نتمیز باألبداع والتفوقنحن مواطنون 
 

 .دائماً نعتني بالبیئة 
 

 األخرین. نحترم
 

 یحلق طالب مدرستنا عالیاً!
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 2019-2018 التقویم المدرسي للعام  
 

 أغسطس/آب 24  دعوة مفتوحة لزیارة المدرسة
 

بوقت مبكر عن  إنصراف الطالب ثالث ساعات
 الوقت المعتاد

 ال توجد مدرسة -عید میالد مارتن لوثر كینغ 

 ینایر/كانون الثاني 18
 ینایر/كانون الثاني 21

 أغسطس/آب 28 بدایة السنة الدراسیة
 

نھایة فترة توزیع الدرجات  للربع الثاني من السنة 
 ال توجد مدرسة–الدراسیة عطلة للطالب 

 ینایر/كانون الثاني 24
 ینایر/كانون الثاني 25

 ال توجد مدرسة -یوم عید العمال 
إنصراف الطالب ثالث ساعات بوقت مبكر 

عن الوقت المعتاد أمسیة بدایة السنة الدراسیة 
 )5-3(الروضة، المراحل  الجدیدة

 )K-2ل المراح( أمسیة بدایة السنة الدراسیة الجدیدة
 

 سبتمبر/أیلول 3
 سبتمبر/أیلول 19
 لسبتمبر/أیلو 25
 سبتمبر/أیلول 26

 

 فبرایر/شباط  4 ال توجد مدرسة -عطلة رسمیة للطالب 
 

 فبرایر/شباط 18  ال توجد مدرسة -عید الرئیس 

 
 أكتوبر/تشرین األول  8  ال توجد مدرسة -عید كولومبس 

 

إنصراف الطالب ثالث ساعات بوقت مبكر عن 
 الوقت المعتاد

 لث من السنة الدراسیةنھایة فترة توزیع الدرجات للربع الثا
 ال توجد مدرسة -عطلة رسمیة للطالب 

 مارس/آذار  11
 أبریل/نیسان  4
 أبریل/نیسان 5

 أبریل/نیسان 19-15   ال توجد مدرسة -العطلة الربیعیة نوفمبر/تشرین الثاني  2 نھایة الربع األول من السنة الدراسیة

 ال توجد مدرسة -عطلة رسمیة للطالب
 ال توجد مدرسة -كرعطلة عید الش

 

 نوفمبر/تشرین الثاني 5-6
 نوفمبر/تشرین الثاني 21-23

 مایو/آیار 27 ال توجد مدرسة -یوم الجندي المجھول

 یونیو/حزیران  13 الیوم األخیر من المدرسة

إنصراف الطالب ثالث ساعات بوقت مبكر 
 عن الوقت المعتاد

 ال توجد مدرسة -العطلة الشتویة
 

 نون األولدیسمبر/كا 14
 - دیسمبر/كانون األول 24

 ینایر/كانون الثاني 4

  

 

  News You Choose رسائل خدمة
 

بعد اآلن لتوزیع الرسائل "غیر  KITرسائل نظام التبلیغ المعروف بـ  Braddock Elementaryال تستخدم مدرسة 
 رات حول بعض المواعید الھامة.العاجلة" مثل النشرات األخباریة، األعالن عن األمسیات وغیرھا من التذكی

 
 مثل:  Braddockمن أجل أستالم رسائل مدرسة 

  األمسیات المسائیة في مدرسةBraddock  
 العطل الرسمیة للطالب 
 مواعید تقاریر التقدم الدراسي للطالب والتقاریر المرحلیة 
 مواعید أختبارات الطالب 
  معروفة بـ النشرة األخباریة المخصصة ألولیاء أمور الطالب الEagle Express 
   التواریخ الشھریة المھمة 
  رسائل رابطةPTA 
 جلسات شرب القھوة مع الوالدین 
 األمسیات المجتمعیة 
 تذكیر للرحالت المیدانیة 

 
على الموقع  News You Chooseینبغي التسجیل لغرض الحصول على خدمة أستالم المعلومات 

 http://www2.fcps.edu/BraddockES/parents.html على: Braddockالرسمي لمدرسة 
 

 .News You Chooseالتسجیل أو تحدیث خدمة أستالم المعلومات  یرجى الضغط على:
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 معلومات مدرسیة عامة
 

حینما یغیب الطالب عن المدرسة، یجب على ولي أمر  الغیابات:
لب تزوید المدرسة بعذر عن غیابھ.  تقع على ولي أمر الطا

الطالب مسؤولیة أبالغ المدرسة عن غیاب الطالب قبل الساعة 
صباحاً وذلك باألتصال على خط التبلیغ عن الحضور الى  9:00

یرجى ذكر أسم الطالب . 7333-914-703المدرسة على الرقم 
م، وسبب األول واألخیر، والمرحلة الدراسیة، واسم المعل

الغیاب. من الضروري معرفة المدرسة فیما إذا كان الطفل 
مصاباً بأحد األمراض المعدیة مثل جدیري الماء، أو الرمد أو 

التھاب اللوز.  یتم قبول عذر الغیاب للطالب في حال:  اإلصابة 
بالمرض، حدوث حالة وفاة في العائلة، موعد مع الطبیب، أو 

الغیابات بدون عذر والتأخر عن  لألحتفال بعطلة دینیة. تشمل
الدوام اآلتي:  الرحالت العائلیة، مشاكل رعایة األطفال، 

األستغراق في النوم، أنشطة ال تتعلق بالمدرسة، حركة المرور، 
نتوقع من أسر الطالب وضع أو عدم اللحاق بالحافلة المدرسیة.  

مخططاتھم للسفر خالل فترة العطل المدرسیة. یجب على 
أمور الطالب التفكیر بشكل جدي بما یترتب من تداعیات أولیاء 

   على عرقلة سیر التعلیم خالل قضائھم اإلجازات العائلیة.
 

یجب على الطالب دخول الروضة   عملیة القبول والتسجیل:
 30في والیة فرجینیا عند بلوغھم سن الخامسة في 

على الطالب  یجبسبتمبر/أیلول أو قبل ذلك التاریخ.  
لین في مدارس مقاطعة فیرفاكس للمرة األولى تقدیم المسج

شھادة إثبات السكن، شھادة المیالد األصلیة، فحص طبي، 
وشھادة تلقیحات أو تقریر طبي أخر مقبول یثبت حصول 

الطفل على التلقیحات ضد أمراض النكاف، الحصبة (الحصبة 
الحمراء)، الحصبة األلمانیة، الخناق، الكزاز، السعال الدیكي 
(اللقاح الثالثي)، شلل األطفال (اللقاح الفموي لشلل األطفال)، 

ال .  Bالجدري (جدیري الماء)، وسلسلة أمراض التھاب الكبد 
 دخول األطفال المدرسة بدون تقدیم جمیع ھذه الوثائق. یمكن

 
برنامج الدراسات المتقدمة (المستوى الرابع في المدرسة 

اكس الحكومیة تقدم مدارس مقاطعة فیرف  المحلیة):
)FCPS سلسلة متصلة من البرامج األكادیمیة المتقدمة التي (

توفر الفرص لجمیع الطالب لألشتراك في مواضیع معقدة 
تساعدھم على تھیئة أنفسھم للمشاركة في صفوف أكثر 

صعوبة و صرامة.  یعمل كل من المعلمین والمسؤولین 
مستوى  اإلداریین والمختصین سویة ألتخاذ القرارات بشأن

الخدمات األنسب لكل متعلم وتھیأة الطالب لألنتقال الى 
مستوى أخر عند أكتمال أستعدادھم.  یرجى األطالع على 

الموقع األلكتروني التالي للحصول على المزید من التفاصیل 
 p/index.shtmlhttp://www.fcps.edu/is/aaوالمعلومات:  

 
ھي مركز للحصول على خدمات المستوى  BESمدرسة 

الرابع من الخدمات داخل المدرسة المحلیة. تبدأ خدمات 
المركز الذي یقع داخل المدرسة المحلیة في المرحلة 

الدراسیة الثانیة بدراسة مادة الریاضیات المتقدمة ویستمر 
سي الصارم حتى المرحلة الخامسة. نقّدم نفس المنھج الدرا

الذي یقدمھ المركز المخصص لمدرستنا في مدرسة 
Canterbury Woods Elementary الفرق الوحید بین .

 Canterburyالمدرستین ھو أن الطفل سیكون في مدرسة 
Woods  للدراسة في  جمیعھمفي صف یضم طالب مؤھلین

مركز (حیث خضع الطالب فیھ لعملیة الفرز وكانت النتیجة ال

للقبول فیھ حسب ما أرتأت لجنة فحص مركزیة  أنھم مؤھلین
) وحسب عدد الطالب في الصف. فیما FCPSتابعة لمدارس 

أقل  BESیكون عدد الطالب في الصف الواحد في مدرسة 
 Keeshaطالب. یرجى األتصال بمدیرة المدرسة  25من 

Jackson-Muir .إذا كانت لدیكم أیة أسئلة أو أستفسارات 
 

یتوجب على أولیاء  الى المدرسة:عملیة وصول الطالب 
أمور الطالب الذین یوصلون أبنائھم الطالب الى المدرسة 

بالسیارة التوقف أو األنتظار لدى مشاھدتھم حافالت مدرسیة 
مع أضویة حمراء وامضة وذلك حسب ما یقتضیھ قانون 

والیة فرجینیا.  تستوجب شرطة المقاطعة من سائقي 
ن أرقام لوحات السیارات التي الحافالت المدرسیة أبالغھم ع

تمر بجانب الحافلة المدرسیة على أرض المدرسة عند تشغیل 
 الحافلة ألضویتھا الحمراء الوامضة.

 
ال یُسمح للسیارات بالمرور في المكان المخصص للحافالت 

وإستدارتھا الكائن أمام المدرسة. یجب أن تمر جمیع السیارات 
 Ride–and-Kissة خالل وقت المغادرة من خالل منطق

الخیار ُمتاح أمام أولیاء أمور الطالب  .المخصص ألیصال الطالب
 .Kiss-and-Rideألستخدام موقف السیارات أو األنتظار في منطقة 

 
مغلقة، یتم وضع عالمة  Kiss-and-Rideحینما تكون منطقة 

في مقدمة المكان المخصص للحافالت وعندھا یتوجب على 
األوصیاء الشرعیین أیقاف سیاراتھم أولیاء أمور الطالب/

 والسیر مع أطفالھم الى المكتب الرئیسي للمدرسة.  
 

 أمسیة بدایة السنة الدراسیة الجدیدة:
نشجع أولیاء أمور الطالب على حضور أمسیة بدایة السنة 

الدراسیة الجدیدة في المدرسة. ھذه فرصة رائعة أمام أولیاء 
رؤیة العالم الذي یقیم فیھ أمور الطالب/األوصیاء الشرعیین ل

أطفالكم كل یوم والتعرف على األشخاص المسؤولین ھناك. 
وھي أحد أفضل الطرق لبناء الصالت البالغة األھمیة بین البیت 

والمدرسة. ستتناول األمسیة المواضیع التالیة: تقدیم أعضاء 
الكادر المدرسي، موجز عن األعمال الروتینیة الیومیة للطالب، 

حصص الدراسیة، األھداف، األنشطة، الواجبات جدول ال
المدرسیة، خطة األنضباط السلوكي، والمنھج الدراسي الخاص 

بمرحلة الطالب الدراسیة لھذا العام الدراسي والعام الذي یلیھ. 
وھو أفضل وقت للتسجیل لتحدید وقت حضور إجتماع مجلس 

 اآلباء والمدرسین الذي سینعقد في نوفمبر/تشرین الثاني.
 

 برامج ما قبل وبعد الدوام المدرسي:
تعمل مجموعة متنوعة من أعضاء الكادر المدرسي على 

تنظیم البرامج قبل وبعد الدوام المدرسي. لغرض توفیر فرص 
تقویة/تدخل/معالجة دروس للطالب، من الضروري التوقیع 

على إستمارة الترخیص وأبالغ معلمة الصف خطیاً بمشاركة 
یبات أصطحاب الطفل من المدرسة. یتحتم الطالب فیھا وترت

 علیكم توصیل الطفل و/أو أستالمھ في الوقت المحدد.
 

نتوقع من جمیع الطالب أظھار سلوك نموذجي ُیقتدى  السلوك:
-SR&Rسیتم مناقشة كتیب حقوق الطالب ومسؤولیاتھ (بھ. 

) الصادر عن مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة مع 2601
 ل أول أسبوعین من بدء الدوام في المدرسة.جمیع الطالب خال
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 نتوقع من جمیع الطالب أن یكونوا...
  مھذبین ومتعاونین ویحترمون حقوق جمیع

 األشخاص في المدرسة.
  أتباع أنظمة السالمة األساسیة في المدرسة.  وھذا

یشمل الذھاب الى ومن المدرسة، وفي الحافلة 
یة، وفي المدرسیة، وفي مكان توقف الحافلة المدرس

 البنایة المدرسیة.
  تحّمل مسؤولیة تصرفاتھم والمساءلة حسب أنظمة

 ).FCPSمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (
  الوصول الى المدرسة في الوقت المحدد واألستعداد

 للتعلم في كل یوم.
لن یتم التساھل أزاء القیام بمجموعة معینة من التصرفات.  

التالیة الى فرض إجراءات سیؤدي حدوث أنتھاك في المجاالت 
 تأدیبیة:
  التصرف بخّسة و/أو الترھیب واإلستقواء على

 األخرین
 الشجار أو األعتداء على األخرین 
 المقامرة 
 التمرد أو العصیان 
 حیازة األسلحة أو المواد الشبیھة باألسلحة 
 حیازة المواد الشبیھة بالمواد الممنوعة 
 حیازة منتجات التبغ 
 لمواد المسببة لإلدمان في اإلستخدام المفرط ل

 المدرسة أو في أي فعالیة مدرسیة
 السرقة 
 تھدید األخرین بألحاق األذى الجسدي 
 المضایقات اللفظیة أو الجسدیة 

 
یتوفر موقع الكتروني  :BESالموقع األلكتروني لمدرسة 

یتمكن من خاللھ الطالب وأولیاء األمور من  BESلمدرسة 
المعلومات. نشجع أولیاء  األطالع على مجموعة متنوعة من

األمور والطالب على أستخدام ھذا المنبر على شبكة األنترنت 
للبحث عن المعلومات حول المدرسة والبرامج المتوفرة والمنھج 

 الدراسي الخاص بكل مرحلة دراسیة.  موقعنا الرسمي ھو:
raddockES/http://www.fcps.edu/B 

 
یتم أعطاء ترخیص   الدراجات الھوائیة والدراجات البخاریة:

 فقطعلى أساس سنوي لطالب المرحلتین الرابعة والخامسة 
ألستخدام دراجاتھم الھوائیة/دراجاتھم الصغیرة للوصول الى 

الطالب الذین حصلوا على رخصة من  فقط.  BESمدرسة 
/دراجاتھم الصغیرة سیتم والدیھم ألستخدام دراجاتھم الھوائیة

السماح لھم بأستخدامھا.  ھذه القرارات قائمة على أساس 
السالمة.  ینبغي على ولي أمر الطالب الذي یرغب في أستخدام 

طفلھ الدراجة الھوائیة/الدراجة الصغیرة أكمال تعبئة أستمارة 
. یرجى الحضور الى FCPSالترخیص الخاصة بمدارس 

سة ألكمال تعبئة ھذه اإلستمارة. یجب المكتب الرئیسي في المدر
على الطالب أحضار قفل مناسب لتأمین دراجتھم 

الھوائیة/الدراجة الصغیرة عند تركھا في المكان المخصص لھا 
في المدرسة قرب ساریة العلم.  ال تتحمل المدرسة مسؤولیة 

   الدراجات الھوائیة المفقودة/المسروقة/المتضررة.
 

الیة فرجینیا أرتداء جمیع الطالب تحت یشترط قانون و تذكیر:
 الخوذة عند ركوبھم الدراجة الھوائیة/دراجة صغیرة. 14سن 

 
ال ُتقام أعیاد المیالد في قاعة  -سیاسة جدیدة   أعیاد المیالد:

 الكافیتریا بعد اآلن.
 
نشجع أولیاء أمور الطالب كثیراً على عدم أحضار حلویات 

طفالھم نظراً ألعداد الطالب لألحتفال بمناسبة أعیاد میالد أ
 الكبیرة التي تعاني من الحساسیة من األطعمة.

 
ولذلك ندعوكم لشراء مواد دراسیة یمكن مشاركة األخرین 

بھا (على سبیل المثال، أقالم رصاص، ممحاة، الخ). أما إذا 
رغبتم في أحضار حلویات بمناسبة أعیاد میالد أطفالكم، 

رتیبات الالزمة مع معلمة فنطلب في ھذه الحالة عمل الت
الصف مقدماً وأبالغ المكتب الرئیسي في المدرسة على 

 الفور لتخصیص وقت معین لألحتفال.
 

سیتم األحتفال بعید میالد الطالب في صفھ عند نھایة الیوم 
 المدرسي.

 
.  قوائم للطالبفطور مجاني  BESتقدم مدرسة  الفطور:

فیھا محتویات مطبوعة ومبین  FCPSالطعام في مدارس 
یتم تقدیم الفطور یومیاً ما بین الساعة قائمة الفطور.  

نتوقع من الطالب  .صباحاً داخل الصف 8:30-8:45
صباحاً والتوجھ  8:30الحضور الى المدرسة في الساعة 

مباشرة الى الصف. یرجى التأكد من ذھاب طفلكم الى 
 .المدرسة في الوقت المحدد لھ لتناول الفطور في الصباح

 
 توقعات سلوك الطالب داخل الكافیتریا:

   سأستخدم الحمام قبل الذھاب الى الكافیتریا أو بعد
 مغادرتي لھا.

 .سأتناول طعامي/شرابي فقط 
  ،سأتحدث بھدوء، وابقى في مكاني المخصص لي

 وأرفع یدي طلباً للمساعدة، وأستخدم ضبط النفس.
  سأصغي الى األشخاص البالغین في الكافیتریا

 ملھم بأحترام.وأعا
 

بأمكان الطالب حیازة ھاتف محمول في   الھواتف المحمولة:
المدرسة، ویشمل ذلك الحافلة المدرسیة وخالل الیوم الدراسي 
واثناء مشاركتھ في أنشطة ما بعد الدوام المدرسي.  لكن یجب 

یحق فقط   بعیدة عن النظر ومغلقة.أن تكون الھواتف المحمولة 
منح األذن للطالب ألستخدام ھاتفھ  BESألعضاء كادر مدرسة 

المحمول خالل الیوم الدراسي وال یحق للمعلمین البدالء منح 
مثل ھذا األذن.  وھذا یشمل المناسبات التي تُقام برعایة 

المدرسة.  ال یحق للطالب أستخدام الكامیرات في ھواتفھم 
 المحمولة في المدرسة أو في الرحالت المیدانیة ما لم یمنح ولي

أمر الطالب/الوصي الشرعي موافقة خطیة للقیام بذلك بعد 
أستحصال موافقة اإلدارة.  ال تتحمل مدارس مقاطعة فیرفاكس 

الحكومیة مسؤولیة أحضار الطالب مقتنیاتھم الشخصیة الى 
المدرسة بما في ذلك الھواتف المحمولة ما عدا األشیاء التي 
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ف المحمولة في ال یمكن أستخدام الھواتتصادرھا المدرسة.  
 الحافلة المدرسیة بدون الحصول على رخصة بذلك!

 
ملفات التواصل (تتضمن أعمال الطالب وغیرھا من المعلومات 

إن التواصل الجید بین البیت والمدرسة ھو  المرسلة الى العائلة:
 الجمعةأمر حیوي لنجاح التجربة المدرسیة لكل طالب.  ویوم 

لنشرات األخباریة، قوائم ھو مخصص ألرسال التبلیغات، ا
الطعام، حافظات الطالب، التقاریر المرحلیة، تقاریر التقدم 

الدراسي (أربع مرات خالل السنة) وأیة نشرات أخرى ُترسل 
ألولیاء أمور الطالب.  قد یكون من الضروري أرسال رسائل 

 الى البیت بین الحین واألخر في أیام أخرى.
 

ھریاً الى البیت من خالل النشرة یتم أرسال التقویم المدرسي ش
موضح فیھا  Eagle Expressاألخباریة للمدرسة المعروفة بـ 

المناسبات الخاصة ونطاق واسع من المعلومات المرسلة الى 
عن طریق  Eagle Expressالوالدین. تتوفر النشرة األخباریة 

باألضافة  News You Chooseالبرید األلكتروني عبر رسائل 
 الرسمي األلكتروني للمدرسة.   الى الموقع

 
قد  :فتح المدارس بوقت متأخر/أغالق المدارس بوقت مبكر

یؤدي سوء األحوال الجویة، تساقط الثلوج، الحرارة الشدیدة 
وغیرھا إلى أغالق المدارس، أو فتحھا في وقت متأخر، أو 

تقوم محطات األذاعة صرف الطالب بوقت مبكر من المدرسة. 
قناة نقل االخبار في حال إتخاذ مثل ھذه القرارات. والتلیفزیون ب

ھي القناة الرسمیة للحصول على معلومات عن  21رقم 
، وھي تقوم بنقل )FCPSمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة (

كما یمكنكم الحصول على ھذه  التبلیغات تباعاً خالل النھار.
المعلومات من خالل مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة عن 

 طریق زیارة موقعھا الرسمي األلكتروني التالي:
http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml. 

 
نحث الوالدین والطالب على عدم االتصال بمدرسة 

Elementary Braddock .للحصول على ھذه المعلومات  
جیل عبر نظام التبلیغ نشجع أسر الطالب بشدة على التس

 FCPS" على موقع مدارس Keep in Touchالمعروف بـ "
www.fcps.edu  یرجى الضغط على)Keep in Touch 

email  (أستالم الرسائل عبر ھذه الخدمة) ألستالم كافة
في حالة الطوارئ  FCPSالرسائل الخاصة بمدارس 

یرجى مالحظة عدم  ھة الى موقع المدرسة.والتذكیرات الموج
توفر موظفین لإلشراف على الطالب في المدرسة في االیام 

یجب على  التي یحصل فیھا تأخیر في الدوام المدرسي.
الوالدین إجراء ترتیبات مسبقة بخصوص اإلشراف على 
الطفل في حال فتح المدارس بوقت متأخر أو إغالقھا في 

 فھم أطفالھم لھذه اإلجراءات. وقت مبكر، مع التأكد من
 

یكون موعد أنصراف   عملیة أنصراف الطالب من المدرسة:
من بعد الظھر في  3:40الطالب من المدرسة حوالي الساعة 

أیام األثنین وحتى الجمعة. نتوقع من أولیاء أمور الطالب الذین 
) الحضور Kiss-and-Rideیصطحبون الطالب من منطقة (

من بعد الظھر كأقصى حد.  3:40اعة ألصطحابھم حتى الس
یرجى الحضور باكراً لتجنب األنتظار في طوابیر طویلة. ال 

یوجد أشراف على الطالب بعد أنتھاء ساعات الدوام المدرسي.  
یجب أجراء كافة التغییرات على طریقة نقل الطالب قبل ذھابھ 

صباحاً الى المدرسة وتقدیمھا بشكل خطي الى المدرسة أو 
تحدث الحاالت الطارئة بشكل  ا عن طریق الھاتف.أبالغھ

مفاجئ ونشجع أولیاء أمور الطالب على أجراء الترتیبات 
الالزمة لذلك ووضع الخطط بھذا الصدد مع األصدقاء 

والجیران. إذا كنت بحاجة الى دعم من المدرسة، یرجى 
األتصال بنا وأبالغنا بذلك. سیتم أرسال الطفل الى البیت 

معتادة إذا لم یقم ولي أمر الطالب بأرسال طلب خطي بالطریقة ال
 أو األتصال ھاتفیاً ألبالغنا بخالف ذلك.

 مراعاة سالمة الطالب أوالً خالل 
 :Kiss-N-Rideاألجراءات المتبعة في منطقة  

عدم السماح بتواجد السیارات في المكان المخصص لوقوف 
وذلك حفاظاً  ستدارة الحافالت المدرسیة أمام المدرسةوإ

على سالمة الطالب. یجب أن تمر جمیع السیارات عبر 
خالل فترة وصول الطالب الى  Kiss-and-Rideمنطقة 

المدرسة. الخیار ُمتاح أمام أولیاء أمور الطالب ألستخدام 
 .Kiss-and-Rideموقف السیارات أو األنتظار في منطقة 

ركن السیارة بجانب حافة الرصیف أو عبر  یرجى عدم
وعبور الشارع مشیاً  BESالشارع المقابل لمدرسة 

قد یكون ھذا الفعل خطیراً  ألصطحاب طفلك من المدرسة.
نظراً لعدم وجود طریق لعبور المشاة. یجب أیصال 

وأصطحاب جمیع الطالب من والى المدرسة في المنطقة 
-Kiss-andنطقة المخصصة لذلك فقط وھي المسماة بم

Ride سیتم وضع عالمة في مقدمة المكان المخصص .
عند  Kiss-and-Rideللحافالت حینما یتم أغالق منطقة 

صباحاً، وعندھا یتوجب على أولیاء أمور  8:50الساعة 
الطالب/األوصیاء الشرعیین أیقاف سیاراتھم والسیر مع 

  ). 1أطفالھم الى المكتب الرئیسي للمدرسة (الباب رقم 
 

 خروج الطالب في وقت مبكر من المدرسة:
من بعد  3یجب أصطحاب الطالب من المدرسة قبل الساعة 

الظھر في حالة خروجھم بشكل مبكر ذلك الیوم.  تشترط مقاطعة 
فیرفاكس على أولیاء أمور الطالب والزوار أظھار بطاقة ھویة 

تحمل صورة (مثل رخصة السیاقة، جواز سفر) لغرض تسجیل 
لطالب من المدرسة. إذا قام شخص ما غیر ولي أمر خروج ا

الطالب غیر مدرج أسمھ ضمن قائمة إستمارة معلومات توفیر 
الرعایة في حالة الطوارئ بأصطحاب الطالب من المدرسة، فعلیھ 
في ھذه الحالة تزوید المدرسة بنسخة من بطاقة ھویتھ مع أجراء 

ن أستحصال موافقتھ مكالمة ھاتفیة الى ولي األمر الطالب للتأكد م
على مغادرة الطالب مع ذلك الشخص المدرسة.  ال یحق ألي 

عام القیام بأخراج طالب من المدرسة ما لم  18شخص دون سن 
تكن قد حصلت موافقة ولي أمر الطالب وتمت إضافة ذلك 

 الشخص الى إستمارة معلومات توفیر الرعایة في حالة الطوارئ.
 

ى المكتب الرئیسي لحین وصول ولي لن یتم أستدعاء األطفال ال
أمر الطالب/الوصي الشرعي الى المكتب ألستالمھ لمنع ضیاع 

وقت الدراسة. إذا كان لدیك موعد مسبق، یرجى الوصول باكراً 
إلتاحة الفرصة لموظفي المكتب الرئیسي أستدعاء طفلك الى 

 دقائق. 10الى  5المكتب. قد تستغرق ھذه العملیة من 
 

المبكر المستمر للطالب من المدرسة على نجاحھ فیھا.  یؤثر الخروج 
یرجى التأكد من بدء طفلك لیومھ المدرسي في الوقت المحدد لھ 
وبقاءه الیوم بأكملھ في المدرسة. یجب أرسال ولي أمر الطالب 

طلب خطي الى المعلمة لغرض خروج الطالب من المدرسة خالل 
 سي في المدرسة.  النھار أو األتصال ھاتفیاً بالمكتب الرئی

 
یخضع   ) لتقییم تطور مھارات القراءة:DRAأختبار (

الطالب في المراحل من الروضة وحتى المرحلة الخامسة 

  8  
  

http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml
http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml
http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml
http://www.fcps.edu/
http://www.fcps.edu/


الى أداء األختبار مرتین في السنة وذلك بأستخدام أختبار 
)DRA لتقییم تطور مھارات القراءة. ھذا تقییم لمھارات (

المعلمون ھذه البیانات القراءة واألستیعاب والكتابة. یستخدم 
خالل العام لتحدید مستوى الطالب في القراءة. یرجى 

وطلب   7300-914-703األتصال بالمدرسة على الرقم 
التحدث الى أحد المدرسین المساعدین لمادة القراءة للحصول 

 على المزید من المعلومات.
 

تشترط لوائح المجلس التعلیمي رقم  قانون الزي المدرسي:
P2601.21 على جمیع الطالب التقید بأرتداء مالبس مالئمة

ال ُیسمح بإرتداء أیة  .K-12للبیئة التعلیمیة للطالب في المراحل 
   مالبس تتعارض مع البیئة التعلیمیة أو تؤدي الى اإلخالل بھا.

 
ُیمنع إرتداء المالبس التي تحمل تعابیر أو صور فاحشة أو 

ي تروج  لسلوكیات غیر تعصبیة أو خلیعة، أو المالبس الت
قانونیة أو تتسم بالعنف مثل رموز العصابات، أو االستخدام 
غیر القانوني لالسلحة أو المخدرات أو المشروبات الكحولیة 

أو منتجات التبغ أو أدوات تعاطي المخدرات، أو المالبس 
 التي تحمل إشارات تھدید مثل رموز العصابات.  

 
ظیفة ومریحة وتتوافق مع یجب أن تكون المالبس الئقة ون

معاییر السالمة والذوق والحشمة.  یمنع ارتداء المالبس التي 
تكشف عن منطقة الصدر أو االجزاء الحساسة من الجسم أو 

منطقة البطن أو المالبس الداخلیة، أو المالبس المثیرة 
جنسیا.  من األمثلة على المالبس الممنوعة لكنھا ال تقتصر 

لمرتخیة أو المتدنیة في منطقة الخصر، على:  البنطلونات ا
والقمصان ذات الفتحة التي تظھر شّق الصدر، والقمصان 

المكشوفة (بدون أكتاف) الضیقة جداً، البلوزات التي لھا 
شریط ُیربط  خلف الرقبة، البلوزات المفتوحة من الخلف أو 
البلوزات المربوطة بشریط من الخلف فقط، واالحزمة التي 

دنیة، واالحزمة ذات السالسل، والمالبس فیھا قطع مع
 الشفافة، وغطاء الرأس إال إذا كان ألسباب دینیة أو طبیة.

 

یجب على أھالي الطالب الذین یحتاجون إلى وجود تكییفات 
معینة بسبب معتقداتھم الدینیة أو نتیجة اإلصابة بإعاقة معینة 
 أو إلسباب أخرى معقولة األتصال بمدیر المدرسة.  سُیطلب
من الطالب الذین ال یلتزمون بقانون الزي المدرسي تغطیة 

المالبس غیر المنسجمة مع القانون أو تغییر مالبسھم أو 
الرجوع إلى البیت.  سینتج عن إعادة المخالفة إتخاذ 

إجراءات تأدیبیة بحقھم .  تزودكم النسخة الحالیة من القوانین 
 بتفاصیل إضافیة. 2613التنظیمیة رقم 

 

 
أحضار األطفال الى األمسیات المسائیة/أمسیات  سیاسة
PTA:   نقدم ألسر الطالب بعض المناسبات المدرسیة أو

في فترة المساء ونشجعكم على  PTAأمسیات رابطة 
حضورھا بصحبة أطفالكم.  ال یتوفر الكادر الكافي لألشراف 

على األطفال في فترة المساء.  فیما یلي السیاسة الخاصة 
 ال الى المدرسة:بأحضار األطف

  یجب أن یكون كافة الطالب بصحبة وتحت
 سنة فما فوق). 21أشراف شخص بالغ (

 
یتم أصدار تقاریر التقدم  :تقاریر التقدم للمدارس اإلبتدائیة

الدراسي أربعة مرات في السنة عند كل نھایة فترة تسعة 

أسابیع:  في اشھر نوفمبر/تشرین الثاني، فبرایر/شباط، 
، ویونیو/حزیران.  یتم أرسال التقاریر المرحلیة أبریل/نیسان

للطالب الى البیت في منتصف كل فترة مخصصة لتوزیع 
الدرجات.  ینعقد أجتماع مع ولي أمر الطالب عند صدور 
أول تقریر مدرسي للطالب وعند الضرورة كذلك.  تحدد 

 العناصر التالیة درجات الطالب:
 ة.أكمال العمل الموكل للطالب في كل ماد 
 .تطبیق مھارات التعلم 
 .جودة العمل المكتوب 
 .نوعیة المشاركة الصفیة 
 .نتائج األختبارات الرسمیة وغیر الرسمیة 
 .قدرة الطفل في كل مجال 

 
  إستمارة معلومات توفیر الرعایة في حالة الطوارئ:

یتوجب على جمیع أولیاء أمور الطالب أكمال تعبئة أستمارة 
حالة الطوارئ في الیوم األول  معلومات توفیر الرعایة في

ھذه األستمارة مھمة للغایة ویجب إعادتھا من المدرسة.  
فھي تزود المدرسة بأرقام   الى المدرسة على الفور.

الھواتف في حالة حدوث حالة طارئة، وتمنح األذن لدخول 
الطالب الى المستشفى إذا أستلزم األمر ذلك.  یجب وضع 

شارة إذا كانت لدى الطفل مالحظة على األستمارة واإل
أحتیاجات طبیة معینة.  من الضروري جداً تحدیث 

یجب أعالم المكتب الرئیسي إستمارات الطوارئ دائماً.  
للمدرسة على الفور في حال أنتقالك من محل السكن أو 

 تغییر رقم الھاتف.
 

  ):ESOLبرنامج اللغة األنجلیزیة للمتحدثین بلغات أخرى (
صص لمساعدة الطالب المتحدثین  بلغة ھذا البرنامج مخ

ثانیة في البیت وبحاجة الى المزید من المساعدة ألكتساب 
 ESOLالكفاءة في اللغة األنجلیزیة.  قد یكون طالب برنامج 

من المقیمین بشكل دائمي أو بشكل مؤقت أو من المولودین 
 في البلد أو الجئین.

 

التعلیم یعمل كل من معلموا الصفوف الدراسیة ومعلمي 
الخاص والمختصین ومعلمي الموارد التعلیمیة برفقة معلمي 

على معالجة المشاكل األكادیمیة واألجتماعیة  ESOLبرنامج 
والثقافیة الضروریة لنجاح الطالب.  یتحمل معلموا الصف 
ومعملي الموارد التعلیمیة مسؤولیة تزوید المادة الدراسیة 

تدریس المھارات ب ESOLللطالب.  یقوم معلموا برنامج 
اللغویة (القراءة/الكتابة)، الریاضیات، العلوم و/أو الدراسات 

األجتماعیة ویكونون بمثابة مورد لحل القضایا اللغویة 
 ومشاكل التنوع الثقافي للكادر المدرسي بأكملھ.

 

یتم تخصیص صفوف دراسیة مناسبة لعمر الطالب لكافة 
.  إن 5-1 في المرحلة األبتدائیة للصفوف ESOLطالب 

وضع الطالب مع أقرانھ یعمل على تزوید أطفال األقلیة 
اللغویة بالنماذج المناسبة ألكتساب اللغة والتنمیة األجتماعیة.  

الى حد ما في صفوف تقویة  ESOLیشارك طالب برنامج 
اضافیة للمھارات اللغویة باألضافة الى مشاركتھم في كافة 

 المواضیع األساسیة واألنشطة الصفیة.
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ال یتلقى طالب األقلیة اللغویة في مرحلة الروضة تعلیمھم 
.  حیث یتم تلبیة أحتیاجات ESOLبشكل مباشر من معلمي 

یة والتشاركیة للعملیة أكتسابھم للغة من خالل الطبیعة التفاعل
المثریة لغویاً للبرامج الخاصة بھم.  نشجع معلموا مرحلة 

في  ESOLالروضة على التعاون مع معلمي برنامج 
 المدرسة.

 
 FCPSتقدم مدارس   ):FLEالتربیة و الحیاة األسریة (

) لطالب FLEبرنامج شامل ومتسلسل في التربیة األسریة (
الھدف من برنامج   عشرة. الروضة وحتى المرحلة الثانیة

FLE  ھو تزوید الطالب بالمعرفة، والسلوك، والمھارات
الالزمة إلتخاذ قرارات سلیمة ومسؤولة ومحترمة والتي من 

شأنھا تحسین القرارات الحیاتیة المتعلقة بنمو و تطور 
االنسان وعالقاتھ مع األخرین، وتعاطي المواد المسببة 

   جتماعیة.لإلدمان، والصحة العاطفیة واال
 
ُیعتبر التعلیم شراكة بین األباء واألمھات واألوصیاء الشرعیین 
والمدرسة والمجتمع لدعم التعلیم الذي یعد الركن األساسي في 
 بناء أسر متماسكة وعالقات إیجابیة ومجتمع سلیم ومتعافي.  

 
لكل مرحلة دراسیة  FLEیتوفر وصف وتوضیح لدروس 
وقت.  یرجى األتصال لغرض األطالع علیھا في أي 

بالمكتب الرئیسي في المدرسة إذا كنت ترغب باألطالع على 
ھذه الدروس.  یتم تدریس ھذه الدروس لكافة الطالب ما لم 

 یطلب ولي أمر الطالب أستبعاد طفلھ منھا على وجھ التحدید.   
 

 سحببإمكان أولیاء االمور/األوصیاء الشرعیین اختیار 
یتم   جزاء برنامج التربیة األسریة.طفلھم من كافة أو بعض أ

تزوید الطالب المنسحبین بتعلیم سلیم بدیل مناسب ألعمارھم 
   مع بذل كل الجھود لتعزیز إحترام خیارات األسرة.

 
طفلك من كافة او من بعض أجزاء  بسحبأذا كنت ترغب 

للسنة الدراسیة الحالیة، أو ترغب بالحصول  FLEبرنامج 
مات المفصلة حول برامج المرحلة على المزید من المعلو

الدراسیة، یرجى الدخول على أستمارات االنسحاب، ورسالة 
االنسحاب، ووصف البرنامج لكل مرحلة دراسیة على 

 .http://www.fcps.edu/is/is/hpe/fle.shtmlالموقع  
من األنترنت وإعادتھا الى  یرجى تحمیل أستمارة األنسحاب

معلمة طفلك بعد أكمالھا في موعد أقصاه نھایة شھر 
    سبتمبر/أیلول أو قبل بدء تدریس حصة التربیة األسریة.

 
إن المشاركة في الرحالت المیدانیة من   الرحالت المیدانیة:

شأنھ تعزیز ما یتعلمھ الطالب في الصف.  تقوم المدرسة 
یع فرصة مشاركة الطالب في بتمویل توس PTAورابطة 

الرحالت المیدانیة عبر تنظیمھا مجموعة متنوعة من أنشطة 
جمع التبرعات.  تعتبر الرحالت المیدانیة جزء مھم من 

المنھج المدرسي.  المعلمون بحاجة الى دعم أولیاء أمور 
الطالب والى المساعدة أثناء تنظیم الرحالت المیدانیة. 

رسال المعلومات الخاصة أبحثواعن ھذه الفرص عند أ
 بالرحالت المیدانیة الى البیت.

 

تترتب بعض المصاریف المالیة على ولي أمر الطالب نظیر 
المشاركة في الرحالت المیدانیة. یتحتم على ولي أمر 

الطالب/الوصي الشرعي أكمال أستمارة منح األذن للمشاركة 
طلوب في الرحالت المیدانیة باألضافة الى أرسال المبلغ الم

بالضبط للمشاركة فیھا. لسوء الحظ ال یمكن للمدرسة 
 تزویدكم بباقي الحساب. نشكر لكم تفھمكم لنا مقدماً.

 
األجراءات المتبعة للتدریب في حاالت حدوث حریق، 

یتم التدریب خالل العام   :أعاصیر وأجراءات السالمة
الدراسي على إنذار الحریق بشكل أسبوعي في الشھر األول 

ء الدراسة ومرة واحدة كل شھر بعد ذلك.  یتوجب من بد
على جمیع األشخاص أخالء البنایة على الفور خالل فترة 

 التدریب على الحریق.
 

سنقوم بأجراء عدة تدریبات خالل السنة الدراسیة. وإذا  
صادفت زیارتك للمدرسة خالل ھذه التدریبات  فعلیك 

خولك البنایة االنتظار  لحین األنتھاء من التدریب لغرض د
أو الخروج منھا. ان ممارستنا لھذه التدریبات تعمل على 
تھیئة كادر العاملین في المدرسة والطالب على االستعداد 

 بشكل أفضل في حالة الطوارئ.
 

في حال نسیان   أغراض الطالب المنسیة في المدرسة:
الطالب آلتھ الموسیقة، الواجب المدرسي، أو الغداء وأحضار 

الطالب/الوصي الشرعي ذلك الغرض الى ولي أمر 
المدرسة، فسیتم األحتفاظ بھ في المكتب الرئیسي.  تقع 

المسؤولیة على الطالب للتحقق من وجود األغراض المنسیة 
 في المكتب الرئیسي.  

 

في حال نسیان الطالب الواجب المدرسي في نھایة الیوم 
لب المدرسي وإعادة ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي للطا
الى المدرسة، فسیتم األتصال بصف الطالب.  إذا كانت 

المعلمة ال زالت في الصف، فسیتم السماح للطالب بالذھاب 
أما إذا كانت المعلمة قد الى صفھ وأخذ واجبھ المدرسي.  

غادرت المدرسة، فلن یتم السماح للطالب بالذھاب الى 
یرجى تشجیع أطفالكم على تحمل المسؤولیة   الصف.

أكید علیھم لوضع كافة األغراض الضروریة في الحقیبة والت
 قبل مغادرة الصف.

 
یساعد  :)FLES( اللغات األجنبیة في المدرسة األبتدائیة

برنامج اللغة األجنبیة في المدارس األبتدائیة المعروف 
) على تعلّم الطالب لغة عالمیة من FLESلألختصار بـ (

 STEAMات خالل تكامل محتوى مادة العلوم ومھار
(العلوم، والتكنلوجیا، والھندسة، والفنون، 

یقّدم البرنامج فرص تعلّم لغة لجمیع طالب  والریاضیات).
المرحلة األبتدائیة بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف 

 السادس.
الى تطویر كفاءة الطالب ومھارات  FLESیھدف برنامج 

میة عبر القرن الحادي والعشرین من خالل تعلیمھم لغات عال
مع التركیز بشكل خاص على  STEAMتطویر مھارات 

العلوم. یستخدم المعلمون منھج التعلّم القائم على التجربة 
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والبحث لمساعدة الطالب على تعلّم لغة ثانیة مع تطویر 
 مھاراتھم في كافة المجاالت في الوقت ذاتھ.

دقیقة لتعلیم الطالب في مدرسة  60یتم تخصیص 
Braddock یخدم ھذا النموذج األھداف  انیة أسبوعیاً.لغة ث

الخمسة التي تستھدفھا المعاییر الوطنیة للغات العالمیة في 
مجاالت (التواصل، الثقافة، الروابط، المقارنة، والمجتمعات) 

 SOLوھي منسجمة مع  معاییر التعلّم في والیة فرجینیا 
 للغات العالمیة. 

 
سنقوم بإقامة  حفل تكریم وترقیة طالب الصف الخامس:

أحتفال خاص لتكریم وترقیة طالب الصف الخامس. یّكرم 
ھذا األحتفال ما شھدناه من تطور في طالبنا خالل العام 

الدراسي وكذلك لتكریم ما بذلوه من جھود.  سیكون من بین 
الحضور المعلمین والمختصین للمشاركة في األحتفاالت.  

افیتریا لمشاركتنا نشجعكم على األنضمام الینا في قاعة الك
األحتفال وكذلك في حفل األستقبال الذي یعقب األحتفالیة 

مباشرة في ساحة المدرسة (حسب حالة الطقس) أو في صالة 
 األلعاب الریاضیة.

 
نطلب منكم مساعدة أطفالكم على أختیار مالبس مناسبة  

ألرتداؤھا في ذلك الیوم.  أنھ یوم بالغ األھمیة بالنسبة لھم.  
مساعدة أطفالكم للتمتع بمظھر حسن یضاھي ما یرجى 

یتملكھم من شعور.  ینبغي على األوالد أرتداء بنطلون طویل 
وقمیص بیاقة.  فیما یجب أن ترتدي الفتیات مالبس وأحذیة 
مریحة.  یجب أن ال ترتدي الفتیات تنانیر قصیرة أو أحذیة 

ذات كعب عالي.  سیستخدم معظم الطالب الساللم في 
ونزولھم  إلستالم الشھادات، لذا یجب توخي صعودھم 

السالمة.  سنقوم بأرسال منشور الى البیت في أخر أسبوع 
من مایو/آیار یحمل عنوان المظھر الالئق أحد رموز النجاح 

 یبین أمثلة على أرتداء المالبس المناسبة لھذه الحفلة.
 

 11سُتقام مراسیم التخرج یوم الثالثاء الموافق 
 5:30یبدأ البرنامج مباشرة عند الساعة  .یونیو/حزیران

 5:15عصراً وتفتح قاعة الكافیتریا أبوایھا عند الساعة 
عصراً. یتوجب على الطالب الوصول الى المدرسة عند 

 عصراً والتوجھ الى صالة األلعاب الریاضیة. 5:00الساعة 
 

األجراءات   األجراءات المتبعة داخل ممرات المدرسة:
لممرات المدرسیة للمجامیع الصغیرة المتبعة داخل ا

 والمجامیع بحجم صف دراسي ھي كاآلتي:
  على الطالب السیر بصمت على الجھة الیمنى من

الممر على شكل طابور منفرد والتوقف في مناطق 
 معینة تحددھا معلمة الصف.

 .على الطالب السیر على بعد بالطتین من الحائط 
  األبواب  على الطالب الدخول والخروج من جمیع

 بأستخدام الجھة الیمنى من الممر.
  یتوجب على الطالب دائماً السیر برفقة رفیق أو زمیل

 في الصف والتطلع لألمام.
 

 

یتواجد مساعد الصحة المدرسیة   :غرفة الصحة المدرسیة
)SHA في العیادة المدرسیة من األثنین للجمعة من الساعة (

د ممرضة الصحة عصراً. كما تتواج 3:40صباحاً الى  8:50
 ) في المدرسة أیضاً.PHNالعامة (

 

العیادة المدرسیة لیست بعیادة طبیة ولذلك ال یتوفر فیھا سوى 
سیتم األتصال  متطلبات الرعایة الصحیة األساسیة ألطفالكم.

بكم في حال مرض أطفالكم أو تعرضھم إلصابة، وذلك 
یتوجب علیكم الحضور   حسب التعلیمات الموجودة.

ب أطفالكم بأسرع وقت ممكن إذا كانوا بحاجة الى ألصطحا
من الضروري جداً تدوین أسماء   .الذھاب الى البیت

األشخاص لألتصال بھم في حالة الطوارئ على ورقة 
سیتم األتصال   .معلومات توفیر الرعایة في حالة الطوارئ

بھم ألخذ الطفل من المدرسة إذا لم یكن بأستطاعتكم 
 الحضور.

 

أرسال األطفال الى المدرسة إذا كانوا مصابین یرجى عدم 
بالمرض.  إذ یصعب علیھم التركیز وأنجاز مھامھم إذا لم 

یكونوا على ما یرام، كما أن القیام بذلك یّعرض صحة أطفال 
یتوجب على األطفال البقاء أخرین الى اإلصابة بالمرض.  

ساعة بعد أختفاء أعراض الحمى و/أو  24في البیت لمدة 
 یأ.التق

 

إذا كان الطفل یعاني من حالة صحیة معینة قد تؤثر على 
یومھ الدراسي، یرجى تزویدنا بمعلومات بھذا الصدد على 

أستمارة المعلومات الصحیة.  یجب تحدیث المعلومات 
یتم الصحیة سنویاً لكل طالب نظراً لتغّیر شؤونھم الصحیة. 

م ترغبون األحتفاظ بھذه المعلومات بكامل السریة.  إذا كنت
بالتحدث الى ممرضة الصحة العامة بخصوص حالة صحیة 

-703معینة، یرجى األتصال بالعیادة المدرسیة على الرقم 
ال توفّر المدرسة أدویة.  إذا كان الطفل بحاجة  914-7310

یتوجب على ولي للحصول على أدویة خالل یومھ الدراسي، 
ل الى امر الطالب أو الوصي الشرعي أحضار أدویة الطف

المدرسة مع أستمارة األدویة المدرسیة بعد تعبئتھا من قبل 
  أحد الوالدین أو الوصي الشرعي باألضافة الى طبیب الطفل.

تتوفر أستمارات األدویة في العیادة المدرسیة أو المكتب 
 الرئیسي في المدرسة أو على شبكة األنترنت على الرابط

http://www.fcps.edu/forms.shtml.    غیر مسموح
أرسال األدویة مع أطفالكم الى المدرسة. یجب على ولي أمر 
 الطالب/الوصي الشرعي أحضار األدویة من والى المدرسة.
وذلك لضمان عدم ضیاع أو تلف األدویة أو أستخدامھا  من 

 قبل طالب أخرین.
 

مرسلة الى المدرسة والمصروفة یجب تعداد كافة األدویة ال
بموجب وصفة طبیة.  سیقوم مساعد الصحة المدرسیة أو 

الشخص المعّین من قبل المدرسة بتعداد األدویة مع ولي أمر 
الطالب/الوصي الشرعي.  نطلب منكم التحلي بالصبر 

 والتعاون معنا أللتزامنا بتطبیق ھذه السیاسة.
 

عیادة للحصول على یتحمل الطالب مسؤولیة الحضور الى ال
دوائھم.  یصعب أرسال تذكیرات الى كافة الطالب الذین 

فاتھم وقت الحصول على الدواء وذلك نظراً الى كمیة 
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األدویة المصروفة لدینا.  إذا كنتم ترغبون باألتصال بالعیادة 
 لتزویدنا بما یستجد بین الحین واألخر، یمكنكم القیام بذلك.

یع األدویة في الیوم األخیر من تذكیر أخیر:  یتم أتالف جم
صباحاً.  یرجى  11:00المدرسة في موعد أقصاه الساعة 

األتصال بالعیادة أو المكتب الرئیسي في المدرسة إذا كانت 
ھناك ظروف مخففة تحول دون حضور ولي أمر 

الطالب/الوصي الشرعي الى المدرسة ألخذ األدویة غیر 
 المستعملة في ھذا الوقت المحدد.

 
الغرض من تعیین الواجبات المدرسیة   اجبات المدرسیة:الو

 للطالب ھو للتمرین أو األعداد أو أعطائھم وقت أضافي.
الطالب على  Braddockیشجع الكادر المدرسي في مدرسة 

 أكمال واجباتھم المدرسیة لدعم تعلیمھم.
 

سنبذل كل الجھود لحمایة وقت   وقت الدراسة في المدرسة:
قطاعات الخارجیة.  نسمح بأجراء المكالمات الدراسة من األن

الھاتفیة الطارئة والزیارات الشخصیة للطالب بموافقة 
 المسؤول اإلداري في المدرسة.  

 
یرجى مراجعة خطة العائلة الموضوعة لما بعد الدوام 

أرسال الطالب الى المدرسة. ھذا سیساعد في  قبلالمدرسي  
یتحمل المعلم مسؤولیة  حمایة وقت تعلّم الطالب في المدرسة.

كافة األطفال في الصف بدءاً من وقت وصولھم وحتى نھایة 
الیوم المدرسي وال یمكنھ مقاطعة وقت التعلیم للتحدث الى 

 ).  األجتماعاتولي أمر طالب أو زائر معین (راجع فقرة 
 

الفرصة  FCPSتقدم مدارس   اآلآلت  الموسیقیة والجوقة:
رامج موسیقیة.  توجد ثالثة للطالب للمشاركة في عدة ب

أنواع من الصفوف:  الفرقة، اآلآلت الوتریة، والجوقة  
تتضمن دروس الفرقة الموسیقیة اآلت النقر أو األیقاع، اآلت 

النفخ، اآلت النفخ النحاسیة لألطفال في المرحلة الدراسیة 
الخامسة. تتضمن دروس اآلآلت الوتریة العزف على 

الفیول)، الكمنجة الكبیرة والكمان الكمان، الكمان األوسط (
األكبر.  وھي متاحة لألطفال في المراحل الدراسیة الرابعة 

 والخامسة.
تلتقي صفوف الفرق الموسیقیة واآلآلت الوتریة مرة واحدة 

دقیقة تقریباً.  یقدم كال  45في األسبوع مع المعلم لمدة 
البرنامجین مشاركات في مجال الفرق الموسیقة 

ترا لمستوى المرحلة الدراسیة للطالب في واألوركس
الصفوف المتقدمة.  یلتقي صف الجوقة في المرحلة الدراسیة 

دقیقة  45الخامسة  مرة واحدة في األسبوع مع المعلم لمدة 
 تقریباً.

 
نتوقع من الطالب المشاركین في ھذه البرامج الحفاظ على 

مج.  مھامھم الصفیة المناطة بھم أثناء وجودھم في البرنا
یساعد معلموا الصفوف الطالب في أنجازھم لھذه المھام لكن 

من واجب الطالب أكمال كافة الدروس المعینة لھم.  كما 
تتطلب المشاركة في ھذه البرامج ألتزام الطالب في متابعة 

دروسھ الصفیة مع التمرین في البیت.  یتوقف مدى نجاحھم 
ن في بذلھا في مباشرة على كمیة الوقت والجھود التي یرغبو

 التمرین البیتي على ھذه اآلآلت.

یرجى التأكد من   :المواد التي یحضرھا الطالب للمدرسة
إحضار الطالب لعبھم للمدرسة أو  الحافلة المدرسیة،  عدم

ومنھا االلعاب االلكترونیة وورق اللعب. ال تتحمل المدرسة 
مسؤولیة سالمة وحمایة المواد التي یجلبھا الطالب من 

لبیت.  نطلب من والدي الطالب التأكد من األشیاء التي ا
یحضرھا الطالب الى المدرسة.  تأكد من مراقبة ما یختاره 
الطفل في وقت المشاركة.  یجب أن تكون مواد المشاركة 

مواد ذات أھمیة وقیمة للصف ولھا صلة ببعض مراحل 
سیتم جمع المواد التي تسبب التشویش ویمكن  الدراسة.

 ن أخذھا من المكتب الرئیسي.للوالدی
 

منطقة أیصال وأصطحاب األطفال من المدرسة المعروفة بـ 
RIDE-N-KISS:   إذا كان ولي أمر الطالب یرغب في أستخدام
ألیصال أو اصطحاب طفلھ من والى  Kiss-N-Rideمنطقة 

 .Braddock Kiss-N-Rideالمدرسة فعلیھ أكمال تعبئة استمارة 
 

 Kiss-and-Rideأستمارة أستخدام منطقة حالما یعید األھل 
الى المدرسة، یستلم الطالب  بطاقات تحمل رقم معین. یتم 
أستخدام أرقام البطاقات لمساعدة الكادر المدرسي والطالب 

. Kiss-N-Rideلمعرفة وقت وصول األھل الى منطقة 
یرجى وضع البطاقة المدون علیھا أرقام بالحجم الكبیر بشكل 

ھذا  األمامي للسیارة أو على واقیة الشمس.مواجھ للزجاج 
رؤیة األرقام  Braddockسیسھل على أعضاء كادر مدرسة 

ومنادة الطفل للخارج. أعطي رقم البطاقة األضافیة الى 
أشخاص أخرین توكل الیھم مھمة اصطحاب الطفل من 

عالوة على ذلك، یستلم الطفل بطاقة  .Kiss-N-Rideمنطقة 
حقیبة الظھر. یرجى مساعدة أطفالكم  رقم صغیرة یعلقھا على

 .Kiss and Rideعلى تذكر الرقم الخاص على بطاقة 
 

الغرض من برنامج المكتبة   :المكتبة/البرنامج األعالمي
بالدعم والخدمات الالزمة.   FCPSاألعالمیة ھو تزوید مدارس 

الدعم  Braddockیقدم برنامج المكتبة األعالمیة في مدرسة 
الكادر المدرسي وأولیاء أمور الطالب. یرجى  ءللطالب، أعضا

ولقاء أمین المكتبة ومساعد  Braddockالحضور الى مدرسة 
 األمین والتسجیل ألصدار بطاقة األستعارة من المكتبة.  

 
یرجى وضع   مكان تجمیع المواد المفقودة أو الضائعة:

توضع كافة األشیاء   .عالمة على كل حاجیاتكم الشخصیة
المفقودات العثور علیھا في المدرسة في خزانة  التي تم 

. یجب على 7الموجودة قرب الباب رقم  والموجودات
الطالب تفقّد أغراضھم في تلك المنطقة أوالً إذا اضاعوا 
شيء ما.  نرحب بأولیاء أمور الطالب للمجيء والتأكد 

أیضاً. تبقى العدید من األشیاء بدون أن یأتي من یطالب بھا 
 رع بھا سنویاً الى المؤسسات الخیریة في المنطقة.ویتم التب

 
سیتم أرسال تقویم یحتوي على تفاصیل وجبات   الغداء:

الغداء المدرسیة الى البیت في الیوم األول من الدوام في 
 المدرسة مدّون فیھ وجبات الغداء التي تقدمھا الكافیتریا.  

 
تؤدي حاالت أغالق المدرسة الى تغییر مكتب خدمات 

لطعام والتغذیة قائمة الطعام عن القائمة المعلن عنھا. ال ا
یمكن تبلیغ أولیاء أمور الطالب بالتغییرات مسبقاً نظراً لعدم 
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أمكانیة التأكد من عدد األیام التي ستكون فیھا المدرسة 
 مغلقة، وعطل المعدات، وتسلیم المنتجات.  

 
لھم.  نشجع أولیاء أمور الطالب على تناول الغداء مع أطفا

تتباین كلفة الغداء من سنة ألخرى وستكون مدونة في 
الرسالة المخصصة ألمسیة بدایة السنة الدراسیة الجدیدة.  

یسعدنا دائماً رؤیة ولي أمر طالب، الجد/الجدة أو أحد األخوة 
الحضور لتناول الطعام مع الطالب.  عادة ما یشتري الزوار 

كیس غداء من الغداء من الكافیتریا أو یحضرون معھم 
 البیت.  

 
من المفید للطالب رؤیة األشخاص الكبار وھم یتناولون 

نطلب منكم عدم أحضار مشروبات وجبات مغذیة ایضاً.  
غازیة أو "الوجبات السریعة" للغداء فھذا قد یكون سبباً 

 في أرباك طالب أخرین.
 

ممنوع بیع المشروبات الغازیة للطالب خالل الیوم الدراسي  
ع مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بدءاً من في جمی

 المدارس األبتدائیة وأنتھاءاً بالمدارس الثانویة.
 

بأمكانكم أرسال المال لحساب الغداء الخاص بأطفالكم أو 
على شبكة األنترنت  mylunchmoney.comزیارة الموقع 

والدفع بشكل أوتوماتیكي لغداء الطفل. باألمكان التحقق من 
أي وقت، وھي طریقة سھلة وسریعة للتأكد من الحساب في 

وجود المال الكافي في حساب الغداء. إذا كنتم بحاجة الى 
المزید من المعلومات حول حساب الغداء، یرجى زیارة 

 على  FCPS موقع مدارس
rve/lunchmenus.shthttp://www.fcps.edu/fs/food/se

ml 
 

سیتم مراعاة وقوف دقیقة صمت   الوقوف دقیقة صمت:
 یومیاً قبل أداء قسم الوالء.

 
تبدأ ساعات عمل المكتب خالل وقت الیوم   :ساعات العمل

 عصراً. 4:30صباحاً وحتى  8:30الدراسي من الساعة 
 

نرحب بأولیاء أمور   دعوة مفتوحة لزیارة المدرسة:
 Braddockر الدعوة المفتوحة لزیارة مدرسة الطالب لحضو
Elementary ھذه فرصة رائعة ألولیاء أمور .

الطالب/األوصیاء الشرعیین للحضور ولقاء معلمة الطفل 
 وألقاء التحیة ورؤیة صف الطالب.

 
منظّمة  BESمدرسة : Braddock الھیكل التنظیمي لمدرسة
قبل  (ما Pre-Kوتشمل   K-5حسب المراحل الدراسیة (

مرحلة الروضة).  یتم تخصیص الصفوف للطالب حسب 
مرحلتھم الدراسیة بناءاً على عمرھم الزمني.  یعمل المعلمون 

في كل مرحلة دراسیة على شكل مجامیع.  یمكن تجمیع 
الطالب بسھولة على شكل مجامیع حسب مھاراتھم في القراءة 

ا ھو والمھارات اللغویة والریاضیات، على الرغم من أن ھدفن
الحفاظ على صف متغایر العناصر الى أكبر قدر ممكن.  فیما 
تظھر الدراسات أن الصفوف ذات القدرات المختلطة تساعد 
على خلق بیئة تعلیمیة أیجابیة لكافة الطالب، اآل أن ھدفنا في 

ھو تلبیة األحتیاجات األكادیمیة لجمیع  Braddockمدرسة 
على األقل من التقدم الطالب لیتمكنوا من تحقیق سنة واحدة 

األكادیمي. یحضر الطالب صفوف الفنون والموسیقى والتربیة 
البدنیة وفترة تناول الغداء مع زمالئھم في الصف مع 

 أستخدامھم التكنلوجیا یومیاً.
    

یتواجد مكتب وسیط العائلة   :مكتب ومركز وسیط العائلة
. Braddock Elementaryومركز الوالدین في بنایة مدرسة 

وسطاء العائلة ھم موظفون یعملون لصالح مدارس مقاطعة 
) ویمثلون مجموعة متنوعة من FCPSفیرفاكس الحكومیة (

الثقافات واللغات واألعراق. یتم تعیینھم لتحسین التواصل 
والتفاعل القائم ما بین البیت والمدرسة لغرض زیادة تحصیل 

على  الطالب. یساعد وسطاء العائلة أولیاء أمور الطالب
توضیح سبل مشاركتھم بصورة أكبر في تعلیم أطفالھم وعلى 

مساعدة موظفي المدرسة على فھم الثقافات المختلفة ألسر 
 الطالب من خالل قیامھم باآلتي:

  تقدیم دورات األرشاد لألسر فیما یتعلق بمدارس
FCPS .والثقافة السائدة وتوقعات النظام التعلیمي 

 ن الثقافات في المدرسة تسھیل التفاھم واألحترام بی
 وفي المجتمع.

 .ربط أسر الطالب بالمختصین والموارد المدرسیة 
  تثقیف أولیاء أمور الطالب ومساعدتھم على فھم

السبل التي یمكنھم من خاللھا مساعدة الطالب على 
 األنجاز الدراسي.

  مساعدة األسر على أستكشاف النظام التعلیمي
 لمؤازرة أطفالھم.

 
تعتبر اإلجتماعات  :س اآلباء والمدرسینإجتماعات مجل

جزء مھم من معلومات االتصال مع أولیاء أمور الطالب. 
ویمكن طلب عقد اإلجتماع من طرف أحد الوالدین أو المعلم. 

تنعقد أجتماعات مجلس اآلباء والمدرسین في مدرسة 
Braddock ES .مرتین في السنة، في الخریف والربیع 

ر وقت مشغول بالنسبة للمعلمین یعتبر وقت الصباح الباك
والطالب إلنشغالھم بالتھیئة لدوامھم المعتاد. وبالتالي ھو 

وقت غیر مناسب لعقد إجتماع ما لم تكن ھناك ترتیبات 
نطلب منكم تحدید موعد، باألمكان  مسبقة مع المعلم.

األتصال دائماً بالمعلمین عبر المكتب الرئیسي في المدرسة.  
ألتصال بجمیع أولیاء أمور الطالب لعقد سیقوم المعلمون با

 أجتماع معھم في نھایة الفترة األولى لتوزیع الدرجات.
 

 Braddock Elementaryتتمیز مدرسة   :دوریات السالمة
بوجود برنامج متمیز لدوریات السالمة.  الطالب في 

المراحل الدراسیة الرابعة والخامسة مؤھلون لألنضمام الى 
توقع من طالب دوریات السالمة أن دوریة السالمة.  ن

یكونوا قدوة في السلوك، لذا تعتبر مواصفات المواطن 
الصالح من الشروط الواجبة للمشاركة.  یمكن التعرف على 

طالب دوریات السالمة من خالل أرتداؤھم الدائم الحزام 
األصفر البّراق أو األخضر اللیموني.  فھم یعملون على 

السالمة في المدرسة، وفي ساحة ضمان أتباع جمیع قواعد 
اللعب، أثناء السیر من والى المدرسة، وفي مكان توقف 
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الحافلة المدرسیة وعلیھا. إن التعاون ما بین طالب دوریات 
 السالمة یجعل المدرسة مكاناً أمناً للجمیع.

 
 سنقوم بتردید قسم الوالء كل یوم.  :قسم الوالء

 
 Braddockر مدرسة تفتخ  :برنامج ما قبل مرحلة الروضة

بتوفر برنامج العائلة والتعلیم المبكر لالطفال 
FECEP/Head Start ھذه تجربة عالیة الجودة للتعلیم  .

 4الى  3المبكر للطالب الذین تتراوح أعمارھم ما بین 
سنوات، بما في ذلك األطفال المعوقین، والمؤھلین استناداً 

ولیاء أمور الى دخل األسرة. یعمل كادر البرنامج مع أ
الطالب لتزویدھم بخدمات شاملة من شانھا تحسین نمو 

 العاطفیة، والفكریة.-األطفال من الناحیة البدنیة، األجتماعیة
 

یشارك الطالب   :اإلجراءات المتبعة خالل فترة األستراحة
خالل فترة األستراحة في األنشطة البدنیة ونتوقع منھم أتباع 

دقیقة فترة أستراحة یومیاً  30قواعد السالمة.  یتم تخصیص 
لذلك یجب على الطالب أرتداء  Braddockلطالب مدرسة 

 ما یتالئم من مالبس وكذلك أحذیة مناسبة للعب.
 

 توقعات السلوك في ساحة اللعب:
  أستخدام الطالب ساحة اللعب و/أو معدات التربیة

 الریاضیة على نحو مالئم.
  خرین مع ممارسة الطالب اللعب بشكل آمن مع األ

 إبقاء أیدیھم واقدامھم بعیدة عن األخرین.
   سیر الطالب على الرصیف واألصغاء دائماً الى ما

 تقولھ المعلمة.
 

توفیر المعلمون مجموعة متنوعة من األنشطة للطالب (لعبة 
كرة لألطفال، المعدات في ساحة اللعب، القفز بالحبل، كرة 

   السلة، الخ) وتشجیعھم على المشاركة فیھا.
 
یعمل معلموا التربیة الریاضیة على أعطاء تعلیمات السالمة 

. نتوقع Braddockفي منطقة اللعب لجمیع طالب مدرسة 
من الطالب أتباع قواعد السالمة في جمیع مناطق اللعب: 

المنطقة المبلطة باألسفلت ، ساحة اللعب (المغطاة أرضیتھا 
 العشب.برقاقات الخشب)، المناطق المفتوحة والمغطاة ب

 
سیتم تطبیق األجراءات التالیة من أجل   :السالمة واألمن

 توفیر بیئة دراسیة أكثر أمناً وراحة للطالب:
  الطالب المنتقلین من موقع معین  جمیعیجب أن یكون

في المدرسة الى موقع أخر خاضعین لرقابة شخص 
 بالغ أو یستخدمون نظام مرافقة زمیل أخر لھم.

 لطالب أثناء الیوم الدراسي سیكون أنصراف جمیع ا
عبر المكتب الرئیسي للمدرسة بأستخدام الحاسوب 

 للدخول على نظام تسجیل خروج الطالب من المدرسة .
  الزوار في المكتب الرئیسي في  جمیعیجب تسجیل

المدرسة مع أظھار بطاقة ھویة تحمل صورة (كأن 
تكون رخصة قیادة أو جواز سفر) ثم تسجیل دخولھم 

رسة وأرتداء شارة التعریف عن الھویة الى المد
 الخاصة بالزّوار طوال تواجدھم على أرض المدرسة.  
 

 :تدریب على أجراءات األمن والسالمة
من جمیع المدارس أجراء العدید من  FCPSتتطلب مدارس 

التدریبات طوال العام الدراسي لتھیأة الطالب في حال 
یق، التدریب حدوث حالة طارئة (بمعنى التدریب على الحر

في حالة حدوث أعاصیر، األغالق الكامل للمدرسة، تأمین 
المبنى، البقاء في نفس المكان مع االصغاء لالخبار، البقاء 

 في المكان). 
 

(التربیة الریاضیة، الموسیقى، الفنون، الدروس الخاصة 
، التكنلوجیا، واألنضمام الى الفرق FLESالمكتبة، برنامج 

یتمتع طالب   لى اآلآلت الوتریة):الموسیقیة والعزف ع
بحضور فصول خاصة  Braddock Elementaryمدرسة 

، الموسیقى/الفرق (PEفي مجاالت التربیة الریاضیة (
الموسیقیة/اآلآلت الوتریة، الفنون، المكتبة، تعلّم اللغة 

األسبانیة كلغة عالمیة، والمھارات التكنلوجیة.  یحضر 
 لى أساس منتظم.  طالب كل صف جمیع ھذه الفصول ع

 
ُتقام فصول التربیة الریاضیة في صالة األلعاب  مالحظة:

الریاضیة، وفي الساحات الریاضیة وفي الصفوف الدراسیة.  
یجب أن یرتدي الطالب المالبس المناسبة لممارسة األنشطة 

تعتبر أحذیة   البدنیة العنیفة في فصول التربیة الریاضیة.
واألحذیة المفتوحة من الخلف ، Crocsالصندل، أحذیة نوع 

یجب أن تكون المالبس   .غیر أمنة وغیر مسموح أرتداؤھا
فضفاضة لتسمح بحركة الطفل بدون تقیید.  تعتبر 

الفساتین/التنانیر مالبس غیر مناسبة ما لم یتم أرتداء سروال 
 تحتھا.  

 
یجب على كافة الطالب المشاركة ما لم یوجد عذر عن 

ة مرسلة من طبیب أو ولي أمر المشاركة بموجب مذكر
الطالب.  یساعد معلموا الموسیقى والتربیة الریاضیة والفنون 

في جمیع برامج المرحلة الدراسیة، باألضافة الى عقد 
األجتماعات مع كل صف والعمل بشكل وثیق مع معلمي 
الصفوف للمساعدة في تكامل المواضیع األساسیة.  یلتقي 

، SOLف لتعزیز أداء أختبارات أمین المكتبة مع كافة الصفو
زیارة المكتبة والمھارات المرجعیة، وتعزیز حب القراءة 

على مدى الحیاة.  یلتقي أمین المكتبة والمختص بتقدیم الدعم 
-Kمع كل مرحلة دراسیة ( SBTSالتكنلوجي في المدرسة 

) بشكل منتظم لتعزیز تكامل أستخدام المكتبة والمھارات 5
 شطة المتعلقة بالمناھج الدراسیة.التكنلوجیة مع األن

 
تقدم جمیع مدارس مقاطعة   :خدمات التعلیم الخاص

فیرفاكس الحكومیة خدمات التعلیم الخاص ألولیاء أمور 
الطالب بدون تكلفة. خدمات التعلیم الخاص مشتقة من قانون 

. IDEAتعلیم األفراد ذوي اإلعاقة المشار الیھ أختصاراً بـ 
تخصص أحتیاجات وأختالفات تعلیمیة یعالج التعلیم الم

منفردة للطالب. تتطلب ھذه العملیة أجراءات تعلیمیة مخطط 
لھا بشكل منفرد وخاضعة للرقابة بأنتظام، أستخدام معدات 

ومواد مكّیفة بصیغة معینة، بیئة تعلیمیة سھلة الوصول، 
وغیرھا من التدخالت المھیأة لمساعدة المتعلمین ذوي 

ة على تحقیق مستوى أعلى من األكتفاء األحتیاجات الخاص
الشخصي الذاتي وتحقیق النجاح في المدرسة والمجتمع مما 
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كان الحال لو توفر للطالب أمكانیة التعلیم في صف دراسي 
أعتیادي فقط. بأمكانكم الحصول على المزید من المعلومات 

 على الرابط: FCPSمن خالل زیارة موقع 
http://www.fcps.edu/dss/sei/index.shtml 

 
تقدم جمیع مدارس مقاطعة   :برنامج مھارات الحدیث واللغة

فیرفاكس الحكومیة برامج خاصة للضعف/األضطرابات 
اللغویة والكالمیة في مجال التلفظ أو النطق بوضوح، أخراج 

مھارات اللغة التقبلیة األصوات، السالسة في الكالم و/أو 
والتعبیریة.  یخضع جمیع أطفال الروضة واألطفال في 

الجدد في المقاطعة الى تقییم لتحدید فیما إذا  3-1المراحل 
 كانوا بحاجة للحصول على ھذه الخدمات.  

 
یجب أن تتوصل لجنة التقییم  المحلیة الى أن الطالب مؤھل 

صولھ على للحصول على خدمات الكالم واللغة لغرض ح
خدمات التعلیم الخاص للمشاركة في ھذا البرنامج.  یلتقي 

األشخاص المؤھلون للحصول على ھذه الخدمات مع 
أخصائي أمراض الكالم واللغة وفق األھداف الموضوعة في 

).  یتفق معلم الطفل واخصائي IEPخطة التعلیم المنفرد (
ه أمراض الكالم واللغة واألھل فیما بینھم على وضع ھذ

الخطة.  یرجى األتصال بأخصائي أمراض اللغة والكالم في 
المدرسة إذا كانت لدیكم أي أسئلة أو أستفسارات بخصوص 

 مھارات الطفل في ھذین المجالین.
 

یجب على الطالب في   ):SOLsأختبارات معاییر التعلم (
أداء أختبار معاییر التعلم في والیة  5وحتى  3المراحل من 

على شبكة األنترنت. تبدأ ھذه األختبارات  )SOLsفرجینیا (
 في مایو/أیار وتستمر حتى منتصف یونیو/حزیران.

 
ھي أختبارات قیاسیة تشترط والیة  SOLsأختبارات  

فرجینیا على الطالب أداؤھا وھي تمنحكم نبذة عن مدى الفھم 
األكادیمي للطفل. في حین یكون الطالب في حالة توتر وفي 

ء األمور أیضاً  بشأن األختبارات بعض األحیان أولیا
القادمة، األ أن علیكم األطمئنان باننا كنا نواصل أستعداداتنا 

طوال السنة للقیام ما بوسعنا عبر دراسة المنھج الدراسي 
 وتطبیقھ على أرض الواقع.  

 
نحن بحاجة الى مساعدتكم ودعمكم من أجل األستعداد 

اعید في ھذه . یرجى تجنب تحدید أي موSOLsألختبارات 
األیام. كما یجب أن تتأكدوا من خلود طفلكم الى لیلة كاملة 
من النوم وتناول فطور صحي والوصول الى المدرسة في 

 الوقت المحدد.
 

یعمل الكادر المدرسي في   ):SCAرابطة مجلس الطالب (
بجد ومثابرة في كل عام  Braddock Elementaryمدرسة 

حفاظ علیھا. یشارك جمیع لتكوین رابطة مجلس الطالب وال
 SCAالطالب في المدرسة في األنشطة العامة لرابطة 

 SCA.  تمنح رابطة SCAوأختیار ممثلین عن رابطة 
الطالب الفرصة لتحّمل المسؤولیة وأستخدام المھارات 

 كاآلتي: SCAالقیادیة.  أھداف رابطة 

  توفیر الفرصة للطالب لتطویر البرامج التي تعمل على
 خدمة لمجتمعاتنا.تعزیز ال

  تشجیع الروح المدرسیة عن طریق تشجیع المساھمة
 في األنشطة المدرسیة.

  تزوید الفرصة للطالب لوضع الخطط والمشاركة في
 البرامج والمشاریع التي تتطلب مساھمة المجتمع.

  العمل مع أعضاء ھیئة التدریس بالمدرسة لتعزیز وجود
 یاء األمور.تفاھم أفضل بین المعلمین والطالب وأول

  توفیر الفرصة لطالبنا لتنمیة المھارت القیادیة
 والتصرف كقدوة ُیحتذى بھ.

 
جمیع السجالت التي تحتفظ بھا المدرسة   :سجل الطالب

مفتوحة أمام جمیع أولیاء أمور الطالب أو األوصیاء 
الشرعیین لغرض األطالع علیھا.  ال یمكن نشر ھذه 

التعلیمي بدون  السجالت الى أي شخص خارج النظام
من ولي أمر الطالب أو الوصي  أذن خطي/لفظيأستحصال 

الشرعي.  إذا كنتم ترغبون باألطالع على السجالت الخاصة 
بالطالب، یرجى تقدیم طلب خطي الى المدرسة لغرض 

 الترتیب لتحدید موعد.
 

یقدم المختصون بالصحة النفسیة   :مكتب شؤون الطالب
اتھم لجمیع مدارس مقاطعة والباحثین االجتماعیین خدم

فیرفاكس.  تقع على مسؤولیتھم أختبار األطفال المرشحین 
للحصول على خدمات البرامج الخاصة، والعمل ضمن لجنة 

التقییم المحلیة في المدرسة، وأبالغ نتائج األختبار ألولیاء 
أمور الطالب والمعلمین، وتقدیم المشورة لكل من األطفال 

تتوفر المزید من المعلومات حول   وأولیاء أمور الطالب.
 ھذه الخدمات في المكتب الرئیسي في المدرسة.

 
البدایة الجیدة ھي جزء مھم جداً من   :التأخر عن المدرسة

الروتین الیومي. لذلك نطلب منكم ضرورة وصول الطفل 
صباحاً. یعتبر  8:50و  8:30الى المدرسة ما بین الساعة 

صباحاً  8:50بعد الساعة الطالب الذین یصلون المدرسة 
 متأخرین عن الدوام المدرسي.

 
 8:30یبدأ دوام أفراد الكادر المدرسي بین الساعة  :مالحظة

صباحاً. سیتم أغالق األبواب الخارجیة للمدرسة  8:50و 
صباحاً. سُیعتبر الطالب الذین یصلون بعد  8:50عند الساعة 

درسي ھذا الوقت الى المدرسة متأخرین عن الدوام الم
 للدخول الى المدرسة. 1وعلیھم التوجھ الى الباب رقم 

 
یضر التأخیر المستمر نجاح الطالب في المدرسة.  یرجى  

 التأكد من بدء الطالب یومھ في الوقت المحدد لھ.
 

توجد طاولة مخصصة للطالب المتأخرین عن الدوام في  
ألستالم ھؤالء  Braddock Elementaryبھو مدرسة 

ب على الوالدین السیر مع الطالب الى داخل یج الطالب.
 بنایة المدرسة.

 
 عدمنشجع الطالب والكادر المدرسي على   :أستخدام الھاتف

استخدام ھواتفھم المحمولة في المدرسة ما لم تكن حالة طارئة. 
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كل صف دراسي مجّھز بجھاز ھاتف. مسموح أستخدام 
ایة یتعلق الطالب للھاتف فقط في حالة وجود أمر ضروري للغ

 بالصحة، النجاح األكادیمي و/أو ألسباب تتعلق بالسالمة.  
لكن یجب على الطالب المحافظة على ھواتفھم  المحمولة 

وأبقاءھا بعیدة عن النظر. ال تتحمل المدرسة مسؤولیة 
 الھواتف المحمولة  المفقودة أو المسروقة.

 
في  تشارك جمیع مدارس مقاطعة فیرفاكس :أداء االختبارات

أختبارت یخضع لھا الطالب على مستوى المقاطعة تحت 
أشراف مكتب اختبارات الطالب. یخضع الطالب الى أنواع 
عدیدة ومختلفة من األختبارات في مقاطعة فیرفاكس (وھي 

 ,iReady, DRA-WA, DRA-2, MRAأختبارات 
eCART/Horizon, NNAT, CogAT و ,SOLs .( یتم توزیع

رات للسنة الدراسیة الى أولیاء األمور/أسر جدول مواعید األختبا
 News You Chooseالطالب من خالل النشرة االخباریة 

 .Braddockوسیتم األعالن عنھا على الموقع الرسمي لمدرسة 
 

مدرسة  :Title I المدارس المستفیدة من برنامج
Braddock Elementary  ھي من المدارس المستفیدة من

ض من ھذا البرنامج ھو لضمان . الغرTitle Iبرنامج 
حصول جمیع األطفال على فرصة عادلة ومتساویة وكبیرة 
من التعلیم عالي الجودة وأكتساب الكفاءة في حدھا األدنى 
لتحفیز القدرات على أجتیاز أختبارت المعاییر األكادیمیة 

 للوالیة وتقییمات الوالیة األكادیمیة.
 

یة ألستیفاء أحتیاجات الطالب المعونة المال Title Iیقدم برنامج 
التعلیمیة المعرضة للخطر. ُتستخدم ھذه األموال للحصول على 

دعم دراسي أضافي ولتمویل األنشطة التي تدعم الطالب في 
مواضیع الریاضیات والقراءة والكتابة. تتجاوز ھذه المساعدة 

 التعلیم في الصفوف الدراسیة األعتیادیة.
 

شارك الطالب في المراحل ی  :أجتماعات دار البلدیة
الدراسیة الثانیة وحتى الخامسة في األجتماعات ربع 

 Town Hall Grade Level Character Educationالسنویة
(أجتماعات تعلیم األخالقیات لبناء الشخصیة السلیمة للطالب 
في نفس المرحلة الدراسیة والمنعقدة في دار البلدیة). نؤمن 

ألخالقیات وبناء الشخصیة بأن تعلیم ا BESفي مدرسة 
السلیمة للطالب من األمور المھمة التي یجب زرعھا في 

 الجو المدرسي والروتین الیومي للطالب.
 

إن تعلیم األخالقیات یعمل على تطویر صفات الشخصیة 
األیجابیة (أي تحّمل المسؤولیة، الصمود والمثابرة، ضبط 

ئل تصب في النفس، األھتمام، الصدق، واألحترام) وھي فضا
صالح األفراد وخیر المجتمع. یعمل الكادر المدرسي بال 

ھوادة لتحسین المناخ المدرسي وتشجیع الطالب الذین 
یتمتعون بشخصیة أیجابیة قویة تكون مصدر ألھام للتمتع 

 بصحة وأداء أفضل.  
 

 Braddock Elementaryتعمل مدرسة   :خدمات الترجمة
لذي یقّدم خدمات الترجمة بالتعاون مع قسم خدمات اللغة ا

الفوریة والترجمة الخطیة لجمیع أقسام ومدارس مقاطعة 
 فیرفاكس الحكومیة.  

 
في  Braddockنستعین خالل األمسیات المنعقدة في مدرسة 

) ووسطاء العائلة LISفترة المساء بنظام الترجمة الفوریة (
بھا (باللغات األسبانیة والكوریة والفیتنامیة) كوسیلة نتواصل 

 مع أسر الطالب الذین ال یجیدون اللغة األنجلیزیة.  

تقدم   ):TWIبرنامج األنغماس في اللغة ذو األتجاھین (
للطالب فرصة تعلّم اللغة األسبانیة من خالل  BESمدرسة 

برنامج األنغماس في اللغة ذو األتجاھین الذي یبدأ في مرحلة 
امج من أحد الروضة. ینحدرالطالب الذین یشاركون في البرن

خلفیتین لغویتین. نصف الطالب في الصف یأتون من عوائل 
لغتھا األم ھي اللغة االنجلیزیة، والنصف اآلخر من الطالب 

 یأتون من عوائل لغتھا األم لغة غیر األنجلیزیة.

یرّكز البرنامج على تنمیة مھارات القراءة والكتابة والمھارات 
ة األنجلیزیة واألسبانیة. یتم في المواد الدراسیة األساسیة باللغ

تدریس األطفال لنصف الیوم الدراسي باللغة األنجلیزیة 
(المھارات اللغویة والتاریخ) والنصف الثاني من الیوم باللغة 

الطالب الذین یتحدثون اللغة  األسبانیة (الریاضیات والعلوم).
االنجلیزیة یتعلمون مھارات القراءة والكتابة التي یدرسونھا 

یاً باللغة االنجلیزیة باالضافة الى مھارات القراءة والكتابة حال
التي یتعلمونھا باللغة األسبانیة. یكتسب األطفال من خالل ھذه 
التجربة اللغة األسبانیة. إن األطفال المتحدثین باللغة األسبانیة 
یعملون على تطویر مھاراتھم باللغة األنجلیزیة كما یطّورون 

والكتابة وفي المواد الدراسیة األساسیة  مھاراتھم في القراءة
 باللغة التي تتحدث بھا العائلة في البیت.

یعود البرنامج بالفائدة المشتركة على كال المجموعتین على  
حد سواء، إذ یعمل كالھما بمثابة رفیق قدوة لألخر في مجال 
اللغة. یسیر المنھج التعلیمي وفق برنامج الدراسات المتبع في 

 اطعة فیرفاكس الحكومیة.مدارس مق

إذا تنامى الى علمكم حدوث أي حالة  :التخریب المتعمد للممتلكات
من حاالت التخریب المتعمد للممتلكات فعلیكم األتصال بالجھة 

 أو 2400-764-703المسؤولة عن األمن في المدرسة على الرقم 
 .2131-691-703 .بشرطة مقاطعة فیرفاكس على الرقم

. 
وتشّجع  Braddock Elementaryب مدرسة ترحّ   الزوار:

المشاركة الفعالة من جانب أولیاء أمور الطالب 
والمتطوعین. إذا كان ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي 

یرغب في زیارة صف الطفل و/أو تناول الغداء معھ خالل 
فترة الغداء، فمن الضروري أن یتصل بالمدرسة للتأكد فیما 

جدول الروتین الیومي لتكون  إذا كان صف الطفل یتبع نفس
 زیارتھ للمدرسة ھادفة.  

توّجھ جمیع الزوار الى  FCPSتشترط سیاسة مدارس 
المكتب الرئیسي في المدرسة عند دخولھم أي بنایة مدرسیة 

حكومیة، وأظھار ھویة تحمل صورة (كأن تكون رخصة 
قیادة، أو جواز سفر) وأرتداء شارة التعریف عن الھویة 

 ّوار طوال فترة تواجدھم في مبنى المدرسة.الخاصة بالز
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 .BESنرحب بجمیع المتطوعین في مدرسة  المتطوعین:
إذا   یرجى التطوع عند المقدرة بأي وقت وطاقة ممكنة.

رغبتم بالتطوع، یرجى األتصال بوسیط العائلة أو المكتب 
 .7300-914-703الرئیسي في المدرسة على الرقم 

 
من  BESتعتبر مدرسة  :لى األقدامالذھاب للمدرسة سیراً ع

المدارس المحلیة حیث یذھب العدید من طالبھا الى المدرسة 
ویعودون منھا سیراً على األقدام. یغادر الطالب المدرسة من 

) حیث یكون 4صالة األلعاب الریاضیة (باب الخروج 
شخص بالغ بأنتظار أصطحابھم من المدرسة، ومن باب 

ى الطالب أذن من والدیھ للعودة إذا كان لد 5الخروج رقم 
الى البیت بمفرده أو برفقة أشقائھ/أصدقائھ. یتواجد أعضاء 
الكادر المدرسي في مواقع متفرقة لضمان سالمة األطفال. 

نذّكر األطفال بضرورة السیر على رصیف المشاة عند 
عودتھم الى البیت سیراً على األقدام وعلى الذھاب مباشرة 

 الى البیت.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  17  
  


	Keesha Jackson-Muir
	Mattie Fallen
	knjacksonmui@fcps.edu
	mdfallen@fcps.edu

