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 آخر تحدیث 5/5/20
 

 بیان المهمة
  .الشعار: التعلم والعمل على مستوى أعلى
  
 یواصل العمل بالتعاون مع أولیاء األمور المعنیین والمهتمین جنًبا إلى جنب مع أفراد . NGS ، مع معیار التمیز الذي یمتد ألكثر من 100 عام
 :المجتمع من أجل

●  توفیر تعلیم إبداعي وشخصي وصعب لجمیع الطالب
●  نسعى جاهدین لخلق بیئة مواتیة لتحقیق اإلنجاز األمثل والوفاء لكل من الطالب والموظفین
●  تعزیز االهتمام مدى الحیاة بالتعلم
●  إلهام الجمیع للسعي لتحقیق التمیز الفردي
●  اقبل اختالفات اآلخرین وكن عضًوا مساهًما في مجتمع عالمي

  
  رسالة من الرئیس

في والموظفین التدریس هیئة وأعضاء لإلدارة قصوى أولویة وسالمته طفلك تعلیم یعد Newport Grammar. وتحدیه طفل كل تشجیع                    یتم
لضمان التدریس تقنیات من متنوعة مجموعة دمج لدینا والموظفون التدریس هیئة أعضاء یحاول تینیسي. والیة معاییر مع تتماشى أهداف إلى                      للوصول
لدى أطفالهم. تعلیم في بنشاط المشاركة على اآلباء تشجیع یتم المتنوعة. التعلم أنماط تلبیة Newport Grammar تتعلق معلومات یقدم ویب                      موقع
تناسب التي المدرسة لنكون باستمرار نسعى نحن أهمیة. ذات متنوعة أخرى وعناصر ، المدرسة وسیاسات ، األحداث وتقویم ، المنزلي                      بالواجب
 .احتیاجات الطالب وأولیاء األمور والمجتمع. ال تتردد في التعبیر عن مخاوفك واقتراحاتك. هدفنا هو توجیه طالبنا لیصبحوا مواطنین منتجین
  

 مشاركة الوالدین والمجتمع
NGS تحتاج وترحب بدعم كل من الوالدین / األوصیاء والمتطوعین المواطنین المهتمین. طوال العام الدراسي ، یتم تقدیم جلسات األبوة واألمومة 
 .المسائیة فیما یتعلق بالموضوعات ذات الصلة مثل مهارات إجراء االختبار ، وتشجیع الطالب على القراءة ، وما إلى ذلك
  

 التواصل بین الوالدین والمعلم
مرات أربع المنزل إلى التقدیر بطاقات إرسال یتم ، لذلك ضروري. أمر والمعلمین الوالدین بین التواصل أن اللغة لقواعد نیوبورت مدرسة معلمو                        یعتقد
یقوم قد مؤقتة. تقاریر أیًضا الفردي الصف مستویات توفر السنة. في واحدة مرة والمعلمین اآلباء اجتماعات جدولة ویتم ، السنة في P arents                       
حساب إلى الدخول تسجیل طریق عن وقت أي في الطالب تقدم بمراقبة ASPEN زیارة خالل من بهم الخاص www.newportgrammar.org                   
. المزدحمة الزمنیة الجداول تسمح ال المواعید. وترتیب بالمكتب االتصال طریق عن اإلداریین أو المعلمین مع اجتماعات عقد للوالدین                     یمكن
  .للمؤتمرات بدون حضور
  

SCHOOL MESSENGER (نظام الهاتف اآللي) 
یمكن حتى الحالي هاتفك برقم علم على المدرسة إبقاء یرجى القادمة. واألحداث العاصف والطقس الخاصة باألنشطة األمور أولیاء إخطار                     سیتم
 .الوصول إلیك في أي وقت

  
 الزائرین

تقریرا یقدم أن یجب الجامعي الحرم إلى الزوار جمیع الدراسي. الیوم خالل مغلقة األبواب جمیع ستبقى ، والزوار والموظفین الطالب سالمة أجل                        من
على یجب المدرسة. في إقامتهم أثناء الرتدائها شارة على الزوار سیحصل االستقبال. موظف مع في والتوقیع االبتدائیة مبنى من العلوي الطابق                       إلى
 . الزائرین الرجوع إلى مكتب االستقبال لتسجیل الخروج في نهایة زیارتهم ما لم ینصح موظف االستقبال بخالف ذلك

  
 هاتف

 یقتصر استخدام الطالب للهاتف المدرسي على مكالمات الطوارئ ومكالمات األعمال المدرسیة فقط. لن ُیسمح بدعوات اإلذن بحضور الحفالت أو
 العودة إلى المنزل مع األصدقاء أو ألسباب أخرى غیر مناسبة ألن هذه الترتیبات كان یجب إجراؤها بالفعل. مطلوب إذن من معلم الطالب أو موظفي
 . المكتب قبل استخدام هاتف المدرسة



  
 األكادیمیات

: و الجمعة على العلمیة بطاقات إصدار یتم مقیاس درجات ollowing فترة تسعة من األخیر الیوم في -week. یلي كما الدرجات :مقیاس A =                        
 ؛ ب = 85-92 ؛ 93-100
 .F = 0-69 ج = 75-84 ؛ د = 70-74 ؛ و
  
في علیها. والتوقیع األوراق أو / و التقاریر فحص اآلباء من ُیطلب التقدیر. فترة خالل المنزل إلى تقدمهم أو / و الطالب عمل تقاریر إرسال                           یتم
یتم لم (ما التقدیر فترة في الدراسیة الفصول ثلث فاته إذا درجة على الطالب یحصل لن ، البدنیة والتربیة والكمبیوتر والموسیقى الفنون مثل                         فصول
  .(االنتهاء من أعمال التجمیل المناسبة
  
 .ویتم اعتماده على أنه یحتاج إلى هذه الخدمات K- 8 خدمات التعلیم الخاص ألي طفل في الصفوف ما قبل NGS تقدم
  
األساسیة األكادیمیة المواد في 3.0 متوسط على للحصول الشرف" "قائمة حالة 8 إلى 3 من الصفوف في الطالب منح یتم : الشرف                        قائمة
الصورة التخصیب الوقت في الدرجات أسابیع. تسعة مدتها تصنیف فترة خالل االجتماعیة) والدراسات ، العلوم ، اللغة فنون / القراءة ،                       (الریاضیات
 ."تحسب (التربیة البدنیة، والتكنولوجیا، والفن، والموسیقى) بشكل منفصل من األكادیمیین األساسیة في تحدید الحالة "الشرف
  
الربیع رحلة یستضیف النادي في بالمنظمة. لاللتحاق النادي أهلیة شروط یستوفون ممن والثامن السابع الصفین في الطالب تقدیم یتم بیتا:                      نادي
 .السنویة
  

 ألعاب القوى
في القوى ألعاب في للمشاركة مؤهلون 8- 6 الصفوف في والفتیات الفتیان NGS. و الفتیات، الطائرة الكرة 'فریق وهو السلة، كرة فرق والبنات                         بنین
من اثنین على الطالب حصل إذا ) فرقنا. تدعم التي التشجیع فرق إحدى تجربة 8-5 الصفوف في للطالب یمكن فریق،. الجولف F تقریر بطاقة                          في
غیر قبله أو سبتمبر من األول في عاًما عشر خمسة العمر من یبلغ الذي والطالب . القوى ألعاب في المشاركة من یتمكن فلن ، أسابیع تسعة                            مدتها
  (.مؤهل للمشاركة في ألعاب القوى االبتدائیة
  
 تمیمة المدرسة: ووریورز - ألوان المدرسة: أزرق وذهبي
  

  
 الحضور

 إجراءات الوصول / المغادرة
  
 ساعات عمل الطالب من 8:05 صباًحا إلى 3: 0 5 مساًء ، وساعات المعلمین من 8:00 صباًحا إلى 3:15 مساًء. بناء یفتح جي للطالب في
 07:30. في هذه المرة ، سیتم اإلشراف على الطالب من قبل المعلمین المناوبین واإلداریین وموظف الموارد المدرسیة . یجب على الطالب الذین ال
 یرغبون في تناول وجبة اإلفطار والذین یدخلون المبنى بین الساعة 7:30 و 8:00 صباًحا الدخول بالقرب من المكتب والجلوس في القاعة (الصفوف
 الطالب الذین یدخلون المبنى الساعة 7:30 والساعة 8:00 بین صباحا، الذین یرغبون في تناول . (K-2 3-8) أو الكافتیریا األساسیة (الصفوف
 . (K-8 الصفوف) AM وجبة الفطور ، یجب أون ثالثا بناء على أبواب الصالة الریاضیة والبقاء في الكافتیریا حتى الساعة 8:00
  
 . یجب على الطالب الذین یصلون بعد الساعة 8:05 صباًحا أن یسجلوا الوصول في المبنى األساسي برفقة والدیهم أو الوصي علیهم
  
 سیقوم المعلمون المناوبون ، واإلداریون ، ومسؤول الموارد المدرسیة بتوفیر المراقبة الذاتیة من 3: 0 5-3: 30 مساًء .  سیتم إغالق  الحرم الجامعي
 أمام الطالب في الساعة 3:30 مساًء ما لم یحضروا برنامج ما بعد المدرسة.  سیتم االتصال بأولیاء األمور إذا بقي أطفالهم في المدرسة دون إشراف
 .بعد إغالق الساعة 3:30 مساًء. تتضمن هذه السیاسة الطالب الذین یظلون في المبنى لممارسة كرة السلة في وقت متأخر
  

 تدفق حركة المرور
الطالب "الجرس". أو الریاضیة األلعاب صالة أبواب عند إال المبنى دخول األول الجرس رنین قبل یصلون الذین السیارات راكبي لجمیع یجوز                       ال
الكافتیریا إلى تقریًرا سیقدمون الریاضیة األلعاب صالة أبواب یدخلون الذین وأولئك القاعة إلى الفور على تقریًرا سیقدمون "الجرس" إلى یدخلون                      الذین
الصفوف في الطالب الرئیسیة. K-2 جمیع على یجب األعلى. المستوى في األساسي الجناح دخول یمكنهم الجرس قرع بعد المدرسة إلى یصلون                       الذین



الصفوف في المتأخرین الطالب على یجب الفور. على الفصل إبالغ ، المتأخر الجرس قبل ولكن ، األول الجرس قرع بعد یصلون الذین الطالب P                        
K-8 إبالغ موظف االستقبال برفقة والدیهم.  
  

 الغائبون والمتأخرون
الدوام ساعات بعد األسنان وطبیب الطبیب مواعید تحدید على اآلباء تشجیع یتم المدرسة. في للنجاح ضروریان بالمواعید وااللتزام المنتظم                     الحضور
  .المدرسي
  
الساعة بحلول الصف مدرس إلى مراسلة / إلكتروني برید إرسال أو بالمدرسة االتصال طریق عن طفل بغیاب المدرسة إبالغ األمور أولیاء من                        ُیطلب
هذه إعادة یجب الوصي. / الوالدین أحد قبل من وتوقیعها كتابًیا الغیاب حاالت جمیع شرح یجب ، ذلك إلى باإلضافة الغیاب. یوم في صباًحا 10:00                         
  .المالحظة إلى المدرسة في یوم عودة الطالب

●  في صباح یوم عودتهم ، سیحضر الطالب إلى غرفة الصف ثم یتم إرسالهم إلى غرفة األعذار حیث سیقدمون عذرهم ویتحدثون   
 .مع الممرضة

●  عندما تفشل الطالب لجلب ذریعة من الغیاب، وسیتم إخطار أولیاء األمور من قبل المدرسة و سوف یطلب منك جلب علما                
 .بأن الیوم

  
  
  
 :األسباب المقبولة  للغیاب المعذر  هي كما یلي

1.  طبي (طبیب أو طبیب أسنان أو طبیب نفسي أو غیره من المهنیین الطبیین). فقط التواریخ المحددة في المالحظة سیتم إعفاؤها
  .على أنها طبیة

2.  (.الشؤون القانونیة (محكمة ، محاٍم ، مجلس التغیب عن المدرسة ، إلخ
3.  الوفاة في األسرة المباشرة (تشمل األسرة المباشرة الوالد / الوصي ، أو زوج األم ، أو األخ ، أو األخت ، أو الجد ، أو العمة ، أو

 (.العم ، أو أي فرد آخر من أفراد األسرة یقیم في منزل الطالب
4.  شروط جو متطرف؛
5.  االحتفاالت الدینیة؛
6. A لیوم واحد غیاب للطالب الذین مغادرته متوجها الى الخدمة العسكریة الفعلیة الوالد أو ولي األمر، و یوم واحد غیاب للطالب 

 (الذین الوالد أو ولي األمر یعود من الخدمة العسكریة الفعلیة. (لیس تغییًرا - مجرد حركة
7.  .الظروف التي في حكم المدیر تخلق حاالت طوارئ ال یتحكم فیها الطالب

  
 :تشمل حاالت  غیاب مذكرة الوالدین  ما یلي

1.  المرض الشخصي
2.  مرض خطیر ألحد أفراد األسرة المباشرین (یجب أن تشمل األسرة المباشرة الوالد / الوصي ، أو زوجة األب ، أو األخ ، أو

 (األخت ، أو الجد ، أو العمة ، أو العم ، أو أي فرد آخر من أفراد األسرة یقیم في منزل الطالب
3.  حاالت الطوارئ العائلیة
4.  .الظروف التي ، في حكم المدیر ، تستدعي مالحظة الوالدین

  
من ُیعفى الغیاب من أیام (3) وثالثة (2 و 1 (الدرجات األول الدراسي الفصل خالل الوالدین مذكرة طریق عن أیام (3) ثالثة بتغیب للطالب                          یسمح
. دراسي فصل لكل أیام 3 عن تزید التي الوالدین مذكرة لغیاب عذر هناك یكون لن .( (4 و 3 (الفترات الثاني الدراسي للفصل الوالدین مذكرة                            خالل
مع منها التحقق یتم لم التي الغیاب حاالت أو ، المعذرة أو األبویة المالحظة فئتي ضمن تندرج ال التي الغیاب حاالت جمیع فإن ، ذلك إلى                            باإلضافة
 .مالحظة ، ستكون بدون عذر
  
"برعایة أنه على التأهل أجل من غائبین. خارجه أو الجامعي الحرم داخل سواء المدرسة ترعاها التي األنشطة في المشاركین الطالب احتساب یتم                        ال
 .المدرسة" ، یجب أن یكون النشاط مخطًطا للمدرسة ، وموجًها من قبل المدرسة ، ویشرف علیه المعلم
  
خالل من سواء الضائع الوقت یتراكم حاضًرا. احتسابه لیتم صباًحا) 5 3 :11 - ونصف ساعات 3) الدراسي الیوم نصف الطالب یحضر أن                         یجب
 .التأخیر أو حاالت الفصل المبكر وسیتم استخدامه في تحدید الحضور المعلق
  



قد المدیر. من للعب إذن على الحصول فیجب ، مبكًرا غادر أو متأخًرا الطالب جاء إذا المباراة. یوم حاضرین الریاضیون یكون أن یجب -                          الطالب
 .یؤدي التغیب عن المدرسة أو القدوم متأخًرا في الیوم التالي للمباراة إلى إیقاف اللعبة واحًدا أو أكثر على النحو الذي یحدده المدیر
  
  
  
بدون تغیب حاالت خمس إلى الطالب وصول بمجرد عذر. بدون أكثر أو مرات خمس المدرسة عن تغیبوا الذین الطالب یعتبر : المدرسة عن                         التغیب
 .عذر ، سیتم وضعه في خطة حضور من قبل مشرف الحضور
  
بدون أو معذوًرا األیام كانت إذا یهم ال مزمن. بشكل غائًبا یعتبر بها التحق التي الدراسة أیام من أكثر أو ٪10 عن یتغیب الذي الطالب المزمن:                            التغیب
 .فریق یعمل مع العائالت التي یقترب طالبها من هذه العتبة أو یتجاوزونها NGS عذر. لدى
  
 .الحضور المثالي  : یجب أن یكون الطالب حاضًرا بنسبة 100٪ من الیوم الدراسي (بدون تأخر / فصل مبكر) لكل یوم دراسي خالل العام
  
 .الحضور االستثنائي :    یجب أن یكون الطالب قد حصل على  حضور مثالي  طوال السنوات التسع
  
المبكر والفصل التأخیر في تأخیرات لدیه یكون قد ولكن ، العام خالل دراسي یوم كل في حاضًرا الطالب احتساب سیتم : المتمیز المثالي                         الحضور
 .((إضافة ما ال یزید عن 6.5 ساعة من الوقت
  
Tardies 0 :3 قبل وقت أي آرلي إقالة كبرید وتحسب 05:00 0 :8 بعد تأخر الوالدان تحسب مسمار : الخدمة من الفصل مبكر وقت                          وفي
أو عاًما 18 العمر من یبلغ بالغ شخص ِقبل من الخروج / الدخول تسجیل مبكًرا یغادرون أو متأخًرا یصلون الذین الطالب جمیع على یجب .05:00                         
 .أكبر} مع موظف االستقبال في المبنى األساسي
  
* عذر بدون أكثر أو (5) خمسة یحصل أن الطالب على یجب tardies خدمة من ساعة لواحدة المخصصة سوف انها / انه وقال الدرجات، فترة                           في
لجنة مع االجتماع الطالب أمور أولیاء من فسیطلب ، الدراسي الفصل في عذر بدون تأخیرات (10) عشرة من أكثر على الطالب حصل إذا .                          المجتمع
  . الحضور لمراجعة مسألة التأخیر
  
إلى تقریرا یقدم أن یجب األمور أولیاء / واآلباء سالمة ضمان ل الفصل. یوم صباح في الوصي / الوالد من المكتب إلى مذكرة المبكر الفصل                           یتطلب
قبل من ملؤها تم التي المعتمدة االستالم قائمة في الموجودین لألفراد فقط ُیسمح المدرسة. خارج طفل للتوقیع األساسي المبنى في االستقبال                       موظف
 .الوالد / الوصي بتسجیل الطالب خارج المدرسة. یرجى االتصال بموظف االستقبال إلجراء تعدیالت على قوائم االستالم حسب الحاجة
  
 .الطالب الذین یتراكمون في عشرین (20) حالة تغیب بدون عذر أو بدون عذر في عام دراسي یخضعون لالحتفاظ
  

 تشكل العمل
 .إطار زمني یتم تحدیده من قبل فریق على مستوى الصف ithin العمل الضائعة أثناء غیاب، سواء بعذر أو بدون عذر، قد تكون مكونة ث
  

 األیام المثلجة
إغالقها أو واحدة بساعة متأخًرا فتحها أو المدرسة إلغاء یتم عندما للسفر. آمنة بأنها الطرق على الحكم تم إذا منتظم زمني لجدول وفًقا المدرسة                          ستعقد
 .أولیاء األمور School Messenger مبكًرا ، ستصدر محطات الرادیو والتلفزیون المحلیة والمحلیة إعالنات وسُیعلم نظام
  

 حقوق ومسؤولیات الطالب
 .یتوقع مجلس اإلدارة أن یتحمل جمیع موظفي المدرسة والطالب وأولیاء األمور مسؤولیة السلوكیات المناسبة في المدرسة
  
 :لكل طالب الحق في

1.  لدیك الفرصة للحصول على تعلیم مجاني في بیئة تعلیمیة أنسب ؛
2.  أن یكون آمًنا في شخصه وأوراقه وآثاره ضد عملیات التفتیش والمصادرة غیر المعقولة ؛
3.  توقع أن تكون المدرسة مكاًنا آمًنا ؛
4.  أن یكون لدیك بیئة مناسبة تساعد على التعلم ؛
5.  عدم التمییز ضده على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو العقیدة أو الدین أو األصل القومي أو اإلعاقة ؛ و



6.  .كن على علم تام بقواعد ولوائح المدرسة
  

 :یتحمل كل طالب مسؤولیة
1.  معرفة القواعد واللوائح المعقولة التي وضعها المجلس وااللتزام بها ؛
2.  احترام كرامة اإلنسان وقیمة كل فرد ؛
3.  االمتناع عن االفتراء واالفتراء والفحش في التعبیر الشفهي والكتابي ؛
4.  دراسة والحفاظ على أفضل مستوى ممكن من التحصیل األكادیمي ؛
5.  كن دقیًقا وحاضًرا في برنامج المدرسة العادیة ؛
6.  اللباس والعریس بطریقة تلبي المعاییر المعقولة للصحة والنظافة والتواضع والسالمة ؛
7.  الحفاظ على و / أو تحسین البیئة المدرسیة ، والحفاظ على المدرسة والممتلكات الخاصة ، وممارسة الرعایة أثناء استخدام

 المرافق المدرسیة ؛
8.  االمتناع عن السلوك الذي من شأنه أن یؤدي إلى أذى جسدي أو عاطفي أو یعطل العملیة التعلیمیة ؛
9.  احترام سلطة مدیري المدارس والمعلمین والموظفین المعتمدین اآلخرین في الحفاظ على االنضباط في المدرسة وفي األنشطة التي

 ترعاها المدرسة ؛
10.  االلتزام بالقانون وقواعد المدرسة فیما یتعلق بحیازة أو استخدام الكحول والعقاقیر غیر المشروعة وغیرها من المواد أو المواد

 غیر المصرح بها ؛ و
11.  .حیازة داخل المدرسة فقط تلك المواد المقبولة بموجب القانون وتقبل تبعات المواد المخزنة في خزانة الفرد

  
 الترویج واالحتجاز

، المدرسة من معتمد منزلي برنامج خالل من خدمته یتم لم ما الدراسي العام في (20) عشرین الغیابات عدد تجاوز (1) إذا لالحتفاظ الطالب                          سیخضع
على بناًء بالطالب االحتفاظ یجوز األساسیة. المهارات من ٪75 من أقل إتقان (3 ) إذا أو ، الرئیسیة األكادیمیة المواد من أكثر أو اثنان فشل (2)                            إذا
 .طلب الوالد (الوالدین) ، بشرط أن یكون القرار قائًما على أسباب أكادیمیة أو أسباب النضج
  
فریق أو / و وإداریین ومستشارین معلمین من مكونة لجنة تقوم نادرة. حاالت في إال االجتماعي التنسیب أو المشروط التنسیب في ُینظر ال M                        
 .بمراجعة جمیع عملیات االستبقاء والتعیینات

 رحالت میدانیة
أحد مع السفر أو معتمدة حافلة ركوب المدرسة یغادرون الذین الطالب على یجب میدانیة. رحلة إذن نماذج على التوقیع األوصیاء / اآلباء على                         یجب
 .موظفي المدرسة الذي تم تعیینه كسائق معتمد
 *** . بحضور رحلة میدانیة لألخوة NGS ال ُیسمح للطالب المسجلین في ***
  

 ملعب
المخصصة المنطقة في والبقاء ، والحجارة العصي مثل خطرة بأشیاء اللعب وتجنب ، مناسب وبشكل بأمان الملعب معدات استخدام الطالب على                       یجب
 .مع فصلهم ، والتصرف بلطف تجاه اآلخرین ، واالصطفاف عندما یتم استدعاؤهم. قد یؤدي عدم االمتثال للقواعد إلى منعك من دخول الملعب
  

 محاضرة
 سیتم فرض رسوم دراسیة على الطالب من خارج المدینة وسیتم إخطارهم باألسعار. یتم دفع نصف مبلغ الرسوم الدراسیة قبل تسجیل الطالب. یتم دفع
 النصف الثاني من الرسوم الدراسیة قبل بدایة الفصل الدراسي الثاني. (یجب الموافقة على خیارات الدفع األخرى من قبل مدیر المدارس.) الطالب
 الذین یفشل آباؤهم / أولیاء أمورهم في دفع الرسوم الدراسیة قد یتم طردهم من المدرسة. في حالة عدم دفع الرسوم الدراسیة المطلوبة بحلول نهایة العام
 الدراسي ، یجب دفع جمیع الرسوم الدراسیة المتأخرة ، باإلضافة إلى الرسوم الدراسیة الكاملة للعام المقبل ، قبل إعادة قبول الطالب في المدرسة. في
 حالة الحضانة القانونیة المشتركة مع أحد الوالدین یعیش داخل المدینة واآلخر خارج المدینة ، یتم دفع نصف مبلغ التعلیم. (یرجى إبالغ المكتب على
 (.الفور عند االنتقال من المدینة إلى المحافظة
  

 عقوبة جسدیة
داخل والنظام االنضباط على الحفاظ أجل من وجیه لسبب طالب أي ضد معقولة بطریقة البدني العقاب استخدام المعلم أو المدیر مساعد أو للمدیر                         یجوز
 .المدارس العامة في الرقص مع المبادئ التوجیهیة في سیاسة مجلس المدرسة 6.314
  



مدیر إلى ، كتابًیا ، مسبًقا االعتراضات هذه تقدیم فیجب ، عنابرهم أو أطفالهم على البدني العقاب أسالیب استخدام على األوصیاء أو اآلباء اعترض                          إذا
والمعلمین المدارس مدیري قبل من البدني العقاب أسالیب استخدام على اعترض قد یكون الذي للطالب ویمكن دراسي. عام كل بدایة في                       المدرسة
 . الوالدین أو الوصي تعیین العقوبة البدیلة من قبل اإلدارة

  
 التعلیق في المدرسة

الدراسي الفصل إعداد مع یتوافقون ال الذین للطالب خیار أیًضا إنه خطیرة. انضباط مشاكل من یعانون الذین للطالب مخصص المدرسة داخل                       التعلیق
ویظهر متكرر بشكل یحدث سلوك وهو - عادیة مدرسیة بیئة في والعدواني التخریبي السلوك في ینخرطون الذین أولئك هم المؤهلون الطالب                       العادي.
 .انتهاكات خطیرة لقواعد السلوك و / أو مؤشرات أخرى للسلوك المثیر للقلق

  
 نظام التعلیق خارج المدرسة

 للطالب الذین ینتهكون المخالفات التأدیبیة ذات المستوى األعلى ، أو یستمرون في انتهاك (OSS) سیسمح مدیر المدارس برمجیات المصدر المفتوح
 لهم التواجد في OSS مخالفات المستوى األدنى.  سُیطلب من ولي األمر / الوصي أیًضا مقابلة إدارة المدرسة. ال یمكن للطالب الذین تم تخصیص
 .ممتلكات المدرسة خالل األیام المخصصة
  

 المدارس المجانیة للتبغ
، الریاضیة الصالة وردهة ، الریاضیة األلعاب صالة ذلك في بما ، المدرسة مبنى في به مسموح غیر التبغ منتجات استخدام أن المدرسة مجلس                          قرر
المبنى. على من قدم 100 األقل على أساس، على محددة منطقة في المدرسي الدوام ساعات بعد الكبار قبل من به مسموح التدخین المیاه.                         ودورات
المدرسة إلى التبغ منتجات یجلبون أو یستخدمون الذین الطالب معاقبة سیتم السیاسة. لهذه االمتثال لعدم اقتباس إصدار قانون تنفیذ ضابط ألي                       یجوز
 . وفًقا لذلك
  

 عدم التسامح
من المطلوب النحو على القانون إنفاذ عن والمسؤولین اآلباء إخطار سیتم اإلدارة. قبل من اإلیقاف أو بدیلة مدرسة إلى التعیین إلى األفعال هذه تؤدي                          قد
ناري سالح یجلب الذي الطالب واحد. عام لمدة الطرد مثل ، المناسب اإلجراء اتخاذ فیمكن ، التحقیق بعد مذنب الطالب أن تبین إذا القانوني. النظام                           قبل
  .أو مخدرات إلى المدرسة سیحال إلى نظام جنوح األحداث

  
 التحرش الجنسي

تتعارض جنسیة طبیعة ذات كلمات أو إیماءات أو تقدم أو "سلوك بأنه الجنسي التحرش ف ُیعرَّ الجنسي. التحرش أشكال من شكل أي مع التسامح یتم                          لن
" مدرسي. نشاط في المشاركة في فرصته أو الطالب درجات على سیؤثر السلوك هذا رفض أو التقدیم أن إلى ضمًنا تشیر أو ، الطالب تعلم بیئة                            مع
 .یجب إبالغ مدیر المدرسة بهذا السلوك الذي سیجري تحقیًقا شامًال وسرًیا
/ و المدارس مدیر أمام األمر استئناف للطالب یجوز ، مرٍض حل إلى التوصل یتم لم إذا الشكوى. بإجراءات المتعلقة المعلومات المدرسة مدیر                         سیقدم
 .أو مجلس المدرسة
  

 تمییز
قانون من السادس الباب ینص العمر. أو اإلعاقة أو الجنس أو القومي األصل أو اللون أو العرق أساس على سیتي نیوبورت مدارس نظام یمیز                          ال
من ، القومي األصل أو اللون أو العرق أساس على ، المتحدة الوالیات في شخص أي استبعاد یجوز ال یلي: ما على 1994 لعام المدنیة                           الحقوق
 .المشاركة في ، أو الحرمان من الفوائد ، أو التعرض للتمییز بموجب أي البرامج أو األنشطة التي تتلقى المساعدة المالیة االتحادیة

  
 التنمر / المضایقة

 النظام التعلیمي في نیوبورت مدینة ال تحمل البلطجة من نوع د (الجسدي، اللفظي، االنترنت ، الخ . ). یمكن العثور على سیاسة / إجراءات التنمر
  .(الخاصة بنا على موقع نظامنا (سیاسات مجلس اإلدارة 6.304 و 6.305

  .التنمر هو إلحاق األذى الجسدي و / أو الضیق النفسي لآلخرین بشكل منهجي ومزمن •

  .یمكن أن یكون التنمر جسدًیا أو لفظًیا أو اجتماعًیا •

• بشكل أو ، إرادته ضد شيء فعل على ما شخص إجبار أو الممتلكات تدمیر أو التهدید أو الضرب أو المضایقة مثل مباشرة تكون أن                           یمكن
  .غیر مباشر كما هو الحال في الشائعات أو االستبعاد أو التالعب

  .التنمر ینطوي على اختالل حقیقي أو متصور في القوة بین الشخص الذي یتنمر وهدفه •

  !عادة ، یتم تكرار اإلجراء. ومع ذلك ، ال یجب أن تتكرر إذا كانت شدیدة •

  .التحرش هو شكل من أشكال البلطجة التي تنطوي على انتهاك الحقوق المدنیة للفرد •

  



اختیار على الطالب) ولیس السلوك (وتصنیف السلوك ماهیة تحدید یساعدنا سلوكیة. مشكلة لكل التنمر مصطلح استخدام إساءة عدم المهم                     من
  .School Messenger TIP استراتیجیات التدخل األنسب. یمكن اإلبالغ عن التنمر ألي عضو هیئة تدریس / موظف ، أو بشكل مجهول عبر خط
  

 غیر مسموح به في المدرسة
، مرئیة تنبیه أجهزة لدیهم یكون ولن المدرسة. إلى الضروریة غیر الثمینة األشیاء إحضار عدم الطالب على یجب العلكة. بمضغ للطالب یسمح                        ال
ومشغالت ، ذكیة وساعات ، وهواتف CD / MP3 ، ببطاقات ُیسمح ال القبیل. هذا من أخرى ومعدات ، تزلج وألواح ، وأدوات ، إلكترونیة                           وألعاب
من كتابي بإذن األخرى المكافآت / واأللعاب واإلخبار العرض بعناصر ُیسمح (قد . البوكیمون وبطاقات الریاضیة البطاقات ذلك في بما ،                       التداول
استخدام یحظر المعلمین.) Fidget spinners ، خطة في مكتوًبا الجهاز هذا استخدام یكن لم ما IEP / 504 االلتزام عدم سیؤدي .                        للطالب
 .بالقواعد إلى مصادرة الممنوعات. سیتم االتصال بالوالدین الستعادة العنصر (العناصر) أو لمناقشة العواقب
  
مدمجة أقراص مشغالت ، الهواتف مثل جیم األجهزة شخصي ،اإللكترون IP مشغالت أو لألوزون، المستنفدة المواد MP3 الظهر، في تخزینها                      یمكن
استخدام سیؤدي باتا. منعا ممنوع المدرسي الدوام ساعات خالل األجهزة استخدام فإن ، ذلك ومع ح . األلیاف استرجاع الشخصیة المدورة أو                        والمحافظ
. الطالب أمر ولي / لوالدي فیه تحریره یتم قد الذي الوقت یحین حتى الجهاز مصادرة إلى الئق غیر بشكل تخزینه أو الشخصي اإللكتروني                          الجهاز
   . یخضع الطالب الذي ینتهك هذه السیاسة إلى نفس اإلجراءات التأدیبیة التي تخضع لها سیاسة الهاتف المحمول
  

 الهاتف الخلیوي / سیاسة الجهاز اإللكتروني
 أن هناك أوقاًتا یحتاج فیها اآلباء إلى Newport Grammar تم إنشاء لجنة من المعلمین لوضع مبادئ توجیهیة الستخدام الهاتف الخلیوي. تتفهم
 .التواصل مع أطفالهم بعد المدرسة وقد تم تحدید المخصصات في اإلرشادات التالیة
  
 ال یجوز تشغیل هواتفهم المحمولة / أجهزتهم اإللكترونیة أو رؤیتها أثناء ساعات الیوم الدراسي من 7:30 صباًحا حتى موعد االستالم .    یعمل
 موظفو المدرسة خالل هذه الساعات ویكونون متاحین إذا نشأت مواقف تتطلب استخدام الطالب للهاتف. سیتم تطبیق اإلجراءات التأدیبیة التالیة إذا تم
 .القبض على الطالب بهاتف محمول / جهاز إلكتروني خالل الساعات المذكورة أعاله
 إذا كان الطالب یحتاج إلى استخدام الهاتف الخلیوي الشخصیة على التواصل مع الوالد / ولي األمر قبل طرده ، وقال انه / انها تحتاج الى طلب ***
 *** .اإلذن من أحد المعلمین على العمل في قاعة أو صالة األلعاب الریاضیة
  
  
First o fense : سیتم تسلیم الجهاز إلى مكتب المدرسة. سیتعین على ولي أمر الطالب الحضور إلى المدرسة اللتقاط الجهاز. سیقوم الطالب یتلقى 
 اثنان (2) ساعات من االحتجاز. سیقرأ أولیاء األمور والطالب ویوقعوا استمارة تفید بأنهم قد قرأوا وفهموا السیاسة واإلجراءات التأدیبیة المستقبلیة التي
 .تتبع المخالفة الثانیة
  
 مطلوب الوالدین الطالب أن یأتي إلى المدرسة اللتقاط الجهاز ویجتمع مع مساعد ومدیر المدرسة. سیحصل الطالب على أربع ( ffense : 4 ثانیا س
 ) ساعات من االحتجاز. سیقوم الوالدان والطالب مرة أخرى بقراءة وتوقیع نموذج یوضح أنهم یفهمون السیاسة واإلجراءات التأدیبیة التي تتبع المخالفة
 .الثالثة
  
 سیتم مصادرة جهاز الطالب وعقدت حتى اآلباء واألمهات والطالب تظهر قبل مدیر المدرسة، لشرح انتهاك المستمر اللهاتف : ffense ثالثا س
 الخلیوي المدرسة / دیف االلكترونیة سیاسة الجلید.  سیتم تعیین تعلیق داخل المدرسة لیوم واحد ( 1 ) . سیقوم الوالدان والطالب مرة أخرى بقراءة
 .وتوقیع نموذج یوضح أنهم یفهمون السیاسة واإلجراء التأدیبي الذي یتبع المخالفة الرابعة
  
 حتى الطالب یخدم ثالثة (3) یوم الصورة تعلیق في المدرسة . بسبب d الصورة  : سیتم مصادرة جهاز الطالب وهیل ffense الرابع والالحقة س
 .(عدم التزام الطالب المستمر بالسیاسة ، قد یحدد المدیر عواقب أخرى (أكثر خطورة
  
طلب إذا األمور وأولیاء ، الطالب مع المعلومات هذه مراجعة المعلمین سوف المعلمین. غرف في متاًحا التفصیلي االنضباط رمز سیكون                      مالحظة:
 .ذلك. تم إنشاء قواعد االنضباط الخاصة بنطاق الدرجات من قبل فریق من المعلمین لیتم استخدامها من قبل المسؤولین

  
 اللباس الواجب ارتداؤه

الحفاظ یتم الجو هذا أن نعتقد التعلم. إلى یفضي جو في جید تعلیم توفیر هو جرامر نیوبورت مدرسة وموظفي للتعلیم سیتي نیوبورت مجلس من                          الهدف
 .علیه بشكل أفضل عندما یرتدي الطالب مالبس / شعًرا أنیًقا ومتواضًعا ومحترًما. یجب أال یكون للمالبس / الشعر تأثیر مدمر في بیئة المدرسة
 . سیتبع جمیع الطالب سیاسة قواعد اللباس أثناء حضور األحداث المدرسیة داخل الحرم الجامعي أو خارجه
  



أو العنیفة أو المبتذلة أو المسیئة الشعارات أو اللغة ذات واإلكسسوارات المجوهرات ذلك في بما المالبس من قطعة بأي ُیسمح ال الطالب:                        جمیع
أو قبعات ارتداء یتم لن مفرط. بشكل طویلة أو فضفاضة تكون أال ویجب الطبیعي الخصر عند السراویل ارتداء یجب بالعصابة. المرتبطة                       المالبس
عند الثقیلة الخارجیة المالبس بإزالة الطالب سیقوم العناصر. بهذه یسمح خاص یوم على الموظفون یوافق لم ما أخرى رأس أغطیة أو أقنعة أو                         قبعات
ترتدیه أن یجب األحذیة البارد. الطقس أثناء البلوزات أو القمصان فوق / الوزن خفیفة وسترات سترات ارتداء یمكن الدراسیة. الفصول إلى                       وصولهم
صبغ یتم لن ونظیًفا. أنیًقا الطالب شعر سیكون الدائمة. األوشام جمیع تغطیة ویجب ، األذنین باستثناء الجسم ثقوب رؤیة یجوز ال األوقات. جمیع                         في
وثائق یقدمون الذین األفراد للطالب استثناءات منح یجوز مسیئة. أو استفزازیة بطریقة تصفیفه أو طبیعیة غیر بألوان مؤقت / دائم بشكل                       الشعر
 .للمتطلبات الثقافیة أو االحتیاجات الخاصة
  
التربیة أنشطة في للمشاركة (المسطحة) الریاضیة األحذیة ارتداء یجب كما ، الظهر عاریة أحذیة بارتداء ُیسمح لن الثاني: الصف - الروضة قبل                        ما
 .البدنیة
  
 الصفوف 3-8:  یجب أن تكون القمصان والبلوزات ذات أكمام ویجب أن تكون مناسبة بشكل مناسب (ولیس كبیر الحجم بشكل مفرط). ال ُیسمح
 بخطوط العنق المنخفضة أو الكاشفة ، ویجب تغطیة منطقة الحجاب الحاجز / أسفل الظهر. تصل السراویل القصیرة / التنانیر إلى الركبتین أو تتدلى
 تحت الركبتین ویجب أن تكون مالئمة بشكل مناسب (ال تكون ضیقة للغایة وكاشفة). ال یسمح بقطع السراویل القصیرة. ال یسمح بارتداء المالبس
 المصنوعة من مواد شفافة أو شبكیة. یجب أال تكون المالبس الداخلیة للطالب مرئیة. ال ُیسمح بالمالبس ذات الثقوب والقمم والسفلى (فوق الركبة) أو
 المالبس الداخلیة أو الجلدیة الكاشفة. ُیسمح باستخدام اللباس الداخلي مع البلوزات التي تصل إلى أطراف أصابع الطالب أثناء الوقوف مع وضع
 .الذراعین على الجانب. ال یجوز صنع اللباس الداخلي من مادة شفافة
  
  :ستكون عواقب انتهاك قواعد اللباس
 .المخالفة األولى :   سیتم استدعاء ولي أمر الطالب لتغییر مالبسه. سیحصل الطالب على ساعتین (2) من االحتجاز لعدم امتثاله للسیاسة
 المخالفة الثانیة :   سیتم استدعاء ولي أمر الطالب لتغییر مالبسه. سیحصل الطالب على أربع (4) ساعات من الحجز
داخل اإلیقاف من ( 1 ) واحد یوم على الطالب سیحصل المالبس. تغییر لتحقیق الطالب أمر ولي استدعاء سیتم : الصورة جریمة والالحقة                         الثالث
 .(المدرسة. بسبب عدم التزام الطالب المستمر بالسیاسة ، قد یحدد المدیر عواقب أخرى (أكثر خطورة

  
 تعلیمات مساعدة

 الفنون والموسیقى والتربیة البدنیة والمكتبة والكمبیوتر واإلرشاد للطالب في الصفوف من 1 إلى Newport Grammar School .8 تقدم مدرسة
 سیحصل الطالب في الصفوف من 4 إلى 8 على درجة خالل األسابیع التسعة التي یحضرون فیها فصًال تخصصًیا معیًنا. یوجد أدناه مزید من
 .والمكتبة واإلرشادات .P. E المعلومات التفصیلیة المتعلقة بـ
  
 التربیة البدنیة :  التربیة  البدنیة مطلوبة من قبل وزارة التعلیم بالوالیة . الصفوف العلیا (الصفوف 4-8 ) تتلقى درجات أخرى كل تسعة أسابیع . إذا
 لم یشارك الطالب لمدة یومین (2) ، فیجب أن یكون لدیه / لدیها عذر خطي من أحد الوالدین أو ممرضة المدرسة. یجب على الطالب الذي لم یشارك
 لمدة أسبوع واحد (1) إحضار عذر طبیب مكتوب في بدایة الیوم السادس من الفصل.   في األیام التي یكون فیها الطالب غیر قادر على المشاركة في
PE ، ستكون هناك حاجة لتعیین بدیل للطالب إلكماله أثناء الفصل. 
  
 درجات K-3 یجب أن یرتدي الطالب أحذیة تنس نظیفة - ال ُیسمح بارتداء أحذیة الشارع في أرضیة صالة األلعاب الریاضیة. یتلقى الطالب في
 .مرضیة أو غیر مرضیة
  
 نحن محظوظون جًدا ألن یكون لدینا وحدة حائط للتسلق كجزء من برنامج التربیة البدنیة لدینا. سنستخدم جدار التسلق العرضي الستضافة العدید من
 األنشطة المثیرة. عند أعلى نقطة له ، یبلغ طول الجدار ثمانیة / عشرة أقدام ویبلغ طوله حوالي 12 قدًما. یتسلق المشاركون أفقًیا (اجتیاز) عبر الجدار
 ویجب أال تكون أقدامهم أبًدا أعلى من ثالثة أو ثالثة أقدام ونصف من األرض. سیتم إبالغ طفلك بقواعد السالمة وسیتسلق تحت إشراف دقیق من
 مدرب بالغ في جمیع األوقات. یعد تسلق الصخور الداخلي أحد أسرع األنشطة نمًوا الیوم. إنه یطور التنسیق والقوة والمرونة واللیاقة القلبیة الوعائیة
 في نفس الوقت . باإلضافة إلى ذلك ، سیتم تعلم المهارات الحیاتیة المهمة مثل حل المشكالت وتحدید األهداف والمثابرة والثقة الداخلیة والصبر في هذه
 .الوحدة
  
 ذ. تحتوي المكتبة على أكثر من 19000 مجلد لالستخدام من قبل الطالب والمعلمین. لكل NGS المكتبة :   یشرف أمین مكتبة معتمد على مكتبة
طالب فصل في المكتبة الدوریة مع فصل الصف. یتم تدریس مهارات المكتبة على المستویات المناسبة. یمكن للطالب الوصول إلى المكتبة من 8: 00
 .-8: 05 صباًحا و 3: 05-3: 15 مساًء كل یوم دراسي
  



 التوجیه :   اثنان من المرشدین الموجودین في خدمة طالب مدرسة نكست جینیریشن.  یجتمع المرشدون مع كل فصل على مدار العام الدراسي.
 یتوفر المستشارون أیًضا لعقد اجتماعات فردیة مع الطالب أو أولیاء األمور أو المعلمین. باإلضافة إلى ذلك ، یشرف المستشارون على برنامج
  .المتطوعین ؛ تنسیق برامج الشرف ، ودروس تعلیم الشخصیة
  

 الصحة و السالمة
 ، RNC ، CSN الخدمات الصحیة التي یتم تنسیقها من قبل ممرضة مسجلة في الموقع. لدینا ممرضة لدیها NGS الخدمات الصحیة :   تقدم
ACLS، وشهادة PALS. وهي أیًضا مدربة معتمدة في اإلسعافات األولیة واإلنعاش القلبي الرئوي. توجد عیادة داخل المدرسة للطالب الذین 
 یحتاجون إلى اإلسعافات األولیة أو المرض.  ُیطلب من الطالب الذین یحتاجون إلى دواء أثناء وجودهم في المدرسة إحضار هذا الدواء في زجاجة
 الوصفة األصلیة الخاصة به إلى الممرضة لتوزیعها. الطالب الذین یحتاجون إلى مزید من العالج الطبي لدیهم الفرصة لرؤیة ممرضة ممارس في
 مرفق شیروكي الطبي في الموقع. الهدف من الخدمات الصحیة هو تعزیز العافیة والوقایة من األمراض. یتعلم الطالب الذین یتمتعون بصحة جیدة
  .ولیاقة بدنیة أكثر فعالیة
  
 للصحة المدرسیة المنسقة واإلدارة والمعلمین إبالغك بالمعلومات التي Newport Grammar School الصحة المدرسیة المنسقة:   یرید مكتب
 .ستساعدك في تخطیط الحفالت وتعبئة الوجبات الخفیفة والوجبات لطفلك أثناء وجوده في المدرسة
  
 أوًال ، دعنا نوضح سبب شعورنا بالحاجة إلى مشاركة هذه المعلومات المهمة. تعمل المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالصحة المدرسیة المنسقة منذ عام
 1999 والتشریعات ذات الصلة منذ عام 2000. باإلضافة إلى البرنامج المنسق للصحة المدرسیة ، تم وضع "مؤشر الصحة المدرسیة" على مستوى
 الوالیة لتتبعه المدارس. المهمة األساسیة لهذا یهدف المؤشر إلى تحسین النتائج الصحیة للطالب ، فضًال عن دعم الصلة بین الممارسات الصحیة الجیدة
 ، واإلنجاز األكادیمي ، والعافیة مدى الحیاة. وأخیًرا ، استجابًة لمشكلة السمنة المتزایدة بین األطفال في الوالیات المتحدة ، في عام 2006 ، كلفت
 الحكومة الفیدرالیة بإنشاء سیاسات العافیة في المدرسة وفرض 90 دقیقة أسبوعًیا من النشاط البدني لطالب ریاض األطفال وحتى الصف الثاني عشر.
 وقد دفع هذا مدیري المدارس في جمیع أنحاء البالد إلى قیادة إنشاء واعتماد سیاسات العافیة ذات اآلثار الواسعة في المدرسة ، بما في ذلك الكافتیریا
 والفصول الدراسیة والملعب. بالتوافق ، طورت مدرسة نیوبورت جرامر معاییر باستخدام مؤشر الصحة المدرسیة الصادر عن الدولة كدلیل خام، نحن
 .إبالغ لكم عدد قلیل من المدارس المبادئ التوجیهیة مؤشر الصحة والمعلومات التي یجب علینا اتباع بسبب زیادة الحرص على صحة أطفالنا
  
قلیلة غذائیة عناصر تقدیم یتم وأن ، الدسم من والخالي الدسم قلیل الحلیب یتوفر أن المدرسیة الصحة مؤشر یطلب التغذیة: خدمات 4 الوحدة                         ضمن
 .الدسم أو قلیلة الدسم خالل الیوم الدراسي ، وأن نقدم خیارات طعام ومشروبات صحیة
  
مدرسة مجلس استجاب ، لذلك نتیجة Newport Grammar School هذه لتلبیة صحیة سیاسة تنفیذ خالل من والموظفین والمعلمین                    واإلدارة
الحفالت خالل والسكر الدهون عالیة األطعمة وخیارات ، الخفیفة والوجبات الغازیة المشروبات بیع آالت من بالتخلص قمنا ، كمدرسة مًعا                      الطلبات.
 .واالحتفاالت ، فضًال عن الوجبات الخفیفة المنتظمة خالل الیوم. نأمل أن نتمكن مًعا من تعزیز أنماط الحیاة الصحیة ألطفالنا ومستقبلهم
 .أو زیارة موقع المدرسة قبل أن یبدأ التخطیط للخیارات البدیلة وأحجام جزء المنظمة alth األسود، و منسق Mischelle یرجى االتصال
  
یرأس األمن. لتحسین صارًما برنامًجا المدرسة نفذت : اآلمنة المدارس SRO برنامج) كامل بدوام المدرسیة) الموارد موظف DARE                    التثقیف)
شارات والموظفین التدریس هیئة أعضاء جمیع یرتدي ، ذلك إلى باإلضافة الجامعي. الحرم في بدوریات ویقوم المخدرات) تعاطي مقاومة                     بشأن
اإلنذار ونظام بالفیدیو المراقبة بكامیرات الساعة مدار على أیًضا محمیة المدرسة الشارات. وارتداء الدخول تسجیل الزوار على ویجب ، .تعریف A                     
  .لیرة لبنانیة الخارج یتم تأمین األبواب أثناء الیوم الدراسي
  
مناطق تحدید تم ، المبنى إخالء ضرورة حالة في مجتمعنا. / مدرستنا على تؤثر قد التي الحرجة المواقف مع للتعامل األزمات إلدارة فریق                         یوجد
سیقوم معلومات. على للحصول المحلیة الرادیو أیونات ضبط اآلباء على یجب . المجاورة المرافق في انطالق School Reach الهاتف)                     نظام
 . اآللي) أیًضا بإرسال رسالة تتعلق بالحدث . یتم إجراء تدریبات مكافحة الحرائق والسالمة بانتظام وفًقا لقانون الوالیة
  

PRE -K وSCHOOL-AGE CHILD CARE 
معقولة. بتكلفة ومثیرة وآمنة تعلیمیة تجارب لتوفیر المدرسة سن وفي المدرسة قبل ما سن في األطفال رعایة برامج سیتي نیوبورت مدارس نظام                        یوفر
- 7:30 من المدرسة قبل ما ساعات ستكون نهتم. نحن تنسیق یتبع المنهج سنوات. 5 و 4 و 3 سن في األطفال المدرسة قبل ما برنامج                            یسجل
برنامًجا وتوفر العاملین الوالدین الطفل رعایة تفید . مساًء 6:00 إلى صباًحا 11:30 من الممتدة النهاریة الرعایة ساعات وستكون ، صباًحا 11:30                      
بأداء لهم ویسمح لألطفال الشیقة األنشطة من متنوعة مجموعة توفیر یتم الخاصة. االحتیاجات ویلبي العمریة الفئات مختلف من األطفال یستوعب                      مرًنا
 .واجباتهم المدرسیة
  



خدمة تتوفر After Care لطالب NGS نهاریة رعایة برنامج أیًضا یتوفر الدراسي. العام خالل األسبوع أیام في مساًء 6:00 إلى 1:30                       من
 .صیفي. اتصل على 625-0323 لمزید من المعلومات

  
 كافتیریا

ال بهدوء. والتحدث ، جالسین والبقاء ، لهم المخصصة الطاولة إلى والسیر ، بهدوء الطابور في والبقاء ، الحمیدة األخالق ممارسة الطالب على                         یجب
یقوم أن المتوقع من السریعة. الوجبات أغلفة في الطعام بتناول ُیسمح ال الكافتیریا. إلى الغازیة المشروبات أو المعلبة المشروبات إحضار لهم                       یجوز
 .الطالب بترتیب منطقتهم قبل المغادرة ویجب علیهم إعادة الصواني واألواني الفضیة إلى المنطقة المناسبة
  
في الكتابیة اإلخطارات وضع یتم حساباتهم. على تفرض قد رسوم بأي أسبوعًیا الطالب إخطار یتم وجبات. 5 إلى یصل ما بشحن للطالب                        ُیسمح
الرد یتم لم إذا األوصیاء / الوالدین إلى بالبرید للمتابعة هاتفیة ورسائل مكالمات إرسال یتم قد المنزل. إلى الطالب لیأخذها الصف مدرس برید                         صندوق
ببطاقات االحتفاظ فسیتم ، الدراسي العام نهایة بحلول الرسوم دفع یتم لم إذا حساباتهم. بتجمید الكمبیوتر سیقوم ، الوقت ذلك في األول. اإلشعار                         على
هذه لتحصیل المدیر أو المدیر علیها یوافق أخرى تدابیر استخدام فیمكن ، أعاله المذكورة المراسالت على الرد یتم لم إذا الرسوم. دفع یتم حتى                          التقدیر
 .الرسوم
  
حجرة في الطالب یكون أن یجب صباًحا. 7:30 الساعة من ابتداًء اإلفطار تقدیم یتم فقط. للطالب عالمیة مجانیة إفطار وجبة نقدم ، الحالي الوقت                          في
وجباتهم مقابل الدفع للطالب یمكن المدرسة. كافیتریا في والغداء اإلفطار وجبتي تقدیم یتم المتأخر. الجرس یدق صباًحا 8:05 الساعة قبل                      الدراسة
و صباًحا 7:30 الساعة بین االثنین یوم واإلیداع الحساب نظام استخدام على الطالب تشجیع یتم المحوسبة. حساباتهم في األموال إیداع أو ،                        الیومیة
 .8:00 صباًحا
  
اإلرشادات ضمن یندرجون كانوا إذا التقدیم یمكنهم دراسي. عام كل بدایة في مخفض بسعر مجانیة وجبات على الحصول طلبات الطالب                      سیتلقى
 (.المصاحبة للتطبیق. (هذه المعلومات سریة
  
 . یتم نشر القوائم في الجریدة المحلیة یوم السبت لألسبوع المقبل. لن یتم تقدیم اإلفطار في أیام االفتتاح المتأخرة لمدة ساعتین
  
المعلمین. عمل غرف في العناصر هذه من كل من (2) اثنین وضع یمكن ، ذلك ومع ؛ الدراسیة الفصول في المیكروویف وأجهزة بالثالجات ُیسمح                          لن
 .سیحدد المدرسون في مستویات الصفوف المختلفة القواعد المتعلقة باستخدام الطالب للثالجات وأجهزة المیكروویف
  

 خطاب الضمان
األسبستوس لمخاطر الطوارئ لحاالت االستجابة قانون على ریغان الرئیس وقع ، 1986 أكتوبر 22 في ( AHERA ) ، البیئة حمایة وكالة من طلب                          والذي
(EPA) خطة بتطویر والخاصة العامة المدارس تقوم جمیع أن تتطلب النهائیة القواعد .1987 أكتوبر 17 بحلول األسبستوس إلدارة النهائیة القواعد                      إصدار
 .إدارة جدیدة لألسبستوس وتقدیمها إلى الحاكم ماكویرتر ، أو من ینوب عنه ، بحلول 9 مایو 1989
  
ستة مدتها مراقبة وتقاریر ، األسبستوس لمكافحة سابقة مشاریع تتضمن التي ، اإلدارة خطة الالئحة. هذه جوانب لجمیع اللغة لقواعد نیوبورت مدرسة                        امتثلت
 .NGS أشهر ، وموقع وحالة المواد المتبقیة المحتویة على األسبستوس في مبانینا ، باإلضافة إلى إجراءات االستجابة المختارة لكل منها ، متاحة للمراجعة في
  

 إخطار الحقوق
 PRI V ACY حقوق تعلیم األسرة وقانون
(FERPA) للمؤسسات االبتدائیة والثانویة 

الخصوصیة وقانون لألسرة التعلیمیة الحقوق (FERPA) الحقوق بعض المؤهلین") "الطالب ) العمر من عاما 18 من أكثر والطالب األمور أولیاء                      تحمل
 :فیما یتعلق السجالت التعلیمیة للطالب. هم انهم
  

 الحق في فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة للطالب في غضون 45 یوًما من تلقي المنطقة طلًبا للوصول.  یجب على اآلباء / األوصیاء أو (1)
 الطالب المؤهلین تقدیم طلب خطي إلى مدیر المدرسة (أو مسؤول المدرسة المناسب) یحدد السجل (السجالت) الذي یرغبون في فحصه.
  . سیقوم المدیر باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول وإخطار الوالد أو الطالب المؤهل بالوقت والمكان اللذین یمكن فیهما فحص السجالت

  
 و الحق في طلب تعدیل السجالت التعلیمیة للطالب أن ولي األمر أو الطالب مؤهال یعتقد هي غیر دقیقة أو مضللة. یمكن للوالدین أو الطالب (2)

 تعدیل السجل الذي یعتقدون أنه غیر دقیق أو مضلل. أنها یجب أن Newport Grammar School System المؤهلین أن یطلبوا من
  .تكتب مدیر المدرسة، وتحدید بوضوح جزءا من السجل یریدون تغییره، وتحدید لماذا كانت غیر دقیقة أو مضللة

  



المؤهل الطالب أو الوالد بإخطار المنطقة فستقوم ، المؤهل الطالب أو الوالد قبل من مطلوب هو كما السجل تعدیل عدم التعلیمیة المنطقة قررت                         إذا
الطالب أو األمر ولي إلى االستماع جلسة إجراءات بشأن إضافیة معلومات تقدیم سیتم التعدیل. طلب بخصوص استماع جلسة في بحقهم وإبالغهم                       بالقرار
 .المؤهل عند إخطاره بالحق في جلسة استماع
  

 الحق في الموافقة على الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة الواردة في سجالت تعلیم الطالب ، باستثناء الحد الذي یسمح به قانون (3)
  .بالكشف عن المعلومات دون موافقة (FERPA) الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة

  
مسؤول المشروعة. التعلیمیة المصالح ذوي المدرسة لمسؤولي المعلومات عن الكشف هو ، موافقة دون باإلفصاح یسمح الذي ، الوحید                     االستثناء
وحدة وموظفي الطبیین أو الصحیین الموظفین ذلك في (بما دعم موظف أو مدرب أو مشرف أو كمسؤول المنطقة قبل من یعمل شخص هو                         المدرسة
أو حسابات مدقق أو محاٍم (مثل خاصة مهمة ألداء المنطقة بها اتصلت شركة أو شخص ؛ المدرسة إدارة مجلس في یعمل شخص ؛ القانون)                          إنفاذ
أداء في آخر مدرسة مسؤول مساعدة أو ، التظلمات أو التأدیب لجنة مثل ، رسمیة لجنة في یعمل الطالب أو الوالدین أحد أو ؛ معالج) أو طبي                             مستشار
 .مهامه
  
إجراء عند . المهنیة بمسؤولیته الوفاء أجل من تعلیمي سجل لمراجعة الرسمیة االحتیاجات في مشروعة تعلیمیة مصلحة المدرسة مسؤول لدى r                     
equest ، التسجیل. ینوي أو یسعى طالب مع أخرى تعلیمیة منطقة أو المسؤولین موافقة دون التعلیمیة السجالت عن التعلیمیة المنطقة                      تكشف
تتطلب (مالحظة: FERPA تنوي أنها على السنوي إشعارها في تنص لم ما السجالت بطلب الطالب إلخطار معقولة بمحاولة القیام المدرسة منطقة                       من
  (.إعادة توجیه السجالت عند الطلب
  

 المكتب الذي .FERPA الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بشأن اإلخفاقات المزعومة من قبل المنطقة لالمتثال لمتطلبات (4)
  :هو FERPA یدیر

 مكتب االمتثال لسیاسة األسرة
 وزارة التعلیم األمریكیة
 SW شارع االستقالل 600
 واشنطن العاصمة 4605-20202

  
 معلومات دلیل الطالب

لألسرة التعلیمیة والحقوق الخصوصیة قانون یتطلب (FERPA) ، على ، استثناءات مع ، نیوبورت مدینة مدارس تحصل أن ، فیدرالي قانون                       وهو
، استثناءات مع ، سیتي نیوبورت لمدارس یجوز ، ذلك ومع لطفلك. التعلیمیة السجالت من الشخصیة التعریف معلومات عن الكشف قبل الكتابیة                        موافقتك
من األساسي الغرض النظام. إلجراءات وفًقا ذلك بخالف النظام أبلغت إذا إال ، كتابیة موافقة دون مناسب بشكل المعینة الدلیل" "معلومات عن                        الكشف
مدرسة لنظام السماح هو الدلیل معلومات Newport City School معینة. منشورات في طفلك تعلیم سجالت من المعلومات من النوع هذا                      بتضمین
 :تشمل األمثلة ما یلي

●  إعالن مسرحي یظهر دور الطالب في إنتاج درامي ؛
●  .الكتاب السنوي
●  قائمة الشرف أو قوائم االعتراف األخرى ؛
●  برامج التخرج و
●  .أوراق النشاط الریاضي ، مثل إظهار وزن وطول أعضاء الفریق لریاضات معینة

دون خارجیة مؤسسات إلى ، عنها الكشف تم إذا للخصوصیة انتهاًكا أو ضارة عام بشكل تعتبر ال معلومات وهي ، الدلیل معلومات عن الكشف أیًضا                           یمكن
السنویة. الكتب تنشر أو الفصل حلقات تصنع التي الشركات ، الحصر ال المثال سبیل على ، الخارجیة المنظمات تشمل الوالدین. أحد من مسبقة كتابیة                          موافقة
المحلیة التعلیمیة الوكاالت فیدرالیان قانونان یتطلب ، ذلك إلى باإلضافة (LEAs) 1965 لعام والثانوي االبتدائي التعلیم قانون بموجب المساعدة تتلقى التي (                      
ESEA ) اآلباء نصح لم ما - الهاتف وقوائم والعناوین األسماء - الدلیل لمعلومات فئات بثالث ، الطلب عند ، العسكریین المجندین لتزوید LEA ال                           بأنهم
 * .یریدون الكشف عن معلومات طفلهم دون موافقتهم الخطیة المسبقة
  
خطیا منطقة یخطر أن یجب منك، مسبقة خطیة موافقة بدون طفلك تعلیم سجالت من الدلیل معلومات عن الكشف مدینة مدارس نیوبورت في ترغب ال كنت                           إذا
 :قبل 30 سبتمبر عشر . حددت مدارس نیوبورت سیتي المعلومات التالیة كمعلومات دلیل
 الطالب االسم والعنوان والهاتف سرد، العنوان اإللكتروني البرید اإللكتروني، صورة، تاریخ ومكان ثنائیة الصورة ریفا ، مجال رئیسي من الدراسة، وتواریخ
 الحضور، ومستوى الصف، والمشاركة في األنشطة معترف بها رسمیا والریاضة والوزن والطول من أعضاء الفرق الریاضیة والشهادات واألوسمة والجوائز
 .المستلمة ، وحضرت أحدث وكالة أو مؤسسة تعلیمیة



 ومشروع قانون ، PL ) بصیغته المعدلة من قبل  ال الیسار الطفل وراء لعام ESEA (20 USC 7908) 2001 وهذه القوانین هي: القسم 9528 من *
 ، (PL 107-107) بصیغته المعدلة من قبل القسم 544، و107-110). قانون تفویض الدفاع الوطني للسنة المالیة USC 503، 2002 التعلیم، و 10
 .التشریع الذي یوفر التمویل للقوات المسلحة للدولة

  
 ( PPRA ) إخطار الحق بموجب تعدیل حمایة حقوق التلمیذ

یمنح PPRA االستطالعات إجراء أو بخصوص معینة حقوًقا (" المؤهلین الطالب " ) المحررین الُقصر أو عاًما 18 العمر من یبلغون الذین والطالب                         لآلباء
 :وجمع المعلومات واستخدامها ألغراض التسویق وبعض االختبارات البدنیة. وتشمل هذه الحق في ما یلي
  

أو كلًیا المسح تمویل تم إذا المحمیة") المعلومات ("مسح التالیة المحمیة المناطق من أكثر أو بواحد یتعلق استبیان تقدیم الطالب من ُیطلب أن قبل                          الموافقة
 : (ED) جزئًیا بواسطة برنامج تابع لوزارة التعلیم األمریكیة في
  

1.  االنتماءات أو المعتقدات السیاسیة للطالب أو والد الطالب ؛
2.  المشكالت العقلیة أو النفسیة للطالب أو ألسرة الطالب ؛
3.  السلوك أو المواقف الجنسیة ؛
4.  السلوك غیر القانوني أو المعادي للمجتمع أو الذي یجرم الذات أو المهین ؛
5.  التقییمات النقدیة لآلخرین الذین تربطهم بالمستجیبین عالقات عائلیة وثیقة ؛
6.  العالقات الممیزة المعترف بها قانوًنا ، مثل العالقات مع المحامین أو األطباء أو الوزراء ؛
7.  الممارسات الدینیة أو االنتماءات أو المعتقدات أو الطالب أو الوالدین ؛ أو
8.  .الدخل ، بخالف ما یقتضیه القانون لتحدید األهلیة للبرنامج

  
 :تلقي إشعاًرا وفرًصا إللغاء اشتراك الطالب في

1.  أي مسح للمعلومات المحمیة بغض النظر عن التمویل ؛
2.  أي فحص أو فحص جسدي غیر طارئ أو جائر مطلوب كشرط للحضور ، تدیره المدرسة أو وكیلها ، باستثناء فحص السمع أو الرؤیة

 أو الجنف ، أو أي فحص جسدي أو فحص مسموح به أو مطلوب بموجب قانون الوالیة ؛ و
3.  األنشطة التي تتضمن جمع المعلومات الشخصیة التي تم الحصول علیها من الطالب أو الكشف عنها أو استخدامها للتسویق أو بیع

 .المعلومات أو توزیعها بطریقة أخرى على اآلخرین
  

 :افحص ، بناًء على طلب د قبل اإلدارة أو االستخدام
1.  استطالعات المعلومات المحمیة للطالب ؛
2.  األدوات المستخدمة لجمع المعلومات الشخصیة من الطالب ألي من أغراض التسویق أو المبیعات أو التوزیع األخرى المذكورة أعاله ؛

 و
3.  .المواد التعلیمیة المستخدمة كجزء من المناهج التعلیمیة

مدرسة نظام طور Newport City أغراض أو المبیعات إدارة في الطالب خصوصیة لحمایة ترتیبات إلى باإلضافة ، الحقوق بهذه تتعلق سیاسات                       واعتمد
عام كل بدایة في األقل على سنوًیا مباشر بشكل السیاسات بهذه المؤهلین والطالب األمور أولیاء بإخطار سیتي نیوبورت مدرسة نظام سیقوم األخرى.                        التوزیع
بدایة في األقل على سنوًیا مباشر بشكل المؤهلین والطالب األمور أولیاء بإخطار أیًضا سیتي نیوبورت مدرسة نظام سیقوم جوهریة. تغییرات أي وبعد                        دراسي
 :كل عام دراسي بالتواریخ المحددة أو التقریبیة لألنشطة التالیة وتوفیر فرصة إللغاء اشتراك الطالب في ما یلي

●   .جمع المعلومات الشخصیة أو الكشف عنها أو استخدامها للتسویق أو المبیعات أو التوزیعات األخرى
●  .إدارة أي استقصاء للمعلومات المحمیة ال تموله وزارة التعلیم األمریكیة كلًیا أو جزئًیا
●  .أي فحص أو فحص بدني غیر طارئ وجائر كما هو موضح أعاله

  
 :یمكن لولي األمر / الطالب المؤهلین الذین یعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت تقدیم شكوى إلى
  
 مكتب االمتثال لسیاسة األسرة
 وزارة التعلیم األمریكیة
 شارع ماریالند ، شمال غرب 400
 واشنطن العاصمة
  

 إذن الوالدین للنشر على وسائل اإلعالم المحلیة / الخاصة بالوالیة



 من اآلباء منح المدرسة اإلذن باإلفصاح عن اسم Newport Grammar School في محاولة لالمتثال لقانون الوالیة والقانون الفیدرالي ، تطلب مدرسة
 (أسماء) أطفالهم / أطفالهم و / أو صورة (صور) لوسائل اإلعالم المحلیة (صحیفة / رادیو / محطة تلفزیونیة) لغرض االعتراف اإلیجابي. تتضمن أمثلة
 التقدیر اإلیجابي ، على سبیل المثال ال الحصر ، قائمة الشرف ، والمشاركة في النوادي أو المنظمات ، والجوائز ، وخدمة المدرسة أو المجتمع ، والمناسبات
 الخاصة. إن عدم منح المدرسة اإلذن باإلفراج عن اسم (أسماء) طفلك / أطفالك من شأنه أن یمنع إدراجها في الصور أو القصص اإلخباریة التي تقدمها وسائل
 .اإلعالم المحلیة / الحكومیة
  

 توقیع ولي األمر / الوصي
 یجب على الوالد أو الوصي التوقیع على النماذج المقدمة من المدرسة لتوثیق أنه / أنها قد قرأت وفهم السیاسات واإلجراءات على النحو المبین في دلیل الطالب.
 .سیتم االحتفاظ بهذه النماذج في ملف في المكتب لمدة ال تقل عن عام دراسي واحد. یرجى االتصال باإلدارة إذا ظهرت أي أسئلة بخصوص أي من المتطلبات

  
 سیاسات إضافیة وتحدیثات السیاسة

مدرسة موقع إلى الرجوع یرجى ، إضافیة سیاسات على للحصول Newport Grammar School على www.newportgrammar.org .                  ل
في نیوبورت مدینة مدرسة موقع نظام و إلى الرجوع یرجى ، المجلس مدرسة مدینة نیوبورت انه ر تحدیث سیاسات www.newportcityschools.org                    
. 
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