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GARFIELD ELEMENTARY SCHOOL 

Garfield Elementary 
School 

 7101  Old Keene Mill Road 
Springfield, VA  22150 
 

  المكتب الرئيسي
703-923-2900 

 
  خط التبليغ عن الحضور المدرسي

703-923-2929 
GarfieldESAttendance@fcps.edu  

 
  ساعات الدوام في المدرسة 

من بعد ظھر أيام  4:05 -صباحاً  9:20
  الجمعة-األثنين 

 
  مدير المدرسة

Ms. Christine Slattery 
CMSlattery@fcps.edu 

 
  مساعدة مدير المدرسة 

Ms. Ashley Deane 
ALYounger@fcps.edu 

 
  المساعد اإلداري لمدير المدرسة  

Ms. Wara Lima 
703-923-2903 

 
  المساعد اإلداري 

 Mrs. Darlene Deese  
703-923-2901 

 
  مساعد مكتب معلومات الطالب 

 Mrs. Sarah Rothman 
703-923-2902 

 
  غرفة الصحة المدرسية
 Mrs. Dawn Rihaly 

703-923-2910 
 

  قاعة الكافيتريا
 Mr. Tony Zarour 

703-923-2921 
 

  المستشار التربوي في المدرسة  
Mrs. Janet Dougherty 

703-923-2969 
 

    )Parent Liaison( وسيط العائلة
Mrs. Carol Melim 

703-923-2966 
 
 
 

  الموقع االلكتروني
http://www.fcps.edu/GarfieldES/ 

 
  Twitterموقع  

@GarfieldES 

  !Garfield Elementaryمرحباً بكم في مدرسة
 

  لمدرسةرسالة مدير ا

في  2019-2018مرحباً بكم في العام الدراسي 
! يحتوي Garfield Elementary Schoolمدرسة 

دليل األسرة على معلومات مھمة حول سياسة 
المدرسة واإلجراءات المتبعة فيھا. مدرستنا ھي 

طفال لينالوا نصيبھم من مكان آمن يقدم الرعاية لأل
ى ساعدنا علنثّمن كثيراً مالحظاتكم فھي ت التعليم.

وضع رؤيتنا ومھمتنا في طليعة كل ما نقوم به. 
يرجى عدم التردد في األتصال بالمكتب إذا كانت 
لديكم المزيد من األسئلة أو األستسفسارات. نرجو 

  أن تتمتعوا بسنة دراسية رائعة!
 

  رؤية المدرسة

نقوم بإعداد وتعزيز جيل من المتعلمين على مدى 
  الحياة.

 
  مھمة المدرسة

 

قوم بإعداد جيل من المتعلمين على مدى الحياة من ن
خالل تنمية مھارات القرن الحادي والعشرين، 

وتعزيز العالقات مع الطالب والكادر المدرسي 
وأسر الطالب، وتمكين المشاعر والقدرات، مشاركة 

  الطالب أكاديمياً وأجتماعياً وعاطفياً.
 

  القيم األساسية المدرسية

  نثّمن كثيراً اآلتي:

   وجود بيئة مدرسية تتميز باألحترام واألمان
  والرعاية

 المناھج الدراسية األجتماعية والمناھج األكاديمية  
 إستخدام مواد تعليمية متنوعة  
 يتألف كادر المدرسة من خبراء في المھنة  
 فئات مھنية ومتعلمة من المجتمع  
 تنّوع الطالب وأسرھم  
 مشاركة العائلة والمجتمع  
  الجسم السليمالعقل السليم في  
  تكريم الطالب والكادر المدرسي عند تحقيق

  األھداف
 جياواإلستخدام اليومي للتكنول  

 
 

 

 

 

 

 

  معلومات عن المدرسة
 

  الغياب أو التأخر عن المدرسة
يرجى األتصال بالمكتب الرئيسي في المدرسة على الرقم 

أو إرسال رسالة قصيرة الى المعلمة  703-923-2929
الب على البريد األلكتروني مع أحد أشقاء الط

GarfieldESAttendance@fcps.edu.  
 

  مغادرة الطالب المدرسة 
  يرجى أرسال رسالة الى المدرسة مع توضيح الوقت

  المطلوب لمغادرة الطالب المدرسة
  على ولي األمر أو الشخص المحدد أسمه في الرسالة

لتي تحمل توقيعه المجئ الى المكتب الرئيسي في ا
المدرسة وتسجيل خروج الطالب من المدرسة 

  مصطحباً معه بطاقة ھوية تحمل صورة.
   ،إذا كان الطالب سيغادر الى البيت برفقة طالب أخر

فعلى كال ولي أمر الطالبين إرسال رسالة الى المعلم 
  (معلمين).  

  ذا كنت تعتزم إ 3:00يرجى األتصال قبل الساعة
  أصطحاب الطالب في وقت مبكر من المدرسة

  يرجى األتصال ھاتفياً بالمكتب الرئيسي إذا تغيرت
ى يرج -وسيلة نقل الطالب من المدرسة في ذلك اليوم 

عدم اإلعتماد على أرسال رسالة الكترونية لألبالغ عن 
  ھذا التغيير المھم.  

 
  التواصل عبر رسائل التبليغ األلكتروني

تم تسجيل أولياء أمور الطالب بشكل تلقائي ألستالم ي 
في  تستخدم المكاتب المركزيةائل التبليغ األلكتروني. رس

والمدارس ھذا النظام للتبليغ عن حاالت   FCPSمدارس 
، الطوارئ، معلومات التأخر في فتح وأغالق المدارس

من المھم أن يقوم الحضور وغيرھا من المعلومات. 
ث معلومات االتصال في حاالت الطوارئ الوالدين بتحدي

الخاصة بأطفالھم. من األفضل إضافة األسمين التاليين الى 
القائمة "اآلمنة" أو "المسموح لھا" بأرسال رسائل 

ألكترونية لك من أجل ضمان عدم منع الشركة المزودة 
لخدمة الرسائل األلكترونية من أستالم أو عزل الرسائل 

 و@  fcps.eduل أو المقاطعة:المرسلة من مدرسة الطف
@blackboardconnect.com    

تأكد من األتصال بالمكتب الرئيسي في المدرسة إذا كانت 
  لديكم المزيد من األسئلة واألستفسارات.

 
إجراءات تتعلق بإحضار الحلويات بمناسبة عيد ميالد 

  الطالب
م إذا كنت تحضيراتكم مسبقاً مع معلمة الصف.يجب إعداد 

في أرسال حلويات بھذا المناسبة فيجب شراء ترغبون 
المواد المرسلة من أحد المحالت على أن تكون معلبة مسبقاً 

ليتمكن المعلمون من قراءة المحتويات تحسباً لحاالت 
  الحساسية.

 
 
 

 

  2019-2018دليل األسرة للعام 

LS-Schools-Garfield-Parent Handbook 
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 معلومات الكافيتريا
 

  أسعار الكافيتريا:
  وجبة الفطور:

يحصل جميع الطالب على وجبة فطور مجانية يومية 
(نبدا في تقديم وجبة  ليتناولوھا في غرفة الصف.

  )2018أغسطس/آب  30الفطور في 
  وجبة الغذاء:

 4.50 -دوالر; األشخاص البالغين 3.25-الطالب  
  دوالر

 
  توجد ثالث طرق لشراء وجبات الطعام المدرسية:

 الدفع عبر شبكة األنترنت عبر الرابط - 
www.MySchoolBucks.com . ھذه الخدمة

المجانية سھلة األستخدام ومريحة وتتميز 
بالخصوصية واألمان. بإمكان أولياء أمور الطالب 

االطالع على الحساب المالي حال فتحه في أي 
  وقت.  

 ر شيك معنون الى يرحت - عن طريق دفع شيك
"Garfield ES Food Servicesره الىا" وأحض

  دمات الطعام.مسؤول خ
  ًلغرض إيداع المبلغ في حساب الطالب أو  -نقدا

  لغرض شراء الطعام بشكل يومي.
 عدب نرحب بأولياء أمور الطالب لتناول الغداء مع أطفالھم في أي وقت

مرور أول أسبوعين من الدوام في المدرسة.  ينبغي على أولياء أمور 
ل يسي والحصوالطالب تسجيل دخولھم الى المدرسة في المكتب الرئ

على بطاقة أذن زيارة وإعالم الموظفين الموجودين في المكتب 
  الرئيسي مكان تواجدھم في المدرسة.

 
  بوفيه السلطات

سوف يكون بمقدور الطالب خالل وجبة الغداء اإلختيار 
من بين األطعمة الموجودة ضمن بوفيه السلطات.  

تتضمن قائمة بوفيه السلطات أربع أنواع من 
ت، ثالثة فواكه طازجة، نوعين من األطعمة الخضروا

  الغنية بالبروتين لالختيار من بينھا.
 

  مكتب خدمات الطعام والتغذية:
https://www.fcps.edu/resources/student-
safety-and-wellness/food-and-nutrition-
programs 
 

  الزيارات الصفية
نرحب بالزّوار في الصفوف الدراسية. يجب أعداد 

الترتيبات المسبقة مع معلمة الصف والمسؤول 
  اإلداري.

 
  األتصال بمعلمة الطالب

يرجى مراجعة الموقع الرسمي األلكتروني لمدرسة 
Garfield :لغرض األتصال بمعلمة طفلك  

http://www.fcps.edu/GarfieldES/  
 

جدول مواعيد فتح المدارس بوقت متأخر/إنصراف  
  )FECEP & K-6( الطالب بوقت مبكر

ً  11:20فتح المدارس ساعتين بوقت متأخر       عصراً  4:05-صباحا
ً  9:20      أنصراف الطالب بوقت مبكر  د من بع 2:05-صباحا

  الظھر
 
يرجى مراجعة المواقع التالية لألطالع على المزيد من 
المعلومات حول فتح المدارس بوقت متأخر، إغالقھا 

  بوقت مبكر، وأغالق المدارس:
   الصفحة الرئيسية لمدارسFCPS www.fcps.edu  
   القنوات التلفزيونية بما في ذلك القناةchannel 21  
 الراديو  

 

 

  المقبولقانون الزي المدرسي 
 FCPSتحترم مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية 

حق الطالب في التعبير عن أنفسھم بطريقة إرتداؤھم 
للمالبس.  لكن من المھم أن يكون مظھرھم دال على 

حسن الذوق ومناسب للبيئة المدرسية لطالب 
  .    K-12المراحل 

يرجى مراجعة كتيب  حقوق الطالب ومسؤولياته 
د من المعلومات  حول المالبس للتعرف على المزي

  المناسبة.
 

  بطاقة المعلومات في حالة الطوارئ
يرجى إبالغ المكتب الرئيسي في المدرسة في حال 
حصول أي تغيير على معلومات األتصال الخاصة 

بالمنزل، أو العمل أو معلومات األتصال في حاالت 
ھذه المعلومات في جميع  يجب  تحديث الطوارئ.
    األوقات.  

 
  موارد األسرة

يرجى األتصال بالمدرسة وطلب التحدث الى 
أو  Ms. Liz Lasterالباحثة األجتماعية السيدة 

 Mrs. Carol Melimوسيط العائلة السيدة 
للحصول على المزيد من المعلومات إذا كانت أسرة 

الطالب بحاجة الى الدعم لتوفير األحتياجات 
  األساسية أو الخدمات األجتماعية.

 
  ف الجمعةمل 

تأكدوا رجاءاً من مراجعة وتوقيع ملف الجمعة 
األبيض الخاص بطفلك والذي يحتوي على عمله 
  المدرسي وغيرھا من األستمارات المدرسية الھامة.
 

  نمو عقلية الطالب وطريقة تفكيرھم
نؤمن بالعمل مع الطالب لنمو عقليتھم وطريقة 

ل من خال تفكيرھم.  يمكن للذكاء أن ينمو ويترعرع
وحسب ما اشارت اليه  المثابرة والعمل الجاد.

Carol Dweck  في أعمالھا فأن الطالب وأعضاء
الكادر المدرسي يستعينون بقوة كلماتنا لترسيخ 

عباراتھم عندما تشّكل المھام الموكلة اليھم تحدياً 
  صعباً لھم. تشمل نماذج من ھذه العبارات اآلتي:

  "أنا على المسار الصحيح". -
  كاني التحسن بأستمرار لذا سأتابع المحاولة"."بأم -
  "أتعلم من أخطائي". -
  "سأستخدم بعض األستراتيجيات التي تعلمتھا". -
"سأدرب عقلي على التفكير مثل (الساحر،  -

  القارئ، الخ)".
  "قد يتطلب ھذا العمل بذل بعض الجھود". -

 
  الواجبات المدرسية/مفكرة األعمال

عبارة عن  K-4لمراحل الواجب المدرسي لطالب ا
دقيقة كل مساء.  كما تتوفر  20القراءة لمدة 

ألغراض األستعارة ألعاب لمشاركة اللعب بھا مع 
 العائلة من شأنھا تعزيز مھارات التفكير الخالق.     
 

مفكرة  6و 5سيكون للطالب في المراحل الدراسية 
أعمال وسيأخذ المعلمون في الحسبان مستوى 

المرحلة الدراسية، ومدى نضج الطالب، وأمكانياتھم 
المدرسية المطلوب  عند تحديد نوع وكمية الواجبات

دقائق لكل  10القاعدة العامة ھي  منھم أنجازھا.
 50يعني: المرحلة الخامسة =  مرحلة دراسية (وھذا

دقيقة) يرجى التأكد من ملف الطالب (جميع الطالب) 
) بشكل يومي ألنھا 6و  5ومفكرة األعمال (للمراحل 

تتضمن واجبات الطالب المدرسية ومعلومات مھمة 
أخرى.  يرجى اإلتصال بمعلمة الطفل إذا كانت لديكم 

  .أية أسئلة أو إستفسارات حول واجباته المدرسية
 

  القمل
أبلغ العيادة الصحية في المدرسة إذا كان طفلك مصاباً 

بالقمل. يجب معالجة األطفال بالشكل الصحيح.  
ابط التالي لمزيد من يرجى االطالع على الر

  تتوفر نصوص مترجمة على ھذا الموقع.المعلومات. 
 /node/32074https://www.fcps.edu  

 
  األدوية

مطلوب تعبئة استمارة "ترخيص ألعطاء األدوية" 
وذلك ألعطاء الطالب الدواء في المدرسة.  تتوفر ھذه 

 علىفي المكتب الرئيسي في المدرسة.  اإلستمارة
الخاص  Iأولياء أمور الطالب إكمال تعبئة الجزء 

وعلى طبيب  ح الترخيص إلعطاء الطالب الدواء.بمن
يجب حفظ  .IIمال المعلومات في الجزء الطفل إك

المعلومات في العيادة وإضافة إستمارة "ترخيص 
  إعطاء األدوية" الى ملف الطالب.

 
  )PTAرابطة مجلس اآلباء والمدرسين ( 

شھرياً والجميع  مرة واحدة ُتعقد أجتماعات الرابطة
إذا  PTAيرجى األتصال برابطة مدعوون للحضور. 

أو أستفسارات كانت لديكم أي أسئلة 
يرجى . garfield.es.pta@gmail.com على

على الموقع األلكتروني  PTAزيارة موقع رابطة 
للحصول على المزيد من  Garfieldلمدرسة 

  المعلومات:
oogle.com/site/garfieldespta/sites.g  

 
  Mr. Mustafa Rasuli -الرئيس

  Claire Chaufour-Fregnan -رئيسب النائ
  Ms. Amy Dane -لسكرتيرةا

  Ms. Mary Jo Mentzel -أمينة الخزانة
  Ms. Jennifer Chan -جمع التبرعات

  Ms. Lamya El-Shacke -األتصاالت
 

  إجتماع مجلس اآلباء والمدرسين
 ا األجتماع خالل األسابيع الستة األولى من ينعقد ھذ

  الدوام في المدرسة.
  حيث يتباحث اآلمال والتطلعات التي ترجوھا

  لطلفلك خالل للعام الدراسي القادم.
  وقد يتم طلب عقد ھذه األجتماعات طوال العام

  الدراسي.  يرجى األتصال بمعلمة الطفل  
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  ستخدام موقف السيارات ومستخدمي السياراتإ
سنتمكن من اإلستفادة من الممر الخاص المعروف 

في الجزء الخلفي من  ”Kiss & Ride“بمنطقة 
البناية ليتمكن الطالب من النزول أو الصعود الى 

و/أو أنصراف السيارات خالل وقت وصول 
سيتم أرسال التعليمات الى  الطالب من المدرسة.

ور الطالب المستخدمين السيارات الى أولياء أم
البيت باالضافة الى توفرھا في المكتب الرئيسي 

  للمدرسة.  
 

تتوفر أماكن محدودة إليقاف السيارات أمام 
المدرسة.  تتوفر أماكن وفيرة إليقاف السيارات 

خلف المدرسة وفي المتنزه المجاور لمدرسة 
Garfield . أيقاف السيارات عبر  عدميرجى

 Springfield Unitedع في كنيسة الشار
Methodist Church.  

 

PBL  
التعلم القائم على المشاركة في مشاريع والمعروف 

) ھو نموذج لتوصيل المادة PBLأختصاراً بـ (
التعليمية حيث يشارك الطالب في التحري 

واألستفسار عن األمور الحقيقية والمعقدة وحل 
 . يتوجبالمشكالت و/أو تحديات العالم الحقيقية

القيام  PBLعلى جميع الطالب خالل عملية 
  باآلتي:

   ممارسة مھارات التفكير الخالق والمبدع
عند تقديم حلول فردية لفتح باب جديد من 

  التحديات.
  أدراك محاسن العمل سوية عن طريق البحث

  عن المعلومات والخروج بحلول فريدة.
  العمل بطريقة تعمل على تنمية العقل وطريقة

كير عبر تحسين ومراجعة أعمالھم التف
  بأستمرار.

  التواصل مع األخرين بشكل أفضل عبر
  مشاركة األعمال مع الباقين.

سيتعلم الطالب من خالل ھذه العملية المحتوى 
الدراسي، لكن األھم من ذلك كله تعلمھم كيفية حل 

المشاكل بطرق ھادفة وھي مھارة يمكن تطبيقھا 
مستقبل: بدءاً من على أي مشكلة تصادفھم في ال
راء يجاد وظيفة أو شالتقديم للقبول في الكليات أو أ

إن التعلم القائم على المشاركة في  أول بيت لھم.
مشاريع يعمل على تكوين جيل من المفكرين 

والمتعلمين على مدى الحياة يمكّنھم من مواجھة 
  أي تحديات تصادفھم!

 

  تقرير التقدم الدراسي للطالب
تقدم للطالب على معايير أختبارات يعتمد تقرير ال

SOL   والمنھج الدراسي للبرامج الدراسيةPOS 
  حيث أنھا:

   تزود أولياء أمور الطالب بمعلومات شاملة
  حول ما يتعلمه الطالب

  تزويد االھل بمعلومات عن المھارات الحياتية
والعمل وصفات المواطن الصالح بشكل 

  منفصل عن أداء الطالب االكاديمي.
 

ستالحظ أرقام الدرجات التالية حينما يتم أرسال 
  عمل الطالب الى البيت:

 
ت يظھر بإستمرار المفاھيم والمھارا 4

القياسية التي تعلّمھا خالل ھذا الربع 
  من السنة الدراسية

يظھر عادة المفاھيم والمھارات  3
القياسية التي تعلمھا خالل ھذا الربع 

  من السنة الدراسية
يظھر في بعض األحيان المفاھيم  2

والمھارات القياسية التي تعلمھا خالل 
  ھذا الربع من السنة الدراسية

مفاھيم والمھارات القياسية قلّما ُيظھر ال 1
التي تعلمھا خالل ھذا الربع من السنة 

  الدراسية
 

  األبالغ عن السلوكيات
نشجع أولياء أمور الطالب على األتصال بنا إذا 

قام طفلھم بأبالغھم في البيت عن تعرضه لسلوك 
غير لطيف من قبل طفل أخر لنتمكن بدورنا من 

ن داخل ر األطفال باألماالعمل على ضمان شعو
قد تشمل بعض ھذه السلوكيات ولكنھا  المدرسة.

التقتصر على: السباب، المضايقة، اإليذاء الجسدي 
  (على سبيل المثال الضرب)، وما إلى ذلك.

 
  نھج الفصل الدراسي المتجاوب

  Garfield Elementary Schoolتفخر مدرسة 
الفصل الدراسي نھج بكونھا مدرسة تتبع 

ھو  الدراسي المتجاوبالفصل  نھج .المتجاوب
أسلوب للتعليم والتعلم يعزز من وجود صفوف 

دراسية في المدارس األبتدائية تتميز بكونھا 
 ة ومحفزة للقدرات وممتعة للطالب.صفوف أمن

يرجى األتصال بمعلمة الطفل إذا كنتم ترغبون في 
  حضور أحدى األجتماعات الصباحية.

 
ند يستتشّكل سبعة مبادئ أساسية القاعدة التي 

  نھج الفصل الدراسي المتجاوب:عليھا  
.  تتمتع المناھج األجتماعية بنفس القدر من 1 

األھمية حالھا كحال المناھج الدراسية 
  األكاديمية.

.  طريقة تعلّم األطفال مھمة حالھا حال ما 2 
  يتعلموه.    

  عملية التعلم والمحتوى ھما أمران متالزمان.     
النمو اإلدراكي من خالل  . تحدث أعلى معدالت3 

  التواصل األجتماعي.
يحتاج األطفال الى أكتساب مجموعة من  .4 

المھارات األجتماعية لتحقيق النجاح على 
  المستوى األكاديمي واألجتماعي:     

التعاون، اإلصرار، تحمل المسؤولية،      
التعاطف، وضبط النفس. يمكن أختصارھا 

  ).CARESجميعاً في كلمة (
 

أن معرفة األطفال الذين نقوم بتعليمھم من .  5
الناحية الفردية والثقافية ومستوى النمو تحظى 
بنفس القدر من أھمية معرفة المواد الدراسية 

  التي نقوم بتدريسھا لھم.
.  إن معرفة أسر األطفال الذين نقوم بتعليمھم 6 

ومشاركة العمل مع ھذه األسر ھو أمر أساسي 
  لتعليم األطفال.

تحظى طريقة عمل األفراد البالغين في  . 7 
المدرسة مع بعضھم البعض بنفس القدر من 

أھمية الكفاءة الفردية: يبدأ التغيير الدائمي من 
  مجتمع الكبار.

 

  )SACCمركز رعاية االطفال في سن المدرسة (
ية لرعا SACCمركز  Garfieldيتوفر لدى مدرسة 

 ال علىيرجى اإلتص األطفال قبل وما بعد المدرسة.
لتسجيل طفلك في مركز  8989-449-703الرقم 

SACC.  
 

  في حالة إصابة الطفل بالمرض
  يجب على الطالب الذين يعانون من أعراض

مرضية معينة مثل طفح جلدي، التھاب العيون أو 
كثرة إفراز الدموع، الحمى، التھاب الحلق، التقيؤ، 

أو اإلسھال البقاء في المنزل حتى يقوم طبيب 
ة األعراض ويحدد ما إذا كانت ھذه بمعاين

  األعراض معدية أم ال.
  على الطالب المصابين بأعراض شبيھة بأعراض

مرض األنفلونزا (الحمى مع السعال أو التھاب 
الحلق) البقاء في المنزل وعدم الذھاب الى 

أختفاء  بعد ساعة 24المدرسة لمدة التقل عن 
  الحمى بدون أستخدامھم دواء خافض الحرارة.

   إذا تم أرسال طفلك الى البيت إلصابته بالحمى
  فال يمكنه الذھاب للمدرسة في اليوم التالي.

  ،إذا أُصيب طفلك بالمرض خالل اليوم الدراسي
فستقوم المدرسة باألتصال بك للمجىء 

  وأصطحابه الى البيت.
 

  الوجبات الخفيفة

  باألمكان أحضار الوجبات الخفيفة المغذية الى
  المدرسة.

  الطالب كثيراً على إحضار الفواكه نشجع
  والخضراوات واألجبان.

  وال نشجع مطلقاً على إحضار الحلوى والكعك
وغيرھا من الوجبات الخفيفة "ذات المحتوى 

  السكري العالي".
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  التعليمات الخاصة باألشراف والرقابة
أصدر مكتب خدمات حماية األطفال في مقاطعة فيرفاكس التعليمات 

 ان موقف معين يستدعي التحقيقالتالية المستخدمة في تحديد فيما إذا ك
  بشأنه إلحتمال إنعدام الرقابة:

  سنوات بدون إشراف.   6-0ال يمكن ترك األطفال ما بين سن  
  سنوات  9-7يجوز ترك األطفال الذين تتراوح أعمارھم مابين

  بمفردھم لفترات طويلة من الوقت (التزيد عن ساعة واحدة)
 سنة  18-10مابين  يمكن ترك األطفال الذين تتراوح أعمارھم

بمفردھم إذا لم تكن ھناك مشاكل طبية أو عاطفية، وإذا كان الطفل 
  مرتاحاً للوضع.

  سنة  12-11كما يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارھم مابين
سنوات، إذا لم تكن  6مجالسة األطفال الذين التقل أعمارھم عن 

  ھناك مشاكل عاطفية أو طبية
  فما فوق مجالسة األطفال األصغر سنة  13يمكن لألطفال بعمر

 ً   سنا
يجب أن يكون في متناول جميع األطفال و/أو جليسي األطفال أرقام 

ھواتف لألتصال في حالة الطوارئ ورقم خاص لتحديد مكان أحد 
  الوالدين أو الشخص البالغ المعني.

 

  Title I برنامج
ج ھي من المدارس التي تتمتع بمنحة برنام Garfield ESمدرسة أن 

Title I.  منحة برنامجTitle I  قانون ھي منحة فدرالية ُتمنح بموجب
الغرض من ھذا التشريع ھو  .2001لعام  التعليم األبتدائي والثانوي

"مساعدة المدارس والطالب األشد أحتياجاً إلستيفاء نفس المعايير 
).  110-107الصعبة المتوقع أستيفاؤھا من كافة األطفال" (القانون العام 

  أربع أھداف رئيسية: Title Iتعالج منحة برنامج 
 تحسين إستراتيجيات ومھارات الفنون اللغوية  
 تطوير مفاھيم ومھارات الرياضيات  
 تعزيز مھارات التفكير الخالق وحل المشاكل  
 تشجيع مشاركة العائلة في تعليم الطفل  

 

  وسائل النقل
 بتدائية وسائل النقل المدرسية متوفرة لجميع طالب المدرسة األ

  Garfieldالمقيمين ضمن الرقعة الجغرافية لمدرسة 
 يتوجب على الطالب ركوب الحافلة المدرسية  
   يعتبر ركوب الحافلة المدرسية أمتياز ممنوح للطالب ونتوقع من

  جميع ركاب الحافلة أتباع معايير السلوك المقبولة
  ينبغي على طالبFECEP  ورياض األطفال التجمع عند مكان

  لحافلة المدرسية يومياً.توقف ا
 

  أرقام الھواتف: 
  703-446-2150 :مساء 5:00لغاية الساعة  
األتصال بعد ساعة بمكتب السالمة  من بعد الظھر: 00:5بعد الساعة  

  2000-423-571واألمن على الرقم: 
 

  المتطوعين
يعمل المتطوعون من أسر الطالب على تزويد المدرسة بالدعم 

رامج المدرسية.  إذا رغبت في العمل كمتطوع، اإلضافي والمثري للب
 السيد PTA رابطة مجلس اآلباء والمعلمين برئيسيرجى اإلتصال 

Mr. Rasuli.  
 

  الزوار
ينبغي على جميع الزوار تسجيل دخولھم وخروجھم من خالل إستخدام 

يرجى التأكد من إحضار ھوية  ام تسجيل معلومات الزوار اآللي.نظ
  أنھا مطلوبة للدخول إلى المبنى.تعريفية نافذة، حيث 

 
 

 
  والمناسبات الخاصة به 2019-2018تقويم العام الدراسي  

 
2018  

  لبداية العام الدراسي Garfieldمعرض مدرسة              أغسطس/آب 23
  )K-6(المراحل     أغسطس/آب بداية السنة الدراسية 28
  يوم عيد العمال - ال توجد مدرسة        سبتمبر/ايلول 3
  FECEPليوم األول لطالب برنامج ا        سبتمبر/أيلول 4

  ينصرف الطالب -إنصراف الطالب بوقت مبكر        سبتمبر/أيلول  19
  من بعد الظھر. 1:05ساعات عند الساعة  3بوقت مبكر                                       
  عطلة رسمية للطالب        سبتمبر/أيلول 8

  الطالب للخريفيوم التقاط صور       أكتوبر/تشرين األول 10
  مساءاً. 6:30عند الساعة   PTAإجتماع رابطة         أكتوبر/تشرين االول 11 
  نھاية فترة تقييم الربع األول            نوفمبر/تشرين الثاني 2
  يوم – اليوجد دوام مدرسي للطالب       نوفمبر/تشرين الثاني 5-6

  دراسية/ يوم عمل للمعلمينوضع الخطط ال                                      
  مساءاً  8:00-6 –أمسية العلوم العائلية        نوفمبر/تشرين الثاني 8

الجري  فعالية&  Garfieldغداء عيد الشكر في مدرسة         نوفمبر/تشرين الثاني 12
  PTAالممتعة لرابطة 

  إعادة التقاط صور الطالب للخريف        نوفمبر/تشرين الثاني 14
  عطلة عيد الشكر - ال توجد مدرسة     ر/تشرين الثانينوفمب 21-23
  ينصرف الطالب -إنصراف الطالب بوقت مبكر        سبتمبر/أيلول  14

  من بعد الظھر. 1:05ساعات عند الساعة  3بوقت مبكر                                       
العطلة  - ال توجد مدرسة  يناير/كانون الثاني  4 -ديسمبر/كانون األول 24

  الشتوية
 

2019  
  أسئناف الدراسة    يناير/كانون الثاني 7
  صور النادي/الصور العفوية المفاجئة    يناير/كانون الثاني 8

ينصرف الطالب              -إنصراف الطالب بوقت مبكر       يناير/كانون الثاني  18
  من بعد الظھر. 1:05ساعات عند الساعة  3بوقت مبكر                                      

  عيد ميالد مارتن لوثر كنج جونيور   - التوجد مدرسة    يناير/ كانون الثاني 21
  نھاية فترة تقييم الربع الثاني           يناير/كانون الثاني   24
  يوم عمل للمعلمين – ال توجد مدرسة    يناير/كانون الثاني 25
  يوم عمل للمعلمين – ال توجد مدرسة    فبراير/شباط 4

  عيد الرئيس - التوجد مدرسة    شباطفبراير/ 18
  مساءاً  6:30عند الساعة   PTAإجتماع رابطة     فبراير/شباط  21

  إنصراف الطالب        -إنصراف الطالب بوقت مبكرمارس/آذار                    11 
  من بعد الظھر. 1:05ساعات عند الساعة  3بوقت مبكر                                      

  مساءاً  6:30عند الساعة   PTAإجتماع رابطة    آذار مارس/ 14
  نھاية فترة تقييم الربع الثالث   أبريل/نيسان 4
  عطلة للطالب - ال توجد مدرسة                   أبريل/ نيسان  5

  مساءاً  6:30عند الساعة   PTAإجتماع رابطة    أبريل/نيسان   11
  العطلة الربيعية – التوجد مدرسة   أبريل/نيسان 15-19

  التقاط صور الطالب الربيعية وصورة الصف الجماعية         أريخ الحقاً  يتم تحديد الت
  عصراً    5:30دورة توجيه لمرحلة الروضة،                        مايو/آيار  9

  مساءاً  6:30عند الساعة   PTAإجتماع رابطة                                      
  6-3للمراحل الدراسية  SOLفترة أختبارات  يونيو/حزيران  7 -مايو/أيار  6

  يوم الجندي المجھول - ال توجد مدرسة    مايو/أيار 27
إنصراف الطالب - اليوم األخير من المدرسة    يونيو/حزيران 13

  ساعات 3مبكر  بوقت
    

 
 

 


