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Ditmas I.S. 62 

 مدرسة واحدة| مًعا نمضي قدًما 1أكاديميات|  3

www.ditmas.org 

اري يان ب فورك ي  ، مدير المدرسةك

 وكيلة المدرسة المسؤولةمارلينا سانتياغو: 

 معلومات االتصال بالمدرسة

 األكاديمية البحثية للصف السادس:

سي ي /دةال  x104…………وكيلة المدرسة :سمال

يدة س شي /ال الت ي  x154……………………….اإلرشاد :سك

يدة س روك /ال  x179………………عميدة الطالب :ب

يدةال س توس /  x114…………..األسرة / الحضور :سان

 الفنون األكاديمية واالستعراضية والبصرية

يدة س تو /ال بوزي س  x232……….وكيلة المدرسة :ا

يدة س رز /ال  x204……………………….…اإلرشاد :ماي

يدة س يسون /ال   x205…………….عميدة الطالب :ج

يدة س ز /ال  x243…………….األسرة / الحضور :روي

 الخدمات القانونية والمجتمعية

يدة س ي /ال شل  x327……………وكيلة المدرسة :ن

يدة س ون /ال كي ف يزي  x345…………………اإلرشاد :ج

يدة س ير /ال  x311………………..عميدة الطالب :ه

يدة س زك /ال   x161…………….األسرة /  الحضور :ول

  بصدد االنتقال؟ عنوان جديد؟ هاتف جديد؟ 

 الرجاء االتصال بأمينة سر حساب التلميذ: 

يدة س يون /ال   x178………………………718.941.5450 :ل

يدة س وزه /ال  x164(…………..134)غرفة  الممرضة :ي

ين بار مارل  x154…منسقة شؤون أولياء األمور: آي

 maybar@iditmas.org| بريد إلكتروني:  347.563.4545جوال: 

 

يدة س يسا /ال معلمة برنامج التعليم : س

  x313……………………الفردي..

يدة س كان /ال  x171…….أخصائية علم النفس بالمدرسة :دن

يدة س يان /ال  x254…………غة اإلنجليزيةمنسقة شؤون دارسي الل :ات

 x146مستشارة سلوك المخاطر   السيدة/ اليخاندرو:

الج ع ري ال سري  800-655-0098…………….….مكتب الدعم: ال
 

 

  eمرحبًا

لدينا تطلعات كبيرة لطالبنا ونسعى إلضافة خبرة تعليمية ثرية لهم كل يوم. معلمون 

جميعنا شركاء في هذه الرحلة. لما كان  -وأولياء أمور وطالب وعاملين بالمدرسة 

م الناجح هو التعاون بين المنزل والمدرسة وأولياء األمور والمعلمين أساس التعلي

  فيجب عليهم العمل سويًا كفريق.

 رسالتنا 

توفير فرص متكافئة للتعليم لجميع الطالب بما يتيح لكل طفل تحقيق التميز ويصبح 

 صالح للمشاركة في مجتمعنا الديمقراطي. نساعد طالبنا على زيادة -مواطنًا منتًجا 

وتعزيز حب التعلم ليستمر معهم مدى الحياة. باإلضافة إلى ذلك، ندعم في 

Ditmas  :كل رسالة ورؤية وأهداف وغايات مميزة لألكاديمية 

  حب األطفال المتأصل للتعلم من خالل  السادستدعم األكاديمي البحثية للصف

ديًا وإثراًء مناهج التفاعلية، تهتم بالوعي االجتماعي والدقة. سيمثل برنامجنا تح

لطالبنا من خالل استكشاف الفنون والتي تتضمن )فرق موسيقية ورقص وأجهزة 

عزف وفنون بصرية( باإلضافة إلى خدمات قانونية ومجتمعية خاصة بعدد من 

  الموضوعات واألنشطة.

 APVAتٌعزز اإلمكانات  : الفنون األكاديمية واالستعراضية والبصرية

الطالب عبر تقديم برنامج دراسي أساسي مكون من  اإلبداعية الفطرية لدى جميع

فرق موسيقية ورقص وأجهزة عزف وفنون بصرية، من خالل التعليم متعدد 

 االختصاصات

 LCSتعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية وزيادة  : خدمة قانونية ومجتمعية

 الوعي الثقافي والقبول عن طريق البحث القانوني والخدمة المجتمعية.

 

 

 

 

 

   الجدول المدرسي
 

 األربعاء والخميس االثنين،  الثالثاء  والجمعة

 صباًحا 7:55 صباًحا 7:30 اإلفطار صباًحا 7:55 صباًحا 7:30 اإلفطار

 صباًحا 8:15 صباًحا 8:00 غرفة التسجيل الصباحية صباًحا 8:15 صباًحا 8:00 غرفة التسجيل الصباحية
 صباًحا 8:52 صباًحا 8:15 طويلاليوم ال صباًحا 9:00 صباًحا 8:15 1
 صباًحا 9:37 صباًحا 8:52 1  صباًحا 9:45 صباًحا 9:00 2
 صباًحا 10:22 صباًحا 9:37 2  صباًحا 10:30 صباًحا 9:45 3

 صباًحا 11:08 صباًحا 10:22 3  صباًحا 11:15 صباًحا 10:30 4……..غداء الصف السادس

غداء الصف  مساءً  12:00 صباًحا LCS………..5 11:15غداء 

 4……..السادس

 صباًحا 11:53 صباًحا 11:08

 مساءً  12:38 صباًحا LCS………..5 11:53غداء  مساءً  12:45 مساءً  APVA…….6 12:00غداء 
 مساءً  1:23 مساءً  APVA…….6 12:38غداء  مساءً  1:30 مساءً  12:45 7 
 مساءً  2:08 مساءً  1:23 7  مساءً  2:15 مساءً  1:30 8 

 مساءً  2:53 مساءً  2:08 8  مساءً  2:20 مساءً  2:15 ل المسائيةغرفة التسجي

 مساءً  2:57 مساءً  2:53 غرفة التسجيل المسائية   
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 واالنصرافالحضور 
لضمان سالمة طفلك )أطفالك(، لن يُسمح مطلقًا بمغادرة الطالب لمبنى المدرسة بدون حضور الشخص المسموح له بأخذهم والمدون اسمه عندنا 

ةبالمدرسة في  والمحدد طاق صال ب ند االت طوارئ ع   .ال

جدولدخول وانصراف الطالب من مبنى المدرسة، وفق  سي ال مدر  ، التالي:ال

  مدخل شارع 6األكاديمية البحثية للصف  :East 7 

 APVA ملعب  :Ditmas )خلف المدرسة( 

 LCS مدخل الفناء في شارع  :East 8  

طار غداء اإلف    وال

قر) صول ان لح لى ل مة ع ائ طعام ق طار( ال صباًحا يتوافر لجميع الطالب لبدء يومهم بصحة جيدة. لكن، حسب دخل األسرة قد  8إلى  7:30من الساعة  مجان ا اإلف

ماذج. في شهر سبتمبر من كل عام يتم إرسال نماذج أهلية الدخل )يحق للطفل الحصول على غداء بتكلفة مخفضة أو مجاني؛ وإال، سيتم فرض تكلفة لكل وجبة غداء، يستحق دفعها شهريًا  ن
غداء سي ال مدر ألهلية من عام إلى آخر. إذا قررت إرسال الغداء مع طفلك، فأمامك خيار لشراء علبة لبن، ( واألسعار إلى المنزل من أجل الحصول على غداء مخفض ومجاني؛ ال تنتقل اال

 والتي يتم أيًضا دفع ثمنها شهريُا. 

 بطاقات مترو الطالب
طالب توزع المدارس بطاقات مترو الطالب على ين ال مؤهل في بداية كل فصل من العام الدراسي. تختلف بطاقات مترو الطالب عن بطاقات المترو المستخدمة من قبل  ال

 العامة. انقر فوق الروابط التالية من أجل:

د  مزي لومات من ال مع ات حول ال طاق ترو ب ب م طال لة ال ئ س عة األ شائ ية عن ال ل   .األه

SchoolMessenger!اتصل : 

االتصال بمنازل الطالب عند تأخرهم في الحضور للمدرسة أو حال غيابهم. الرجاء إرسال عنوان بريدك اإللكتروني إلى  SchoolMessengerيتيح نظام 
يدة س بار /ال  ( لتصلك نشرة األخبار األسبوعية عبر البريد اإللكتروني. maybar@iditmas.org، منسقة شؤون أولياء األمور )آي

 نماذج هامة النصراف الطالب من المدرسة

 معلومات االتصال بالمنزل 
a) واحدة بطاقتي الطوارئ الزرقاءوارئ أو المرض، من المهم أن يتوفر لدينا طوال الوقت معلومات اتصال حديثة بمنزل الطالب. يلزم استكمال في حالة الط ،

 للمقر الرئيسي واألخرى ألكاديمية الطفل. 

b) ع إبرازهم لبطاقة هوية سارية عليها صورهم عند لرجاء التأكد من أن جميع األشخاص المذكورين في هذه البطاقة سيتوافر وجودهم في حالة الطوارئ م

  .East 7دخولهم لمبنى المدرسة في شارع 

c)  أو على  0خارجي.  718.941.5450في حال تغيير رقم الهاتف، الرجاء إرسال إخطار لمعلم طفلك برقم الهاتف الجديد؛ أو االتصال بالمقر الرئيسي على

  maybar@iditmas.orgالبريد اإللكتروني 

d)  يُرجى إرسال فاتورة مرافق خاصة بمحل اإلقامة )غاز أو كهرباء( مذكور بها اسم المقيم وصادرة عن تغيير العنوانفي حال ،National Grid  أوCon 

Edison  يوماً الماضية(.  60)وأن يكون تاريخ صدورها خالل الـ 

 نموذج الغداء المدرسي  

ها عين على أولياء األمور واألوصياء إعادة نموذج الغداء المدرسي بعد استكماله أو سيتم فرض تكلفة مقابل كل وجبة غداء، ويتم الحساب علييت

مللتأكد من أنه تتم محاسبتك بشكل سليم.  2013سبتمبر  30شهريًا. يتعين إعادة هذه النماذج قبل  قدي ت صول ال لح لى ل غداء ع عبر  حاليًا ال

  /https://www.applyforlunch.comاإلنترنت على 

  مدارس نيويوركاستبيان 
مجتمعنا المدرسي. الرجاء منحنا بعض الوقت التمهل في التعرف جيًدا على جودة الخدمة التي نقدمها لألطفال تعتبر خطوة هامة لتحسين ودفع 

يانالستكمال  ب ت س ورك مدارس ا يوي تماعات، خالل 2014فبراير  27بيانات بحلول واجعل صوتك مسموًعا! سيتم توفير االست ن ي اج  ول

ر لم األم مع  .وال

 نماذج الموافقة على الرحالت 
ار موافقة ولي األمر. عند دعوة ة( إحضتطلب اإلدارة التعليمية بمدينة نيويورك سيتي من جميع الطالب المشاركين في األنشطة المقامة خارج المدرسة )خالل أو بعد ساعات المدرس

 ال لزم االتصال بك.طفلك للمشاركة، الرجاء استكمال نموذج الموافقة والتوقيع عليه وإرساله مع طفلك إلى المدرسة. الرجاء تضمين معلومات اتصال دقيقة في ح

 نماذج الموافقة على الفيديو واإلنترنت 
جود موافقة للمشاركة في المقابالت واستخدام االقتباسات والتقاط الصور ومشاهدة األفالم السينمائية أو شرائط فيديو تتطلب اإلدارة التعليمية بمدينة نيويورك سيتي و

ي الطباعة واإلنترنت الطالب. كما يلزم تقديم موافقة للحق في تحرير واستخدام وإعادة استخدام المنتجات المذكورة ألغراض غير ربحية بما في ذلك استخدامها ف

قرميع أشكال الوسائط اإلعالمية األخرى. وج   للحصول على نسخة.  هنا ان

 

 

 

http://www.opt-osfns.org/schoolfood/public1/default.aspx
http://www.opt-osfns.org/schoolfood/public1/default.aspx
http://www.opt-osfns.org/OSFNS/resources/SFMenuSystem/public1/menu_select.aspx
https://www.applyforlunch.com/Application
https://www.applyforlunch.com/Application
https://www.applyforlunch.com/Application
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesandEligibility/BusTransportation/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesandEligibility/StudentMetroCards/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesAndEligibility/BusTransportation/faqs
mailto:maybar@iditmas.org?subject=SchoolMessenger%20email
mailto:maybar@iditmas.org?subject=SchoolMessenger%20email
mailto:maybar@iditmas.org
mailto:maybar@iditmas.org
https://www.applyforlunch.com/Application
https://www.applyforlunch.com/
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2012-13/Survey_2013_K062.pdf
file:///C:/Users/Marilyn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Consent%20Forms/InternetPhotoConsentForms.doc
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باتمشكالت طبية و ل تط يم م تطع    ال
 164خارجي.  Ditmas I.S. 62…………………….…………….…………………….718.941.5450هيوز، ممرضة المدرسة في ليزا 

  االستشفاء سريًعا، وللحيلولة أيًضا دون انتشار المرض إلى طالب الفصل اآلخرين. لحماية صحة استبق على طفلك بالمنزل حال مرضه لمساعدته على

أو أعلى؛ ألم في األذن؛ اضطراب في المعدة؛ بقع الجلدية معدية؛ التهاب  100من: حمى ودرجة حرارة  طفلك، ال ترسله إلى المدرسة إذا كان يعاني

 الحلق؛ "عين حمراء" )التهاب الملتحمة(؛ تورم في الغدد؛ قمل الرأس؛ القيء أو اإلسهال؛ بقع أو طفح جلدي غير عادي؛ سعال مستمر. 

  سكرطفلك يُعاني من حالة طبية مثل قم بإخطار ممرضة المدرسة على الفور إذا كان أو الربو أو مرض فقر الدم المنجلي أو الحساسية أو أي حالة طبية ال

 أخرى.

  ف الممرضة. اجعل طبيبك يستكمل دواءإرسال طفلك إلى المدرسة معه في حال موذج, عرِّ دواء إعطاء ن وقدم األوراق إلى الممرضة في بداية كل عام   ال

 دراسي.

 .في حال غياب طفلك، يُرجى تقديم وصفة الطبيب أو تصريح الغياب، لالحتفاظ بهما في الملف 

  ستتصل بك المدرسة على الفور. ستقع عليك مسؤولية الحضور إلى المدرسة وأخذ طفلك. إذا كنت غير متاح، سيتم االتصال مرض طفلك في المدرسةإذا ،

ةباألشخاص الواردة أسمائهم في  طاق طوارئ ب اء ال زرق إبراز بطاقة هوية سارية عند الدخول حالة الطوارئ  . يلزم على الشخص المتصل به فيال

 ، ومرة أخرى في المكتب الرئيسي، حتى تتمكن من أخذ طفلك )أطفالك( من المدرسة.East 7لمبنى المدرسة في شارع 

 واستكمال جميع التطعيمات األخرى.  الدفتيريا والسعال الديكي تطعيميلزم على جميع األطفال الحصول على 

 المستندات التي تثبت تطعيم جميع األطفال الملتحقين بالمدرسة.  دارة التعليمية واإلدارة الصحية في والية نيويورك توفيرتتطلب اإل

 يتعين علينا استثناء األطفال غير المطعمين ومن ال يملكون مستند بذلك من أحد األطباء. 

 االلتزام الكامل

لتالية حتى يتم اعتباره محصن يجب أن يتضمن تاريخ تطعيم الطفل التطعيمات ا

 تماًما. يتعين تقييم سجل التطعيمات وفق التقييم المقيدين به في هذا العام الدراسي.

 عدد الجرعات│                12–1صفوف من │

لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي أو لقاح الدفتيريا والتيتانوس 

ريا والسعال الديكي( نوع اللقاح بحسب ما دفتيريا( أو )تطعيم للدفتي -)تيتانوس 

يناسب المرحلة 

 3 ...................................العمرية...............................................
 

، ممن 12وحتى  6)يُعطى لجميع األطفال من الصفوف  الدفتيريا والسعال الديكي

أو بعده.(  1994يناير  1هم من مواليد 

............................................................................................1 
 

لقاح شلل األطفال الفموي أو لقاح شلل األطفال الوريدي 

..........................................................................................3 
 

)جرعة واحدة في عيد ميالد الطفل األول أو والحميراء  لقاح الحصبة والنكاف

بعده، إلى جانب جرعة ثانية تتضمن لقاح الحصبة ]يُفضل إعطاء لقاح امثل 

يوًما أو أكثر من الجرعة  28الحصبة والنكاف والحميراء[ بعد 

 2......األولى...........................................................................
 

يُمكن إعطائهم جرعتين من  15-11)الطالب من لقاح الفيروس الكبدي ب 

Merck Recombivax HB ® وهو عقار للبالغين مع جرعات منفصلة فيما

شهور على األقل لتلبية هذا الشرط. يجب أن يُحدد بوضوح في المستندات  4بينها 

نوع المنتج ودرجة فاعلية 

 3.........................................................الجرعة.(...................
 

يناير لعام  1)بالنسبة لجميع األطفال المولودين أثناء أو عقب تاريخ لقاح الجدري 

، فتعطى جرعة واحدة أثناء أو بعد عيد الميالد األول. * على الرغم من 1994

نصح جميع األطفال عدم الحاجة سوى لجرعة واحدة من لقاح الجدري، لكن يُ 

بالحصول على جرعتين من 

 *1 اللقاح.(..........................................................................
 

استخدام األسماء التجارية ال يتضمن تصديقًا ألي منتج من اإلدارة الصحية # 

 .Mental Hygieneلمدينة نيويورك سيتي ومؤسسة 

 

 االمتثال المؤقت

يُمكن إدخال طالب جدد إلى المدرسة بشكل مؤقت بأوراق تتضمن على األقل 

هاتين المجموعتين من التطعيمات خالل الشهرين الماضيين. وفور القبول بصفة 

 مؤقتة، يجب اتباع خطوات االستكمال كما يلي:

أشهر  6ال يمر أكثر من شهرين بين الجرعة األولى والثانية، وال يزيد عن  (1)

لجرعة الثانية والثالثة من تطعيم الديفتيريا وشلل األطفال والفيروس بين ا

 الكبدي ب 

( ال يزيد الفاصل الزمني بين الجرعة األولى والثانية من لقاحات الحصبة 2) (2)

 عن شهرين، ويُفضل لقاح الحصبة والنكاف والحميراء.  

ن. يجب إصدار يجب على الطالب استكمال المجموعات الكاملة التزاًما بالقانو

خطاب استبعاد للطالب الذين لم يتم تطعيمهم خالل الفترة المؤقتة وطردهم من 

 المدرسة حتى يلتزموا بالمتطلبات.

 عدد الجرعات│           12–1صفوف من │

لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي أو لقاح الدفتيريا والتيتانوس 

فتيرييا والسعال الديكي( نوع اللقاح بحسب ما دفتيريا( أو )تطعيم للد -)تيتانوس 

يناسب المرحلة 

 1…………………………………… …………………العمرية

، ممن 12وحتى  6)ُيُعطى لجميع األطفال من الصفوف الدفتيريا والسعال الديكي 

أو  1994يناير  1هم من مواليد 

 1.................. ……..........................................................بعده.(.

لقاح شلل األطفال أو لقاح شلل األطفال الفموي 

 1..................................................................................الوريدي

)في عيد الميالد األول أو لقاح الحصبة والنكاف والحميراء 

 1............بعده(........................................

لقاح الفيروس الكبدي 

 1...........................................................................................ب

يناير لعام  1)بالنسبة لجميع األطفال المولودين أثناء أو عقب تاريخ لقاح الجدري 

، فتعطى جرعة واحدة أثناء أو بعد عيد الميالد 1994

 1ول.(......................................................األ

  

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/461805A3-25CC-4397-AE8E-F8A32BCF6335/0/SH65_2013_14.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/461805A3-25CC-4397-AE8E-F8A32BCF6335/0/SH65_2013_14.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/952DB10B-23B4-4BA5-A09C-4327CBA5B3E9/0/3DiabetesMAF201314Final.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/2D4A8B9F-BF27-480B-981D-CD784CA0B624/104673/OSH1112MAF.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/DC2FFC16-447B-4124-9FF6-92B735FA3ADE/0/1MAF20132014.pdf
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 جدول مواعيد المدرسة

تُوزع منتصف كل فصل دراسي تقريبًا لمنح كالً من الطالب واألسرة نظرة عامة على مدى تقدم  تقارير التقدم( فصول دراسية في كل سنة. 4هناك أربعة )

توزع تقريبًا بعد أسبوعين من انتهاء كل فصل. لدى أولياء األمور والطالب الفرصة لمشاركة المعلمين  رير الدرجاتبطاقات تقالطالب خالل الفصل الحالي. 

". دون ذلك في مفكرتك واحفظ هذه التواريخ الخاصة باجتماعات أولياء PTCأو "األمور والمعلمين اجتماعات أولياء ومناقشتهم في تقرير تقدم الطالب خالل 

 علمين:  األمور والم

 مساًء.    8:00مساًء إلى  5:30مساًء أو من  3:00مساًء إلى  1:00من  2013نوفمبر   19 .1

 مساًء.   8:00مساًء إلى  5:30مساًء أو من  3:00مساًء إلى  1:00من  2014فبراير  27 .2

يل المصادر:   ياء دل ور أول تماعات األم ياء الج ور أول ين األم لم مع  وال

لة    ئ س ترحة األ ق م سر ال أل يهها ل توج تماعات خالل ل ياء اج ور أول ين األم لم مع  وال

 مستوى التقدم وتوزيع بطاقات التقارير
   التقدم مستوى تقارير توزيع تواريخ 

 «------   2013أكتوبر  15 الفصل األول 

 «------   2013ديسمبر  17 الفصل الثاني 

 «------  2014مارس  4 الفصل الثالث 

 «------  2014مايو  13 الفصل الرابع 

  

 التقارير بطاقات توزيع تواريخ

  2013نوفمبر  18 الفصل األول 

  2014فبراير  26 الفصل الثاني 

 2014أبريل  7 الفصل الثالث 

 2014يونيو  26 الفصل الرابع

 

 سياسة تقييم موحدة
في تحديد الدرجات لكل قسم. نلتزم بسياسة تقييم موحدة للمواد األساسية آلداب اللغة  لفهم كيفية وضع درجات بطاقة تقرير طفلك، نقدم إليك نظام التقييم المستخدم

 اإلنجليزية والحساب والدراسات االجتماعية والعلوم.

 

  

 مسؤوليات ودرجات التربية الرياضية
 ( 90تجتمع الفصول الدراسية مرة في األسبوع في صالة األلعاب الرياضية لفترتين متتاليتين .)دقيقة  

 ( اجتماعات لكل فترة محددة. 8تُعقد تقريبًا ثمانية ) 

حددة، ورياضات، كرة قدم، كرة طائرة، كرة سلة، جمباز، لياقة بدنية وبيسبول. تُدرس تمارين م Ditmasيتضمن برنامج التربية الرياضية في مدرسة 

تعاون ونأمل في المهارات والقواعد األساسية في جميع األنشطة. تعتبر السالمة أحد االعتبارات الهامة في كل مجال من مجاالت النشاط. نطالب الجميع بال

 ريس فصول الرياضة بنمط التعليم المشترك. رياضات التالمس واالحتكاك تتطلب الفصل بين البنات واألوالد.تحقيقه للحد من فرص وقوع حوادث. ُيتم تد

% في حال استيفاء المتطلبات التالية. سيتم منح أصحاب القيادة التطوعية واألداء المتميز درجات أعلى. نتفهم عدم 85سيحصل كل طالب على عالمة بنسبة 

 ارسة النشاطات الرياضية وقد ال يكونون موهوبين رياضيًا؛ لكننا نطلب فقط من كل طالب بذل أقصى ما لديه. تحفيز جميع الطالب لمم

 %:85اتبع هذه القواعد للحصول على درجة جيدة 

رياضية.  يُمكن شراء من مادة مقاومة للحرارة وشورتات أو سراويل وأحذية  Ditmasيلزم تهيئة الطالب للعمل في زي رياضي والذي يتضمن تي شيرت  .1

 هذه المالبس من صالة األلعاب الرياضية؛ انظر الئحة التسعير الموضحة أدناه.

 دقائق بعد بداية فترة التمرين. 5يتعين على الطالب التواجد في الموعد المحدد واالستعداد للعمل  .2

 .ابذل أقصى جهدك التباع قواعد السالمة. التزم بالصافرة واتبع التعليمات .3

 لن يتم قبول التغيب أكثر من مرتين بدون خطاب طبي. .4

 مرات أو الحصول على عالمات غير مرضية يؤدي إلى اإلخفاق. 3غياب  .5

 األفعال الخطرة أو تكرار سلوك سيء يؤديان إلى إبالغ وتدخل ولي األمر. .6

ال . Ditmasراء القفل إال من خالل إدارة التربية الرياضية التابعة لمدرسة . ال يجوز شلخزانتهم Ditmasrعليهم امتالك قفل مدرسي  يجبجميع الطالب  .7

 .يجوز استخدام أية أقفال أخرى ألسباب أمنية

 السالمة أوالً! ممنوع منًعا باتًا مضغ اللبان والقبعات واألكل والشرب داخل صالة األلعاب. .8

 30الزي والقفل مًعا: $│6القفل الرقمي: $│14الشورتات الرياضية: $│Ditmas: $10تي شيرت أسعار الزي: 

 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/F772CE43-42FE-44CD-A556-FC1704B83149/0/ParentGuidetoParentTeacherConferences11712FINALfinal.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/82DB2D2A-3D1D-4B36-A717-549531A78DD4/0/QuestionsforPTCs2.pdf
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 كتب النصوص وكتب التدريب: سياسة الحالة والرسوم   
حالة كل كتاب. الكتب في بداية كل عام، يتلقى الطالب نموذج خاص بحالة كتبهم ويقومون بالتوقيع عليه. مع إعادة الطالب لكتبهم في نهاية كل عام، يتم تقييم 

 للمدرسة؛ وهناك رسوم مرتبطة بحالة الكتب المرتجعة فضالً على تكلفة استبدال الكتب المفقودة أو المتهالكة:المدرسية ترجع ملكيتها 

  125.00$ إلى 65.00استبدال الكتب النصية المفقودة أو المتهالكة: من$ 

  55.00$ إلى 15.00استبدال كتب التدريب المفقودة أو المتهالكة: من$ 

 الواجبات ويستخدم هذه األداة التنظيمية لمراقبة األداء األكاديمي. مما يُساعد على اطالع أولياء األمور بأخبار أطفالهم ويُمكن  دفاتر مؤرخة: يُسجل الطالب

 مجانية. LCSو APVA. االدفاتر المؤرخة لكل من 4.00استخدامها كوسيلة تواصل بين المنزل والمدرسة. تكلفة األكاديمية البحثية للصف السادس: $

 قبل المدرسة وبعدهاطة/ تجمعات أنش

يمات .1 مخ  كرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة وألعاب الصاالت ال

ية Flatbushمؤسسة  .2 نم ت ل يُصبح التسجيل للمساعدة في  2014/6/13وحتى  2013/9/17( بعد بدء العمل في البرنامج المدرسي من FDC) ل

 (718) 859-3800الواجب المنزلي والفنون والحرف والرياضيات والتشجيع اإليقاعي محدود. اتصل على 

 ب والقراءة ووسائل التقنية كما تتوافر الرياضيات للطالب المؤهلين أيًضا، تتضمن الحساأنشطة اليوم الدراسي الطويل .3

 

 البرامج الخاصة
 يستخدم برنامج التقنية المتكاملة أحدث ما توصلت له مختبرات الحاسوب للتطبيقات واالتصال باإلنترنت  .4

( سنوات للغة األجنبية والعلوم 3، بما في ذلك ثالثة )Ditmasفي  يقدم الفصل الرئيسي للموهوبين والمتفوقين برامج دعم للطالب المؤهلين طوال قيدهم .5

 المتكاملة لألرض والجبر واإلعداد المتحانات الثانوية المتخصصة وفصول الموهوبين وفرص خدمات المجتمع
Big Brothers/Big Sisters│ Spell Read & Text Connections │Just Words│ Wilson Learning │ELL Program: SIOP, RIGOR, 

Achieve3000/TeenBiz│ Word Generation │Story Studio │MSQI│ CFY & PowerMyLearning.com │Winter & Spring Concerts & more 

 مسؤوليات الطالب والقانون التأديبي
يُمكن البحث عنه في اإلدارة التعليمية لمدينة نيويورك تعتبر الئحة حقوق الطالب بمثابة دليل للطالب خالل سعيهم ليصبجوا مواطنين منتجين في مجتمع متنوع و

ونسيتي  قان بي ال تأدي  رصة أكبر لخدمة أنفسهم ومجتمعهم. . القبول الكامل للمسؤولية مع ممارسة الحقوق يُتيح للطالب فال

 عام 2013 قم بتنزيل بي ل تأدي ون ال قان  ودراسته مع خطابات ولي األمر وتعهدات السلوكيات ال

 األمر للحقوق والواجبات الئحة ولي 
حة قم بتنزيل ودراسة ياء الئ ور أول قوق األم لح بات ل واج  http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm :وال

 

 توقع النجاح
 يُمكنهم توقع النجاح! -مشاركتهم ومع بقاء أولياء األمور على اطالع بالمستجدات 

 يُرجى من أولياء األمور أخذ بعض الوقت لالطالع على هذه الصفحات؛ للتعرف على عدد من المصادر التعليمية القيمة: 

 /ParentsFamilies/ExpectSuccesshttp://schools.nyc.govتوقع النجاح: 

 enyic.org/education/parentguidehttp://www.thدليل المدرسة لألسر المهاجرة: 

 cademics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htmhttp://schools.nyc.gov/Aالتعليم بالمنزل: 

  http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm: العامة األساسية المعايير
schools.nyc.gov/ParentsFamilies   لمزيد من المعلومات اتصل علىface@schools.nyc.gov  212-374-4118أو. 

راء ال تهاون مع الكتابة على الجدران )الجرافيتي( . إذا تم ضبط طفلك يقوم بتخريب ممتلكات المدرسة، سيتم إحالته إلى الشرطة واتخاذ اإلج ملكية المدرسة:

 المناسب.

 

 

http://schools.nyc.gov/Academics/FitnessandHealth/CHAMPS/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/FitnessandHealth/CHAMPS/default.htm
http://fdconline.org/youth_detail.html
http://fdconline.org/
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess
http://www.thenyic.org/education/parentguide
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
mailto:face@schools.nyc.gov?subject=Parents%20As%20Partners!


 2014-2013 يل ويل األمردل

 

Ditmas I.S. 62|700 Cortelyou Rd|Brooklyn NY 11218 :718.693.7433|ف: 718.941.5450|ت  | www.ditmas.org   │ 7 ة|   ح ف ص  
T&I-20581 (Arabic) 
 

 )األجندة عرضة للتغيير(دة الفعاليات أجن

 عالمة تعريفية يةالفعال الخميس التاريخ اليوم

 عطلة مدرسية مارتن لوثر كينغ االب. ذكرى ميالد د   1/02/11 اإلثنين 

فعالية رابطة اولياء األمور  رقصة عيد الحب    0/11/11 الجمعة

 والمعلمين

-اإلثنين
 الجمعة

 عطلة مدرسية (متضمنة ذكرى ميالد واشنطن)إجازة منتصف الشتاء  0/01/11 0/11/11

 بطاقة تقرير الدرجات توزيع بطاقات تقرير الدرجات للفصل الثاني    0/02/11 األربعاء

 samtiDفعالية  م 0:22م إلى  0:02م ومن  0:22م إلى  1:22من : اجتماعات ولي األمر والمعلم   0/01/11 الخميس

اجتماع رابطة أولياء األمور  علمين اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين خالل مؤتمر أولياء األمور والم   0/01/11 الخميس

 والمعلمين
 تقرير التقدم توزيع تقارير التقدم للفصل الثالث   0/1/11 الثالثاء
فعالية رابطة اولياء األمور  أمسية سينما البيجامة    0/11/11 الجمعة

 والمعلمين
اجتماع رابطة أولياء األمور  ( لشرائح الفعاليات بالصورعرض )اجتماع ترشيحات رابطة أولياء األمور والمعلمين    0/11/11 األربعاء

 والمعلمين
&  1/0 1/1/11 الثالثاء

1/0/0211 
 اختبار اإلدارة التعليمية ( ALE)اختبار والية نيويورك لمهارات اللغة اإلنجليزية 

 بطاقة تقرير الدرجات توزيع بطاقات تقرير الدرجات للفصل الثالث   1/1/11 اإلثنين

 اختبار اإلدارة التعليمية (TAEAELEN)اختبار والية نيويورك في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  0/12/11 1/1/11 بعاءاألر
رابطة أولياء األمور اجتماع  اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين    1/1/11 األربعاء

 والمعلمين
 1يتم إنشاؤه الساعة )م  0-ص 12سوق السلع المستعملة لرابطة أولياء األمور والمعلمين من    1/10/11 السبت

 ( ص

فعالية رابطة اولياء األمور 

 والمعلمين

-اإلثنين
 الثالثاء

 ( تتضمن الجمعة الطيبة وعيد الفصح)إجازة الربيع  1/00/11 1/11/11
 0211أبريل  00د الطالب إلى المدرسة يوم األربعاء يعو

 عطلة مدرسية

فعالية رابطة اولياء األمور  الموعد البديل لسوق السلع المستعملة    1/02/11 السبت

 والمعلمين
&  0/1 1/02/11 األربعاء

0/0/0211 

 اختبار اإلدارة التعليمية اختبار والية نيويورك في الرياضيات

 اختبار اإلدارة التعليمية ( TAEAELEN)اختبار والية نيويورك في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  0/12/11 0/0/11 اإلثنين

 جاري توزيع خطابات الرفع محل النظر للفصل الرابع   0/10/11 الثالثاء

اجتماع رابطة أولياء األمور  اجتماع انتخابات رابطة أولياء األمور والمعلمين    0/11/11 عاءاألرب

 والمعلمين
 اختبار اإلدارة التعليمية اختبار والية نيويورك العملي في مادة العلوم  0/02/11 0/01/11 األربعاء

 عطلة مدرسية احتفال يوم ذكرى الجنود القتلي    0/02/11 اإلثنين

 اختبار اإلدارة التعليمية اختبار والية نيويورك النظري في العلوم   2/0/11 اإلثنين

 اختبار اإلدارة التعليمية أوصياء والية نيويورك 2/02/11 2/0/11 الثالثاء

 نصف يوم دراسي ص 11:10ينصرف الطالب الساعة  -نصف يوم كهنوتي    2/0/11 الثالثاء

 عطلة مدرسية اإلدارة التعليمية للعاملين  مؤتمر رئيس   2/0/11 الخميس

 EVPEفعالية  م 1الساعة  EVPEحفلة الربيع    2/2/11 الجمعة
 نصف يوم دراسي ص 11:10ينصرف الطالب الساعة  -نصف يوم كهنوتي    2/1/11 اإلثنين

 نصف يوم دراسي 11:10االنصراف ( توزيع بطاقات تقرير األداء)آخر يوم لجميع الطالب    2/02/11 الخميس

 مالحظات
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