
ماكل:2022للعامبریتننیومنطقةلمدارسالمدارسإلىالعودةدلیل
تحتاج معرفتة

نیومنطقةمدارسفيللمدرسةاألولللیومجاھزطالبكھلأغسطس!31األربعاء،یومھوبریتننیومنطقةمدارسفيدراسيیومأول
بریتن؟ قد تساعد المعلومات أدناه عائلتك في االستعداد لبدء العام الدراسي. إذا كان سؤالك یتعلق على وجھ التحدید بمدرسة طفلك، أو إذا لم

ھنا، باإلضافة إلىیمكن العثور على الدلیل الكامل للمدارستتم اإلجابة علیھ في عالمات التبویب أدناه، فیرجى التواصل مع مدرسة طفلك.
عنوانین البرید اإللكتروني وأرقام الھواتف.

من ھو المشرف الجدید؟
26ًبخبرةبریتننیوإلىجاسبرتونيالدكتوریأتي 18ًكونیتیكت.والیةفيالعامالتعلیممجالفيعاما فيالتحالفمناطقفيمنھاعاما

والیة كونیتیكت. بعد تولیھ دور المشرف في یولیو، قال الدكتور جاسبر إنھ فخور وسعید لتعیینھ في ھذا المنصب وإتاحة الفرصة لھ لتقدیم
خبرتھ إلى الطاولة فیما وصفھ بأنھ مناسب تماماً.

لقراءة المزید عن خلفیة الدكتور جاسبر، والخطط لمستقبل نیو بریتن، ومن ھو كشخص، راجع المقدمة الشخصیة التي صاغھا للمجتمع.

>انقر ھنا لقراءة المقدمة الشخصیة للدكتور جاسبر باللغة اإلنجلیزیة
>انقر ھنا لقراءة المقدمة الشخصیة للدكتور جاسبر باللغة اإلسبانیة

>أنقر ھنا لقراءة المقدمة الشخصیة للدكتور جاسبر باللغة العربیة

السادسالصفأو)Kindergarten(األطفالریاضیدخلونالذینللطالبالبدنيوالفحصالتطعیم/التحصینمتطلبات
والصف التاسع

فيالتاسع)(الصفالثانویةالمدرسةأوالسادس)(الصفاإلعدادیةالمدرسةأو)Kindergarten(األطفالریاضسیدخلطفلككانإذا
الخریف، فالرجاء مالحظة أن والیة كونیتیكت تتطلب أن یخضع جمیع األطفال الذین یلتحقون بھذه الصفوف لفحص بدني محدث

)Physical Exam(محدث.تطعیموسجل

یجب أن یكون لدى جمیع الطالب سجل تطعیم محدث ("سجل التحصین/ اللقاح") في ملف لدى ممرضة المدرسة. یمكن العثور على
متطلبات التطعیم في والیة كونیتیكت ھنا.

July(2020یولیو1فيبدنيلفحصطفلكخضعإذا طبیبمنتطلبأنسوىعلیكماجدید.بدنيفحصإلىیحتاجفلنبعده،أو)1
البرید اإللكترونيیمكن إرسال ھذا النموذج عن طریق.والمتوفر ھناطفلك أو العیادة الخاصة بطفلك إكمال نموذج الفحص البدني األزرق،

أو الفاكس أو البرید أو تسلیمھ إلى المدرسة االبتدائیة أو اإلعدادیة أو الثانویة لطفلك أو یمكنك التقاط صورة لجمیع صفحات النموذج بھاتفك
Jacqui(ماديجاكيبریتننیومدارسفيالتمریضمشرفةإلىوإرسالھا Maddy(علىاإللكترونيالبریدعبر

maddy@csdnb.orgضوئیاً،مسحھأواإللكترونيبالبریدالنموذجبإرسالقمتإذا.860-827-2273إلىالفاكسطریقعنأو
فیرجى تحویل النموذج األصلي المكتمل إلى الممرضة في مدرسة طفلك في الیوم األول من المدرسة.

School-based(المدرسیةالصحیةمراكزنافي("مجانیة")تكلفةوبدونمتاحةوالتطعیماتالبدنيالفحصسیكون Health Centers(
Pulaski(المتوسطةبالسكيمدرسةفيالموجودة Middle School(االبتدائیةجافنيومدرسة)Gaffney Elementary School(
Smalley(االبتدائیةسماليمدرسة Elementary School(الثانویةبریتننیوومدرسة)New Britain High School(ومركز
Roosevelt(المبكرللتعلیمروزفلت Early Learning Center.(

https://www.csdnb.org/schools.php
https://www.csdnb.org/schools.php
https://www.csdnb.org/pdf/news/Dr.%20Tony%20Gasper%20Introduction%20to%20Families.pdf
https://www.csdnb.org/pdf/news/Tony%20Gasper%20Introduction%20to%20Families%20Spanish.pdf
https://www.csdnb.org/pdf/news/Tony%20Gasper%20Introduction%20Arabic.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Publications/Immunization_Requirements.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Forms/HAR3.pdf
mailto:maddy@csdnb.org


School-based(المدرسیةالصحیةالمراكزھذهستكون Health Centers(مواعیدتحدیدویمكنكالدراسي،العامبدایةقبلمفتوحة
والموقع.والوقتالموعدیوملتحدیدبكباالتصالالعیادةطاقموسیقومرسالةاترك.475-269-6893بالرقماالتصالعبرلطفلك

New(بریتننیوفيالعامةالصحةإدارةالتطعیمات:إلىیحتاجونالذینللطالب britain Health Department،(88فيالواقعة
Prospect Street،19عنأعمارھمتقلالذینبریتننیوفياألطفاللجمیعالمجانیةالتطعیماتوتقدمالجمعةإلىاالثنینمنمفتوحة

متاحةالیومنفسفيالمواعید.860-826-3464علىالصحةإدارةمعموعدتحدیدفیمكنكالتطعیمات،إلىیحتاجطفلككانإذاعاماً.
Central(المركزيالتسجیلمكتبفيالمناوبةبالممرضةاالتصالفيتترددفالأسئلة،أيلدیككانإذاعادًة. Registration Office(
.860-223-5551الرقمعلىإلیھمالوصولیمكنوالذي

سیاسة مجلس اإلدارة الحالیة فیما یتعلق  بالكمامات/أغطیة الوجھ

وزارةطلبتاذااالبریتین،نیومدارسمبانيوزواروالطالبالموظفینلجمیعاختیاریةالوجھكمامات،2022مارس1مناعتباراً
التعلیم في والیة كونیتیكت خالف ذلك أو بموجب أمر طارئ من الحاكم أو بموجب قانون من جمعیة كونیتیكت العامة.

قد یقوم المشرف، بالتشاور مع وزارة الصحة في نیو بریتن، بإعادة فرض متطلبات الكمامات لمدة تصل إلى أسبوعین استجابًة لتفشي
المرض في المدرسة أو االرتفاع السریع في معدالت اإلصابة بالمجتمع. قد یتم تمدید ھذا بموافقة مجلس اإلدارة.

PowerSchool(سكولباورفيالوالدینحساببوابة Parent Portal(

PowerSchool(سكولباورفيالوالدینحساببوابة Parent Portal(المستویاتلجمیعواألوصیاءأمورھموأولیاءللطالبمتاحة
الدراسیة. إنھ تطبیق خصوصي یستند إلى الویب ویسمح للطالب وأولیاء األمور بمشاھدة الدرجات الحالیة والماضیة باإلضافة إلى الواجبات

الدراسیة والحضور. الغرض من ھذه األداة ھو تحسین التواصل بین الطالب والمعلمین وأولیاء األمور.

للوصول إلى البوابة الرئیسیة، سیحتاج أولیاء األمور واألوصیاء إلى إنشاء حساب مسجل. بمجرد إنشاء الحساب، قم بإضافة الطالب
حسابالىطالبعدةإضافةیمكنطالب.لكلالمخصصة)AccessPassword(المروروكلمة)AccessID(الدخولمعرفباستخدام

PowerSchool(سكولباورفيالوالدینحساببوابة Parent Portal.(الوالدینبوابةفيمنفصلةحساباتإنشاءاألوصیاءلجمیعیمكن
PowerSchool(سكولباورفي Parent Portal(الدخولمعرفنفسباستخداملطالبھم)AccessID(المروروكلمة

)AccessPassword.(

تتمكنحتى)AccessPassword(المروركلمةو)AccessID(الدخولمعرفلدیكیكنلمإذاطفلكمدرسةبسكرتیراالتصالیرجى
PowerSchool(سكولباورفيالوالدینبوابةحسابإعدادمن Parent Portal.(

للوصول السریع، قد ترغب في إضافة ھذا الرابط إلى قائمة "المفضالت" على جھازواتبع اإلرشادات إلعداد حسابك:انقر فوق ھذا الرابط
الكمبیوتر في منزلك.

یرجى تذكر أھمیة الخصوصیة وعدم مشاركة أسم المستخدم أو الكلمة السریة عند الدخول إلى بوابة الوالدین والتحقق من درجات الطالب.
أدناه، ستجد المزید من المعلومات التفصیلیة، بما في ذلك تعلیمات الدخول إلى بوابة الوالدین و على األسئلة المتداولة.

إذا كنت ال تزال تواجھ مشكالت في التسجیل أو الوصول إلى حسابك، فیرجى االتصال بالمكتب الرئیسي لمدرستك. یمكنك أیضاً االتصال
8ًالساعةبینلدیناالتكنولوجیاخدماتبمكتب أو860-832-4692الرقمعلىالجمعة)إلىاالثنین(منمساًء4-صباحا
وسیتابعوقتأيفيالفنیةالمساعدةلطلببناالخاصالنموذجملئیمكنكذلك،إلىباإلضافة(اإلنجلیزیة/اإلسبانیة).1223-801-860

معك أحد األشخاص في أقرب وقت ممكن.

https://ps.csdnb.org/public/
https://sites.google.com/csdnbstaff.org/csdnb-dab/help


iPhone(آندرویدوآیفونأجھزةمنلكلتنزیلھیمكنتطبیقیوجد and Android.(عبرحسابإنشاءأوالًعلیكیجبذلك،ومع
دخولمعرفیوجدبحسابك.التطبیقربطمنتتمكنأنقبل)Password(المروروكلمة)AccessID(الدخولمعرفوإدخالالموقع

)AccessID(مروروكلمة)Password(ھوالمنطقةرمزطفل.لكلمختلفتانWDFH.

PowerSchool(الوالدینحساببوابةحولوالمواردالمعلوماتمنمزیدعلىللحصولھناانقر> Parent Portal(

باللغة االنجلیزیة> انقر ھنا للحصول على مقطع فیدیو حول كیفیة إنشاء حساب الوالدین

>أنقر ھنا للحصول على مقطع فیدیو حول كیفیة إنشاء حساب الوالدین باللغة العربیة

PowerSchool(سكولباورتطبیقحولتعلیماتعلىللحصولھنا>انقر App(

)PowerSchool(سكولالباورفياألموروأولیاءالطالبمواردمركزإلىللوصولھناانقر>

التسجیل

یجب على جمیع الطالب الذین یدخلون مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة التسجیل وتحدید موعد وإحضار جمیع المستندات المطلوبة إلى
Central(المركزيالتسجیلمكتب Registration Office.(الثانویةبریتننیومدرسةیدخلونالذینللطالبھوالوحیداالستثناء

)New Britain High School(110فيالواقعةنفسھاالمدرسةفيالتسجیلإلىیحتاجونحیثIMill Street.المعلوماتمنلمزید
.یرجى النقر ھناحول كیفیة تسجیل طفلك في مدرسة نیو بریتن الثانویة،

یرجى مالحظة أنھ عندما یسجل طالب في مدرسة في منطقة تعلیمیة جدیدة، یجب على منطقة المدرسة الجدیدة تقدیم إشعار خطي بھذا
بنقل)1(بالمدرسةسابقاًالطالبفیھاالتحقالتيالمدرسةمنطقةتقومأنیجبسابقاً.الطالببھاالتحقالتيالتعلیمیةالمنطقةإلىالتسجیل
أواألمروليیقدملمإذا)2(واإلشعار،ھذااستالمبعدأیامعشرةیتجاوزالموعدفيالجدیدةالمدرسةمنطقةإلىالطالبتعلیمسجالت

وصي الطالب تفویضاًَ خطیاً لنقل ھذه السجالت، یجب إرسال إشعار إلى الوالد أو الوصي بأبالغة عن نقل السجالت في نفس الوقت الذي یتم
فیھ نقل السجالت.

8:30ًالساعةمنالمركزيالتسجیلمكتبیفتح خاللوعربيإسبانيمترجمیتوفرالجمعة.إلىاالثنینمنظھراً،2:00حتىصباحا
ساعات العمل. لدینا خدمات خط للغات والذي یوفر ترجمة لعدة لغات. للحصول على مزید من المعلومات، اتصل بمكتب التسجیل المركزي

اإلنترنت.شبكةعلىالمركزيالتسجیلمكتبصفحةبزیارةقمأو860-223-5501علىبریتننیولمنطقة

اإلنجلیزیةاللغة-2023-2022الدراسيللعامللتسجیلھنا>انقر

الوجبات المدرسیة

Community(للمجتمعاألھلیةتموینفيالموحدةبریتننیومنطقةمدارستشارك Eligibility Provision(الوطنيالبرنامجمنكجزء
لجمیعمجانیةوغداءفطوروجبةالمشاركةوالمدارسالمناطقتقدمالشرط،ھذابموجب.2023-2022الدراسيللعامالمدرسيللغداء

الطالب في جمیع األوقات.

https://www.csdnb.org/powerschool-overview.php
https://www.youtube.com/watch?v=F4f-jx5gTWU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=KOD0ZXyvfIE
https://sites.google.com/csdnbstaff.org/csdnb-dab/help/how-tos/psparentportal
https://www.powerschool.com/parent-student-resource-center/
https://www.csdnb.org/nbhs-registration
https://www.csdnb.org/central-registration/
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=31820&culture=en


یمكن لجمیع الطالب المسجلین في مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة المشاركة في برنامج اإلفطار المدرسي وبرنامج الغداء المدرسي
الوطني مجاناً. لم تعد طلبات دخل األسرة مطلوبة لتحدید األھلیة للحصول على وجبات مجانیة أو منخفضة السعر في المدارس المشاركة في

برنامج تموین األھلیة للمجتمع.

سیتم تقدیم وجبتي اإلفطار والغداء مجاناً لجمیع الطالب الذین یحضرون إلى مدارس منطقة نیو بریتن العامة.

Ann(ألفانوآنبــاالتصالیرجىاإلضافیة،المعلوماتعلىللحصول Alfano،(نیومنطقةمدارسفيالمالیةالشؤونمدیرمساعدة
272iالعنوانعلىالموحدةبریتن Main Street, New Britain, CT .860-827-2255علىاالتصالأو06051

جداول المدارس
الموقع اإللكترونياحتفظ بھا كما ھي

أجھزة الطالب والتأمین على األجھزة

نعلم جمیعاً أن الحوادث یمكن أن تحدث. بدون برنامج تأمین جھاز الطالب الخاص بـمدارس منطقة نیو بریتن، قد تكون في مأزق من أجل
الطالبلحمایةدراسي)عاملكلأمریكیاًدوالرا20ً(الطالبأجھزةتأمینبرنامجتصمیمتماالستبدال.تكالیفأوالمكلفةالجھازإصالحات
الطالب.منخطأوجودعدمبسببفیھعطلحدوثأوللطالبإصدارهتمالذيChromebookالـجھازتلفحالةفيوالعائالت

تحتفظ مدارس منطقة نیو بریتن بالحق في فرض تكلفة االستبدال بالكامل على الطالب إذا تم تحدید أن إھمال الطالب ھو سبب الضرر. ھذه
سنویاً.التأمینتجدیدیجبالتالي.الدراسيالعاممناألولالیومحتى2023-2022الدراسيللعاماألولالیوممنالمفعولساریةالتغطیة

>انقر ھنا لمعرفة المزید حول برنامج تأمین أجھزة الطالب التابع لـمدارس منطقة نیو بریتن أو تسجیل الدخول الى البرنامج.

قائمة المستلزمات المدرسیة

للمساعدة في إرشادك أثناء التسوق لطالبك، وضعنا قائمة مستلزمات موحدة  لكل مستویات الصفوف. یرجى مالحظة أن ھذه توصیات فقط-
ستأتي إرشادات إضافیة من مدرسة ومعلم طفلك في األسبوع األول من المدرسة. إذا كان لدیك أي أسئلة تتعلق بالزي المدرسي على وجھ

رسائل البریدھنا یمكن العثور على دلیل كامل للمدارس، باإلضافة إلىالتحدید یرجى التواصل بالمكتب الرئیسي في مدرسة طفلك.
اإللكتروني وأرقام الھواتف.

> انقر ھنا لعرض أقتراحات قائمة المستلزمات المدرسیة لجمیع مستویات الصفوف

المواصالت

ستكون وسائل المواصالت المنتظمة متاحة للطالب الذین یعیشون خارج دائرة مشیھم. سیتم توفیر وسائل نقل خاصة للطالب
للعامبالمواصالتالمتعلقةالمعلوماتإرسالسیتم).504(الخصوصیةالتعلیمخطةأو)IEP(الفردیةالتعلیمخطةلدیھمالذین

من)PowerSchool(سكولالباورفيمعلوماتكتحدیثمنالتأكدالرجاءأغسطس.شھرمنتصففيبالبریدالقادمالدراسي
كامل للمدارس، باإلضافة إلى رسائل البرید اإللكتروني وأرقام الھواتف.ھنا یمكن العثور على دلیلخالل االتصال بمدرسة طفلك.

سیاسة الزي المدرسي

https://www.csdnb.org/checklist/?fbclid=IwAR1bmM-H4_faw5ZIEEm9xRsIMt_MnmTVZdVSzBhC2dBV6Zpitp7n9_r6ZZ4
https://csdnb.org/csdnb-student-device-insurance.php
https://www.csdnb.org/schools.php
https://www.csdnb.org/schools.php
https://www.csdnb.org/schools.php


صوت مجلس التعلیم في نیو بریتن على إعادة سیاسة الزي المدرسي والذي كان مطبق قبل جائحة كورونا للطالب في صفوف ریاض
للعائالت.األلوانخیاراتمنالمزیدلتوفیرمصممةتغییراتمعالثامنالصفوحتى)Kindergarten(األطفال

خالل شھري مایو ویونیو، دعت مدارس منطقة نیو بریتن اآلباء واألوصیاء لمشاركة تفضیالتھم فیما یتعلق بالزي الرسمي عبر بوابة حساب
PowerSchool(الوالدین Parent Portal.(صوتیةرسالةعبراألمورأولیاءإلىمباشراتصالإرسالتم)School messenger(

یدعوھم من خاللھا للمشاركة عن تفضیالتھم. غالبیة المجیبین یؤیدون إعادة سیاسة الزي المدرسي. تم استخدام ھذه المعلومات إلبالغ قرار
مجلس التعلیم.

في محاولة لزیادة المرونة، تتضمن السیاسة المعدلة زیاً موحداً  لصفوف ریاض األطفال وحتى الصف الثامن یتكون من قمیص بولو أبیض
أو أزرق غامق أو أحمر أو أصفر بیاقة ، وبنطلون كاكي أو أزرق غامق أو أسود، وتنانیر، و بنطلون قصیر (بطول الركبة)، أو تنورة مرفقة

بالنسبةصعوبةأكثراألمرجعلتربماوالتيبالمدرسةخاصةألواناختیاراتالسابقةالمدرسيالزيسیاسةتضمنت).Skort(بنطلونمع
للعائالت التي قد تغیر المدارس على مدار العام أو تنقل المالبس إلى اآلخرین. في مدرسة نیو بریتن الثانویة، ستعود توقعات مالبس الطالب

إلى اإلرشادات المستخدمة قبل جائحة كورونا.

قرر مجلس التعلیم في منطقة نیو بریتن أن التنظیم المعقول للمالبس المدرسیة یمكن أن یعزز االھتمامات التعلیمیة المھمة عن طریق الحد
من عوامل التشتیت وتقلیل التشویش وتحسین المجتمع المدرسي والفخر بالمدرسة. باإلضافة إلى ذلك، یضمن تنفیذ الزي المدرسي أن تقدم

المدارس حالً لبعض الفوارق االجتماعیة، وتوفر فرصاً متكافئة داخل البیئة التعلیمیة وتحافظ على تركیز التحصیل األكادیمي.

2022یولیو11فيمراجعتھاتمتوالتياألنجلیزیة،باللغةالكاملةالسیاسةلقراءةھنا>انقر

2022یولیو11فيمراجعتھاتمتوالتياإلسبانیة،باللغةالكاملةالسیاسةلقراءةھناانقر>

2022یولیو11فيمراجعتھاتمتوالتيالعربیة،باللغةالكاملةالسیاسةلقراءةھناانقر>

https://www.csdnb.org/pdf/Board-Policies/5000/5132.10-School-Attire.pdf
https://www.csdnb.org/pdf/2022-2023/Spanish%20School%20Attire%20Board%20Policy.docx.pdf
https://www.csdnb.org/pdf/2022-2023/Arabic%20School%20Attire%20Policy.docx.pdf

