دليل العودة إلى المدارس لمدارس منطقة نيو بريتن للعام  :2022كل ما
تحتاج معرفتة
أول يوم دراسي في مدارس منطقة نيو بريتن هو يوم األربعاء 31 ،أغسطس! هل طالبك جاهز لليوم األول للمدرسة في مدارس منطقة نيو
بريتن؟ قد تساعد المعلومات أدناه عائلتك في االستعداد لبدء العام الدراسي .إذا كان سؤالك يتعلق على وجه التحديد بمدرسة طفلك ،أو إذا لم
تتم اإلجابة عليه في عالمات التبويب أدناه ،فيرجى التواصل مع مدرسة طفلك .يمكن العثور على الدليل الكامل للمدارس هنا ،باإلضافة إلى
عنوانين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف.

من هو المشرف الجديد؟

يأتي الدكتور توني جاسبر إلى نيو بريتن بخبرة  26عاما ً في مجال التعليم العام في والية كونيتيكت 18 .عاما ً منها في مناطق التحالف في
والية كونيتيكت .بعد توليه دور المشرف في يوليو ،قال الدكتور جاسبر إنه فخور وسعيد لتعيينه في هذا المنصب وإتاحة الفرصة له لتقديم
خبرته إلى الطاولة فيما وصفه بأنه مناسب تماما ً.
لقراءة المزيد عن خلفية الدكتور جاسبر ،والخطط لمستقبل نيو بريتن ،ومن هو كشخص ،راجع المقدمة الشخصية التي صاغها للمجتمع.
>انقر هنا لقراءة المقدمة الشخصية للدكتور جاسبر باللغة اإلنجليزية
>انقر هنا لقراءة المقدمة الشخصية للدكتور جاسبر باللغة اإلسبانية
>أنقر هنا لقراءة المقدمة الشخصية للدكتور جاسبر باللغة العربية

متطلبات التطعيم/التحصين والفحص البدني للطالب الذين يدخلون رياض األطفال ( )Kindergartenأو الصف السادس
والصف التاسع
إذا كان طفلك سيدخل رياض األطفال ( )Kindergartenأو المدرسة اإلعدادية (الصف السادس) أو المدرسة الثانوية (الصف التاسع) في
الخريف ،فالرجاء مالحظة أن والية كونيتيكت تتطلب أن يخضع جميع األطفال الذين يلتحقون بهذه الصفوف لفحص بدني محدث
( )Physical Examوسجل تطعيم محدث.
يجب أن يكون لدى جميع الطالب سجل تطعيم محدث ("سجل التحصين /اللقاح") في ملف لدى ممرضة المدرسة .يمكن العثور على
متطلبات التطعيم في والية كونيتيكت هنا.
إذا خضع طفلك لفحص بدني في  1يوليو  )July 1( 2020أو بعده ،فلن يحتاج إلى فحص بدني جديد .ما عليك سوى أن تطلب من طبيب
طفلك أو العيادة الخاصة بطفلك إكمال نموذج الفحص البدني األزرق ،والمتوفر هنا .يمكن إرسال هذا النموذج عن طريق البريد اإللكتروني
أو الفاكس أو البريد أو تسليمه إلى المدرسة االبتدائية أو اإلعدادية أو الثانوية لطفلك أو يمكنك التقاط صورة لجميع صفحات النموذج بهاتفك
وإرسالها إلى مشرفة التمريض في مدارس نيو بريتن جاكي مادي ( )Jacqui Maddyعبر البريد اإللكتروني على
 maddy@csdnb.orgأو عن طريق الفاكس إلى  .860-827-2273إذا قمت بإرسال النموذج بالبريد اإللكتروني أو مسحه ضوئياً،
فيرجى تحويل النموذج األصلي المكتمل إلى الممرضة في مدرسة طفلك في اليوم األول من المدرسة.
سيكون الفحص البدني والتطعيمات متاحة وبدون تكلفة ("مجانية") في مراكزنا الصحية المدرسية ()School-based Health Centers
الموجودة في مدرسة بالسكي المتوسطة ( )Pulaski Middle Schoolومدرسة جافني االبتدائية ()Gaffney Elementary School
مدرسة سمالي االبتدائية ( )Smalley Elementary Schoolومدرسة نيو بريتن الثانوية ( )New Britain High Schoolومركز
روزفلت للتعليم المبكر (.)Roosevelt Early Learning Center

ستكون هذه المراكز الصحية المدرسية ( )School-based Health Centersمفتوحة قبل بداية العام الدراسي ،ويمكنك تحديد مواعيد
لطفلك عبر االتصال بالرقم  .475-269-6893اترك رسالة وسيقوم طاقم العيادة باالتصال بك لتحديد يوم الموعد والوقت والموقع.
للطالب الذين يحتاجون إلى التطعيمات :إدارة الصحة العامة في نيو بريتن ( ،)New britain Health Departmentالواقعة في 88
 ،Prospect Streetمفتوحة من االثنين إلى الجمعة وتقدم التطعيمات المجانية لجميع األطفال في نيو بريتن الذين تقل أعمارهم عن 19
عاما ً .إذا كان طفلك يحتاج إلى التطعيمات ،فيمكنك تحديد موعد مع إدارة الصحة على  .860-826-3464المواعيد في نفس اليوم متاحة
عاد ًة .إذا كان لديك أي أسئلة ،فال تتردد في االتصال بالممرضة المناوبة في مكتب التسجيل المركزي ()Central Registration Office
والذي يمكن الوصول إليهم على الرقم .860-223-5551

سياسة مجلس اإلدارة الحالية فيما يتعلق بالكمامات/أغطية الوجه
اعتباراً من  1مارس  ،2022كمامات الوجه اختيارية لجميع الموظفين والطالب وزوار مباني مدارس نيو بريتين ،اال اذا طلبت وزارة
التعليم في والية كونيتيكت خالف ذلك أو بموجب أمر طارئ من الحاكم أو بموجب قانون من جمعية كونيتيكت العامة.
ً
استجابة لتفشي
قد يقوم المشرف ،بالتشاور مع وزارة الصحة في نيو بريتن ،بإعادة فرض متطلبات الكمامات لمدة تصل إلى أسبوعين
المرض في المدرسة أو االرتفاع السريع في معدالت اإلصابة بالمجتمع .قد يتم تمديد هذا بموافقة مجلس اإلدارة.

بوابة حساب الوالدين في باور سكول ()PowerSchool Parent Portal
بوابة حساب الوالدين في باور سكول ( )PowerSchool Parent Portalمتاحة للطالب وأولياء أمورهم واألوصياء لجميع المستويات
الدراسية .إنه تطبيق خصوصي يستند إلى الويب ويسمح للطالب وأولياء األمور بمشاهدة الدرجات الحالية والماضية باإلضافة إلى الواجبات
الدراسية والحضور .الغرض من هذه األداة هو تحسين التواصل بين الطالب والمعلمين وأولياء األمور.
للوصول إلى البوابة الرئيسية ،سيحتاج أولياء األمور واألوصياء إلى إنشاء حساب مسجل .بمجرد إنشاء الحساب ،قم بإضافة الطالب
باستخدام معرف الدخول ( )AccessIDوكلمة المرور ( )AccessPasswordالمخصصة لكل طالب .يمكن إضافة عدة طالب الى حساب
بوابة حساب الوالدين في باور سكول ( .)PowerSchool Parent Portalيمكن لجميع األوصياء إنشاء حسابات منفصلة في بوابة الوالدين
في باور سكول ( )PowerSchool Parent Portalلطالبهم باستخدام نفس معرف الدخول ( )AccessIDوكلمة المرور
(.)AccessPassword
يرجى االتصال بسكرتير مدرسة طفلك إذا لم يكن لديك معرف الدخول ( )AccessIDو كلمة المرور ( )AccessPasswordحتى تتمكن
من إعداد حساب بوابة الوالدين في باور سكول (.)PowerSchool Parent Portal
انقر فوق هذا الرابط واتبع اإلرشادات إلعداد حسابك :للوصول السريع ،قد ترغب في إضافة هذا الرابط إلى قائمة "المفضالت" على جهاز
الكمبيوتر في منزلك.
يرجى تذكر أهمية الخصوصية وعدم مشاركة أسم المستخدم أو الكلمة السرية عند الدخول إلى بوابة الوالدين والتحقق من درجات الطالب.
أدناه ،ستجد المزيد من المعلومات التفصيلية ،بما في ذلك تعليمات الدخول إلى بوابة الوالدين و على األسئلة المتداولة.
إذا كنت ال تزال تواجه مشكالت في التسجيل أو الوصول إلى حسابك ،فيرجى االتصال بالمكتب الرئيسي لمدرستك .يمكنك أيضا ً االتصال
بمكتب خدمات التكنولوجيا لدينا بين الساعة  8صباحا ً  4 -مسا ًء (من االثنين إلى الجمعة) على الرقم  860-832-4692أو
( 860-801-1223اإلنجليزية/اإلسبانية) .باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك ملئ النموذج الخاص بنا لطلب المساعدة الفنية في أي وقت وسيتابع
معك أحد األشخاص في أقرب وقت ممكن.

يوجد تطبيق يمكن تنزيله لكل من أجهزة آيفون و آندرويد ( .)iPhone and Androidومع ذلك ،يجب عليك أوالً إنشاء حساب عبر
الموقع وإدخال معرف الدخول ( )AccessIDوكلمة المرور ( )Passwordقبل أن تتمكن من ربط التطبيق بحسابك .يوجد معرف دخول
( )AccessIDوكلمة مرور ( )Passwordمختلفتان لكل طفل .رمز المنطقة هو .WDFH
> انقر هنا للحصول على مزيد من المعلومات والموارد حول بوابة حساب الوالدين ()PowerSchool Parent Portal
> انقر هنا للحصول على مقطع فيديو حول كيفية إنشاء حساب الوالدين باللغة االنجليزية
>أنقر هنا للحصول على مقطع فيديو حول كيفية إنشاء حساب الوالدين باللغة العربية
>انقر هنا للحصول على تعليمات حول تطبيق باور سكول ()PowerSchool App
> انقر هنا للوصول إلى مركز موارد الطالب وأولياء األمور في الباور سكول ()PowerSchool

التسجيل
يجب على جميع الطالب الذين يدخلون مدارس منطقة نيو بريتن الموحدة التسجيل وتحديد موعد وإحضار جميع المستندات المطلوبة إلى
مكتب التسجيل المركزي ( .)Central Registration Officeاالستثناء الوحيد هو للطالب الذين يدخلون مدرسة نيو بريتن الثانوية
( )New Britain High Schoolحيث يحتاجون إلى التسجيل في المدرسة نفسها الواقعة في  .110IMill Streetلمزيد من المعلومات
حول كيفية تسجيل طفلك في مدرسة نيو بريتن الثانوية ،يرجى النقر هنا.
يرجى مالحظة أنه عندما يسجل طالب في مدرسة في منطقة تعليمية جديدة ،يجب على منطقة المدرسة الجديدة تقديم إشعار خطي بهذا
التسجيل إلى المنطقة التعليمية التي التحق بها الطالب سابقا ً .يجب أن تقوم منطقة المدرسة التي التحق فيها الطالب سابقا ً بالمدرسة ( )1بنقل
سجالت تعليم الطالب إلى منطقة المدرسة الجديدة في موعد ال يتجاوز عشرة أيام بعد استالم هذا اإلشعار ،و ( )2إذا لم يقدم ولي األمر أو
وصي الطالب تفويضا ًَ خطيا ً لنقل هذه السجالت ،يجب إرسال إشعار إلى الوالد أو الوصي بأبالغة عن نقل السجالت في نفس الوقت الذي يتم
فيه نقل السجالت.
يفتح مكتب التسجيل المركزي من الساعة  8:30صباحا ً حتى  2:00ظهراً ،من االثنين إلى الجمعة .يتوفر مترجم إسباني وعربي خالل
ساعات العمل .لدينا خدمات خط للغات والذي يوفر ترجمة لعدة لغات .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمكتب التسجيل المركزي
لمنطقة نيو بريتن على  860-223-5501أو قم بزيارة صفحة مكتب التسجيل المركزي على شبكة اإلنترنت.
>انقر هنا للتسجيل للعام الدراسي  -2023-2022اللغة اإلنجليزية

الوجبات المدرسية
تشارك مدارس منطقة نيو بريتن الموحدة في تموين األهلية للمجتمع ( )Community Eligibility Provisionكجزء من البرنامج الوطني
للغداء المدرسي للعام الدراسي  .2023-2022بموجب هذا الشرط ،تقدم المناطق والمدارس المشاركة وجبة فطور وغداء مجانية لجميع
الطالب في جميع األوقات.

يمكن لجميع الطالب المسجلين في مدارس منطقة نيو بريتن الموحدة المشاركة في برنامج اإلفطار المدرسي وبرنامج الغداء المدرسي
الوطني مجانا ً .لم تعد طلبات دخل األسرة مطلوبة لتحديد األهلية للحصول على وجبات مجانية أو منخفضة السعر في المدارس المشاركة في
برنامج تموين األهلية للمجتمع.
سيتم تقديم وجبتي اإلفطار والغداء مجانا ً لجميع الطالب الذين يحضرون إلى مدارس منطقة نيو بريتن العامة.
للحصول على المعلومات اإلضافية ،يرجى االتصال بــ آن ألفانو ( ،)Ann Alfanoمساعدة مدير الشؤون المالية في مدارس منطقة نيو
بريتن الموحدة على العنوان  272i Main Street, New Britain, CT 06051أو االتصال على .860-827-2255

جداول المدارس
احتفظ بها كما هي الموقع اإللكتروني

أجهزة الطالب والتأمين على األجهزة
نعلم جميعا ً أن الحوادث يمكن أن تحدث .بدون برنامج تأمين جهاز الطالب الخاص بـمدارس منطقة نيو بريتن ،قد تكون في مأزق من أجل
إصالحات الجهاز المكلفة أو تكاليف االستبدال .تم تصميم برنامج تأمين أجهزة الطالب ( 20دوالراً أمريكيا ً لكل عام دراسي) لحماية الطالب
والعائالت في حالة تلف جهاز الـ  Chromebookالذي تم إصداره للطالب أو حدوث عطل فيه بسبب عدم وجود خطأ من الطالب.
تحتفظ مدارس منطقة نيو بريتن بالحق في فرض تكلفة االستبدال بالكامل على الطالب إذا تم تحديد أن إهمال الطالب هو سبب الضرر .هذه
التغطية سارية المفعول من اليوم األول للعام الدراسي  2023-2022حتى اليوم األول من العام الدراسي التالي .يجب تجديد التأمين سنويا ً.
>انقر هنا لمعرفة المزيد حول برنامج تأمين أجهزة الطالب التابع لـمدارس منطقة نيو بريتن أو تسجيل الدخول الى البرنامج.

قائمة المستلزمات المدرسية
للمساعدة في إرشادك أثناء التسوق لطالبك ،وضعنا قائمة مستلزمات موحدة لكل مستويات الصفوف .يرجى مالحظة أن هذه توصيات فقط-
ستأتي إرشادات إضافية من مدرسة ومعلم طفلك في األسبوع األول من المدرسة .إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بالزي المدرسي على وجه
التحديد يرجى التواصل بالمكتب الرئيسي في مدرسة طفلك .هنا يمكن العثور على دليل كامل للمدارس ،باإلضافة إلى رسائل البريد
اإللكتروني وأرقام الهواتف.
> انقر هنا لعرض أقتراحات قائمة المستلزمات المدرسية لجميع مستويات الصفوف

المواصالت
ستكون وسائل المواصالت المنتظمة متاحة للطالب الذين يعيشون خارج دائرة مشيهم .سيتم توفير وسائل نقل خاصة للطالب
الذين لديهم خطة التعليم الفردية ( )IEPأو خطة التعليم الخصوصية ( .)504سيتم إرسال المعلومات المتعلقة بالمواصالت للعام
الدراسي القادم بالبريد في منتصف شهر أغسطس .الرجاء التأكد من تحديث معلوماتك في الباور سكول ( )PowerSchoolمن
خالل االتصال بمدرسة طفلك .هنا يمكن العثور على دليل كامل للمدارس ،باإلضافة إلى رسائل البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف.
سياسة الزي المدرسي

صوت مجلس التعليم في نيو بريتن على إعادة سياسة الزي المدرسي والذي كان مطبق قبل جائحة كورونا للطالب في صفوف رياض
األطفال ( )Kindergartenوحتى الصف الثامن مع تغييرات مصممة لتوفير المزيد من خيارات األلوان للعائالت.
خالل شهري مايو ويونيو ،دعت مدارس منطقة نيو بريتن اآلباء واألوصياء لمشاركة تفضيالتهم فيما يتعلق بالزي الرسمي عبر بوابة حساب
الوالدين ( .)PowerSchool Parent Portalتم إرسال اتصال مباشر إلى أولياء األمور عبر رسالة صوتية ()School messenger
يدعوهم من خاللها للمشاركة عن تفضيالتهم .غالبية المجيبين يؤيدون إعادة سياسة الزي المدرسي .تم استخدام هذه المعلومات إلبالغ قرار
مجلس التعليم.
في محاولة لزيادة المرونة ،تتضمن السياسة المعدلة زيا ً موحداً لصفوف رياض األطفال وحتى الصف الثامن يتكون من قميص بولو أبيض
أو أزرق غامق أو أحمر أو أصفر بياقة  ،وبنطلون كاكي أو أزرق غامق أو أسود ،وتنانير ،و بنطلون قصير (بطول الركبة) ،أو تنورة مرفقة
مع بنطلون ( .)Skortتضمنت سياسة الزي المدرسي السابقة اختيارات ألوان خاصة بالمدرسة والتي ربما جعلت األمر أكثر صعوبة بالنسبة
للعائالت التي قد تغير المدارس على مدار العام أو تنقل المالبس إلى اآلخرين .في مدرسة نيو بريتن الثانوية ،ستعود توقعات مالبس الطالب
إلى اإلرشادات المستخدمة قبل جائحة كورونا.
قرر مجلس التعليم في منطقة نيو بريتن أن التنظيم المعقول للمالبس المدرسية يمكن أن يعزز االهتمامات التعليمية المهمة عن طريق الحد
من عوامل التشتيت وتقليل التشويش وتحسين المجتمع المدرسي والفخر بالمدرسة .باإلضافة إلى ذلك ،يضمن تنفيذ الزي المدرسي أن تقدم
المدارس حالً لبعض الفوارق االجتماعية ،وتوفر فرصا ً متكافئة داخل البيئة التعليمية وتحافظ على تركيز التحصيل األكاديمي.
>انقر هنا لقراءة السياسة الكاملة باللغة األنجليزية ،والتي تمت مراجعتها في  11يوليو 2022
> انقر هنا لقراءة السياسة الكاملة باللغة اإلسبانية ،والتي تمت مراجعتها في  11يوليو 2022
> انقر هنا لقراءة السياسة الكاملة باللغة العربية ،والتي تمت مراجعتها في  11يوليو 2022

