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 ل دلي

 الطالب/أولياء األمور

 

 

 
 

 نؤمن بأن الق ادة بمقدورهم أن ُيغيروا العالم
 !قوتنا تكمن في تنوعنا
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 :األمور أولياء أعزاءنا
 

 أم أني وبحكم عاما 20 على يزيد لما كمعلمة خبرتي وبحكم.  الجديد مريكيلأل تشابمان ناهد ألكاديمية مديرةك أعمل أن يُسعدني
 .  والنمو بالتعلم أطفالكم فيها يتمتع آمنة بيئة على الحصول أهمية مدى مأتفه فإنني لطفلين،

 
 تعلم طفلكم يستطيع حيث المحبة تملؤها آمنة بيئة توفير تحقيق؛  فناهد يتمثل ,الجديد مريكيلأل تشابمان ناهد أكاديمية في

 .رهاوغي المتحدة الواليات في ناجحا يكون حتى الضرورية اإلنجليزية اللغة مهارات
 

 به القيام بمقدورنا شيء أي هناك كان إذا.  مدرسية خبرة بأفضل يتمتع طفلكم أن من للتأكد أسرتكم مع بالعمل ملتزمون نحن
 .بنا االتصال في تترددوا أال حضراتكم من فنرجوا العملية، هذه خالل من لدعمكم

 
 .وأسرتكم طفلكم مع للعمل نتطلع ونحن

 
 ،ماالحترا فائق بقبول وتفضلوا

 كوناواي. إل نيكول/ د
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 ؟ رمزنا هو الفهد لماذا

 الذين األطفال أجل من بشغف حاربت ولطالما بالقوة تتمتع محامية نتكا تشابمان، ناهد/ السيدة وهي لألكاديمية، المؤسس إن
 في ومثابرة متحمسة ذلكك كانت فقد وأسلوبها، منهجها في وودودة عطوفة كانت أنها ورغم.  العالم أنحاء جميع من إلينا أتوا

 بالقوة يتمتع الفهد أن حين وفي المنطلق، هذا ومن.  العامة لويس سانت مدارس في اإلنجليزية اللغة متعلمي لتعليم الطريق تمهيد
 . صوت له يُسمع وال يزأر ال فإنه والشراسة،

 الرسالة
 

 العالم يُغيروا أن بمقدورهم القادة بأن نؤمن نحن
 

 الرؤية
 

 .ى بصفات القيادة لتحقيق النجاح في المستقبل في حين أننا نخدم الطفل ككلنحن نتأس
 

 الفهد مهمة
 

 !العالم يُغيروا أن بمقدورهم القادة
 !قائد أنا
 .مخلص أنا
 .متفهم شخص أنا
 .وممتن شاكر أنا

 .مؤتمن أنا
 !قائد أنا

 !العالم أُغير أنا
 

 الجديد لألمريكي تشابمان ناهد ألكاديمية لرئيسيا المكتب
 

، وهو الباب الذي يواجه مباشرة جراند 4كائن في المبنى رقم  الجديد مريكيلألرئيسي ألكاديمية ناهد تشابمان المكتب ال
Blvd. Grand .  المكتب الرئيسي لألكاديمية بالنسبة لكافة األمور المتصلة بالمدرسة، ينبغي على أولياء األمور زيارة.  

  .المكتب الرئيسي لألكاديميةانة بمترجمين، فسيتم توجيه الدعوة لهم لزيارة وإن دعت الضرورة إلى االستع

 السلوك توقعات
 

   !قادة الجديد مريكيلألالب في أكاديمية ناهد تشابمان االط
 .اإلخالص والتعاطف والتقدير واألمانة قيم القيادة لدينا تتمثل في

 مصفوفة على الحصول يمكن. واألمانة والتقدير والتعاطف اإلخالصب يتحلون كيف الطالب نعلم أن المهم من أنه نؤمن نحن
 .الدليل هذا نهاية في توقعاتنا

 

 على االطالع حضراتكم من يُرجى  .لكل طالبدليل مدونة قواعد سلوك الطالب تقوم مدارس سانت لويس العامة بإصدار 
 قواعد مدونة دليل في الموضحة التأديب إجراءات اتباع فسيتم قلق، عامل السلوك أصبح إذا. المنزل في طفلكم مع الدليل هذا

 .الطالب سلوك
 

 الحضور
 

 إلى المناسب الموعد في والوصول المنتظم الحضور أن من تتأكدوا أن فعليكم الدراسي، العام أثناء النجاح طفلكم يُحقق حتى
 اليومي التكليف مواكبة عليه يصعب فإنه تأخر،ي أو الحضور عن الطالب يتخلف فعندما.  األولوية كل لهما أمران األكاديمية

 المعلمين ومقاطعة إيقاف المكتب موظفي على فيجب. التعليمية العملية مع يتداخل المبكر واالنصراف. عودته فور يتم الذي
 يغادرون لذينا للطالب المنزلي الواجب تكليفات إلعطاء اليوم أثناء االنغالق عن التوقف المدرسين على ويجب. تدريسهم أثناء
 .ومساعدتهم مبكرا
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  اإلفطار وجبة

 

    .صباحا 8:00صباحا وحتى الساعة  7:40الساعة  اإلفطار المجاني مكفول لكل الطالب ما بين
 الكتب أحد بقراءة سيقومون حيث األكاديمية، في المتوفرة الجيم صاالت إحدى صوب الطالب يتوجه اإلفطار، من االنتهاء بعد
 .األثناء هذه في لقراءته كتابا معه يُحضر أن طفلكم على وينبغي.  الدراسي اليوم لبدء جرسال يدق حتى

 

 الحضور/االنصراف اليومي
 

 .صباحا 8:05 الساعة تمام في تبدأ الصف/الحصة
 .عصرا 3:02 الساعة تمام في الطالب وينصرف

 

   .والموظفين الطالب سالمة على حفاظا يوميا األكاديمية أبواب تُغلق
 

 .الفصول أحد دخول قبل الرئيسي المكتب إبالغ يُرجى المبنى، إلى تدخل وعندما. الجرس بدق قم الدخول، تود كنت فإذا
 

 الرئيسية البوابة عند الطالب يحضر أن وينبغي .صباحا 7:40قبل الساعة  لن ُيسمح ألولياء األمور بإحضار أطفالهم
 . 1 رقم للمبنى المجاورة

 

 من الدراسي اليوم وبعد صباحا، 8:15 الساعة وحتى 7:45 الساعة من اعتبارا المدرسي الحرم في بالتواجد راتللسيا يُسمح لن
 .المرور حركة تفاقم بسبب عصرا 3:15 الساعة وحتى عصرا 2:45 الساعة

 

 االنصراف المبكر
 

 التعليمية، العملية مع يتداخل لمبكرا فاالنصراف.  طارئ ظرف ذلك أن مبكرا طفلكم انصراف تطلبون عندما أنكم من تأكدوا
 .  أيضا الفصل في اآلخرين الطالب لكل بل فحسب، لطفلكم بالنسبة ليس

 

 األمور أولياء يكن لم ما ثم، ومن. الطفل حضور سجل مصلحة غير في وستُحسب تتراكم أن المبكرة االنصرافات شأن فمن
 .عصرا 2:45 الساعة قبل المدرسة بمغادرة لطفلكم يُسمح فلن الطبيب، مع محدد موعد على

 

 .األطفال بأخذ لهم المسموح األشخاص أو القانونيين، أوصيائه أو أموره، أولياء لغير طالب أي تسليم يتم لن
 

 إال طفلكم بالتقاط يُسمح لن .عاما اللتقاط طفلكم 21األقرباء اآلخرين دون سن الـ من أي أخ أو صديق أو أحد ال ترسلوا 
 .   سارية مصورة هوية بطاقة لديهم تكون أن عليهم يتحتم حيث باألكاديمية؛ االلتحاق استمارة في أسماءهم ذكرتم ينالذ للبالغين

 

 .سيتم االتصال بكم من خالل الهاتف لمزيد من تأكيد الطلب، وما لم يتسن االتصال بكم، فلن يتم صرف طفلكم
 

قبل الدخول إلى حجرة  المكتب الرئيسي لألكاديميةجب عليكم إبالغ إذا حضرتم إلى األكاديمية قبل موعد انصراف طفلكم، ي
 .الدراسة

 

 استالم ويُمكن.  الهاتف مكالمات على للرد الدراسة حجرة من بالخروج للطالب يُسمح لن التعلم، وقت الحترام سعينا إطار في
 .رسائل

 

 الهواتف المحمولة
 

.  لتركه واحدة مرة تحذيره فسيتم هاتفا، يحمل الطالب أحد شوهد فإن.  ةاألكاديمي في محمولة هواتف حمل للطالب ينبغي ال

ال تكون األكاديمية مسؤولة .  المدير مساعدة أو المدير إلى ويُسلم الهاتف منه فسيُؤخذ أخرى، مرة الهاتف وشوهد يلتزم لم فإن
 .عن فقدان أو سرقة الهواتف المحمولة
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 احترام وتقدير الزي المدرسي
 

   .الجديد مريكيلألفي أكاديمية ناهد تشابمان  إجباريالمدرسي  الزي
 :يلي مما المدرسي الزي يتكون
 وياقة بزرين أبيض أو داكن أو فاتح أزرق بولو قميص 
 داكن أو كاكي بنطلون 
 المناسب بالطول داكنة زرقاء أو كاكي تنورة أو شورت 

 

 :للطالب بارتداء ما يلي ال ُيسمح
 الضيقة،/القصيرة الفساتين أو ،جدا ً ةالقصير البناطيل أو القصيرة، التنورات: مثل فيه مبالغ شكلب المكشوفة المالبس 

 أعلى من ومكشوفة القصيرة المالبس أو نحيلة، أشرطة ذات وتكون أكمام بدون تكون التي الخفيفة المالبس أو
 المصنوعة؛ الفتحات ذات البناطيل أو ر؛الصد أو/و والبطن الصدر بين ما أو/و البطن تُظهر التي العلوية المالبس 

 لمؤخرةا أو التحتانية السراويل أو الداخلية المالبس تُظهر التي الخصر حول المتدلية البناطيل أو
 رموز أو جنسية، إشارات أو سوقية، كلمات عليها أو المحظورة، المواد أو التبغ أو للكحول، تروج التي المالبس 

   ذلك إلى وما عصابات، ألية
 المدير نظر وجهة أو األكاديمية لمعايير وفقا مناسبة غير تُعتبر أخرى مالبس أية. 

 

 :إضافية متطلبات
 األكاديمية مبنى داخل نوع أي من قبعات بارتداء يُسمح ال. 
 الجانبين على مستقيما الذراع يكون عندما األنامل دون التنورة طرف يكون أن يجب. 
 البنطلون داخل القميص أو البلوزة وضع يجب. 

 

 الغياب
 

 .المفاهيم وإتقان تعلم بغية يوم كل المناسب الموعد في بانتظام المدرسة إلى طفلكم حضور جدا المهم من
وإذا تغيب طفلكم  .فإذا مرض طفلكم أو غاب عن المدرسة في يوم ما، ُيرجى االتصال بالمكتب الرئيسي لإلبالغ عن الغياب

الموارد المجتمعية، /، فسيتصل بكم أخصائي شؤون أولياء األمورالمكتب الرئيسي لألكاديميةن المدرسة ولم ُتخطروا بذلك ع
   .أو السكرتير، أو المستشار، أو األخصائي االجتماعي

 المسؤولية راألمو أولياء يتحمل أن الممكن من. المدرسة وقت من %90 حضور الطالب كل على أنه على الدولة قانون ينص
 .فيها مبالغا الغيابات أصبحت إذا المالية

 

 القاسي الطقس
 

 .اإلذاعية ومحطات التليفزيون المحلي باإلبالغ عن إغالق المدارس حسبما يقرر مدير المدرسة KMOXستقوم محطة 
 . الجديد مريكيلألفي أكاديمية ناهد تشابمان  الموظفون خارج الخدمةوعندما ُتغلق المدرسة، يكون 

 

 الحافالت لوائح/قواعد
 األكاديمية إلى ذهابهم لدى الحافالت ركوبهم عند األكاديمية مجلس سياسة في عليها المنصوص القواعد الطالب كل يتبع

 الممكن من أنه هذا ومعنى حقا، وليس ميزة الحافلة ركوب أن يتذكروا أن والطالب األمور أولياء على يجب. منها وعودتهم
غ ذاإ منه الحرمان  . اإلجراء هذا مثل اتخاذ الطالب سلوك سوَّ

 

 ذهنه يتشتت وال الطريق، إلى بتنبه أن السائق على يجب إذ وإليها؛ المدرسة من الطالب نقل عند األولى األولوية هي السالمة
 .  طالب أي بسلوك
 الحافلة في اآلخرين سالمة يعرض لبطا أي بخصوص المدير مساعد أو المدير إلى ويقدمونه انضباط تقرير السائقين كل يُنجز
 .المنزل/األكاديمية إلى الذهاب أثناء للخطر

 ملزما الطالب يزال ما الحافلة، من المنع وأثناء.  محددة لفترة الحافلة ركوب من الطالب منع يجوز القواعد، مخالفة حسب على
 من منعه فترة أثناء منها والعودة األكاديمية إلى الطالب توصيل مسؤولية األمور أولياء ويتحمل. األكاديمية إلى بالحضور
 .الحافلة ركوب
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 لمفقودات أو المسروقاتا
 

 .األكاديمية إلى محمولة هواتف أو/و ألعاب، أو/و أطفال، لعب أو/و المال، من كبيرة مبالغ جلب عدم ينبغي
 

ة أو أية أشياء شخصية أخرى موضوعة في غير األكاديمية مسؤولة عن استبدال أية ممتلكات مسروقة، أو مبالغ مفقود ليست
 .مأخوذة بخالف ذلك/موضعها

 

 .األكاديمية مسؤولة عن التحقيق في أية حوادث خاصة بممتلكات مفقودة أو مسروقة ليست
 

 الطالب أدوية
 

 .المنزل في واألدوية العالج تناول ينبغي ممكنا، كان متى
 

 :أنواع العالج مصحوبة بما يلي جميعد ممرضة األكاديمية، يجب أن تكون عندما يتعين إعطاء الدواء في المدرسة على ي
 

 األكاديمية في العالج بإعطاء يأمر الذي الطبيب من مذكرة. 
 (األكاديمية ممرضة من صادر) األمر ولي من إذن خطاب 
 االحتفاظ بالعالج في عبوته األصلية يجب 

 الصيدلية وعنوان الطبيب اسم   
 
 .  األكاديمية في تُعطى أن الطبيب من مذكرة دون األكاديمية إلى تُرسل التي للعالجات بالنسبة يُمكن ال
 

 .أمكن متى المدرسة في الطالب عالج إعطاء على األمور أولياء ونشجع نرحب
 

 الطالب المرضى
 

 واالطمئنان المنزل إلى كمطفل ألخذ للمجيئ االجتماعي األخصائي أو المستشار، أو المدير، أو األكاديمية، ممرضة بكم ستتصل
 .جيدة بصحة األكاديمية إلى العودة يستطيع حتى عليه،

 

 يحضر أن الطوارئ، إحالة نموذج في اسمه المدرج بالطوارئ، الخاص االتصال مسؤول أو الوصي أو األمر ولي على يجب
 .لذلك به االتصال فور الطفل ألخذ

 

 .ا في نموذج إحالة الطوارئطفلك إلى أي شخص ليسه اسمه مدرجلن يتم تسليم 
 

 .األوقات جميع في األكاديمية مكتبفي  فعال هاتف رقم توفر من دواتأك
 

 أولياء األمور أجتماعات
 

 .الحضور عليكم ويتعين الدراسية، السنة خالل مرتين األمور أولياء أجتماعات تُعقد
 
 .طفلكم معلم مع لكم حجزه تم والذي عليه، اظوالحف المؤتمر لموعد زمني جدول وضع على األمور أولياء تشجيع يتم
 

 ليكونوا الفصول ومالحظة زيارة وكذلك العام، خالل أخرى أوقات في متعددة أجتماعات بترتيب األمور أولياء كل يُنصح
 .أطفالهم لمساعدة الجديد مريكيلأل تشابمان ناهد أكاديمية بها ملتع التي بالطريقة أكبر بشكل ملمين
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 المتطوعون

 
 تكون حيث الجديد مريكيلأل تشابمان ناهد أكاديمية في طوعللت مدعوون واألقارب واألصدقاء المجتمع وقادة األمور أولياء

 .الطالب جميع لنجاح وضرورية مطلوبة مساعدتكم
 

 . معلوماتال من لمزيد المجتمع أو األسر بأخصائي االتصال أو للتطوع التقدم طلب على للحصول األكاديمية زيارة يُرجى
 

 من للتأكد األمور، أولياء بشؤون المعني المجتمعي األخصائي إلى الرجوع يُرجى تطوعية، بأعمال القيام على الموافقة وفور
 . الرئيسي المكتب في المتوفر التطوعية األعمال سجل في دخولكم تسجيل

 
 
 



 

 الجديد يمريكلأل تشابمان ناهد أكاديمية في امةالع السلوك مصفوفة

 الملعب المغادرة/الوصول الحافلة الكافيتريا االستراحة غرفة المدخل المدرسي الفصل 

 يختلف 1 1 2 0 1 يختلف الصوت مستوى

 للذات،) اإلخالص
 (للممتلكات لآلخرين،

 اليدين على الحفاظ
 من واألشياء والقدمين

 .نفسك أجل

 نفسك تجاه مخلصا كن
 .واآلخرين

 الوقت يف اخرج/ادخل .اليمين على ِسر
 .المناسب

 إال المياه استخدام يحظر
 .الحوض في

 موارد على حافظ
 . المرحاض

 .ولآلخرين لنفسك نظِّف

 .بسرعة الطعام اختر

 . مستقيم خط على ابق

 .ولآلخرين لنفسك نظِّف

 .للسائق بعناية انصت

 .لألمام متجها اجلس 

 واألشياء يديك ضع
 .الحافلة داخل األخرى

 .لةالرح طوال جالسا ابق

 في الظهر حقيبة ضع
 .حجرك

 .بهدوء منها وانزل الحافلة اصعد

 .الطريق تعبر أن قبل انظر

 على واجلس الحافلة اصعد
 .الفور

 بشكل المعدات استخدم
 .مناسب

 .آمنة خيارات اتخذ

 إليك يتحدث عندما انصت التعاطف
 .دورك وانتظر اآلخرون

ح ابتسم  يمر لمن بيدك ولوِّ
 .بك

 ىإل أحد احتاج إن
 بذلك فأخبر المساعدة،
 .بالغا شخصا

 من مجموعة مع اجلس

 .األصدقاء

 لآلخرين الدعوة وجه

 بمفردهم الجالسين

 .إليك لالنضمام

 الذين بالطالب عتنًِا

 المساعدة إلى يحتاجون
 .المساعدة وقدِّم

 انتظر الحافلة، من الخروج عند
 .دورك

 بالصعود الصغار لألطفال اسمح
 .أوال والنزول

 ولآلخرين فسكلن اسمح
 .األخطاء بارتكاب

 .اآلخرين ادمج

 التقدير

 

 

 إيجابية لغة استخدم
 ومناسبة

 

 

 

 .بهدوء امشًِ

 .جانبك إلى يديك اجعل

 عن بعيدتين يديك أبقًِ
 الموجودة المعروضات

 .المدخل في

 وليس نفسك راقب
 .اآلخرين

 في وضعها القمامة التقط
 .المهمالت سلة

 .التواليت اغسل

 .بعناية امشًِ

 .المياه أغلق

 الموظفين تعليمات اتبع
 .لك تصدر مرة أول من

 .إيجابية لغة استخدم

 و" فضلك من" قل
 ".شكرا"

 .بنظام الحافلة اصعد

 ومناسبة إيجابية لغة استخدم

 لسائق بعناية انصت
 .الحافلة

 في وضعها القمامة التقط
 . المهمالت سلة

 ومناسبة إيجابية لغة استخدم

 أثناء قبعةوال القلنسوة انزع
 .بالداخل تواجدك

 

 .شارك

 من بشيء دورك انتظر
 .الصبر

 - خسرت إذا إيجابيا ُكن
 الرياضية الروح

 األمانة

 

 

 .بوسعك ما ابذل

 أول من التعليمات اتبع
 .لك تصدر مرة

 حجرة إلى مباشرة اذهب
 .دراستك

 كل في طريقك شق
 .األوقات

 في وضعها القمامة التقط
 .المهمالت سلة

 كتابة بأية موظفينال ابلغ
 .تلف أو الجدران على

 سلة في الورقية الفوط ارم
 .المهمالت

 التعليمات إصدار عند 
 منطقتك بتنظيف قم لك،
 .القمامة وارم

 الخاص الطالب رقم تذكر
 .بك

 .حافلتك اركب

 إخوتك تواجد من تأكد
 .الحافلة متن على وأخواتك

 وبانتظام بهدوء التعليمات انتظر
 .واحد صف في

 الحافلة محطة إلى وصولك اجعل
  .دقائق 10 بمدة مبكرا

 .المدرسي زيك ارتدًِ

 مستعدا األكاديمية إلى تعالً 
 .متعلقاتك كل ومعك

 .المعدات على حافظ


