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 وجبات إفطار مجانیة
 مجانیة اءدغوجبات 

 تذاكر مواصالت لحافالت سیبتا مجانیة
 (باص/عربة/مترو األنفاق)

 1,5كنت تسكن بمسافة تزید عن  إذا
 میل من المدرسة

احصلوا على تذاكر الحافالت خالل فترة 
 اجتماعات المشورة

 الجمعة/األربعاء/الخمیس
 مواعید بطاقة العالمات:

 2018 نوفمبرتشرین ثاني/ 7-9
 2019شباط/فبرایر  13-15
 2019 أبریل/نیسان 15-17
 2019حزیران/یونیو  4

 الترجمة النصیة/الفوریة
 4الرقم الداخلي # 215-400-4180

ببطاقة  دائًمااحتفظ 
ھویتك. ال تتلف 

بطاقة ھویتك. تنسى 
$. 1بطاقتك = تدفع 

تفقد بطاقتك = تدفع 
5.$ 

  الزي المدرسي الموحد

 ساعات الدوام المدرسي

أكادیمیة تعلیم 
 القادمین الجدد

(NLA) 

 للمدرسة:

 داكن مع طوق  أزرققمیص 

/ السراویل  السراویل أي لون / تنورة 
(ال ثقوب أو شقوق / تغطى الركبتین) الشورت   

 للتربیة الریاضیة:

 تي شیرت مركز فرانكلین التعلیمي

 سراویل ریاضة أو سراویل قصیرة

 ساعة  1= احتجاز لمدة  بدون الزي
 

مركز فرانكلین التعلیمي 
)FLC( 

  
616 N. 15th Street 

Philadelphia, PA 19130 
 215-400-7570 

 مكتب المناھج والبرامج متعددة اللغات 

 فیالدلفیا التعلیمیة منطقة

4240-400-215 

        تفتح المدرسة لوجبة اإلفطار:
 ص 7:45 –ص  7:15

 ص 7:55 تبدأ الدروس:

(االثنین،  م 2:59 تنتھي الدروس:
 الثالثاء، الخمیس، الجمعة)

 (األربعاء) م 1:59 تنتھي الدروس:

 

 

 

   بطاقة ھویة المدرسة

 ) دفاتر مالحظات بجزء واحد5خمسة (

 ملفات أقالم رصاص/أقالم حبر

   اللوازم المدرسیة
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NLA/ FLC  مرحبا في أكادیمیة تعلیم القادمین الجدد في مركز فرانكلین التعلیمي أنظمة 

 
 تحتاج) مبكر وقت في انصراف( ،"مبكر انصراف" لدیك كان إذا

یجب أن  العمر، من سنة 18لم تكن  إذا. أھلك/ ولي أمرك مذكرة من إلى
 .شخصیة صورة لدیھم یكون أن یقوم أھلك/ولي أمرك بالتقاطك. یجب

 ،دواءً  تأخذ كنت أخبر معلمك. إذا فضلك من ا،تكون مریضً  عندما
 .111 غرفة في للممرضة الدواء إعطاء یجب

اللغة  ثنائیو لالستشاراتومساعدون  معلمون NLA 8لدى 
)BCA( .في مركز فرانكلین التعلیمي  المدرسة مستشار یساعد قد

 سوف. االجتماعي/النفسي والدعم الوظیفي بالتخطیط للكلیة والتخطیط
 .المجتمع ودعم االجتماعیة الخدماتو الترجمة،ب BCA یساعد

 ھو ساعة االحتجاز". االحتجاز" السلبي للسلوك العواقب تشمل
 :الذین للطالب المدرسة زیادة بعد أو إضافیة

 ھم متأخرون عن المدرسة أو الصف، •
 &/أو یقاطعون" الصف (ال یذھبون إلى الصف)،" •
 أروقةو الصف، في) السیئ( السلبي السلوك یشاركون في •

 المدرسیة الرحالت فيو الغذاء، حجرةو المدرسة،
 .ذلك إلى وماوالذھاب إلى المدرسة والعودة منھا 

 
 
 

 :ھم الذین للطالب ھيللقادمین الجدد  التعلیم أكادیمیة
 العمر، من سنة 20 – 14 •
 و المتحدة،الوالیات  إلى احدیثً  القادمون •
 .اإلنجلیزیة غیر أولى لغة یتكلمون •

 
 اللغات متعدد التقییم مركز خالل من الطالب یلتحق

)MAC( :4240-400-215 )لدى الطالب كان إذا). 1 الخیار 
السجالت في مركز  تعطى إلى مكتب قدف شھادة التخرج من الثانویة،
 .MACفرانكلین التعلیمي أو إلى 

 
 23.5 منطقة فیالدلفیا التعلیمیة ھي في التخرج متطلبات

 ،)4( االجتماعیة/التاریخ العلوم ،)4( : اإلنجلیزیةساعة معتمدة
مواد  ،)2( اإلنسانیة العلوم ،)4-3( العلوم ،)4-3( الریاضیات

عالمیة  لغة&  )،0.5( الصحة) 1(الریاضیة  التربیة ،)4( اختیاریة
)2.( 
 

إلى  تحتاج المدرسة، نع اغائبً  كنت إذا. اجدً  مھم الحضور
+  3 اغائبً  كنت ولي أمرك. إذا/من قبل أھلك موقعة) رسالة(مذكرة 

أو  ھو للمرض،" بعذر"غیاب . طبیب من إلى مذكرة تحتاج أیام،
 كانت إذا. دینیة عطلة یومأو  مدرسة، رحلةأو  األسرة، في الوفاة
 االستشاري.  معلمك مع التحدث یرجى أسئلة، لدیك

 
      

 
 

 ممنوع األسلحة ممنوع األدوات    

 الكحول أو المخدراتوممنوع التدخین، 

 التفكیر،و جدیدة، صداقات لتكوین نعم

  إلى لالنضمام نعم! والتعلم األسئلة طرحو

 وممارسة الموسیقى ومجموعات ،األندیة

  الریاضة

ھواتف ممنوع 
في  خلویة
 الصف

 قبعات الممنوع 
 في المدرسة
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