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 !نيفرانكلالجدد في مدرسة ثانوية بن  ينم الوافديمرحبا بكم في أكاديمية تعل

 

للغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ المكثف تعليم الونحن نركز على  !األكاديمية في مأشكركم على تسجيل طفلك

بن في لسياسات ليرجى االحتفاظ بهذه الرسالة كمرجع . المستقبلصفوف والدورات التي تعد طالبنا القيام بعمل جيد في 

 .فرانكلين

 

 :يلمدرسة هبامعلومات االتصال 

 ثانويةالبن فرانكلين مدرسة 

550 N. Broad St. 

Philadelphia, PA 19130 

(215) 299-4662 

 

 الدوامساعات 

إلى المدرسة لتناول اإلفطار في الذين يأتون الطالب وعلى . 00:0: ىحت 50:8إلى المدرسة من  سيحضر الطالب كل يوم

 58المدرسة من مدخل شارع إلى دخول ال :000الساعة 

 

 الثياب قواعد 

وقميص بياقة ، بما في ذلك الجينز، واحد لونلسراويل شخص بارتداء في مدرسة ثانوية بن فرانكلين ألي  الثياب قواعد تسمح 

يجب إزالة . أصابع القدم ةحذية تغطيعلى األيجب و. أطوللفتيات ارتداء التنانير التي هي بطول الركبة أو ويجوز ل. واحد لونب

 .ه ألسباب دينيةوهرتدالذي يقبعات البيسبول والقبعات عند دخول المبنى باستثناء غطاء الرأس 

 

 إلكترونيات

ويمكن . لسماعاتعلى االطالق باستعمال اات، وال يسمح الهواتف المحمولة وااللكترونيات وغيرها في الممربحمل ال يسمح 

، على سبيل المثال، الستخدام الطالب بعمل ذلكرشد المعلمين يا نمحيالصف في بعض األحيان استخدام الهواتف المحمولة في 

 .برامج الترجمة

 

 الواجب المنزلي

 يالدراسطالبك للواجب يرجى التأكد من اكتمال . واجبات منزلية على أساس منتظميعطى طالب أكاديمية الوافدين الجدد 

 .وإعادته في اليوم التاليإحضار الواجب إلى البيت حقائب الظهر للتأكد من تتوفر . لهم في اليوم التالي هوإرجاع
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 الغياب

مع الطالب  ةقعموإرسال مالحظة  ،الشعائر الدينيةة، أو يحاالت الطوارئ األسرأو  المدرسة بسبب المرضعن طفلك غاب إذا 

. جدا هامالحضور المنتظم . وسيعطي طفلكم هذه المالحظة للمعلم المرشد. سبب الغياببه إلى المدرسة مع يعود الذي في اليوم 

 .بإرسال الطالب كثيري الغياب إلى محكمة الحضور والغيابالمدرسة وتقوم 

 

 السلوكقضايا 

لليوم التالي، من بالحجز عطى طفلك إشعار يوس. الذين ال يتبعون القواعدالطالب ن بعد الدوام المدرسي والمعلميحجز سوف 

على الفور إلى الشديدة القضايا وترسل . حجز إلى اإلحالة إلى عميد شؤون الطالبالعدم حضور يؤدي و. :000: ىحت 00:0

األمر حضور اجتماع في يوم  اءوليأ/األهلالطالب، يجب على حجز إذا تم و. ةيالمدير، عميد شؤون الطالب، والشرطة المدرس

 .من الحجزإعادة الطالب 

 

 االتصال بنا

 0وهم المعلمون في أكاديمية الوافدين الجدد

 الرياضيات0 ديكروستا السيدة

 تطوير اللغة والرياضيات0 السيد ميرسكي

 العلوم0 السيدة ستيفنز

 القراءة، الكتابة0 السيدة ويلر

 تاريخ، الكتابةال0 ة ويلكينزالسيد

 

إذا كنت ترغب في التحدث معنا، يمكنك إرسال مالحظة مع طفلك مع رقم هاتف يمكننا . لدينا خدمات الترجمة المتوفرة ألية لغة

أعاله وترك المدرج يمكنك أيضا االتصال على رقم المدرسة كما . االتصال بكبإعادة استخدامه لالتصال بك، وسوف نقوم 

 .لنارسالة 

 

  

 

 

 

 

 

 
www.philasd.org/language/arabic لمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على االنترنت 

 

http://www.philasd.org/language/arabic

