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 رسالة ترحیب .1

المناھج والبرامج متعددة اللغاتمكتب  
251جناح      

440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

 ھل / االوصیاء ،االعزاء األ

وفي  2020-2019، أود أن أرحب بكم في العام الدراسي  (OMCP) نیابة عن مكتب المناھج والبرامج متعددة اللغات
 .منطقة فیالدلفیا التعلیمیة! نتطلع إلى عام دراسي مثیر ومثمر

دولة  130یمثلون مجتمعین أكثر من  من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین 15000تتألف منطقة فیالدلفیا التعلیمیة من حوالي 
لغة. یعد التنوع میزة كبیرة لمجتمعاتنا المدرسیة ، ونحن نحتفل بالعدید من الثقافات واللغات الممثلة  100ویتحدثون أكثر من 

المھاجرین الشرعیین وغیر  في ذلك  ع الطالب ، بمافي مدارسنا! عالوة على ذلك ، نحن ملتزمون بضمان حصول جمی
 .، واألمیركیون الجدد ، واألمیركیون متعددو األجیال ، على تعلیم جیدالشرعیین 

یتضمن ھذا الكتیب معلومات وموارد لدعمك في فھم نظامنا المدرسي والبرامج الموجودة في المدارس لدعم الطالب الذین 
م عندما یكون لدیك معھم والتواصل مواصل بشكل متكرر مع معلمي ومدیري أطفالكعلى الت میتعلمون اللغة اإلنجلیزیة. أشجعك

 .اؤنوأفراد األسرة ھم شركا أسئلة. األھل

ً دراسیأتمنى لكم عاما   !اً عظیم ا

 بإخالص،

Allison W. Still, 
 ستیل ، و.ألیسون 

 رئیسالنائب 
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التقویم  .2

 2020-2019التقویم األكادیمي 

، بما في ذلك عند إغالق المدرسة. نظًرا ألن التقویم یتم تحدیثھ على مدار  لمنطقة التعلیمیةیحدد ھذا التقویم التواریخ المھمة ل
 من للحصول على أحدث إصدارالعام ، یرجى التحقق دائًما 

.  /2020-2019-sy-calendar-https://www.philasd.org/calendar/academic    

 الحدث التاریخ

 الیوم األول للموظفین 2019أغسطس  26

 ریاض األطفال مقابالت أولیاء األمور / المعلم 2019أغسطس  26-29

 عید العمال 2019 سبتمبر  2
 المدارس مغلقة والمكاتب اإلداریة مغلقة -

 الیوم األول للصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر 2019 سبتمبر  3
 الطالبحضور  -

و المستقل  البدایة المبكرةHead Start الیوم األول لـ 2019 سبتمبر  3
 Bright Future المشرق 

 حضور الطالب -

یوم كامل للتطویر المھني (للموظفین فقط ؛ المدارس مغلقة  2019 سبتمبر  27
 للطالب)

 عید رأس السنة الیھودیة 2019 سبتمبر  30
 المدارس مغلقة والمكاتب اإلداریة مغلقة-
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 (في الیھودیة) یوم الغفران 2019أكتوبر   9
 المدارس مغلقة والمكاتب اإلداریة مغلقة-

 SAT / PSAT الیوم الدراسي الختبار  2019أكتوبر    16

 المؤقتةتقاریر الفترة  2019أكتوبر   22-24

 الحدث التاریخ

 نصف یوم للتطویر المھني 2019أكتوبر   25
 ساعات 3االنصراف المبكر لمدة  -

 یوم االنتخابات 2019نوفمبر   5
 المدارس مغلقة -

 یوم المحاربین القدامى 2019نوفمبر   11
 المدارس مغلقة والمكاتب اإلداریة مغلقة -

 المھنينصف یوم للتطویر  2019نوفمبر   15
 ساعات 3االنصراف المبكر لمدة  -

 مؤتمرات بطاقات العالمات 2019نوفمبر   20-22

 عطلة عید الشكر 2019نوفمبر   28-29
 المدارس مغلقة والمكاتب اإلداریة مغلقة -

 الفترة المؤقتة تقاریر 2019دیسمبر   17-19

 یوم التطویر المھني 2019دیسمبر   23
كامل (للموظفین فقط ؛ المدارس مغلقة  التطویر المھني لیوم-

 للطالب)
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 عطلة الشتاء 2020ینایر  1 – 2019دیسمبر   24
 المدارس مغلقة -

 یوم الدكتور مارتن لوثر كینغ 2020ینایر  20
 المدارس مغلقة والمكاتب اإلداریة مغلقة -

 نصف یوم للتطویر المھني 2020ینایر  24
 ساعات 3االنصراف المبكر لمدة  -

 مؤتمرات بطاقات العالمات 2020فبرایر  5-7

 یوم الرؤساء 2020فبرایر  17
 المدارس مغلقة والمكاتب اإلداریة مغلقة -

 نصف یوم للتطویر المھني 2020فبرایر  28
 ساعات 3االنصراف المبكر لمدة  -

 الفترة المؤقتة تقاریر 2020مارس  10-12

 الحدث التاریخ

 الربیع عطلة 2020أبریل   6-10
 المدارس مغلقة -

 مؤتمرات بطاقات العالمات 2020أبریل   15-17

 نصف یوم للتطویر المھني 2020أبریل   24
 ساعات 3االنصراف المبكر لمدة  -

 یوم االنتخابات 2020أبریل   28
 المدارس مغلقة-
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 الفترة المؤقتة تقاریر 2020مایو   13-15

 المھنينصف یوم للتطویر  2020مایو   22
 ساعات 3االنصراف المبكر لمدة  -

 یوم الذكرى 2020مایو   25

 نافذة التخرج الزمنیة 2020یونیو   10-12

 آخر یوم للطالب 2020یونیو   12

 :بالتقویم تعریفات خاصة
یوم عطلة عامة یكّرم العاملین ، یوم االثنین األول في سبتمبر للوالیات المتحدة وكندا ، في العدید من البلدان  عید العمال: •

 .األخرى في األول من مایو
 .رأس السنة الیھودیة روش ھاشاناه: •
روش ھاشاناه (رأس السنة الصیام الدیني األكثر تمیزا في السنة الیھودیة ، األیام العشرة األخیرة التي سبقت  یوم الغفران: •

 الجدیدة) الیھودیة
•  SAT / PSAT  :اختبار القدرات الدراسیة (SAT)  ھو امتحان القبول الذي تستخدمھ معظم الكلیات والجامعات لقیاس

 و یعمل علي  SAT ھو إصدار تجریبي من اختبار (PSAT) الطالب للكلیة. اختبار القدرات الدراسیة المدرسي جاھزیة
 .الب لالمتحان الفعليالط اعداد

یتلقى اآلباء تقاریر مؤقتة في منتصف فترة وضع العالمات. تمنحك ھذه التقاریر المؤقتة لمحة عن تقدم  :ةفترة المؤقتال تقاریر •
 .الدرجات معرفة كیفیة أداء طفلك قبل تحدید طفلك ، وتتیح لك

الیوم الذي تجري فیھ االنتخابات للمناصب العامة المحلیة والوالئیة والوطنیة. تختلف أیام االنتخابات حسب  یوم االنتخابات: •
 .الوالیة

عطلة عامة للوالیات المتحدة تقام في ذكرى الحرب العالمیة األولى لتكریم قدامى المحاربین  یوم المحاربین القدامى: •
 .األمریكیین وضحایا جمیع الحروب

 .یتم إغالق المدارس في منتصف الیوم حتى یمكن للمدرسین حضور التدریب للتطویر المھني: نصف یوم •
 .اجتماع بین أولیاء األمور والمدرسین لمناقشة تقدم طفلك في المدرسة :مؤتمرات بطاقة العالمات •
 كیومبي ولیبیریا ، والتي بدأت عطلة یتم االحتفال بھا في الوالیات المتحدة وكندا وبعض جزر البحر الكاری عطلة عید الشكر: •

 .لتقدیم الشكر لمباركة الحصاد
 .الشتاء و اجازة عطلة عطلة الشتاء: •
یوم یتم االحتفال بھ في الوالیات المتحدة تكریما لمیالد الدكتور مارتن لوثر كینج  یوم الدكتور مارتن لوثر كینج جونیور: •

 .للحقوق المدنیةجونیور. كان الدكتور مارتن لوثر كینغ جونیور قائدا 
 .عطلة یتم االحتفال بھا في الوالیات المتحدة لتكریم الرؤساء :الرؤساءیوم  •
 .الربیع و اجازة عطلة عطلة الربیع: •
 .عطلة یتم االحتفال بھا في الوالیات المتحدة لتكریم أولئك الذین ماتوا في الخدمة العسكریة النشطة یوم الذكرى: •
 .تلك األیام القلیلة في یونیو القیام بھا فيالتي یمكن للمدارس فیھا إجراء تخرجھم. قد یتم  الزمنیة ھذه ھي النافذة : نافذة التخرج •
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 اللغوي الوصول  .3

بضمان أن یحصل الطالب المھاجرون والالجئون وأسرھم على فرص متساویة في الحصول منطقة فیالدلفیا التعلیمیة تلتزم 
 .كاملةاناتھم األكادیمیة واالجتماعیة بصورة یحققوا إمكعلى الخدمات والفرص التعلیمیة ، وأن 

 .ثقافات ولغات أسرنا ، ونضمن أن اللغة لیست عائقًا ، ولكنھا جزء من التراث الثري الذي یجلبھ طالبنا وعائالتنا نحترمنحن 

 .تزودك الصفحات التالیة بقائمة شاملة من الخدمات التي تدعم الطالب واألسر متعددة اللغات

 )BCAs(  اللغة يثنائیمساعدو اإلرشاد 

تسھیل التواصل بین الثقافات یقومون بلغة ولھجة ؛  50مجتمعین أكثر من  (BCAs) اللغة يثنائییتحدث مساعدو اإلرشاد 
من خالل توفیر خدمات الترجمة المنطقة التعلیمیة بین الطالب واألسر ذات الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة وموظفي 

ورش العمل العائلیة الشھریة  و تنظیم تسھیلثقافیاً وذات الكفاءة اللغویة ؛ كما یقومون بالتحریریة والشفویة ذات الصلة 
 .تناعائال مجتمعباللغات التي یتحدث بھا قطاع كبیر من 
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 االشارة)یة (منطوقة أو باستخدام والترجمة الشف

ة ومكاتب األمریكیة) لجمیع المدارس العاملغة اإلشارة الشفویة و خدمات الترجمة المجانیة (منطقة فیالدلفیا التعلیمیة  وفرت
، أو عبر الھاتف  (BCAs) موظفینا مساعدي اإلرشاد ثنائیي اللغة. یتم تقدیم الخدمات شخصیًا بواسطة منطقة التعلیمیةال

 للترجمة الھاتفیة.) Language Line Solutions شركة معخاص بھا لغة. (جمیع المدارس لدیھا حساب  200بأكثر من 

 :ال تقتصر على ما یلي ھاالمدرجة أدناه ، ولكن حاالت مثل الحاالتتتوفر خدمات الترجمة الفوریة المباشرة لعائالتنا في 
 المدارسالتسجیل المدرسي في  •
(MAC) التسجیل المدرسي في مركز التقییم متعدد اللغات •
 مؤتمرات ولي األمر / المعلم/  العالمات تقریر بطاقة •
 اجتماعات خاصة بالتعلیم •
 التقییمات النفسیة •
 االجتماعات العائلیة وورش العمل •
 التعلیمیة األحداث على مستوى المنطقة •
 اجتماعات مجلس المدرسة •
 یةتأدیبالاالستماع جلسات  •
 جلسات الطرد •
 اجتماعات المجلس االستشاري المدرسي•
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 (مكتوبة) التحریریة ترجمةال

. تتراوح المنطقة التعلیمیةمجانیة لجمیع المدارس العامة ومكاتب  تحریریة خدمات ترجمة منطقة فیالدلفیا التعلیمیة توفر
، إلى التقویمات  عائالت من المكتب المركزي لمنطقة فیالدلفیا التعلیمیةخدمات الترجمة من الوثائق التي تذھب إلى جمیع ال

وغیرھا من الوثائق الخاصة بالمدرسة ، فضالً عن ترجمة السجالت األكادیمیة لطالب المدارس الثانویة والسجالت الطبیة 
في مكتب إشراك  اللغويلوصول ومنسقي ا (BCAs) مساعدي اإلرشاد ثنائیي اللغةاألجنبیة. یتم إكمال الترجمات من قبل 

ھي اللغات  األكثر  لغات ثمانیةوالمدارس إلى  المنطقة التعلیمیةتُترجم الوثائق على مستوى  . (FACE)  األسرة والمجتمع
فضالً اإلسبانیة والفیتنامیة ، ة والروسیة وفرنسی) والصینیة والیةاأللبانیة والعربیة والكمبودیة (الخمیر في المنطقة : شیوًعا

 .اللغات األخرى حسب الطلب علي

 الصفحات اللغویة

 .ھناك ثماني صفحات لغویة قائمة على الویب تم إنشاؤھا لمعالجة بعض الشواغل األكثر بروًزا لعائالت المھاجرین والالجئین

) یةیة (الخمیروالعربیة والكمبوداألكثر شیوًعا وھي: األلبانیة  المنطقة التعلیمیةالویب حالیًا بلغات الصفحات على تتوفر 
 .البرتغالیةاللغة سیتم إضافة   SY 19-20 السنة الدراسیة في والروسیة واإلسبانیة والفیتنامیة ؛ ولكن والصینیة والفرنسیة

 :تنقسم صفحات اللغة إلى خمسة مواضیع رئیسیة

 التعلیم في الوالیات المتحدة •
 االنخراط في تعلیم طفلك •
 والمجتمعموارد األسرة  •
 الصحة والسالمة •
 وثائق مھمة•
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 .طالبھالیتم تقسیم ھذه الموضوعات إلى مناطق أكثر عمقًا من المعلومات والموارد والفرص المتاحة للعائالت و

 بطاقات طلب خدمة اللغة

. كما یقومون شفھيحول مكان العثور على مترجم المنطقة التعلیمیة توفر ھذه البطاقات بحجم المحفظة تعلیمات لموظفي 
منطقة بإبالغ العائالت بحقھم في الوصول إلى اللغة. یمكن للعائالت متعددة اللغات الذھاب إلى أي مدرسة أو مكتب في 

 :لغة). یوضح المثال التالي المیزات 32وتقدیم بطاقة طلب خدمة اللغة (متوفرة بـ  التعلیمیة فیالدلفیا
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 الساخنة للغة الھاتفیة الخطوط

ساعة في الیوم ، سبعة أیام  24خًطا ساخنًا للغة متاحة للعائالت متعددة اللغات. یمكن للعائالت االتصال على مدار  18یوجد 
ت نھایة األسبوع والصیف) ، سیرجع ساعة (ما عدا عطال 24أي سؤال أو قلق ، وخالل تحوي في األسبوع لترك رسالة 

 المكالمة. (الخط الساخن اإلسباني ھو خط مباشر.) بالرد على اللغةثنائي  مساعد االرشاد

 الساخنة للغةالھاتفیة الخطوط 

8495-400-215 :الماالیاالمیة 8480-400-215 :األلبانیة

8496-400-215 :النیبالیة 8481-400-215 :العربیة

8494-400-215 :الباشتو 8476-400-215 :البنغالیة

8474-400-215 :البرتغالیة 8479-400-215 :البورمیة

8485-400-215 :الروسیة 8482-400-215 :الصینیة

8473-400-215 :األوكرانیة 8483-400-215 :الفرنسیة

8478-400-215 :األوزبكیة 8492-400-215 :اإلندونیسیة

8487-400-215 :الفیتنامیة 8484-400-215 :الخمیریة

8488-400-215 :الولوف 8472-400-215 :الكردیة

 خدمات الدعم اإلضافیة للعائالت متعددة اللغات
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ویلكوم واجون أنشطة 

ھي التدریب األسري وورش العمل التي تتناول مواضیع ذات أھمیة خاصة لعائالت المھاجرین /  أنشطة الویلكوم واجون
 :الالجئین ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر

 اللغوي الوصول •
 عملیة اختیار المدرسة •
 السالمة المدرسیة •
 منع البلطجة •
 للمدرسة الجاھزیة •
 الوصول إلى الصحة •
 الى الكلیة الوصول •

في المدارس والمنظمات المجتمعیة والعقائدیة ، االرشاد ثنائي اللغة من قبل مساعدي أنشطة ویلكوم واجون  یتم تنظیم و تیسیر
 .االرشاد ثنائي اللغةویتم تقدیمھا عادةً مرة واحدة كل شھر في المدارس التي یتم فیھا تعیین مساعدي 

 القراءة و الكتابةدوائر 

 دوائر القراءة و الكتابةالعائالت على استخدام معارفھم اللغویة والثقافیة كنقطة انطالق لتطویر دوائر القراءة و الكتابة تشجع 
 في المدارساالرشاد ثنائي اللغة ، وحب القراءة ، واالھتمام مدى الحیاة بالتعلم. یتم تسھیل دوائر محو األمیة من قبل مساعدي 

 .المعینین بھا

مستشار ثنائي اللغة في ال" ، اتصل بمساعد القراءة و الكتابة ودوائر  طة ویلكوم واجون أنش لمزید من المعلومات حول " **
 .مدرستك
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 ةالمنطقة التعلیمینظرة عامة على    .4

 التعلیم في كومنولث بنسلفانیا

في الوالیات المتحدة األمریكیة لجمیع طالب الصفوف من ریاض األطفال  مجاني التعلیم العام
حالة الھجرة أو األصل القومي. لدى وضع ، بغض النظر عن   )12( الثاني عشر الصفحتى 

المدرسة. یرجى فیھا على األطفال االلتحاق ب والیة بنسلفانیا قوانین تتعلق باألعمار التي یجب
 .االطالع أدناه للحصول على قوانین الوالیة ھذه

 )Pre-Kما قبل الروضة (
بشرط أن یكون عمر الطفل قد بلغ ثالث سنوات  المنطقة التعلیمیة یجب قبول األطفال في برامج خدمات ما قبل المدرسة في 

 .أیلول/سبتمبر 1قبل 

)Kطفال (األروضة 
 أو قبلھ.سبتمبر/أیلول األول من  1 ) سنوات في5یتم قبول األطفال في ریاض األطفال بشرط أن یبلغ الطفل سن الخامسة (

ریاض األطفال ، بناء على  فيسبتمبر ، لكن لم یحضر سنة كاملة  1) سنوات بحلول 6الطفل الذي بلغ السادسة من العمر (
 .، حضور ریاض األطفال بدالً من الصف األول ، إذا كان ھناك مساحة متوفرة الوصي /طلب خطي من ولي األمر

 ) 12عشر (الثاني  الي الصف) 1األول (من الصف 
سنة. في والیة بنسلفانیا ، قد یستمر الطفل الذي یبلغ من العمر  17-8في والیة بنسلفانیا ھو  االلتحاق بالمدرسة المطلوبسن 
عاًما خالل الفصل الدراسي ولم یتخرج من المدرسة الثانویة في االلتحاق بالمدارس العامة في منطقتھم مجانًا حتى نھایة  21

 ة.الدراسی الفترة

 التعلیمیة المدارس في منطقة فیالدلفیا
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تتكون منطقة فیالدلفیا التعلیمیة من ثالثة أنواع رئیسیة من المدارس: المدارس االبتدائیة 
بناًء على تاریخ  صفوفنویة. یتم تعیین الطالب في الوالمدارس المتوسطة والمدارس الثا

عاًما أو  14میالدھم في المدارس االبتدائیة والمتوسطة. الطالب الذین یبلغون من العمر 
أكثر یتم إیداعھم في المدارس الثانویة. یتم تحدید درجة االلتحاق بالمدرسة الثانویة بعدد 

 .المكتسبة االئتمانیة الكریدیتس االعتمادات

عامة على كل نوع من المدارس (االبتدائیة والمتوسطة  یعطي الرسم البیاني أدناه نظرة
 .والثانویة)

الوالیات المتحدة  النموذجیة في مدرسةالكیف یتم تنظیم 

 األعمار الصفوف المدرسة

أو  5إلى  1روضة األطفال والصفوف من  المدرسة االبتدائیة أو االولیة
 6إلى  1

 عاًما 11إلى  5األطفال من عمر 

، أو  8إلى  7، من  8إلى  6الصفوف من  اإلعدادیة أو المتوسطةالمدرسة 
 9إلى  7من 

 14إلى  11الشباب من سن 

 18و  14الشباب البالغین أعمارھم بین  12إلى  10أو  12إلى  9الصفوف من  المدرسة الثانویة أو العلیا
 عاًما في بعض الحاالت) 21عاًما (وحتى 

ھناك أیًضا العدید من المدارس التي تجمع بین المدارس االبتدائیة والمتوسطة ، والتي یشار إلیھا باسم مدارس  ملحوظة:
 .""الروضة إلى الصف الثامن

 المدارس المتوسطة وھي الصفوف صفوفیوجد عدد قلیل من المدارس الثانویة في المنطقة والتي تشمل أیًضا  ملحوظة:
 6-12. 

 بالمدارس كوادرال

 ."رئیسالھو أو ھي "یمثل ھو قائد المدرسة. المدیر ھو المسؤول عن التشغیل العام للمدرسة.  المدیر •
 .یساعد المدیر وھو المسؤول الثاني عن المدرسة مساعد المدیر / نائب المدیر •
معرفتھم. ھؤالء ھم الناس الذین یعلمون طفلك مباشرة كل یوم. من المتوقع أن  تجدرھم أشخاص مھمون  المعلمون •

. ال تتردد في زیارة مدرسة طفلك أو االتصال بالمعلم لمعالجة أي أسئلة قد تكون بشفافیةیتواصل المعلم واألھل 
ت خاصة ، فتأكد من التحدث مع لدیكم. إذا كنت مھتًما بالتقدم األكادیمي لطفلك أو تتساءل عما إذا كان لطفلك احتیاجا

 .معلم طفلك لمشاركة ھذه المخاوف
عند دخول المكتب الرئیسي. ھو / ھي تھتم بالتفاصیل  ھشخص سوف تتعرف علیھ وتلتقی ھي المدرسة ةسكرتیر •

درك ما یجري في المدرسة ة المدرسة تالمدرسة. سكرتیر جداول الزمنیة و تقوم بعملیة التواصل عناإلداریة ، وال
 .على أساس یومي
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. على الرغم من المنطقة التعلیمیةفي مدارس مختلفة في جمیع أنحاء ھ یتم تعیین (BCA) اللغة االرشاد ثنائي مساعد •
بمثابة جسر لغوي وثقافي   یعمل  BCAمساعد االرشاد ثنائي اللغة  للمدرسة ، إال أنأو مستشارة  أنھ لیس مستشاًرا

 .بین الطالب واألسر والمدرسة
 .ھي شخص ھدفھ األساسي ھو الحفاظ على صحة الطالب وسالمتھم حتى یكونوا مستعدین للتعلم ممرضة المدرسة •
 .ة األولى ھي الحفاظ على النظام واألمن في المدرسة وتوفیر بیئة تعلیمیة إیجابیةتمسؤولی ضابط شرطة المدرسة •
 .المدرسةیوجد في المدارس طاقم إضافي یعمل في الكافیتریا ویقوم بتنظیف •
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 مدارس آمنة ومرحبة .5

بحمایة حقوق جمیع الطالب بغض النظر عن العرق أو اإلثنیة أو الدین أو حالة الھجرة أو المیل منطقة فیالدلفیا التعلیمیة تلتزم 
 .الجنسي أو الھویة الجنسیة

 مجتمع المھاجرین

بحمایة حقوق جمیع منطقة فیالدلفیا التعلیمیة تلتزم 
الطالب ، بما في ذلك األمریكیون الجدد 

غیر من و الشرعیة المھاجرون من ذوي الوثائقو
. متعددةل اجیواألمیركیون أل الشرعیة ذوي الوثائق

لجمیع األطفال الحق في التعلیم العام ، بغض النظر 
للھجرة أو وضع بالنسبة عن وضعھم المتصور 

والدیھم. أولویتنا ھي ضمان شعور جمیع الطالب 
ة ت باألمان والترحیب. قدمت المنطقوالعائال

التعلیمیة األدوات الالزمة والمعرفة القانونیة 
للمسؤولین والمدرسین والموظفین من أجل حمایة سالمة وحقوق الطالب واألسر المھاجرین والالجئین. إحدى ھذه األدوات 

، المصممة خصیًصا لموظفي المدرسة. لتلقي نسخة من مجموعة األدوات ھذه ،  التعلیمیة ةة للمنطقي مجموعة أدوات شاملھ
 ask@philasd.org  أو طلب نسخة عبر البرید اإللكتروني على  https://www.philasd.org/face  یرجى زیارة

. 
،  (BCAs)ثنائي اللغة ( مھاجرین عن طریق مساعدي االرشادفیالدلفیا التعلیمیة أیًضا دعًما إضافیًا لمجتمع المنطقة توفر 

مكانیة الوصول إلى الترجمة أیًضا إ (FACE) مشاركة األسرة والمجتمعالمتمركزین في جمیع أنحاء المدینة. یوفر مكتب 
، المنطقة التعلیمیة جتماعات أولیاء األمور والمؤتمرات واألحداث على مستوى المدرسة وعلى مستوى ة الحیة في االشفھی

 ویقوم ببناء شراكات مع المنظمات التي تقدم خدمات المھاجرین والالجئین ویدعم العائالت من
  .  Welcome Wagons خالل 

 . 4180-400 (215) على (FACE) والمجتمعلمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بمكتب مشاركة األسرة 

 الجالیة المسلمة

تحتضن منطقة فیالدلفیا التعلیمیة بالكامل التنوع والشمول. 
نحن نشجع بقوة الحریة الدینیة لضمان شعور الطالب 

والعائالت من جمیع األدیان باألمان والترحیب. تم تطویر 
لتعزیز م بین األعراق والثقافات والجنس سیاسة التعلی

واالحترام لكل من األعراق والمجموعات  عن المعرفة
العرقیة والطبقات االجتماعیة واألجناس واألدیان واإلعاقات 

والتوجھات الجنسیة (المدركة أو المعروفة) والھویات 
مكتب مشاركة األسرة یة (المدركة أو المعروفة) الجنس

آمنة  تشارك مع األسر لخلق والحفاظ على بیئةی   والمجتمع
 .ومرحبة لجمیع المجتمعات
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  :ھنا المتكررةراجع األسئلة 
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/FAQ_Post_Election_Arabic.pdf    لمعرفة المزید

 .و المدافعة عن ذلك عن المنظمات والموارد للمجتمع المسلم في مواجھة الكراھیة والتمییز والدعوة للتنوع الدیني

 مجتمع المتحولین جنسیا

ة التعلیمیة حریة االختیار للطالب المتحولین تعزز السیاسات الحالیة للمنطق
ة ، جنسیاً ، بما في ذلك حقوق جمیع الطالب في استخدام حمامھم المختار

، واالنضمام إلى الفرق الریاضیة  لدیھم المفضلة استخدام ضمائراالستدالل 
 .التي یختارونھا

المشرف ولیام ھایت: "من المھم حقًا أن نضمن أن یكون جمیع شبابنا یقول 
ة ، ن ھویتھم ، وتحدید ھویتھم الجنسیآمنین وأنھم محترمون وبغض النظر ع

 "یكونوا متعلمین.سنحرص على حصولھم على ما یحتاجون إلیھ من أجل 
ما یتعلق ة التعلیمیة المعرفة واإلرشاد فیسیاسة مناھضة التمییز في المنطق توفر

ھنا  بمعاملة الطالب المتحولین جنسیاً وغیر المطابقین. یرجى مراجعة سیاستنا
 :https://www.philasd.org/schoolboard/wp- لمعرفة المزید

1.pdf-School_Policy_Aug-in-content/uploads/sites/884/2017/06/103_Nondiscrimination 
. 
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 الحقوق والمسؤولیات العامة  .6

 التعلیم اإللزامي

المدرسة یومیًا. یشار إلى ھذا باسم "التعلیم اإللزامي" أو یُطلب من الطالب في المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا الذھاب إلى 
عاًما في المدرسة یومیًا.  16و  6أن یكون الطالب الذین تتراوح أعمارھم بین  یجبي". على وجھ التحدید ، یم اإلجبار"التعل

ذھاب إلى المدرسة ، یجب لذلك ، من المھم أن تتأكد من أن طفلك یذھب إلى المدرسة كل یوم. عندما ال یتمكن طفلك من ال
 :علیك اتباع اإلرشادات التالیة

 الغیاب

 .ورغیر معذ و ورمعذھناك نوعان من الغیاب: 

شمل حاالت المرض أو اإلصابة ، والوفاة / غیاب الجنازة ، واألعیاد الدینیة. یجب تقدیم ی الغیاب المعذور -
عودة الطالب إلى المدرسة. راجع قسم مذكرة مكتوبة من أحد الوالدین أو الوصي إلى المدرسة فور 

أیام أو  3الموارد اإلضافیة لالطالع على مالحظات الغیاب التي یمكنك استخدامھا لطفلك. الغیاب المطول (
 .أكثر) قد یتطلب مالحظة الطبیب

یقع خارج األسباب المذكورة أعاله. یُعتبر الطالب الذین تغیبوا بدون عذر من  المعذور الغیاب غیر -
بھا عملیة تأدیبیة صارمة للطالب  التعلیمیة ة فیالدلفیامن المدرسة (عذًرا دون تفسیر) ، ومنطق تغیبینالم

 .الذین یتغیبون عن المدرسة

 البلطجة والمضایقة

 :أولیاء األمورلدى  متكررةالبلطجة والمضایقات على محمل الجد. فیما یلي أسئلة منطقة فیالدلفیا التعلیمیة تأخذ 

 المتواصل أو الثابتشدیدة أو السلوك الالبلطجة. البلطجة  یمثل كل صراعلیس  ؟البلطجة ما 
الذي یتداخل بشكل كبیر مع تعلیم الطالب أو البیئة المدرسیة. التنمر ھو شخص یسيء استغالل مراًرا وتكراًرا لسلطتھ ضد 

 .شخص آخر

الفرد أو عمره  جنس اني أو مادي غیر مرحب بھ یتعلق بنوعالتحرش عبارة عن سلوك لفظي أو كتابي أو بی ما ھو التحرش؟
أو عرقھ أو لونھ أو میلھ الجنسي أو التعبیر عن ھویتھ الجنسیة أو األصل القومي أو الدین أو اإلعاقة أو إجادة اللغة اإلنجلیزیة 

 .أو الحالة االجتماعیة االقتصادیة أو المعتقدات السیاسیة

محظوران. ھذا خطأ ، یجب علیھم  أخبر أطفالك أن البلطجة والتحرش  األوصیاء فعلھ؟ /مور أولیاء األما الذي یجب على 
أال یفعلوا ذلك ، وإذا حدث ذلك ، فیجب علیھم إخبارك ومعلمھم. األمثلة ھي أفضل طریقة إلظھار ما نعنیھ لألطفال. على 

 إنھ مضایقة! تھدید -سبیل المثال ، االستھزاء أو التھدید بإیذاء شخص ما بسبب عرقھ أو لغتھ األم أو میلھ الجنسي لیس جیًدا 
 !عبر اإلنترنت نترنت ھو البلطجةشخص ما عبر اإل
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اإلبالغ عن الموقف إلى مدرس طفلك و / أو  للتخویف أو المضایقات ، فیجب علیك: یتعرض طفلكأن إذا كنت تشك في 
ي غ عن البلطجة والتحرش فمدیر المدرسة. اسأل طفلك: من یشارك ، ماذا فعلوا ، ومتى وأین حدث ذلك. أكمل نموذج اإلبال

 :على الویب المنطقة التعلیمیةموقع في  متاح في المدرسة و )التعلیمیة ةالمنطق
-and-bullying-services/reporting-and-https://www.philasd.org/bullying/programs
)/harassment 

یة إلعداد التقریر ، فاطلب من المدرسة. إذا نت بحاجة إلى خدمات الترجمة الشفھللمعلم أو مدیر المدرسة. إذا ك قم باعطائھو
  . SAFE-400 (215): المنطقة التعلیمیةفي ابة ، فاتصل بالخط الساخن للبلطجة لم یكن ھناك استج

 قدم استراتیجیات إیجابیة لطفلك ، مثل طلب المساعدة من المعلم ، وطلب عقد اجتماع
 .مع مستشار ، وتجنب الفتوة

 .تشجع طفلك على تجاھل االقتتال. االقتتالع طفلك على یشجت ؟بصورة جیدة لحل المشكلة ما ال یعمل
 .البلطجةب یقوم الطفل الذي  الحل معتلمس 

أو أي سلوك آخر یجب  كان النزاع ھو البلطجة أو التحرشیجب على المدرسة إجراء تحقیق لمعرفة ما إذا  ماذا تتوقع؟
معالجتھ. یجب أن تكون على علم بنتیجة التحقیق ، وما ھي الخطوات التي ستتخذھا المدرسة بعد ذلك. ومع ذلك ، تحظر 

 .الفیدرالیة مشاركة المعلومات المتعلقة بانضباط أو تدخالت طالب آخرقوانین الخصوصیة 

على مدار السنة لمناقشة ھذه القضایا. اتصل  أولیاء األمورتحدث إلى معلم طفلك ومدیر المدرسة. حضور اجتماعات  األسئلة؟
 . SAFE-400 (215)في المنطقة التعلیمیة: بالخط الساخن للبلطجة 

19

https://www.philasd.org/bullying/programs-and-services/reporting-bullying-and-harassment/
https://www.philasd.org/bullying/programs-and-services/reporting-bullying-and-harassment/


Translation and Interpretation Center Parent Welcome Booklet_OMCP 
07/2019 Arabic 

 )138(السیاسة  ةاإلنجلیزیاللغة متعلم حقوق   .7

فیالدلفیا التعلیمیة سیاسة رسمیة لضمان حصول الطالب الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة على تعلیم جید. ھذه منطقة وضعت 
السیاسة ". تصف المزدوجة اللغة ذية اإلنجلیزیة / برنامج التعلیم : برنامج تطویر اللغ138السیاسة بعنوان "السیاسة 

متطلبات والتزامات المعلمین ومدیري المدارس وغیرھم من موظفي المنطقة التعلیمیة فیما یتعلق بتعلیم الطالب الذین یتعلمون 
 :اللغة اإلنجلیزیة. وھي تحدد المتطلبات المحددة في المجاالت التالیة

 تحدید ، التنسیب واإلشعاراتال •
 البرامج التعلیمیة •
 الوصول العادل •
 التقییم والمساءلة •
 مشاركة الوالدین واألسرة والمجتمع•

  :ةالكامل 138السیاسة  فیما یلي رابط لوثیقة
.Arabic.pdfhttps://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/SDP_Language_Policy_138_  
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ة والمنھج المدرسي المخصص و متطلبات التخرج رسااللتحاق بالمد  .8

 إرشادات التسجیل

، یجب أن یكون لدى جمیع الطالب دلیل على سن الطفل ، وسجل التحصین الخاص  من مدارس المنطقة التعلیمیةللتسجیل في مدرسة 
للحفاظ على بیئة آمنة للطالب ، قد تطلب المنطقة التعلیمیة بھم واثنان من عناوینھم باسم الوالد أو الوصي القانوني. كجزء من جھود 

 .المدارس نسخة من صورة ھویة الوالد / ولي األمر في وقت التسجیل

 : یمكن طلب العناصر التالیة أثناء التسجیلال
 رقم الضمان االجتماعي •
 جواز سفر الطفل أو الوالدین أو التأشیرة أو إثبات حالة الھجرة •
 سجل وكالة إعادة التوطین •

 والنقلالمنھج المدرسي المخصص 

على المسافة التي یعیشھا الطفل من المدرسة ، قد یتم توفیر وسائل النقل  ایتم تعیین الطالب في المدارس على أساس عنوان منزلھم. بناءً 
 :المنطقة التعلیمیةلھ. فیما یلي سیاسة أھلیة النقل في 

من  أو أكثر میالً  1.5الذین یعیشون على بعد  6إلى  1یتم توفیر النقل بالحافلة الصفراء عادة للطالب في الصفوف من  •
 المدرسة المخصصة

بعد من المدرسة مؤھلون للحصول علي كرت میل أو أ 1.5الذین یعیشون على بعد  12إلى  7في الصفوف من الطالب   •
 الحافالت ، المترو ، العربة ، إلخ SEPTA للنقل العام من  TransPasses مواصالت ترانسباس مجاني للطالب  

o أو أبعد من المدرسة 1 میل واحد یحق للطالب من الالجئین االنتقال إذا كانوا یعیشون على بعد

 )مساعدة تعلیم المشردینل  McKinney-Vento  ماكیني فینتو قانون ( McKinney-Vento ماكیني فینتو

 ھناك حمایة خاصة للطالب الذین یواجھون التشرد. وتأتي ھذه الحمایة من قانون المساعدة التعلیمیة للمشردین في ماكیني فینتو. یوفر ھذا
الالزمة بشكل عاجل لحمایة وتحسین حیاة وسالمة المشردین ، مع التركیز بشكل خاص على كبار السن والمعوقین  القانون المساعدة

 .واألسر التي لدیھا أطفال
التالیة ھي معلومات مھمة  طاالنق ى تعلیم عام مجاني ومناسب. فیما یتعلق بالتسجیل في المدارس ، یحق لألطفال المشردین الحصول عل

 :ایجب معرفتھ
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كافیة" إن الطالب الذین لیست إقامتھم "أساسیة ، منتظمة ، و، ف (PDE) وفقًا لوزارة التعلیم في والیة بنسلفانیا •
مؤھلین للحصول على معاملة خاصة عند التسجیل في المدرسة من أجل الحصول على الدعم والخدمات التعلیمیة 

 .المناسبة
 :األفراد التالیین بال مأوى PDE تعتبر •

o فال أو الشباب وعائالتھم الذین یعیشون في ملجأ أو سكن انتقالي أو موتیل أو مركبة أواألط
مع أقاربھم أو أصدقائھم بسبب عدم وجود سكن یعتبرون یسكنون سویاً مخیم أو في الشارع أو 

 .بال مأوى
شباب الجئ یحق للطالب الذین یعیشون في ملجأ طارئ أو سكن انتقالي ، وشباب غیر مصحوبین بذویھم ، و •

 .ومھاجر من بین آخرین ، التسجیل الفوري وغداء مجاني ومخفض
یجب أن تساعد المدارس الشباب المشردین مع أي مستندات التحاق ضروریة ، وكذلك إعداد خدمات النقل  •

 .والحصول على الزي المدرسي األساسي واللوازم المدرسیة
الذین یعانون من التشرد (الطالب الذین  McKinney-Vento ماكیني فینتو الطالب أو الطالب المؤھلون في •

یعیشون في ملجأ للطوارئ أو اإلسكان االنتقالي ، والشباب غیر المصحوبین بذویھم ، والشباب الالجئ والمھاجر ، 
 .تلقي مساعدة النقلون لمن المدرسة ، مؤھل ) على األقل1.0على بعد میل واحد (إلخ) الذین یعیشون 

 المدرسةعملیة اختیار 

سنة الدراسیة لل السكني تقدم إلى مدرسة خارج حدود الحيعملیة اختیار المدارس مخصصة للطالب والعائالت الذین یرغبون في ال
عادةً ما بین أواخر سبتمبر وبدایة نوفمبر من العام الدراسي الحالي. إذا كنت مھتًما بالتقدم إلى  عبر اإلنترنت. یتم قبول الطلبات التالیة

 .المدرسة ةالمدرسة أو مدیر ةرسة خارج حدود منطقتك ، فیرجى االتصال بمستشارمد

 متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة

 :في حالة 12 عشر یتخرج طالب الصف الثاني
 :، والتي تشمل ائتمانات 23.5یكسب ما مجموعھ  •

o  4 للغة اإلنجلیزیةامعتمدة في  ائتمانیة ساعات
o  3  العلومفي ساعات ائتمانیة معتمدة
o 3  الدراسات االجتماعیةفي ساعات ائتمانیة معتمدة
o 1  األمیركیین األفارقةفي تاریخ ساعة ائتمانیة معتمدة
o 3  لریاضیاتمعتمدة في ا ائتمانیة ساعات 
o 2  اللغة العالمیةمعتمدة في  ائتمانیة ساعة 
o2  والعلوم اإلنسانیةاآلداب في  معتمدتینتین ائتمانی ساعتین 
o 1  التربیة البدنیةفي معتمدة   ساعة ائتمانیة  (P.E.) 
o 0.5  الصحةمعتمدة في   ائتمانیةساعة 
o 4 االختیاریةالمواد معتمدة في  ائتمانیة ساعات 

  یجب أن یكون مقرر اختیاري واحد ھو مادة الریاضیات أو العلوم التمھیدیة بالكلیة ، أو دورة
 النھائیة CTE ، أو دورة AP ، أو دورة IB الدولیةالبكالوریا 

 بنجاح إكمال مشروع متعدد التخصصات أو مشروع تعلم الخدمة •
 ساعة معتمدة 23.5الالزمة للتخرج:  الساعات االئتمانیة المعتمدة مجموع

 :صفتكون في كل لتتأھل والالزمة  المعتمدة الساعات االئتمانیة
 )ادةسنة واحدة للم ھي ةواحد معتمدة (ساعة ائتمانیة

 10th العاشرالصف لیكون في ائتمانیة معتمدة  ساعات 5  •
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    11thي عشر الصف الحادكون في یلساعة ائتمانیة معتمدة  11  •
 12thالصف الثاني عشر لیكون في  ساعة ائتمانیة معتمدة  17.5  •

 .مالحظة: یتم تضمین المزید من المعلومات في الملحق

 األجنبیة واإلعفاءات اللغویةالسجالت الدراسیة 

 األجنبیة )تفاصیل الشھادات( الدراسیة السجالت

 من خارج الوالیات المتحدة ومعالجتھا بواسطة مركز التقییم متعدد اللغاتالمنقولین  للطالبالسجالت الدراسیة سیتم تقییم   •
(MAC)     . 

 :عام دراسي ، بما في ذلك لن یتم منح أكثر من ثمانیة اعتمادات لكل  •
o الریاضیات  ةواحد ساعة ائتمانیة معتمدة
o علوم ةواحد ساعة ائتمانیة معتمدة 
o  ةإنجلیزیلغة  ةواحد ساعة ائتمانیة معتمدة 
o رصید واحد للدراسات االجتماعیة ةواحد ساعة ائتمانیة معتمدة 
o في السجل الدراسيإضافیة كما ھو موضح ساعات ائتمانیة معتمدة  أربعةما یصل إلى 

 :المعاییر التالیة جمیعسیتم منح ائتمان اللغة للطالب الذین یستوفون   •
o التسجیل األولي من بلد آخر في الصف العاشر أو أعلى 
o  لغة التدریس لیست اللغة اإلنجلیزیة حیث أنأكمل سنة كاملة من المدرسة الثانویة 
o تظھر الدورات والعالمات وتواریخ الحضور رسمیة من المدرسة الثانویةتسلیم سجالت دراسیة 
o معتمدة في اللغة العالمیة طالب ما بین اثنین إلى أربع ائتماناتة ، سیتلقى الاعتماًدا على عمل الدورة الدراسی 

 .اعتمادات لسنة دراسیة واحدة ثمانیةلن یحصل الطالب في أي وقت من األوقات على أكثر من 

األجنبي. سیتم إرسال أي ائتمانات حصل علیھا  التبادلطالب ل األجنبیة )تفاصیل الشھادات( السجالت الدراسیة النظر فيتم یمالحظة: لن 
ب األخرى. طالب لامع سجالت الط صلیةالتعلیمیة ، إلى المدرسة األ ة فیالدلفیاء التحاقھ بمدرسة ثانویة في منطقكطالب تبادل ، أثنا

 .منطقة فیالدلفیا التعلیمیةاألجنبي لیسوا مؤھلین للحصول على دبلومة التبادل 

 إعفاءات اللغة
 .إعفاء اللغة یستثني الطالب من متطلبات التخرج من اللغة العالمیة ، لكنھ ال یقلل من مجموع االعتمادات المطلوبة للتخرج

 :إعفاءات اللغة العالمیةالطالب الذین یستوفون المعاییر التالیة مؤھلون للحصول على 
 التسجیل األولي من بلد آخر في الصف السابع أو أعلى  •
 ست سنوات من التعلیم السابق بلغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة  •
 في بدایة الصف التاسع EL متعلم اللغة اإلنجلیزیة التأھل للحصول على خدمات  •

 ةاإلنجلیزی اللغة عملیة تحدید متعلم

سیتم منح الطالب الذین یسجلون ألول  . (ELs)  اللغة اإلنجلیزیةمتعلمي فیالدلفیا التعلیمیة عملیة محددة لتحدید الطالب ة وجد في منطقت
ً ، المنطقة التعلیمیة مرة في  المقدم  (EH-40) نموذج تسجیل الطالب معإلكمالھا  (HLS) المستخدمة في المنزل للغة الرئیسیة استبیانا

الطالب فحًصا لتحدید  ، قد یتم منح المستخدمة في المنزل الستبیان اللغة الرئیسیةالحي. وفقًا الخاصة ب مدرسةالمن سكرتیر التسجیل في 
وف اللغة اإلنجلیزیة أم ال. یحصل الطالب المؤھلون على مستوى إجادة أولي للغة وس دعومات متعلمي ما إذا كانوا مؤھلین لتلقي
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في  ةمختلفالدعم ال توضیح أنواع لدعمھم في تعلم اللغة اإلنجلیزیة حتى یصلوا إلى مستوى إجادة اللغة اإلنجلیزیة. یتم على تعلیمیحصلون 
 .القسم التالي
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 برامج اللغة ومستویات اللغة اإلنجلیزیة

برامج دعم للمساعدة في تطویر اللغة اإلنجلیزیة. ھناك ثالثة برامج لمتعلمي یتلقى جمیع الطالب المتعلمین للغة اإلنجلیزیة 
 .، وأكادیمیة التعلم للوافدین الجدد المزدوجة اللغة اإلنجلیزیة: اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ، وبرامج ثنائیة اللغة / اللغة

 :المدرسةب االلتحاق  حقوق متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في

یحق لجمیع األطفال  االلتحاق بالمدرسة:الحق في  .1
عاًما بغض  21الحصول على تعلیم مجاني عام حتى سن 

 .النظر عن إجادتھم للغة اإلنجلیزیة
ال من البلطجة والمضایقة:  الحق في أن یكونوا في أمان .2

یمكن التمییز ضد الطالب على أساس العرق أو اللون أو 
المدارس بشكل األصل القومي أو الدین. یجب أن تستجیب 

أو قد  EL متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  ضد مناسب لتسلط طالب
 .تنتھك قانونًا أو أكثر من قوانین الحقوق المدنیة

 ELs متعیتیجب أن  الحق في تكافؤ فرص الوصول: .3
 بالوصول إلى جمیع الخدمات المقدمة للطالب اآلخرین

.  
متعلمي اللغة  یجب اختبار الحق في تعلم اللغة اإلنجلیزیة: .4

في  مید إجادة اللغة اإلنجلیزیة ووضعھلتحد ELS اإلنجلیزیة
حیث المناسب  (ESL) برنامج اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة

مدرس  ESL /  إلنجلیزیة كلغة ثانیةل مؤھل مدرس میدرسھ
 .ثنائي اللغة

یجب أن تتواصل  حقوق عائالت متعلمي اللغة اإلنجلیزیة: .5
المدارس مع أولیاء األمور ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة 

من خالل توفیر خدمات  األھلاإلنجلیزیة في لغتھم المفضلة ویجب أن تضمن مشاركة 
 IEP واجتماعات والمعلم مثل مؤتمرات أولیاء األمور ( الترجمة الشفویة والتحریریة
ن للمدارس أن تطلب من العائالت توفیر مترجمھا ال یمك) . وجلسات االستماع التأدیبیة

 .الخاص أو استخدام طفلھا في ھذا الدور
language-ofenglish-a.org/resource/rightsp-https://www.elc-     :م  من مركز قانون التعلی -

/proficiency-english-limited-with-families-learners 
 لغة 100أكثر من منطقة فیالدلفیا التعلیمیة في  (ELs) متعلمي اللغة اإلنجلیزیة تحدثی -
 دولة 130أكثر من منطقة فیالدلفیا التعلیمیة في   (ELs) متعلمي اللغة اإلنجلیزیة مثلی-

 ESL  برنامج 
على تحسین كفاءتھم في االستماع  (ELs) متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (ESL) یساعد برنامج اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة

بالمھارات اللغویة االجتماعیة واألكادیمیة وكذلك  ELS والتحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجلیزیة. ویھدف إلى تزوید
 .اللغة اإلنجلیزیة الالزمة لالستعداد الوظیفي والمھني للكلیةالجوانب الثقافیة في 
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 اللغة المزدوجةبرامج ثنائیة اللغة / ال

بین الطالب الناطقین باللغة اإلنجلیزیة والطالب الناطقین باللغة اإلسبانیة  مستخدمة لغتین للتدریسبرامج ثنائیة اللغة / التجمع 
نوًعا واحًدا من البرامج ثنائیة اللغة ، للطالب المشاركین  مثلبرامج اللغة المزدوجة ، التي تمعًا لتجربة تعلیمیة مشتركة. توفر 

 .كلیھما باللغتین التعلیمي المحتوى دریساإلضافة إلى لغة ثانیة. یتم تتدریباً بلغتھم األم ب

 :حالیًا ست مدارس تقدم ھذا البرنامج الفرید التعلیمیة یوجد في المنطقة

 بایارد تایلور االبتدائیةمدرسة 
Bayard Taylor Elementary School  
3698 N. Randolph Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3880 

 مدرسة كایوجا
Cayuga School  
4334 N. 5th Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3850 

 مدرسة ألكسندر ك. مكلور
Alexander K. McClure School 
1600 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3870 

 مدرسة لویس الكین االبتدائیة
Lewis Elkin Elementary School  
3199 D Street, Philadelphia, PA 19134. Tel: 215-400-7140 

 ھون. مدرسة لویس مونوز مارین االبتدائیة
Hon. Luis Munoz Marin Elementary School  
3300 N. 3rd Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3920 

 مدرسة ساوثوارك االبتدائیة
Southwark Elementary School  
1835 S. 9th Street, Philadelphia, PA 19148. Tel: 215-400-8280 

26



Translation and Interpretation Center Parent Welcome Booklet_OMCP 
07/2019 Arabic 

 للتعلم أكادیمیة الوافد الجدید

 20و  14عبارة عن برنامج مدتھ أربع سنوات للطالب الذین تتراوح أعمارھم بین  (NLA) أكادیمیة تعلم الوافدین الجدد
عاًما والذین وصلوا إلى الوالیات المتحدة خالل العام الماضي. تقع في مركز فرانكلین التعلیمي. یمكن للطالب الذین یستوفون 

 :المشاركة في ھذا البرنامج شروط األھلیة التالیة أدناه اختیار

 أقل من سنة في الوالیات المتحدة .1
 و

 لیس لدیھا برنامج لطالب المستوى األول مغذي لھاحي الالالمدرسة الثانویة في    .1

 أو

 التعلیم الرسمي في نقطاعذوي االالطالب 

 مستویات اللغة اإلنجلیزیة

على مستوى إجادة اللغة بناًء على تقییم سنوي یتضمن القراءة منطقة فیالدلفیا التعلیمیة یتم تعیین متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في 
  ، والذي یتم إنتاجھ من قبل منظمة تسمى ACCESSأكسیس  والكتابة واالستماع والتحدث. یُطلق على ھذا التقییم اختبار 

، یصبحون مؤھلین للخروج من  4.5المستوى ھناك ستة مستویات ؛ ومع ذلك ، بمجرد وصول الطالب إلى  . WIDA  ویدا
 .یجب على الطالب إحراز تقدم تدریجي كل عام .ESL برنامج
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 مكتب المناھج والبرامج متعددة اللغات
440 North Broad Street, Suite 251 

Philadelphia, PA 19130-4015 

 2018خریف 

 :عزیزي ولي األمر / الوصي

 الھدف (LIEP) .تعلیم اللغةاإلنجلیزیة من خالل برنامج ، یتلقى طفلك خدمات دعم اللغة  (EL) كطالب متعلم اللغة اإلنجلیزیة
ھو مساعدة طفلك على تعلم اللغة اإلنجلیزیة حتى یتمكن من تلبیة المعاییر األكادیمیة المناسبة  LIEP  تعلیم اللغةبرنامج  من

نیا إلعادة ، یجب أن یستوفي طفلك معاییر وزارة التعلیم في بنسلفا LIEP للعمر لترقیة الدرجات والتخرج. من أجل الخروج من
بامكانك فل مؤھًال إلعادة التصنیف. طالسنویًا لتحدید ما إذا كان كل طفل أداء ة فیالدلفیا التعلیمیة نطقالتصنیف. تستعرض م

على  إدارة التعلیم في بنسلفانیا على عاییر إعادة التصنیف على موقع االطالع على م
إذا كنت تتلقى ھذه الرسالة ، فإن طفلك لم یستوف متطلبات إعادة التصنیف في   nfohttp://www.eslportalpa.i/   االنترنت

 .ىالدراس عامال افي ھذ LIEP ، وبالتالي یستمر في تلقي خدمات 2017-2018

عض الخدمات اإلضافیة عند توفرھا. قد تشتمل ھذه بب لطالبا زوید، یمكن ت (ESSA)الفدرالي  ینجح كل طالب بموجب قانون
  اللغة اإلنجلیزیة ىمتعلم الخدمات على دروس أو برمجة عبر اإلنترنت أو برامج ما بعد المدرسة أو برامج صیفیة. یحق ألولیاء

ELs  تعلیم برنامج  من رفض ھذه الخدمات ، ولھم الحق أیًضا في رفض بعض البرامج التعلیمیة المنفصلة التي قد تكون جزًءا
، فیرجى االتصال  LIEP  تعلیم اللغةبرنامج  خدمات أو لدیك أسئلة أخرى حول. إذا كنت ترغب في رفض لطفلك  LIEP  اللغة

مكتب المناھج  لتحدید موعد اجتماع مع   EL متعلم اللغة اإلنجلیزیةبخصوص  المعین للتواصل شخصالبمدیر المدرسة أو 
    ).OMCP( والبرامج متعددة اللغات

 .ملدعم اإلنجاز األكادیمي لطفلك منتطلع إلى مواصلة العمل معكنحن 

 2018خریف فى منقحة 
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 موارد إشراك األسرة والمجتمع .10
 FACEمكتب 

. كمورد أساسي مكرس إلنشاء ودعم الشراكات بین المدارس واألسر والمجتمع (FACE) مكتب مشاركة األسرة والمجتمع 
واألسر وإبالغھم كشركاء أساسیین في مساعدة  قادةال إلى إشراك أولیاء األمور اً جاھد FACE سعىیلمشاركة األسرة ، 

 .الطالب على تحقیق الكفاءة األكادیمیة ، واالستعداد الجامعي والمھني

المحددة تزوید لمسؤولیات سیكون التركیز األساسي على تعزیز استراتیجیات إشراك األسرة لتعزیز تحصیل الطالب. تشمل ا
واألسر بالموارد الالزمة لمساعدتھم على األداء الفعال كمعلمین أولیین ألطفالھم ؛ دعم دفاعھم كمستشارین وصناع  ھلاأل

عملیة تعلیم أطفالھم ؛ تنفیذ االستراتیجیات والمبادرات المنھجیة التي تعمل على تحسین التعاون بین في قرار في ممارسة و
أولیاء ، وضمان اإلنصاف والوصول لجمیع  ولیاء األمورألاألسر والمدارس والمجتمع ؛ خلق فرص التعلم والبحث الجماعي 

ویر المھني والشخصي المستمر والمتمیز والمستھدف من خالل واألسر من خالل برامج متعددة اللغات ؛ توفیر التط األمور
ورش العمل وأكادیمیة العائلة ؛ تزوید اآلباء واألسر بخدمات تعلیمیة موثوقة وشفافة عالیة الجودة ؛ وبناء شراكات فعالة 

 .ومستدامة لألسرة والمدرسة والمجتمع

) 215أو االتصال على ( ask@philasd.org لىع FACE للحصول على أي معلومات إضافیة ، یرجى االتصال بـ
400-4000. 

 واألسرة ھلحساب بوابة األ

بتقدیم أداة یمكن أن یستخدمھا اآلباء وأفراد األسرة للبقاء على اتصال مع أطفالھم منطقة فیالدلفیا التعلیمیة  تفخر منطقة
إمكانیة الوصول إلى معلومات قیمة حول تعلیم ومدرسة منطقة فیالدلفیا التعلیمیة بواألسرة األھل ومدرستھم. تمنحك بوابة 

طفلك. ستكون قادًرا على عرض التاریخ األكادیمي لطفلك ونتائج االختبار والحضور وغیر ذلك الكثیر. یمكنك أیًضا طلب 
لى طفلك ، تلقي رسائل نصیة و / أو رسائل برید إلكتروني و / أو مكالمات ھاتفیة حول المشكالت المھمة التي قد تؤثر ع

 .ة التي تھم األسر)مرتقبوتنبیھات الحضور واألحداث ال (مثل عملیات اإلغالق والتأخیر في المدارس ذات الصلة بالطقس
للحصول على حساب والوصول إلى معلومات حول تعلیم طفلك  و یرجى اتباع التعلیمات الواردة في الصفحات التالیة للتسجیل

 .ومدرستھ
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 :SIS مشروع فیالدلفیا
 واألسرة األھلالتسجیل للحصول على حساب بوابة 

 )Confirmation Code( تأكیددون رمز بالتسجیل للحصول على حساب  
 .3، انتقل إلى الصفحة  بالفعل تأكیدإذا كان لدیك رمز 

 

 علي االنترنت موقع الأو ھاتف محمول ، قم بزیارة  تابلت باستخدام أي جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي .1
http://signup.philasd.org  في متصفح الویب الخاص بك. 

 . .No, I would like to look up my Confirmation Code علىانقر  .2

تحتاج إلى إدخال معلومات وف سانك لطالب. إذا كان لدیك أكثر من طالب ، فطفلك االمعلومات الشخصیة ل بادخالقم   .3
 فقط طالب واحد

http://signup.philasd.org/
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 أن تستلم كطلب رمز التأكید. یمكنمن اجل الطالب طفلك من سجل  حالي لدیك اسمك ورقم ھاتف ید اختیارحدقم بت .4
 .النصیةیة أو الصوت الرسائل عن طریق) Confirmation Code( رمز التأكید

 

 .الطالبطفلك رجى االتصال بمدرسة إذا لم تر اسمك أو رقم ھاتفك الحالي مدرًجا ، فی :ملحوظة

 

 .تسجیل الحساب ، وابدأ العملیةصفحة للعودة إلى  الرابط ، انقر فوق  الخاص بك اآلن لدیك رمز التأكید .5
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 )Confirmation Codeتأكید (رمز  باستخدامالتسجیل للحصول على حساب 
 

علي االنترنت موقع الأو ھاتف محمول ، قم بزیارة  تابلت باستخدام أي جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي  .1
http://signup.philasd.org  في متصفح الویب الخاص بك. 

 

 . .Yes, take me to Account Registration فوق انقر ، تأكید رمز لدیك كان إذا .2

 
 

 . Next على اسمك األخیر ورمز التأكید. انقر  قم بادخال .3

 

http://signup.philasd.org/
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 .عنوان بریدك اإللكتروني قم بادخال .4

 

واألسرة. إذا لم یكن لدیك  األھلیجب أن یكون لدیك عنوان برید إلكتروني شخصي لالشتراك في حساب  :ملحوظة
 أو Gmail  جي میل عنوان برید إلكتروني ، فیمكنك التسجیل للحصول على حساب برید إلكتروني مجاني باستخدام

 .أو خدمة مماثلة Yahoo  یاھو أو  Outlook اوتلووك 
 

اإللكتروني. انقر على رابط قم بتأكید حساب بریدك اإللكتروني من خالل النقر على الرابط الموجود في رسالة البرید  .5
 .الویب داخل رسالة البرید اإللكتروني إلكمال التسجیل
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د یحدقم بت. الخاصة بك "إعدادات األمان" ”Security Settings“تقوم بإعداد وف تأكید التسجیل ، سأن تقوم ببعد  .6
 . Save اع اإلرشادات المذكورة وانقر فوقكلمة مرور باتب

 . Save علىوانقر األمان  اسئلةمن قدم إجابات على ثالثة  .7

ً قم بتسجیل الدخول إلى حسابك الجدید  .8  .وكلمة المرور الجدیدة الخاص بك عنوان البرید اإللكتروني مستخدما
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والالجئین في فیالدلفیا  منظمات المھاجرین
فیالدلفیا الكبرىمنطقة و

 منظمات إعادة توطین الالجئین
HIAS Pennsylvania 
 ھیاس بنسلفانیا
 Arch Street #3, Philadelphia, PA 19103 2100 :الموقع
 0900-832-215 :الھاتف
 http://www.hiaspa.org :الموقع اإللكتروني

Nationalities Services Center (NSC) 
(NSC) توطین مركز خدمات ال

 Arch Street, Philadelphia, PA 19107 216 :الموقع
8400-893-215 :الھاتف
 /https://www.nscphila.org :الموقع اإللكتروني

Bethany Christian Services 
 بیثاني للخدمات المسیحیة
 Old York Road, Suite 220, Jenkintown, PA 19046 610 :الموقع
6200-376-215 :الموقع اإللكتروني

 حقوق المھاجرین والدفاع عنھم والخدمات لھم
Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC) - (المحاماة) 

 محاماة)ال( – (PICC) تحالف بنسلفانیا للھجرة والمواطنة
 Arch Street, 7th Floor, Philadelphia PA 19103 2100 :الموقع
 0636-832-215 :الھاتف
 /http://www.paimmigrant.org :الموقع اإللكتروني

Juntos - (Advocacy) 
 جونتوز- (المحاماة)
 Washington Avenue, Unit 18UA, Philadelphia, PA 19147 600 :الموقع
 9079-218-215 :الھاتف
 http://www.vamosjuntos.org :الموقع اإللكتروني

New Sanctuary Movement (NSM) - (المحاماة) 
 Potter Street, Philadelphia, PA 19125 2601 :الموقع
 7060-279-215 :الھاتف
 https://www.sanctuaryphiladelphia.org :الموقع اإللكتروني

Cambodian Association of Greater Philadelphia – (برامج اجتماعیة وصحیة وتعلیمیة) 
 الرابطة الكمبودیة لمنطقة فیالدلفیا الكبرى
 :المواقع

      (شمال فیالدلفیا)
5412 N 5th Street, Philadelphia, PA 19120 
215-324-4070
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 (جنوب فیالدلفیا)
2416-18 S. 7th Street, Philadelphia, PA 19148 
215-389-0748
 http://www.cagp.org :الموقع اإللكتروني

Asian Americans United - (المحاماة ، برامج الشباب) 
 األمریكان اآلسیویون المتحدون
 Callowhill Street, Philadelphia, PA 19123 1023 :الموقع
 1538-925-215 :الھاتف
 http://www.aaunited.org :الموقع اإللكتروني

VietLead - (المحاماة ، برامج الشباب) 
 W Oregon Avenue, Philadelphia, PA 19148 320 :الموقع
 2851-457 (267) :الھاتف
 http://www.vietlead.org :الموقع اإللكتروني

SEAMAAC – (الصحة والخدمات االجتماعیة ، برامج الشباب ، برامج المسنین) 
 S Broad Street., Philadelphia, PA 19148 1711 :الموقع
0690-467-215 :الھاتف
 https://www.seamaac.org :الموقع اإللكتروني

New World Association - (فصول اللغة اإلنجلیزیة ، التدریب المھني ، برامج الشباب) 
 Bustleton Avenue, Philadelphia, PA 19115 9857 :الموقع
Phone: 215-856-7314 
 http://www.russworld.us :الموقع اإللكتروني

The Indochinese American Council - (فصول اللغة اإلنجلیزیة والكمبیوتر ، برامج الشباب) 
 المجلس الھندي الصیني األمریكي 
 Old York Road, Philadelphia, PA 19141 4936 :الموقع
 0272-457-215 :الھاتف
 http://www.iacphila.org :الموقع اإللكتروني

JEVS Center for New Americans –  
 (المساعدة في التوظیف ، التدریب المھني ب استخدام اللغة اإلنجلیزیة ، دروس الكمبیوتر ، وبرامج الشباب)
 Red Lion Road, Philadelphia, PA 19114 2770 :الموقع
 4210-728-215 :الھاتف
 https://www.jevshumanservices.org/program/center-for-new-americans :الموقع اإللكتروني

Welcoming Center for New Pennsylvanians –  
 (التوظیف ، التعلیم والتدریب ، ریادة األعمال ، مشاركة المجتمع)
 مركز الترحیب بقاطني بنسلفانیا الجدد
 N 13th Street, 4th Floor, Philadelphia, PA 19107 211 :الموقع
 2626-557-215 :الھاتف
 https://www.welcomingcenter.org :الموقع اإللكتروني

The Bhutanese American Organization of Philadelphia – (فصول اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (ESL)  ،
 (التوجھات الصحیة ، دروس الیوغا والجیثا ، بھجان وكیرتان ، زیارات المعبد ، واألنشطة االجتماعیة األخرى
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 المنظمة البوتانیة األمریكیة في فیالدلفیا
Location: 2507 S 7th St, Philadelphia, PA 19148 
 1055-800-215 :الھاتف
 http://www.bao-phila.org :الموقع اإللكتروني

Sudanese American Community Center – (دروس اللغة العربیة ، البرامج الثقافیة) 
 مركز المجتمع السوداني األمریكي
 South 58th Street, Philadelphia, PA 19143 1135 :الموقع
8489-921-215 :الھاتف

Council on American-Islamic Relations – (التعلیم ، الحقوق المدنیة ، المحاماة) 
 مجلس  للعالقات األمریكیة اإلسالمیة
 Cherry St, Philadelphia, PA 19102 1501 :الموقع
 6710-515-267 :الھاتف
 http://pa.cair.com :الموقع اإللكتروني

Migrant Education Program - (برامج ما بعد المدرسیة ، البرنامج الصیفي ، مشاركة األھل ، برامج القیادة) 
 برنامج تعلیم المھاجرین
 S 8th St, Philadelphia, PA 19148 2029 :الموقع
 4120-551-215 :الھاتف
 https://www.education.pa.gov/K-12/Migrant%20Education/Pages/default.aspx :الموقع اإللكتروني

Women’s Opportunities Resource Center (WORC) – (برامج القروض واالدخار ، التدریب) 
 مركز موارد فرص المرأة
 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19103 2010 :الموقع
5500-564-215 :الھاتف
 http://www.worc-pa.com :الموقع اإللكتروني

AFAHO (المنظمة األفریقیة لصحة األسرة) 
 أفاھو
 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA 19104 4415 :الموقع
1232-546-215 :الھاتف
 http://www.afaho.net :الموقع اإللكتروني

ACANA (التحالف الثقافي األفریقي ألمریكا الشمالیة) 
 Chester Avenue, Philadelphia PA 19143 5530 :الموقع
8225-729-215 :الھاتف
 http://www.acanaus.org :الموقع اإللكتروني

AFRICOM (تحالف المجتمعات األفریقیة والكاریبیة) 
 أفریكوم
Location: 6328 Paschall Avenue, Philadelphia, PA 19142 
 6633-206-267:الھاتف
 http://www.africom-philly.org :الموقع اإللكتروني

Arab American Development Corporation – 
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 (دروس اللغة اإلنجلیزیة المجانیة والھجرة والجنسیة والقضایا الصحیة)
 المؤسسة العربیة األمریكیة للتنمیة
 Germantown Avenue, Philadelphia, PA 19122 1501 :الموقع
 0607-765-267 :الھاتف
 http://www.arabamericancdc.org :الموقع اإللكتروني

Moder Patshala – (برامج ما بعد المدرسیة ، البرنامج الصیفي ، مشاركة األھل ، فصول اللغة االنجلیزیة كلغة ثانیة  ) 
 Market Street, Philadelphia, PA 19104 4416 :الموقع
 3540 382 - 215 :الھاتف
 http://www.moderpatshala.org :الموقع اإللكتروني

Ceiba – 
 )محاماةالالمالیة ،  للشئون ، استشارات اإلسكان ، محو األمیة ITIN إعداد ضریبي مجاني ، برنامج (

 West Diamond Street, Philadelphia, PA 19122 174 :الموقع
 7245-634-215 :الھاتف
 http://www.ceibaphiladelphia.org :الموقع اإللكتروني

Philadelphia Chinatown Development Corporation –  
 (استشارات اإلسكان ، خدمات دعم األسرة ، برامج الشباب ، اإلسكان والتنمیة ، البرامج الثقافیة)
 N 9th Street, Philadelphia, PA 19107 301 :الموقع
 2156-922-215 :الھاتف
 http://www.chinatown-pcdc.org :الموقع اإللكتروني

Congreso de Latinos Unidos – (الخدمات االجتماعیة ، التعلیم ، التدریب) 
 W Somerset Street, Philadelphia, PA 19133 216 :الموقع
 8870-763-215 :الھاتف
 http://www.congreso.net :الموقع اإللكتروني

Concilio – (الخدمات االجتماعیة) 
 East Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19124 141 :الموقع
3100-627-215 :الھاتف
 http://www.elconcilio.net :الموقع اإللكتروني

APM -Asociación de Puertorriqueños en Marcha, Inc. - (الخدمات االجتماعیة ، اإلسكان) 
    :المواقع
1116 East Luzerne Street 
1900 N. Ninth Street 
 1646-507 -267 :الھاتف
 http://apmphila.org :الموقع اإللكتروني

Catholic Social Services: Casa del Carmen –( الخدمات االجتماعیة ) 
 الخدمات االجتماعیة الكاثولیكیة
Location: 4400 North Reese Street 
 5660-329-215 :الھاتف
 http://cssphiladelphia.org/familyservicecenters/casa :الموقع اإللكتروني

The Lighthouse – (الخدمات االجتماعیة)
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 West Lehigh Avenue 152 :الموقع
7800-425-215 :الھاتف
 http://www.lighthouse1893.org :الموقع اإللكتروني

 الصحة (البدنیة والسلوكیة)
Children’s Hospital of Philadelphia (البدنیة والسلوكیة) 
 Civic Center Boulevard, Philadelphia, PA 19104 3401 :الموقع
 2467-879-800-1 :الھاتف
 /https://www.chop.edu :الموقع اإللكتروني

Puentes de Salud – (البدنیة والسلوكیة) 
 South St, Philadelphia, PA 19146 1700 :الموقع
 8000-454-215 :الھاتف
 /http://www.puentesdesalud.org :الموقع اإللكتروني

La Puerta Abierta - ( االستشارات الفردیة والعائلیة ، برامج الشباب ، الصحة العقلیة / الشراكة القانونیة للقاصرین غیر
 ( المصحوبین بذویھم في المدارس ، الخدمات المتخصصة لضحایا االتجار بالبشر

 :المواقع
 جنوب فیالدلفیا)      (شمال فیالدلفیا)
Norris Square Neighborhood Project  Aquinas Center 
North Howard Street      1700 Fernon Street 
Philadelphia, PA 19122       Philadelphia, PA 19145 

 (أبار داربي)
St. Alice Church 
150 Hampden Road 
Upper Darby, PA 19082 

1952-745-610 :الھاتف
 /https://lpa-theopendoor.org :الموقع اإللكتروني

Children’s Crisis Treatment Center (سلوكي) 
 مركز عالج أزمات األطفال
N. Delaware Avenue, Suite 600, Philadelphia, PA 19125 1080 :الموقع
 0707-496-215 :الھاتف
 http://www.cctckids.org :الموقع اإللكتروني

African Family Health Organization (AFAHO) –  
 (الصحة السلوكیة ، برنامج صحة األم والطفل ، التوعیة بسرطان الثدي ، والخدمات البشریة)
 منظمة صحة األسرة األفریقیة أفاھو
 Chestnut Street #202, Philadelphia, PA 19104 4415 :الموقع
 1232-546-215 :الھاتف
 http://www.afaho.net :الموقع اإللكتروني

Delaware Valley Community Health Maria de los Santos Health Center - (البدني والسلوكي) 
 مركز دیالویر فالي الصحي المجتمعي مركز ماریا دي لوس سانتوس الصحي
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 West Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19133 401 :الموقع
2500-291-215 :الھاتف
 https://dvch.org :الموقع اإللكتروني

Bethana (سلوكي) 
 :المواقع
 (جنوب فیالدلفیا)      (جنوب فیالدلفیا)
2147 Manton Street, First Floor  2421-33 Dickinson Street 
Philadelphia, PA 19146       Philadelphia, PA 19146 
 Phone: 267-639-5388        8880-608-215 :الھاتف

 (وسط المدینھ)
1212 Wood Street 
Philadelphia, PA 19107 
 or 215-568-2435 2435-285-800 :الھاتف
 /http://www.bethanna.org :الموقع اإللكتروني

Porch Light Program ( الصحة السلوكیة من خالل الفن فصول لغة انجلیزیة  ) 
 Mt Vernon Street, Philadelphia, PA 19130 29-1727 :الموقع
0750-685-215 :الھاتف

 برامج الفن
Taller Puertorriqueño – 
 (برامج ما بعد المدرسیة ، برامج الشباب ، البرامج الثقافیة ، المعارض الفنیة ، المعسكر الصیفي )
 N 5th St, Philadelphia, PA 1913 2600 :الموقع
 3311-426-215 :الھاتف
 /https://tallerpr.org :الموقع اإللكتروني

Asian Arts Initiative – (ورش العمل الفنیة للشباب ، الفنون البصریة ، مشاریع مناطق األحیاء ، المعارض) 
 مبادرة الفنون اآلسیویة
 Vine St, Philadelphia, PA 19107 1219 :الموقع
0455-557-215 :الھاتف
 http://www.asianartsinitiative.org :الموقع اإللكتروني

Al-Bustan Seeds of Culture – ( ، عروض موسیقیة وتعلیمیة ، برامج خاصة بالطالب الالجئین والمھاجرین
 (المخیمات الصیفیة ، البرامج المدرسیة والعروض التقدیمیة
 بذور البستان الثقافیة
 S 46th St, Philadelphia, PA 19143 526 :الموقع
 3668-809-267 :الھاتف
 /https://www.albustanseeds.org   :الموقع اإللكتروني
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 الملحق .11

 اللغة اإلنجلیزیة في المرحلة الثانویة: أن یكونوا في طریقھم إلى التخرج ومتعلم

 *متطلبات التخرج
 :كان/كانت قد ایتخرج طالب الصف الثاني عشر إذ

:معتمدة ، والتي تشمل ائتمانیة ساعة 23.5حصل على ما مجموعھ  ❏
باللغة اإلنجلیزیة  4  ❏
في الریاضیات 3  ❏
في العلوم 3  ❏
في الدراسات االجتماعیة 3 ❏
في تاریخ األمیركیین األفارقة 1  ❏

**في اللغة العالمیة 2  ❏
والعلوم اإلنسانیةفي اآلداب  2  ❏
في التربیة البدنیة 1 ❏
في الصحة 0.5  ❏
***في االختیاریة 4  ❏

مشروع متعدد التخصصات أو مشروع تعلم الخدمة بنجاح تمم  ❏

 * قیةسیاسة التر
 :صف على االئتمانات المكتسبةتستند الترقیة من مستوى صف إلى مستوى 

ساعات معتمدة 5 -من الصف التاسع إلى الصف العاشر  الترقیة  ❏
ساعة معتمدة 11 -درجة  11إلى  10الترقیة من   ❏
ساعة معتمدة 17.5 -درجة  12إلى  11الترقیة من   ❏

 وضع العالمات للصف التاسع إلى الثاني عشر المنطقة التعلیمیة یتم نسخ ھذه المتطلبات من إرشادات *
 .12th Grade Marking Guidelines -SDP's 9th  

المرفقة  المتكررةائتمان للغة العالمیة. یرجى االطالع على األسئلة  ساعات الفرصة للتنازل أو الحصول على EL قد تتاح لطالب **
 .للحصول على التفاصیل

 ، دورة IB  الریاضیات أو العلوم ، دورة البكالوریا الدولیة في كلیةلل ات االختیاریة دورة تحضیریةئتماناتاال أحد یجب أن یكون ***
AP أو دورة ، CTE   االختیاریة لمجال معینات ئتماناتاالالنھائیة. یجوز للمدارس أو البرامج تحدید. 

 �  (EL)اللغة اإلنجلیزیة  يمتعلمطالب لجدول العینة ل

9th Grade 
 الصف التاسع

10th Grade 
 الصف العاشر

11th Grade 
 الصف الحادي عشر

12th Grade 
 الصف الثاني عشر

1 المادة    1 المستوى 
- 2.9

ELD 1 أو ELD 2 
 و

English Elective 
ةختیاریاال اإلنجلیزیةاللغة   

إلنجلیزیة ،لائتمان ساعة  1(  
)ائتمان العلوم اإلنسانیةساعة  1  

ELD 1 أو ELD 2 
 و

English Elective  
ةختیاریاال اإلنجلیزیةاللغة   

إلنجلیزیة ،لائتمان ساعة  1(  
)ائتمان العلوم اإلنسانیةساعة  1  

ELD 1 أو ELD 2 
 و

English Elective  
ةختیاریاال اإلنجلیزیةاللغة   

إلنجلیزیة ،لائتمان ساعة  1(   
)ائتمان العلوم اإلنسانیةساعة  1  

ELD 1 أو ELD 2 
 و

English Elective  
ةختیاریاال اإلنجلیزیةاللغة   

إلنجلیزیة ،لائتمان ساعة  1(  
)ائتمان العلوم اإلنسانیةساعة  1  

 المستوى
3.0 - 4.5 English 1 Sheltered

محمیةال 1اللغة اإلنجلیزیة   
( یةساعة ائتمان 1 ) 

English 2 Sheltered 
محمیةال 2اللغة اإلنجلیزیة   

( یةساعة ائتمان 1 ) 

English 3 Sheltered 
محمیةال 3اللغة اإلنجلیزیة    

( یةساعة ائتمان 1 ) 

English 4 
Sheltered  

محمیةال 4اللغة اإلنجلیزیة   
( یةساعة ائتمان 1 ) 
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 المستوى
أو  4.6
 أعلى

English 1  
1اإلنجلیزیة اللغة   

( یةساعة ائتمان 1 ) 

English 2  
2اإلنجلیزیة اللغة   

( یةساعة ائتمان 1 ) 

English 3  
3اإلنجلیزیة اللغة   

( یةساعة ائتمان 1 ) 

English 4  
4اإلنجلیزیة اللغة   

( یةساعة ائتمان 1 ) 

2 المادة   Social Studies 
 ) الدراسات االجتماعیة

( یةساعة ائتمان 1 ) 

African American 
History  

 تاریخ األمیركیین األفارقة
( یةساعة ائتمان 1 ) 

Social Studies 
 ) الدراسات االجتماعیة

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Social Studies 
 ) الدراسات االجتماعیة

( یةساعة ائتمان 1 ) 

3 المادة   Math 
 الریاضیات

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Math 
 الریاضیات

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Math 
 الریاضیات

( یةساعة ائتمان 1 ) 

  ,العلوم ,الریاضیات
AP, IB, or CTE 

  االختیاري
( یةساعة ائتمان 1 ) 

4  Science المادة 
 العلوم

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Science 
 العلوم

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Science 
 العلوم

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Health 
 الصحة

( یةساعة ائتمان نصف ) 

5 *World Language  المادة 
*اللغة العالمیة  

( یةساعة ائتمان 1 ) 
* ما لم تتنازل 

World Language* 
*اللغة العالمیة  

( یةساعة ائتمان 1 ) 
* ما لم تتنازل 

Physical Education 
  التربیة البدنیة
( یةساعة ائتمان 1 ) 

Elective or  
Senior Capstone 

Class*  
( یةساعة ائتمان 1  إذا عرضت *(

6  Arts & Humanities  المادة 
 اآلداب والعلوم اإلنسانیة

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Arts & Humanities 
  اآلداب والعلوم اإلنسانیة

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Elective 
 اختیاري

( یةساعة ائتمان 1 ) 

Elective 
 اختیاري

( یةساعة ائتمان 1 ) 

الساعات االئتمانیة مجموع 
 المعتمدة 

 6.5 أو 5.5 7 أو 6 7 أو 6 7 أو 6

بك  ةالخاص العلیا  المدرسة الثانویة ةقد یختلف جدولك بناًء على الدورات المقدمة في مدرستك وأي ائتمانات محولة. یمكن لمستشار �
 .تقدیم المزید من المساعدة للتأكد من أنك على الطریق الصحیح للتخرج

 )FAQs(رة تكرالمسئلة األ

 ؟سألتزم بھ ذياللغة اإلنجلیزیة ال صف وما ھ .1
 الحالي الخاص بك ، والذي یتم تحدیده من خالل أدائك على فرز EL یعتمد فصل اللغة اإلنجلیزیة الخاص بك على مستوى

WIDA أو اختبار ACCESS أیھما آخر اختبار قمت بھ مؤخراً. یأخذ الطالب الذین یكون مستوى ،  EL 1.0من  بالنسبة لھم حالیًا 
 5.5إلى  3.0 اھم یكون مستو؛ أولئك الذین  ختیاریةاال ، باإلضافة إلى مادة اللغة اإلنجلیزیة ELD 2 أوELD 1 یتلقون  2.9إلى 

 .أو أعلى یأخذون اإلنجلیزیة غیر المحمیة 4.6محمیة. وأولئك الذین یبلغ مستواھم الاإلنجلیزیة اللغة  یتلقون 

 واللغة اإلنجلیزیة غیر المحمیة؟واللغة اإلنجلیزیة المحمیة  ELD ما ھي االختالفات بین  .2
ELD في ھذه الدورة ، یطور الطالب 2.9 - 1، أو تطویر اللغة اإلنجلیزیة ، للطالب الجدد في تعلم اللغة اإلنجلیزیة (المستوى .(

 دوراتمھارات القراءة واالستماع والتحدث والكتابة المتوافقة مع منھج اللغة اإلنجلیزیة على مستوى الصف الدراسي. تتألف 
ELD  فقط من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ، ویتم تدریسھا من قبل مدرس حاصل على شھادة اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (ESL) 

 .وشھادة اللغة اإلنجلیزیة

42



Translation and Interpretation Center Parent Welcome Booklet_OMCP 
07/2019 Arabic 

الدورة ،  ). في ھذه4.5الي  3.0للطالب الذین یتمتعون بمزید من الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة (المستوى  اللغة اإلنجلیزیة المحمیة
یتلقى الطالب منھج ومحتوى اللغة اإلنجلیزیة على مستوى الصف ، مع تعلیم اللغة المضّمن. تتكون دورات اللغة اإلنجلیزیة 

 (ESL) المحمیة فقط من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ، ویتم تدریسھا بواسطة مدرس حاصل على شھادة اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة
 .یزیةوشھادة اللغة اإلنجل

وما فوق). یتعلم  4.6للطالب ذوي المستویات المتقدمة في إتقان اللغة اإلنجلیزیة (المستوى  اللغة اإلنجلیزیة غیر المحمیة
ً  اإلنجلیزیة والطالب الناطقینللغة  متقنینجنبًا إلى جنب مع الطالب الالطالب   .باللغة اإلنجلیزیة أساسا

 اإلنجلیزیة؟ ما ھي الفصول التي سآخذھا؟ اللغة ماذا عن المجاالت غیر .3
 1.9 - 1الحالي لدیك. المستوى  EL في الدراسات االجتماعیة والریاضیات والعلوم ، سیتم وضعك في دورات بناًء على مستوى

ة یدرس الطالب في دورات ودی 3.9 - 2.0یدرس الطالب في الدراسات االجتماعیة والریاضیات والعلوم المحمیة ؛ المستوى 
في  ELعن  في مدرستكالمسئول  وما فوق الطالب یأخذون دورات غیر محمیة. یمكن أن یساعدك 4.0؛ والمستوى  ESL أو

 .تحدید ما إذا كانت ھذه الدورات مناسبة لك

اإلنجلیزیة ما ھي الفصول اإلضافیة المتاحة للطالب الذین لدیھم فجوة في التعلیم الرسمي أو یحتاجون إلى دعم إضافي لتعلم اللغة  .4
 وغیرھا من المواد؟

 :تتوفر الفصول التالیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین یحتاجون إلى دعم إضافي

 ...الموصى بھا ل الدورة

 بلدطالب جدد على ال 1.9 -1ستوى الم التطویر اللغوي

 ELs أو ESL سنوات في برنامج 5أكثر من الذین لدیھم  ELs  الطالب عبر تطویر المناھج الدراسیة
 في حاجة إلى دعم إضافي

 ذوي التعلیم الرسمي المحدود أو المتقطع  الطالب لغة الریاضیات

 .في تحدید ما إذا كانت ھذه الدورات مناسبة لك ELعن  في مدرستكالمسئول  یمكن أن یساعدك       

 ؟تلقاھاأوف التي سماذا لو وصلت إلى المنطقة التعلیمیة بعد الصف التاسع؟ ما ھي الدورات  .5
 سیتم وضع الطالب الذین یصلون بعد الصف التاسع في فصول دراسیة بناءً على الدورات الدراسیة المنجزة في بلدھم األم ومستوى

EL  الحالي. إذا وصلت بعد الصف التاسع ولدیك دورات دراسیة سابقة في المدرسة الثانویة ، فیجب علیك تقدیم النصوص السابقة
 .مدرستك لتقییم / إسناد االئتمانإلى 

 كیف یتم تحدید مستوى الصف؟ .6
یتم تحدید مستوى الصف من خالل عدد سنوات المدرسة الثانویة المكتملة في بلدك. إجادة اللغة اإلنجلیزیة لیس عامالً في تحدید 

سنوات في الصف الثاني عشر ،  مستوى الصف الدراسي. على سبیل المثال ، سیتم وضع طالب في المدرسة الثانویة لمدة ثالث
 بغض النظر عن إجادتھ للغة اإلنجلیزیة

 التي یمكنني تحویلھا من بلد آخر؟ئتمان اال ساعاتكم عدد   .7
لكل سنة دراسیة مكتملة. بمعنى آخر ، یمكن للطالب نقل ما ال یزید عن ثمانیة ساعات ائتمان  ساعاتلن یتم منح أكثر من ثمانیة 

ساعات للصف الحادي عشر ، وثماني ساعات معتمدة للصف العاشر ، وثمانیة ساعات معتمدة معتمدة للصف التاسع ، وثمانیة 
في مادة الریاضیات والعلوم  ةواحدمعتمدة  ةساعللصف الثاني عشر. باإلضافة إلى ذلك ، ال یجوز للطالب نقل سوى معتمدة 

  .صف للدراسات االجتماعیة لكل مستوى ةواللغة اإلنجلیزیة وواحد
 اللغة العالمیة المطلوبة؟ االئتمان لدورتي ساعات ھل ھناك طریقة للتنازل عن أو الحصول على .8
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 :ائتمان لغة عالمیة ، یجب على الطالب استیفاء المعاییر الثالثة التالیة ساعات نعم فعال. للحصول على
 من بلد آخر في الصف السابع أو أعلىمنطقة فیالدلفیا التعلیمیة ب االلتحاققم  ب -
 لدیك ست سنوات من التعلیم السابق بلغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة -
 لصف التاسعیجب التأھل للغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة في بدایة ا -

لطلب التنازل عن   World Language Waiver Request Form یرجى تقدیم نموذج طلب اإلعفاء من اللغة العالمیة
 .اللغة العالمیةائتمان  ساعات

 :قد بلاللغة العالمیة ، یجب أن یكون الطلدورة ا ائتمان ساعات للحصول على
منطقة فیالدلفیا سنة كاملة من المدرسة الثانویة التي لغة التدریس لیست اللغة اإلنجلیزیة قبل التسجیل في  أكمل -

 الثانویة للمرحلة التعلیمیة
 من بلد آخر في الصف العاشر أو أعلىمنطقة فیالدلفیا التعلیمیة بالتحق  -
 رسمیة من المدرسة الثانویة تبین مواعید الحضور والدورات التي حضرھا سجالتقدم  -

 .األجنبیة شھاداتائتمان اللغة العالمیة عند تقییم الساعات یتم منح 
 ما ھو مشروع متعدد التخصصات أو مشروع تعلم الخدمة؟ .9

الصف الثاني عشر. تختلف المكونات  المشروع متعدد التخصصات أو مشروع تعلم الخدمة ھو مشروع شامل تم االنتھاء منھ في
 .تخرجلكي یشروع (وفقًا إلرشادات المدرسة) المحددة للمشروع حسب المدرسة ، ولكن یجب على كل طالب إكمال م

 ھو كابستون كبار؟ ما .10
 باالتي  للكبار ھو مقرر الصف الثاني عشر المتاح في بعض المدارس الثانویة. یقوم الطالب في الدورة كابستون برنامج

) إكمال المشروع 3) طلبات الكلیة و / أو الوظائف الكاملة ، و (2كتابة خطاب تغطیة ، والسیرة الذاتیة ، ومقاالت الكلیة ، () 1( 
 .الرئیسي المطلوب للتخرج

 مذكرة الغیاب

ة الغیاب في الصفحة التالیةكرذستجد عینات من م  
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School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 ثالثة أيام متواصلة يتطلب مذكرة من الطبيبلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /ألهلا توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 بثالثة أيام متواصلة يتطلب مذكرة من الطبيلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 كرة من الطبيبثالثة أيام متواصلة يتطلب مذلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 صلة يتطلب مذكرة من الطبيبثالثة أيام متوالمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  
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12/2011 Arabic 

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 ثالثة أيام متواصلة يتطلب مذكرة من الطبيبلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /ألهلا توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 بثالثة أيام متواصلة يتطلب مذكرة من الطبيلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 كرة من الطبيبثالثة أيام متواصلة يتطلب مذلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 صلة يتطلب مذكرة من الطبيبثالثة أيام متوالمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  



Translation and Interpretation Center Absence Excuse Note 
12/2011 Arabic 

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 ثالثة أيام متواصلة يتطلب مذكرة من الطبيبلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /ألهلا توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 بثالثة أيام متواصلة يتطلب مذكرة من الطبيلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 كرة من الطبيبثالثة أيام متواصلة يتطلب مذلمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  

School District of Philadelphia منطقة فيالدلفيا التعليمية 
ABSENCE EXCUSE NOTE مذكرة عذر غياب 

(Arabic) 

Today’s Date:  تاريخ اليوم____________________________ 

Child’s Name: اسم الطفل  _____________________________ 

Child’s Grade:  الصف_____________  Room: غرفة _______ 

Number Days Absent:  عدد أيام الغياب_______________ 

List Date(s) Absent: أيام التغيب _______________________ 

NOTE: 3 or more days absent in a row requires a doctor’s note

 صلة يتطلب مذكرة من الطبيبثالثة أيام متوالمدة تغيب : مالحظة

Reason for Absence:   أسباب التغيب____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________ 
Parent or Guardian Signature أألوصياء /األهل توقيع  



 




