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سبتمبر /أيلول 2021
العائالت األعزاء،
بينما نرحب بعودة جميع التالميذ إلى مباني مدرستنا هذا العام ،فإن إدارة التعليم بمدينة نيويورك ( )NYCDOEملتزمة بضمان بيئات آمنة وداعمة وشاملة في
جميع المدارس .لقد نجحنا في تعزيز هذه البيئات من خالل توفير التعلّم المهني للمعلمين وموظفي المدرسة حول كيفية دعم التالميذ الذين قد يواجهون تحديات في
اليوم الدراسي أو خارجه ومن خالل إشراك العائالت كشركاء في مجتمعاتنا المدرسية.
من خالل الجهود الدفوعة بواسطة مبادرة إطار العمل لمدارس عالية الجودة (https://www.schools.nyc.gov/about-us/vision-and-
 ،)mission/framework-for-great-schoolsنحن نعلم أن المدارس يجب أن تكون مساحات مستجيبة ثقافيا ً حيث يشعر جميع األطفال بأنهم جزء
أساسي منها ويتم النظر إلى جميع العائالت كشركاء أساسيين في العملية التعليمية .نحن ندرك أن التالميذ واجهوا تحديات فريدة خالل العام الدراسي
 2021-2020ويحتاجون إلى مدارس مستعدة لدعمهم .تعمل مجتمعاتنا المدرسية بجد لدعم الصحة والسالمة االجتماعية والعاطفية والعقلية والجسدية لتالميذنا.

نطلب منكم أنتم وطفلكم مراجعة وثيقة المستشار المعنونة مدونة التوقعات السلوكية على مستوى المدينة لدعم تعلم
التالميذ ( ،)https://www.schools.nyc.gov/DCodeوالتي تتضمن مدونة قواعد االنضباط وتحدد الئحة حقوق التالميذ وواجباتهم للصفوف من صف
الروضة إلى الصف  ،)https://www.schools.nyc.gov/StudentRights( 12والحماية للتالميذ ذوي اإلعاقة ،والتوقعات لسلوك التالميذ .المرجو

منكم مناقشة هذه التوقعات السلوكية مع طفلكم .تنطبق مدونة قواعد االنضباط على جميع التالميذ  --وتشمل كالً من أشكال الدعم والتدخالت باإلضافة إلى
االستجابات التأديبية .يرجى مالحظة أن مدونة قواعد االنضباط للعام الدراسي  2020-2019تظل سارية للعام الدراسي  .2022-2021تتوفر المدونة الكاملة
لقواعد االنضباط على الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم لمدينة نيويورك باللغات التي تدعمها إدارة التعليم على الرابط
 https://www.schools.nyc.gov/DCodeويمكن أن توفرها مدرستكم في صورة نسخة ورقية ،عند الطلب .تحدد مدونة قواعد االنضباط كيفية تعامل
موظفي المدرسة مع المشكالت السلوكية مع التركيز على األساليب اإلصالحية .لمزيد من المعلومات حول التوقعات السلوكية ،يرجى زيارة الرابط
.https://www.schools.nyc.gov/DCode

نشكركم مقدما ً على مراجعة مدونة قواعد االنضباط وعلى شراكتكم في المساهمة في خلق مناخ مدرسي داعم وآمن وشامل .شكرا ً جزيالً لكم على جعل
مجتمعاتنا المدرسية أفضل وأقوى وأكثر أمانا ً ألطفالنا .إذا كانت لديكم أية استفسارات ،المرجو االتصال بمدير مدرستكم.
مع أجمل تمنياتنا بعام دراسي رائع!
مع فائق االحترام والتقدير،

Mark Rampersant
المدير التنفيذي األعلى
مكتب السالمة وتنمية الشبيبة
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