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 أعزائنا أسر طلبتنا:
 

 مسواًء كانت عائلتكو  (OUSD) !الموحدةالمدرسیة أوكالند ة اطعمقمدارس في  19-2018مرحبًا بك في العام الدراسي 
على  مأشكرك أننیابةً عن جمیع المعلمین والموظفین لدینا أتشرف ، الكبیرةجزًءا من عائلتنا  مجدیدة على المقاطعة أو كنت

 نا فياستمرار ثقتكم وتعاونكم أثناء عملنا معًا لضمان حصول كل طالب من طالب شاكرینر قدِّ نإننا . مأطفالك ةبرعایتنا تكلیف
 .د على تعلیم عالي الجودةأوكالن

 
ة والتعلم من معلمي اطعقالممدارس قیادة  تواضع ني بكلشرفی، على مدارس المقاطعةأبدأ السنة الثانیة كمشرف  وحیث

التزامنا الجماعي بألنني أؤمن بقوة  ماسحالل وؤتفابالأیضا  شعرفي أوكالند، مسقط رأسي. أ OUSD وطالب وعائالت
في االتجاه تمضي   OUSDإن العاطفي الذي یستحقھ كل طالب. والدعم األكادیمي واالجتماعي و بتوفیر الخدمات الشاملة

 .ة والمجتمعشبابنا للنجاح في الكلیة والوظیفالصحیح ولن یمنعنا شيء من إعداد 
 

. ممكنا ذلكن اكة كلما ھماسل على المزید من المعموال متجربة مدرسة طفلك عنعلى معرفة المزید  في ھذا العام مأشجعك
دعًما في الواجب المنزلي أو القراءة معًا بعد المدرسة أو التطوع في الفصل الدراسي أو الخدمة في مجلس  سواء كان

، فقطومرحبًا بھا  المتزایدة لیس مفإن مشاركتك -أو المشاركة في االجتماعات والمبادرات على مستوى المقاطعة  ممدرستك
وفوق كل  -الفرح واالستجابة الثقافیة ولتمیز اواإلنصاف والنزاھة  قیم جھودنا حول توحیدمن خالل إننا بل إنھا ضروریة. 

 .، معًاسنحقق رؤیتنا -أوالً  ناطالبمصلحة ، وضع ذلك
 

 .OUSDNews@ لمزید من المعلومات والتواصل معنا على الشبكات االجتماعیة على www.ousd.org یرجى زیارة موقعنا
 !دراسي رائععام ل فلنحتفل معا

 
 حترام،مع خالص التقدیر واال

 
  ، OUSD العامة بمقاطعة أوكالند مشرف نظام المدارس

 
 ترامیل-د. كایال جونسون

  الموحدةالمدرسیة أوكالند ة مقاطع
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 OUSD سیاسات على التوقیع صفحة
 

 طفلتكالصفحة و تسلیمھا إلى موقع مدرسة طفلك /  الرجاء إتمام تعبئة ھذه
 بالسیاسات اإلقرار  .1

 .السیاسة بمراجعة قمت أنك إلى لإلشارة األولیة باألحرف مربع كل إمضاء الرجاء
 

 المدرسي الدوام حضور األولیة األحرف
 لطفلتي /لطفلي المدرسي الدوام حضور عن مسؤولة /مسؤول أني دركأ 
 المدرسة عن طفلتي/طفلي غاب ما إذا المدرسة إلى خطیة مذكرة أرسل سوف 

 المدرسیة الكتب عن المسؤولیة األولیة األحرف
 /لطفلي إصدارھا تمَّ  لتي الَمدرسیِّة بالُكتُبِ  یَِحلُّ  تَلَف أي أو تضیع مدرسیة كتب أي عن المسؤولیة تحمل أقبل 

 . لطفلتي
 أو ھا،دتاعإ یتم لم التي أو المفقودة، الكتب كل استبدال تكلفة عن المدرسیة الِمنطقة أعوض أن على أوافق 

 .  الُمتلَفة
ً  الدفع یتم لم إذا َحجبُھا یَتمُّ  سوف الدبلوماشھادات و المدرسیة والسجالت العالمات تقریر أن دركأ   تعویضا

 . تلف أو لضرر تعرضت التي الكتب أو إعادتھا تتم لم التي للكتب
 لطالب والعائلةل OUSD  2018- 2019 دلیل األولیة األحرف

 ، أو طلبت تسلم نسخة لطالب والعائلةل نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند دلیل من نسخةً  استَلَمتُ  لقد 
:  التالي الموقع في اإلنترنت على األولیاء دلیل إلى الوصول أستطیعو

http://www.ousd.org/StudentFamilyHandbook 
  للتكنولوجیا المقبول الطالبة/  الطالب استخدام موافقة و اتفاقیة األولیة األحرف

 استمارة على وقَّعتُ  وقدنظام المدارس ب الخاص للتكنولوجیا المقبول االستخدام وقواعد سیاسة قرأت لقد 
 إذا أنھ أدرك. القواعد بھذه االلتزام على أوافق. للتكنولوجیا المقبول الطالبة/الطالب استخدام وموافقة اتفاقیة

 فقدان ذلك في بما تأدیبي، إجراء اتخاذ ذلك عن ینجم قد فإنھ القواعد، أو السیاسة بمخالفة طفلتي/طفلي قام
 . قانونیة إجراءاتاتخاذ  أو الطرد، أو اإلیقاف التكنولوجیا، استخدام امتیازات

 الحوادث ضد الطالبة/للطالب الطوعي التأمین معلومات األولیة األحرف
الذین تعرضوا لحوادث أثناء المدرسة أو  OUSD، یتم تغطیة جمیع طالب 2016یولیو تموز/ 1اعتباًرا من  

األنشطة التي ترعاھا المدرسة بتأمین محدود ضد الحوادث بموجب بولیصة التأمین الشامل للطالب في 
للتغطیة طلب ال تحتاج العائالت إلى تقدیم و ،ھذه الفوائد تلقائیةإن المقاطعة وسیاسة تأمینیة كارثیة للطالب. 

الموقع مزید من المعلومات، یرجى زیارة لى لحصول عولكن ھناك قیود. ل
www.ousd.org/riskmanagement ) 1612-879 510أو االتصال بمكتب إدارة المخاطر على الرقم.( 

 اوكالندفي العامة  اتبطاقة وعد اوكالند/ بطاقة المكتب األولیة األحرف
ھذه البطاقة، سیتمكن توفر بو في أوكالند.اجعة المعلومات امتوفرة في الرزمة على بطاقة الوعد رقمت بم لقد 

أوكالند، باإلضافة إلى الوصول مقاطعة طفلي من االطالع على المواد المكتبیة من المكتبات العامة ومكتبات 
لن یتم فرض  ،باستخدام ھذه البطاقةوإلى الموارد عبر اإلنترنت من أي مكان، بما في ذلك الفصل الدراسي. 

 واد متأخرة تمت استعارتھا من مكتبات أوكالند العامة. أتفھم وأوافق على أن توفرغرامات تأخیر على أي م
OUSD  طفلي ورقم تعریف الطالب إلى عن دلیل المعلوماتOPL  ،ظ على احفم التحیث یلھذه البطاقة

 ھا مع أي وكاالت أخرى.دلاتبتم یسریتھا وفقًا للقوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة ولن 
 

ً  جاریة IEP فردیة تعلیم خطة طفلك لدى ھل. 2  ال      ⃞        نعم          ⃞   ؟ حالیا
 

  فقطوالثانویة  وف المتوسطةالصف طالب أمھات و آلباء – كالیفورنیافي والیة  مبادرة إرشاد الكلیة.  3
 )فقطوالثانویة  مدارس المتوسطةا( – كالیفورنیافي والیة  مبادرة إرشاد الكلیة

كشف الطالب ومعلومات ھویةمعلومات دلیل الطالب والمعلومات الدیموغرافیة ورقم  OUSDتقدم أن  على  أوافق �
 لخدمات التعلیم العالي. CCGIإلى  عالمات الطالب

  الطالبة /الطالب اسم
  الوصي/  األم أو األب توقیع

http://www.ousd.org/StudentFamilyHandbook
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  فقط الخامس الصف طالب أمھات و آلباء – الصحة سلیمو كالیفورنیا  استطالع.  4
 )فقط الخامس الصف( الصحة سلیمو كالیفورنیا أطفال استطالع

 سلیمو كالیفورنیا ألطفال ال یسجل ھویة الطفل استطالع في الخامس الصف في طفلتي /طفلي مساھمة على  أوافق �
 2016 لعام الصحة

  الطالبة /الطالب اسم
  الوصي/  األم أو األب توقیع

 
 

 ) الخیار ھذا واألمھات اآلباء معظمُ  یختار ال: مالحظة(  الدلیل معلومات تصریح رفض.  5
 الدلیل معلومات تصریح رفض
 مثل المؤھلین، الجماعات أو األفراد إلى" الدلیل معلومات" عن بالتصریح قومی أن لنظام المدارس أرید ال أنا �

أو الشركاء  الكیانات الحكومیة األخرى،أو  الجامعات، إلى االنتساب وكالء أو الرسمیة، والمعلمین األولیاء منظمات
 .العمل أرباب أو ،في تبادل المبیانات

  الطالبة /الطالب اسم
  الوصي/  األم أو األب توقیع

 
 فوق وما سنة 16 سن في الطالبات/للطالب فقط – العسكري اإلعفاء .  6

 )فوق وما سنة 16 سن في الطالبات/  للطالب فقط( العسكري اإلعفاء
 وعنوان ، االسم" (الدلیل معلومات" عن العسكري التجنید لوكالء بالتصریح قومی أن لنظام المدارس أرید ال أنا �

 . أدناه اسمھا/اسمھ المذكور الثانویة المدرسة طالبة/  بطالب الخاص) المنزل ھاتف ورقم ، المنزل
  الطالبة /الطالب اسم

   الطالبة/  الطالب توقیع  أو الوصي/  األم أو األب توقیع
. 

 
 الذین یكوننحو التحسین المستمر لجمیع الطالب، یتعین على المناطق التعلیمیة تحدید الطالب سنویًا  OUSD جھودو (ESSA) كجزء من متطلبات المساءلة الجدیدة بموجب قانون نجاح كل طالب

 :تمكیننا من تحدید ھؤالء الطالب، یرجى الرد على ما یليولرس الوطني بدوام كامل . الح فيفي الخدمة العسكریة الفعلیة أو ھم أحد والدی
 

 ة أو خفر السواحل) أو الحرس الوطني بدوام كامل؟ھل یعمل والد/ولي أمر الطالب حالیًا في الخدمة الفعلیة مع القوات المسلحة (الجیش أو البحریة أو القوات الجویة أو قوات مشاة البحری
 ____ ال ____ نعم

 
 (الشھر/الیوم/السنة) )؟اة (تقریبیفعلیإذا كانت اإلجابة بنعم ، متى بدأت أحدث خدمة 

 
 (الشھر/الیوم/السنة)، متى انتھت ھذه الخدمة؟ ______________ (ني بدوام كامل خالل العام الماضيالحرس الوطخدكنخ في لفعلیة أو أعاله خدمتھ  األسرة المذكور عضو إذا أنھى

 
 ___/___/____ المیالد تاریخ__________________________________________________ الطالب اسم

  
 

 _________________________________________________________________ األمر يلو/  دلاالو اسم
 

 ______________________  التاریخ_____________________________________ األمر يلو/  دلاالو توقیع
 

_______________________ التاریخ_____________) ____________18 سن فوق إذا كان( الطالبة/  الطالب توقیع  
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