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النسداون هي مجتمع محلى متنوع
من المتعلمين الذين يعملون بشكل
تعاوني كمفكرين ناقدين .يتم دعم
الطالب بواسطة أفضل الممارسات
التوجيهية التعليمية والمعايير
المهنية المرتفعة .سويا ً مع دعم
األسرة ،نحن نقوم بضمان بيئة
تعليمية آمنة ومن ّمية تقوم برعاية
التعليم المستقل.





اإليمان بأن لدى كل طالب القدرة على التعلّم
احترام وتقدير امتياز كل طالب وأسرتهم
توفير بيئة تدعم التعليم النشط
تطبيق قواعد غرفة الصف والخطة التأديبية
المدرسية
مساعدة كل طالب على إنجاز متطلبات التعلّم
األكاديمية األساسية
توثيق التقييمات المستمرة للتقدم التعليمي
الخاص بكل طالب
المحافظة على خطوط التواصل مفتوحة مع
الطالب واألهل
السعي إلى طرق تقوم بمشاركة وانخراط
األهل في برنامج المدرسة
إظهار السلوك المهني والطباع اإليجابية
التشارك مع األهل عبر دعم كل طالب في حال
أي نوع من التوجيه التعليمي غير التقليدي
) (NTIوالذي سوف يحدث في المنزل.

كأعضاء في المجتمع المحلي التعليمي في النسداون ،نحن
شركاء في تعليم طفلكم حيث نقوم بالمحافظة على مقصد
هذا الميثاق.

مدرسة النسداون االبتدائية
: 859-381-3500هاتف
: 381-4976برنامج ما بعد المدرسة
: www.lansdowne.fcps.netموقع االنترنت
: 381-3501مركز موارد الطفل

مسؤوليات
الطالب













اإليمان بقدرتي على التعلّم
إظهار االحترام لنفسي ،لمدرستي،
واألشخاص اآلخرين
محاولة القيام بأفضل ما باستطاعتي في
عملي وسلوكي
إكمال الواجبات ،سجل القراءة ،والمشاريع
العمل التعاوني مع الطالب والكادر
اتباع قواعد غرفة الصف والخطة التأديبية
المدرسية في أنحاء المدرسة
الحضور إلى المدرسة مستعدا ً مع واجباتي
المنزلية ولوازمي
الدوام على المدرسة بشكل منتظم
قبول تحمل مسؤولية قراراتي الخاصة
الحضور إلى المدرسة على الوقت
أن أكون جاهزا ً مع لوازمي في المدرسة
كل يوم
التشارك مع أهلي والمعلمين الخاصين بي
عبر القيام باالستمرار ببذل قصارى جهدي
والتعلّم في المنزل في حال أي نوع من
التوجيه التعليمي غير التقليدي )(NTI
والذي سوف يحدث في المنزل.

مسؤوليات
األهل /ولي األمر

دليل قواعد سلوك الطالب













اإليمان بأن طفلي يمتلك القدرة على التعلّم
إظهار االحترام والدعم لطالبي ،الكادر،
والمدرسة
التحقق من أن طالبي يقوم بالدوام على المدرسة
بانتظام وعلى الوقت
توفير مكان هادئ لطفلي من أجل إكمال جميع
المشاريع وواجبات سجل القراءة
حضور اجتماعات األهل/األساتذة والجلسات
المدرسية
دعم المدرسة في تطوير سلوكيات إيجابية لدى
طفلي
التحدث مع طفلي عن نشاطاتهم المدرسية بشكل
يومي
تشجيع طفلي على القراءة في المنزل وتطبيق كل
ما يتعلموه في الحياة اليومية
االعتناء ب وإعادة اللوازم التي يتم جلبها إلى
المنزل من المدرسة
التشارك مع المدرسة عبر دع طفلي في حال أي
نوع من التوجيه التعليمي غير التقليدي )(NTI
والذي سوف يحدث في المنزل.

نحن ندعم الميثاق التعليمي
لمدرسة النسداون االبتدائية بين
األهل /الطالب /المعلم
و
لقد قمت باستالم نسخة من
دليل قواعد سلوك الطالب
كي أقوم بقراءتها ومراجعتها
مع طالبي

توقيع الطالب (ة)
__________________________
توقيع األهل /ولي األمر
__________________________
توقيع المعلم (ة)
__________________________
توقيع المدير(ة)
__________________________

