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مرحباً بكم في منطقة مدارس 
)DPS( دنفر العامة

سواء كنت طالبًا جديًدا في مدارسنا أو كانت عائلتك تلتحق بمدارسنا منذ أجيال، فأبوابنا مفتوحة لك ولعائلتك.

يستهدف هذا الدليل إلقاء نظرة عامة على الموارد والبرامج والخدمات المتوفرة لك في مدارس DPS، باإلضافة 
إلى نظرة عامة على بعض سياساتنا األكثر ذكًرا. نأمل أن يساعدك هذا الدليل على تقديم دعم أفضل للطالب، وأن 

يساعدهم في فهم الفرص المتوفرة لهم في المنطقة التعليمية لضمان تحقيق النجاح. 

نود أن نسمع تعليقاتك عن الطريقة التي يمكننا من خاللها توفير تعليم أكثر شمولية وعدالة اللطالب وأسرتك. 
 l إذا كان لديك أي تعليقات أو اقتراحات بخصوص الدليل، فيرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

 .communications@dpsk12.org

روجع في أغسطس 2020

mailto:communications%40dpsk12.org


 التواصل 
مع منطقة DPS التعليمية

التعليمية   DPS منطقة  بين  مشتركة  مسؤولية  هو  طالبنا  تعلم  أن  ندرك 
والمشاركة  بالتعليم  مجتمعاتنا  تحظى  عندما  بأنه  ونؤمن  واألسر.  والمدارس 
والدعم، يمكننا أن نعمل على ازدهار مدارسنا بما يكفل نجاح كل طفل. من 
في "لقاءات  المشاركة  وحتى  الطالب  معلمي  مع  هادفة  عالقات  إقامة  خالل 
المدير العام"، نريد أن تتوفر لديك كل المعلومات التي تحتاجها لدعم العملية 

التعليمية للطالب في كل خطوة. 

.DPS يبين هذا القسم الطرق المختلفة المتعددة للتواصل مع مدارس

في هذا القسم

كيفية االنخراط في مدرسة الطالب   6

7   DPS كيفية االنخراط في

كيفية التواصل مع معلم الطالب   9

كيف تبقى على اطالع بكل المستجدات   10
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 كيفية االنخراط
DPS في

 DPS باإلضافة إلى المشاركة على مستوى المدرسة، هناك أيًضا العديد من الطرق لمشاركة
على مستوى المنطقة التعليمية. 

حضور اجتماع المجلس

مجلس التعليم في دنفر هو هيئة وضع السياسات لمدارس DPS، ويتمتع المجلس بصالحيات وواجبات 
 Emily Griffith منصوص عليها في قانون الوالية. تُعقد جلسات التباحث واالجتماعات وتعليقات العامة في

Campus )مبنى إيميلي جريفيث( الواقع في Lincoln St 1860.، وتكون مفتوحة لعموم الناس. إذا 
كنت غير قادر على حضور االجتماعات، فيمكنك أيًضا مشاهدة البث الحي لها على اإلنترنت. تفضل بزيارة 

board.dpsk12.org للحصول على مزيد من المعلومات.

االنضمام إلى لجنة المساءلة للمنطقة التعليمية

 لجنة المساءلة للمنطقة التعليمية )DAC( هي لجنة من إشراف المواطنين 
تعطي توصيات إلى المجلس بخصوص موضوعات مثل الميزانية وخطط تحسين المنطقة التعليمية وتطبيقات 

المدارس المستقلة العامة وموضوعات أخرى محددة في قانون الوالية أو يحددها المجلس و/أو المدير العام 
 board.dpsk12.org/district-accountability-committee لمنطقة دنفر العامة. تفضل بزيارة

.DAC للحصول على معلومات عن لجنة

المشاركة في منتديات المدير العام

تعد لقاءات المدير العام طريقة رائعة للمدير العام للتواصل مع أسر DPS. والغرض العام من المنتدى هو 
توفير فرصة للحوار المفتوح، ومشاركة المبادرات الرئيسية للمنطقة التعليمية، وتوفير معلومات وموارد 

ألولياء األمور لدعم نجاح أطفالهم، وتوفير األدوات لألسر لمشاركة المعلومات مع المجتمع المدرسي األوسع. 

التسجيل في مؤسسة ريادة األسرة

 DPS تعزز مؤسسة ريادة األسرة الشراكات األكاديمية وريادة األسرة. ونرحب بكل أسر طالب مدارس
لحضور أي اجتماع. تضم كل جلسة تفاعلية أسًرا من جميع أنحاء المنطقة التعليمية لتعزيز مهاراتهم في الدعم 

.DPS المنزلي وفي المدرسة وفي أنحاء مدارس

ELA االنضمام إلى اجتماع اللجنة االستشارية ألولياء األمور على مستوى المنطقة التعليمية لبرنامج

توفر اجتماعات اللجنة االستشارية ألولياء األمور على مستوى المنطقة التعليمية لبرنامج اكتساب اللغة 
اإلنجليزية )ELA DAC( ألسر الطالب غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية فرصة لطرح آرائهم بخصوص 

المشاكل التي تتعلق بمتعلمي اللغة اإلنجليزية. تكون هذه االجتماعات ضمن منتدى أولياء األمور والمدير العام 
ومؤسسة ريادة األسرة واالجتماعات اإلدارية األخرى للمدارس والتي ترعاها المنطقة التعليمية.

 كيفية االنخراط
في مدرسة الطالب

يمكن لألسر المواظبة على المشاركة في تعليم طفلهم من خالل االنخراط في المؤسسات أو اللجان التعليمية أو بالتطوع 
في مدرسة الطالب. 

مجموعات الريادة ألولياء األمور 

 .DPS هناك العديد من مجموعات الريادة ألولياء األمور المتوفرة في مدارس

اللجنة التعاونية المدرسية أو لجنة المساءلة المدرسية
تتكون اللجنة التعاونية المدرسية )CSC(، ويشار إليها أحيانًا باسم لجنة المساءلة المدرسية )SAC(، من ممثلين عن فريق الريادة المدرسي 

والمعلمين وأولياء األمور واألوصياء وممثلين من المجتمع المحلي. ويستلزم قانون الوالية وسياسة مجلس التعليم لمدارس DPS أن تنشئ 
.SAC أو CSC جميع المدارس، بغض النظر عن نوع اإلدارة، لجنة

رابطة أولياء األمور والمعلمين
رابطة أولياء األمور والمعلمين )PTA( هي مؤسسة مدعومة وطنيًا لها فروع محلية في المدارس في أنحاء البلد. تعمل PTA على تمكين 

أولياء األمور واألوصياء لدعم أطفالهم، وتوفر لألسر شبكة من الموارد، والبرامج، والمساعدة في جميع أنحاء البالد. لمزيد من المعلومات، 
اتصل برابطة أولياء األمور والمعلمين والطالب )PTSA( التابعة لمجلس دنفر على الرقم 7820-420-303 أو عبر البريد اإللكتروني 

.denvercouncilptsa@copta.org

اللجنة االستشارية ألولياء األمور لبرنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية
قد تضم المدارس التي تقدم خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية )ELA( لجنة استشارية ألولياء األمور لبرنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية 

)ELA PAC(. تتألف المؤسسة من األسر والتربويين، وتهدف ELA PAC إلى مراجعة خدمات برنامج ELA المتاحة في المدارس 
وتقديم آراء بخصوصها، وتنمية عالقات أعمق بين التربويين وأولياء األمور.

فرص المتطوعين 

تثبت األبحاث أن األطفال الذين يتطوع و/أو يشارك أولياء أمورهم أو األوصياء عليهم في األنشطة المدرسية يتمتعون بسلوك أفضل 
ويحققون نجاًحا أكاديميًا أكبر. وتوفر مدارس DPS فرص التطوع إما في مشاريع لمرة واحدة أو على أساس متواصل. اتصل بالمدرسة 

الخاصة بك لالطالع على فرص التطوع المتوفرة.

يرجى االتصال بالمدرسة مباشرةً لتتعرف على المزيد عن فرص التطوع وطرق المشاركة 
األخرى. يمكنك أيضاً زيارة face.dpsk12.org/volunteer-services أو اتصل 

بخدمات التطوع على الرقم 3002-423-720 لمزيد من المعلومات بخصوص التطوع في 
المدارس..

 اتصل بخط مساعدة األسرة والمجتمع 
 على الرقم 3054-423-720 أو زر 

face.dpsk12.org إذا كان لديك أي أسئلة 
أو مخاوف أو ترغب في مزيد من المعلومات 
عن كيفية االنخراط في منطقة DPS التعليمية.
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بعد االجتماع
تحدث مع ابنك عن االجتماع، بما في ذلك ما يلي:

أخبر ابنك عما حدث خالل االجتماع.	 
أثِن على نقاط قوة ابنك.	 
تحدث مع ابنك عن طريقة معالجة المجاالت التي تحتاج إلى تحسين.	 
اسأل ابنك كيف يمكنك مواصلة مساعدته على النجاح في المدرسة.	 

قبل االجتماع
تحدث مع ابنك. يمكن أن تتضمن األسئلة ما يلي:

ما أكثر شيء تحبه في المدرسة؟ ما الصعوبات التي تواجهك؟	 
ما المواد الدراسية المفضلة لديك؟	 
ما الذي تريدني أن أخبره لمعلمك؟	 

راجع عمل ابنك. اسأل نفسك:
هل لدّي مخاوف معينة بخصوص تقدمه األكاديمي؟	 
هل لدّي أسئلة بخصوص المنهج الدراسي؟	 
هل أفهم طريقة تقييم طفلي في المدرسة؟	 

 كيفية التواصل مع 
معلم الطالب

برنامج الزيارة المنزلية بين المعلم وولي األمر

يركز برنامج الزيارة المنزلية بين المعلم وولي األمر )PTHV( على بناء عالقات إيجابية بين األسر والمعلمين. تكون الزيارات طوعية بالنسبة إلى األسر وتتم 
في مكاٍن ما خارج المدرسة، مثل المنزل أو متنزه أو مكتبة. ويعد برنامج PTHV فرصة عظيمة لك للتعرف على معلم الطالب وللمعلم ليعرف المزيد عن 

أمنيات وطموحات الطالب للمستقبل. 

اجتماعات األسر

تقيم مدارس DPS اجتماعات األسر مرتين سنويًا. من شأن التحضير بعناية أن يساعدك في تحقيق استفادة أكبر من االجتماع، إلى جانب مساعدة معلم الطالب 
في تحقيق فهم أفضل لما يمكن أن يقدمه لمساعدة الطالب على النجاح.

 خالل االجتماع
اسأل معلم ابنك ما يلي:

ما مستوى مشاركة طفلي في النقاشات واألنشطة الصفية؟	 
ما المواد الدراسية التي يقدم فيها طفلي أفضل وأسوأ أداء؟ كيف يمكنه أن يتحسن؟	 
ما معايير مستوى الصف لطفلي؟ هل يمكنك أن تريني مثااًل للعمل الذي يعكس هذه المعايير؟	 
كيف تقارن مجموعة مهارات طفلي ببقية األطفال في الفصل؟	 
كيف يتفاعل طفلي مع األطفال والبالغين اآلخرين؟	 
ما مقدار المساعدة التي ينبغي أن أقدمها في مهام الواجب المنزلي؟	 
ما سياسة الواجب المنزلي التي تطبقها، بما في ذلك العمل المتأخر والعمل التعويضي؟	 
هل يحاول طفلي بأقصى ما في استطاعته؟	 
ما أفضل طريقة للتواصل معك؟	 

كيفية التحضير الجتماعات األسر
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 كيفية البقاء 
على اطالع

DPS الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي لمدارس

 DPS هناك عدة طرق لتبقى على اتصال بمدارس

 	.DPS لالشتراك في النشرة اإلخبارية اإلسبوعية من bit.ly/OurDPSWeekly زر

زر dpsk12.org للحصول على أخبار وتحديثات على مستوى المنطقة التعليمية..	 
تابع مدارس DPS على مواقع التواصل االجتماعي:	 

المراسالت المدرسية

العديد من مدارس DPS لديها مواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي ورسائل إلكترونية أسبوعية 
وتطبيقات باإلضافة إلى المجلدات األسبوعية التي تتضمن مواد مطبوعة يتم إرسالها إلى المنزل. يرجى 

االتصال بمدرسة ابنك مباشرةً أو تفضل بزيارة مكتب االستقبال في مدرسة ابنك لتتعرف على أفضل 
طريقة للحصول على التحديثات والبقاء على اتصال. 

EDUCA راديو وقناة تلفزيون وصحيفة

نحن في فريق الوسائط المتعددة متعددة اللغات في قسم FACE نسعى جاهدين لخدمة المهاجرين والالجئين 
والمجتمعات متعددة الثقافات من خالل منصات للتواصل في 6 إلى 10 لغات بما في ذلك نشرات صوتية 

وتلفزيونية وصحف ووسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت. ندعم معلمي وطالب وأسر DPS بالتواصل 
مع المجتمع وتزويدهم بالمعلومات كما ندخل في شراكات على مستوى المنطقة التعليمية. ونحن نكرس 

جهودنا لبناء الثقة والمساواة والعمل الجماعي والتعاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة educaDPS.org وDPSVoice.org ومتابعة EDUCA على 
.EDUCA@dpsk12.org أو عبر البريد اإللكتروني facebook.com/EDUCA.DPS فيسبوك

خدمات وفصول دعم األسرة

يقدم مركز انخراط األسرة والمجتمع )FACE( خدمات شاملة مجانية للطالب واألسر وأفراد المجتمع 
الكتساب المهارات الحياتية المهمة لزيادة اكتفائهم االقتصادي الذاتي واإلنجاز األكاديمي للطالب. تتضمن 

 GED الخدمات دروًسا في التدريب المالي والمساعدة في التوظيف والدعم في الحصول على معادلة
واللغة اإلنجليزية وتنمية األعمال التجارية والخدمات القانونية. هناك فرعان لمركز FACE، أحدهما في 

أقصى الشمال الشرقي واآلخر في جنوب غرب مدينة دنفر.

بوابة أولياء األمور وبوابة الطالب

تضم بوابة أولياء األمور وبوابة الطالب أدوات على اإلنترنت 
مخصصة ألولياء أمور وطالب مدارس DPS تساعدهم للتعرف على 

المستجدات ومتابعة تقدم الطالب. 

 الدرجات والواجبات: 
مراجعة الدرجات والواجبات الحالية.

 بطاقة التقرير والجدول: 
االطالع على بطاقات التقارير والجداول.

 الحضور والسلوك: 
االطالع على تفاصيل الحضور والتأخير والسلوك.

ميزات أخرى:
االطالع على نتائج اختبارات مدارس DPS واختبارات الوالية.	 
 	 ELA ومراجعة حالة "على المسار الصحيح نحو التخرج" وبرنامج

.)SPF( ونتائج إطار عمل األداء المدرسي
واستكشاف األدوات والتطبيقات األخرى المتوفرة لك والبنك.	 

كيفية الوصول إلى بوابة أولياء األمور أو بوابة الطالب

يمكن لألسر التسجيل في بوابة أولياء األمور وبوابة الطالب 
على الموقع اإللكتروني myportal.dpsk12.org من 

أي مكان فيه خدمة اإلنترنت أو باستخدام تطبيق الهاتف النقّال 
الخاص بالبوابة )"DPS Portal"( المتوفر لنظامي التشغيل 

iOS وAndroid. يمكن للطالب تسجيل الدخول باسم 
.DPS المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم لحساب مدارس

إنشاء حساب

 إلنشاء حساب على بوابة أولياء األمور، تفضل 
 بزيارة myportal.dpsk12.org واضغط على 

"Create an Account" )إنشاء حساب(. ستحتاج إلى 
عنوان بريد إلكتروني ورقم هوية الطالب التعريفية.

إذا كانت لديك استفسارات بخصوص حسابك أو احتجت 
إلى دعم فني، فأرسل بريًدا إلكترونيًا إلى فريق البوابة 

.PortalTeam@dpsk12.org على

@DenverPublicSchools @DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools @DPSNewsNow
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 اتصل بخط مساعدة األسرة والمجتمع 
 على الرقم 3054-423-720 أو زر 

org.face.dpsk12 إذا كان لديك أي أسئلة أو 
مخاوف أو ترغب في مزيد من المعلومات عن 

كيفية االنخراط في منطقة DPS التعليمية.

http://bit.ly/OurDPSWeekly
http://dpsk12.org
http://DPSVoice.org
http://educaDPS.org
mailto:EDUCA%40dpsk12.org
http://facebook.com/EDUCA.DPS
http://myportal.dpsk12.org
http://myportal.dpsk12.org
mailto:PortalTeam%40dpsk12.org
http://face.dpsk12.org
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إبقاء الطالب على المسار 
الصحيح

نحن نؤمن بأن كل الطالب، منذ اليوم األول لدخول مدرسة DPS، يمكنهم 
للكلية  مستعدون  وهم  النهاية  في  والتخرج  النجاح  مستويات  أعلى  تحقيق 
وهم  الطالب  تخرج  من  التأكد  هو  هدفنا  عامةً.  والحياة  المهنية  والحياة 
مستعدين للدراسة الجامعية والحياة المهنية من خالل مقررات جادة ومعايير 

عالية المستوى.

يوضح هذا القسم فلسفتنا وممارساتنا عن المساءلة، باإلضافة إلى المتطلبات 
 .DPS التي سيلبيها طالبنا للحصول على شهادة

في هذا القسم

12
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المعايير األكاديمية
تستند مدارس DPS في منهجها الدراسي إلى المعايير األكاديمية لوالية كولورادو )CAS( لضمان إعداد الطالب للنجاح 

في القرن 21. هدفنا هو توفير تعليم متكامل للطالب يؤهلهم للنجاح في عالمنا سريع التغير.

توفر المعايير األكاديمية فهًما واضًحا لما يتوقع من الطالب أن يتعلموه في كل مستوى صفي. وتحدد المعايير المهارات التي يحتاج الطالب 
إلى تنميتها في كل سنة لضمان تخرجهم من المدرسة الثانوية وهم مستعدون للنجاح في الجامعة والحياة المهنية في القرن 21.

تركز المعايير األكاديمية على تنمية المهارات المهمة لنجاح الطالب، وهي: التعاون والتواصل وحل المشكالت. تتحدى المعايير الطالب 
لتجاوز الحفظ إلى التفكير النقدي، وهذا بدوره ينمي فهًما أعمق للمهارات األكثر أهمية لكل مستوى صفي. 

التقييمات
توفر التقييمات معلومات قيّمة للطالب واألسر والتربويين بخصوص ما إذا كان الطالب قد 
تساعد  ال.  أم  للتخرج  الصحيح  المسار  على  ماضون  وأنهم  الصفي  المستوى  محتوى  أتقنوا 
التقييمات أيًضا المدرسة وفرق المنطقة التعليمية على معرفة طريقة تحسين المنهج الدراسي 
والتدريس والريادة ليقدموا خدمة أفضل البنك ولضمان نجاح كل طفل. يشارك الطالب في كل 

من التقييمات الفصلية والمرحلية خالل السنة.

أنواع التقييمات

تُعطى التقييمات الختامية عامةً مرة واحدة في نهاية مدة زمنية، مثل وحدة أو فصل دراسي أو سنة دراسية. 
تتضمن األمثلة على ذلك اختبارات نصف أو نهاية الفصل الدراسي، أو المشروع النهائي، أو اختبار معايير 

والية كولورادو للنجاح األكاديمي )CMAS(. تتماشى تقييمات CMAS مع المعايير األكاديمية لوالية 
كولورادو وتُستخدم في جميع أرجاء الوالية. 

تشير التقييمات المرحلية إلى العملية المستمرة المستخدمة من المعلمين والطالب خالل التدريس. في هذا 
النوع من التقييم، يشخص المعلمون الرحلة التي وصل إليها الطالب في تعليمهم ومواطن الخلل في فهمهم. 

تساعد التقييمات المرحلية المعلمين على تقييم الطريقة التي يساعدون بها الطالب على تحسين مهاراتهم 
وتنمية معرفتهم.

سياسات التقييم

تجرى جميع تقييمات الوالية على اإلنترنت ما لم يكن لدى الطالب احتياجات موثقة إلجراء االختبار بالورقة 
والقلم. يمكن ألولياء األمور الذين يطلبون إعفاء تلميذ من المشاركة في واحد أو أكثر من التقييمات أن يقوموا 
بذلك باتباع سياسة االنسحاب ألولياء األمور. تتوفر استمارة االنسحاب من االختبار على بوابة أولياء األمور 

أو من خالل االتصال بمدرسة ابنك.

سبب أهمية التقييمات

نؤمن بأن جميع األطفال لديهم الموهبة والقدرة والحق في الحصول على الفرص التعليمية التي تسمح لهم 
بتحقيق أعلى مستويات النجاح. تضمن المعايير األكاديمية تلقي جميع الطالب تعليًما عالمي المستوى يزودهم 

بالمعرفة األكاديمية واللغات والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في الجامعة والحياة المهنية والحياة 
عامةً. تعتمد مدارس DPS على معايير CMAS للتأكد من أن الطالب على المسار الصحيح نحو التخرج 
ومستعدون للقرن 21. تساعد معايير CMAS قادة المدرسة ومعلميها على رصد تقدم الطالب. من خالل 

المعايير األعلى، يصبح تزويد الطالب بالدعم المناسب والهادف وفي حينه الذي يحتاجونه للنجاح أهم من أي 
وقت مضى، وتساعدنا معايير CMAS على تحديد ماهية هذا الدعم المفترض.

دعم الطالب لتلبية المعايير األكاديمية

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك استخدامها في المنزل لدعم تعلّم ابنك:

تعرف على المتوقع من ابنك أن يتعلمه في كل مستوى صفي وتحدث مع معلمه حول األهداف التعليمية.	 
ساعد ابنك على تعلم المثابرة في حل المشاكل من خالل التشجيع على انتهاج عملية التجربة والخطأ التي تتضمن 	 

استراتيجيات إبداعية متعددة إليجاد الحلول.
مارس مهارات االتصال من خالل التحدث مع ابنك عن يومه والواجب المنزلي أو كيف يتعلم.	 
تعاونوا معاً حل المشاكل اليومية كقراءة قائمة طعام المطعم أو حساب البقشيش.	 
مارس التفكير النقدي بأن تطلب من ابنك أن يشرح أجوبته أو يلخص كتاباً أو يحلل األحداث الجارية.	 
مارس المهارات التكنولوجية من خالل اإلشراف على وقت الكومبيوتر أو االستفادة من فرص العالم الحقيقي مثل الدفع 	 

الذاتي في محل البقالة.

يرجى زيارة standards.dpsk12.org حصول على المزيد من المعلومات عن المعايير 
وكيف يمكنك دعم تعلم ابنك.

شارك في تعلم ابنك من خالل المحادثة 
مع مدير المدرسة ومعلميها. يمكنك أيًضا 
التعرف على مواعيد التقييمات التي تبين 
الغرض من كل تقييم والجداول الزمنية 

 لتقييمات العام الدراسي 
 على الموقع اإللكتروني 

standards.dpsk12.org/
assessments.
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الحضور والغياب
يتعلم الطالب بصورة أفضل عندما يكونون في المدرسة. عندما يتراكم 

الغياب، يفوت الطالب دروس قيّمة وفرصة المشاركة في ما يتعلمه. 
وتثبت الدراسات من جميع أنحاء البالد أن الطالب أصحاب الحضور 
الضعيف يكونون أكثر عرضة للتأخر في المدرسة. ويتحمل كل من 

أولياء األمور والطالب مسؤولية التأكد من حضور الطالب في الموعد 
المحدد واستعدادهم للتعلم. يمكن لألسر المساعدة من خالل ترتيب 

المواعيد الشخصية خارج أوقات الدوام المدرسي.

السلوك
سيحتاج أغلب الطالب إلى إرشاد وإعادة توجيه في بعض األوقات 

طول فترة العام الدراسي. على أي حال، عندما يكون سلوك الطالب 
عائقًا لعملية تعلمه أو تعلم اآلخرين، فقد يتسبب ذلك في تأخر مستواه 
عن زمالئه. ويجب أن تتعاون األسر والمعلمون والطالب معًا لوضع 
أهداف تعليمية وسلوكية تؤدي بدورها إلى نجاح كل طالب في الفصل.

المقررات الدراسية
يجب أن يختار الطالب المقررات الدراسية التي تسمح لهم بالشعور 
بالنجاح في فصولهم والنمو األكاديمي كل عام. ومن المهم لكل من 

األسر والطالب فهم أهداف التعلم في كل فصل دراسي والتواصل مع 
المعلمين أو االستشاريين عندما تكون هناك حاجة للدعم اإلضافي.
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تحدث إلى مرشد مدرستك ومدير المدرسة والمعلمين وزر 
collegeandcareer.dpsk12.org للتعرف على مزيد من 

 المعلومات عن كيفية االستعداد للجامعة والحياة المهنية بعد 
المرحلة الثانوية.

متطلبات التخرج
مسار  أي  في  للنجاح  مستعدون  أنهم  تعني   DPS مدارس شهادة  أن  نتأكد  أن  نريد  التخرج،  وشك  على  طالبًا  بصفتهم 
يختارونه، بغض النظر عما إذا كان ذلك في العمل بعد التخرج أو الخدمة العسكرية أو التدريب المستمر للحصول على 

شهادات في مجاالت تخصصية أو االنتقال إلى الجامعة.

ابتداًء من دفعة العام الدراسي 2021، سنطبق متطلبات تخرج جديدة تعكس المتوقع من طالبنا لينجحوا في الجامعة أو الحياة المهنية أو 
مكان العمل. تركز المتطلبات الجديدة بصورة أقل على الدرجات المكتسبة في الوقت الذي يقضيه الطالب في الفصل، وتركز أكثر على 

المهارات المطلوبة للحياة بعد المدرسة الثانوية. 

للحصول على شهادة DPS، سيكون متوقعًا من الطالب إكمال المقررات الدراسية المطلوبة واستيفاء متطلبات الكفاءة وإنجاز خطة أكاديمية 
.)ICAP( ووظيفية فردية

ICAP خطة

يتعاون الطالب مع مستشاريهم ومعلميهم وأسرهم لوضع خطة ICAP الخاصة بهم وتحديثها وإكمالها، وهي عملية تبدأ مبكًرا منذ الصف 
السادس. من خالل أداة التخطيط األكاديمي والوظيفي الفردي هذه، يقيّم الطالب جميع جوانب مسارهم إلى الجامعة والحياة المهنية، بما في 
ذلك وضع األهداف، والفرص الجامعية، والتخطيط األكاديمي والتثقيف المالي والمساعدات المالية والمهارات األساسية. يصنع إطار العمل 

هذا خارطة طريق للطالب لكي يكونوا قادرين على تصور كيف ينعكس استكشافهم لإلمكانيات وتحقيق اإلنجازات المهمة على تطلعاتهم 
المستقبلية في الجامعة والحياة المهنية. في نهاية العام األخير، سوف يسلّم الطالب خطتهم الكاملة الستيفاء متطلبات ICAP للتخرج.

المقررات الدراسية 

سيشارك الطالب في دورات دراسية صارمة، ويلزمهم إكمال 24 وحدة من الدرجات المعتمدة للدرس عبر مجموعة متنوعة من المواد 
الدراسية لتعدهم لمتطلبات القبول في مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية. المقررات الدراسية المطلوبة تتضمن ما يلي:

أربع وحدات من مادة آداب اللغة اإلنجليزية.	 

أربع وحدات من مادة الرياضيات.	 

ثالث وحدات من مادة العلوم.	 

ثالث وحدات من مادة الدراسات االجتماعية.	 

وحدة واحدة من مادة التربية البدنية.	 

وحدة واحدة من مادة الفنون أو درًسا مؤهالً لبرنامج التعليم 	 
.)CTE( المهني والفني

ثماني وحدات من المواد االختيارية التي تم الموافقة عليها.	 

* الطالب الذين يخططون لاللتحاق بدراسة جامعية مدتها أربع سنوات 
يجب أن يلبوا متطلبات اللغة العالمية كجزء من المواد االختيارية. 

تواصل مع أحد مستشاري المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات.

الكفاءة

 إن إظهار الكفاءة يعني أن الطالب قد تعلم مهارات وقدرات ومفاهيم معينة وأنه قادر على تطبيقها 
في واقع الحياة. هناك العديد من الطرق أمام الطالب ليظهر ما تعلمه في المدرسة، ولهذا السبب أنشأنا قائمة 

 مرنة من خيارات إظهار الكفاءة. ولكي يتخرج الطالب في مدارس DPS، سيتعين عليه إظهار الكفاءة 
 في اللغة اإلنجليزية و/أو الرياضيات و/أو االستعداد الوظيفي من خالل إكمال عنصر أو أكثر 

 من عناصر قائمة الكفاءة لمدارس DPS، والتي تتوفر على اإلنترنت على 
.collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu

التواصل في المنزل

نحن في مدارس دنفر العامة )DPS( ندرك أن مشاركة األسرة تسهم بشكل كبير في 
نجاح كل طفل. وفيما يلي بعض األشياء البسيطة التي يمكنك فعلها لمساعدة ابنك على 

التعلم والنجاح.

أعط البنك رسالة واضحة بأن التعليم أمر مهم تقدره األسرة.	 

تحدث يومياً مع ابنك بشأن يومه المدرسي. تعرف على اهتماماته ونقاط قوته ومواهبه. 	 
تحدث مع ابنك عن الجامعة والحياة المهنية.

تأكد من حضور ابنك للمدرسة في الوقت المحدد كل يوم ومن استعداده للتعلّم.	 

تخصيص وقت ومكان محددين للقيام بالواجبات المنزلية.	 

أقرأ بشكل يومي.	 

تواصل بانتظام مع معلم ابنك للحفاظ على استمرارية التواصل. احضر اجتماعات 	 
األسر أو حدد موعًدا لزيارات ولي األمر والمعلم المنزلية.

راجع بوابة أولياء األمور على myportal.dpsk12.org ليتسنى لك معرفة 	 
واجبات ابنك المنزلية ونتائج التقييمات والتقدم الذي يحققه.

19

ICAP خطة
إكمال

إظهار الكفاءةاستكمال المقررات الدراسية
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إن أهم أعمال الطالب يجري أغلبها داخل الفصل الدراسي والبيئات التعليمية 
األخرى، لكن التحصيل األكاديمي يعتمد أيضاً على سبل الدعم األخرى التي 
وموثوقة  آمنة  مواصالت  السبل  هذه  تشمل  التعليمية.   DPS منطقة  تقدمها 

ووجبات مغذية وموارد مهمة للدعم اللغوي والتعليم الخاص. 

في هذا القسم، نوضح الطرق التي تضمن بها برامج وخدمات DPS لتضمن 
توافر فرص متساوية لكل الطالب من أجل النجاح.

في هذا القسم
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تتاح لطالب مدارس DPS وأسرهم إمكانية الوصول إلى البرامج 
التي توّسع تجربة التعلم بما يتجاوز اليوم والعام الدراسيين التقليديين. 

تُقدم العديد من المدارس برامج قبل وبعد المدرسة، في العطالت 
المدرسية والحكومية وأثناء فصل الصيف. توفر هذه البرامج 

للطالب مكانًا آمنًا وجذابًا لقضاء أوقاتهم، إلى جانب الفرص التي 
تزيد من مشاركتهم وتعلمهم.

DISCOVERY LINK برنامج

برنامج Discovery Link هو برنامج مرخص لما قبل وبعد المدرسة 
 .DPS والمعسكر الصيفي وهو متاح في أكثر من 40 مدرسة من مدارس

يتضمن برنامج Discovery Link التعليم العملي في مجاالت تتضمن األنشطة 
الجسدية والتغذية والرياضيات وتعلم القراءة والكتابة والعلوم والفنون والتعليم 

االجتماعي والعاطفي. يتضمن برنامج Discovery Link المساعدة في 
الواجب المنزلي ووجبات أكل خفيفة صحية وفرًصا لبناء عالقات مع الزمالء 
والبالغين. برنامج Discovery Link هو برنامج برسوم، لكن يتوفر بعض 

الدعم المحدود فيما يخص الرسوم. تتوفر برامج التقوية بكلفة إضافية. يقبل 
برنامج Discovery Link برنامج المساعدة للعناية بالطفل )CCAP(. تفضل 
بزيارة discoverylink.dpsk12.org للحصول على مزيد من المعلومات.

شركاء المجتمع

تعمل مدارس DPS حاليًا مع أكثر من 500 شريك مجتمعي ملتزم بتوفير برامج 
وخدمات لتلبية االحتياجات المتنوعة لطالبنا، داخل المدرسة وخارجها. يرجى 

االتصال بالمدرسة مباشرةً لتتعرف على المزيد عن الشراكات التي قد تتوفر في 
مدرستك، أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني cps.civicore.com/map من 

أجل الوصول إلى محدد مواقع برامج ما بعد اليوم الدراسي في دنفر. 

التعليم الممتد وبرامج المدارس 
المجتمعية

برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية
تشكل لغة الطالب األم ميزة قيّمة إذا اقترنت مع مهارات اللغة اإلنجليزية فستؤدي إلى النجاح في المدرسة والحياة. يُدّرس 
لمتعلمي  مخصصاً  في برامج اكتساب اللغة اإلنجليزية )ELA( معلمون مؤهلون متخصصون كما يوفر البرنامج دعماً 

اللغة اإلنجليزية في اكتساب المعارف في المواد الدراسية األساسية أثناء تعلمهم للغة اإلنجليزية.

جميع الطالب الذين يتحدثون لغة غير اللغة اإلنجليزية، وال يجيدون اللغة اإلنجليزية بعد، مؤهلون للحصول على خدمات برنامج ELA. عند 
التسجيل، يستكمل جميع أولياء أمور الطالب الجدد استبيان اللغة المستخدمة في المنزل )HLQ(، والذي يتحدد فيه اللغة أو اللغات التي يتحدث 
بها الطالب أو أسرته. إذا أدخلت لغة غير اإلنجليزية في استبيان اللغة المستخدمة في المنزل )HLQ(، فإن أولياء األمور يختارون برنامج 
اكتساب اللغة اإلنجليزية ألبنائهم. تقوم المدرسة بتقييم مستوى إتقان الطالب للغة اإلنجليزية وتراجع أداءه لتحدد ما إذا كان الطالب مؤهالً 

للحصول على خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية.

:DPS المقدمة في مدارس ELA برامج

برامج التدريس االنتقالي باللغة األم )TNLI(، تعرف أيًضا بالبرامج ثنائية اللغة، وتكون لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذين يتحدثون اللغة 
اإلسبانية كلغتهم األم. ويكون التدريس في برامج TNLI باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية، مع زيادة التدريس باللغة اإلنجليزية بالتدريج كلما 
أصبح الطالب أكثر طالقة. والهدف من ذلك هو مساعدة الطالب على إجادة القراءة والكتابة باللغتين. أما بالنسبة إلى الطالب الذين تكون 

لغتهم األولى غير اللغة اإلسبانية ويلتحقون بمدارس تقدم برنامج TNLI فسيتلقون التدريس ضمن برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية.

برامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )ESL( تكون مخصصة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذين يتحدثون بأي لغة. يكون كل التدريس باللغة 
اإلنجليزية مع معلمين تدربوا تدريبًا خاًصا للعمل مع متعلمي اإلنجليزية. واعتماًدا على عدد الطالب الذين يتكلمون بلغة معينة، قد توفر 

المدرسة مدرًسا خصوصيًا يتحدث لغتهم والذي يمكنه توفير مساعدة إضافية.

في مدارس دنفر العامة، البرنامج ثنائي اللغة هو برنامج طويل األمد يوفر التدريس بلغتين بهدف تنمية ثنائية اللغة والقدرة على القراءة 
والكتابة بلغتين إلى جانب الوعي الثقافي. يشتمل أي برنامج ثنائي اللغة تديره المنطقة التعليمية على %50 على األقل من التدريس باللغة 

اإلسبانية في المرحلة االبتدائية وفي المرحلة المتوسطة والثانوية تدرس آداب اللغة اإلسبانية بجانب إحدى المواد باللغة اإلسبانية.

وبغض النظر عن البرنامج، يتلقى كل متعلمي اللغة اإلنجليزية درًسا يوميًا مخصًصا لتنمية اللغة اإلنجليزية )ELD(، يمنح الطالب األدوات 
األساسية للتحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية. 

يرجى االتصال بمدرستك التي ترغب في االلتحاق بها لمعرفة المزيد عن برامج اكتساب اللغة 
اإلنجليزية التي تقدمها. يمكن العثور أيًضا على قائمة ببرامج ELA حسب المدرسة على الموقع 

اإللكتروني ela.dpsk12.org/ela-programs. يرجى االتصال بالرقم 720-423-2040 
لمزيد من المعلومات.

http://discoverylink.dpsk12.org
http://cps.civicore.com/map
http://ela.dpsk12.org/ela-programs
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الصحة والعالج

مراكز دنفر الصحية القائمة بالمدارس

تدير DPS في مدارسها 18 مركًزا من مراكز دنفر الصحية القائمة بالمدارس. هناك عيادات يمكن لطالب مدارس DPS الدخول إليها 
للحصول على رعاية صحية مجانية. ونرحب بأي طالب قّدم نموذج موافقة موقعًا من ولي األمر للحصول على الخدمات أثناء الساعات 

المدرسية في هذه المراكز. الخدمات المتوفرة للطالب تتضمن الفحوصات البدنية وفحوصات األلعاب الرياضية والعناية في حاالت 
المرض أو اإلصابة والتطعيمات والفحوصات المختبرية والوصفات الطبية واألدوية واستشارات الصحة النفسية والعناية الصحية الجنسية 

واإلنجابية والتسجيل في التأمين الصحي. تقع المراكز الصحية في المباني المدرسة المدرجة أدناه. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
denverhealth.org

 MEDICAIDو )SNAP( برنامج مساعدة التغذية التكميلية

تساعد إدارة المساعدة الطبية )Medicaid( في مدارس DPS األسر على التقديم لتأمين صحي مجاني أو 
منخفض التكلفة وبرنامج مساعدة التغذية التكميلية )SNAP(. كما نساعد األسر أيًضا على االستفادة من مزايا 

البرنامجين. نقدم مواعيد فردية في أي مدرسة من مدارس DPS، ويمكن لألسر التقديم على مدار السنة.

 مدرسة Abraham Lincoln الثانوية، 	 
.2285 S. Federal Blvd

 	3955 Steele St. ،Bruce Randolph مدرسة
 	 1600 City Park Esplanade ،مدرسة إيست الثانوية
 	Evie Dennis، 4800 Telluride St. حرم
	 Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.

 مدرسة John F. Kennedy الثانوية، 	 
2855 S. Lamar St.

 	911 S. Hazel Court ،Kepner جرم
 أكاديمية Kunsmiller للفنون، 	 

2250 S. Quitman Way
 	.1820 Lowell Blvd ،Lake حرم

 	.1700 E. 28th Ave ،الثانوية Manual مدرسة
مدرسة Dr. Martin Luther King, Jr. التحضيرية، 	 

.19535 E. 46th Ave
 	.5000 Crown Blvd ،Montbello حرم
 	.2960 Speer Blvd ،الثانوية North مدرسة
 	5290 Kittredge St. ،Rachel B. Noel حرم
 	 ،Place Bridge أكاديمية 

7125 Cherry Creek Drive North
 	.1700 E. Louisiana Ave ،الثانوية South مدرسة
	 Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.

 	951 Elati St. ،West حرم

خدمات الغذاء والتغذية
تثبت الدراسات أن الطالب يؤدون بصورة أفضل في المدرسة حين يحظون بتغذية جيدة وينعمون بالصحة. في مدارس 
DPS، نتأكد من أننا نوفر لطالبنا مجموعة متنوعة من الوجبات المدرسية المغذية واللذيذة التي تلبي األذواق واالحتياجات 

الغذائية المتنوعة. 

يتوفر كل يوم إفطار مجاني لكل الطالب. تُطهى الكثير من الوجبات واألصناف الجانبية من البداية ونحن ملتزمون بتقديم فواكه وخضراوات 
طازجة محلية في قوائمنا، بما في ذلك فواكه وخضراوات مزروعة في مدارسنا. كما تشارك مدارس DPS في البرنامج الوطني لوجبة الغداء 
في المدارس )National School Lunch Program(، مما يسمح لنا بتقديم وجبات غذائية بسعر منخفض أو مجانًا وذلك بناًء على دخل 

األسرة وعدد أفرادها.

 Medicaid لمزيد من المعلومات عن برنامج 
وSNAP، يرجى االتصال بالهاتف رقم 3661-423-720 أو 

outreach@dpsk12.org بالبريد اإللكتروني

الطالب ذوو االحتياجات الخاصة

التعليم الخاص 

توفر كل مدارس DPS، بما في ذلك المدارس المستقلة العامة، مجموعة من الخدمات لتلبية االحتياجات 
الفريدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة الذين تتراوح شدة احتياجاتهم بين طفيفة إلى معتدلة. تُقدَّم 

البرامج القائمة في المراكز في مدارس مختارة ويمكن الوصول إليها من خالل عملية برنامج التعليم 
الفردي )IEP( استناًدا إلى احتياجات الطالب الفردية.

يصف برنامج IEP الخدمات المصممة بصورة خاصة التي سيتم توفيرها للطالب. ويتضمن التدريس 
من جانب معلمين وممارسين مدربين ومرخصين لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة )بما في ذلك الصم أو 

ضعاف السمع، وضعاف البصر(. قد يحصل الطالب أيًضا على دعم من الممرضات ومقدمي خدمات 
الصحة العقلية ومعالجي لغة/تخاطب وحركة.

يتم تحديد األهلية من خالل عملية تقييم رسمية تستخدم معايير مرتبطة بإعاقات محددة. يتم خالل عملية 
التقييم هذه تزويد األسر بالمعلومات المتعلقة بأهلية أطفالهم للحصول على الخدمات والخيارات المتاحة 
لتلك الخدمات. إذا كنت تعتقد أن ابنك قد يكون مؤهالً للحصول على خدمات التعليم لذوي االحتياجات 

الخاصة، يرجى االتصال بمدرسة ابنك لالستعالم عن التقييم.

القسم 504 من قانون إعادة التأهيل 

القسم 504 عبارة عن قانون فيدرالي للحقوق المدنية يضمن لجميع الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة 
الحصول على "فرصة متساوية للحصول على نفس النتيجة أو نفس المنافع أو الوصول إلى نفس المستوى 

 من التحصيل" كما هو الحال مع الطالب العادي. للتحقق من األهلية، يمكن إحالة الطالب إلى منسق 
القسم 504 في المدرسة. سيجتمع فريق القسم 504 لتحديد األهلية. إذا تبين أن الطالب مؤهل، فسيحدد 

فريق القسم 504 مستوى الطالب والخدمات والترتيبات الالزمة للمساعدة في تخفيف المصاعب التي 
حدثت بسبب اإلعاقة. تفضل بزيارة studentequity.dpsk12.org أو اتصل على المدرسة لمزيد 

من المعلومات.

 Food and Nutrition( تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لخدمات الغذاء والتغذية
Services( على foodservices.dpsk12.org لمزيد من المعلومات عن برامج 

اإلفطار والغداء لدينا وللتقديم على برنامج الغداء المجاني و/أو المخفض وإلضافة مبلغ مالي 
عن طريق اإلنترنت للدفع للوجبات الغذائية ولالطالع على قائمة الطعام.
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المواصالت
تتمثل مهمة خدمات المواصالت في مدارس DPS في توفير خدمات مواصالت آمنة وعادلة 
ذات كفاءة للطالب. ندرك أن الذهاب إلى المدرسة بأمان يمثل الخطوة األولى لتجربة تعليمية 

متميزة وأنه يساعد في ضمان نجاح كل طفل.

عروض المواصالت

المواصالت القياسية
طالب المدارس االبتدائية )من رياض األطفال إلى الصف 5( يكونون مؤهلين للنقل القياسي بالحافلة إذا التحقوا 

بالمدرسة الموجودة ضمن حدود حيّهم السكني ويعيشون على بُعد أكثر من ميل واحد من المدرسة.

طالب المدارس المتوسطة )الصفوف 6-8( يكونون مؤهلين للنقل القياسي إذا كانوا ملتحقين بالمدرسة 
الموجودة ضمن حدود حيّهم السكني ويعيشون على بُعد أكثر من 2½ ميل من المدرسة.

طالب المدارس الثانوية )الصفوف 9-12( يكونون مؤهلين لتلقي اشتراك شهري مجاني من شركة RTD إذا 
التحقوا بالمدرسة الموجودة ضمن حدود حيّهم السكني ويعيشون على بُعد أكثر من 3½ أميال من المدرسة.

مناطق التسجيل
سيحصل الطالب الذين يعيشون ضمن مناطق التسجيل على خدمات نقل خاصة لتلك المنطقة. زر صفحة 

 Families and Students Eligibility and" المنطقة الجغرافية( تحت قسم( Enrollment Zone
 transportation.dpsk12.org أهلية األسر والتالميذ والمسارات( على الموقع( "Routing

 

المدارس العامة المستقلة     

تحدد كل مدرسة عامة مستقلة سياسة المواصالت الخاصة بها وما إذا كانت ستتعاقد مع DPS أو ال لتوفير 
خدمات النقل لطالبها. لتتعرف على المزيد عن خدمة مواصالت كل مدرسة مستقلة عامة، تحدث إلى مدرستك 

مباشرةً.

المدارس المتخصصة    

تتوفر خدمة النقل لجميع الطالب المسجلين في برنامج متخصص ممن يلبون معايير استحقاق النقل ويعيشون 
ضمن منطقة نقل المدارس المتخصصة. 

اعتبارات المواصالت األخرى

التعليم الخاص
باإلضافة إلى توفير المواصالت عن طريق حافلة المدرسة، يتم توفير المواصالت أيًضا إلى الطالب ذوي 

االحتياجات الخاصة عن طريق شركة American Logistics Company، وهي مقدم خدمة خارجي. 
يتم توفير المواصالت باعتبارها خدمة ذات صلة للطالب الملتحقين بأحد البرامج القائمة في مركز. لمعرفة 

المزيد من المعلومات عن خدمة المواصالت لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، اتصل بقسم الفرصة والعدالة 
للطالب )Student Equity and Opportunity( على الرقم 3437-423-720 أو عن طريق البريد 

.StuTrans@dpsk12.org اإللكتروني

اتصل بمدرسة ابنك مباشرةً للحصول على معلومات 
مفصلة بخصوص خيارات المواصالت المتوفرة البنك.

 يرجى زيارة
 transportation.dpsk12.org 
للحصول على مزيد من المعلومات 
عن الخدمات المقدمة ومن يمكنك 

االتصال عليه إذا كان لديك أي أسئلة. 
سّجل الدخول في بوابة أولياء األمور 
لعرض مسار حافلة ابنك ومعلومات 
بطاقة Pass+، باإلضافة إلى تقديم 

طلب االستثناء. 
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برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية
عندما ال توفر المدارس التي تقع ضمن حدود الحي السكني خدمات اكتساب 
اللغة اإلنجليزية )ELA(، يكون الطالب مؤهلين لاللتحاق بمدرسة تقع في 
منطقتهم وتقدم خدمات اكتساب اللغة اإلنجليزية ولتلقي خدمات المواصالت 

إليها. للتعرف على مواقع المدارس التي تقدم برنامج ELA والقواعد 
.ela.dpsk12.org اإلرشادية للمواصالت، يرجى زيارة

طلبات االستثناء 
يمكن ألسر الطالب غير المؤهلين لركوب حافلة المدرسة تقديم طلب 

لطفلهم ليتم أخذه باالعتبار في توفير خدمة المواصالت. تسمى هذه 
العملية بعملية "طلب االستثناء". يمكن الحصول على مزيد من المعلومات 
transportation.dpsk12.org/eligibility-and- على الرابط

routing/exception-request-process

+Pass بطاقة
بطاقة Pass+ هي بطاقة يقوم الطالب بمسحها ضوئيًا أثناء ركوب 

حافلة المدرسة والنزول منها. وتم إنشاء برنامج Pass+ إلبقاء أولياء 
األمور على اطالع بموعد ومكان ركوب أطفالهم الحافلة ونزولهم منها. 
ويجب على كل طالب مؤهل لخدمة النقل في DPS ممن يركبون حافلة 
المدرسة أن يستخدم بطاقة Pass+ الخاصة به كل يوم. يمكن الحصول 
transportation.dpsk12. على المزيد من المعلومات على الرابط

org/pluspass

نشرة الحافلة
ستتلقى أسر الطالب الذين يستقلون حافلة المدرسة معلومات فورية 
وتحديثات حول خدمة الحافلة التي يستقلها الطالب من خالل نشرة 

الحافلة. سيتم إرسال إخطارات نصية وإلكترونية وصوتية إلى األسر 
عندما تتأخر الحافلة ألكثر من 15 دقيقة بسبب حركة المرور أو 

حاالت الطوارئ أو أحوال الجو. أسر الطالب المؤهلين للحصول على 
خدمة المواصالت يتم تسجيلهم تلقائيًا ليتلقوا نشرة الحافلة استناًدا إلى 

رقم الهاتف والبريد اإللكتروني الذي تم تقديمه عند تسجيل الطالب في 
المدرسة، ويمكنك تحديث هذه المعلومات من خالل تسجيل الدخول في 

بوابة أولياء األمور.

http://transportation.dpsk12.org
mailto:StuTrans%40dpsk12.org
http://transportation.dpsk12.org
http://ela.dpsk12.org
http://transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/exception-request-process
http://transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/exception-request-process
http://transportation.dpsk12.org/pluspass
http://transportation.dpsk12.org/pluspass
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السياسات واإلجراءات

إن تعليم الطالب في بيئة آمنة يسودها االحترام هو أهم أولوياتنا في مدارس 
الطالب  بسلوك  يتعلق  فيما  حاليًا  مهمة  سياسات  لدينا  السبب  لهذا   .DPS
وسالمة المدرسة وسلوك أولياء األمور. كما قمنا أيًضا بوضع إجراءات للتأكد 
من أن كل األسر تشعر بالدعم الكامل، بما في ذلك التسجيل وسجالت الطالب 

والترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والمزيد.

يوفر هذا القسم نظرة عامة على أكثر السياسات واإلجراءات في DPS التي 
يرجع إليها الطالب واألسر.

في هذا القسم
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البلطجة والبلطجة اإللكترونية
نؤمن بأن جميع الطالب ينبغي أن يكونوا قادرين على التعلم في بيئة خالية من التهديد والتحرش وأي نوع من سلوك البلطجة بما في ذلك 

البلطجة اإللكترونية. 

ماذا تعني البلطجة والبلطجة اإللكترونية؟

البلطجة هي استخدام اإلكراه أو الترويع للسيطرة على شخص آخر أو التسبب في إلحاق ضرر بدني أو نفسي أو عاطفي لشخص آخر. قد تحدث البلطجة عن 
طريق الوسائل المكتوبة أو اللفظية أو اإللكترونية، أو من خالل فعل أو إيماءة جسمانية. تُصنف البلطجة بأنها نوع من التحرش وقد تشكل انتهاًكا للحقوق المدنية 

حين تكون قائمة على أساس العرق أو اإلثنية أو النوع أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية، أو التحول الجنسي، أو الدين أو وضع الهجرة/الجنسية أو األصل 
القومي أو السن أو الحالة االجتماعية أو الحمل أو حالة الخدمة العسكرية أو اإلعاقة.

أما البلطجة اإللكترونية فهي أي نوع من التحرش أو البلطجة يحدث من خالل أي جهاز نقّال أو إلكتروني. يمكن أن يتضمن هذا رسائل نصية أو مقاطع فيديو 
أو صوًرا ترسل عن طريق البريد اإللكتروني أو غرف المحادثة أو الرسائل الفورية أو المدونات أو الرسائل النصية أو المواقع اإللكترونية أو مواقع التواصل 

االجتماعي. 

السياسات واإلجراءات المتبعة لحماية الطالب

لحماية الطالب من البلطجة والبلطجة اإللكترونية، تطبق منطقة DPS التعليمية مجموعة من السياسات واإلجراءات. 

ال يسمح بالبلطجة في مدارس DPS أو على أراضيها أو حافالتها أو المركبات األخرى المعتمدة من مدارس DPS أو خالل أي أنشطة مدرسية مثل 	 
الفعاليات الرياضية أو البرامج التعليمية الممتدة.

الطالب الذين يشاركون في أي سلوك بلطجي معرضون إلجراءات تأديبية قد تشمل الفصل المؤقت أو الفصل و/أو اإلحالة إلى هيئة من هيئات إنفاذ القانون.	 
لدى كل المدارس إجراءات للتحقيق والتدخل مع الطالب المنخرطين في سلوك بلطجي. تشمل طرق البرامج تدريس السلوك المقبول والمشاركة في النقاشات 	 

والمشاركة في جلسات استشارية وتنفيذ عقوبات مناسبة وتطبيق طرق الدعم.
يتوفر المنهج الدراسي والتدريب أيًضا لمساعدة المعلمين وأولياء األمور أو األوصياء على تجنب البلطجة.	 
إن االخصائيين النفسيين واالجتماعيين متاحون لمساعدة الطالب واألسر الذين يكونون ضحية للبلطجة.	 

الحضور والغياب
من الضروري أن يواظب الطالب على الحضور يوميًا الكتساب المعرفة والمهارات والثقة المطلوبة لالستعداد لاللتحاق 
بالجامعة والحياة المهنية وبموجب قوانين الحضور المدرسي في والية كولورادو، يلزم الطالب حضور المدرسة حتى 

عمر 17 سنة. 

يجب على الطالب حضور الحد األدنى من الساعات في المدرسة لالمتثال للقانون. إن الحد األدنى للمتطلبات هو:
1056 ساعة في المدرسة المتوسطة والمدرسة الثانوية.	 
968 ساعة في المدرسة االبتدائية.	 

900 ساعة في رياض األطفال بنظام اليوم الدراسي الكامل، أو 450 ساعة في رياض األطفال بنظام نصف اليوم الدراسي.	 

تشمل االستثناءات من قانون الحضور المدرسي في والية كولورادو ما يلي:
اإلصابة المؤقتة أو المرض.	 
االلتحاق بمدرسة خاصة.	 
اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو العاطفية.	 
الفصل المؤقت أو الطرد أو رفض الدخول	 
شهادة السماح بالعمل.	 
االحتجاز القانوني من قبل هيئة حكومية.	 
العطل أو الشعائر الدينية.	 
برنامج عمل للطالب مصّدق عليه من المدرسة.	 
التدريس في المنزل.	 

الغياب بإذن

يتطلب الغياب بإذن موافقة كل من ولي األمر والمدرسة. في بعض الحاالت، قد يتطلب األمر وثائق، مثل ورقة مالحظة من ولي األمر أو 
من مزود العناية الصحية. 

التغيب والتعود على الغياب

التغيب عن المدرسة هو الغياب بدون عذر، أو الغياب بدون إذن من ولي األمر أو المدرسة. يعتبر الطالب معتاًدا على التغيب عن المدرسة 
إذا غاب أربع مرات بدون عذر في شهر واحد و/أو 10حاالت غياب بدون عذر خالل السنة الدراسية. 

ستخطر المدرسة أولياء األمور بعدد مرات غياب الطالب عن طريق الهاتف أو خطاب أو اجتماع أو زيارة منزلية. لدعم أسرة الطالب 
المعتاد على الغياب، ستحاول مدارس DPS فهم أسباب حاالت غياب الطالب من المدرسة. وسنعمل على توفير الدعم الذي قد يتضمن 

االجتماع بأسرة الطالب أو توفير المشورة أو التدريس الخاص أو توفير إحالة لبرامج داعمة أو تطبيق خطة حضور أو خطة طبية. يجوز 
رفع دعوى قضائية بخصوص التغيب عن المدرسة إذا استمر الطالب في الغياب.

يمكنك اإلبالغ عن أي سلوك بلطجي يهددك أنت أو أسرتك أو مجتمعك دون اإلفصاح عن هويتك من 
خالل برنامج اإلبالغ اآلمن )Safe2Tell( باالتصال بالرقم 7233-542-877 أو بالذهاب إلى 

Safe2tell.org أو باستخدام تطبيق Safe2Tell on في جهازك المحمول.

كيف تستطيع األسر المساعدة؟

إذا كانت لديكم مخاوف عن البلطجة في مدرسة ابنكم، فإننا نوصي باالتصال بمدير مدرستك أو األخصائي االجتماعي أو الطبيب النفسي في 
المدرسة أو المعلم مباشرةً لمعالجة المشكلة. ندعوكم للتحدث مع أطفالكم الطالب عن البلطجة، وتعليمهم ضرورة تبليغ أحد البالغين الموثوق بهم 

في حالة تعرضه أو تعرض طالب آخر للبلطجة أو البلطجة اإللكترونية. تعرف على المزيد عن البلطجة والبلطجة اإللكترونية على اإلنترنت من 
المصادر التالية:

 	Cyberbullying.org
 	Stopbullying.gov

 	Safeschools.state.co.us
 	Commonsensemedia.org

http://Safe2tell.org
http://Cyberbullying.org
http://Stopbullying.gov
http://Safeschools.state.co.us
http://Commonsensemedia.org
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التسجيل
تؤمن مدارس DPS بوجوب إتاحة فرص متساوية لجميع الطالب لاللتحاق بمدراسهم المفضلة 
بغض النظر عن خلفيتهم أو مكان سكنهم في دنفر. ونضمن للطالب الجدد االلتحاق بمدرسة 
الحي السكني الذي يعيش فيه أو منطقة االلتحاق التي يسكن فيها. لكن يحق ألي طالب يرغب 
في أو يحتاج أن يلتحق بمدرسة مختلفة في السنة التالية أن يشارك في عملية اختيار المدرسة 
)SchoolChoice(، نظام التسجيل على اإلنترنت المعمول به في DPS؟. االلتحاق لطالب 

مرحلة التعليم المبكر في DPS غير مضمون؛ ويتعين على األسر التقديم كل سنة.

العثور على مدارس في الحي السكني

إذا كنت من المقيمين في مدينة دنفر ولم تلتحق بمدرسة أخرى غير الموجودة في حيك السكني وتحتاج أن 
تسجل ابنك للعام الدراسي الحالي، فيمكنك أن تسجل مباشرةً في المدرسة التي تخدم الحي السكني الذي تعيش 

فيه. يمكنك زيارة schoolfinder.dpsk12.org لتحديد مدرسة حيك السكني. لاللتحاق، اتصل بمكتب 
إدارة المدرسة مباشرةً من أجل الحصول على تواريخ التسجيل والتعرف على المستندات المطلوبة. 

تُقدم الخدمات في بعض أجزاء مدينة دنفر حسب مناطق االلتحاق، أو المنطقة الجغرافية حيث يضمن الطالب 
مقعًدا في واحدة من عدة مدارس، وليس مدرسة محددة. إذا كنت اقد انتقلت مؤخراً وتعيش في دنفر في منطقة 
التحاق أو ترغب في االلتحاق بمدرسة غير مدرسة الحي الذي تسكن فيه للعام الدراسي الحالي، يرجى زيارة 

schoolchoice.dpsk12.org إلنشاء حساب واستكمال الطلب على اإلنترنت.

)SCHOOLCHOICE( عملية اختيار المدرسة

إذا كنت ترغب في إلحاق الطالب بمدرسة غير مدرسة الحي )أو المدرسة التي يدرس فيها حالياً( في 
العام الدراسي التالي، يمكنك االشتراك في عملية SchoolChoice. خالل فترة اختيار المدارس 

SchoolChoice، تقدم األسرة طلب تقديم واحد لكل طالب وترتب فيه المدارس بحسب األفضلية. بعد ذلك 
تقوم مدارس DPS بتوفيق الطالب مع المدارس استناًدا إلى هذه التفضيالت، باإلضافة إلى أولويات القبول في 

المدرسة والمقاعد المتوفرة. صمم نظامنا ليزيد عدد الطالب الملتحقين بالمدارس األكثر تفضيالً بالنسبة لهم.

تجرى الجولة األولى من SchoolChoice في منتصف يناير حتى منتصف فبراير للعام الدراسي التالي. 
يمكنك إنشاء حساب والتقدم بطلب على schoolchoice.dpsk12.org في أي وقت خالل فترة التقدم 

بالطلبات.

يرجى زيارة board.dpsk12.org لمعاينة جميع سياسات 
مجلس التعليم التي تتعلق بالتأديب. واتصل بمدرسة ابنك مباشرةً 

لتتعرف على المزيد عن السياسات الخاصة بالمدرسة. إذا كان لديك 
استفسارات تتعلق بالتأديب، فيرجى االتصال بخط مساعدة األسرة 

والمجتمع على الرقم 3054-423-720.
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 ،SchoolChoice للمزيد من المعلومات عن االلتحاق وعن برنامج
 schoolchoice.dpsk12.org يرجى زيارة الموقع 

أو االتصال على 720-423-3493. 

التأديب
تساعد سياسات التأديب الفعّالة بالمدرسة على أن يحظى الطالب بفصول 
تساعد على التعلم وتسمح بتعليم غير متقطع لهم جميعا. في مدارسنا، 
ألعمار  ومناسبة  وعادلة  معقولة  التأديبية  العواقب  تكون  أن  يجب 
الطالب، ويجب أن تناسب شدة سوء سلوك الطالب، وأن تضع التأثير 
العواقب  تقترن  عندما  االعتبار.  في  المجتمع  أو  الضحية  على   الواقع 
بتعليمات وتوجيهات هادفة وتنموية مناسبة، يتاح للطالب فرصة للتعلم 
المدارس  تتبنى  قد  المدرسي.  المجتمع  في  والمساهمة  أخطائهم  من 
القوانين والقواعد السلوكية الخاصة بها ما دامت تتفق مع سياسة المنطقة 

التعليمية. 

سياسة الفصل المؤقت والنهائي

تعتقد مدارس DPS أن إزالة الطالب من المدرسة ألسباب تأديبية - وخصوًصا 
خالل سنوات التعليم المبكرة - تؤثر سلبيًا على فرصتهم في النجاح على المدى 

البعيد. قمنا بتعديل سياسة اإلصالح التأديبي للحد بشكل كبير من الفصل المؤقت 
والقضاء على فصل الطالب في صفوف تعليم األطفال المبكر )ECE( وحتى 

الصف الثالث، ما عدا في الحاالت المطلوبة قانونيًا.

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

يتمتع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بحمايات معينة وفقا للقانون فيما يخص 
إجراءات تأديب التالميذ. يرجى التواصل مع منسق القسم 504 في مدرستك أو 

مدير حاالت التعليم الخاص لمزيد من المعلومات.

http://schoolfinder.dpsk12.org
http://schoolchoice.dpsk12.org
http://schoolchoice.dpsk12.org
http://board.dpsk12.org
http://schoolchoice.dpsk12.org
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الصحة والوقاية 
ندرك في مدارس DPS التأثير الكبير للصحة على النجاح األكاديمي لطالبنا. فنحن نعرف بأن 
األطفال األصحاء يكونون طالبًا أفضل، وأن الطالب األفضل يكّونون مجتمعات صحية أكثر.

اللقاحات والتطعيمات

تعتبر التطعيمات جزًءا مهًما من صحة طالبنا. يشترط قانون كولورادو تطعيم أطفال المدارس لمنع انتشار 
األمراض. باإلضافة إلى التطعيمات المطلوبة من مجلس كولورادو للصحة، فهناك تطعيمات أخرى توصي 
بها اللجنة االستشارية لممارسات التطعيم. بعض التطعيمات ستكون مطلوبة لاللتحاق بالمدرسة، بينما توجد 

استثناءات وفقا لقانون HB:14:-1288 ألسباب صحية أو دينية أو شخصية.

تتبع الممرضات الالتي يعملن في مدارس DPS جدول مجلس كولورادو للصحة لتحديد الطالب الذين 
يحتاجون إلى التطعيم. سيجري إخطار أولياء األمور إذا كان الطالب ينقصه بعض التطعيمات واللقاحات 

المطلوبة. 

العالجات

 Studentيمكن تقديم األدوية والعالج الطبي للطالب في المدرسة حين يقدم لي أمر طلباً ويسلم استمارة
Medication/Treatment Request Release Agreement )اتفاقية تقديم األدوية/العالج 

للطالب(. تعد االستمارة هذه موافقة ولّي األمر الالزمة لتتمكن الممرضة أو المفّوض من صرف العالج 
داخل المدرسة. يجب تقديم كل أنواع العالج في عبوتها األصلية الصادرة من الصيدلية، على أن تحمل اسم 
ابنك واسم العالج والجرعة وعدد مرات تناولها وتاريخ إيقاف العالج. قد يُسمح للطالب بأن يحملوا معهم 

 ،)epi-pen( أدوية الطوارئ الخاصة بهم، مثل جهاز االستنشاق الخاص بمرض الربو أو اإلبينيفرين
مرفقًا معها أمر العالج الطبي المطابق واتفاقية االستعمال الشخصي.

سياسة الصحة المدرسية

لدعم خيارات األكل الصحي وتحسين صحة ورفاهية الطالب، فإن كل األطعمة والمشروبات التي تُباع 
خارج برامج التغذية المدرسية إلى الطالب في حرم المدرسة خالل اليوم الدراسي ستلبي أو تتجاوز المعايير 

التغذوية لبرنامج Smart Snacks in School nutrition )الوجبات الخفيفة الذكية في التغذية 
المدرسية( التابع لوزارة الزراعة األمريكية )USDA(. لمزيد من المعلومات بخصوص معايير الرفاهية 

.foodservices.dpsk12.org المدرسية، يرجى زيارة

التحرش والتمييز
باالحترام.  فيها  ويحظون  بكرامة  فيها  يعاملون  بيئة  في  العمل  أو  التعلم   DPS مدارس مجتمع  أعضاء  جميع  يستحق 
فالتمييز والتحرش ال مكان لهما في مدراسنا أو مكاتب DPS أو أي مكان تجمعه عالقة بمدارس DPS. ولن يتم التهاون 

تجاه التمييز والتحرش يصدر عن الموظفين والطالب وأفراد المجتمع.

سياسة عدم التمييز

تماشيًا مع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية )المادة السادسة والمادة التاسعة، وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة، والقسم 504، وقانون التمييز على 
أساس العمر( وقانون الوالية وسياسات مجلس التعليم، فإن مدارس DPS ال تميز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الميول الجنسي أو 
الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو حالة التحول الجنسي أو الدين أو األصل الوطني أو النسب أو العمر أو الحالة االجتماعية أو حالة الخدمة 
العسكرية أو اإلعاقة في القبول في برامجها أو أنشطتها التعليمية أو الوصول إليها أو العالج ضمنها، أو في التوظيف. باإلضافة لذلك، ال تميز 
مدارس DPS بين الموظفين أو المتقدمين بطلبات للتوظيف بناء على المعلومات الجينية. يمثل التحرش أحد أنواع التمييز المحظورة. وتحظر 

مدارس DPS االنتقام ضد أي شخص يقوم بشكوى بحسن نية أو يشارك بحسن نية في تحقيق يخص التمييز أو التحرش. 

الترتيبات المنطقية

سيجري توفير ترتيبات عند الطلب لذوي اإلعاقة الذين يرغبون في المشاركة في مدارس DPS أو في أنشطة المدرسة. يرجى االتصال 
بالمدرسة أو اإلدارة قبل النشاط بثالثة أيام عمل على األقل.

عملية القرار

إن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمخاوف التمييز والتحرش مبينة في سياسة المجلس رقم AC-R1. إن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالمخاوف المرتبطة بالطلبات من أجل الترتيبات المعقولة مبينة في في سياسات المجلس AC-R2 وGBA-R2 وJB-R2. ستقوم مدارس 

DPS بالتحقيق الفوري في كل الشكاوى التي تتعلق بالتمييز والتحرش. 

االستعالمات والشكاوى

يمكن التوجه باالستعالمات والشكاوى التي تتعلق بالتمييز والمضايقات المستندة إلى أي من الفئات المحمية المدرجة أعاله إلى "منسق 
مكافحة التمييز في المنطقة التعليمية واالستجابة" أو يمكن تسليمها باستخدام استمارة شكوى خارجية.

District Prevention and Response Coordinator 
Kristin Bailey, Equity and Safety Counsel 

Office of the General Counsel 
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203 

720-423-3517 | reportdiscrimination@dpsk12.org

باإلضافة لذلك، يمكن إرسال االستفسارات أو 
الشكاوى التي تزعم الممارسات التمييزية إلى مكتب 

الحقوق المدنية بوزارة التعليم األمريكية على العنوان: 
 U.S. Department of Education, Office

 for Civil Rights, 1244 Speer Blvd.,
Denver, CO 80204.

لمزيد من المعلومات عن جداول 
التطعيمات ومتطلبات الوالية، يرجى زيارة 
 .coloradoimmunizations.com 
يرجى االتصال بمكتب ممرضة المدرسة 

للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق 
بعالج ابنك، أو إلكمال أي استمارات ضرورية.
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يمكنك إرسال أي استفسارات أو شكاوى عبر اإلنترنت عن طريق استمارة الشكوى 
.dpsk12.info/DPRcomplaintform الخارجية على

http://foodservices.dpsk12.org
mailto:reportdiscrimination%40dpsk12.org
http://coloradoimmunizations.com
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اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
يعتبر اإلنترنت أداة مهمة للتعلم، وتوفر مدارس DPS خدمة االتصال باإلنترنت لجميع 
يُحظر  معينة.  قواعد  والموظفون  الطالب  يتبع  أن  اإلنترنت  استخدام  يتطلب  المدارس. 
تحرص  الئقة.  غير  أو  إباحية  أو  قانونية  غير  أغراض  أجل  من  باإلنترنت  االتصال 
منطقة DPS التعليمية على تنقية محتوى اإلنترنت لمنع االتصال بالمواد غير القانونية 
أو اإلباحية أو غير الالئقة. يمكن لمدارس DPS التحقق من محتوى اإلنترنت الذي تم 

الدخول عليه وال ينبغي اعتبار هذا المحتوى شخصياً. 

إن مواقع التواصل االجتماعي مثل Facebook و+Google وTwitter لها استخدامات تعليمية 
مهمة كما أنها أدوات تواصل قوية. إذا تصرف الطالب والمعلمون بأدب ومهنية في هذه البيئات، فيمكن 
بل ينبغي استخدام هذه المواقع في المدارس. إذا شعر الطالب أنهم يتعرضون للمضايقة أو البلطجة من 

أحد األقران على مواقع التواصل االجتماعي، فينبغي لهم اإلبالغ عن ذلك لمدرستهم.

الطالب الذين ينتهكون سياسة استخدام اإلنترنت قد يفقدون إمكانية الوصول إلى اإلنترنت و/أو الوصول 
إلى مواقع التواصل االجتماعي، وقد يواجهون إجراءات تأديبية.

اإلبالغ اإللزامي
يقع على عاتق كل أفراد طاقم المدرسة مسؤولية اإلبالغ اإللزامي. يتطلب منهم استكمال 
للقانون اإلبالغ عن إساءة  تدريب على اإلبالغ اإللزامي كل عام كما يتطلب منهم وفقاً 
حدوث إساءة لألطفال أو  لديهم شكوك معقولة في  كانت  إذا  إهمالهم  معاملة األطفال أو 

إهمال.

سلوك أولياء األمور
تشجع مدارس DPS جميع األسر على المشاركة في تعليم أطفالهم. فنحن نتوقع من أولياء األمور واألوصياء اتباع المهنية واالحترام، وأن 

يمتنعوا عن تعطيل عمليات الدعم المدرسي أو التدريس. 

فمثل هذا التصرف يمكن أن يتسبب في بيئة غير آمنة أو غير منتجة أو مهددة لطالبنا ولموظفينا. إذا انتهك ولي األمر أو الوصي هذه السياسة، فإنه قد يتسلم 
تحذيًرا بشأن سلوكه؛ أو قد تتم دعوته للمشاركة في الترضية مع الطاقم المدرسي؛ أو قد يتم منعه من دخول أراضي المدرسة. فنحن نريد أن نمنع النزاعات من 

خالل العمل معًا ليتسنى لنا الحفاظ على بيئة إيجابية ومنتجة لطالبنا وموظفينا. 

سلوك الطالب
البيئة  أمان  على  للمحافظة  مدرسة  كل  في  المسؤول  بالسلوك  االلتزام  ويشترط   ،DPS لمدارس قصوى  أولوية  الطالب  سالمة  تعتبر 
التعليمية. تُطبق سياسات وإجراءات سالمة الطالب عندما يكون الطالب في أراضي المدرسة أو في المركبات المعتمدة من DPS أو في 

المحطات المخصصة لحافالت المدرسة أو في الفعاليات المقامة برعاية المدرسة.

تعاطي الطالب للمخدرات والكحوليات
يحظر على الطالب حيازة أو استخدام الكحول أو المواد المخدرة أو الماريجوانا )قانونية لكن غير مسموح بها( أو أي مواد غير قانونية أخرى على أراضي 

المدرسة أو في المركبات المعتمدة من مدارس DPS أو في المحطات المخصصة لحافالت المدارس أو في الفعاليات التي ترعاها المدرسة. تترتب على هذه 
السلوكيات الخاطئة عواقب تأديبية.

زي الطالب
يجب أال تسبب المالبس أي تعطيل في البيئة التعليمية. ويجب أن تلبي معايير نظافة معقولة وتظهر االحترام لآلخرين. يرجى الرجوع لمدرسة ابنك للتعرف على 

قواعد الزي أو سياسة الزي الموّحد.

حقوق الطالب ومسؤولياته
تلتزم مدارس DPS بإنشاء بيئة تدعم نجاح الطالب، تتوازن فيها حقوق الطالب ومسؤولياتهم. فالطالب لهم الحق في الحصول على تعليم آمن ومتساٍو، يفي 

باالحتياجات والقدرات الفردية. يشارك الطالب في مسؤولية إنشاء بيئة مدرسية آمنة والحفاظ عليها، وال ينبغي عليهم االشتراك في أنشطة مخلة بالنظام قد 
تتعارض مع الحقوق التعليمية لآلخرين.
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لإلبالغ عن إساءة معاملة لألطفال أو إهمالهم، يرجى 
االتصال بالخط الساخن لسوء معاملة األطفال وإهمالهم في 

والية كولورادو على 844-264-5437 .

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التعامل مع مخاوف بشأن سلوك ولي أمر أو طالب في مدرسة ابنك، فيرجى االتصال 
على الرقم 3054-423-720 أو زر face.dpsk12.org للحصول على مزيد من المعلومات.

http://face.dpsk12.org
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سجالت الطالب
التعليمية  الحقوق  قانون  مع  نطبقها  التي  الطالب  سجالت  سياسة  وتتوافق  وأمنهم.  الطالب  بخصوصية  ملتزمون  نحن 
األسرية  التعليمية  الحقوق  بقانون  سنويًا  إخطاًرا   DPS مدارس تقدم   .)FERPA( 1974 لعام والخصوصية  األسرية 

.FERPA والخصوصية ألولياء األمور واألوصياء والطالب المؤهلين فيما يتعلق بحقوقهم بموجب قانون

طلب السجالت

بالنسبة للطالب الذين انسحبوا أو لم يعودوا ملتحقين بمدارس DPS، يمكن ألولياء األمور أو الطالب الذين يزيد عمرهم عن 18 سنة أن 
يتقدموا بطلبات عن طريق اإلنترنت على denverco.scriborder.com. بعد تسليم الطلب، سيتاح لهم إمكانية الوصول إلى السجالت 
في غضون 45 يوًما. لطلب نسخ من السجالت للطالب الملتحقين حاليًا بمدارس DPS، فيمكن ألولياء األمور، أو األوصياء، أو الطالب 

المؤهلين أن يتقدموا مباشرة بطلب إلى المدرسة التي يدرس فيها الطالب. 

معاينة السجالت

يمكن ألولياء األمور واألوصياء والطالب المؤهلين أن يسلموا طلباً كتابياً مباشرة إلى مدير المدرسة لمطالعة السجالت. كما يمكنهم أيًضا 
التحكم في اإلفصاح عن السجالت من خالل طلب الحصول على موافقتهم الخطية قبل اإلفصاح عن السجالت. ويمكن للطالب الحاليين 
وأولياء األمور معاينة نسخ الدرجات والتقارير األخرى على بوابة الطالب وبوابة أولياء األمور. لطلب نسخة رسمية من الدرجات أو 

.denverco.scriborder.com سجالت الطالب األخرى عن طريق اإلنترنت، يرجى زيارة

تعديل السجالت

يمكن ألولياء األمور والطالب المؤهلين إرسال طلب كتابي للمدرسة لتصحيح السجالت التي يتضح أنها غير دقيقة أو مضللة. يجب عليهم 
أن يحددوا بوضوح الجزء الذي يحتاج للتعديل وذكر سبب التعديل. إذا اتخذ قرار برفض التعديل المطلوب، سيتم إخبار مقدم الطلب بالقرار. 

سيكون لديهم فيما بعد الحق بطلب جلسة استماع إلبداء وجهة نظره بشأن االلتماس المقدم إلجراء التعديل. 

اإلفصاح بدون موافقة مسبقة

اإلفصاح عن سجالت الطالب إلى مسؤولي المدرسة ألسباب تعليمية مشروعة ال يتطلب موافقة ولي األمر. قد تعين مدارس DPS طرفًا 
ثالثًا من مزودي الخدمة أو شركاء من المجتمع أو مسؤولين رسميين من منطقة تعليمية أخرى كأفراد يمكنهم االطالع على المعلومات إذا 

كان لديهم اهتمامات تعليمية مشروعة. 

معلومات دليل الطالب

 يجوز لمدارس DPS اإلفصاح عن معلومات دليل الطالب ما لم يقدم ولي األمر أو الوصي أو الطالب المؤهل اعتراًضا 
 خطيًا على ذلك اإلفصاح إلى مدير عام منطقة DPS التعليمية في غضون أسبوعين من االلتحاق بإحدى المدارس على 

DPS_Superintendent@dpsk12.org

اإلفصاح عن الحاالت الطبية وحاالت الطوارئ

يمكن لمدارس DPS الكشف عن المعلومات التعريفية الكاشفة عن الهوية من سجل تعليميٍ ما إلى الجهات المناسبة بخصوص إحدى حاالت 
الطوارئ، إذا كانت هذه المعلومات ضرورية لحماية صحة أو سالمة الطالب أو أشخاص آخرين.

سالمة المدارس
تلتزم مدارس DPS بأن تضمن بيئة يسودها األمن والسالمة لكل الطالب واألسر، ونحن فخورون بكوننا رواًدا بين المناطق التعليمية في 

التأهب للطوارئ على مستوى البالد.

اإلخالء

اإلخالء هو إخراج الطالب من مبنى المدرسة لمنع حدوث األذى أو 
اإلصابة بسبب وضع خطير داخل المدرسة مثل الحريق.

مأوى في المدرسة

تحدث حالة "مأوى في المدرسة" عندما يكون هناك خطراً مثل اإلعصار 
أو تحذير بحالة طقس شديدة ورأت إدارة السالمة أن اإلخالء أو الخروج 

المبكر من المدرسة قد يعرض الطالب للخطر.

التأمين الخارجي

يتم إجراء التأمين الخارجي للمدرسة عندما يتم تحديد تهديد في منطقة 
المدرسة. سيتم غلق كل األبواب الخارجية لمنع أي مخاطر أو تهديدات من 

دخول المدرسة. لم يسمح بالدخول أو الخروج من المدرسة خالل التأمين 
الخارجي.

التأمين الداخلي

يتم إجراء التأمين الداخلي عندما يتم تحديد تهديد أو تهديد ممكن داخل 
البناية أو على مقربة من المدرسة. وحينها تقفل كل األبواب الداخلية 

والخارجية، ويجب أن يبقى الطالب في المدرسة. ال يسمح بالدخول أو 
الخروج من المدرسة خالل التأمين.

لم الشمل

تحدث حالة لم الشمل عندما يتم نقل الطالب من مبنى المدرسة إلى 
موقع بديل بسبب الحالة الطارئة التي حدثت لموقع المدرسة أو لمكان 

في المدرسة أو حول أراضيها. خالل عملية لم الشمل، ال يُسمح للطالب 
بالمغادرة إال مع شخص بالغ تم إدراج اسمه كجهة اتصال في حاالت 

الطوارئ في المدرسة. يجب على األشخاص البالغين الذين يأتون 
الصطحاب الطالب أن يحضروا معهم بطاقة هوية حكومية بها صورة، 
مثل رخصة القيادة أو بطاقة الوالية أو البطاقة العسكرية أو جواز السفر.

االستعداد لحاالت الطوارئ في المدرسة
تحدث البنك بخصوص إجراءات الطوارئ قي المدرسة لكي 	 

يعرف المتوقع منه في حالة حدوث طوارئ أو أزمة.
حّدث معلومات االتصال في الحاالت الطارئة البنك حال تغيرها. 	 

لن يسمح للطالب بمغادرة المدرسة مع أشخاص غير مسموح لهم 
بذلك.

إذا كان ابنك يتناول عالًجا ما، فتأكد أن المدرسة لديها ما يكفي 	 
من العالج لثالثة أيام على األقل.

ماذا تفعل عند حدوث حالة طارئة في المدرسة
 	 dpsk12.org زر الموقع األلكتروني لمدارس دنفر العامة

وصفحات DPS على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على 
مزيد من المعلومات.

اتصل بخط مساعدة األسرة والمجتمع على 720-423-3064.	 
حول التلفاز أو الراديو على المحطات المحلية من أجل الحصول 	 

على تنبيهات األخبار المدرسية.
انتظر اتصاالً هاتفيًا آليًا و/أو رسالة نصية ستخبرك متى يكون 	 

الوضع آمنًا لتصطحب ابنك والمكان الذي تصطحبه منه.
استمع لمعلومات تتعلق بلم شملك مع ابنك. يرجى التأكد من جلب 	 

هوية تعريفية حكومية سارية المفعول معك لموقع لم الشمل.
ال تأتي إلى مدرسة ابنك. هذا سيؤدي إلى اختناق مروري مما قد 	 

يؤثر على الجهود المبذولة لطاقم االستجابة السريعة.
ال تتصل بابنك أو بمدرسة ابنك. قد تتعارض المكالمات الهاتفية 	 

الكثيرة مع اتصاالت الطوارئ.

 ماذا تفعل عند حدوث حالة التأمين الداخلي 
في مدرسة ابنك

إذا تم إخطارك بحدوث حالة تأمين داخلي في مدرسة الطالب، 
فال تأِت إلى المدرسة. وابق في مكان حيث يمكننا إخطارك 

بمعلومات إضافية عن الوضع في مدرسة الطالب. لن يُسمح 
بمغادرة الطالب حتى تنتهي الواقعة أو يكون الوضع آمنًا 

لمغادرة الطالب. استعد الصطحاب ابنك من موقع لم الشمل.

http://denverco.scriborder.com
http://denverco.scriborder.com
mailto:DPS_Superintendent%40dpsk12.org?subject=
http://dpsk12.org
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تلتزم مدارس DPS بتوفير دعم الترجمة التحريرية والترجمة 
يمكن  اإلنجليزية.  باللغة  تتحدث  ال  التي  لألسر  مجانًا  الشفوية 

ألي ولي أمر أن يطلب الخدمة عن طريق مدرسته. 

الترجمة الفورية

تتوفر خدمات الترجمة الفورية – بحضور المترجم شخًصا أو عبر 
الهاتف أو بلغة اإلشارة - ألي اجتماعات أساسية تخص األسر، مثل 

 ELAو ،ELA PACو ،CSC ولجنة ،DPS لقاءات مجتمع مدارس
DAC، واجتماعات المجلس. تتوفر خدمات الترجمة الهاتفية الحتياجات 

التواصل غير المتوقعة أو الطارئة بين العائلة والمدرسة. 

خدمات الترجمة

المراسالت الضرورية مع األسر يمكن أن ترسل ليتم ترجمتها، بما في 
ذلك الخطابات واألذونات واالستمارات والطلبات والمنشورات المدرسية 
والنشرات وجداول األعمال من االجتماعات المدرسية وتقييمات برنامج 

التعليم الفردي.

الترجمة التحريرية والشفوية

 لطلب خدمات الترجمة التحريرية والشفوية، يرجى 
 االتصال بمكتب اإلدارة في مدرستك. يرجى زيارة

dpsk12.org/languages من أجل الحصول على 
السياسات وموارد المنطقة التعليمية ونسخ من دليل أولياء 
األمور باللغات األكثر شيوًعا واستخداًما بين أسر مدارس 

.DPS

الزوار والمتطوعون
نحث أسرنا على زيارة فصولنا الدراسية، ونحن ندرك أن األسر المتطوعة تؤدي دوًرا مهًما في نجاح مدارس DPS. من أجل ضمان 
عدم دخول أي أشخاص غير مصّرح لهم من ذوي النوايا غير المشروعة إلى المباني، ينبغي على جميع الزوار التوجه إلى مكتب إدارة 
المدرسة عند الزيارة للحصول على موافقة المدرسة. كما أن لدينا استمارة تطوع وعملية فحص تاريخ المتقدم حاليًا ألفراد العائلة والمجتمع 

الذين يرغبون في التطوع في مدارسنا.

الطقس
في حاالت الطقس الشديدة، قد تُغلق أو تتأخر مدارس دنفر العامة. نلتزم بتبليغ األسر عن إغالق المدارس أو تأخير موعد بدء اليوم الدراسي 

في أقرب وقت ممكن، على أن نتخذ القرار قبل الساعة 5 صباًحا.

تقوم مدارس DPS باإلبالغ عن اإلغالق أو التأخير من خالل أدوات التواصل التالية:

مكالمات آلية، ورسائل نصية، ورسائل البريد اإللكتروني: ستتلقى األسر التي زودت المدارس بأرقام هواتفها وبريدها اإللكتروني اتصااًل هاتفيًا و/أو رسالة 
نصية أو رسالة عبر البريد اإللكتروني بلغتهم المفضلة تعلن عن أي غلق أو تأخير بسبب الظروف الجوية القاسية.

الصفحة الرئيسية لمدارس دنفر العامة: يتم اإلبالغ عن اإلغالق والتأخير من خالل الفتة "تنبيه" حمراء أعلى الصفحة الرئيسية لموقع المنطقة التعليمية 
.dpsk12.org

وسائل التواصل االجتماعي لمدارس DPS: سيتم نشر اإلعالنات التي تتعلق بالغلق أو التأخير بسرعة على الفيس بوك وعلى تويتر.

أخبار وسائل اإلعالم: تبلغ DPS وسائل اإلعالم فوًرا بقائمة بالمدراس المغلقة أو التي سيبدأ فيها اليوم الدراسي متأخراً.

نشرة الحافلة: تقوم إدارة المواصالت التابعة لمدارس DPS بتبليغ أولياء األمور تلقائيًا بخصوص أي تأخيرات لحافلة المدرسة.

 DPS خط المنطقة التعليمية الساخن الخاص بالغلق أو التأخير: سيتم ترك رسالة تعلن عن اإلغالق أو التأخير على الخط الساخن إلغالق 
على الرقم 3200-423-720، وكذلك على الخط الساخن لخدمات المواصالت التابعة لمدارس DPS على الرقم 720-423-4600.

يرجى زيارة www.dpsk12.org/weather لالطالع على قائمة باألسئلة المتكررة 
بخصوص الطقس باإلضافة إلى قائمة بالمدارس التي قد تبدأ متأخًرا في حاالت الطقس الشديد.

يرجى زيارة face.dpsk12.org/volunteer-services من أجل الحصول على 
قائمة بفرص التطوع ولتحميل استمارات التطوع المطلوبة.

http://dpsk12.org/languages
http://dpsk12.org
http://www.dpsk12.org/weather
http://face.dpsk12.org/volunteer-services
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موارد مهمة ومعلومات االتصال

نحن في DPS ندرك أننا نحتاج للعمل معاً ألجل إعداد أبنائنا وبناتنا للجامعة 
لدعم  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة   DPS إدارات  توفر  المهنية.  والحياة 

أسرنا ونجاح طالبنا.

االتصال  يمكنك  بحيث  الهامة  االتصال  معلومات  بعض  القسم  هذا  يوضح 
بموارد DPS المتاحة لك.

في هذا القسم

موارد مهمة ومعلومات االتصال   44
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موارد مهمة وبيانا
موارد مهمة ومعلومات االتصال

خط مساعدة األسرة والمجتمع

هل لديك سؤال عام حول مدارس DPS؟ يمثل خط المساعدة 
نقطة بداية جيدة لطرح األسئلة 

 face.dpsk12.org

720-423-3054

المساءلة والبحث والتقييم

التقييمات ونتائج االستبيانات واألسئلة حول إطار عمل األداء 
 .)SPF( المدرسي

 are.dpsk12.org

720-423-3736

األلعاب الرياضية

مواعيد وأخبار األنشطة الرياضية 

 athletics.dpsk12.org

720-423-4240

مجلس التعليم

طالع وثائق المجلس وتعرف على كيفية مشاهدة اجتماعات 
المجلس أو حضورها. 

 board.dpsk12.org

720-423-3210

النجاح في الجامعة والحياة المهنية

تعرف كيف يمكن لألسر والطالب االستعداد ألهداف الطالب 
المستقبلية. 

 collegeandcareer.dpsk12.org

 720-423-1240

التواصل

الوصول إلى المعلومات العامة، ولطلبات الوسائط المتعددة ولتقديم 
 .DPS رأي عن منشورات مدارس

 communications.dpsk12.org

720-423-3414

DISCOVERY LINK برنامج

طرح أسئلة بخصوص برامج ما قبل وما بعد المدرسة والبرامج 
المجتمعية. 

 discoverylink.dpsk12.org

720-423-1781

DPS مؤسسة مدارس

التبرعات أو األسئلة عن كيفية دعم شركاء مدارس دنفر العامة 
لجمع التبرعات. 

 dpsfoundation.org

720-423-3553

)ECE(برنامج تعليم األطفال المبكر

 تعرف على المزيد عن خيارات التعليم المبكر لألطفال بعمر 
3 و4 سنوات ورياض األطفال.  

 earlyeducation.dpsk12.org

720-423-2678

خدمات اكتساب اللغة اإلنجليزية

الخدمات الخاصة ببرامج اكتساب اللغة اإلنجليزية وحقوق الهجرة ومراكز 
الطالب الجدد وختم إثبات إتقان لغتين وكيفية المشاركة في لجان أولياء 

 .)ELA( األمور االستشارية لبرنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية

 ela.dpsk12.org

720-423-2040

خدمات التسجيل

معلومات عن كيف تجد وتقدم وتسجل بمدرسة من اختيارك. 

 schoolchoice.dpsk12.org

720-423-3493

خدمات الغذاء والتغذية

قوائم اإلفطار والغداء، الدفع للوجبات الغذائية على اإلنترنت ومصادر 
الصحة والوقاية. 

 foodservices.dpsk12.org

720-423-5600

)SCHOOL FINDER( الباحث عن المدارس

اعثر على المدرسة التابعة لحيّك السكني، أو اعثر على مدرسة بناًء على 
برنامج أو اهتمام معين، أو استكشف المدارس في مختلف أنحاء دنفر. 

 schoolfinder.dpsk12.org

 720-423-3493

فرص الطالب واإلنصاف

من أجل الحصول على معلومات عن الدعم االجتماعي-العاطفي والتمريض 
المدرسي والتعليم الخاص وخدمات الطب النفسي والعمل االجتماعي 

وخدمات الموهوبين والمتفوقين وترتيبات القسم 504 وبرامج القوانين 
الفيدرالية والتسجيل في التأمين الصحي الحكومي وبرامج الصحة المدرسية.

 studentequity.dpsk12.org

720-423-3437

سجالت الطالب

طلب السجالت أو درجات الطالب. 

 denverco.scriborder.com

720-423-3552

مكتب المدير العام

تعرف على المزيد عن المدير العام أو اتصل به.

720-423-3300

خدمات الترجمة التحريرية والشفوية

توفير الترجمة التحريرية والفورية لدعم التنوع اللغوي ألولياء األمور 
واألسر. اتصل بمدرسة ابنك لطلب هذه الخدمات. 

 

720-423-3767

المواصالت

األهلية والسياسات والمسارات والموارد المتعلقة بمواصالت 
المدرسة. 

 transportation.dpsk12.org

720-423-4600

التطوع لدى مدارس دنفر العامة

تعرف على كيفية التطوع، وكيفية التبرع لمنطقة DPS التعليمية واستكشف 
الفرص المتوفرة. 

 volunteerservices.dpsk12.org

720-423-3002

DPS العمل مع

انضم لفريق مدارس دنفر العامة واكتسب معلومات عن وظيفة تستطيع من 
خاللها أن تصنع الفارق. 

 careers.dpsk12.org

 720-423-3200

dpsk12.org/communications/language-services

www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership
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