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سبتمبر   

  النشرة اإلخبارية 2022
 

 مدرسة هانسون المتوسطة
0nhttp://www.whrsd.k12.ma.us تويترHansonMiddleMA 

 المكتب الرئيسي - 781-618-7575

 خط الغائبين - 781-618-7375

_______________________________________________________________ 

يعتبر شهر سبتمبر دائًما شهًرا مزدحًما 
بالكثبر من اإلثارة واألنشطة مع بداية 

لنا المفتوح العام  ز الجديد. سنعقد مبز
.  15لآلباء يوم الخميس  سبتمبر

ي الساعة 
ز
 5:30سنبدأ عىل الفور ف

بعرض تقديمي لآلباء مقدم من 
مساعد المدعي العام أماندا فاولر. 

تلك سوف تناقش المخاطر
ي تواجهها باستخدام 

المراهقة الت 
نت ووسائل التواصل  اإلنب 

. هذه هي النسخة  االجتماعي
ة من العرض التقديمي األصلي

ي الربيع. 
ز
الذي قدمته للطالب ف

بعد العرض التقديمي ، ستتاح 
للوالدين فرصة لمتابعة جدول 

طالبهم. يرجر االطالع عىل 
ي هذه 

ز
ي ف

األوقات والجدول الزمتز
ة اإلخبارية. نحن نتفهم أن  النشر
مواقف السيارات محدودة حول 
المدرسة اإلعدادية ، لذا يرجر 

 

 األحداث القادمة

 أغسطس 31 األربعاء
 صباًحا 7:40 المدرسة في يوم أول

 
 سبتمبر 1 الخميس

 الصورة يوم

 
 سبتمبر 2 الجمعة

 صباًحا 11:00 المبكر اإلصدار

 
 سبتمبر 5 االثنين

 العمال عيد - مدرسة توجد ال

 
 سبتمبر 15 الخميس

 مساءا 5:30 المعلم لقاء/  المفتوح البيت

 سبتمبر 28 األربعاء

 هيرين لمايك الثانوية المدرسة إلى الثامن الصف طالب

 TBA عرض

 

 
 

 الفعاليات المجتمعية

 

 اجتماع لجنة المدرسة

 (سبتمبر) أيلول 15 

 

  

 

 www.onlinedoctranslator.com -مترجم من اإلنجليزية إلى العربية  

http://www.whrsd.k12.ma.us/
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
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ً
ي الوقت التخطيط وفق

ز
ا لذلك حت  نتمكن من بدء العرض التقديمي ف

 المحدد. 

يرجر مراجعة دليل الطالب ، والذي يمكن العثور عليه عىل صفحة ويب المنطقة. 

 يرجر مراجعة سياسة التنمر حت  يكون الوالد والطالب عىل دراية بالسياسة. 

ة اإلخبارية ، ستجد معلومات من ممرضة المدرسة ، ي هذه النشر
ز
وجيه والمدير التف

ي ستثبر اهتمام الطالب. 
المساعد. نحن بصدد الخروج بأنشطة ما بعد المدرسة الت 

سل المعلومات إىل أولياء األمور والطالب بمجرد أن تصبح جاهزة.   سبز

ي االتصال بنا. 
ز
دد ف  إذا كانت لديك أية مخاوف ، فال تب 

وع قانون  مشر

 

 

 

  والسيدة فيشباخ السيدة ليفي والسيدة سويني -من التوجيه  

 

( والسيدة 8و  7( والسيدة سويني )الصفان 6و  5هم السيدة ليفي )الصفوف  HMSنرحب مرة أخرى إلى العام الدراسي الجديد! مستشارو مدرسة 

أو عاطفية ، فيمكننا  فيشباخ ، ونحن هنا لدعم أطفالك وأنت خالل سنوات المدرسة اإلعدادية. إذا كان طفلك يعاني من مشاكل أكاديمية أو اجتماعية

 المساعدة هنا في المدرسة أو إحالتك إلى الدعم والخدمات الخارجية. من فضلك ال تتردد في االتصال بنا!

 

يحين بينما تساعد طفلك على التكيف مع بداية العام ، يرجى أن تضع في اعتبارك أن أداء األطفال بأفضل ما لديهم من قدرات عندما يكونون مستر

أو يتناولون وجبة فطور جيدة ، أو يكونون منظمين ، أو يكون لديهم روتين محدد )وقت النوم ، والهدوء الوقت والمكان للقيام بالواجب جيدًا ، 

المنزلي.( نحن نعلم كيف يمكن أن تكون الحياة مزدحمة وأن هذه األشياء يمكن أن تبدو شبه مستحيلة في بعض األحيان ، لكنها أهداف جيدة 

يد ! من المهم أيًضا أن يشارك األطفال في نشاط آخر غير األكاديميين )اآلالت الموسيقية والدراما والرياضة وما إلى ذلك(. نحن نقدم العدلتحقيقها

، ولكن نا من األنشطة بعد المدرسة هنا في المدرسة وهناك العديد من البرامج المقدمة من خالل المدينة. عادة ما تكون هناك تكاليف مرتبطة ببرامج

 من فضلك ال تدع أي ضائقة مالية هي السبب في عدم مشاركة طفلك. اتصل بنا وسنعمل على حل األمور حتى يتمكن طفلك من المشاركة.

 

 نتطلع إلى العمل معكم ومع أطفالكم هذا العام!

 

 

 

 من المدير المساعد

 التوصيل في الصباح / االستالم بعد الظهر:
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لتجنب التأخر في  7:40ويجب أن يكونوا في حجرة الدراسة بحلول الساعة  7:35مستعدين لبدء اليوم الدراسي بحلول الساعة يجب أن يكون الطالب 

صوت الجرس. لن تفتح األبواب للطالب  7:30، ولكن يجب االنتظار في الكافيتريا حتى  7:25التأخير. قد يتم تسليم الطالب في وقت مبكر من الساعة 

 ، يرجى عدم النزول قبل ذلك الوقت. 7:25حتى الساعة 

فالت تعتبر سالمة الطالب دائًما أولوية قصوى. يرجى توخي الحذر حيث قد يكون من الصعب الرؤية حول المركبات األخرى. تأكد من عدم عبور الحا

طر وهو غير قانوني ويخضع لغرامات. أيًضا ، المدرسية أو الشاحنات الصغيرة عندما تومض أضواءها الحمراء ، ألن القيام بذلك يعرض السالمة للخ

 قاعة ضعيفة.يرجى توخي الحذر حتى ال تسد الحافالت عند االنعطاف إلى منطقة االلتقاء / النزول ، حيث إن رؤيتها عند الدوران حول الزاوية بجوار ال

وقوف السيارات في حارة اإلطفاء يقيد الوصول إلى سيارات نبي(.أو على الطريق بجانب القاعة )بين المبنى والموقف الجاال تقف في حارة النارلو سمحت

يوجد هنا في ، اينيتسبب في قيام سائقي الحافالت بعبور المسار األيسرالطوارئ والوصول إلى منحدرات الكراسي المتحركة. وقوف السيارات بجانب القاعة

  مما يجعل من الصعب على الحافالت المرور بأمان. كثير من األحيان صف من السيارات ينتظر في حارة المرور القادمة ،

 بعد األنشطة المدرسية:

أن يكون تاريخ سنقوم بتجميع المعلومات حول أنشطة ما بعد المدرسة قريبًا. نأمل أن تكون المعلومات متاحة للطالب في غضون األسبوعين المقبلين ، على 

 ابعة موقعنا على الويب وتويتر للحصول على التحديثات.سبتمبر. يرجى مت 26البدء هو األسبوع الذي يبدأ في 

 المشي / الركوب:

، نوصي جميع الطالب بركوب الحافلة أو ركوب السيارة من وإلى المدرسة. ومع ذلك ، نتفهم أن بعض اآلباء / األوصياء يرغبون  Hanson Middleفي 

يُسمح لطالب المدارس اإلعدادية بالسير من وإلى المدرسة بدون إذن كتابي أو شفهي من في السماح لطالبهم بالسير أو ركوب الدراجة من وإلى المدرسة. 

لمحلية طلبت من أحد الوالدين / الوصي. قرار المشي أو ركوب الدراجة هو بين الطالب والوالد / ولي األمر. يتم تذكير اآلباء / األوصياء بأن الشركات ا

السيارات. يعد المشي إلى المنزل دون إشراف شخص بالغ مسؤولية كبيرة ويجب على األطفال التعامل معها  الطالب عدم التسكع في المتاجر أو مواقف

 بجدية. إذا كنت تشعر بالراحة مع طفلك الذي يمشي بمفرده ، فيرجى مراجعة إرشادات السالمة التالية مع طفلك.

 نصائح عامة للسالمة:

 ب من الغرباء أبدًا.ال تتحدث أبدًا مع الغرباء وال تقبل الركو •

 اعبر الشارع فقط عندما تقول الالفتة المشي. إذا لم تكن هناك إشارة تمشي / ال تمش ، اعبر الضوء األخضر فقط. •

 احترس من السيارات التي تنعطف يمينًا عند الضوء األحمر. •

 ثم تابع بحذر. -ين ، وانظر إلى اليسار مرة أخرى انظر إلى اليسار ، وانظر إلى اليم -انظر دائًما في كال االتجاهين قبل عبور الشارع  •

 المشي ، ال تركض عبر الشارع. •

 دائما عبور في الزاوية. ال تعبر وسط المبنى أو تمشي بين السيارات المتوقفة. •

 انتبه لمشاهد وأصوات حركة المرور. ال ترتدي سماعات الرأس أو تتحدث على الهاتف الخلوي في الطريق إلى المدرسة. •

متيقًظا في جميع األوقات أثناء المشي. يمكن أن تحدث الحوادث عندما ال نهتم. دائما السفر مع صديق. رأسان أفضل من رأس واحد ، خاصة  ابق •

 إذا كانت هناك حالة طارئة. عادة ما يختار الغرباء شخًصا واحدًا وليس شخصين.

 لسيارة ؛ بدالً من ذلك ، استدر وامش بسرعة في االتجاه اآلخر.إذا اتبعتك سيارة أو أشارت إليك أثناء سيرك ، فال تقترب من ا •

 إذا كنت تعتقد أنك في خطر ، صرخ وركض إلى أقرب متجر أو منزل أو العودة إلى المدرسة. •

 تجنب الغرباء الذين يبدو أنهم يتسكعون حول دورات المياه العامة أو الحرم المدرسي. أخبر معلمك أو شخص بالغ آخر تثق به. •

 إذا كنت في موقف يجعلك تشعر بعدم االرتياح بأي شكل من األشكال ، فيحق لك أن ترفض بصوت عاٍل وواضح وأن تغادر. •

 التزم دائًما بنفس الطريق اآلمن في الذهاب إلى المدرسة والعودة منها ، وال تتنقل أبدًا! •

 على الفور. 911التصال برقم إذا تم االتصال بك بشكل غير الئق ، فتأكد من إبالغ شخص بالغ و / أو ا •

 حضور:
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ويجب أن يكونوا في غرفة  7:35يرجى التأكد من مراجعة سياسات الحضور والتأخير. يجب أن يكون الطالب مستعدين لبدء اليوم الدراسي بحلول الساعة 

ولن يتم وضع عالمة متأخر على الطالب. يتوقع لتجنب تأخرهم. في حالة تأخر الحافلة ، سيتم إخطار معلمي الصف الدراسي  7:40الصف بحلول الساعة 

صباًحا  10:00الحضور في المدرسة من جميع األطفال على أساس منتظم. إذا كان طفلك سيتغيب ، يرجى االتصال بخط الغياب عن المدرسة قبل الساعة 

: ستقوم المدرسة بإخطار أولياء األمور أو األوصياء 2012من قوانين  222. وفقًا للقانون العام لوالية ماساتشوستس ، الفصل 7375-618( 781على )

 أيام دراسية أو أكثر ، دون عذر ، في العام الدراسي ، وطلب اجتماع لتطوير خطوات العمل لحضور الطالب . 5في حالة تخلف الطالب عن 

 

 سبتمبر 1 -يوم سقوط الصورة 

أو يمكنك إعادة المغلف الذي  EVTF9SD2Dمعّرف اليوم المصور  - mylifetouch.comمباشرة: على  Lifetouchيمكنك طلب صور المدرسة من 

 .mylifetouch.comسيحضره طفلك إلى المنزل يوم األربعاء مع الدفع بالضبط. إذا فاتتك إرسال النموذج أو األموال ، فيمكنك االتصال باإلنترنت على 

يرجى مالحظة أنه سيتم تصوير جميع الطالب. إذا كنت ترغب في عدم نشر طفلك ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى المساعد اإلداري للمدرسة 

 رة غير مؤرخة لطفلك.من الجيد دائًما حمل صوسبتمبر. 9في موعد أقصاه الجمعة laferriere.leone@whrd.orgفي

 رحلة ميدانية بالصف إلى المدرسة الثانوية: 8

ي 
ز
ين.  28سوف يذهب طالب الصف الثامن إىل المدرسة الثانوية ف ين ، كان نجم سبتمبر لمشاهدة عرض تقديمي من قبل كريس هبر كريس هبر

ي المدرسة الثانوية لعموم أمريكا من فال ريفر ، ماساتشوستس الذي انطل
ز
ز مع دنفر كرة سلة ف فير كي للمحب  ي الدوري االمبر

ز
ته المهنية ف ي مسبر

ز
ق ف

ي الخارج ، لكن الضغط الهائل 
ز
ي المدرسة الثانوية ف

ز
ي ف

ي المدرسة الثانوية ، كان يعيش حلم كل رياضز
ز
ناجتس وبوسطن سلتكس. كطالب ف

 .  عىل عالمه الداخىلي
ا
ا ثقيًل

ً
ة كانت عبئ ي مع شهرة البلدة الصغبر

ي تأت 
 والتوقعات الت 

ي النهاية ، إىل 
ز
ز ، تحول كريس إىل الكحول للتعامل مع مشاعره الشديدة. أدى تعاطي الكحول إىل مواد أخرى ، وف مثل العديد من المراهقير

ي النهاية. 
ز
 اضطراب تعاطي المخدرات. أنىه اإلدمان حياته المهنية ف

ي اليوم األول عن ك 2022يونيو  17شاهد الطالب يوم الجمعة 
ي الفيلم الوثائق 

ز
ين ورحلته للشفاء. ف ون  28ريس هبر سبتمبر ، سيقدم كريس هبر

ي قبل الحدث. يتم تقديم العرض من قبل ويتمان هانسون 
ي المدرسة الثانوية. مزيد من المعلومات سوف تأت 

ز
لطالب الصف الثامن شخصًيا ف

 ويل. 

 

 المعلم جدول على تعرف Hanson Middle School مدرسة

 مساءً  7:30 - 5:30 2022 سبتمبر 15

ي القاعة  5:30
 
ي جميع اآلباء واألمهات ويحّيونهم ف

 يلتق 
 فاولر أماندا ADA قبل من االجتماعي التواصل وسائل عن تقديمي عرض

 

ا لجدول 
ً
ا للجدول أدناه وفق

ً
 . E DAYتقرير الصف السادس والسابع والثامن إىل الفصل وفق

  1 الفترة 6:35

   2 الفترة 6:45

     3 الفترة 6:55

mailto:laferriere.leone@whrd.org
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 5 الفترة 7:05 

  6 فترة 07:15 

  .6:45 الساعة في Homeroom إلى تقريًرا يقدمون ثم الصلة ذات الفنون معلمي لمقابلة القاعة في األمور أولياء الخامسيبقى

 سيتم) لوالديهم نسخة تقديم الطالب على يجب. بطالبهم الخاص E Day جدول اتباع األمور أولياء على يجب •

 وقت تضمين تم. الدراسي الفصل تغييرات عن اإلعالن سيتم(. المنزل إلى إلحضارهم الخميس يوم هذا إعطاؤهم

 .الجدول في الحركة

 .لقاعةا في المساء هذا الصلة ذات الفنون مدرسو سيتواجد •

 :سوف معلم كل •

o الدراسي الفصل في للطالب والتوقعات ، الموضوع في الدراسية المناهج عن عامة لمحة تقديم ، 

 .الدرجات وسياسات المنزلية والواجبات

o اآلباء يطرحها قد التي العامة األسئلة عن أجب. 

o اإللكتروني البريد عبر بالمعلمين االتصال اآلباء على يجب. والمعلمين اآلباء مؤتمر ليس هذا أن تذكير 

 .أعاله مذكورة غير أخرى مشكلة أي لمعالجة

o البيت المفتوح للوالدين فقط .   
 

 منطقة مدارس ويتمان هانسون اإلقليمية

 مكتب التربية الخاصة

التعليمية الخاصة. إذا كنت تشك  "إن منطقة مدارس ويتمان هانسون اإلقليمية في طور إكمال بحث الطفل فيما يتعلق باألطفال ذوي االحتياجات

سيحضر. إذا كانت لديك أسئلة ، في أن طفلك بحاجة إلى خدمات التعليم الخاص ، فيرجى االتصال بمدير المدرسة في مدرسة طفلك يحضر أو 

ومات حول برامج فيرجى االتصال بمدير التعليم الخاص وخدمات شؤون الموظفين ، السيد مايكل لوش ، مكتب المشرف للحصول على معل

 التعليم الخاص وعملية اإلحالة ".

 أخبار ممرضة المدرسة

 
 مرحبًا بعودتك!!

هي نفسها التي كنا نتبعها في نهاية  COVIDمع حلول العام الدراسي الجديد ، تبدو األمور أكثر استقراًرا من العامين الماضيين. بروتوكوالت 

 الحالية: MA DPHالتالية إرشادات العام الدراسي الماضي. تلخص القائمة 

 األقنعة غير مطلوبة إال في مكتب الصحة المدرسية. •

 ال يلزم تتبع جهات االتصال واختبار البقاء. •
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االختبار في المدرسة بعد اآلن. سيكون لدينا عدد محدود من االختبارات الذاتية السريعة للمستضد  WHRSDلن تقدم ممرضات  •

 لطالب الذين تظهر عليهم األعراض وفقًا لتقدير الممرضة وإذن الوالدين.إلرسالها إلى المنزل مع ا

لم يعد إغالق االتصال بالحجر الصحي مطلوبًا ولم يعد موصى به للطالب أو الموظفين بغض النظر عن حالة التطعيم. قد يستمر جميع  •

وصى بالحجب خالل اليوم العاشر بعد التعرض األفراد المعرضين في الذهاب إلى المدرسة طالما أنهم ال يعانون من أعراض. ي

 واالختبار في اليوم السادس.

هو اليوم األول  0أيام. لحساب أيام العزلة ، يكون اليوم  5، فيجب عزله في المنزل لمدة  covidإذا كان االختبار الفردي إيجابيًا لفيروس  •

، أيهما أقرب. يمكن للطالب / الموظفين العودة إلى المدرسة في اليوم  من ظهور األعراض أو اليوم الذي تم فيه إجراء االختبار اإليجابي

ساعة. يوصى  24السادس ، إذا تم حل األعراض أو األعراض ، وكانوا خاليين من الحمى دون استخدام األدوية الخافضة للحمى لمدة 

 باستخدام القناع خالل اليوم العاشر.

ة والذين أظهروا نتائج سلبية أن يذهبوا إلى المدرسة. تتمثل أفضل الممارسات في ارتداء يمكن لألفراد الذين يعانون من أعراض خفيف •

 ساعة من االختبار األولي. 48قناع حتى يتم حل األعراض وإجراء اختبار ثاٍن في غضون 

 يرجى االتصال بممرضة المدرسة لإلخطار باألمراض / الغيابات وأي أسئلة تتعلق ببروتوكوالت كوفيد. •

-child-in-staff-and-children-for-guidance-reexposu-and-isolation-19-details/covid-https://www.mass.gov/info

school-of-out-12-k-care- إعدادات برنامج الكاميرا الزمنية والترفيهية 

 آمنة وصحية! 2022/2023دعونا نحظى جميعًا بسنة دراسية 

 تذكير

لطفلك وسجل التحصين حتى أتمكن : إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فالرجاء إرسال النموذج البدني الحالي اآلباء 7الصف  •

 من تأكيد االمتثال للتحصين وفقًا لقانون الوالية لجميع طالب الصف السابع.
يجب إكمال نموذج ترخيص الدواء من قبل الوالد والطبيب الذي يصف الدواء حتى أقبل الدواء في  -الطب في المدرسة •

توصيل الدواء إلي. قد يستخدم بعض األطباء نماذج الطلبات  المدرسة. يرجى التأكد من إحضار هذا النموذج المكتمل عند

الخاصة بهم ، ولكن ال يزال يتعين استكمال معلومات الطالب وقسم أولياء األمور في نموذج ترخيص الدواء وإحضاره مع 

 الدواء أيًضا. يوجد رابط في موقع الخدمات الصحية لتنزيل هذا النموذج.
طفلك إلصابة ، يجب أن نحصل على مذكرة من الطبيب توضح القيود / القيود الجسدية للطفل ، إذا تعرض اإلصابات / القيود: •

 بما في ذلك مذكرة عذر الصالة الرياضية وطلب استخدام األجهزة المساعدة مثل العكازات أو الكرسي المتحرك.

ب في اليوم األول من المدرسة. يرجى يأتي هذا النموذج إلى المنزل مع جميع الطالنموذج التحديث الصحي السنوي للطالب: •

 إكمال كال الجانبين / الصفحات من هذا النموذج والعودة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن.

 شكرا لك وكالعادة يرجى االتصال بي مع أي أسئلة أو مخاوف ،

 
 

ي 
ي موظق 

 
 الجدد HMSمرحًبا بكم ف

 الفرقة كمدرس باركون سارة السيدة ، الخاص الصف مع العالقات منسقالعاشرلدينا 5 ستكون التي كيلي سامانثا بالسيدة حاًرا ترحيبًا نتمنى

 في للغاية والمتفانين الموهوبين األفراد هؤالء لوجود للغاية متحمسون نحن. LBLP الرياضيات كمدرس كيلين تيفاني والسيدة الموسيقى /

 .العمل فريق

 قصيرة رحلةالعاصمة واشنطن دراسي صف العاشر8
 ستتمكن ، الرحلة في التسجيل عند. العاصمة واشنطن رحلة في مسجلين الثامن الصف في طالبًا 47 لدينا ، 2022 أغسطس 26 من اعتباًرا

 شاملة وهي دوالًرا 1،093.00 الرحلة تكلفة تبلغ. الشهري المبلغ انخفض كلما ، أسرع بشكل بالتسجيل قمت كلما. شهرية أقساط على الدفع من

. أكتوبر في رحلتنا حجزExplorica يبدأ تنتظر ال. 2022 سبتمبر 28 هو للتسجيل النهائي الموعد(. والسكن والمواصالت الوجبات. )كليًا

 .استبعادك يتم فقد انتظرت إذا

 
 :التسجيل كيفية

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
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 www.explorica.com/Tranter-4736هو التسجيل رابط:متصل

 
 المتوسطة المدارس لعائالت مفيدة تلميحات

 القدم في السير على وستساعده ، هذه التحقق قائمة اتباع يحاول أن عليه اقترح. األساسية المؤشرات بعض مع الدراسي العام هذا في للنجاح طفلك جهز

 :اليمنى

 مريضا كنت إذا إال يوم كل المدرسة إلى اذهب •

 يوم كل المحدد الوقت في المدرسة إلى اذهب •

 ليلة كل النوم من ساعات 10-8 على احصل •

 صباح كل صحية فطور وجبة تناول •

 الحصة اثناء انتبه •

 بك الخاص األعمال جدول كتاب في فصل لكل بك الخاصة المهام اكتب •

 عليها تحصل عندما مشاريعك ابدأ •

 المحدد الوقت في المدرسية واجباتك كل أكمل •

 يوم كل المتعة أجل من اقرأ •

 

 
 

 مجلس المدرسة
دادية )ويسمى أيًضا هل أنت مهتم بالمشاركة في تعليم طفلك بطريقة أخرى؟ إذا كنت كذلك ، ففكر فيما إذا كنت مهتًما باالنضمام إلى مجلس مدرسة هانسون اإلع

تتكون المجموعة من أولياء األمور والمعلمين وعضو واحد على األقل في  مجلس تحسين المدرسة(. بموجب القانون ، يجب أن يكون لكل مدرسة مجلس مدرسة.

 المجتمع.

 يحدد القانون أربعة مجاالت رئيسية لمسؤولية المجالس. على مجالس المدارس مساعدة مديري المدارس في:

 ب على مستوى الوالية ؛. اعتماد أهداف تعليمية للمدرسة تتوافق مع السياسات التعليمية المحلية ومعايير أداء الطال1

 . تحديد االحتياجات التعليمية للطالب الملتحقين بالمدرسة.2

 . مراجعة الميزانية السنوية للمباني المدرسية. و3

 . صياغة خطة تحسين المدرسة.4 

فبراير ،  9ديسمبر ، واألربعاء  8أكتوبر ، واألربعاء  13مرات خالل العام الدراسي. جدول االجتماع على النحو التالي: األربعاء  4سنلتقي 

سيتم إرسال مساًء. 4:00مساًء ، وينتهي في حوالي الساعة  3:00أبريل ، يستغرق كل اجتماع حوالي ساعة ، بدًءا من الساعة  13واألربعاء 

 ائل البريد اإللكتروني قبل كل اجتماع إلبالغك بما إذا كان سيتم أو يتم إلغاؤه وسبب اإللغاء.رس

 
  

http://www.explorica.com/Tranter-4736
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 قسم إدارة المرافق المدرسية اإلقليمية في ويتمان هانسون
 

 خطاب اإلخطار السنوي لألسبستوس

 2022-2021للعام الدراسي 
 

 2021أغسطس  28
 

  AHERAإعادة: اإلخطار السنوي لخطة إدارة 
 

 أعزائي أولياء األمور والمعلمين ومنظمات الموظفين وشاغلي المباني واألوصياء القانونيين على األطفال:
 

( فيما يتعلق باإلخطار بتوافر الخطة ، يرجى العلم أن نسًخا من خطط AHERAوفقًا للوائح قانون االستجابة للطوارئ لمخاطر األسبستوس )
< خدمات المرافق ثم تحديد مستندات -ضمن إدارات المنطقةwww.whrsd.orgة عبر اإلنترنت علىإدارة األسبستوس في منطقتنا متاح

 المرافق. تتوفر الخطط أيًضا في مكتب المنطقة المركزي الخاص بنا خالل ساعات العمل العادية.
 

( ACBMب على المنطقة اتباعها في إدارة مواد البناء المحتوية على األسبستوس }خطط اإلدارة هي وثائق توجيهية خاصة بالموقع يج
الموجودة في بعض مدارس المنطقة. يتم تحديث الخطة إلبقائها مواكبة للعمليات والصيانة المستمرة وعمليات التفتيش الدورية وأنشطة 

لحق ج ، قانون االستجابة لحاالت الطوارئ لمخاطر األسبستوس ، الجزء الفرعي هاء من الم 40763إجراءات االستجابة. امتثاالً لـ 
(AHERA، ) 
 

في  AHERAيجب توجيه أي استفسارات بخصوص إدارة المواد المحتوية على األسبستوس في مدارسنا إلى الشخص المعين من قبل 
ن هانسون الثانوية اإلقليمية عن طريق البريد منطقتنا ، إرنست ساندالند ، مدير المرافق ، والذي يمكن الوصول إليه في مدرسة ويتما

 .7435-618-781وعبر الهاتف على  ernest.sandland@whrsd.orgاإللكتروني على

 
 
 

 مدير المرافق
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