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 :عزیزي ولي امر الطالب أو الوصي الشرعي
 

لھذا الصیف وسیكون موقع ھذا البرنامج داخل الصف الدراسي وسیبدأ  )ESY(لقد تم تسجیل طفلكم لحضور برنامج السنة الدراسیة الممددة المعروف أختصاراً بـ 
المحددة من قبل فریق عمل برنامج  ESYلغرض الحصول على خدمات  2018یولیو/تموز  27یولیو/تموز وینتھي یوم الجمعة الموافق  2یوم األثنین الموافق 

إذا لم تكن ھذه المعلومات صحیحة، . ESYتعتمد المعلومات أدناه على التسجیل الحالي لطفلكم في برنامج السنة الدراسیة الممددة . )IEP(التعلیم المنفرد للطالب 
 مباشرة على رقم الھاتف أدناه. ESY، یرجى األتصال بموقع برنامج یولیو/تموز 2بعد  .ESYنامج قبل بدء بر  4190-423-571یرجى األتصال على الرقم 

معلومات موقع برنامج السنة 
  ESY الدراسیة الممددة

  :ESYموقع برنامج 
  :ESYعنوان موقع برنامج 

رقم ھاتف موقع برنامج 
ESY:  

  :ESYمدیر برنامج 
  مواعید قرع الجرس:

 
 دعوة مفتوحة:

من بعد الظھر.  1:00-12:00یونیو/حزیران من الساعة  29المخصص لطفلكم یوم الجمعة الموافق  ESYستكون ھناك دعوة مفتوحة لزیارة موقع برنامج 
 .ولقاء مدرسي طفلكم ESYیرجى اإلنضمام إلینا في ھذه الدعوة للتعرف على موقع تقدیم خدمات 

 
 :وسائل النقل

سیتم توزیع أوراق الصقة لكتابة أسم الطالب علیھا عند   .سیتصل بكم سائق الحافلة بخصوص وقت أصطحاب طفلكم الى المدرسة ومكان توقف الحافلة
لخمیس الموافق اركوبھ الحافلة وذلك لضمان مطابقتھا مع أسم المعلم الصحیح لدى وصولھ الى المدرسة.  إذا لم یتصل بكم سائق الحافلة في نھایة عمل یوم 

 .XXX-XXX-XXXX یونیو/حزیران، یرجى األتصال على الرقم 28
 

 :األستمارات المطلوبة
یرجى مأل األستمارات المكتوبة باللغة االنجلیزیة أدناه وإرسالھا مع طفلك .  أستمارات التسجیلیرجى زیارة الموقع التالي وطباعة االستمارات المطلوبة:  

 .ESY الى الصف في الیوم األول من بدء تقدیم خدمات

 إستمارة معلومات الرعایة في حاالت الطوارئ (مطلوب من جمیع الطالب) •
   إستمارة الترخیص ألعطاء األدویة:  •

o  إستمارات الترخیص الحالیة ألعطاء األدویة یمكن إستخدامھا لبرنامجESY  وسیتم تحویلھا الى موقعESY .عن طریق مدرسة الطفل األساسیة 
o .تستلزم األدویة الجدیدة التي بدأ طفلكم في أستخدامھا الى تعبئة إستمارة ترخیص جدیدة ألعطاءه الدواء 
o ل أدویة الطفل من مدرستھ األساسیة الى موقع یتحمل أولیاء أمور الطالب مسؤولیة نقESY  وأخذ ھذه األدویة عند أنتھاء برنامجESY.   
o  سیتم التخلص من كافة األدویة المتروكة التي لم یتم أخذھا عند أنتھاء برنامجESY. 

 
 :الرعایة الشخصیة و/أو الطبیة للطالب

قطع أما بالنسبة للطالب الذین تتطلب حالتھم توفر مساعدة لعنایتھم الشخصیة، فیرجى إرسال منادیل، حفاظات أطفال، وطقم واحد على األقل من  •
ة .  بإمكانكم إحضار ھذه األشیاء معكم في یوم الدعوESYغیار مالبس في الیوم األول من دوامھم في المدرسة وطوال فترة تقدیم خدمات برنامج 

 یونیو/حزیران. 29المفتوحة لزیارة موقع تقدیم الخدمات المصادف 
، یرجى المالحظة بأننا سنقوم بأعالم IEPبالنسبة ألولیاء أمور الطالب الحاصلین على خدمات تمریض موثقة على برنامج التعلیم الفردي للطالب   •

من المھم أرسالكم تأكید الى   المقدمة داخل الصف. ESYى خدمات على حصول الطالب عل IEPممرضة الصحة العامة بأنھ حصلت موافقة فریق 
یونیو/حزیران وأبالغھ فیما  15مسؤول حالة الطفل للتعلیم الخاص في المدرسة الحالیة التي یداوم فیھا الطالب في موعد أقصاه یوم الجمعة الموافق 

مریض ضمان وجود عدد كاف من الموظفین لتقدیم الدعم الطبي طوال فترة من عدمھ.  یجب على دائرة الت ESYإذا كان طفلكم سیدوام في برنامج 
 .ESYتزوید الطالب بخدمات 

وتتطلب حالتھم الحصول على رعایة طبیة، فیجب على الوالدین توفیر المعدات، والتجھیزات و/أو  ESYأما بالنسبة للطالب الحاصلین على خدمات  •
 ة لھذا النوع من الدعم خالل العام الدراسي.  بإمكانكم إحضار ھذه األشیاء معكم في یوم الدعوة المفتوحة األدویة التي تتوافق مع المتطلبات الحالی
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 إذا أستلزم األمر. ESYیونیو/حزیران وطوال فترة تقدیم خدمات  29لزیارة موقع تقدیم الخدمات یوم 
 

 )K-21 حقوق الطالب ومسؤولیاتھ (المراحل الدراسیة

عن التوقعات المطلوبة لسلوك الطالب في مدارسنا لیتمتع كافة الطالب ببیئة تعلیمیة مالئمة.  تبقى النسخة  )SR&R(تعّبر وثیقة حقوق الطالب ومسؤولیاتھ 
على الموقع  SR&R.  بأمكانكم األطالع على وثیقة ESYساریة المفعول خالل فترة تقدیم خدمات  2018-2017للعام الدراسي  SR&Rالحالیة من كتیب 

  Student Rights & ResponsibilitiesFCPSاأللكتروني العام لمدارس 
 

 معلومات أضافیة:  
على طالب المدارس الثانویة أحضار طعام یمكن للطالب إحضار وجبة خفیفة معھم ولوازم الطعام الالزمة ووضعھا كل صباح في حقیبة الظھر.   •

 غداءھم.
 ، یرجى اإلتصال بالشخص المسؤول عن حالة طفلكم.  ESYفي حال وجود أسئلة لدیكم تخص تسجیل طفلكم في برنامج   •
 .ESYإذا قررتم عدم إلحاق طفلكم ببرنامج  4190-423-571یرجى اإلتصال على رقم الھاتف  •

 
خدمات السنة الدراسیة  في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة على الرابط التالي: ESYبأمكانكم األطالع على المزید من المعلومات حول خدمات برنامج 

 .الممددة
 

 مع أطیب التحیات،
 
 

Ellen Agosta 
 برنامج التقییم والخدمات الصیفیة ةمدیر

 
 EA/saw 

خدمات السنة على الرابط:   و  , ,  ,  , , تتوفر ترجمة لھذه الرسالة مكتوبة باللغات التالیة:
  الدراسیة الممددة
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http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/farsi/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/korean/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/spanish/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/urdu/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/vietnamese/index.shtml

