
  
  

 
   

 
 

  
 

  

    

   

 

 

ARABIC 

 ةمیوحكلا كسارففی ةعطاقم رسادم
 2022 بآس/طغسأ

 للمدارس
األبتدائیة

السریع الدلیل

 ھتیالوؤمسوباللطا وققحىال

 ةاصخال تماخدال رةئدا

 ةایقلواولخدلتاتامدخبكتم

 بالطال وكسلوفاصنواإل ةدالعال بتكم

LS-Regulations-SRR Elementary Quick Guide 22-23 



 

   

    
   

 
 

 

  

 
 

   

  

  

   

 

 
  

  
  

 

 

 

  

 ةیئداتبألا سرداملا يف ھتایلسؤومو بلاطلا قوقحل عیرسلا یللدلا

 ةلامب معیج ً.اا معیھفنیلمتعلماونیلاملعا اصخشألانمًادارفأ ضمتتاتمعي مجس ھرادلما
 دووج ةلاي حف ةدعاسلما بلط ىلا ءولجلاو بعضلا انضبع ةیاعر انیلع ف.طلو امرتإحب یعلجما

وق ــالحق

 يسردط مسو ءانبل ابھ امیقلا كیلع يبغنی يتلا ةلمھما ءایشألا رّذكت ىلع بیتلكا اذك ھدعاسی .طرخ
 ق.الوخ دیسعونیتم

 انھوبك زیتمتو،كتیوى ھلعدؤكیيسارد صلفوةیسردمةئیبيفداجوتلاقك حیدل
 .یةولمشوال ةیاعرلابو بالطلا تااجیتأح ة معبواتجة مئیب

 ةیسنلجاكتیوة مع ھقفاوتلماتافییتكلانا مرھیغو اهیلماتارود امدتخسإقح
 ى.رألخا بابسألا یعومع جم كتادقتومع

 ة.یسنلجاكتیون ھعفشلكا دمعيفقلحاكیدل

 ره.اتتخ يذلا ریضملاو سمإلاب كتادانق مك حیدل

 ىلع،اتھركاشن میمك ئماوقيأوةیسردلمابالطلا ئماوقنضم كسمأجاردإيفكقح
 ،يونسلاةسردلمابات، كجرتخلاجامرب،فرشلاةوحلبالط ئماوق الثلما یلبس
 ھ.ترتأخ يذلاسنلجاو سمألابكیلأری ُشتيتلانة میسردلمافصحلا

 ث.دا حح میضوتب قلحا كیدلف ،اشخص مب ىذألا تقلحأ وأ دعاوقلا ىدإح ترسا كذإ
 ثیدلحا ضلفتتنكاذإكلذ فعل كیلعبوجتیال نلك ،ثدحان میودتكنب ملطیدق

 ط.قف ھنع

 ةقیرطب كئارآو كرعاشن مع ریبتعلا يف قلحا كیدلف ،دةعاق يأ ق معفتت ال تنا كذإ
 ذتخأدقنیلغابلا اصشخألادأح نأبترعشاذإ ب.اقعوأةعطاقن مودب امرتإلحاب سمتت
 ةسردلماریدموأةلم/معلملمعاعث مدتحللدعود میدتح كناإمكبف،كقبحً افمجحً ارارق
 ك.ع معاتمإج دقع تمیسو



 

 

  
 

   
  

  
       

  

 
 

 
 

 
    

 
 

     
  

    
 

  

 
  

  
 

  
  

المسؤولیات 

قوقى حلع رثؤت نأ تھمافرصتل نیمك فیر كیفكتلاو بعضلا ضھمعب یعمل مع نأ یعلجما ىلع 
 ةیانبلايفءاوسيسردلماطسولايفرآلخاانضبع ام معسجنإلانن مكتمنىتن حیرألخارعاشوم
 .تنرتنإلا ربع ةیضراتفإلا یةمیعلتال ئةیبال يف وأ یةسردمال
ىلإروضلحابالطلاىلعيبغنی ً.اضیرن متك لم اة مسردلماىلإ ومی ر كلوضلحاكیلع 

 ت.ابجاولا الإكمو تاداشرإلا عابتأو اهبتنإب ءاصغإلا كیلع د.دلمحا تقولا يف فصلا
ءاقبإب نیرألخا جاعزأ دمع ً.انآمً انامك ةسردمال ءابقإ يف ةدعاسمال یةولؤسم كتقاع ىعل عتق 

 ال ح.ایترإلا مدبع رھم ُشعت ةقیرطب نیرخألا سلم وأ برض دمع م.نھع دةیبع نیلرجلاو نیدیلا
 تیربلكابلعصوصلخاھوج ىلع،شخص يأبىذألاقلحینأنیمك ةسردلملءيشيأرضتح

 تاعقرفو مأ رةیذخلا وأ ةلحسألا وأ ةیلوحكال تابورشمال وأ غبتال وأ ترادخمال وأ تاعالوال وأ
 رابإخ كیلفعً اریطك خل ودبی ءيش يأ تیأر اذإ ة.لحسألا عاونأ نع مون يأ وأ نیاكسك وأ ةیران
 ر.وفلا ىلع لملمعا
ةصحلاةفرغىلإ لغاب شخص رهضیح نأبیجف،ةسردلمايفءاودلاذأخ كیلعبوجتیناا كذإ 

 قیرط نع رأخ شخص يأ ھلوانتی الو ددلمحا تقولا يف ةبسانلما ةعرلجا ذأخ ناضمل ةیسردلما
 أ.طلخا
ن.یرألخايذؤتءایشأب وهفتتوأ تمشتالو الملكايفةقئالةلغ دمتخسأ ن.یرألخاوكسفن رمتأح 

 ةیسردلما ةیانبلا يفو تنرتنإلا ربع ولؤسشكل مب ةركاشلماو حلاصلا نطاولما تافصب يلتحلا
ًاضیأ . 
ف.اصنإبنیرألخا املع ر.أخ شخص نمالھقنتالوكسفنبكتاباجوزنجأ ً.ایھزنوًابذن مھك 

 لغ.اب خصش كلم معتكی انمیتمع حسأو ردتسأو فقوت ر.اودألا يف بوانتلا
يأوأ،يوحللازالجھا،وللمحمافتالھاوأ،كل معولمحمابوسالحازار جھاضأح كناأمكب 

 الم تمعسأ ة.سردلمادبع وأ بلقالأھامدتخسأكنیمك ال نلك ةسردملاىلاراخ ينورتلكأزاجھ
 فعدتنلةسردلمانألھبينتعأ ك.لذبةلمعلماكلتمحس الي حفالاھدمتخستالوةلملمعاھلوقت
 كزابجھ بالعألا بلع وأ ةیصنلا ئلاسرلا السرأ كناإمكب ھ.لطع وأ ھعایض الي حف ھنثم كل
 ف.تالھابثدتحتال نكلةلفالحاكبورك دنعينورتلكألا
ترسا كذإ ة.اجلحادنعدةعاسلمابلطأ ھ.یحصحت ولا، حاأ مطب ختكرتانمیح 

 اذإ ھ.لادبتسإ وأ ھالحصأل ةقیرط دایجإًاا معنكمیمكو كلذب ةلملمعا ربأخ ،اء ميش
 انكمیب روألما نوتك نأ نیمك فیھ كلأسأو ھل رذتعأ ،اشخص مل ىذإلاب تببست
 ضل.فأ



 

    
             

      
      
      

     
        
          

 

                
      

        
   
             

       
    

       

    
                 

           
           

           
           

        
           

   

 

    
     

 

يسدرملايلزادعاوقبماتزلألا 
وأنیوتلال وأمسرلاوأءانالببمایألاضعبيفموقتدقوبعلوت سردست .ةرسدمالبةقالئ سالبمءادترأكعلی 

 .ةاضیریال ةیربتال سورديفةكرامشال
ةخلیداال سالبمال رھظتسالبميدرتتالنكل. 
 وأترادخمال وأةحسلألاوأتاابصعال وأةونیانقال ریغلاعألفاعجشتروصوأ اتملكلمحتسبالميدترتال 

 .دیدھتىعل ةویطمنال كتل وأةلیوحكال تاوبرمشال
ةعلیخوأةشحافروصوأمائشت اھیعل عوطبمسالبميدرتتال. 
يسردمال يزال ننیواقلةفیاأض دعاوقكستردمىدلنوكیدق. 

نمھاریغوأةیرسدمالتالرحاليوف ھا،نتمىعلوة،یرسدمالةالحافل فوقتنكاميف 
 ةسدرملا ةیاعبر ما ُقت يتلا ةطشنألا

 نمضقبأ .ةماللساىعل ظافحللركثأھبنتأنكل،ةرسدمال يفاھعبتت يتال دعاوقال سفنعأتب
 يف كدجاوت دنع كیدی جرخت ال ع.راشلا يف فقت الو شبعلا ىلع وأ فیصرلا ىلع فق ة.عومجملا
 ةفلاحال ىلإةرطخءاشیأًاقطلمكعمرضحتال .ئداھتوصبثدحوت كانكميفًالساجقوأب ةلفاحال
 توالعالاوأ یتربكلا لبعرضحتال- ةسیردمةحلرىلإوأةرسدمال ةایعربماُقیطاشنيأىإل وأ
 .ةحسلألاوأترادخمال وأةولیحكلاتابورمشال وأغتبال وأ

نیرألخاةملعامةءإساوشرتحالورّمنتال 

 امك .ةدع اتغلب نوملكتیو نادلبلا نم دیدعلا نم نوردحنی مھف ن.وفلتخم مھعیمج مھ انتسردم يص فاخشألا
 مقتال .لوائعال نمةعوتنمعواأن نمنوردحوین تاانیدلافختلمنممھو .مھانووأل مھالكاشومھماجحأفلختت
 .نعیملمعبماقیال هدیرتكنألوأھمن باضغكونكلوأكعنً افتلخمھونكلصخشىلعرّمتنال وأةیرخسالبًاقطلم
 .امءيشلوقكعلیف،تنرإلنتارعب وأيصخشلكبش امأھیعل رّمتنال وأةریخسللضرعیت امصخشترأی ذاإ

 كراعتبإھكنمیھنأبھعلی رَّمنمتال صخشال رخبأ .اھعلفنعفقوتالبتافرصلتاهذھبموقیيذال صخشال ربأخ
 .فقومال كذل رمتأس ذاإ غالب صخش غالبأب مق .كقتفرب ناكملا كلذ نع داعألبتوا ھلً اقیدص

 ير فمتسأ اذإ ھ.نع دعتبأ ،فقوتی مل اذإ .كذل لعف نع فقوتی نأ هربخأ ،كعلی رّمتنالب صاخألشا دحأ ماق ذاإ
 وأ مھفویخت وأ نیرخألاب ىذألا قاحإل حوممس ریغ .روفلا ىعل دشرا صخش غالإبب مق ،فقوتی مول ھاتفرتص

 .مھب ءزاھإلستا

 ةلصفملت اامولعمال يف ورد امع لضاخ بالطال عیمج كولس ب.الطلل زجوم صخلمك ھماخدتسإل وھ عیسرلل ایلالد اھذ نم غرضال
 . www.fcps.edu/srr يلاتلا طبلراا ىلع ةودجومال 2601 ةحئالال نم ةیلاحلا ةخسنلا يف ةاردولا

http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr


 

 
 

              
           

          
 

   

 
 

   
 

 
 

  

 
 

   

 
 

    

 
 

   

  
 

 هذھ عقیووت ،www.fcps.edu/srr يتاآل طبالراىلعھتیالوؤسموبلطالاقوقحبیتكىلع العطاأل ىجیر )ةیربع(ال
 لبط وقت يأ يف مكناكمأب .2022 لول/أیربمسبت 30 هاصقأ دعوم يف بالطال ةسردم ىال اھتداعوإ ةفحیصال
 .بلاطال ةسردمليیسئرال بكتمال نم SR&R ھاتولیؤمسوبلاطال قوقحبكتی نمةعوطبمةخسنىعل لوصحال

(Chinese) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign 
and return this form to your child’s school by September 30, 2022. You may request a printed 
copy of the SR&R from the front office of your child’s school at any time. 

(Farsi) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and 
return this form to your child’s school by September 30, 2022 . You may request a printed copy 
of the SR&R from the front office of your child’s school at any time. 

(Korean) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and 
return this form to your child’s school by September 30, 2022. You may request a printed copy 
of the SR&R from the front office of your child’s school at any time. 

(Spanish) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and 
return this form to your child’s school by September 30, 2022. You may request a printed copy 
of the SR&R from the front office of your child’s school at any time. 

(Urdu) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and 
return this form to your child’s school by September 30, 2022. You may request a printed copy 
of the SR&R from the front office of your child’s school at any time. 

(Vietnamese) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign 
and return this form to your child’s school by September 30, 2022. You may request a printed 
copy of the SR&R from the front office of your child’s school at any time. 

http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr
http://www.fcps.edu/srr

