 13أبريل 2018
عوائل مدرسة هاميلتون ( )Hamiltonاألعزاء،
بينما نقترب من نهاية فترة االمتحانات ونتطلع نحو خاتمة ناجحة لسنة مدرستنا الدراسية ،فأنا أكتب لكم لتأكيد توقعاتي لكل طالبي العلم .كما أنني أتواصل معكم
من أجل دعمكم في تأكيد توقعاتنا وأهدافنا.
 .1احتفاالت على المسار الصحيح في نهاية السنة :نتطلع لألمام لمكافأة طالبي العلم لدينا الذين حققوا "حالة على المسار الصحيح ".من أجل أن تشارك
في احتفاالت :على المسار الصحيح" في نهاية السنة الدراسية ،فيجب أن يكون التالميذ قد لبّوا أقل المتطلبات .إن أدنى المتطلبات هي معدل تراكمي
بنسبة  ،2.5وبنسبة حضور  ،%95وسلوك جيد.
 .2السلوك :يجب أن جميعنا بجدية لنبقى مركزين في نهاية سنتنا الدراسية .يمكن أن يكون وقت فصل الربيع مليئًا بالتحديات لتالميذ المدرسة المتوسطة
ليبقوا مركزين أكاديميًا ويستمرون باتخاذ خيارات جيدة مع سلوكهم .كما أنه وقت مناسب لنا لدعم تالميذنا في الوصول إلى النجاح الذي عملنا جميعنا
بجد لرؤيته في نهاية سنتنا الدراسية.
أ.

تحذيرا
في الوقت المحدد للفصل الدراسي :يجب على كل طالبي العلم أن يكونوا في مقاعدهم في بداية الفصل الدراسي .يعطي المدرسون
ً
مرئيًا مع عالمة صفراء ،والذي يعطي لطالب العلم  2دقيقة ليدحلوا داخل فصلهم الدراسي ويكونوا جاهزين للدرس .باإلضافة لذلك ،يجب
على جميع طالبي العلم الحصول على تصريح دخول الرواق كلما كانوا في الرواق خالل الفصل .يرجى معرفة أننا سنقوم بالتحقق في
الرواق لمراقبة التصاريح وحالة في الوقت المناسب .أي تلميذ سيتم إيجاده في األروقة خالل وقت الدرس بدون تصريح ساري المفعول
فسنقوم تحديد فترة احتجاز بعد الدوام المدرسي.

ب .حل النزاعات بسالم :قد تحدثنا في اجتماعات المجتمع وفي مجموعات حول أهمية التحدث لألشخاص البالغين فيما يتعلق بالبناء من أجل
تقديم الدعم بخصوص نزاعات الزمالء .لدينا فريق متكامل من المستشارين والموظفين االجتماعيين ،باإلضافة إلى مستشارو طالبي العلم،
الذين يكونون في الواجب لدعم تالميذنا .نستخدم الممارسات التصالحية ،والتي هي طرق تستند على البحوث لتساعد تالميذ المدرسة
المتوسطة على حل النزاعات بدون استخدام العنف .ومع ذلك ،بالنسبة للتالميذ الذين يتشاجرون أو يتم تشجيعهم على التشاجر سيتم معاقبتهم
حسب قواعد االنضباط السلوكية لمدارس  .DPSوبالتحديد ،قد يتم إرسال التالميذ لجلسة الطرد من أجل وضعهم في مركز تعليمي بديل
وسوف يحرم بالتأكيد من حضور احتفاليات الرحالت الميدانية .يرجى مالحظة أن هذا يشمل أي تلميذ يشجع على الشجار أو يقوم بنشر
شجارات على مواقع التواصل االجتماعي .يرجى التأكيد على أهمية مجيء التالميذ إلى كادر الموظفين ليسمحوا لنا بتقديم المساعدة لهم
لحل نزاعاتهم أو إنهاء التسلط الذي قد يتعرضون له بطرق مثمرة وآمنة.
ج.

اتباع تعليمات كادر الموظفين :كل تعليمات الموظفين (مثل .توقف عن الركض) يجب أن اتباعها من أول مرة .هذا يتضمن التعليمات من
كادر الموظفين الذين ليس بالضرورة أن يكون مدرس طفلك ،مثل سكرتيرة مدرس آخر .هذا مقياس للسالمة ،وغير قابل للتفاوض .أي
تلميذ يقوم بمخالفة تعليمات كادر الموظفين أو لم يتبع التعليمات سيتحمل مسؤولية ما يقوم به ،بما في ذلك االحتجاز بعد الدوام المدرسي.

شكرا لكم لمشاركتكم بينما نشدد بحزم ونزاهة على توقعاتنا كمجتمع مدرسي .نريد من طالبي العلم لدينا أن يكون لديهم نهاية تركز على التعليم وآمنة
العوائل،
ً
لسنتا الدراسية .كلنا عملنا بجد لمساعدة طالبي العلم لدينا في المدرسة المتوسطة أن يكون لديهم سنة دراسية مثمرة ،ونريد لكل من تالميذنا أن يصل خط النهاية
بنجاح!
مع احترامي،
كريستيان ساوير ،دكتوراه في التعليم مدير المدرسة

