
أهالً بكم يف املدرسة!
تهدف املعلومات املتوفرة يف الوثيقة الحالية إىل 

مساعدتكم ومساعدة  أوالدكم عىل فهم النظام املدريس 

يف نوفا سكوشا. فاملدارس يف مقاطعة نوفا سكوشا تعتمد 

عىل التعاون مع األهل ملساعدة الطفل عىل النجاح، 

وبالتايل ميكنكم االتصال دوماً باملدرسة للحصول عىل 

املزيد من املعلومات.

ميكن لألهل الحصول عىل معلومات حول املدرسة عرب:

دليل املدرسة   •

موقع املدرسة االلكرتوين   •

املدرّس   •

ناظر/مدير املدرسة  •

مستشار التوجيه   •

التسجيل
ميكنكم تسجيل أوالدكم يف املدرسة املحلية مبنطقتكم. للتسجيل يف النظام املدريس مبقاطعة نوفا سكوشا، يجب أن يكون 

الطفل قد أكمل الخامسة من عمره يف تاريخ ال يتجاوز الواحد والثالثني من ديسمرب. ويجب أن يكون الطلبة دون سن 

الواحد والعرشين لتسجيلهم يف املدارس الثانوية. يجب أن تحرضوا معكم الوثائق الخاصة بالجنسية، وأّي معلومات مفيدة 

أخرى تتعلّق باملدارس التي كان يرتادها أطفالكم سابقاً. 

معلومات االتصال 
عىل األهل تزويد املدرسة مبعلومات االتصال الخاصة بهم لتمكني املدرسة من التواصل معهم أو مع الشخص الذي ميكن 

االتصال به يف حاالت الطوارئ.  يشمل ذلك عنوان السكن، ورقم الهاتف، واسم الشخص الذي تم اختياره من بني األقارب، 

الجريان أو األصدقاء لالتصال به يف الحاالت الطارئة. يف املقابل، عليكم االحتفاظ برقم هاتف املدرسة التي يرتادها طفلكم، 

وأسامء املدرسني املسؤولني عن تعليمه. ميكنكم مراجعة موقع املدرسة االلكرتوين للحصول عىل املزيد من املعلومات حول 

معلومات االتصال. تتوافر معلومات االتصال مبدارس ومجالس التعليم يف نوفا سكوشا من خالل الرابط التايل:

النقل يف حافالت املدرسة 
ميكن أن يكون النقل يف الحافالت متوفراً. الرجاء مراجعة إدارة املدرسة للحصول عىل املزيد من املعلومات. 

الصالت املجتمعية 
قد تتمكن مدرستكم من تزويدكم باملعلومات حول الربامج املجتمعية املتوفرة يف منطقتكم مثل األنشطة الرياضية 

والرتفيهية، برامج ما قبل املدرسة وبعدها، مخيامت اإلجازة املدرسية يف شهر مارس والعطلة الصيفية.

أهالً بكم يف نوفا سكوشا! 
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السنة املدرسية والجدول الزمني 
تفتح املدارس أبوابها يف أوائل شهر سبتمرب/أيلول وتُقفل يف أواخر شهر يونيو/حزيران. وتوزع اإلجازات السنوية ما بني 

شهري ديسمرب/كانون األول ومارس/آذار، إضافة إىل أيام العطل مبناسبة األعياد ودورات التطوير املهني للمعلمني. وتصدر 

كل مدرسة نرشة إخبارية أو جدوالً زمنياً يتضمن كافة التواريخ والفعاليات الهامة التي ستشهدها املدرسة. كام تُقفل 

املدارس الرسمية أبوابها يف شهري يوليو/متوز وأغسطس/آب خالل العطلة الصيفية. 

لكل مدرسة جدول يومي خاص بها يحدد الوقت الذي يبدأ فيه اليوم الدرايس وينتهي.   

املواظبة عىل الحضور إىل املدرسة 
 عىل الطالب الوصول يومياً إىل املدرسة يف الوقت املحدد باستثناء األيام التي يكون فيها مريضاً أو لديه موعد مع الطبيب. 

وإذا مرض الطفل أو تعرض لحادث أثناء وجوده يف املدرسة، يتوىل العاملون يف املدرسة االتصال بكم أو بالشخص الذي 

ميكن االتصال به يف الحاالت الطارئة.

تعتمد بعض املدارس »برنامج الوصول بسالمة« حيث يتعنّي عليكم االتصال برقم مبارش يف حال كان الطفل سيصل متأخراً 

أو سيتغيب عن الحضور. الرجاء االتصال قبل موعد بدء الدروس واإلدالء باملعلومات التالية: 

 اسمي )اسم املتصل(. لن يتمكن طفيل )اسم الطفل( من الحضور اليوم إىل املدرسة. طفيل يف الصف )تحديد الصف( 

ومعلّمه هو )اسم املعلّم(. 

الشؤون الطبية 
إذا كان طفلكم يعاين من أي مشاكل طبية، عليكم إبالغ املدرّس أو العاملني يف املدرسة ليتمكنوا من دعم احتياجات الطفل.

خدمات الصحة واإلرشاد يف املدارس
يوفر العديد من املدارس خدمات اإلرشاد والتوجيه وغريها من خدمات الدعم بناًء عىل احتياجات الطالب. يرجى مراجعة 

مدرستكم للحصول عىل املزيد من املعلومات حول الربامج والخدمات املتوفرة. 

الحساسية 
الرجاء مراجعة املدرسة للتأكد ما إذا كانت بعض املأكوالت أو املنتجات املعطرة ممنوعة يف املدرسة لكونها تسبب 

الحساسية.

برنامج االفطار 
توفّر بعض املدارس برامج إفطار مجانية تقدم أطعمة مغذية. الرجاء مراجعة املدرسة للتأكد ما إذا كانت توفر برنامج 

االفطار. إننا نرحب بكل طفل يرغب يف االنضامم إىل هذا الربنامج.

الغداء 
ميكن لكافة األطفال يف نوفا سكوشا البقاء يف املدرسة خالل فرتة الغداء. ويتوقع من األطفال الذين التحقوا مبدارس ال يوجد 

فيها كافيرتيا لرشاء وجبة الغداء منها، إحضار طعامهم معهم. بعد الغداء، ميكن لطالب الصفوف االبتدائية الخروج للعب 

إىل حني حلول موعد دروس بعد الظهر.

إغالق املدرسة 
ميكن يف بعض األحيان أن تقفل املدرسة أبوابها و/أو أن يتم إلغاء النقل بالحافالت نتيجة سوء األحوال الجوية أو غريها من 

األحداث غري املتوقعة. عندما يكون الطقس سيئاً، الرجاء اإلصغاء إىل الراديو أو مراجعة موقع املدرسة االلكرتوين حيث يتم 

نرش البيانات املتعلقة بإقفال املدرسة. 

عند تسجيل الطفل يف املدرسة، عليكم ملء استامرة تشري إىل العنوان الذي سيذهب إليه الطفل يف حال إقفال املدرسة يف 

منتصف النهار. سيتلقى األهل أو الشخص الذي ميكن االتصال به يف الحاالت الطارئة اتصاالً هاتفياً يتم إبالغكم فيه عن 

إقفال املدرسة أبوابها. 

املراقبة
يكون األطفال خاضعني للمراقبة ملدة 20 دقيقة قبل موعد بدء الدروس الصباحية. ال يجوز ترك الطفل يف فناء املدرسة إال 

يف حضور أحد العاملني باملدرسة. إذا بقي الطفل يف املدرسة خالل فرتة الغداء، تتوىل املدرسة مراقبة الطفل.

املالبس املالمئة للطقس 
يُتوقع من كافة الطالب ارتداء املالبس التي تتوافق مع الطقس واملواسم، بحيث 

ينبغي عليهم ارتداء مالبس دافئة كالقبعات، والقفازات والجزم واملعاطف. ميكن 

لطالب الصفوف االبتدائية )من الصف األول إىل السادس( اللعب يف الخارج 

خالل االسرتاحة أو اسرتاحة الغداء رشط أال يكون الطقس ممطراً أو بارداً جداً. 
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أهالً بكم يف املدرسة!
تهدف املعلومات املتوفرة يف الوثيقة الحالية إىل 

مساعدتكم ومساعدة  أوالدكم عىل فهم النظام املدريس 

يف نوفا سكوشا. فاملدارس يف مقاطعة نوفا سكوشا تعتمد 

عىل التعاون مع األهل ملساعدة الطفل عىل النجاح، 

وبالتايل ميكنكم االتصال دوماً باملدرسة للحصول عىل 

املزيد من املعلومات.

ميكن لألهل الحصول عىل معلومات حول املدرسة عرب:

دليل املدرسة   •

موقع املدرسة االلكرتوين   •

املدرّس   •

ناظر/مدير املدرسة  •

مستشار التوجيه   •

التسجيل
ميكنكم تسجيل أوالدكم يف املدرسة املحلية مبنطقتكم. للتسجيل يف النظام املدريس مبقاطعة نوفا سكوشا، يجب أن يكون 

الطفل قد أكمل الخامسة من عمره يف تاريخ ال يتجاوز الواحد والثالثني من ديسمرب. ويجب أن يكون الطلبة دون سن 

الواحد والعرشين لتسجيلهم يف املدارس الثانوية. يجب أن تحرضوا معكم الوثائق الخاصة بالجنسية، وأّي معلومات مفيدة 

أخرى تتعلّق باملدارس التي كان يرتادها أطفالكم سابقاً. 

معلومات االتصال 
عىل األهل تزويد املدرسة مبعلومات االتصال الخاصة بهم لتمكني املدرسة من التواصل معهم أو مع الشخص الذي ميكن 

االتصال به يف حاالت الطوارئ.  يشمل ذلك عنوان السكن، ورقم الهاتف، واسم الشخص الذي تم اختياره من بني األقارب، 

الجريان أو األصدقاء لالتصال به يف الحاالت الطارئة. يف املقابل، عليكم االحتفاظ برقم هاتف املدرسة التي يرتادها طفلكم، 

وأسامء املدرسني املسؤولني عن تعليمه. ميكنكم مراجعة موقع املدرسة االلكرتوين للحصول عىل املزيد من املعلومات حول 

معلومات االتصال. تتوافر معلومات االتصال مبدارس ومجالس التعليم يف نوفا سكوشا من خالل الرابط التايل:

النقل يف حافالت املدرسة 
ميكن أن يكون النقل يف الحافالت متوفراً. الرجاء مراجعة إدارة املدرسة للحصول عىل املزيد من املعلومات. 

الصالت املجتمعية 
قد تتمكن مدرستكم من تزويدكم باملعلومات حول الربامج املجتمعية املتوفرة يف منطقتكم مثل األنشطة الرياضية 

والرتفيهية، برامج ما قبل املدرسة وبعدها، مخيامت اإلجازة املدرسية يف شهر مارس والعطلة الصيفية.

أهالً بكم يف نوفا سكوشا! 
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