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 يسيل أنفي •
 من قليل من أعاني أو

 علي   تبدو ال ولكن السعال،
 أخرى. أعراض أي

 
 أي أتناول لم •

ى لتخفيض دواء  لمدة الحم 
 ساعة 24
 من أعاني ولم

  هذا في الحم ى
 الوقت.

 

  أتقيأ لم •
 بإسهال أَُصب ولم

 .ساعة 24 لمدة

 

 99,6 عن تزيد حمى لدي   •
 فهرنهايت درجات

 مئوية(. درجة 37,55)
 

 إسهال. لدي   أو أتقيأ أنا •
 

 ومصابتان ورديتان عيناي •
 ش.بالعم

 

 من يمنعني سعال لدي   •
 النوم.

 

 تؤلمني. حنجرتي •

 99,6 عن تزيد حمى لدي   •
 37,55) فهرنهايت درجات
 ة(مئوي درجة

 99,6 عن تزيد حمى لدي   •
 37,55) فهرنهايت درجات
 مئوية( درجة

 99,6 عن تزيد حمى لدي   •
 37,55) فهرنهايت درجات
 مئوية( درجة
 يومين. من ألكثر

 

 99,6 عن تزيد حمى لدي   •
 37,55) فهرنهايت درجات
 مئوية( درجة
 يومين. من ألكثر

 
 99,6 عن تزيد حمى لدي   •

 37,55) فهرنهايت درجات

 99,6 عن دتزي حمى لدي   •
 37,55) فهرنهايت درجات
 عن تزيد لمدة مئوية( درجة
 يومين.

 
 باإلسهال مصابا   كنت أو أتقيأ كنت •

 يومين. عن تزيد لمدة
 

 عن تزيد لمدة بالزكام مصابا   كنت •
 بوادر علي   تبدُ  ولم أسبوع،
 تحس ن.

 
 الربو أعراض من أعاني زلت ما •

 المعتاد الربو دواء استخدام بعد
 كنت إذا 911 مبالرق )اتصل
 بعد التنفس في صعوبة من أعاني

 االستنشاق(. جهاز استخدام
 

 تؤلمني. حنجرتي •

 (CPS Schools, Public Chicago) الحكومية شيكاغو مدارس لعائالت الحضور دليل
 

 يومي؟ بشكل حضوره على والحرص طفلي لدعم به القيام يمكنني الذي ما
  المدرسة: قبل يوم كل
  االستعجال إلى تضطر ال لكي المحدد الوقت في استيقظ •
 المدرسة في أو المنزل في سواء فطوره طفلك يتناول أن على احرص •
  المدرسة عن إيجابا   تحدث •
  المدرسي الدوام انتهاء حتى المتجر إلى الذهاب عدم طفلك من اطلب •

  متأخرا   وصوله لتفادي   
     المدرسة من الصطحابه ستمر بأنك طفلك أعلم •

  عودته تنتظر سوف بأنك أو الظهر بعد فترة في   
  المنزل في   
  المنزل في طفلك تُبق   ال منا. لأفض طفلك تعرف أنت •

 مريضا   فعال   كان إذا إال   
 
 

  المدرسة: بعد يوم كل
نهاره كان كيف طفلك اسأل 
إتمامها عليه يجب التي المنزلية الواجبات على اط لع 
عليها التوقيع يجب كتابية إشعارات أي هناك كان إذا اعرف 

 
  السابقة: الليلة في
 المدرسية حقيبته حض ر •
 الحاجة دعت إذا غداءه حض ر •
 الرياضية مالبسه الحاجة، دعت وإذا المدرسي، زي ه حض ر •
  ليلة كل معقول وقت في فراشه في طفلك ضع •
المنب ه ساعة أو المحمول هاتفك على المنب ه اضبط •

 المنزل؟ في طفلي إبقاء عليّ  يجب متى                 
      

  
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

\       
      المتاحة؟ الموارد ما

   
  

 

 

 

  المدرسة: هاتف رقم
___________________________ 
 

 مدارس في الرئيس واألمن السالمة مكتب
 الحكومية: شيكاغو
3030-553-773 

 
 
 
 

 شيكاغو مدارس أمر أولياء دعم
ب الحكومية/خط  الساخن: التهر 

  and mily(Fa 3223-553-773
 Engagement, Community

FACE) 
 

 911 بالرقم االتصال يُرجى للطوارئ،

        أرسلني إلى المدرسة إذا...   

           

 اتصل بالطبيب إذا... أبِقني في المنزل إذا...

 طفلي؟ نجاح على الحضور يؤثر كيف
 

!  

بون أو يتغيبون الذين الطلبة يكون  أكثر باستمرار يتهر 
 واحتمال االختبارات في دنيا درجات على للحصول عرضة

ج الصحيح المسار على وجودهم  غيرهم. من أدنى للتخر 
 

!  

 طفلك، يتغي ب عندما التعليم. في للمشاركة إلزامي الحضور
 صفه. رفاق عن يتأخر فإنه

 

!  

 الحس الكتساب غالبا   يتغي بون الذين األطفال يصارع
 المدرسة. في المجتمعي

 

 تكون... سوف
 

 باستمرار متغيّبا  
 %10 إلى المدرسة عن طفلك تغي ب نسبة وصلت إذا
 تبلغ التي المدرسية السنة خالل عذر(؛ بدون أو بعذر )سواءُ 

 يوما . 18 تعادل النسبة هذه فإن يوما ، 180
 باستمرار متهّربا  

 )بدون %5 إلى المدرسة عن طفلك تغي ب نسبة وصلت إذا
 هذه فإن يوما ، 180 تبلغ التي المدرسية السنة خالل عذر(؛

 أيام. 9 تعادل النسبة
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 المدرسة؟ في طفلي مع يدور بما اتصال على البقاء يمكنني كيف
  اإلنترنت: على األمر أولياء بوابة .1

 ل  للتواصل وميةالحك شيكاغو مدارس نظام خالل من المدرسية وعالماته طفلك حضور حول منتظمة تحديثات على للحصول مدرستك في سج 
 األمر أولياء مع

 األمر أولياء مشاركة .2
 فيها وشارك العالمات، بطاقة واستالم االستشاري األمر أولياء مجلس مثل المدرسة، ترعاها التي وبرامجهم األمر أولياء أنشطة احضر 
 طفلك معلمي للقاء الفرصة اغتنم  
 المدرسة في يدور ما تعرض التي الفعاليات في شارك 

  ئلة:األس طرح .3
 به قام عما يوم كل طفلك اسأل 
 مراجعتها يجب كتابية إشعارات أو منزلية واجبات أي وجود عدم من للتأكد واجباته رؤية اطلب 
 طفلك تعليم في أفضل شركاء نكون أن على لمساعدتنا مدرستك على أسئلة اطرح  

 الشائعة األسئلة
 المدرسة؟ إلى الذهاب طفلي على يجب هل

 فور الطفل يحضر أن يجب ذلك، جانب إلى إليها. وحضوره المدرسة في شيكاغو في يعيش سنة 17و 6 عمر بين طفل أي سجيلت يجب فإنه نعم،
 سنة. 17 عن يزيد أو سنوات 6 عن عمره يقل كان إذا حتى بانتظام، المدرسة إلى تسجيله

 

 كامل؟ نهار أو نهار لنصف غيابا   الغياب يُعتبر متى
 لنهار غيابا   تعليم دقيقة 150 عن تقل لمدة الحضور ويُعتبر نهار؛ لنصف غيابا   دقيقة 150 عن تزيد وإنما تعليم دقيقة 300 عن لتق لمدة الحضور يُعتبر
 كامل.

 
 تغيّبا ؟ بعذر التغيّب يُعتبر هل

با   يُصبح أن من ابنك/ابنتك األمر هذا ويجن ب طفلك. تغي ب بسبب المدرسة ترسله إشعار أي يُبلغ نعم، بة.متهر   إلى الطلبة أحد حضور عدم أن إال   /متهر 
 تغي با . يُشك ل المدرسة

 
 بالغياب؟ إشعار إلرسال مماثال   طفلي غياب أسباب وشرح بالمدرسة االتصال هل

 ورقي إشعار إحضار المدرسة إلى عودته عند الطالب من الحكومية شيكاغو مدارس سياسة تقتضي بعذر، غياب إلى عذر بدون الغياب يتحول فلكي ال،
 .لغيابه وجيها   سببا   خالله من يقد م

 
 

 المدرسة؟ إلى الحضور في طفلي يرغب لم لو ماذا
 مع المدرسة تعمل سوف توت ر. من الطفل به يشعر ما حول المدرسة مع يتواصلوا أن ويجب المدرسة، إلى الذهاب أهمية على العائالت تصر   أن يجب
 أكبر. مشكلة نشوء إلى معا   العمل بدون المنزل في الطفل إبقاء يؤدي حل. إيجاد على العائلة

  
 عذر؟ بدون التغيّب أو التأّخر نتائج ما

 عزله ليس )وإنما المدرسة داخل عزله أو الدوام بعد احتجازه خالل من الطفل بمعاقبة الحكومية" شيكاغو مدارس طلبة سلوك قواعد "مدونة تسمح
ب فرط حال في خارجها(  بداعي الطلبة تسجيل لوائح من األطفال أسماء بسحب للمدارس المجلس سياسة تسمح ال الدوام. بداية بعد صولالو أو التهر 

 دراسته. في طفلك تأخر احتمال هي تواجهها قد التي األهم النتيجة الدوام. بداية بعد الوصول أو الغياب فرط

 
 هامة تواريخ                                                               

 معها. والتواصل طفلك بمدرسة لالتصال مهمتان لحظتان المدرسية العالمات بطاقة وتوزيع المدرسية العالمات بطاقة استالم يوما يُعتبر 
 لتزامات.اال من وغيرها السفر رحالت لتنظيم للعائالت متاح وقت هناك سفر. رحالت أو إجازات أي بداعي للمدرسة طفلك تفويت عدم من تأكد 

 
 
 
 
 

 
 

 اإلجازات؟ وقت يحين متى
 كولومبوس يوم العمل عيد

 المحاربين قدامى يوم التعليمي اإلصالح )أيام( يوم
 الشتاء عطلة الشكر عيد عطلة

 الرؤساء يوم جونيور كينغ لوثر مارتن والدة ذكرى إجازة
 الذكرى يوم الربيع عطلة

 الصيفية اإلجازة


