
 أحداث هوتش 
 2021أكتوبر  22

 
 :األحداث القادمة

 
 مساء    10:00حتى  7:00 -أكتوبر: حفل أوركسترا سبوكتاكوالر  28

 مساء   10:00حتى  7:00 -أكتوبر: كورس حفلة الخريف  29

ا  12:30 -نوفمبر: جلسة عمل مجلس إدارة مدرسة مقاطعة فولتون  9  ظهر 

 نوفمبر: بداية متأخرة 15

 
 :حضورال
 

 تتبع حضور طفلك في المدرسة: انتبه للحضور 
تلعب  استقاللية،للحضور إلى المدرسة تأثير كبير على النجاح األكاديمي للطالب. حتى عندما يكبر األطفال ويصبحون أكثر 

ا رئيسي ا في التأكد من وصول الطالب إلى المدرسة كل يوم وفهم سبب أهمية الحضور للنجاح في المدرسة وفي   العائالت دور 
 .العمل
 

 ما تستطيع فعله؟ 
 

 : ساعد طفلك على البقاء مشغوال  
 
ن المتنمرين والتهديدات  اكتشف ما إذا كان أطفالك يشعرون بأنهم منخرطون في فصولهم الدراسية ويشعرون باألمان م •

 .األخرى
تأكد من أن أطفالك ال يغيبون عن الفصل بسبب التحديات المتعلقة بالقضايا السلوكية أو سياسات االنضباط في المدرسة. إذا   •

 .فاتصل بالمدرسة واعمل معهم إليجاد حل المشاكل،كانت أي من هذه 
لمعلمين أو المعلمين عند الضرورة. تأكد من أن المعلمين يعرفون كيفية راقب التقدم األكاديمي لطفلك واطلب المساعدة من ا  •

 .االتصال بك
بينما يمكن أن  المدرسة، إلى ترك  صدقاءابق على اطالع على جهات االتصال االجتماعية لطفلك. يمكن أن يؤدي ضغط األ •

 .يشعر الطالب الذين ليس لديهم العديد من األصدقاء بالعزلة
 .االنضمام إلى أنشطة مفيدة بعد المدرسة ، بما في ذلك الرياضة والنوادي شجع طفلك على •
وإذا لزم األمر ،   مخاوفهم،الحظ ودعم أطفالك إذا ظهرت عليهم عالمات القلق ، مثل الصداع أو آالم المعدة. استمع إلى  •

 .اطلب من موظفي المدرسة المساعدة
 ATTENDANCE MATTERS :أسئلة حول سياسة الحضور ؟؟ يرجى زيارة •
 

 اإلعالمي: المركز 
 

ساعة عمل بعد تسجيله / تسجيلها األولي. إذا كنت  72الطالب الجديد مؤهل فقط لتلقي جهاز كمبيوتر صادر من المقاطعة بعد 

يرجى التوقف عند المركز اإلعالمي خالل وقت   جهاز،ن المقاطعة وتحتاج إلى طالب ا عائد ا / جديد ا وليس لديك جهاز صادر م
 .الدردشة أو فترة الغداء لرؤية السيدة جرين

فيجب عليه التوقف عند مركز الوسائط قبل المدرسة   وإصالحها،إذا كان لدى الطالب أي احتياجات الستكشاف أخطاء الجهاز 
فيرجى الدفع عبر   مكسورة،أو أثناء وقت الدردشة أو أي فترات غداء. إذا احتاج الطالب إلى استبدال أي أجهزة أو ملحقات 

 Online School Payments .اإلنترنت على الرابط التالي قبل زيارة المركز اإلعالمي
 
 

https://www.fultonschools.org/attendancematters
https://osp.osmsinc.com/FultonGA/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=EN704C-9


 : ركن االستشارة
 

هل حددت موعد ا الجتماع اإلرشاد الطالبي المبتدئين مع  -أولياء األمور / األوصياء على طالب الصف الحادي عشر 
 Counseling website يرجى الذهاب إلى كذلك،لمدرسة؟ إذا لم يكن مستشار ا

  الصفحة،في أعلى   PowerPoint المسّجلة باإلضافة إلى  Junior ! تتوفر الروابط إلى العرض التقديمي لمعلوماتفورا   بدأإو

ومن   طالب الصف الحادي عشر، ل االجتماع في أسفل الصفحة. هذا االجتماع إلزامي لجميع والخطوات الواجب استكمالها قب
  معكم قبل حضور االجتماع. نحن نتطلع للقائك PowerPoint المتوقع أن تشاهد العائالت العرض التقديمي أو تنظر من خالل

 !قريبا
 

 التاسعة تقارير تقدم العمل في األسبوع
 

الثامن من سبتمبر   منذاآلن. تم تحديث درجات الطالب الخاص بك  ةأسابيع متاح 9تقرير تقدم الطالب لمدة يسعدنا إخبارك أن 

لن يتم   .Infinite Campus ويمكن العثور على تقرير التقدم المرحلي لطالبك ضمن عالمة التبويب "الدرجات" في بوابة

 .إرسال نسخ مطبوعة من تقارير التقدم إلى المنزل مع الطالب
 

 كيف يمكنني الوصول إلى بوابة الوالدين؟ 
 
انقر فوق عالمة التبويب "الطالب   .www.fultonschools.org ما عليك سوى زيارة موقع ويب مقاطعة فولتون على 

واتبع التعليمات   "Campus Parent" من القائمة المنسدلة. حدد  "Infinite Campus Portal" والعائالت" وحدد خيار

 .المستخدم وكلمة المرورإلدخال اسم 
 

 ؟ Infinite Campus Portal كيف أحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور لبوابة

 
انقر فوق عالمة التبويب "الطالب   .www.fultonschools.org يمكنك طلب هذه المعلومات على موقع مقاطعة فولتون على

المنسدلة. انقر على رابط "تنشيط بوابة أولياء األمور في  من القائمة "Infinite Campus Portal" والعائالت" وحدد خيار

 .الحرم الجامعي" واتبع التعليمات
 

 ؟ Infinite Campus هل يتمتع الطالب بإمكانية الوصول إلى بوابة

 
  ذلك،يجب أن يكون لدى كل طالب اسم مستخدم وكلمة مرور للسماح له بتسجيل الدخول إلى البوابة. إذا كنت ترغب في  نعم، 

 .يمكنك اختيار عرض تقدم درجات الطالب على البوابة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور
 

 كيف يمكنني رؤية تقدير تقرير تقدم الطالب الخاص بي؟
 
 .أسابيع  9تقرير تقدم الطالب الخاص بك في صفحة التقديرات ضمن تقدم  يمكن رؤية تقدير 
 

 بمن أتصل إذا كانت لدي أسئلة بخصوص الدرجات لطالبتي؟
 
 يجب على أولياء األمور أو الطالب االتصال بالمعلم مباشرة بشأن أي أسئلة أو مخاوف بشأن الدرجات. 

https://www.fultonschools.org/Page/24642

