
 
 
 

 HCSأال یدخل الطالب إلى أي مبنى من مباني مدارس من المھم خالل أوقات المخاطر الصحیة المحتملة أو الوصول الُمعدَّل، 
فعلیك إبقاء الطالب إذا أجاب الطالب بنعم على أي من ھذه األعراض،  مراجعة القضایا الطبیة التالیة. یُرجى إذا كانوا مرضى.

 !في المنزل
 

 العودة إلى المدرسة.  فیمكنھعلى جمیع األسئلة،  الإذا كانت إجابة الطالب ھي 
 

نعم على   الطالب ھي  إجابة  كانت  المدرسة  فالأسئلة،    أيإذا  إلى  العودة  وأن   . یمكنھ  المنزل  في  یظل  أن  الطالب  ولي  نطلب من  یتصل 
قدم الخدمات الطبیة الخاص بطالبك للحصول نوصي بالتحدث مع مُ .   الوصي بممرضة المدرسة للحصول على مزید من النصائح/ األمر

 . تزداد سوًءا على مزید من اإلرشادات، خاصةً إذا كانت لدیھم أعراض عدیدة أو كانت األعراض

 ؟یوًما 14في آخر  أو  اآلنھل أنت مصاب أو أصبت بأي من األعراض التالیة 

 نعم، ممنوع الدخول �🗸� ال  فھرنھایت أو أعلى استمرت لمدة ساعات عدة أو أیام درجة .4100 درجة حرارة

األعراض درجة فھرنھایت أو أقل مع ظھور المزید من   100.4درجة حرارة مستمرة تبلغ 
 الموضحة أدناه

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال 

ستجدة؛ أكثر من كونھا مجرد مشكلة عرضیة أو ذات صلة بالربو)؛ السعال (مشكلة مُ 
 االحتقان (احتقان الجیوب األنفیة و/أو األنف)

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال 

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال  ستجدة، لیست مشكلة طبیة ُمشخَّصة)ضیق التنفس (مشكلة مُ 

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال  الشعور بالتعب؛ االھتزاز/القشعریرة؛ الشعور بالحمى 

صداع (لیس عرضیًا فقط؛ إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، فال ینبغي التفكیر في 
 الدخول)

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال 

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال  مشكلة طبیة ُمشخَّصة)ستجدة؛ لیست ألم العضالت في جمیع أجزاء الجسم (مشكلة مُ 

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال  التھاب الحلق

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال  القيء الیوم أو خالل آخر ثالثة أیام 

 نعم، ممنوع الدخول �🗸�ال  ؛ مشكلة طبیة ُمشخَّصة)ُمستجدةاإلسھال الیوم أو خالل آخر ثالثة أیام (مشكلة 



 نعم، ممنوع الدخول�🗸�ال  ستجد للشھیة و/أو حاستَي التذوق و/أو الشمالفقدان المُ 

 نعم، ممنوع الدخول�🗸�ال  ستجد غیر الُمشخَّص الممتد على نسبة متوسطة من الجسمالطفح الجلدي المُ 

 ستجدالمخالطة الوثیقة لشخص ثبتت إیجابیة نتیجة اختبار فیروس كورونا المُ 
)COVID-19 یوًما أو شخص   14) الخاص بھ أو لشخص مصاب باألنفلونزا في آخر

 یشتبھ في إیجابیة إصابتھ بالفیروس ولكن لم یتم اختباره 

 نعم، ممنوع الدخول�🗸�ال 

یجب أن یبقى أي فرد من أفراد األسرة مصاب بأعراض شبیھة بأعراض فیروس كورونا 
COVID .في المنزل 

 ممنوع الدخولنعم، �🗸�ال 



School/Home Communication 
Maintaining relationships is a key component of student success. The division has several tools 
in place to keep families informed. 

 

Just as we strive to keep families informed, we encourage you to share your questions and 
concerns directly with a school or the division. Our goal is to work with you to reach effective 
and timely solutions that are in the best interest of our students. While social media is a great 
way to stay connected, parents are encouraged to use the following methods to have 
questions answered or ensure their voice is heard. 

Regarding Your Child 
Please contact your child’s teacher by email or phone. Many questions and challenges can be 
resolved at this level. If you feel this strategy has not resolved the issue, reach out to the 
principal or an assistant principal. 

Regarding a School 
Please contact the school’s main office by email or phone. If need be, ask to speak with the 
principal or an assistant principal. If you continue to have a concern after working with the 
school administrators, please contact the School Administration Building. 

Regarding the Division 
Contact our school administration offices using one of the phone numbers below. 

Who to Call 
Main Number......................................................................................................................757-727-2000 
Student Services.................................................................................................................757-727-2135 
Digital Help Desk................................................................................................................757-850-6875
Human Resources............................................................................................................. . 757-727-2300
Food & Nutrition Services..................................................................................................757-727-2350
SAFE School Hotline..........................................................................................................757-504-0921

التواصل بین المدرسة/المنزل 
الحفاظ على العالقات ھو عنصر أساسي لنجاح الطالب. یتوفر لدى القسم العدید من األدوات  

 

مثلما نسعى جاھدین إلبقاء العائالت على اطالع، نشجعك على مشاركة أسئلتك ومخاوفك مباشرة مع المدرسة أو القسم. ھدفنا ھو العمل 
معك للوصول إلى حلول فعالة في الوقت المناسب بما یخدم مصلحة طالبنا. بینما تعد وسائل التواصل االجتماعي طریقة رائعة للبقاء على 

اتصال دائم، یتم تشجیع اآلباء على استخدام الطرق التالیة لإلجابة على األسئلة أو لضمان االستماع إلى آرائھم.

فیما یتعلق بطفلك
یرجى االتصال بمعلم طفلك عن طریق البرید اإللكتروني أو الھاتف. یمكن حل العدید من األسئلة والتحدیات في ھذا المستوى. إذا شعرت 

أن ھذه اإلستراتیجیة لم تحل المشكلة، فتواصل مع مدیر المدرسة أو المدیر المساعد.

فیما یتعلق بالمدرسة
یرجى االتصال بمكتب المدرسة الرئیسي عن طریق البرید اإللكتروني أو الھاتف. إذا لزم األمر، فاطلب التحدث مع مدیر المدرسة أو 

المدیر المساعد.  إذا استمر لدیك قلق بعد العمل مع مدیري المدرسة، فیرجى االتصال بمبنى إدارة المدرسة.

فیما یتعلق بالقسم
اتصل بمكاتب إدارة مدرستنا باستخدام أحد أرقام الھواتف أدناه. بمن تتصل

بمن تتصل 
الرقم الرئیسي...................................................................................................................757-727-2000
خدمات الطالب.................................................................................................................757-727-2135
مكتب المساعدة الرقمي.........................................................................................................757-850-6875
الموارد البشریة.................................................................................................................757-727-2300
خدمات الطعام والتغذیة.........................................................................................................757-727-2350

الخط الساخن للمدرسة          ................................................................................................

كل طفــل، كل یــوم، مھمــا كان األمر!

SAFE757-504-0921



ھل تحتاج إلى
الوصول إلى اإلنترنت؟

دعنا نساعدك!
یرجى ملء النموذج الموجود على الجانب الخلفي
والعودة إلى المدرسة أو موقع الوجبات البدیلة.



المساعدة في الوصول إلى اإلنترنت
قد تتأھل العائالت التي ال یتوفر لدیھا وصول إلى اإلنترنت في المنزل للحصول على وصول منخفض التكلفة أو بدون تكلفة لإلنترنت من خالل 
البرامج المقدمة من قبل مدارس HCS التي تعمل بالشراكة مع T-Mobile و Cox Communications وبرنامج eRate الفیدرالي. من 

أجل التأھل لذلك، یجب أال تتمتع األسرة حالیًا بإمكانیة الوصول إلى اإلنترنت في المنزل من خالل أي وسیلة أخرى، أو أن یكون لدیھا طالب واحد 
على األقل مسجل في برنامج الغداء المجاني/المخفض التكلفة أو أن تكون ضمن األسر التي تتلقى شكالً من أشكال المساعدة العامة. 

إذا كنت مھتًما بالحصول على ھذه المساعدة، فیرجى تقدیم المعلومات أدناه لتأكید موافقتك، والتوقیع على ھذا النموذج وإعادتھ إلى أي مدرسة من 
.Hampton City Schools مدارس

اسم الطالب بالكامل:

مدرسة الطالب: 

عنوان شارع منزل الطالب: 

اسم ولي األمر/الوصي: 

رقم ھاتف ولي األمر/الوصي:

عنوان البرید اإللكتروني لولي األمر/الوصي:
(إذا كان متاًحا)

وسیلة االتصال المفضلة (ضع دائرة حول أي من الخیارات):                المراسلة النصیة       البرید اإللكتروني       الھاتف

الوقت المفضل لمعاودة االتصال بك (ضع دائرة حول أي من الخیارات):    ال یوجد                  الصباح                 الظھیرة        المساء

من خالل التوقیع أدناه، أوافق على السماح لمدارس Hampton City Schools بمشاركة المعلومات المتعلقة بمشاركة طفلي في برنامج الغداء 
المجاني والمخفض التكلفة وعنوان طفلي الذي قد یكون مطلوبًا للتحقق من األھلیة. كما أنني أؤكد أنھ ال یوجد حالیًا أي وصول إلى اإلنترنت بأي 

وسیلة على عنوان الشارع المذكور أعاله.

توقیع ولي األمر/الوصي:

التاریخ:

ال تقوم مدارس HCS بالتمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو الفصول المحمیة األخرى في برامجھا وأنشطتھا وتوفر فرًصا متساویة للمشاركة في برامج الكشافة (Boy Scouts) ومجموعات 
 .One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2000 ،المدیر التنفیذي للموارد البشریة ،Robbin G. Ruth :الشباب المخصصة األخرى. ُعیّن الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسیاسات عدم التمییز

یمكن إعادة ھذا النموذج إلى أي مدرسة.
(Rachel McDaniel :داخلیًا: الرجاء التوجیھ إلى تقنیة المعلومات، عنایة)
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• مسؤولو المدرسة 
• المدارس التي ينتقل إليها الطالب

• المسؤولون المحددون ألغراض التدقيق أو التقييم
• األطراف المناسبة فيما يتصل بالمساعدة المالية التي تُقدَّم

  ألي من الطالب
• المنظمات التي تجري دراسات معينة لصالح المدرسة 

  أو بالنيابة عنها
• منظمات االعتماد

• المسؤولون المعنيون في حاالت الطوارئ الصحية 
  والسالمة

• سلطات الوالية والسلطات المحلية، ضمن نظام قضاء 
  األحداث، وفقًا لقانون والية معين

• لالمتثال ألمر قضائي أو أمر إحضار صادر بموجب 
  االمتثال

السجل التأديبي للطالب: 
السجالت التي تحتوي على 

معلومات ترتبط مباشرة بالطالب 
والتي يتم االحتفاظ بها من قبل 

مؤسسة أو وكالة تعليمية أو من 
قبل جهة تعمل نيابة عن المؤسسة 

أو الوكالة التعليمية.

• أي مدرسة عامة أو خاصة:
- المرحلة االبتدائية
- المرحلة الثانوية

- مرحلة ما بعد الثانوية 
• أي وكالة تعليمية محلية أو تقع ضمن 

  الوالية
يجب أن يتلقى أي مما ورد أعاله أمواًال 

بموجب أحد البرامج القابلة للتطبيق التابعة 
لوزارة التعليم األمريكية

من يجب عليه 
االمتثال؟

المعلومات 
المحمية

المسموح بها1اإلفصاحات 

يعد قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل و
 Health Insurance Portability and) المساءلة
Accountability Act, HIPAA) معياًرا وطنيًا يحمي 

معلومات المريض الصحية الحساسة من الكشف عنها دون 
موافقة المريض أو علمه. من خالل قاعدة الخصوصية، يتمثل 

الهدف الرئيسي في:
• ضمان حماية المعلومات الصحية لألفراد بشكل مناسب مع 
السماح بتدفق المعلومات الصحية الالزمة لتوفير وتعزيز 

رعاية صحية عالية الجودة ولحماية صحة الجمهور 
ورفاهيته. 
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• كل مقدم رعاية صحية ينقل المعلومات 
الصحية إلكترونيًا فيما يتعلق بمعامالت 

معينة 
• الخطط الصحية

• غرف تبادل معلومات الرعاية الصحية
• شركاء األعمال الذين يعملون نيابة عن 

كيان مشمول، بما في ذلك معالجة 
المطالبات وتحليل البيانات ومراجعة 

االستخدام والفواتير

• إلى الفرد
• العالج، والدفع وعمليات الرعاية الصحية   

• االستخدامات واإلفصاحات مع فرصة الموافقة أو االعتراض 
عن طريق سؤال الفرد أو إعطاء الفرصة للموافقة أو الرفض

• حادث لالستخدام واإلفصاح المسموح بهما بخالف ذلك
• أنشطة المصلحة العامة والمنفعة (على سبيل المثال، أنشطة 

الصحة العامة، وضحايا سوء المعاملة أو اإلهمال، والمتوفون، 
واألبحاث، وأغراض إنفاذ القانون، والتهديد الخطير للصحة 

والسالمة)  
• مجموعة بيانات محدودة ألغراض البحث أو الصحة العامة، أو 

عمليات الرعاية الصحية

المعلومات الصحية المحمية2: 
المعلومات الصحية التي يمكن 

تحديدها بشكل فردي والتي يتم نقلها 
أو االحتفاظ بها بأي شكل أو وسيلة 

(إلكترونية أو شفهية أو ورقية) 
بواسطة كيان مشمول أو شركائه 

التجاريين، باستثناء بعض السجالت 
التعليمية والتوظيفية. 

1. يعني اإلفصاح المسموح به أنه يمكن مشاركة المعلومات دون إذن فردي، ولكن ليس من الضروري مشاركتها.
2. تتضمن المعلومات الصحية المحمية أو المعلومات الصحية التي يمكن تحديدها بشكل فردي المعلومات الديموغرافية التي تم جمعها من الفرد، و 1) يتم إنشاؤها أو تلقيها من قبل مقدم الرعاية الصحية أو الخطة الصحية أو صاحب العمل أو غرفة تبادل معلومات الرعاية 

الصحية و 2) تتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل المادي أو الصحة العقلية أو حالة الفرد؛ وتوفير الرعاية الصحية للفرد؛ أو المدفوعات السابقة أو الحالية أو المستقبلية لتوفير الرعاية الصحية للفرد؛ و (i) التي تحدد هوية الفرد، أو (ii) فيما يتعلق بوجود أساس معقول 
لالعتقاد بإمكانية استخدام المعلومات لتحديد هوية الفرد. 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HIPAA التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية وموقع FERPA التابع لوزارة التعليم.

من يجب عليه 
االمتثال؟

المعلومات 
المحمية

المسموح بها 1اإلفصاحات 

 Family) إن قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة
 (Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
هو قانون فيدرالي تم سنه في 1974، وهو يختص بحماية خصوصية 

السجالت التعليمية للطالب.  
يخدم القانون غرضين أساسيين:

.1  يمنح اآلباء أو الطالب المؤهلين مزيًدا من التحكم في سجالتهم 
التعليمية

.2  يمنع المؤسسات التعليمية من الكشف عن "معلومات التعريف 
الشخصية في سجالت التعليم" دون موافقة كتابية 



 (Boy Scouts) بالتمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو الفصول المحمیة األخرى في برامجھا وأنشطتھا وتوفر فرًصا متساویة للمشاركة في برامج الكشافة HCS ال تقوم مدارس
 One Franklin Street, Hampton, VA 23669 ،المدیر التنفیذي للموارد البشریة ،Robbin G. Ruth :ومجموعات الشباب المخصصة األخرى. ُعیّن الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسیاسات عدم التمییز

.757-727-2000

* أیام ما قبل الخدمة - ھذه مخصصة على النحو التالي: 5. أیام الجتماعات المدیر/5. 
أیام لبرنامج التعلم الذاتي/یوم واحد على مستوى القسم PD/تدریب على المحتوى لمدة 

5. أیام/4.5 أیام وقت عمل المعلم دون قیود.

* االنصراف المبكر - المرحلة االبتدائیة/الوسطى فقط - قبل موعد االنصراف المنتظم 
بساعتین فقط - ھذا مخصص لوقت عمل المعلم دون قیود/إقامة الموظفین في المدرسة 

لمدة 180 یوًما من أجل التطویر المھني.

* اإلغالق المبكر - قبل موعد االنصراف المنتظم بساعتین - ینطبق على الطالب 
والموظفین (على القسم). 

* االنصراف المبكر - یغادر طالب ES، وMS وHS قبل موعدھم بساعتین؛ یكون 
االنصراف في جمیع ساعات العمل العادیة في أیام الحضور بعد الظھر.

الطقس العاصف - یشتمل ھذا التقویم على "یوم تعلیمي للطالب" 
(banked student instructional day) بخصوص الطقس العاصف. سیتم 
تحدید األیام اإلضافیة المفقودة خارج نطاق األیام المدرجة في التقویم وفقًا لتقدیر 

المشرف العام على المدارس.

كل طفل، كل یوم، 
مھما كان األمر!

تقویم 
2022-2023 التقویم

أغسطس
أغسطس 8-11، 15-16 .....توجیھ المعلم الجدید 

                                
19-17، 25-22 أغسطس ..أیام ما قبل الخدمة*

26 أغسطس ..........................المعلمون ال یحضرون
29 أغسطس ..........................الیوم األول من المدرسة -  

                                     تقریر جمیع الطالب

سبتمبر
2 سبتمبر ...............................المدارس والمكاتب تكون مغلقة

5 سبتمبر ...............................عید العمال  
                                     

أكتوبر
4 أكتوبر .................................تقاریر التقدم

7 أكتوبر .................................یوم الخروج المبكر*

نوفمبر
7 نوفمبر ................................نھایة الربع األول من الصف 

                                     الدراسي
                                 االنصراف المبكر*

8 نوفمبر ................................یوم االنتخابات/یوم التطویر 
                                     المھني

                                 
15 نوفمبر .............................بطاقات الحضور

25-23 نوفمبر ......................إجازة عید الشكر 

دیسمبر
13 دیسمبر ............................تقاریر التقدم

16 دیسمبر ............................اإلغالق المبكر*
30-19 دیسمبر ......................إجازة الشتاء  

                                     

ینایر
2 ینایر ...................................یُعاد فتح المدارس والمكاتب

16 ینایر ................................یوم الدكتور مارتن لوثر كنج 
                                 

26-23 ینایر .........................جدول امتحانات الثانویة العامة
26 ینایر ................................نھایة الفصل الدراسي األول 
27 ینایر ................................یوم عمل المعلم دون قیود 

                                
30 ینایر ................................عید التطویر المھني اإلقلیمي

                               
31 ینایر ................................بدایة الفصل الدراسي الثاني

فبرایر
7 فبرایر .................................بطاقات الحضور

17 فبرایر ..............................االنصراف المبكر*
20 فبرایر ..............................یوم الرؤساء  

                                     

مارس
2 مارس .................تقاریر التقدم
3 مارس .................خروج مبكر*

31 مارس ..............نھایة ربع الدرجات الثالث

أبریل
7-3 أبریل ................إجازة الربیع  

                                  
17 أبریل ................بطاقات التقریر

مایو
10 مایو ..................تقاریر التقدم

26 مایو ..................اإلغالق المبكر* 
29 مایو ..................یوم الذكرى  

                         

یونیو
9-7، 12 یونیو ......االنصراف المبكر*

                      جدول اختبارات المدرسة الثانویة
12 یونیو ...............آخر یوم للطالب
13 یونیو ...............یوم عمل المعلم

15 یونیو ...............تخرج PHS، في 7:00 مساًء
16 یونیو ...............تخرج KHS، في 7:00 مساًء
17 یونیو ...............تخرج BHS في 9:00 صباًحا
                      تخرج HHS في 1:30 مساًء

(كما ھو معین)

تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

(المدارس

(المدارس و
المكاتب تكون مغلقة)

(المدارس والمكاتب تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

(المدارس و المكاتب تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

والمكاتب تكون مغلقة)

(المدارس والمكاتب

                 (تقریر الموظفین لمدة 
12 شھًرا فقط) 

                (المدارس والمكاتب  
تكون مغلقة) 
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