
2019-20 Back-to-School Checklist, ARABIC. 

 

 
JCPS  لعودة إىل المدرسةاالستعداد لقائمة التحقق من  

 

 في اليوم األول للمدرسة: هل طالبك جاهز للسنة الدراسية الرائعة؟ في ما يلي بعض التذكيرات المفيدة التي تجعل طفلك مستعدًا

  بحاجة إلى معرفة إذا كنت  4856250هل قمت بتسجيل طفلك أو التحقق من المدرسة المسجل بها ؟ اتصل على الرقم

 المدرسة التي سيحضرها طفلك أو المستندات التي ستحتاجها للتسجيل.

  هل تعرف ما هو وقت دوام المدرسة التي فيها لطفلك؟ في معظم المدارس االبتدائية فيJCPS  9:05، تكون الساعة 

صباًحا  7:40من الساعة  دوامال بعد الظهر. في معظم المدارس المتوسطة والثانوية ، تتراوح ساعات 3:45صباًحا إلى 

 مساًء. 2:20إلى الساعة 

  هل أكدت على ترتيبات النقل لطفلك؟ إذا كان طفلك يمشي أو يركب دراجة ، فهل ناقشت احتياطات السالمة المتعلقة

 بالمرور والغرباء؟ إذا كان طفلك يركب حافلة ، هل تحدثت عن قضايا السالمة وتوقعات السلوك؟

 سة عن اللوازم التي سيحتاجها طفلك؟هل راجعت المدر  

  هل تعرف ما إذا كانت مدرسة طفلك لديهم الزي الموحد؟ هل سيحتاج طفلك إلى مالبس مختلفة من أجل التربية البدنية أو

 دروس الفن؟

 ؟لبيتالى إسالها إرلتي تم ى األخرارئ ، واالستمارات الطوت افي حاالل التصا، والصحة ء استمارة اقمت بمل هل 

 ؟ إذا كان األمر كذلك ، فهل قمت سيرلمدالتي ستؤثر على يومه والصيف افصل ل صحية خالاكل مشأي فلك لطحدث  هل

 بإبالغ موظفي المدرسة؟ إذا كان طفلك بحاجة إلى تناول الدواء في المدرسة ، فهل قمت بترتيبات؟

 لتعود على الوقت المدرسي؟ النوم الكافيعلى  وقت نوم مبكر لمساعدة طفلك في الحصول جدول هل قمت بعمل 

 هل تحدثت مع طفلك حول بدء العام الدراسي الجديد من خالل نظرة إيجابية والتزام ببذل قصارى جهده؟ 

 هل اشتركت في نظام تنبيهSchool Messenger في المنطقة حتى تتلقى إشعارات الطوارئ ومعلومات مهمة أخرى؟ 

 

 هناقائمة التحقق من العودة إلى المدرسة متاحة أيًضا على اإلنترنت 

Follow JCPS online on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. 

  YouTube.و Instagram و Twitter و Facebook عبر اإلنترنت على JCPS اتبع

# # # JCPS # # # 
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