دلياام الاماتا ا

مركز المشاركة األسرية والمجتمعية
(FACE) (703) 619-8055
www.acps.k12.va.us/volunteer

قائمة المحت يات
٤ ....................................................................................... أن تصبح مت طعا
٥ ..................................................................... قان ن ق اعد سل ك المت عين
المدارس اإلبتدائية

٦ ........................................ السياسات واإلجراءات التي يجب أن يعرفها المت عين

James K. Polk Elementary School (Grades K-5)
5000 Polk Avenue, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4180

John Adams Elementary School (Grades PreK-5)
5651 Rayburn Avenue, Alexandria, VA 22311
Tel: 703-824-6970

۷ ..................................................................................... نصائح للمت عين

William Ramsay Elementary School (Grades PreK-5)
5700 Sanger Avenue, Alexandria, VA 22311
Tel: 703-824-6950

Charles Barrett Elementary School (Grades PreK-5)
1115 Martha Custis Drive, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-824-6960

٩ ............................................................ قائمة اإلجراءات/معل مات للمت عيين

Samuel W. Tucker Elementary School (Grades K-5)
435 Ferdinand Day Drive, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-933-6300

Ferdinand Day Elementary School (Grades K-5)
1705 N. Beauregard Street, Alexandria, VA 22311
Tel: 703-619-8430

المدارس المت س ة
Francis C. Hammond Middle School (Grades 6-8)
4646 Seminary Road, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4100
George Washington Middle School (Grades 6-8)
1005 Mount Vernon Avenue, Alexandria, VA 22301
Tel: 703-706-4500
Minnie Howard Campus (Grade 9)
3801 W. Braddock Road, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-824-6750
Alexandria City Public High School (Grades 10-12)
3330 King Street, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-824-6800
Chance for Change Academy (Grades 6-12)
216 South Peyton Street, Alexandria, VA 22314
Tel: 703-888-1204
Northern Virginia Juvenile Detention Center School
(Grades 6-12)
200 South Whiting Street, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4086

مركز المشاركة األسرية والمجتمعية
Tel: 703-619-8055
www.acps.k12.va.us/face

٨ ................................................................. العمم مع طالب من خلفيات مختلفة
۰ .................................................................................. دليم مدارس مدينة

Patrick Henry Elementary School (Grades PreK-8)
4643 Taney Avenue, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4170
Jefferson-Houston School (Grades PreK-8)
1501 Cameron Street, Alexandria, VA 22314
Tel: 703-706-4400
Cora Kelly School for Math, Science and Technology
(Grades PreK-5)
3600 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305
Tel: 703-706-4420
Lyles-Crouch Traditional Academy (Grades K-5)
530 S. St. Asaph Street, Alexandria, VA 22314
Tel: 703-706-4430
Douglas MacArthur Elementary School (Grades K-5)
1101 Janneys Lane, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-461-4190
George Mason Elementary School (Grades K-5)
2601 Cameron Mills Road, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-706-4470
Naomi L. Brooks Elementary School (Grades K-5)
600 Russell Road, Alexandria, VA 22301
Tel: 703-706-4440
Mount Vernon Community School (Grades K-5)
2601 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305
Tel: 703-706-4460

٢۰ ٩ - ٢۰ ٨  للمت عينACPS | دليم مدارس

۰ صفحة

٢۰ ٩ - ٢۰ ٨  للمت عينACPS  | دليم مدارس٣ صفحة

تحديث مهم
على الرغم من أننا ال نطلب حاليا ً من المتقدمين للعمل بصفة متطوعين تقديم رقم ضمان
اجتماعي ،إال اننا نطلب منهم تقديم أدق المعلومات الممكنة للمساعدة في ضمان السالمة لجميع
الطالب ،الكوادر وأفراد المجتمع.
سوف يتوجب على جميع األشخاص المهتمين بالعمل بصفة متطوعين في أقسام /مدارس مدينة
اإلسكندرية الحكومية  ACPSإكمال وتقديم طلب العمل كمتطوعين في مدارس  ACPSعبر
اإلنترنت والتوقيع على مدونة قواعد السلوك .سوف يتضمن كل طلب التحقق من خلفية المتقدم
فيما يخص الجرائم الجنائية واإلعتداءات الجنسية.

إذا كانت هناك أية أسئلة ،عندها يرجى االتصال بمكتب الشراكات والمشاركة المجتمعية في
مدارس  ACPSعلى رقم الهاتف .703-619-8055

معل مات للمت عيين/قائمة اإلجراءات
يندما تلت
التال :

سِّن المتطويين  ،منسن العالقات باجهال  ،المعلم أو المةرفّ ِّ ،
خطط لمناقةة
جول مرة مع ُمن ّ



اجيام الم ررة واجوقات المتاحة لك لك تتطوع.



سِّن المتطويين أو الة ص ال ُمعيَّن لذلك (المؤتمرات
إجراءات للتواص المستمر بين المتطوع و ُمن ّ
المنتظمة ،والمقادثات الهاتمية ،والمالحظات ،واالجتمايات غير الرامية).



ال طط البديلة لأليام الت ايتغيب فيها المعلم/المةرف.



ايااات وإجراءات وقوايد ال سم/المدراة (مل نظام إدارة المتطويين ،وإجراءات الطوارئ ،و أين
يترك المتطوع متعل اتب الة صية ،وما إلى ذلك).



بروتوكول إخبار المدراة/ال سم ين غيا /تأخر المتطوع.

دليم كادر المت عين
سِّن المتطويين  ،منسن العالقات باجهال أو يضو فرين العم ال ُمعيَّن للتواص ف ك مدراة أو قسم
ُمن ّ
ي أائلة أو م اوف أو مةكالت من الممكن أن تواجهها ب صوص
تابع لـ  ACPSيمكن أن يسايدك ف أ ّ
العم التطوي الم صص لك.
ي مةكلة ت ص طالب ،من الممكن أن تتص بمدير ا
ف حالة يدم تمكنك من ح أ ّ
صصة
المدراة ال ُم َّ
هات

المدراة

ينوان المدراة
المدير
اكرتيرة المدراة
سِّن المتطويين أو منسن العالقات باجهال
ُمن ّ
المعلمون
جهات اتصال أخرى
www.acps.k12.va.us/volunteer
لمدراة أو مرك المةاركة اجارية والم تمعية
مركز المشاركة األسرية والمجتمعية (FACE) (703) 619-8055
www.acps.k12.va.us/volunteer
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قان ن ق اعد سل ك مت عي مدارس مدينة الكساندريا
(هذه الوثي ة تقدد التوقعات لك متطوي مدارس مدينة الكساندريا)
كمت

لدى مدارس مدينة الكساندريا  ،أوافق على اإللتزام بقان ن ق اعد سل ك المت عين :

 . ١فور وصول  ،اوف أقوم بتس ي الدخول ف المكتب الر يس أو المرك الم صص لذلك واوف أقوم
دا ما" بتس ي ال روج يندما أكم مهمت التطويية .
 .٢اوف ارتدي بطاقة\هوية المتطوع ف ك اجوقات الت أيم فيها كمتطوع ف المدارس
 .۳اوف أكون مستعدا" ومنتظما" ف حضوري .كما انن اأيلم منسن المتطويين أو جهة اإلتصال ال ُمقدَّدة
ف أارع وق ممكن ف حال التأخير أو الغيا .
سِّن المتطويين وزمالء العم .
 .٤اوف أقوم بتأايس والقماظ يلى تواص جيد ودا م مع ُمن ّ
ي تعلي ات البية ين مدارس مدينة الكساندريا  ،أو أفرادها،
 .٥اوف أحافظ يلى الوك بنّاء .اوف ال أيم أ ّ
أو طالبها مع أي من المتطويين اآلخرين أو أفراد من خارج المدراة .
يش ص
ي طالب مع أ ّ
 .٦اوف أحافظ يلى خصوصية الطال ف ك اجوقات  .اوف لن أناقش حالة أ ّ
بإاتلناء معلم المدراة  ،مستةاريها و/أوالكادر اإلداري الذين لديهم إهتمام تعليم ومةروع بالمعلومات .
ي اهتمامات ت ص أمن /أو الرياية اإلجتمايية
 .۷اوف أشارك مع معلم المدراة و/أو الكادر اإلداري أ ّ
للطالب.
 . ٨اوف أيلم الكادر اإلداري ف حال ما وثن ب الطالب ب صوص تعرضب لإلااءه  .كما أنن أتمهم بأن
موظمين المدراة ي ومون بعم ت رير ومتابعة بذلك ال صوص .
 .٩اأقوم بمراقبة ك ّ التعليمات واإلجراءات ف المدراة أو ال سم الذي تم تعيين بب (مل التدريبات يلى إطماء
القرا ن ،التبليغ ين القوادث ،إمتياز تناول الغداء ،واإلجراءات المتبعة ف اجحوال ال وية السيئة  ،وما إلى
ذلك)
 .١۰اأاتعم ف ط مرافن القمامات ال اصة بالبالغين.
 .١١أ وافن يلى أن ال أتواجد منمردًا مع الطال بدون تواجد وإشراف المعلمين أو السلطات المدراة.
س المتطويين ف حالة
 .١٢أتمهم أن الع ا البدن مقظور مطل ًا .اوف أطلب المسايدة من المعلم و ُمن ِّ ّ
وجود الوك إشكال من الطال .
 . ١۳اوف لن أقوم باإلتصال بالطال خارج اايات الدوام المدرا إال بإذن من آباء/أولياء أمورهم .
 . ١٤اوف لن أكة  ،أو اات دم ،أو انةر صور الطالب  ،أو المعلومات الة صية ين الطلبة  ،أو اآلخرين .
 .١٥أوافن يلى مسؤولية وايااة إات دام نظام القااو ف مدارس مدينة الكساندريا (المل .)IIBEA/GAB :
 .١٦اوف أقرا ً لوا ح مدارس مدينة اإلاكندرية القكومية  ACPSوال اصة بإات دام واا التواص اإلجتماي والـت م بها
(المل  )GAC-R :وأفهم أنن قد اكون مسؤوال ً ين مقتوى المادة الت أنةرها يبر واا التواص اإلجتماي يلى شبكة
اإلنترن .
 .١۷اوف لن أكون أبدًا تق تأثير الم درات ،أو الكقول  .اوف لن أدخن يلى أرض المدراة.
ي جريمة أو جناية
.١٨أوافن يلى أن أيلم مدير المدراة أو ر يس ال سم المنااب ف حالة تم ال بض يل ّ ف أ ّ
ي جريمة أخرى مرتبطة-بالم درات أو السالح.
جنسية ،أو أ ّ
 .١٩اوف أحترم ال يم الة صية وال لميات ال اصة بالطال .
 . ٢۰أوافن يلى أن أفع ف ط ما هو اجفض من حيث المصلقة الة صية والتعليمية لك طم اأكون يلى
تواص معب.
 .٢١أوافن يلى أن اقرأ وألت م بسيااة التعام مع المضاي ات ال نسية لدى مدارس مدينة الكساندريا (المل :
.)GBA/JFHA

نصائح للمت عين
صبورا يند العم مع الطال .
 .١كن
ً
 .٢اجاماء مهمة .تأكد من أنك تنطن اام الطالب بالطري ة الت يريد أن يُن َ
طن بها اااماب .تاعالام أن تاتاها اى
اامب بةك صقيح .تأكد من أن الطالب يعرف اامك ويستطيع أن ينط ب بةك صقيح.
 .۳يامِّ اجفراد باحترام وكيااة وتوقع المل ف الم اب .
 .٤أظهر أنك مهتم بالطال كة ص باالاتماع بعناياة إلاى ماا يا اولاوناب وإظاهاار اهاتامااماك باهام بااجقاوال
واجفعال.
 .٥ش ِّ ّ ع ن احات الطال واديهما .ابن ث تهم بأنمسهم من خالل مدحك لهم بصراحة وبةك ماتاكارر .تاذكار
أن االنتباه وال هد مهمان تما ًما كاجداء .أبرز اإلي ابيات وقل من شأن السلبيات.
 .٦ت نب ي د الم ارنات بين الطال  ،أو بين المعلمين ،أو بين المدارس.
 .۷تذكر دا ًما أن تكون يادالً وثابتًا يلى مباد ك.
 . ٨الطال ي عون ف اجخطاء .ديهم يعرفون أن الوقوع ف اجخطاء هو ج ء مان الاتاعالام .وأنا
ت ةى من الوقوع ف اجخطاء

جديرا بالل ة وأمينًا ف تعاملك والوكك .الطال اوف يل ون بك ويقترمونك يندما تكون "واقعيًا".
 .٩كن
ً
 . ١۰إذا اضطررت للغيا  ،اتص بالمدراة وديهم يعلمون .ايقبط الطال حين يعلمون أنك غير قادر يلاى
القضور ،لكنهم ايطمئنون أنك مهتم ب در كاف جن تتص وت بر المدراة بذلك.

العمم مع طالب من ثقافات مختلفة
بسبب وجود العديد من الم مويات العرقية الم تلمة ف مدارس  ،ACPSفإن اجطمال يتقدثون لغات ما اتالاماة
يديدة ولديهم معت دات ويادات م تلمة كليرة .االختالفات الل افية من الممكن أن تؤثر يلى ال لماياة الاماعارفاياة
صا أنك من الممكن أن تواجاب فاروقاات ثا اافاياة
للطال  ،ونمط التعلم ،والسلوك والمهارات االجتمايية .خصو ً
فيما يتعلن بـ:



أنماط تعلم متماوتة



التواص بالعين/النظر بالعين مباشرة



اإلحساس بالوق



االنضباط المعال



تقمي الطال



المسافة الة صية واللمس

تمهمك لل افة الطال ومسايدتهم أن يدركوا ث افة المدراة ات يد من قدرتك يلى مسايدتهم يلى التعلم.

أوافق على أن أتبع قان ن ق اعد سل ك مت عي مدارس مدينة الكساندريا في جميع األوقات.

صفحة  | ٥دليم مدارس  ACPSللمت عين ٢۰ ٩ - ٢۰ ٨

ناماساك ال
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من هو المتطوع؟
المتطوع هو شخص يعمل بدون راتب مخول من قبل مدارس  ACPSلتقديم خدمات تطوعية
للمنطقة التعليمية .هذا يشمل أي شخص يقدم خدمات لطالب مدارس  ACPSأو يتفاعل معهم
بشكل مستمر .للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على سياسة المجلس
التعليمي لمدارس  ACPSفيما يتعلق بالمتطوعين للعمل في المدارس من خالل الدخول على
الرابط. https://www.acps.k12.va.us/policies-I :
كيف تعمل بصفة متطوع
 .1ينبغي أوالً إكمال وتقديم طلب العمل بصفة متطوع في مدارس  ACPSعبر اإلنترنت من
خالل  Raptor Technologiesمن اجل العمل كمتطوع في أقسام /مدارس ،ACPS
.https://www.acps.k12.va.us/Page/575
 .2سوف يتم التحقق من خلفية المتقدم فيما يخص الجرائم الجنائية واإلعتداءات الجنسية .ينبغي
على المتطوعين المحتملين ،بما في ذلك أولياء االمور /االوصياء الشرعيون ،من المسجلين
كمرتكبي إعتداءات جنسية ،الرجوع إلى سياسة إشعار سجل مرتكبي اإلعتداءات الجنسية
لمدارس ( ACPSالملف )KN :وسياسة مدارس  ACPSللمسجلين كمرتكبي إعتداءات
جنسية على ممتلكات المدرسة (الملف.)KNA :
 .3عادة ما تستغرق إجراءات القبول للعمل بصفة متطوع مايقرب من  10-7أيام عمل من
البداية إلى النهاية (يرجى مالحظة أن الوقت الذي تستغرقه عملية القبول قد يتأثر بعدد
الطلبات المقدمة وأيام العطل واإلغالق لمدارس .)ACPS
 .4ينبغي إحضار بطاقة تعريفية سارية المفعول ذات صورة عند العمل كمتطوع من أجل
استخدامها في عملية التحقق.
 .5تأكد دائما ً من تسجيل الحضور واإلنصراف كمتطوع من خالل األماكن المحددة الموجودة
في كل مدرسة من اجل استالم شارة تعريف المتطوع لذلك اليوم.

السياسات واإلجراءات التي يجب أن يعلمها المت عين
األخ ان  /األخ ات
ك ايدة يامة ،إن إخوان/أخوات الصغار ي ب أال يراف وا آبا هم المتطويين إلى المدراة أثناء قيامهم باعامالاهام
التطوي  .اجبناء الصغار والذين لم يصلوا لسن دخول المدراة من الممكان أن يةاتاتاوا الاطاال والاعاامالايان
بالمدراة وكذلك آبا هم المتطويين داخ المص الدراا  .إضافة لذلك ،فإن اجبناء الصغار يقتاجاون إلاى أن
يتم اإلشراف يليهم بعناية لسالمتهم الة صية ف بيئة المدراة .بعض اجدوات الت يست دماهاا الاماتاطاويايان
والت تكون غير آمنة لألطمال الصغار ف مرحلة ما قابا دخاول الامادارس يا اب أال تارافا اهام (مالا آالت
التغلي  ،وقاطعات الورق ،والم صات ،والدبااات ،وآالت النسخ ،وما إلى ذلك).

المضايقات الجنسية
إن  ACPSملت مة بالقماظ يلى بيئة يم وتعلم خالية من المضاي ات ال نسية والمضاي ات المبنية يلى
أااس العرق ،اجصول ال ومية ،اإلياقة ،أالدين ،ال نس ،الهوية ال نسية ،التعبير ال نس  ،أو التوجب
ي مضاي ة مبنية
ي مضاي ة جنسية وأ ّ
ال نس  .لذلك ،فإن م لس التعليم بمدارس مدينة الكساندريا يقظر أ ّ
يلى أااس العرق ،أو اجصول ال ومية ،أو اإلياقة ،أو الدين ،أو ال نس ،أو الهوية ال نسية ،أو التعبير
ي نةاط آخر برياية
ي طالب أو فرد من طاقم المدراة داخ المدراة أو ف أ ّ
ال نس  ،أو التوجب ال نس ج ّ
المدراة .لم يد من المعلومات ،يُرجى مراجعة االموقع التال .www.acps.k12.va.us/policies‐GBA

آالت المكتب

مسؤولية إستخدام للحاسب اآللي

إن الكادر المدرا ي درون المتطويين الذين يسايدون المعلمين ف تقضير ماتاطالاباات الصا الادرااا .
ي ب يلى المتطويين أن يتدربوا يلى االات دام الصقيح لك أدوات المكتب .وإنب أيضًا من المسايد جادًا أن
يكون المتطويون راغبين ف التنق جانبًا والسماح للمعلمين وموظم الماكاتاب أن يا ااطاعاوهام ويساتا ادماوا
فاورا إلاى اآلالت أو
اآلالت ف أثناء العطلة أو ف المناابات يندما يقتاج اجفاراد الاعاامالايان إلاى الاوصاول
ً
اجدوات ف المدراة .أدوات ACPSتست دم ف ط لألغاراض الاتاعالاياماياة والامادرااياة ولاياسا لاالاااتا ادام
الة ص .

إن  ACPSوموظميها ملت مون باات دام الت نية بتناان وبمسؤولية وبمايلية للتدريس والتعليم واالتصاالت
واإلنتاجية .إن الوصول إلى نظام القااب اآلل ي ب أال يُساء اات دامب اوا ًء ف الكمية أو الوق المست دم
ي فرد يست دم نظام القااب اآلل لدى  ACPSال ت ضع لل صوصية
أو نويية االات دام أو المقتوى .وأ ّ
ف إات دام لم يد من المعلومات ،يُرجى مراجعة الموقع التال .www.acps.k12.va.us/policies‐GAB

م قف السيارات
يندما ت ود ايارتك قريبًا من المدارس أو داخ موق ايارات المدراة ،ي ب القرص بةاكا كابايار ويالاى
السا ين أن يراقبوا الطال واجش اص اآلخرين بقذر ف ك اجوقاات .يُارجاى ماراجاعاة ماكاتاب الامادرااة
للمعلومات ين المكان الذي ي ب أن توق فيب ايارتك.

وسائم الت اصم اإلجتماعي

تدرك مدارس  ACPSوتديم إات دام واا التواص اإلجتماي يبر شبكة اإلنترن لتع ي التعليم والبقص وديم البيئة
التعليمية وتقسين التواص  .ومع ذلك ،ت ر مدارس  ACPSبالت امها نقو التعليم وضمان اإلات دام اآلمن والمسؤول لهذا
الت نيات .بصمتك متطوياً ،فإنك قد تكون مسؤوال ً ين مقتوى المادة الت ت وم بنةرها يبر واا التواص اإلجتماي يلى
شبكة اإلنترن  .للم يد من المعلومات ،يرجى زيارة الرابط التال www.acps.k12.va.us/policies-GAC

تأمين المسؤولية
يتم تغطية المتطويين بنظام تأمين مسؤولية  . ACPSف حالة إصابة أحد المتطويين نتي ة "نةاط متعلن
ي "إصابة صنايية" ،وه اإلصابة
باجيمال" فمن الممكن أن يؤه الاتق اقات التأمين .وف حالة حدوث أ ّ
أو المرض الذي يقدث ف أثناء إجرا ك يملك التطوي  ،فإنك ي ب أن تلت م بالتال :

السرقة
ي ب يدم إزاحة أي ش ء تم شراؤه أو ت ويده من قِّب  ACPSمن مكانب باالامادرااة دون إذن صارياح مان
سِّن المتطويين أو إدارة ال سم/المدراة .ي ب يلى المتطويين أال يقضروا أمواالً كليرة أو أشياء ق ِّيّماة فا
ُمن ّ
حرم المدراة.



أخبر المدراة أو مكتب إدارة ال سم بإصابتك ف القال ،حتى لو كان اإلصابة صغيرة ف نظركم .



وإذا كن ف حاجة إلى العناية الطبية ،فإن المدراة أو إدارة ال سم اوف تتص بالمرافن والصقة
واجمن وإدارة الم اطر يلى الرقم .307-912-5928

االستقالة/اإلقالة

ي مرفن صق أو طبيب
ي ب أن تأخذ تصريح مسبن من المدراة قب ب ارتك إلى أ ّ

سِّن المتطويين وكاذلاك الاذيان
ي ابب يدم االاتمرار كمتطوع لدى  ،ACPSيُرجى إبالغ ُمن ّ
إذا ما قررت ج ّ
ي
يمل معهم بةك مباشر .تقتمظ ACPSمدارس بالقن ف يدم إااتامارار الاماتاطاوع فا الاعاالقاة ماع أ ّ
ش ص.

عالقات المت عين مع ال الب وعائالتهم
إن ن اح برنامج المتطويين ال اص بـ  ACPSيعتمد يلى جودة العالقة بين متطوي  ،ومعلم  ،وطال
وآباء/أولياء أمور  ACPSوالم تمع العام  .بغض النظر يما إذا كن متطويًا أو موظمًا فإنك بملاية امير
للمدراة.

اللباس ال اجب ارتداؤه
من المتوقع من المتطويين أن يرتدوا مالبس متناا ة وم بولة اجتماييًا ومطاب ة لمعايير العم  .إذا كن
سِّن المتطويين أو إدارة ال سم/المدراة
متأكد من مدى مناابة لبس ُمعيَّن لك ،يُرجى ااتةارة ُمن ّ
.
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