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إخالء المسؤولية
تكون السياسات واإلجراءات والمعلومات والبرامج والمقررات عرضة للتغيير وفقا ً إلدارة المدرسة .وقد بذلنا كل جهد
ممكن لضمان أن دليل عام  ٦١٠٢-٦١٠٢للطالبات/أولياء األمور هو دليل دقيق ومح ّدث.
نحن قسم المرحلة اإلبتدائية فقد بذلنا كل المجهود من أجل وضع هذا الكتيب ألولياء األمور و الطالبات للعام الدراسي
الحالي  1122 – 1122لتقديم أفضل مساعدة حتى يكون التعاون مشترك بين البيت و المدرسة.
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نشيد المدرسة
"فتيات األكاديمية األمريكية للبنات"
ترفع طالبات األكاديمية األمريكية للبنات رؤوسهن إلى العال.
نحن طموحات،
نحن قويات،
نحن ذكيات،
نحن شجاعات،
"نحن طالبات األكاديمية األمريكية للبنات"
"نحن طالبات األكاديمية األمريكية للبنات"
"نحن طالبات األكاديمية األمريكية للبنات"
"نحن طالبات األكاديمية األمريكية للبنات"
ونحن عائلة واحدة.
(تغنى بلحن أغنية " إنّه عالم صغير ،صغير")
النشيد الوطني الكويتي
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت
وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
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مرحبا بكم في المدرسة االبتدائية

أولياء األمور األعزاء،
مرحبا ً بكم في المرحلة االبتدائية في األكاديمية األمريكية للبنات .هنا في األكاديمية األمريكية للبنات ،نبذل قصارى جهدنا
لتطوير العقول المبدعة وتنمية القدرات لدى كل طالبة.
منذ افتتاح األكاديمية األمريكية للبنات في عام  ،٠٩٩٢تركت المدرسة تراثا ً غنيا ً من البرامج األكاديمية واإلنجازات.
واليوم ،تعمل األكاديمية على دعم وتعليم روح النجاح ،وتضع أماالً عظيمة وتشجع ليس فقط مجرد "سلوك القدرة على
فعل الشيء" ولكن أيضا ً الرغبة في القيام به بشكل جيد .وبرامجنا تدعم إيماننا بأن جميع الطالبات متفوقات وأن سنوات
المرحلة االبتدائية هي وقت االستكشاف ،ونحن نشجع بشكل فعّال جميع طالباتنا الستكشاف مواهبهن من خالل البرامج
األكاديمية واألنشطة .يحتوي دليل الطالبة هذا على المعلومات المهمة بالنسبة لكم وتحتاجون لمعرفتها .وإذا كان لديكم أي
استفسارات يرجى االتصال بنا ،أرقام هواتف مدرستنا هي ٠٥ / ٠١ / - 1622-2221:
ونحن نتطلع إلى عام دراسي مليء بالنجاح و التفوق ،ونتوقع أن يكون إيجابيا ً ومثمراً.
يرجى من ولي األمر تعبئة و توقيع آخر ورقة الموجودة بآخر الكتيب و إعادة إرسالها لمدرسة الفصل.
نشكر لكم حسن تعاونكم معنا!
إدارة و مدرسات المرحلة اإلبتدائية.
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رسالة المدرسة
إن األكاديمية األمريكية للبنات هي مدرسة خاصة للفتيات فقط تقدم تعليما ً باألسلوب األميركي الذي أُع ّد لتلبية متطلبات
الكويت التعليمية ،وتشجع المدرسة الطالبات في مشوارهن لتحقيق التميز األكاديمي.

القيم األساسية
● توفير خبرات التعلم لتنمية احترام الذات والمرونة واالستقامة.
● خلق فرص التميز الشخصي واالجتماعي واألكاديمي من خالل النهوض بالمهارات التحليلية واالستقالل
والمسؤولية.
● الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدرسي لتحقيق نجاح الطالبات.
● تطوير الشعور بالمواطنة والوعي بجميع أنحاء العالم وفهم التنوع.
● تقييم وتعديل المناهج الدراسية باستمرار لتوفير بيئة تعليمية مثلى.

نبذة عن خريجة من األكاديمية األمريكية للبنات
تؤمن األكاديمية األمريكية للبنات بتهيئة بيئة للتحصيل الدراسي المتميز من خالل تأهيل الفتيات والشابات بأن ّ
يكن:
● لديهن القدرة على التحليل و حل جميع العقبات التي تواجههن.
● ذات قيمة فعالة في المجتمع.
● أكاديميات
● مواطنات ذات مستوى عالمي
ونحن نعتقد أننا نحقق التعلم بأفضل طريقة من خالل مشاركة أولياء األمور وتعاون المجتمع.
ترحب األكاديمية األمريكية للبنات بكافة الجنسيات وتقدر جميع الثقافات المختلفة.

من أهم األسس لدى المدرسة
● تخضع المدرسة للوائح وزارة التربية والتعليم.
● وتتبع المدرسة قواعد الرقابة حسب قانون دولة الكويت.
● بصفتها مدرسة خاصة ،يضع المالكون اللمسات األخيرة على جميع القرارات الرئيسية.
● تلتزم المدرسة بخطة مالية تستند فقط إلى رسوم التعليم.

األهداف
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تحقق األكاديمية األمريكية للبنات فلسفتها وفقا لما يلي:
● توفير التعليم على الطريقة األميركية التي تقدر اإلبداع واالستقاللية والمسائلة والتطور األكاديمي والمعرفة.
● خلق جو من االحترام والسلوك األخالقي بين جميع أعضاء المجتمع المدرسي.
● التقييم المستمر لتوفير بيئة تعليمية أكثر فاعلية.
ً
● التواصل بشكل منتظم مع أولياء األمور والطالبات من أجل العمل معا لتعزيز النجاح األكاديمي.
● تشجيع المسؤولية االجتماعية واحترام التنوع من خالل المشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة الدولية
والمتعددة الثقافات.

فلسفة المدرسة االبتدائية
تقدم األكاديمية األمريكية للبنات برنامجا ً تعليميا يقوم على المنهج األميركي باإلضافة إلى الدراسات العربية واإلسالمية،
التي تتطلبها وزارة التعليم الكويتية في المناهج الدراسية ، ،فإننا نوفر بيئة تعليمية داعمة من خالل المناهج الدراسية بدءاً
باألنشطة و ذلك من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من المهارات.
يتركز برنامج المرحلة اإلبتدائية على تعليم اللغة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية ،ويعزز ذلك من خالل مواد
الكمبيوتر والتكنولوجيا والرسم والموسيقا والتربية البدنية وعلوم المكتبات.
وتقدم األكاديمية األمريكية للبنات خبرات تعلم متباينة لتلبية االحتياجات المتنوعة للطالبات في كل مستوى دراسي ،ويُع ّزز
التعلم من خالل التجارب اإلبداعية والتفاعلية والتي قد تشمل مختبرات العلوم ومراكز العمل  ،وغيرها من األنشطة التي
تتمحور حول تعلم الطالبات.
وتعمل مدرسات المرحلة االبتدائية على توفير برنامج شامل في مناخ إيجابي يحفز على التعلم ،مما يعطي الفرصة لكل
طالبة لتصبح متعلمةً ولتتسلح بأفضل العلوم.

تحقق األكاديمية األمريكية للبنات فلسفتها من خالل:
●
●
●
●
●
●
●
●

خلق المناخ الذي يعكس جواً من االحترام والثقة والروح المعنوية العالية والتماسك والرعاية بين جميع أفراد
مجتمع األكاديمية؛
توفير بيئة تعليمية على الطريقة األميركية تعزز الصحة الفكرية والجسدية واالجتماعية والعاطفية لطالباتنا.
توظيف مدرسات وموظفات وإداريات مؤهالت ذات درجة علمية مناسبة؛
مراقبة المناهج المستمرة للمدرسة؛
ً
التواصل بشكل منتظم مع أولياء األمور من أجل أن تعمل المدرسة وأولياء األمور والطالبات معا لتعزيز تعلم
الطالبات؛
تشجيع جميع الطالبات للمشاركة في مختلف األنشطة لمختلف الثقافات؛
تعزيز وتشجيع المعايير األكاديمية المطلوبة لتحقيق النجاح في المستقبل؛
دعم منهج التدريس لدى كل مدرسة عن طريق التطوير المهني والتقييم المستمر.
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وباإلضافة إلى ذلك ،توفر مدرسات المرحلة اإلبتدائية فرصا ً للطالبات للمشاركة بالعديد من األنشطة المفيدة
●
●
●
●
●
●
●
●
●

أنشطة العلوم الطبيعية
المشاريع المتعددة التخصصات ومشاريع الحصص
احتفاالت العطل
الرحالت الميدانية
أيام األنشطة
يوم الرياضة
الحفالت الشهرية
الحفالت الموسيقية
الدراسات الدولية

ومن المتوقع أن تشارك الطالبات بشكل كامل في جميع المناهج الدراسية على النحو الذي ينص عليه سياسة المدرسة.
عدم التمييز
تعترف األكاديمية األمريكية للبنات بالطالبات من كل عرق وجنسية ،وتوفر لهم جميع حقوق المدرسة وأنشطتها.
القبول
تقبل األكاديمية األمريكية جميع الجنسيات بغض النظر عن العرق أو ذات المذاهب مختلفة ،ويجب على جميع الطالبات
الالتي تسعين إلى القبول في األكاديمية األمريكية للبنات متابعة إجراءات القبول المبينة أدناه ،ونشجع أولياء األمور على
االتصال بناظرة المدرسة قبل أن تبدأ عملية القبول.
عملية القبول ومتطلباتها
● إكمال استمارة طلب التقديم لكل طالبة.
● إكمال استمارة الطوارئ لكل طالبة.
إكمال التالي:
● تقديم نسخة عن إما شهادة جنسية الطالبة أو بطاقة الهوية المدنية( .للكويتيات)
● تقديم نسخة عن جواز سفر األب مع اإلقامة الرسمية( .لغير الكويتيات)
● تقديم ثالث صور شخصية حديثة.
● تقديم نسخة عن شهادة الميالد.
● تقديم بطاقة ملف تقرير الطالبة الصحي من المدرسة السابقة عند التسجيل.
● دفع رسوم تسجيل قيمتها  ٠١١دينار كويتي (ال يمكن استردادها) إلى مكتب محاسب المدرسة.
● تحديد موعد مع مسؤول القبول المتحان القبول والمقابلة الشخصية.
● تخضع كل طالبة الختبار بموعد محدد بعد دفع رسم قدره ٦١دينار كويتي (ال يمكن استردادها).
● تتم مراجعة نتائج االختبار من قبل ناظرة المدرسة والمدير العام ،ثم يتم إعالم أولياء األمور باتخاذ القرار بشأن
القبول  /عدم القبول.
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● يحصل أولياء األمور على الوثائق الصحية التي يجب أن تكمل وتقدم إلى ممرضة المدرسة قبل اليوم األول من
الدراسة.
● ويقع على عاتق أولياء األمور مهمة إبالغ مكتب شؤون الطلبة إذا كانوا على علم بأية احتياجات تعليمية خاصة
وصعوبات قد تكون لدى الطالبة عند تقديم الطلب.
التسجيل
ويبدأ تسجيل الطالبات الجديدات أو إعادة تسجيل الطالبات في فصل الربيع ،ويتم إبالغ أولياء األمور بالموعد المحدد
للتسجيل ،وينبغي على الطالبات الجديدات تقديم شهادة الميالد وبطاقة الهوية المدنية وبطاقة تقرير من المدرسة السابقة عند
التسجيل وبطاقة السلوك الطالبي.
مسؤوليات أولياء األمور
يُع ّد أولياء األمور المربين الرئيسيين ألطفالهم ،وتعمل المدرسة كشريك مع أولياء األمور لضمان تعليم وتأسيس األطفال،
ويتحمل أولياء األمور مسؤولية العمل بالتعاون مع المدرسة من أجل نجاح الطالبة و تفوقها الدائم بالمدرسة.
ملف الطالبة
يتم االحتفاظ بسجل دائم لكل طالبة ،ويجب أن يحتوي الملف الرسمي للطالبة فقط على هذه العناصر :كشف العالمات
األكاديمية ،واالختبارات األكاديمية ،وسجالت الصحة ،ومعلومات الطوارئ ،ومعلومات السلوك أو المعلومات األكاديمية.
الكشف عن سجالت الطالبة
تعامل جميع المعلومات في ملف الطالبة بسرية تامة و ال أحد يستطيع الوصول إليها غير الناظرة وأعضاء الهيئة
التدريسية ،ويكون أولياء األمور على دراية بأحقيتهم في الوصول إلى هذه المعلومات ،ويمكن لولي األمر أو الطالبة ممن
يرغبون في الحصول على سجالت الطالبات إعالم ناظرة المدرسة خطيا ،وسوف تمنحهم المدرسة الحق في النظر لهذا
الملف.
البريد االلكتروني ألولياء األمور/الطالبات
يطلب من أولياء األمور تزويد المدرسة بعنوان بريد الكتروني حديث حتى يتمكنوا من الوصول إلى جميع المراسالت بين
الطالبات والمدرسات ولتحقيق سهولة التواصل مع اإلداريات والمدرسات.
تغيير العنوان/الهاتف
ومن الضروري أن يكون لدى المدرسة جميع المعلومات التي تخص ولي األمر ،ويطلب من أولياء األمور أن يعلموا
مكتب شؤون الطلبة في أقرب وقت ممكن في حال وجود أي تغيير في العنوان أو رقم الهاتف ،ويعتمد التواصل وسالمة
ابنتكم على هذه المعلومات،ويجب أن يكون لدى كل طفلة استمارة طوارئ يملؤها أحد الوالدين أو الوصي في ملفها.
لمحة عامة عن البرنامج األكاديمي للمدرسة االبتدائية
فنون اللغة اإلنجليزية
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تتمثل رؤية برنامج مهارات اللغة األساسية في تعليم جميع الطالبات إلى أقصى طاقتهن ،ويشكل برنامج فنون اللغة في
المدرسة االبتدائية سلسلة متصلة من مهارات واستراتيجيات القراءة والكتابة للطالبات من الصف األول إلى الصف الرابع،
وتشمل هذه السلسلة العمليات الجوهرية في القراءة والكتابة والتحدث واالستماع وإدارة المعلومات واستخدام التكنولوجيا،
ويتمثل الهدف األساسي في الصفين األول والثاني في تعليم جميع الطالبات القراءة والكتابة بطالقة وفهم مجموعة متنوعة
من المختارات القصصية وغير القصصية من جميع األقسام في المناهج الدراسية ،وتستمر الطالبات في الصف الثالث
والرابع ،باكتساب وصقل استراتيجيات فهم وتحليل مختارات من جميع األنواع والمواد األدبية التي تتصل بجميع المواد
الدراسية.
وتتعلم الطالبات من الصف األول إلى الصف الرابع ،أساسيات اللغة و التدريب على الكتابة و قراءة القصص.
يجب على الطالبات:
● استخدام اللغة الشفهية (االستماع والتحدث) والقراءة والكتابة باعتبارها الوسائل األساسية للتعلم.
● التواصل الفعال مع اآلخرين من خالل التحدث والكتابة.
● القراءة والكتابة على مستوى الصف أو مستوى أعلى.
يتم تحديد أهداف برنامج فنون اللغة اإلنجليزية في المدرسة االبتدائية من قبل المعايير المشتركة األساسية
األمريكية( )CCSSآلداب اللغة اإلنجليزية والكتابة والقراءة ،والتي تشمل المجاالت التالية :القراءة والكتابة والتحدث
واالستماع واللغة ،ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول المعايير ومحتواها المحدد على االنترنت على العنوان
التاليwww.corestandards.org :
الرياضيات
كما يخضع محتوى منهاج الرياضيات للمعايير المشتركة األساسية األمريكية ،وعلى الرغم من أن معايير المحتوى تختلف
حسب الصف ،تخضع جميع الطالبات لنفس معايير تمرينات الرياضيات ،بما في ذلك:
 فهم المشاكل والمثابرة في حلها
 التفكير بشكل مجرد وكمي
 بناء براهين قابلة للتطبيق ونقد استنتاجات اآلخرين
 استخدام األدوات المناسبة
 الدقة
 البحث عن الهيكل واالستفادة منه
 البحث عن االنتظام في استنتاج المتكررات والتعبير عنها
 وتقوم الطالبات بوصل المفاهيم واإلجراءات من مواضيع مختلفة في الرياضيات ببعضها البعض ،وبغيرها من
التخصصات ،وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من األشكال البيانية والعددية والجبرية واللفظية والمادية.
العلوم الطبيعية
في المرحلة االبتدائية ،تتلقى الطالبات مقدمة لدراسة تخصصات نواحي المحتوى من خالل المناهج الدراسية المتمحورة
حول األنشطة ،والغنية بالمحتوى ،والتي تُع ّد جزءاً ال يتجزأ من فرص تعزيز مهارات التفكير وتتداخل تخصصات نواحي
المحتوى مع نهج متكامل للتعليم.
ويكون إطار منهاج العلوم لدينا تحت إشراف مقاييس علوم الجيل الحديث ،NGCCوتشمل دراسة علوم الجسم واألرض
والحياة التي تعتمد على بعضها البعض في جميع مراحل تعليم العلوم للطالبات حتى الثانوية العامة،ويُدرّس المحتوى
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والمهارات من خالل مقاربة تتضمن المشاركة الفعالة والتي تشدد على التحقيق والتجريب العلمي ومهارات معالجة
العلوم ،ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات على العنوان التاليwww.nextgenscience.org:
المواد االجتماعية
نغطي العديد من جوانب الجغرافيا والتاريخ والصحة في برنامج دراساتنا االجتماعية في المرحلة االبتدائية ،وبفضل
توجيه معايير "التعليم األمريكي يمد يده") (AEROفي المناهج وطرق التدريس ،نضمن أن كل الطالبة تتمتع بفهم
تأسيسي للذات والبلد والمجتمعات الدولية التي يتم التأسيس عليها في جميع مراحل تعليم الطالبات حتى الثانوية
العامة،وتم ّكن األحداث التاريخية والحقائق والخصائص الجغرافية واالتجاهات االقتصادية باإلضافة إلى الحقوق المدنية
واألدوار والمسؤوليات الطالبات من تحديد كيفية تطور المجتمعات وكيفية عملها ،فضالً عن تعريفهن بمكانهن داخل
مجتمعاتهن( .التعليم األمريكي يمد يده)www.projectaero.org،
الرسم والموسيقا والتربية البدنية
تشارك طالبات الصفوف االبتدائية في الرسم والموسيقا والتربية البدنية ،وتقدم مدرسة الصف أنشطة المتابعة أيضاً،
وكثيراً ما يتم تسليط الضوء على الرسم والموسيقا في وحدات موضوعية ،ويشمل المنهاج المتسلسل كالً من المهارات
والمفاهيم التي تتيح للطالبات فرصا ً للتعبير عن الفردية واإلبداع ،ويتم التركيز على اللياقة البدنية والصحة في التربية
البدنية ،والتي تعرّف الطالبات على الرياضة والتوازن والتنسيق والعمل الجماعي والروح الرياضية.
تقنيات الكمبيوتر
يتم تعزيز تعلم الطالبات من خالل استخدام تقنيات الكمبيوتر :الوصول إلى البيانات واسترجاعها ومعالجة تعليمات الدعم
في القراءة والكتابة والبحث ،تُشكل تكنولوجيا المعلومات جزءاً ال يتجزأ من تطور الطالبات والنجاح األكاديمي في القرن
الحادي والعشرين ،وتساعد الطالبات على اكتساب المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر إلنتاج العروض الشفهية
والكتابية الفعالة،وتستخدم الطالبات مختبر الكمبيوتر على أساس أسبوعي للفصول الدراسية ومرات أخرى حسب الحاجة.
مكتبة الوسائط
تضم مكتبة الوسائط مجموعة من الكتب وغيرها من المواد لدعم المناهج الدراسية وكذلك اهتمامات القراءة لدى الطالبات،
ويتم تشجيع الفتيات على اختيار الكتب وقراءتها بشكل مستقل،وتزور الطالبات في الفصول من  ١ - ٠المكتبة كفصل
دراسي على أساس أسبوعي.
اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها
فيما يلي المبادئ التوجيهية لكيفية تحديد ما إذا كانت الطالبة في حاجة إلى آخذ برامج اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها:
●
●
●
●

عندما تشعر مدرسة صف بقلق حيال طالبة ما ،تقوم بملء"نموذج الخاص لتحويل الطالبة لهذا البرنامج
بعد ذلك يتم مراقبة الطالبة الدائم من قبل الناظرة و األخصائية اإلجتماعية و مدرسة الفصل.
البدء بعمل اإلختبار للطالبة من أجل معرفة المستوى و كيفية القدرة على مساعدة الطالبة.
إذا أشارت االختبارات إلى أن الطالبة تحتاج إلى مساعدة إضافية في اكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية ،فسيتم
دعمها كما يحدد فريق دراسة الطالبات.
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● وبمجرد تلقي الطالبة دعما ً خاصاً ،سوف تستمر في الحصول على الدعم من الهيئة التدريسية ،حتى تثبت نتائج
فصولها الدراسية ونتائج ما بعد االختبار أنه يمكنها العودة إلى البرنامج الفصلي العادي.
خدمات اإلرشاد المدرسي
إن برنامج اإلرشاد المدرسي هو استباقي في تركيزه ،ويستند إلى مراحل تطور الطالبات من الصف األول إلى الصف
الرابع ،وألن احتياجات الطالبات تختلف في مراحل عمرية مختلفة ،تختلف المجاالت تبعا ً لذلك ،ويعمل البرنامج على بناء
أساس للتعلم في المجاالت التالية:
األكاديمية  /التعليمية
● التوجيه  /االنتقال إلى البيئة التعليمية
● حل المشاكل التي تتداخل مع التعلم
● إدراك القدرات األكاديمية ونقاط القوة واالحتياجات واالهتمامات
● معرفة مهارات الدراسة /أداء االختبارات الفعالة
الشخصية  /االجتماعية
● تنمية وتطوير فهم الذات
● إقامة عالقات إيجابية من خالل مهارات االتصال الفعالة
● الحصول على مهارات حل المشاكل  /واتخاذ القرارات والتأقلم
● تشجيع سلوك توجيه الذات والمسؤولية
● فهم الحاجة إلى مواقف إيجابية تجاه المدرسة والتعلم والمجتمع والجماعة
تشجع أخصائيات اإلرشاد في المدرسة على وجود عالقة تعاونية بين المدرسة والمنزل ،وتشمل االستراتيجيات التشاور
مع المدرسات وأولياء األمور واإلداريات و تقديم االستشارات الشخصية.
فلسفة التقييم
يستند تقييم الفصول  ١ - ٠في األكاديمية األمريكية للبنات على العديد من األدوات بما في ذلك االختبارات الموحدة
والمسابقات والمهمات التي تعتمد على األداء داخل الحصص والمشاريع الفردية والجماعية ،ويوجد لكل طالبة أيضا ملف
يحوي عينات من األعمال التي تظهر تقدمها طوال فترة تعليمها في المرحلة االبتدائية،وتقوم المدرسات بما يلي:
.2
.1
.2
.4
.6
.2
.2
.8
.2

استخدام أدوات التقييم التشخيصية والتكوينية والتلخيصية المتنوعة والتي تعكس أساليب التعلم المختلفة
تعليم الطالبات مهارات أداء االختبارات وتنظيم المشاريع المناسبة
تثقيف الطالبات حول مسؤولية العملية الدراسية
االحتفاظ بسجالت للدرجات والمالحظات الوصفية في السجالت
استخدام بيانات التقييم لتحديد أسلوب البرمجة والتعليم
تقديم تقارير عن التحصيل العلمي للطالبات ودرجات االختبار للطالبات وأولياء األمور
االجتماع مع أولياء األمور خالل الفصل الدراسي األول لمناقشة تقدم الطالبة ومجاالت التطور
االجتماع مع أولياء األمور خالل الفصل الثاني ،وفق ما تجده المدرّسة أو أحد الوالدين ضرورياً ،لمناقشة التقدم
الذي تحرزه الطالبة
االتصال بأولياء األمور من خالل المكالمات الهاتفية أو الرسائل على مدار العام الدراسي بحسب ما تقتضيه
الضرورة

مقاييس التقدم األكاديمي ()MAP
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تخضع الطالبات الختبارات مقاييس التقدم األكاديمي ثالث مرات في السنة (الخريف -الشتاء -الربيع) لتحديد
تقدمهن،وتعني " MAPمقاييس التقدم األكاديمي" وهي تقييم يستخدم لقياس ما تعلمته الطالبات في الرياضيات والقراءة
والكتابة ،وتكون العديد من اختبارات المدرسة أو اختبارات الفصل التي تخضع لها للطالبات هي اختبارات "تقليدية
موحدة" ،وهذا يعني أن كل طالبة تحصل على االختبار المحدد ذاته ،ومن ثم تتم مقارنة نتائج الطالبات بنتائج غيرهن من
الطالبات ممن هن بنفس أعمارهن ،وتختلف مقاييس التقدم األكاديمي عن غيرها حيث ال تجاوب جميع الطالبات على
األسئلة ذاتها،وإن مقاييس التقدم األكاديمي هي عبارة عن "اختبار عن طريق الكمبيوتر قابل للتكيف" يقوم بضبط صعوبة
األسئلة حسب مستوى الطالبة،حيث يبدأ االختبار ،والذي ال يوجد له حد زمني ،بسؤال يطابق مستوى صف الطالبة وإذا
أجابت الطالبة بشكل خاطئ ،يقوم الكمبيوتر باختيار سؤال أسهل بعده ،ويتم تحديد بقية األسئلة حسب أداء الطالبة على
األسئلة السابقة.
بما أن مقاييس التقدم األكاديمي تتم على جهاز كمبيوتر ،يتم توفير نتيجة االختبار بأقرب فرصة بعد انتهاء الطالبة،
وتظهر النتيجة كوحدة راوش ( )RITوهي نوع خاص من المقاييس العددية التي تقيس التحصيل العلمي للطالبات،
وتختلف نتيجة راوش من فصل دراسي إلى آخر مع تقدم الطالبة.
المؤشرات الديناميكية لمهارات القراءة والكتابة البسيطة المبكرة ()DIBELs
يتم اختبار الطالبات باستخدام المؤشرات الديناميكية لمهارات القراءة والكتابة األساسية المبكرة ( )DIBELsثالث مرات
في السنة (البداية ،والوسط ،والنهاية) لتحديد مستوى القراءة والكتابة ،ويجري هذا االختبار بشكل فردي ويتم تعقب نتائج
كل طالبة خالل العام ،سواء بالنسبة لتطور الطالبة الشخصي ،ومستواها مقارنة بمستوى الفصل ،وبقواعد بيانات النظام
القومي للواليات المتحدة األمريكية .وعلى أساس درجة الطالبة في المجاالت المختلفة ،قد يحدث تدخل القراءة ،سواء
بشكل رسمي أو من خالل خدمة اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها أو بشكل غير رسمي داخل الفصول الدراسية.
بطاقات التقارير
تنقسم السنة إلى أربع فترات تنتهي في نوفمبر ويناير ومارس ويونيو.
في نهاية كل فصل دراسي يتم إصدار بطاقة تقرير للطالبة ،وتعرض بطاقات التقرير مدى تقدم الطالبة األكاديمي وجهودها
في جميع المواد ،وتحتوي أيضا على تعليقات محددة بشأن مواطن القوة لدى الطالبة ومناطق ضعفها والخطوات التالية
التي سيتم اتخاذها لمساعدتها على التعلم،ويحتفظ أولياء األمور ببطاقة التقرير ويرسلون المغلف الموقع إلى مدرّ سة ابنتهم،
وتتلقى الطالبات أيضا ً تقارير مرحلية موضحين فيها مستوى الطالبة.
فترة التدقيق األكاديمي
تخضع الطالبات الالتي هن عرضة لخطر الفشل في امتحان على أساس مالحظة المدرسات ،والعمل والتقييم أثناء الحصة
الدراسية ،سواء الرسمية وغير الرسمية ،لفترة المراقبة األكاديمي ،وتحصل هذه الطالبات على تقارير نصف شهرية عن
التقدم األكاديمي العام وتفاصيل عن كيفية تحسين درجاتهن ،ومن المتوقع أن يقرأ أولياء األمور هذه التقارير ،ويوقعوها
ويرسلون بطاقة اإلعادة إلى المدرسة فوراً ،ويمكن أيضا ً أن يطلب من أولياء األمور حضور االجتماعات أو المؤتمرات
الهاتفية مع هيئة التدريس لمدرسة األكاديمية األمريكية للبنات ،ويرحب بمبادرة أولياء األمور في هذه االجتماعات.
سياسة الواجبات المنزلية
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يتم تزويد الطالبات بدفتر متابعة يوميي ،يعتبر هذا الدفتر هو طريقة التواصل المثالية بين مدرسة الفصل و ولي األمر .إن
مدرسة الصف ستقوم بإعالمكم بكيفية إستخدام هذا الدفتر .سوف لن يكون هناك أي واجبات منزلية  ،ألن الواجبات سوف
تحل مع مدرسة الفصل يوميا ً في المدرسة .ولكن سوف يتم إرسال قصص للقراءة المنزلية .و في يوم اإلختبار سوف يتم
إرسال أوراق للمراجعة من أجل تجهيز الطالبة لإلختبار ،و عندما يتطلب الدرس القيام بوسائل تعليمية فعلى الطالب القيام
بذلك.
التغيب عن الواجبات
تكون الطالبات هن المسؤوالت عن االنتهاء من جميع الواجبات التي تغيبن عنها أو تأخرن فيها أو عند انصرافهن المبكر،
في حال كان على الطالبة التغيب لعدة أيام لسبب طبي ،ندعو أولياء األمور لالتصال بالمدرسة والحصول على الواجبات
ليتم أدائها في المنزل قبل عودة الطالبة إلى المدرسة.
االختبارات واالمتحانات
إن الغرض من االختبارات أو االمتحانات هو تقييم التقدم األكاديمي في مجال معين ،وهذا مجرد نموذج واحد عن التقييم
المستخدم في المدرسة االبتدائية ،وتقوم المدرسات بتعليم الطالبات مهارات إجراء االختبارات ذات الصلة بمستوى صفهن،
وعند تحديد موعد اختبار تحصل الطالبات وأولياء األمور على إشعار مسبق حتى يتوفرللطالبات الوقت الكافي للمراجعة
والتحضير في المنزل ،تبذل المدرسات أقصى جهودهن لتحديد اختبار واحد فقط في اليوم ،وتكون مواعيد االختبارات وفقا ً
لتقدير المدرسات ،ولكن ال تُجرى في أيام األحد إال إذا كان في حال إعطاء إشعار مسبق باالختبار قبل عدة أيام،يتم
تعويض أي اختبارأو امتحان تغيبت عنه الطالبة في غضون يوم أو يومين من عودة الطالبة إلى المدرسة إذا كان الغياب
بسبب المرض وفيما عدا ذلك ،يجب أن يعوض االختبار أو االمتحان يوم عودة الطالبة مباشرة.
سياسة الحضور
إن حضور الطالبات بشكل اعتيادي أمر مهم للنجاح المدرسي ،ولذلك ،فإن الحضور إلى الفصول والمدرسة بشكل منتظم
وملتزم بالمواعيد أمر ال بد أن نركز عليه.
ساعات الدراسة
إن ساعات الدراسة هي  ٢::١صباحا ً حتى  ٦::١بعد الظهر،ويرجى أخذ العلم بأنه لن يكون هناك أي إشراف هيئة
التدريس قبل  ٢:١١صباحا ً أو بعد  ::١١مسا ًء .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يسمح للطالبات بالعودة إلى الطابق العلوي بعد
انتهاء وقت المدرسة السترجاع األشياء التي تركوها وراءهن،وال يسمح لطالبات المرحلة االبتدائية المكوث بعد انتهاء
المدرسة لحضور فعاليات المدرسة مع أخواتهن األكبر سنا ً ،فإما أن تعود طالبات االبتدائي إلى بيوتهن بشكل منفصل أو
أن ينتظرن في اإلستقبال.
الغياب عن المدرسة
● يتطلب أي غياب لمدة ثالثة أيام متتالية أو أكثر متتالية تقريرا طبيا.
● وبعد  ٠٥يوم غياب ،تتطلب الوزارة أن يتم إرسال كتاب مسجل ألولياء األمور.
● بعد  ٦٥يوم غياب بدون عذر ،تقوم الناظرة بمراجعة كل حالة على حدة ،وقد تحال إلى الوزارة التخاذ مزيد من
اإلجراءات.
االجازات
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يُطلب إلى أولياء األمور أال يحددوا مواعيد اإلجازات أو العطل الطويلة أثناء العام الدراسي ،وإذا كان هذا أمرا ال بد منه،
فيطلب من أولياء األمور إعالم المدرسة خطيا ً قبل أسبوع من الغياب ،أسبابه حتى يحدد نوع الغياب بعذر أو بدون عذر.
التأخر
ً
يدق الجرس أول مرة في المدرسة االبتدائية عند الساعة٢:٦١صباحا ،ومن المتوقع أن تكون الطالبات قد وصلن إلى
المدرسة في هذا الحين وتبدأ الحصص في الساعة  ٢::١صباحاً ،ويتم اعتبار أي طالبة ليست في الفصل عند بدءها بأنها
متأخرة و يحسب تأخير لها.
** تمنح كل طالبة  ٥مرات تأخر "مسموحة"(الوصول بعد الساعة  ٢::١صباحا ً لكل فصل دراسي) وعند التأخر في
الصباح السادس ،ال يُسمح للطالبة بالدخول ويؤدي ذلك إلى فصلها من المدرسة،وبمجرد حصول ذلك ،تتجدد مرات
"التأخر" الخمس مجدداً حتى نهاية الفصل ،ويعد هذا التأخر والغياب عن المدرسة بدون عذر.
● ال تعتبر مشاكل السيارات أو مشاكل المرور معذورة.
● وسوف يتم إعالم الطالبات وأولياء األمور عن طريق كتاب تحذير عند تكرار مرات التأخر.
االنصراف المبكر
يوصى بشدة عدم إخراج الطالبات من المدرسة قبل الساعة  ٦::١بعد الظهر فقد ال يؤدي فقط إلى تغيب الطالبات عن
الواجبات ،ولكنه يعطل أيضا ً تعلم الطالبات األخريات ومسار دروس المدرسة .ويطلب من أولياء األمور تحديد مواعيد
زيارة األطباء وأطباء األسنان بعد ساعات الدوام المدرسي أو في عطلة نهاية األسبوع ** .إذا كان ال بد من انصراف
الطالبة المبكر فيطلب من الطالبة أن تحضر إشعارا إلى المدرسة في الصباح أو إبالغ إدارة المرحلة اإلبتدائية قبل الساعة
 ٠١صباحا ً ،وإذا لم يكن هناك إشعار  ،لن يُسمح للطالبة أن تغادر حتى الساعة  ٦::١بعد الظهر ما لم تكن هناك حالة
عائلية طارئة (أي حادث ،والدة طفل ،الخ) .وإذا عادت الطالبة بعد الموعد ،فيجب أن تسجل الدخول لدى موظفة
االستقبال.
الحضور المثالي
سيتم منح شهادة للطالبات الالتي لم يتأخرن أو يتغيبن طوال الفصل.
الزي المدرسي
ترتدي جميع الطالبات الزي المدرسي ،وفي بعض األحيان ،لدينا أيام المالبس االختيارية التي تتضمن فكرة ما،ويمكن
للطالبات ارتداء مالبس غير زيهن الرسمي في تلك األيام ،والتي تحدث عادة مرة واحدة شهريا وفيما عدا ذلك ،من المتوقع
ارتداء الزي الكامل كل يوم.
الزي الرسمي الموحد
●
●
●
●

سترة األكاديمية األمريكية للبنات الحمراء
قميص أبيض ذو ياقة الخاصة بالمدرسة.
بنطال األكاديمية للبنات ذو المربعات أو فستان الخاص بالمدرسة.
جوارب طويلة أو قصيرة بيضاء.
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●
●
●
●
●

ال يسمح بارتداء األحذية المسطحة ( "أحذية كروكس"أو"كونفيرس" واألحذية ذات األربطة الملونة ).الحذاء
أسود المسموح به فقط.
شارة األكاديمية األمريكية للبنات مع الشريط
يسمح بارتداء مجوهرات بسيطة وآمنة
تكون اكسسوارات الشعر بلون أبيض أو أحمر أو أسود  -ويكون الشعر الطويل على شكل جديلة أو ذيل حصان
ال يسمح بوضع طالء األظافر

زي التربية الرياضية -الطقس الدافئ
●
●
●
●
●
●
●

زي التربية الرياضية-الطقس البارد
●
●
●
●
●
●
●

شورت أبيض عادي الخاص بالمدرسة.
بلوزة بيضاء الخاصة بالمدرسة.
جوارب بيضاء عادية
أحذية رياضية (باستثناء "أحذية كروكس")
شعار األكاديمية األمريكية للبنات
يسمح بارتداء مجوهرات بسيطة وآمنة
اكسسوارات شعر بلون أبيض أو أحمر أو أسود

بدلة رياضية رمادية اللون الخاصة بالمدرسة.
بلوزة بيضاء الخاصة بالمدرسة.
جوارب بيضاء عادية
أحذية رياضية (باستثناء "أحذية كروكس")
شعار األكاديمية األمريكية للبنات
يسمح بارتداء مجوهرات بسيطة وآمنة
اكسسوارات شعر بلون أبيض ،أحمر أو أسود

يجب شراء الزي المدرسي الموحد من مدرسة األكاديمية األمريكية للبنات للزي الموحد ،يرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة
ساعات العمل.
إذا وصلت الطالبات بدون الزي الرسمي ،لن يسمح لهن بدخول الفصل وسوف يكملن دراستهن في مكتب ناظرة المدرسة
حتى يتم جلب الزي الرسمي المناسب للمدرسة.
في أيام اللباس الحر ،يمكن للطالبات ارتداء مالبس غير الزي الرسمي وفقا ً للمبادئ التوجيهية التالية:
● ال يسمح بارتداء المالبس المشقوقة أو الممزقة
● ال يسمح بارتداء المالبس الشفافة
● مالبس تغطي الركبتين ،والكتفين والجذع
● ال يسمح بارتداء المالبس الضيقة
مالحظة :إذا لم تلتزم الطالبة بهذه المبادئ التوجيهية وفقا لتقدير ناظرة المدرسة ،فإنها تستكمل دراستها في مكتب ناظرة
المدرسة حتى يتم إحضار اللباس المناسب للمدرسة.
قانون السلوك الطالبي:
 .2ينبغي أن ترتدي الطالبات الزي المدرسي،وينبغي ارتداء الزي المدرسي.
 .1تمنع الطالبات من مضغ العلكة أو تناول الحلوى في المدرسة،كما يمنع احضار العلكة والحلوى والمشروبات
الغازية إلى المدرسة.
 .2يجب أن تصل الطالبات في الوقت المحدد لجميع الفصول الدراسية.
 .4تمنع الطالبات من احضار األلعاب اإللكترونية والهواتف المحمولة ،ومشغالت إم بي ثري ،والكاميرات ،وأجهزة
الراديو إلى المدرسة ،تقوم الطالبة بتسليم الجهاز إلى مكتب المدرسة وتستلمه لدى مغادرتها،وإذا أحضرت الطالبة
أحد هذه األجهزة مرة ثانية ،يسلم هذا الجهاز إلى ناظرة المدرسة التي تعيده فقط ألحد الوالدين وهناك مناسبات
يسمح فيها باستخدام الكاميرات حيث تعطي الناظرة إذنا ً للطالبات في تلك المناسبات.
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ينبغي على الطالبات وضع لصاقة بإسمها على جميع ممتلكاتهن الشخصية واالحتفاظ بها في األماكن المخصصة
لها.
التوقيع الدائم من أولياء االمور على كل المالحظات وبطاقات التقرير وتقارير التحسن والنماذج االنضباطية عند
الحاجة.
تتعامل الطالبات بسلوك مناسب وتتخاطبن بلغة مناسبة مع الطالبات اآلخريات والكبار.
تحترم الطالبات جميع الناس والممتلكات.

المراقبة السلوكية
تُبذل كافة الجهود لتشجيع الطالبات على المحافظة على السلوك السليم واتباع قواعد المدرسة والفصول الدراسية أثناء
وجودههن في المدرسة ،وفي حال أظهرت الطالبة مشاكل في هذه النواحي يمكن إخضاعها للمراقبة السلوكية ،وتتلقى
الطالبات خالل المراقبة السلوكية تقريراً نصف شهري من مدرسة الفصل /أو من المدرسات المتخصصات ،وسوف يكون
هذا التقريرعلى شكل قائمة مرجعية مع قسم بعنوان "الخطوات التالية" التي تحدد الخطوات التي تمكن الطالبة من التقدم
لتصبح أكثر نجاحا في النواحي المتأثرة ،وكما هي الحال في تقارير االختبار األكاديمي ،تستخدم تقارير المراقبة السلوكية
هذه لزيادة التواصل مع أولياء األمور ،ودعم الطالبات ،وكمعلومات للمدرسات في المستقبل ،وكذلك لدعم قرار محتمل
باالحتفاظ بالطالبة أو إخراجها من األكاديمية األمريكية للطالبات ،ومن المتوقع من أولياء األمورقراءة هذه التقارير
وتوقيعها واعادة االستمارة إلى المدرسة بسرعة ،ويمكن أيضا ً الطلب إلى أولياء األمور حضور االجتماعات أو
المؤتمرات الهاتفية مع الهيئة التدريسية في مدرسة األكاديمية األمريكية للبنات ،ويرحب بمبادرتهم في هذه االجتماعات.
يرجى االطالع على سياسة االنضباط في المدرسة االبتدائية في آخر هذا الدليل لمزيد من التفاصيل.
جوائز المرحلة االبتدائية
ألننا نعتقد أن األداء األكاديمي المتميز والسلوك الجيد يجب أن يكون لهما مكافآت خاصة للطالبات ،فإننا نشجعهن بشكل
فعال لبذل أقصى ما في وسعهن لتحقيق األفضل.
وتعزز البرامج التالية هذا الشعار:
نادي البنات المتميزات
ستقوم المدرسة االبتدائية هذا العام بإنشاء نادي البنات اللطيفات ،ويهدف هذا النادي لتعزيز اللطف والتعاطف والعمل
الجماعي والشعور بالوحدة بين طالباتنا ،.وتكون جميع الطالبات مدعوات للتقدم لنادي البنات اللطيفات ويمكنهن زيارة
األخصائية أو الحصول على طلب لاللتحاق بالنادي من مدرّستهن.
وفي كل أسبوع ،تتلقى المتقدمات مهمة لطف يكون عليهن إنهاؤها بحلول نهاية األسبوع ،وتشمل هذه المهام مصادقة
طالبات جدد،والقيام بالتنظيف عنهن و عن اآلخريات ،وكتابة رسائل شكر للواتي يحافظن على مدرستنا آمنة ونظيفة،
والعديد من أعمال اللطف األخرى،ويتعين على أعضاء هذا النادي أيضا القيام بمسؤوليات أخرى مثل مساعدة زميالتهن
من الطالبات ذوات االحتياجات الثانوية ،وأن يكن صديقات لزميلة ما تكون في حاجة ،والوقوف بجانب األخريات اللواتي
يتعرضن للمضايقة أو اإلزعاج ،والمساعدة في حل النزاعات الصغيرة بين أقرانهن ،وأن ّ
يكن مثالً جيداً تحتذي به
األخريات.
برنامج أفضل طالبة في الشهر
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إن الغرض من هذا البرنامج هو شكر الطالبات ذوات المجهود المتميز خالل شهر معين ،وعلى الطالبة التي تحصل
على هذا أن تكون دقيقةً ومسؤولةً وأن تظهر سلوكيات إيجابية،ويمكن اختيار الطالبة ألي مجموع من األسباب التالية:
● جهد متميز في مجال واحد أو أكثر
● جهد متقدم في مجال واحد أو أكثر
● سلوك متقدم
● صفات المواطنة  /القيادة
خدمات المكتبة
يمكن للطالبات استخدام المكتبة من الساعة  2:11صباحا وحتى  1:21بعد الظهر خالل أيام المدرسة ،ويكون وقت
استعارة الكتب االعتيادي هو أسبوعين،وتفقد الطالبات اللواتي ال يقمن بإعادة الكتب في الوقت المحدد حقهن في امتيازات
المكتبة،وتتحمل الطالبات اللواتي يفقدن أو يتلفن الكتب مسؤولية استبدال الكتاب (الكتب) وتكون تكلفة كل كتاب  26دينار
كويتي،وتحتفظ المدرسة ببطاقات التقرير وكشوف الدرجات حتى يتم إرجاع الكتب أو دفع تكاليف االستبدال.

الخدمات الصحية
من أجل تسهيل التعلم ،ينبغي على أولياء األمور ضمان حصول بناتهن على:
● التغذية السليمة والتي تشمل وجبة اإلفطار قبل الذهاب إلى المدرسة ووجبة خفيفة صحية في المدرسة
● النوم السليم ومحاولة االلتزام بتحديد جدول وقت للنوم ،بما ال يقل عن  8إلى  21ساعات نوم كل ليلة
● التمرين اليومي
● منطقة دراسة هادئة ومضاءة بشكل جيد وجيدة التهوية
ممرضة المدرسة
توجد ممرضة مسجلة في المدرسة طوال اليوم الدراسي ،ويكون دورها هو:
● الحفاظ على تحديث سجالت الطالبات الصحية،وينبغي على أولياء األمور استكمال ورقة المعلومات الصحية التي
يتم توزيعها في بداية كل عام دراسي ،وتوفير جميع السجالت الطبية الالزمة ،بما في ذلك بطاقة لقاح ب ث ج،
وبطاقة اللياقة البدنية وصورة عن سجالت اللقاح
● تقديم المعلومات وتوجيه أولياء األمور عندما تطلب وزارة الصحة اللقاحات الضرورية.
● إعطاء األدوية التي تحتاجها الطالبات أثناء اليوم الدراسي بنا ًء على تعليمات خطية من أولياء األمور ،ويجب أن
تبقى هذه األدوية في غرفة الممرضة.
وينبغي توجيه أي مسائل تتعلق بصحة الطالبة إلى ممرضة المدرسة ،ويتم الحفاظ على سرية جميع السجالت الصحية.
المرض في المدرسة
ترسل المدرسات الطالبات اللواتي تمرضن إلى غرفة الممرضة حسبما يرونه مناسبا ً،وتقوم الممرضة بتقييم حالة الطالبة
وتحديد مسار العمل المناسب الواجب اتباعه ،وتقوم بإبالغ أولياء األمور إذا كانت الطالبة تحتاج الذهاب للمنزل وسوف
تقوم أيضا بإبالغ كل من المدرّسة وناظرة المدرسة.
الحوادث واإلصابات
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ينبغي إبالغ الممرضة عن أي إصابة تحدث في المدرسة .ال ينبغي على الطالبات تحريك أي طالبة ال تستطيع التحرك
بمفردها ،وتحصل الطالبات المصابات على اإلسعافات األولية من الممرضة وتتصل بأولياء األمور وبناظرة المدرسة.
الخدمات االجتماعية
أخصائية المدرسة االبتدائية
باإلضافة إلى اختبار القبوالت الجديدة واإلشراف على حياة الطالبات ،تجتمع أخصائية المدرسة االبتدائية مع الطالبات
اللواتي قد يجدن أنفسهن على خالف مع األخريات أو اللواتي يمررن بفترة تكيف،لذا يرجى مساعدتنا في تعزيز تعلم ابنتك
عن طريق إبالغ المدرسة ،من خالل األخصائية أو مدرّسة الصف ،عن التغييرات الهامة أو األحداث في الحياة األسرية،
مثل الوالدة أو الوفاة ف في كثير من األحيان ،يمكن أن تسبب هذه التغييرات فترة تكيف قد تحتاج خاللها المتعلمات
الصغيرات إلى دعم إضافي أو اهتمام إيجابي من كادر المدرسة ،ويسعدنا دعم األسرة عندما تمر بفترات تغيير شريطة أن
يتم إعالمنا بهذه األحداث.
باإلضافة إلى تقديم خدمات اإلرشاد الفردي والجماعي ،يمكن أن تشارك أخصائية المدرسة االبتدائية في العديد من جوانب
الحياة المدرسية مثل:
الثقافة الشخصية
● االختبارات
التدخل
● برامج التوجيه والخروج واالنتقال
لجان التطوير المدرسي
● ورشات العمل ألولياء األمور والطالبات
فترة المراقبة األكاديمية
● تطوير الهيئة التدريسية
أنشطة على مستوى المدرسة
● االختبار الموحد على مستوى المدرسة
إدارة الفصل
● فرق دراسة البنات
إن القصد من تجربة اإلرشاد أن تكون تجربةً إيجابية ،وسوف تتخذ جميع القرارات في مصلحة الطفلة،وبدعم من المجتمع
المدرسي ،تلبي أخصائية المدرسة االبتدائية احتياجات طالباتنا في الوقت الذي تساعد على بناء روابط قوية من االحترام
والتعاون والتواصل بين المدرسات واإلداريات والطالبات وأولياء األمور.
وسائل النقل
يقع نقل الطالبات من وإلى المدرسة على عاتق أولياء األمور ،وتتوفر خدمة الحافالت من شركة حافالت خاصة لديها
ممثل في المدرسة،ويمكن إجراء ترتيبات هذه الخدمة عن طريق االتصال بمكتب شؤون الطلبة.
قوانين باص المدرسة:
● يجب أن تبقى الطالبات في مقاعدهن في جميع األوقات.
● ال يسمح للطالبات بإلقاء القمامة على متن الحافلة.
● ويتم خفض الضوضاء إلى الحد األدنى.
● ال يسمح بالمداعبات على متن الحافلة.
● تتحمل الطالبات وأولياء األمور المسؤولية عن أية أضرار مادية تلحق بالحافلة.
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ي نبغي على الطالبات اللواتي تركبن الحافلة بانتظام ولكن يرغبن أن يأخذهن أحد الوالدين من المدرسة إحضار مالحظة
خطية في جدول أعمالهن أو إبالغ ناظرة المدرسة االبتدائية بذلك ،وإذا لم يكن هناك أي إبالغ مسبق ،يتم إرسال الطالبات
إلى المنزل على متن الحافلة.
معلومات عامة
وجبات غداء الطالبات
تتناول الطالبات الغداء من الساعة  21:11حتى  21:41في المقصف وأماكن اللعب ،ويمكن للطالبات شراء الطعام من
المقصف و/أو إحضار وجبة الغداء معهن،وينبغي عليهن إحضار طعام صحي إلى المدرسة وال يسمح بالحلوى
والشوكوالتة والمشروبات الغازية مثل البيبسي و الكوال و السفن آب وال يسمح بالعبوات الزجاجية ،وتتناول معظم
الفصول أيضا وجبة خفيفة خالل النهار،وينبغي على الطالبات إحضار الفواكه والخضروات والسندويشات واللبن الزبادي
أو غيرها من األطعمة المغذية من المنزل ،ويتم تشجيع الطالبات أيضا على إحضار قارورة مياه بالستيكية صغيرة خاصة
بهن.
المال واألشياء الثمينة
تنصح الطالبات بعدم إحضار األشياء الثمينة أو مبالغ كبيرة من المال إلى المدرسة،وال تتحمل المدرسة أية مسؤولية عن
أية أموال أو أشياء ثمينة أو أدوات مدرسية مثل المقلمات أو كتب المكتبة ،على سبيل المثال ،التي تضيع أو تسرق.
تحية العلم
يقوم قسم اللغة العربية بتحية العلم مرتين أسبوعيا في ملعب المدرسة االبتدائية في الساعة  12:26صباحا ً ،كما يتم تدريب
الطالبات على ترديد النشيد الوطني وقراءة القرآن الكريم ،وفي بعض األحيان قد تكون هناك قراءة خاصة أو رقصة أو
عرض تقوم به الطالبات.
الحفالت
ال يسمح باالحتفال بأعياد الميالد في المدرسة ،ويجب أن يقوم ولي األمر بتبليغ مدرسة الصف عندما تخطط إلقامة حفلة
في الفصل ،وإذا رغب أولياء األمور بإرسال وجبة خفيفة صغيرة إلى المدرسة ،فمن الممكن أن يقوموا بذلك أيام الخميس
فقط.
الحيوانات األليفة في المدرسة
ال يسمح بالحيوانات األليفة على أرض المدرسة  ،وهذا يشمل قبل وبعد المدرسة وفي الملعب،وهذا األمر لسالمة ومصلحة
جميع الطالبات الهيئة التدريسية.
الرحالت الميدانية
يتم إرسال إشعار إلى المنزل بقيام المدرسة برحلة ميدانية قبل أسبوع واحد على األقل من الرحلة الميدانية المخطط
لها،وإذا لم يرغب الوالدان بمشاركة ابنتهما ،يجب أن يعلما مدرّسة الصف بذلك على بطاقة اإلذن،وتجري الرحالت
الميدانية من  8:11صباحا ً حتى  2:11بعد الظهر ما لم يتم اتخاذ ترتيبات نقل خاصة وإبالغ أولياء األمور بالتغيير،يجب
على البنات اللواتي ال يحضرن الرحالت الميدانية بناء على اختيار أولياء أمورهن البقاء في المنزل ،وقد ال يسمح
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للطالبات اللواتي تظهرن سلوكا ً متواصالً مخالً للنظام أو غير الئق أو غير متعاون في المدرسة بحضور الرحالت
الميدانية خارج أرض المدرسة ألنهن تمثلن المدرسة وال يسمح للطالبات اللواتي يخضعن للمراقبة السلوكية بحضور
الرحالت الميدانية ويتم إعالم أولياء األمور بهذا األمر في وقت مبكر ،ويرجى االطالع على سياسة االنضباط وقانون
السلوك لمزيد من التفاصيل ،ويكون من النادر القيام بصرف الطالبات في وقت مبكر يوم الرحلة وفي حال حصول هذا،
تقوم هيئة التدريس باالتصال بأولياء األمور بشكل مسبق.
البرامج /العروض
خالل العام الدراسي تكون الفرص متاحة ألولياء األمور لحضور عروض أداء ومسرحيات تؤديها الطالبات ،يرجى
الوصول في الوقت المناسب ،و نظرا لعدد المقاعد المحدود  ،يسمح فقط الثنين فقط من أفراد األسرة الكبار بالحضور وال
يسمح بحضور الخادمات  /المربيات أو األخوة أو األخوات الصغار ،ومن المهم جدا إظهار االحترام لجميع الطالبات
اللواتي عملن بجد ،لذا يرجى البقاء في المقاعد طيلة فترة األداء،وال تغادروا عند انتهاء ابنتكم من أدائها.
التسجيل
يكون توزيع الطالبات في الفصل الدراسي ضمن المسؤولية لهيئة التدريس،ويمكن ألولياء االمور تقديم طلبات لتحديد
المدرّسات ولكنها لن تكون مضمونة ،وال يتم تغيير الفصول بعد بدء المدرسة.
االنسحاب
يجب على أولياء األمور الذين يقررون سحب بناتهن من األكاديمية األمريكية للبنات إبالغ مكتب شؤون الطلبة شخصيا
وخطيا في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يقل عن أسبوع واحد من مغادرتهن ،كما أنهم يحتاجون للحصول على النماذج
الالزمة وقائمة المرجعية لالنسحاب،وينبغي تبرئة كافة االلتزامات (كتب المكتبة ،والكتب المدرسية ،والخزانات،
والرسوم ،الخ) قبل اصدار أي وثائق أو كشوفات عالمات.
رسوم الطالبات
يطلب من كل طالبة أن تحضر  11دينار كويتي إلى المدرسة في شهر سبتمبر إلعطائها لمدرّسة الفصل ،حيث يساعد هذا
المبلغ المدرّسة على شراء كل ما تحتاجه الطالبة خالل العام الدراسي.
جدول أعمال الطالبات
يتم تقديم جدول أعمال للطالبات للعام الدراسي ،ويعد جدول األعمال أداة تواصل مهمة بين البيت والمدرسة وإذا فقدت
الطالبة هذا الجدول ،يتم توفير برنامج ثاني لها بتكلفة قدرها  6دينار كويتي.
حقائب الظهر
ينبغي على الطالبات تنظيف حقائب الظهر باستمرار ،بحيث ال تصبح ثقيلة ،وينبغي ترك المواد واأللعاب ،وغيرها من
األشياء غير الضرورية لليوم المدرسي في المنزل،وتشكل الحقائب ذات العجالت خطراً عند استخدام الساللم.

اجراءات الطوارئ
صفارة اإلنذار المتواصلة-الخطر الداخلي-إخالء المبنى
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في حالة نشوب حريق أو في حاالت إخالء الطوارئ ،ينبغي على كل طالبة مغادرة المبنى بأسرع وأهدأ طريقة ممكنة.
وينبغي على الطالبات التجمع بطريقة منظمة في مواقع معينة .يتم تعليق إجراءات اإلخالء في كل فصل دراسي ،وتتم
مراجعتها على أساس منتظم.
الكتب المدرسية
توفر المدرسة الكتب المدرسية للطالبات على أساس االستعارة .تقع على عاتق الطالبات مسؤولية إعادة جميع الكتب
المدرسية في حالة مقبولة أو تقع على عاتقهن مسؤولية دفع رسوم لألضرار أو لالستبدال .وتشمل الرسوم:
الغرامات على الكتب التالفة:
الكتابة والصفحات الممزقة
هناك الكثير من الكتابة
الكثير من الصفحات الممزقة أو غالف الكتاب

 1.111دينار كويتي
 26.111دينار كويتي
 26.111دينار كويتي

الغرامات على الكتب الضائعة:
يتوقع من الطالبات دفع الثمن الكامل الستبدال وشحن الكتب المدرسية ( 21دينار كويتي).
سياسة االنضباط في المدرسة االبتدائية
هنا في األكاديمية األمريكية للبنات نبذل قصارى جهدنا لتطوير العقول المفكرة والقلوب الرؤوفة .من أجل تشجيع العقول
المفكرة والقلوب الرؤوفة ،نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل إنتاجية وتعلم للجميع.
تعمل الهيئة التدريسية بتنمية المهارات العاطفية واالجتماعية؛ ويعزز بشكل إيجابي سلوك الطالبة المناسب؛ ويستخدم
اإلدارة الفعالة للفصول الدراسية؛ ويوفر استراتيجيات التدخل والدعم المبكر لسوء السلوك؛ ويستخدم وبشكل مناسب
النتائج المنطقية وذات المعنى بما في ذلك الممارسات المد ّعمة.
مسؤوليات الطالبات
يتوقع من الطالبات التعلم واتباع التوقعات السلوكية للطالبة ،واتباع جميع قواعد المدرسة والفصول الدراسية وإظهار
المهارات االجتماعية المناسبة عند التعامل مع كل من الكبار وأقرانهن من الطالبات .عندما ال تقوم الطالبة بتلبية التوقعات
السلوكية ،يتوقع منها العمل على تحسين سلوكها.
توقعات الطالبات السلوكية
 .2كوني بأمان
• أنا مسؤولة ،مثل أي شخص آخر ،عن الحفاظ على األمان في المدرسة.
• أشارك في األنشطة اآلمنة وأبلغ عن أي مخاطر سالمة معروفة
• أساعد في الحفاظ على حرم المدرسة نظيفا ً وآمنا ً
• أبلغ عن أي إزعاج أو مضايقات.
• أتجنب الخصومات اللفظية والجسدية
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 .1كوني محترمة
• أعامل اآلخرين بالطريقة التي أريد أن يعاملوني بها.
• أحترم قواعد وسلطة المدرسة.
• أنا صادقة مع نفسي و مع اآلخرين.
• أتجنب نشر الشائعات أو القيل والقال.
• أحترم حق كل طالبة في أن تكون مختلفة وأبحث عن الخير في األخريات.

 .2كوني مسؤولة
• أتحمل مسؤولية أفعالي.
• اختار كيف أرد على اآلخرين.
• أعيد ما اقترضته للشخص نفسه ،بالحالة نفسها.
• أبذل قصارى جهدي في كل شيء أقوم به.
• أحضر إلى المدرسة بانتظام وفي الوقت المحدد ،وأكون على استعداد للتعلم.
• أساعد في خلق بيئة مدرسية إيجابية.

 .4كوني واعية
• أدرك بيئتي المحيطة ومشاعر اآلخرين.

عواقب سوء سلوك الطالبات
تسعى نتائج االنضباط المدرسي إلى أن تكون متسقة ومعقولة وعادلة وتتناسب مع األعمار ومطابقة لشدة سوء سلوك
الطالبة .ودعما لهذه البيئة ،قام كادرنا بإنشاء وثيقة السياسة العامة التالية .وهي أداة يستخدمها كادر المدرسة التخاذ
قرارات عادلة بشأن سلوك الطالبات.
تخضع ط البات االكاديمية االمريكية للطالبات إلجراء تأديبي ألعمال معينة إذا كانت األعمال متعلقة بالنشاط المدرسي أو
الحضور والتي تحدث في أي وقت ،وتتضمن على سبيل الذكر ال الحصر ،أي من التالي:
● تكون الطالبة على أرض المدرسة
● تكون الطالبة في رحالت ميدانية ،حافلة المدرسة أو في أنشطة متعلقة بالمدرسة
**مخطط مرجعي سريع لسياسة االنضباط
إذا كان لديك أي صعوبة في فهم هذه السياسة ،يرجى االتصال بالمدرسة للحصول على المساعدة.

اإلساءة

المستوى التأديبي

التعريف

المواقف السلبية والسلوكيات واألفعال 2,1,2
سلوك فظ أو غير محترم
تجاه شخص آخر
سوء استخدام ممتلكات االكاديمية االستخدام الخشن أو غير المالئم 2,1,2
لممتلكات األكاديمية
األمريكية للطالبات
الجداالت الشفهية

التحريض

على

الجداالت
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الشفهية 2,1,2

الكذب

العدوانية أو المشاركة المطولة فيها مع
استخدام لغة جسد عدوانية .ال ينتهي
الجدال بسهولة ويبدو أنه يتصاعد ليصل
لعنف جسدي
أي كالم كاذب بقصد التضليل ،بما في 2,1,2
ذلك الكذب عن طريق الحذف

كلمات نابية باللغة العربية واإلنجليزية البذاءات المكتوبة أو الشفهية ،أو 2,1,2
مصطلحات مؤذية ،أو مشوهة للسمعة،
أوعنصرية أو إقصائية باللغة العربية
أو اإلنجليزية للطالبات أو الكادر.
التحريض المستمر على المشاكل بين أي سلوك يهدف لزعزعة ،أو انقسام ،أو 1,2
صرف انتباه ،أو إرباك ،أو إثارة
األقران
غضب ،أو التقليل من شأن أو إزعاج
أي من األقران أو مجموعات األقران
أي سلوك غير مناسب في اختبار 2,1,2 /
الغش
امتحان /واجب منزلي  /إنهاء مشروع
مع نية تقديم عمل ليس ملكاً لها
الخروج من الفصل دون معرفة 2,1
الخروج من الفصل دون إذن
المدرّسة أو موافقتها
الرسم والكتابة والنحت أو وضع 2,1,2
الكتابة على الجدران
عالمات على أي ممتلكات أخرى عدا
ممتلكات الطالب مع أو من دون قصد
إلحاق ضرر
التجول في مناطق ال يسمح التجول فيها 2,1
التجاوز
عدم االلتزام بالزي الرسمي

عدم االمتثال المتكرر بقانون الزي 2,1
الرسمي
وتشمل هذه السلوكيات ولكنها ال تقتصر 2,1,2
على إعادة الحديث والعصيان الصارخ
والجدال
تلقي أو أخذ أو مساعدة شخص ألخذ 1,2
أشياء ليست له
التوقيع أو كتابة رسائل بقصد تمثيل 1,2
شخص آخر
أي عنف جسدي أو عراك ،أو اعتداء 1,2
على شخص ،أو التسبب بأذى جسدي
خطير.
احضار األشياء الخطرة إلى المدرسة 2
مع أو بدون قصد إلحاق األذى

استخدام أشياء كأسلحة

استخدام أي شيء كسالح بقصد الحاق 2
األذى
التفوه بالتهديدات اللفظية بقصد التخويف 2,1
أو الحاق األذى
استخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت 2,1,2
ألغراض غير تعليمية

االزدراء المستمر للكادر
السرقة
التزوير
العنف الجسدي
األسلحة

التفوه بالتهديدات
سوء استخدام التكنولوجيا
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أي شكل من أشكال سوء السلوك غير 2,1,2
المذكورة أعاله

أشياء أخرى

المستوى األول يتم التعامل فورا مع اإلساءات على مستوى غير إداري من قبل أي موظفة في األكاديمية،وتقوم الموظفة باالتصال
بمدرّسة الفصل أو إبالغها،وإذا استمر سوء السلوك ،تنتقل الطالبة إلى المستوى التالي.
المستوى الثاني يتم التعامل فورا مع اإلساءات من قبل أي موظفة في األكاديمية ،وتشمل اإلجراءات الموظفات اإلداريات حيث يتم
االتصال بأولياء األمور ،وإذا استمر سوء السلوك ،تنتقل الطالبة إلى المستوى التالي.
المستوى الثالث يتم التعامل فورا مع اإلساءات من قبل أي موظفة في األكاديمية .وتشمل اإلجراءات الموظفات اإلداريات حيث يتم
االتصال بأولياء األمور ،وإذا استمر سوء السلوك ،توضع الطالبة قيد المراقبة السلوكية أويعلق دوامها أو تطرد.

نتائج المستوى األول
أعضاء الكادر /المد ّرسات
1
تحذير شفهي
اعتذار شفهي
اعتذار خطي
إيقاف مؤقت
الحرمان من استراحة الغداء
التعويض
كتابة الواجب

** االتصال بأولياء األمور

نتائج المستوى الثاني
المد ّرسات

نتائج المستوى الثالث
الناظرة

3
2
االجتماع مع أولياء األمور
تحذير خطي
االتصال بأولياء األمور هاتفياً
تعهد سلوكي
الحرمان المؤقت داخل المدرسة
االجتماع مع أولياء األمور
لمدة نصف يوم *
تعهد سلوكي
الحرمان المؤقت خارج المدرسة
الحرمان من استراحة الغداء
لمدة يوم كامل **
التعويض
التعويض
خدمة المجتمع
الحرمان من الرحالت الميدانية والمناسبات خدمة المجتمع
الناظرة
الخاصة
الحرمان من الرحالت الميدانية
والمناسبات الخاصة
المراقبة السلوكية
المراقبة السلوكية
** االتصال بأولياء األمور
** االتصال باولياء األمور

يمكن أن تشمل العواقب واحدة أو أكثر من اإلجراءات المذكورة أعاله.
*  -ISSالحرمان المؤقت داخل المدرسة ** -OSSالحرمان المؤقت خارج المدرسة
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بطاقة الموافقة
لقد قرأت دليل األكاديمية األمريكية للبنات لعام  ،2112وأفهم مضمون ومعنى المعلومات الواردة فيه ،وأوافق على
اتباع متطلباته.
توقيع الطالبة:
التاريخ:

______________________________
______________________________

توقيع ولي األمر:

______________________________

التاريخ:

______________________________

لقد قرأت وفهمت سياسة انضباط المدرسة االبتدائية لألكاديمية االمريكية للبنات
توقيع الطالبة:

____________________________

التاريخ:

____________________________

توقيع ولي االمر:

____________________________

التاريخ:

____________________________

يرجى نزع هذه الصفحة وإعادتها إلى مدرّسة ابنتك قبل تاريخ  11سبتمبر.
شكرا لمساعدتكم ودعمكم في الحفاظ على المعايير العالية لمدرستنا االبتدائية.
ونحن نتطلع إلى عام دراسي إيجابي ومثمر!
الهيئة التدريسية للمرحلة اإلبتدائية
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