Thomas Jefferson Middle School
نتعلم م ًعا كً نفهم و ُنطوّ ر أنفسنا ،ومستقبلنا ،وعالمنا.

مرح ًبا طالب مدرسة  Jefferson Middle Schoolوأُسرهم،

من الصعب أن نصدق أننا على بعد أسبوعٌن فقط من فتح أبواب مدرسة  Jefferson Middle Schoolللعام الدراسً
 ،2019-2020حٌث ٌبدأ التوجٌه الخمٌس  29أغسطس  ،2019وٌكون الٌوم الدراسً األول الثالثاء الموافق  3سبتمبر
 .2019نود الترحٌب بجٌراننا الصغار فً مدرسة  Alice West Fleet Elementary Schoolاالبتدائٌة حٌث
سٌنتقلون إلى مبناهم الجدٌد ونتطلع لرؤٌة معلمً وموظفً مدرسة  Jeffersonلدى عودتهم خالل األسبوع الذي ٌبدأ فً
 19أغسطس  .2019وفً انتظار هذه التوارٌخ ،نجد أنفسنا منشغلٌن وراء الكوالٌس وفً المجتمع بالعمل على جمٌع
الجبهات لضمان انتقال سلس.
ٌُسعدنً اإلعالن عن إعادة فتح المدخل الرئٌسً للباب األمامً لمدرسة  TJMSوكذلك مداخل مستوٌات الصفوف الفردٌة
لدٌنا! سوف تقوم الحافالت المدرسٌة بإنزال الطالب فً مسار الحافالت الجدٌدة بجوار المدخل الرئٌسً واصطحابهم منه.
باإلضافة إلى ذلكٌ ،وجد مسار جدٌد إلنزال الطالب واصطحابهم خاص بأولٌاء األمور/األوصٌاء بجوار مدرسة Alice
 West Fleet Elementary Schoolاالبتدائٌة على طرٌق  .S. Old Glebe Roadسوف ٌستخدم الطالب
ممرات من الحافلة ومن المسار الخاص بأولٌاء األمور/األوصٌاء إلنزال الطالب واصطحابهم للوصول إلى مداخل الصفوف
الخاصة بهمٌ .مكن لراكبً الدراجات استخدام رفوف الدراجات الموجودة بالقرب من المدخل األمامً الرئٌسً لتأمٌن
الدراجات .عند الوصول ،سٌدخل الطالب مبنى المدرسة وف ًقا لصفهم:
» الصف السادس – باب رقم 17
» الصف السابع – باب رقم 16
» الصف الثامن – باب رقم 15
وعند المغادرة ،سٌخرج الطالب من األبواب المالئمة لمستوى صفهم.
لمساعدة ُ
األسر على االستعداد للٌوم الدراسً األول ،عمِلنا مع مكاتب النقل فً مدارس أرلٌنغتون العامة وإدارة النقل فً
مقاطعة أرلٌنغتون لوضع إجراءات الوصول والمغادرة لطالب مدرسة  Thomas Jefferson Middle Schoolللعام
الدراسً  .2019-2020نشجعكم على مراجعة هذه الوثٌقة الشاملة وغٌرها من الموارد على اإلنترنت فً أقرب وقت
ممكن.
ونشكر رابطة أولياء األمور والمعلمين ( )PTAومجتمع  Jeffersonبأكمله على دعمكم .ونتطلع للعمل مع الطالب،
ُ
واألسر ،والموظفٌن فً األسابٌع المتبقٌة من الصٌف لضمان بداٌة ناجحة للعام الدراسً .2019-2020

المدٌرة كٌشا بوغان
keisha.boggan@apsva.us

JEFFERSON MIDDLE SCHOOL
تحديث النقل للعام الدراسي 2019-2020
يبدأ اليوم الدراسي األول في اللحظة التي يغادر فيها الطالب منازلهم ،لذلك سواء كان الطالب سيستقلّون الحافلة ،أو
سيرا على أقدامهم ،أو يركبون الدراجات ،فمن المهم لألُسر أن تخطط وتختبر رحالت الذهاب والعودة في وقت
يذهبون ً
مبكر .لدعم تخطيط رحالت الذهاب والعودة ،يشتمل تحديث النقل للعام الدراسي  2019-2020على نقاط أساسية من
وثيقة إجراءات الوصول والمغادرة للطالب وغيرها من المعلومات التي تحتاج لمعرفتها حول النقل من وإلى مدرسة
 ،Jefferson Middle Schoolوموارد محددة حسب طريقة النقل ،وأدوات وإرشادات سالمة النقل للجميع:
الحافلة المدرسية
سٌتم تخصٌص حافلة مدرسٌة لجمٌع الطالب المقٌمٌن فً منطقة مؤهلة لخدمة حافالت ( Jeffersonراجع الجزء األسمر من خرٌطة المناطق
المؤهلة لخدمة الحافالت) وسٌتم تشجٌعهم على ركوب الحافلة المدرسٌة.
 سٌتم إرسال تخصٌصات الحافالت المدرسٌة للعام الدراسً  2019-2020عبر البرٌد بحلول الخمٌس  22أغسطس .كما ستتوفر
التخصٌصات أٌ ً
ضا على .ParentVue
 بالنسبة لطالب  Jeffersonالذٌن انتقلوا إلٌها من مدارس مجاورة لمنازلهم ،فسٌتم تخصٌص "نقاط تجمع” مركزٌة أو محطات قرٌبة
لحافالتهم داخل حدود  .Jeffersonسٌتم تعٌٌن الطالب إلى المحطة األقرب لمنازلهمٌ .توفر مزٌد من المعلومات حول نقاط التجمع
على اإلنترنت.
 تم نشر معلومات عامة عن النقل بحافالت مدارس أرلٌنغتون العامة للعام الدراسً  2019-2020على اإلنترنت.
 ستتجمع حافالت  Jeffersonالمدرسٌة وتقوم بإنزال الطالب واصطحابهم من حلقة الباص الواقعة فً الركن الشمالً الغربً من
الحرم المدرسً ،أمام ساحة الدخول الرئٌسٌة .راجع الخرٌطة “أ” فً صفحة  4من إجراءات الوصول والمغادرة للطالب.
 للمزٌد من التفاصٌل ،راجع قسم الحافلة المدرسية (صفحة  )2من إجراءات الوصول والمغادرة للطالب بمدرسة .Jefferson
المشي/ركوب الدراجات
نشجع الطالب المقٌمٌن فً المناطق المحٌطة بمدرسة  Jeffersonوالتً ال تتوفر لها خدمة الحافالت (راجع الجزء الوردي من خرٌطة
المناطق المؤهلة لخدمة الحافالت) على المشً أو ركوب الدراجات .فٌما ٌلً بعض الموارد لمساعدتك فً التخطٌط:
 تم تلخٌص مبادئ توجٌهٌة محددة فً قسم المشي وركوب الدراجات إلى المدرسة (صفحة  )1من إجراءات الوصول والمغادرة
للطالب.
 تتوفر رفوف الدراجات فً مواقع متعددة فً الحرم المدرسً .راجع الخرٌطة “أ” فً صفحة  4من إجراءات الوصول والمغادرة
للطالب لمعرفة مواقع الرفوف.
السيارات العائلية
ُ
تشجع مدارس أرلٌنغتون العامة األسر على استكشاف جمٌع الخٌارات الممكنة للذهاب من وإلى المدرسة ،واستخدام وسائل النقل الصحٌة
الخضراء قدر اإلمكان .إذا كنت مضطرً ا للقٌادة ،فٌرجى العلم بما ٌلً:
 سٌتم صف السٌارات العائلٌة وتوزٌعها على طول طرٌق  .South Old Glebe Roadراجع الخرٌطة “ب” فً صفحة  5من
إجراءات الوصول والمغادرة للطالب بمدرسة .Jefferson
ٌ جب أن تقوم السٌارات العائلٌة بإنزال الطالب واصطحابهم بجوار الرصٌف وفً المنطقة المحددة إلنزال الطالب واصطحابهم .ال
ٌُسمح للطالب بالخروج من السٌارة على الطرٌق.
 سوف تساعد العائالت فً تج ُّنب  /تقلٌل تكدُّس السٌارات أثناء الوصول والمغادرة من خالل مشاركة السٌارات قدر اإلمكان و/أو تحدٌد
ْ
فعلت العدٌد من العائالت أثناء فترة اإلنشاء بٌن عا َمً
مواقع بعٌدة بعض الشًء عن محٌط المدرسة إلنزال الطالب واصطحابهم (كما
 2017و.)2019
 منطقة وقوف سٌارات الزوار :سوا ًء كنت قادمًا إلى المبنى لغرض سرٌع (اصطحاب طالب أو إنزال شًء ما) أو لحضور اجتماع أو
فعالٌة مدرسٌةٌ ،رجى استخدام خٌارات وقوف السٌارات التالٌةٌ .مكنك إٌقاف السٌارة على طول شارع  2nd Streetأو بالقرب منه



قبل الساعة  9:00صباحً ا ،وفً طرٌق  S. Old Glebe Roadبٌن الساعة  9:00صباحً ا والساعة  2:00ظهرً ا .كما أن الزائرٌن
مدعوون إلٌقاف سٌاراتهم فً المرآب بعد الساعة  4:00مسا ًء إذا كانت هناك مساحات متاحة .تتوفر أماكن لوقوف السٌارات تتوافق
مع قانون األمرٌكٌٌن ذوي اإلعاقة على جانب المسرح من مدرسة  .Thomas Jefferson Middle Schoolباإلضافة إلى ذلك،
تتوفر مواقف عامة للسٌارات أٌ ً
ضا فً المنطقة المجاورة لمالعب التنس.
تم تلخٌص مبادئ توجٌهٌة مهمة فً قسم إنزال الطالب واصطحابهم في السيارات الخاصة (صفح َتً  )2-3من إجراءات الوصول
والمغادرة للطالب فً مدرسة .Jefferson

دعم النقل والسالمة
لمساعدة طالبنا وأُسرهم ،ستحصل  Jeffersonعلى الدعم من:
 مسؤول تنظٌم عبور الطالب العائد التابع لشرطة مقاطعة أرلٌنغتون والذي سٌتمركز عند تقاطع طرٌق South Old Glebe Road
وشارع  South 2nd Streetفً وقت الوصول والمغادرة كل ٌوم.
 منسّق النقل المدرسً لدٌنا جٌرٌمً سٌجل ،والذي ٌمكن االتصال به على الرقم .703-228-5904
دعم إنفاذ القانون
عم ْ
ِلت مدارس أرلٌنغتون العامة مع شرطة مقاطعة أرلٌنغتون لتوقع ودعم احتٌاجات سالمة النقل من خالل:
 وضع عالمات رسائل متغٌرة فً مواقع متعددة فً جمٌع أنحاء المقاطعة مع رسائل لتنبٌه السائقٌن بشأن افتتاح المدرسة (بدءًا من
أغسطس ،عقب معرض مقاطعة أرلٌنغتون)
 القٌام بجهود اإلنفاذ قبل افتتاح المدرسة (بدءًا من أغسطس)
 تمركز الضباط عند التقاطعات الرئٌسٌة خالل األسبوع األول من الدراسة
إرشادات سالمة النقل
ُّ
عند السفر من وإلى المدرسة وبالقرب منهاٌ ،رجى تذكر ما ٌلً:
ً
 ابقَ
متٌقظا وانتبه إلى محٌطك سواء كنت تقود سٌارة ،أو تمشً على قدمٌك ،أو تركب دراجة
 افصِ ل أجهزتك المحمولة وقم بإزالة سماعات األذن
 اعبُر الطرٌق من األماكن التً تحمل عالمة عبور الطرٌق للمشاة
 اتبع جمٌع العالمات التنظٌمٌة وإشارات المرور
ٌرجى زٌارة صفحة الطرق اآلمنة للمدرسة  Safe Routes to Schoolالخاصة بمدارس أرلينغتون العامة على الويب للحصول على
قائمة كاملة باقتراحات األمان وموارد النقل النشطة لجمٌع األنماط.
تر َّقب المزٌد من المواد الخاصة بمدارس أرلٌنغتون العامة والطرق اآلمنة للمدرسة والتً ستتوفر لك عبر  Peachjarبعد بدء الدراسة.
أدوات وموارد سالمة النقل
تأتً السالمة على رأس أولوٌاتنا .الموارد التالٌة متوفرة ونشجعك على استخدامها:
موارد على اإلنترنت (يتم نشرها على موقع  Jeffersonعند توفرها)
 oخرٌطة المناطق المؤهلة لخدمة حافالت Jefferson
 oأماكن إنزال الطالب من الحافالت المدرسٌة/الخرٌطة “أ”
 oالوصول إلى الحرم المدرسً عند المشً/ركوب الدراجات وأماكن وقوف الدراجات/الخرٌطة أ"
 oخرٌطة إنزال الطالب واصطحابهم بالسٌارات العائلٌة/الخرٌطة “ب”
 oموارد الطرق اآلمنة للمدرسة
 oسالمة المشاة
 oسالمة الدراجات
 oمعلومات الحافلة المدرسٌة (سهلة التكٌف بما ٌالئم المدرسة اإلعدادٌة)
 oمعلومات قطار الدراجات (سهلة التكٌف بما ٌالئم المدرسة اإلعدادٌة)
 oفرص التموٌل (المنح الصغٌرة من الطرق اآلمنة للمدرسة)

األدوات واللوازم
سترات عاكسة للموظفٌن/اآلباء المتطوعٌن
أدلة الجٌب  ShareVaRoadsلألُسر/الموظفٌن باللغتٌن اإلنجلٌزٌة واإلسبانٌة
االستعداد المسبق
تلتزم مدرسة أرلٌنغتون العامة بالعمل مع عائالت  ،Jeffersonوالموظفٌن ،والمجتمع لجعل انتقالنا إلى العام الدراسً  2019-2020سلسً ا
قدر اإلمكان ،ودعم افتتاح مدرسة  Alice West Fleetاالبتدائٌة ،وضمان وصول جمٌع طالبنا إلى المدرسة بأمان وفً الوقت المناسب.
وقد عمِلنا عن كثب مع مسؤولً مدرسة  Fleet Elementary Schoolاالبتدائٌة ،والموظفٌن ،واألُسر لتبسٌط إجراءات الوصول والمغادرة
وتسهٌل استخدام مساحة وموارد النقل المشترك .ألغراض التخطٌطٌ ،رجى مالحظة جدول الٌوم الدراسً لمدرسة :Fleet School
الٌوم الدراسً العادي 9:00 :صباحً ا –  3:41مسا ًء
االنصراف المبكر 1:26 :مسا ًء
تأخٌر لمدة ساعتٌن 11:00 :صباحً ا

برنامج الٌوم الممتد:
صباحً ا  7:00صباحً ا –  8:45صباحً ا
مسا ًء  3:41مسا ًء –  6:00مسا ًء
األنشطة اإلثرائٌة/األندٌة بعد الٌوم الدراسً 3:45 :مسا ًء –  4:45مسا ًء

عندما يتعلق األمر بالسالمة ،فإن علينا جمي ًعا دور نؤديه ،ومهما قُلنا فلن نستطيع التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية االستعداد المسبق .أنت
تعرف األفضل لك ولطالبك ،لذا فنحن نشجعك على االستفادة من موارد وفرص النقل هذه في األسابيع المقبلة لرسم خريطة الذهاب والعودة من
سيرا على األقدام ،أو بالدراجة ،أو بالحافلة المدرسية.
المدرسة ،سواء ً

