
 

و ناشفيل العامة  مدارس متر

 22-2021دليل الطالب و الوالدين لعام 

 

 

 

 . WWW.MNPS.ORG/HANDBOOK الرجاء قراءة الدليل عىل الموقع

 نماذج اإلذن

يحتوي دليل الطالب و الوالدين عىل عدة 
نماذج تستوجب إطالع الوالد/ة أو الوصي 

الرجاء اإلطالع عىل عليها و اإلستجابة لها . 
 10النماذج و إرسالها قبل يوم الجمعة هذه 

/أيلول ،  نت عىل  2021سبتمبر عىل اإلنبر
 . permissions.mnps.org الموقع

  دليل الطالبإىل الوصول 
 و الوالدين 
 و اإلقرار بقراءته 

 نموذج 
 الحضور و التغّيب/التهرب 

 19-فحص مرض كوفيد  

  اإلنسحاب من معلومات الطالب
 المحمية 

الحقوق التعليمية بموجب قانون 
 لألرسة و الخصوصية

 تفضيالت األذون 

انالفحوصات الطبية ، برنامج ال) بّ ،  رُّ
التكنولوجيا ، استخدام الكمبيوتر 

المحمول/الجهاز ، و خدمات العمل 
ي المدرسة(

 اإلجتماعي ف 

  أذون وسائل اإلعالم 

  اإلنسحاب من إستبيان دائرة الصحة
ي ناشفيل حول السلوكيات 

 
العامة ف

 2021خطرة لدى الشباب لعام ال

  نموذج اإلنسحاب من إستبيان بيئة
 المدرسة

  الحالة العسكرية للوالدين و الوصي
ي 
 
 القانون

 

 تستطيع األرس أن تطلب نسخة 
ً
*أيضا

مطبوعة من هذه النماذج من مدارس أطفالها 
و  ي مدارس متر

أو مركز معلومات األرسة ف 
 ناشفيل العامة . 

امج  المصادر/الموارد و التر
  المجتمعية

 أشكال الدعم 
 لجميع الطالب

 معلومات حول 
 اإلنضباط/التأديب

 السياسات 
 و اإلجراءات العامة

نت            WWW.MNPS.ORG/HANDBOOKعىل اقرأ الدليل عىل اإلنتر

و ناشفيل العامة للعام الدراسي  ي مدارس متر
تب دليل الطالب و الوالدين ف 

ُ
و ناشفيل العامة ، مجلس التعليم العام ، و  22-2021ك بموجب سياسات مدارس متر

ي والية تينيسي . 
بية و التعليم ف   قواني   وزارة التر

وبوليتان ناشفيل العامة عىل أساس العرق، الدين، ال ، اللون، العمر و/أو اإلعاقة ال تمت   مدارس متر ، األصل القومي معتقد، الجنس، الهوية الجنسية، الميل الجنسي

ي إجراءات التشغيل أو التوظيف . 
ي القبول أو الدخول اىل برامجها، خدماتها، أو أنشطتها أو تشغيلها. كما إنها ال تمت   ف 

 ف 

 PERMISSIONS.MNPS.ORG    الكاملة عىلنماذج اإلذن 

و ناشفيل العامة الموجود عىل  ي مدارس متر
يحتوي دليل الطالب و الوالدين ف 
ي 
ون  نت عىل الموقع اإللكتر عىل  www.mnps.org/handbookاإلنتر

 معلومات مهمة لكي تراجعها أنت و طفلك . 

بحث فيه ، و وضع عالمة فيه لكي من السهل الوصول إىل دليل الطالب و الوالدين ، ال

 من المكان الذي توقفت فيه . فالدليل مصمم ليكون كمرجع تستطيع أنت و 
ً
تراجعه الحقا

 طفلك إستخدامه مع مرور العام الدراسي . 

ي هذا الدليل
 
 ما الذي ستجده ف

ي هذا الدليل قد ال تنطبق عليك و عىل طفلك ، إال أنه يوجد 
 بالرغم من أن جميع المواد ف 

فيه من المعلومات ما قد يساعدك عىل التفاعل مع مدرسة طفلك و عىل أن تكون أفضل 

 منارص إلحتياجات طفلك التعليمية ، بما فيها

 

 

ة ناشفيل العامة  تابع مدارس مبر

www.mnps.org 

facebook.com/ 

MetroSchools 

@MetroSchools 

@MetroSchools 

و ناشفيل العامة  اتصل بمدارس مبر

 مركز معلومات األرسة

615-259-INFO (4636) 

familyinfo@mnps.org 

2601 Bransford Ave. 

Nashville, TN 37207 

 Berry Rd))استخدم المدخل الواقع عىل شارع 

 اإلثني   إىل الجمعة
 إىل  7:30الساعة 

ً
 .  4:30صباحا

ً
 عرصا

 

Arabic 
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