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 CARLETON MIDDLE SCHOOL متوسطة كارلتون 
 8900 15 Mile Road, Sterling Heights, MI   48312  (586) 825-2590 
  
  

 

 

 أیـام تسجیل الطلبة في كارلتون   
 

 طلبة صفوف 8      طلبة صفوف 7            طلبة صفوف 6
    23/8المصادف  الثالثاء                              22/8االثنین الصادف                           22/8المصادف   االثنین              

    )A-Kلاللقاب( –صباحا  9:15-صباحا 8:00             )A-K(لاللقاب   –ظھرا   1:15-ظھرا 12:00             )A-Kلاللقاب( –صباحا  9:15-صباحا 8:00      
 ) L-Zلاللقاب(  –صباحا 10:45-صباحا9:15             ) L-Zلاللقاب( –ظھرا  2:30 -ظھرا 1:15        )       L-Zلاللقاب( –صباحا 10:45-صباحا9:15           

  الثانیة عشر -صباحا11:00 مایسايموساي و طلبة                                                                                                                                             
                                                                                                                                        

ي مدرسة كارلتون. ِاذا كان لد�كم ا��� من طالب  
ي المواع�د المحددة لهم للتسج�ل �ض

ي المدرسة، الرجـاء ِاخت�ار اي من  �جب ع� كافة اول�اء االمور و الطلبة الحضور �ض
للتسج�ل �ض

ي ال�تاب السنوي للمدرسة.    للطالب صورةرس�ة و وضع االوقات المحددة اعالە للحضور. سنقوم بأخذ صور شخص�ة للطلبة لغرض ِاصدار اله��ة المد
الرجاء من الطلبة �ض

ي نها�ة التسج�ل.  س�ستلم الطلبة جدولهم الدرا�ي و االرقام ال��ة للخزانة المدرس�ة ل�ضعوا فيها ال�تب و المعلقات المدرس�ة االخرى سبة لهذا الغرض. ِارتداء مال�سة منا
  �ض

 الرجـاء ان �قوم اول�اء االمور بِا�مال و توقيع كافة االستمارات المرفقة ادناە خالل يوم التسج�ل ا�ضا. 
 

ور�  االستمارات المطل��ة :   ة و ال�ض  �ي
 student verification formاستمارة التحقق من معلومات الطالب و اول�اء االمور    •
ي المدرسة   •

ون�ة �ض   cell phone and Electronic Communication Deviceِاستمارة االستعماالت الصح�حة للهواتف و االجهزة االل��ت
ي الفطور و  • ون�ا بالدخول ع�  الغداء المجانتاستمارة االستحقاق للحصول ع� وجبىت ض (لن �ستحق الجميع الحصول عليها مجانا لهذە السنة) �مكنكم التقد�م ال��ت ني

 :  /https://warren.familyportal.cloud الموقع التا�ي
 و ذلك لمراقبة درجات و سلوك الطالب. (�جب ع� كافة اول�اء االمور فتح حساب خاص بهم) Parent Portalفتح موقع الول�اء االمور  •

 االستمارات االخت�ار�ة
اء صور  ِاضاف�ة للطالب (�كتب الش�ك ا�   • نت ع�:  Lifetouchِاستمارة طلب �ش او �مكنكم الدفع ع�ب االن�ت

info-student-https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/prepay 
ي المدرسة •

ض بالتط�ع �ض  م�ئ طلبات التحقق من الخلف�ة االمن�ة الول�اء االمور الراغبني
اء ال�تاب السنوي للمدرسة(الدفع نقدا فقط)  •  ِاستمارات طلب �ش
ي  •

 الجمع�ة الداعمة للمدرسة بوس�ت كالب (الدفع نقدا فقط)ِاستمارات طلب العض��ة �ض
ي ال��اضة(صفوف  •

اك �ض ض باالش�ت ي للراغبني  فقط) 8و  7قوائم الفحص الطىب

 أول يوم للدوام لهذا العام الدرا�ي هو
 2022/ 8/ 30يوم الثالثاء المصادف 

 
ي الساعة  نصف دوامس�كون  •

ي للمدرسة. يبدأ الدوام الصبا�ي �ض
ي  7:51ل�افة الطلبة لليوم االول و الثايض

ض �ض ي هذين اليومني
 صباحا.  10:59و ينت�ي �ض

 تبدأ خدمات الباصات المدرس�ة لنقل الطلبة(ستتوفر معلومات حول الباصات خالل أ�ام التسج�ل).  •
ي للمدرسة لمعرفة موا •

ويض  /http://school.wcskids.net/carleton  -ع�د بدا�ة و نها�ة اليوم الدرا�ي للمدرسةالرجـاء ز�ارة الموقع االل��ت
 و التجھیزات المدرسیة و الكمبیوتر المحمول للطالب و الحقیبة المدرسیة من الیوم االول للدراسة.  الذي اعطي للطالب في یوم التسجیل  جلب الجدول  •
 لن نقدم وجبة الغداء في ایام نصف دوام. •

 
 *** للطلبة الذین لیس لدیھم جدول دراسي في الیوم االول، الرجاء الذھاب الى الكافتریـا * 

 

  
 Mike Lee, Assistant Principal 

 معاون المدیر، السید مایك لـي 
  

Eric Kausch, Principal 
 المدیر، السید ایریك كاوش                            

 زجتمع مھتم و واثق و ملتزم بالتمیرؤیة متوسطة كارلتون.... ھو م
 مھمة متوسطة كارلتون ھي تقییم الفرد و االحتفال بالتعلیم



 
 

 ، یرمن زاویة المد
ر العام الدراسي الماضي، بصحة جیدة. بینما استذك تمتع بمناخ والیة مشیكان وو ال یكون الجمیع قد تمتع بأشھر العطلة الصیفیة بعیدا عن المدرسةاوال، اَمل ان 

نتھاء جائحة كورونا، فِانني جوا امنا و داعما لتعلیم كافة الطلبة. لذلك من اجل ضمان تعلیم كافة الطلبة بعد اِ  بتوفیر متوسطة كارلتون  تبقى اولویة ھي استمرار
نني اشجع كافة اولیاء االمور بمراقبة حیاة ابنائكم ، لذلك اِ اتاود ان اضیف بأن السنوات الدراسیة للطالب في ھذا العمر ھي سنوات حرجة و ملیئة بالتحدی

االخرى. لتكنلوجیة تخدامات االسوالة/ و مواقع التواصل االجتماعي و اٍ االجتماعیة و رفاھیتھم. ان الجزء المھم من ھذه المراقبة ھي المراقبة الدائمة لھواتفھم الج
بدون اِشراف مستمر و ھم یستخدمون التكنلوجیا و وسائل التواصل   في ھذا العمر الحرج  یحدث الكثیر من االمور الجیدة اذا تركتم اوالدكمال نتوقع ان 

اطفي و السلوك، لذلك اِذا  االجتماعي و التكنلوجیا بدون رقابة من قبلكم. نحن بحاجة الى دعم طلبتنا االعزاء في مجاالت التعلیم  االكادیمي و االجتماعي و الع
تكون شریك لكم لمساعدة اوالدكم على التعلم و النمو و التغلب على المصاعب التي تواجھكم. نحن نعمل ھنا احتجتم الى مساعدة، الرجاء االعتماد على المدرسة ل 

 بجانبكم للتشجیع  و مساعدة اوالدكم على النمو و النضوج و التعلم.
 

ھي افضل طریقة لكي تكونون على علم تام و درایة من الضروري جدا فتح و اِستخدام حساب او موقع االباء االلكتروني اي بیرنت بورتال. بیرنت بورتال انھ 
یمیل او ارقام ھواتفكم لما یحدث في المدرسة فیما یخص درجات اوالدكم. كذلك الرجاء اعالمنا اول بأول بالتغییرات التي تطرأ على عناوینكم االلكترونیة اي اال

ولي االمر في استمارات التسجیل/ او االیمیل المتوفر لدینا و  الذي یضعھ  مور عبر الھاتفخالل العام الدراسي. الننا عادة ما نرسل رسائل مسجلة الى اولیاء اال
حول القاء الضوء على ما یجري في مدرسة كارلتون و عن ماذا یتعلم بموافقتكم المسبقة. كذلك اِنني اقوم و في كل یوم جمعة، بِارسال رسالة الكترونیة اي ایمیل 

و الصفحة   carletoncoltswcsع�   و صفحة اال�ستكرام CarletonColts@بوع، و كما لدینا صفحة التوتر الخاصة بمدرستنا على الطلبة ھنا خالل ذلك االس
ون�ة للمدرسة، كل ذلك و الم��د ل�ي يتمكن اول�اء االمور من الحصول ع� المعلومات المهمة للمدرسة. باالضافة ا� ذلك، �ستخدم  الطلبة ع�  ال�ادر التعل��ي و   الال��ت

نت و مستودع ل�افة الواجبات و االمتحانات.  ، كموقع لحصول الطلبة ع� واجباتهم المدرس�ة ع�ب االن�ت ي  السواء، موقع سكولو�ب
 

برنامج تكمیلي و اِضافي یة مشیكان. ان برنامج تایتل ون ھو وزارة التعلیم في وال تل ون المالي و الذي منح لھا من قبلتضم مدرسة كارلتون على برنامج تای
الوالیة. یمكننا من خالل ھذه یمنح من قبل الحكومة الفدرالیة و التي توفر المنح المالیة لمدارسنا لمساعدة الطلبة للوصول الى المستویات العلمیة المطلوبة من قبل 

اال عن طریق المعونة من   اصة و التي ال یمكن الحصول علیھاالمنحة من تزوید طلبتنا االعزاء بدروس خاصة و فرص تعلیمیة و الحصول على المصادر الخ
في مجاالت القراءة و  الوالیة. ھذا یعني بأن الكادر التعلیمي في متوسطة كارلتون یقیم بصورة دائمة متطلبات و اِحتیاجات الطلبة و یضعون اھداف مھمة للطلبة

قائمة على اساس  تأسیس و تنفیذ برامجة كافة. تساعد ھذه المنحة المالیة من قبل الحكومة الفدرالیة على الكتابة و الریاضیات و العلوم و االجتماعیات لمنفعة الطلب
من بین ھذه البرامج المقدمة للطلبة و البحوث لمساعدة الطلبة و الشبیبة الذین یحتاجون الى مساعدة علمیة و التحدث الى كافة االطراف المسؤولة بھذا الشأن. 

ھي مساعدة الطلبة في مادة الریاضیات و دعم الطلبة في مادة القراءة و البرامج اي المدارس   1االن بسبب المنحة المالیة من برنامج تایتل  التي ھي قائمة
لمھنیة للكادر التأكد من صحة المعلومات التالیة من المدرسة للتأكد من المؤھالت ا ، الحق طلبالصیفیة. بموجب ھذا القانون الفدرالي، لكم كأولیاء امور

 التدریسي لمعلمي اوالدكم:
 ما اِذا كان المعلم قد استوفى كافة متطلبات الوالیة من ناحیة التأھیل/ اِجازة التدریس للمرحلة الدراسیة/ تدریس مادة معینة. )1
 ما اِذا كان للمعلم تصریح مؤقت للتدریس او سماح للتدریس. )2
 العلیا/ الدرجات و مجاالت االنضباط.تخصصات المعلم و شھادات الدراسات  )3
 خدمات و مؤھالت لمساعدي المعلمین )4

لومات حول یعتبر كافة اعضاء الكادر التدریسي في كارلتون، مؤھال تأھیال عالیا في كافة المواد التعلیمیة التي یقومون بتدریسھا. للمزید من المع
 ! مدرسة المهور. نرا�م ق��بـا و تح�ا 2590-825 (586)ھاتف ھذه المعلومت و غیرھا من االمور، الرجاء االتصال برقم ال

 
 
 


