
 

VJA 101:  
موضوًعا لألهالي والطالب   15

 الجدد 

 
يتعين على الطالب إظهار   تتوفر الحافالت لجميع الطالب، ويأتي معظم طالب السنة األولى إلى الحرم المدرسي بالحافلة.  النقل: .1

كما يمكن استخدام بطاقات   الوقت. بطاقتهم المدرسية من أجل ركوب الحافلة، لذا يرجى تذكير الطالب باالحتفاظ بها معهم طوال  

عادةً ما تُجرى تعديالت على مسارات الحافالت في بداية العام، لذا ال تتردد في   التعريف اإللكترونية )على هاتف الطالب(. 

يمكن ألولياء األمور أيًضا اصطحاب الطالب   االتصال بمكتب العميد لطرح أي أسئلة أو شواغل بخصوص ركوب الحافالت. 

يستطيع أولياء األمور توصيل أبنائهم حتى أمام المدرسة عند البحيرة، أو خلف المدرسة عند المدخل   ى المدرسة.من وإل

ويقتصر مكان   يرجى الحضور باكًرا في حالة توصيل الطالب ألن حركة المرور تكون مزدحمة خالل هذا الوقت.  الرئيسي.

 بي خلف المدرسة.اصطحاب الطالب بعد المدرسة على موقف السيارات الجنو

 

 

T-معظم الطالب لديهم ستة فصول أكاديمية، وفترة واحدة في قاعة الدراسة/الغداء، وحصة واحدة تُسمى "فترة  الجدول المعتاد: .2

Bolt" (T-Bolt Time.)  صباًحا. وتنتهي فصول    8:00يجب أن يكون الطالب في فصول الحصة األولى بحلول الساعة

  2027الصفحة اإللكترونية لخريجي عام مساًء. انظر نماذج جداول طالب السنة األولى على   003:الحصة الثامنة في الساعة 

 . صفحة متطلبات التخرج واختيار المقررات الدراسيةمن المفيد أيًضا زيارة  لمعرفة ترتيبات الجدول المختلفة. 

 

 

هذا يعني أن الحصة األولى ال تبدأ حتى   تتأخر بداية اليوم الدراسي في جميع أيام األربعاء تقريبًا.  بدء أيام األربعاء متأخًرا: .3

ال يزال موعد خروج الطالب في   في أيام األربعاء. T-Boltر أو فترة صباًحا. وال يوجد فصول الحصة صف 9:30الساعة  

   مساًء. وتُعدل مسارات الحافالت وفقًا لذلك في األيام الدراسية التي تبدأ متأخًرا.  3:00

 

 

صباًحا بداًل من   7:00الطالب الذين يختارون جدواًل يتضمن الحصة صفر سيبدأ يومهم الدراسي في الساعة  الحصة صفر: .4

يوصى بفصول   ال توجد فصول الحصة صفر في أيام األربعاء.  صباًحا، وبذلك تسنح لهم الفرصة لحضور فصل إضافي. 8:00

تتوفر  الحصة صفر فقط للطالب الذين ال يمانعون في االستيقاظ باكًرا ويريدون دراسة أقصى عدد من المقررات الدراسية. 

 الحصة صفر. الحافالت للطالب الذين يحضرون فصول  

 

 

العديد من وسائل الدعم واإلجراءات التدخلية للطالب، ويكون الكثير منها خالل الفترة    VJAتقدم مدرسة  :BOLT -Tفترة  .5

يشبه   في معظم أيام اإلثنين، تكون الحصة المقررة للطالب خالل هذا الوقت هي حصة إرشاد.  ". T-Boltالثانية؛ ما نسميه "فترة 

سيتناقشون في جميع األمور؛ بدًءا من الفعاليات القادمة حتى أساليب التأمل   يلتحقون به لمدة أربع سنوات. ذلك فصاًل أساسيًا س

في أيام الثالثاء والخميس والجمعة، يتعين على الطالب التسجيل لمقابلة أحد معلميهم أو الذهاب إلى الموارد األخرى أو   الواعي. 

 سيتعلم الطالب كيفية التسجيل عند بدء الدراسة.  األماكن الهادئة الستكمال عملية تعلمهم.

 

 

معظم طالب السنة األولى لديهم ½ ساعة للغداء و½ ساعة في قاعة الدراسة خالل نفس مدة الفصل   قاعة الدراسة والغداء: .6

ة األول  بعض الطالب يتناولون الغداء خالل نصف الحص البالغة ساعة واحدة، في الحصة الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

دقيقة   30نظًرا ألن وقت األكل  ويذهبون لقاعة الدراسة في النصف الثاني، وبعضهم يذهبون لقاعة الدراسة أواًل ثم الغداء ثانيًا.

فقط، فإننا نشجع الطالب على إحضار الغداء معهم في أول بضعة أيام من الدراسة حتى يمكنهم معرفة طول طوابير الغداء ثم  

ال   يشتري بعض الطالب الغداء يوًما واحدًا أو يومين في األسبوع ويحضرون غداءهم في األيام األخرى. . يخططون وفقًا لذلك

  .Skywardيدفع الطالب ثمن الغداء من خالل "تحميل" المال إلى بطاقاتهم التعريفية عبر  تُقبل األموال النقدية في قاعة الغذاء. 
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جانية ومخفضة التكلفة سيستخدمون بطاقاتهم التعريفية أيًضا، لكنهم لن  الطالب المؤهلون للحصول على وجبة الغداء الم

 يضطروا إلى "تحميل" المال إلى بطاقاتهم التعريفية.  

 

 

طولها ست دقائق، مما يتيح للطالب متسعًا من الوقت للمرور بخزائنهم    VJAالفترات االنتقالية في مدرسة  الفترات االنتقالية: .7

ستصدر نغمة تحذيرية قبل بدء كل فصل   أو دخول الحمام أو التحدث مع المعلم أو ملء زجاجات المياه أو تناول وجبة خفيفة.

   يُتَوقع من الطالب أن يكونوا موجودين في الفصل قبل أن يدق الجرس. بدقيقة واحدة.

 

 

تقدمه المدرسة،   Chromebookلديه جهاز   VJAكل طالب في مدرسة  والهواتف المحمولة: CHROMEBOOKأجهزة  .8

  يجب أن يستخدم الطالب األجهزة المقدمة من المدرسة، ألن األجهزة الخارجية غير مسموحة. وسيستخدمه كل يوم في المدرسة.

  ألولى، وسيستخدم الطالب هذا الجهاز خالل األربع سنوات كلها. في اليوم األول لطالب السنة ا Chromebookتُقدَم أجهزة 

تندرج   . Chromebookقسم التكنولوجيا لدينا متاح لمساعدة الطالب بخصوص أي مشكلة في البرمجيات أو تلف في أجهزة  

كن الطالب من  لذلك، سيتم الخاصة بالطالب ضمن الرسوم السنوية التي يدفعها أولياء األمور.   Chromebookتكلفة أجهزة 

يُسمح بوجود الهواتف المحمولة في الحرم   الخاصة بهم بعد التخرج في المدرسة الثانوية. Chromebookاالحتفاظ بأجهزة 

انتبه لتعليمات المعلمين بشأن سياسة فصلهم في استخدام الهاتف    المدرسي، لكن غير مسموح باالستخدام الشخصي خالل الحصة.

 خر. ألنها قد تختلف من فصل آل

 

 

( بدًءا من  Texas Instrumentيجب أن يكون جميع الطالب لديهم آلة حاسبة بيانية من تكساس إنسترومنتس ) اآلالت الحاسبة: .9

 TI-84، أو TI-84 Plus C Silver، أو TI-84 plus CEوتتضمن اآلالت الحاسبة البيانات المقبولة طراز  السنة األولى.

Plus Silver أو ،TI-84 Plus .   الطالب الذين يتلقون وجبة الغداء المجانية ومخفضة التكلفة ستتاح لهم فرصة استئجار آلة

 سيتم إرسال المزيد من المعلومات إلى األهالي خالل الصيف.  حاسبة مجانًا من خالل قسم الرياضيات.

 

 

  VJAل قصيرة وأقفااًل خاصة بمدرسة سيتلقى الطالب قمصانًا قصيرة األكمام وبناطي (:PEاألزياء الموحدة للتربية البدنية ) .10

ال   وتندرج تكلفة هذه األغراض ضمن الرسوم المدرسية خالل السنة األولى. لمادة التربية البدنية، خالل األسبوع الدراسي األول.

دمة من مدرسة  يمكن فقط استخدام األقفال المق تقدم المدرسة البناطيل الرياضية والقمصان طويلة األكمام، لكنها متاحة لشرائها.

VJA  .لخزائن مادة التربية البدنية 

 

 

يأتي معظم الطالب إلى المدرسة بحقيبة ظهر، ويحملها الكثير من الطالب طوال اليوم كوسيلة للحد من عدد   حقائب الظهر: .11

 أدنى.  لكننا نشجع الطالب على استخدام خزائنهم بين الفصول أو بضع مرات في اليوم كحد   مرات ذهابهم إلى خزائنهم. 

 

 

سيُقدَم لكل طالب بالسنة األولى مخطط الطالب ومجلدات مرمزة باأللوان لكل مادة دراسية بهدف   المخططات والمجلدات: .12

  مساعدته على تخطيط وتنظيم جدوله وواجباته المدرسية وتحديد أولوياتها. سيشرح المعلمون للطالب كيفية استخدام هذه المواد. 

ور في ذلك بالتأكد من إحضار الطالب هذه المخططات والمجلدات إلى المدرسة كل يوم، وأن يطلبوا  يمكن أن يساعد أولياء األم

 من الطالب رؤية مخططاتهم مساًء لتعزيز العادات الجيدة بشأن التخطيط والدراسة. 

 

 

ينبغي للطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة أكاديمية التحدث أواًل مع معلمهم و/أو التسجيل لمقابلة المعلم خالل   الدعم األكاديمي: .13

بعض   يمكن أن يسّجل الطالب أيًضا للذهاب إلى "المركز" للتعلم من األقران خالل حصص قاعة الدراسة.  . T-Boltفترة 

  . T-Boltأحد برامج ما بعد المدرسة والبرامج الجارية أثناء فترة الطالب مؤهلون للحصول على تدخالت أشد كثافة، مثل  

 وبغض النظر عن تلك الحاجة، فإننا نريد أن يبادر الطالب إلى الحصول على المساعدة إذ تتوفر وسائل كثيرة للقيام بذلك. 



ارون للمساعدة في اختيار  يتوفر المستش يُحدد لكل طالب مستشار مدرسي سيصاحبه طوال األربع سنوات كلها.  المستشارون: .14

نشجع   المقررات الدراسية، ومواجهة المخاوف العاطفية، والتخطيط لما بعد المرحلة الثانوية، والتقدم األكاديمي، والمزيد.

 لدنيا لمزيد من المعلومات.   اإلرشاد صفحة قسم قوموا بزيارة  الطالب على مقابلة المستشار المسؤول عنهم بانتظام. 

 

 

جميع الطالب بقوة على المشاركة في برامجنا المصاحبة للمناهج   VJAتشجع مدرسة  الفرص المصاحبة للمناهج الدراسية: .15

يناسبه؛ لذا يرجى التأكد من بقاء أبنائكم بعد  رياضة، فسيجد كل شخص ما  22ناديًا ومنظمة و 70نظًرا لتوفر أكثر من  الدراسية.

جدير بالذكر أن الطالب المشاركين يحققون أداًء أفضل في المدرسة، ويكون أداؤهم أعلى   المدرسة ومشاركتهم في تلك األنشطة. 

عكس االعتقاد  على  في االختبارات المعيارية، ويطورون مهارات اجتماعية أكثر من تلك التي تعلموها خالل اليوم الدراسي.

تفقدوا صفحتي   الشائع، فإن الطالب المشاركين يديرون وقتهم بصورة أفضل من الطالب الذين يغادرون فوًرا بعد المدرسة.

 لدينا على موقعنا اإللكتروني لمعرفة المزيد.  األنشطة و األلعاب الرياضية
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