Maples Elementary School
Parent Handbook
2021-2022

Address: 6801 Mead Street, Dearborn, MI 48126
Phone: (313) 827-6450
Fax: (313) 827- 6455
iBlog: maples.dearbornschools.org

August 30, 2021

Dear Maples Families,
Welcome back to the 2021-2022 school year. I hope that your summer break has
been restful, joyful with your families and friends.
Regular and timely communication between guardians and school staff is vital to
student success.We will continue to make a special effort to stay in touch with you
throughout the school year. Maples Blog will continue to be used as one of the
methods for communicating with the parents. I am proud to inform you that this year
all the teachers will be using their own blogs to communicate their events,
schedules, assignments, activities, and expectations on a weekly basis. All
teachers will communicate your child’s progress using various methods including
student planners, blogs, flyers, etc.
If you have any questions, please call the school at (313) 827-6450. You can also
find the staff information on Maples Blog.
To subscribe to Maples Blog, go to:
https://maples.dearbornschools.org/staff-directory/. Enter your email address under
Maples eNews.
Maples eNews:Sign up to get classroom news. You can opt out anytime.
Email address: (Enter your email address in the box, then click on the “Create
Subscription Button”)
Throughout the school year, it is very important to continue to take part in your
child’s education by inquiring about their time spent at school and attending our
monthly parent meetings. Encourage your child to read for at least 20 minutes
every night, and help them master their computational skills. I am confident that
your child will demonstrate greater motivation as you continue to show interest in
their academic and social experiences. We will certainly work from our end to
provide all students with the best education possible. Let’s work together to make
this another excellent school year in every way!
The suggested supply list is posted on Maples Blog. Class lists will be posted on
the entry door windows by 4:00 pm Friday, August 27, 2021.We wish you a great
start to the school year!
Mrs.Jakubik
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School Start Procedure for Grades 1-5
Maples staff is looking forward to another positive and productive school year. We will be
ready to greet your child on Monday, August 30 at 8:55 a.m. for a half day of school.
Dismissal will be at 12:05 p.m.
Tuesday, August 31 will be a full day of school (Dismissal at 3:55).
School Start Procedure for Kindergarten
Soft Start Initiatives
Dearborn Public Schools is initiating a "Soft Start" program for incoming kindergarten
students. The purpose of the Soft Start program is to provide shorter days and an
introduction to the kindergarten teacher and of your child's school on a part time schedule
for the first week of school. The goal is to ensure the kindergarten start is positive and
successful for all students. This is an exciting time in the lives of children and families. Our
goal for Soft Start is to make the start to school successful for all students. Thank you for
your patience with the part time schedule. This is effective only for the first 2 weeks of
school.
Kindergarten Schedule for Week 1 and Week 2:
Monday,
August 30

Tuesday,
August 31

Wednesday,
September 1

Thursday,
September 2

Friday,
September 3

½ Day All
students
Dismissal at
12:05

Dismissal at
12:05

Dismissal at
12:05

Dismissal at
12:05

No School for all
students

Monday,
September 6

Tuesday,
September 7

Wednesday,
September 8

Thursday,
September 9

Friday,
September 10

No school for
all students

Dismissal at
12:05

Dismissal at
12:05

Dismissal at
12:05

Dismissal at
12:05

Kdg will start a regular schedule starting Monday, September 13.

Regular School Day Procedure for Grades K-5
Starting Tuesday, August 31 students will be served breakfast at 8:25 AM. Students
are expected to use appropriate behavior during breakfast and lunch. We are
committed to creating a positive learning environment and being part of a
community which cares for its children and their education. Together we will work to
create a strong elementary school and help your children grow and learn in many
ways.
Help your child to prepare for the back to school schedule at home. Elementary
students should get 10 to 12 hours of sleep each night. Move bedtime earlier so
that getting up for the first week of school won’t be so difficult.
Office hours are 8:00 AM to 4:00 PM daily and our phone number is (313) 827-6450.
Maples Parent Handbook 21-22

http://maples.dearbornschools.org/

3

Entry/Dismissal Procedure Grades K-5

8:55 Entry Bell

9:00 Instruction Begins

3:55 Dismissal

All students who arrive to school before 8:45 go to breakfast through door # 5 in the
playground. (Students will be monitored by school staff, so there is no need to stay with
them).
● After eating breakfast students will exit the cafeteria through door #5 and walk to
his/her respective spot.
● Kdg teachers will pick up their students from the cafeteria.
● Late arrivals must be buzzed in through door #1
Teacher Assignments & Entry/Dismissal Doors for all grades:
Kdg

First

Second

Third

Fourth

Fifth

Entry
Door #

Door # 6

Door # 6

Door # 8

Door # 7

Door # 1

Door # 2

Dismissal
Door #

Door # 6

Door # 6

Door # 8

Door # 7

Door # 1

Door # 2

Door
Location

Playground

Playground

Mead

Mead

Arthur

Payne

Teachers

Mrs.Schreuder
Mrs. Kowaleski
Ms. Salame
Ms.Robisch
Mrs.Wozniak
Ms. Walinsky

Ms.Abadi
Mrs. G
Mrs.Alnasir
Ms. Norton

Mrs.Chahine
Mrs.Lee
Mrs.Spence
Ms.Restum

Mrs.Atris
Mrs.Casebolt
Ms.Imsande
Ms.Massey

Ms. Hussein
Mrs. Poulos
Ms.DiLorenzo
Ms.Whitford

Mr. Dayne
Ms.Kiss
Ms.Sandweg
Mrs.Stage

Please be sure to wait outside for your child at dismissal time. The teachers will walk students out to
their designated doors at 3:55. Older siblings in different grades are encouraged to walk around the
building to the younger sibling’s door to meet the parents.
Please do not block the crosswalks, bus loading zones, or stop in the middle of the street to let your
child out of the vehicle. Student Safety comes first! Traffic around the school is one way during entry
and dismissal time. We need your help to ease the traffic congestion. We need to maintain a safe
school for our children. Your help is needed and greatly appreciated.
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Attendance
The entry bell will sound at 8:55 AM and classes will begin promptly at 9:00 am.
Students will be marked tardy when coming to school after that time. Students are
to line up at their assigned door, with their class. Students are not to come early to
school to play. The playground is not supervised before school.
Students arriving after 9:00 must sign-in at the office so that their attendance can
be changed from absent to late.
Regular school attendance is in your child’s best interest. There is a clear
correlation between good attendance and academic achievement. Students need to
attend school to fully maximize their educational opportunities. In addition, the law
in Michigan governing compulsory attendance requires a parent, legal guardian, or
other person having control or charge of a child age six to sixteen, shall be required
to send such child to the public school during the entire school year except under
limited circumstances.
Starting the summer vacation before the end of the school year or taking a vacation
in the middle of the school year is not in your child’s best educational interest.
Therefore, this is considered an unexcused absence.
Maples School has a procedure in place for addressing excessive
absences/tardiness. After any student has shown a pattern of unexcused
absences, parents will be contacted to discuss the issue. If absences continue, a
letter will be sent to the parent/guardian. The letter will be a gentle reminder of the
importance of regular school attendance. Subsequent letters will be sent for
additional absences. All of these contacts are to assure that home and school are
working together on the issue of attendance. One outcome of numerous absences,
even if they are excused, is for the school to require a doctor’s excuse for each
absence. This is an extreme measure used only in extreme situations. In addition,
unexcused absences can lead to a truancy referral to Student Services.
Please call 827-6451 to report your child’s absence during the year. We are looking
forward to a great school year!

Maples School Hours
Monday - Friday
Grades K – 5
8:55 am – 3:55 pm
HALF DAY
Grades K – 5
8:55 am – 12:05 pm

Maples Parent Handbook 21-22

http://maples.dearbornschools.org/

5

Entry bell rings at 8:55 and instruction starts promptly at 9:00 am
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 30آب2021 ,
حضرة األهالي الكرام,
أهال وسهال بكم في العام الدراسي الجديد  . 2022-2021أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالعطلة الصيفية مع األهل
واألصدقاء٠
سنبذل جهدنا للتواصل معكم.كما سنحرص على االستمرار باالجتماعات الشهرية .يسعدني ان أعلمكم أن جميع
معلمينا هذا العام سوف يقومون باستعمال موقع الكتروني خاص بهم للتواصل معكم واعالمكم بالنشاطات المدرسية
المتعددة وباحداث الصف اليومية .كما سيبذل المعلمين قصارى مجهودهم الطالعكم على تطور ولدكم األكاديمي من
خالل استعمال المفكرة اليومية ,الرسائل ,وغيرها٠
تواصلكم معنا أيضا في غاية األهمية لدينا ,لهذا اذا كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات الرجاء عدم التردد بطرحها
على معلمة ولدكم ,السيدة شاجيري ,السيدة فرج أو علي أنا السيدة جاكوبك وسيكون من دواعي سرورنا االجابة
عليها
يمكنكم االتصال بمكتب المدرسة على الرقم  .)313( 6450 -827أما لالتصال بالهيئة التعليمية يمكنكم أن تجدوا
العناوين البريدية اإللكترونية على صفحة التواصل
https://maples.dearbornschools.org/staff-directory/
كما بامكانكم االشتراك بالصفحة االلكترونية للمدرسة للحصول على أحدث ألنشاطات .يمكنكم االشتراك بهذه الصفحة
على الشكل التالي:
Maples eNews:Sign up to get classroom news. You can opt out anytime.
)أدخل عنوانك بريدك االلكتروني في هذا الصندوق ثم أضغط على الصندوق في األسفل( Email address:

الرجاء بذل قصارى جهودكم بلعب دور هام في تعليم أوالدكم من خالل االستفسار عنهم وعن مجهودهم في المدرسة.
كما نرجوا أن تشجعهم على القراءة يوميا لمدة  20دقيقة واختبارهم في جدول الضرب ,والجمع والطرح .أنا أثق
تماما أن أوالدكم سوف يظهرون اندفاع أكبر حين يشعرون باهتمامكم بتعليمهم .أما نحن في المدرسة ,فسنقوم بكل ما
بوسعنا وعلى جميع األصعدة لتزويد أوالدكم بأفضل الفرص التعليمية المتاحة لدينا.إنضموا إلينا لنعمل سويا على جعل
هذا العام الدراسي عام مليئ بالنجاح٠
إذا رغبتم بشراء األغراض المدرسية ألوالدكم بامكانكم زيارة صفحة الالئحة المقترحة لألغراض المدرسية حيث
ستجدون الئحة باقتراحات المدرسة لألغراض المدرسية المالئمة حسب الصفوف  .كما سيتم تعليق الئحة اسماء
الطالب حسب توزيعهم على المعلمين والمعلمات على نوافذ األبواب الرئيسية للمدرسة وذلك نهار الجمعة الواقع في
 27آب 2021 ,في الساعة ٠4:00
نتمنى لكم بداية موفقة للعام الدراسي الجديد!
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السيدة دانا جاكوبك

اجراءات بداية العام الدراسي الجديد
لصفوف األول الى الخامس
تتطلع الهيئة التعليمية واالدارية لمدرسة مايبلز لعام دراسي مثمر وايجابي .سنرحب بأوالدكم نهار اإلثنين 30 ,آب
في تمام الساعة  8:55صباحا لنصف نهار تعليمي .ستغلق المدرسة ابوابها في هذا اليوم في الساعة  12:00بعد
الظهر .سيكون نهار الثالثاء 31 ,آب نهار تعليمي كامل٠

اجراءات بداية العام الدراسي الجديد لصف الروضة
البداية اللينة
البداية اللينة
يسرنا أن نعلمكم أن مدارس ديربورن الرسمية تقدم برنامج البداية اللينة الى توفير بداية سهلة لجميع طالب
الروضة خالل األسبوع األول من المدرسة .لهذا سيتبع جميع طالب صف الروضة دوام مختلف عن باقي الطالب
خالل األسبوع األول وذلك لضمان بداية ايجابية وناجحة لطالب صف الروضة خصوصا ً أن األسبوع األول عاد ًة هو
األصعب لهم .نشكر لكم تعاونكم معنا.
جدول البداية اللينة لصف الروضة في األسبوع األول:
اإلثنين 30 ,آب

الثالثاء 31 ,آب

األربعاء 1 ,أيلول

الخميس 2 ,أيلول

الجمعة 3 ,أيلول

نصف دوام لجميع الطالب/
االنصراف في الساعة
12:05

النصراف في
الساعة 12:05

النصراف في
الساعة 12:05

االنصراف في
الساعة 12:05

المدرسة مغلقة

اإلثنين 6,أيلول

الثالثاء 7,أيلول

األربعاء 8,أيلول

الخميس 9,أيلول

الجمعة 10,أيلول

المدرسة مغلقة

االنصراف في
الساعة 12:05

االنصراف في
الساعة 12:05

االنصراف في
الساعة 12:05

االنصراف في
الساعة 12:05

سيتبع طالب صف الروضة الدوام العادي كباقي الصفوف ابتدا ًء من نهار اإلثنين 13 ,أيلول.
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االجراءات اليومية لصفوف الروضة الى الخامس
سيبدأ برنامج الفطور ابتداء من نهار الثالثاء 1,سبتمبر .سيقدم الفطور في تمام الساعة  . 8:35نتوقع من الطالب
أن يتصرفوا بشكل مالئم خالل وجبات الطعام .سنتمكن سويا بجعل مدرستنا مدرسة قوية ومثالية من نواح عديدة٠
الرجاء مساعدة أوالدكم للتحضير لبداية العام الدراسي الجديد .تثبت الدراسات أن على طالب المرحلة االبتدائية النوم
لمدة  12-10ساعة كل ليلة .حاولوا أن تقدموا أوقات النوم ألوالدكم لمساعدتهم على تخطي صعوبة النهوض باكرا
في األسبوع األول من المدرسة٠
ساعات العمل في مكتب المدرسة هي من الساعة  8:00صباحا إلى  4:00من بعد الظهر يوميا ً ورقم الهاتف
.6450-827-313
يبدأ التعليم في الصف 9:00

 8:55جرس الدخول

 3:55جرس االنصراف

إجراءات الدخول واالنصراف لصفوف الروضة الى الخامس
يجب على الطالب الحاضرين إلى المدرسة قبل الساعة  8:45صباحا ً الذهاب إلى قاعة الطعام لتناول الفطور من باب
رقم  5من الملعب( .ال داعي للبقاء مع أوالدكم في هذا الوقت فهناك موظفون لمراقبتهم في قاعة الطعام وفي الخارج
قبل دخولهم الصفوف).
ستصطحب المراقبات الطالب بعد الفطور إلى األبواب المحددة لصفوفهم في الساعة .8:55
ستالقي معلمات صف الروضة تالميذهم في قاعة الطعام.
ينبغي على الطالب المتأخرين عن الدوام ,الحضور من باب رقم واحد لكي يفتح لهم الباب الكترونيا ً من مكتب
المدرسة.

أبواب الدخول واالنصراف /اسماء المعلمات لصفوف الروضة الى الخامس
الخامس

الرابع

الثالث

الثاني

األول

الروضة

باب رقم 2

باب رقم 1

باب رقم 7

باب رقم 8

باب رقم 6

باب رقم 6

باب
الدخول

باب رقم 2

باب رقم1

باب رقم 7

باب رقم 8

باب رقم 6

باب رقم 6

باب
االنصراف

باين

آرثر

ميد

ميد

الملعب

الملعب

اسم
الشارع

Mrs.Bazzi
Mrs.Kowaleski
Ms.Salame
Ms.Robisch
Mrs.Wozniak
Ms.Walinsky

اسماء
المعلمات

Mr. Dayne
Ms.Kiss
Ms.Sandweg
Mrs.Stage

Ms.Hussein
Mrs.Poulos
Mrs.DiLorenzo
Ms.Whitford

Mrs.Atris
Mrs.Casebolt
Ms.Imsande
Ms.Massey

Mrs.Chahine
Mrs.Lee
Ms.Gagnon
Ms.Restum
Mrs.Spence

Ms.Abadi
Ms.Jacobs
Mrs.Schreuder
Mrs.Alnasir

ينتهي دوام المدرسة في تمام الساعة  3:55لجميع الصفوف .عند انتهاء الدوام يصطحب المعلمون طالب الصف
يوميا الى المكان المحدد لهم خارج أبواب المدرسة .يجب على األهل عدم االنتظار أمام الصفوف في ممرات المدرسة.
الرجاء التقيد بهذه االرشادات وذلك لسالمة أوالدكم٠
نشجع االخوة واألخوات في الصفوف المختلفة للمشي حول مبنى المدرسة ومالقات األهل بجانب الباب المخصص
لالخ /االخت األصغر.
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الرجاء مراعاة قوانين السير والوقوف خارج المدرسة اثناء الدخول واالنصراف .إن جميع هذه القوانين
ُمعدّ ة٠للمحافظة على سالمة أوالدكم .نشكر لكم تعاونكم بهذا الخصوص٠

الحضور إلى المدرسة
سيقرع جرس الدخول إلى المدرسة في تمام الساعة  8:55صباحا وسيبدأ التعليم في تمام الساعة  .9:00لهذا
على الطالب الذين يحضرون إلى المدرسة بعد الساعة  9:00التوجه الى مكتب المدرسة ليتم تغيير حضورهم
من غائب الى متأخر .عدم الحضور الى المكتب يسبب بعض االرتباك ألن األهل سيتلقون اتصال من المدرسة
لالستفسار عن سبب غياب ولدهم وفي الحقيقة يكون الولد في المدرسة ولكن مسجل غائب .الرجاء
اصطحاب أوالدكم إلى المكتب لتسجيل اسماءهم واعالمنا بحضورهم بعد الساعة ٠9:00
أود أن انتهز هذه الفرصة ألذكركم بأهمية حضور األوالد إلى المدرسة وااللتزام بمواعيدها .أن جميع
الدراسات تشير الى ارتباط ايجابي بين حضور األوالد إلى المدرسة ونجاحهم في المستقبل.كما أن القانون في
والية مشيغن يطالب جميع أهالي ورعاة األوالد بين السن السادسة والسادسة عشرة باحضارهم الى المدرسة
يوميا خالل العام الدراسي اال في حال كان هناك إجراءات تعليمية أخرى .لهذا احرصوا على إرسال أوالدكم
كل يوم الى المدرسة واحرصوا أيضا على ابقاءهم فيها٠
إبتداء العطلة الصيفية قبل انتهاء المدرسة أو أخذ عطلة في منتصف السنة يضر في مصلحة األوالد التعليمية
لهذا سوف يعتبر هذا النوع من الغياب غير مبرر من قبل المدرسة٠
لدى مدرسة مايبلز إجراءات معتمدة للغياب المتكرر أو التأخير المتكرر .نقوم باإلتصال باألهل بعد عدة غيابات
غير مبررة للتلميذ لمناقشة األمر .اذا استمر هذا الغياب أو التأخير نقوم بارسال رسالة الى البيت كتذكير لألهل
بأهمية الحضور إلى المدرسة .عدة رسائل من الممكن أن تتبع للغيابات االضافية .أن هذه اإلجراءات هي عبارة
عن ضمان للتواصل بين األهل والمدرسة للوصول الى حل لمشكلة الغياب والتأخير المتكرر .أن أحد العواقب
التي ممكن أن تنجم عن هذه المشكلة هي حق المدرسة بالمطالبة بورقة من الطبيب لكل غياب حتى ولو كان
مبرر من األهل ,باالضافة الى تحويل األمر الى مكتب الخدمات االجتماعية لمعالجة مخالفات الحضور إلى
المدرسة .بالطبع هذه إجراءات حادة وتستعمل في الحاالت القصوى٠
الرجاء االتصال وترك رسالة شفهية على الرقم( 6451-827 )313العالمنا بغياب ولدكم عن المدرسة
خالل العام الدراسي.
نتطلع بشغف لعام دراسي ناجح٠

ساعات وأيام الدوام
اإلثنين -الجمعة
صفوف الروضة-الخامس 3:55-8:55 /
نصف دوام
صفوف الروضة  -الخامس12:05 - 8:55 /
يقرع جرس الدخول في تمام الساعة  8:55صباحا ويبدأ التعليم في تمام الساعة  9:00صباحا.
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