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 م2320-2220للعام الدراسي  ألنظمة المدرسية السنويةا
 

 انضباطمنها ) من  المرجوةهذه التعليمات واتباعها ومساعدتنا على تحقيق االهداف  قراءةنتمنى منكم  الب والطالباتأولياء أمور الط أعزائنا

 ( و هي كالتالي :  لدى الجميع لما فيه تحقيق المصلحة العامة  ومواظبة

 ةلكل مرحللتزام بمواعيد االنصراف وكذلك اال ، بدء الحصة األولى بربع ساعة، وااللتزام بدخول الصف قبل الصباحي المبكر الحضور  .1

 .  الستالم االبناء كحد أقصى من انتهاء الدوام ةعن ساع التأخرويمنع 

ورسومه ال يرد وال يستبدل : الزي المدرسي  الحظة هامةم) ارتدائه.عدم ليوميا ولن يقبل أي عذر  االنتظام على ارتداء الزي المدرسي .2

 (المدرسة بتعديل المقاسات ألي قطعة. ل الدفع ، وال تلتزمقب للطالب/ـة يلزم القياسو ،غير مستردة

 الدراسي  العامخالل و المناكير أ وتركيب االظافرالشعر صبغات  مساحيق التجميل واالكسسوارات و استخدامللطالب والطالبات ب  يسمحال .3

حسب  ةـ/كل طالب حقيبة، ويفضل أن يكون في على ذلك من قبل الوالدين  ةلكل مرحل هموتدريب ة/لكل طالب الشخصيةااللتزام بالعناية   .4

 االدوات الحادة .احضار منع وي (فوط صحية للطالبات، معقمة، جل تعقيم ، مناديل مناديل معطر جسم ، )   المرحلة

 بين تفادي انتقال العدوى ل التأكد من عدم وجود "قمل"من قبل الوالدين على ) ة/الطالب ةمتابع يجب الشخصية العناية فيما يخص

، )  (أسبوعيا االظافرتقليم  )( ،  اتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب الحالةحاالت سيتم أي ، وفي حال اكتشاف  الب والطالباتالط

 خالل فترة الدوام( يفة ونظ رتبةم ( ، ) المحافظة على الهيئة العامةاستخدام معطرات الجسم والباودر ( ،) تمشيط الشعر 

  وعند االحتياج الطارئة للحاالت  ةاحضار مالبس في حقيبة كل طالب/ ابتدائي الرجاءوالصف االول  التمهيدية حلالمرلبالنسبة . 

 .الغير الئقة والخادشة للحياءبقصات الشعر لبات الب والطاللطال يسمح  .5

 االوشام نهائياً. اليسمح للطالب والطالبات بعمل .6

 .لمدرسةا داخل الحرم االلكرتوني او المعسل احضار سجائر الدخان او الفيبالتدخين أو الطالبات اليسمح للطالب و .7

 .فقطللضرورة  يكونة و/دون اذن المعلم صيد الحصص وعدم الخروج اثناء الحصاللتزام بمواعا .8

 إلى نهاية العام الدراسي. تم مصادرة جهاز المخالف/ة من قبل إدارة المدرسةسييمنع احضار الجوال للمدرسة مهما كانت األسباب و .9

 البلكل ما هو ثمين كـ ) الذهب ، ا أي شي خصوصاً  قدانفرسة غير مسؤولة عن مديجب المحافظة على الممتلكات الشخصية حيث أن ال .10

 .(وغيرها  باد، الجوال ، النقود ... توب ، اي

ج والمشاركات وفي حالة البرام ،المدرسةداخل المعلمات المعلمين وواولياء واالمور والطالبات الطالب وال يسمح البيع والشراء بين  .11

 اإلدارة. ةة الصف فقط أو حسب توجي/لمعلم ـة/تسلم مبالغ المشاركات من قبل الطالبفي فعاليات المدرسة يتم 

 ةـ/الطالبومخالفة ذلك يعرض  الطالب /الطالباتبين  المختلفة واالعراق االديان والجنسيات واحترام المدرسةبتعليمات  التقيد وااللتزام .12

 . المدرسةلة من قبل ادارة ئساملل

عند  الرئيسية للبوابةالتوجه  الطالب و الطالبات عال يسمح دخول الصف او البقاء به عند انتهاء اليوم الدراسي  ويجب على جمي .13

 وانتظار أولياء امورهم الستالمهم.االنصراف 

 لضمان جودة الخدمة .وذلك من المرافق  وغيرها من معامل وفصول ومكتبة المدرسةالحفاظ على ممتلكات المدرسة  .14

 .ةـ/للطالب ةنسيان أي ممتلكات خاص، وعدم يوميا بعد انتهاء الدوام  الطالباتالطالب و لجميعالصف  بنظافة العنايةول االلتزام بجد .15

في  تكون أولياء االمورزيارات  حيث أن(، ... وغيرهم واالقارب  كاألهل) المدرسةمن خارج  اليوم الدراسيال يسمح بالزيارات اثناء   .16

 .بذلك  بأخذ موعد مسبق من االدارةلهم أو  ةمن قبل االدار حالة االستدعاء

  الدراسي اليوم نهايةال يسمح بذلك إال في  المعلم/ة بما يتعلق بالموراألكاديميةمن  لإلستفسار  ةت الضرورية والرغبحاالالوفي 

 ر في جدول الزيارات.توقيع الحضو وبعداإلدارة بالتنسيق مع 
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، اإلدارة دون اذن مسبق من خالل فترة الحصص و والتحدث مع المعلمات الطالب والطالبات للفصول األخرى ال يسمح بدخول الفصول  .17

 كما يمنع انتظار أولياء األمور داخل المدرسة خالل اليوم الدراسي.

  وفي بذلك  و توقيع الحضور المدرسةبدعوة من  أولياء األمور حضور كوني الخاصةو الحاالت أكـ الحفالت  االستثنائيةحاالت الفي

 مطلقا.يمنع التصوير او احضار كاميرات ة مدرسي ةحفلي أل ولي األمردعوة حال 

يتم التواصل مع المرشد/ة الطالبيـ/ـة  ةوفي حالة الضرور،  ةبمفكرة الطالب/ـاستفسار تدوين أي مع المعلم/ـة بتواصل المكن لولي االمر ي .18

 حسب القسم التابع له الطالب/ـة.

 مطلقاً . المدرسةداخل  الخصوصيةال يسمح بالدروس  .19

 وغيرها(.، االختبارات الناحية األكاديمية )طرق التدريس، توزيع الجداول، تقسيم المنهجاليسمح لولي األمر التدخل بسياسة المدرسة من  .20

 اليسمح ألي ولي أمر التطاول على أي من منسوبي المدرسة وفي حال ثبوت ذلك فسيتم اتخاذ اإلجراءات النظامية. .21

يوضح  للمدرسةخطاب أو ارسال  عذر الغياب بأرسالوذلك ة ـ/يجب على ولى االمر اخطار المعلم الدراسةاثناء  ةـ/في حالة غياب الطالب  .22

 .لالستئذان المسبق خاص بذلكالنموذج التعبئة أو الغياب سبب 

  قدر هللا  ، وال لمرض  "ةـ/نموذج لحالة غياب الطالب" حيث يوجد   (او وكيل/ة المدرسة ة/الطالبي ة/المرشد ةيرجى مراجع )للنماذج يتم 

 ."المفاجئنموذج لحاالت السفر "

لتجنب انتشار بالطالب/الطالبات حتى يشفى تماما  االختالط  ةـ/لطالبلال يسمح ، مرض معدي ال قدر هللا ب ةـ/الطالبفي حالة إصابة  .23

 احضار تقرير طبي يثبت انتهاء وجود العدوى .و اخطار إدارة المدرسة بذلك ولي األمرعلى  يجب، والعدوى 

خذ كل ما يتعلق بالمواد الدراسية من أو ة/المعلمدراسيا مع  ةـ/الطالب ةيترتب على ولي االمر متابع ةطويل ةلفتر ةتغيب الطالب/ـفي حال  .24

 . الغيابشرحه خالل فترة  تمعادة ما إ ةة مسؤولي/تحمل المعلميودروس ولن  واجبات

 .حسب األنظمة المسموح بها في نظام الوزارة لالعادة في الحالة سيتم النظروالغياب في حالة للطالب/ـة  يتم اعادة االمتحان  نل .25

 ة وإكمال إجراءات سحب الملف.شعار المدرسة وتعبئة نموذج مخالصة حساب الطالب/يجب إفي حالة توقف الطالب/ة عن الدراسة  .26

 مالي.البلغ فقدان الم فية غير مسؤولة تعتبر المدرسحيث معه الرسوم الدراسية في حالة إرسال للتوجه للمحاسبة  ة/يجب توجيه الطالب .27

 المدرسة.ة عبر جوال /ة الطالبي/مع اإلدارة أو المرشد التواصل يجب ةعلى المدرس او استفسار في حالة وجود أي مالحظة .28

 يجب على جميع الطالب والطالبات االلتزام بحضور وأخذ جميع المناهج الدراسية المقررة من قبل إدارة المدرسة بحسب المرحلة. .29

 ةة الصف بمدة أقصاها يومين ألخذ موافقة االدار/االحتفال ) بمناسبة خاصة للطفل/ـة ( يجب عليه إبالغ معلمفي حالة رغبة ولي األمر  .30

 تنفيذ ذلك .سابقا نعتذرعن وفي حالة عدم التقيد بما ذكر ة،وتعبئة نموذج خاص بالمناسب

  .مصادرتها الى نهاية العام الدراسي وفي حال وجودها سيتميسمح احضار العاب مع الطالب/ـة  ال .31

 شراء كتاب اخر . عليهيقتضي  ةضياع ذلك وفي هذه الحال ال تتحمل المدرسة مسؤولية ةكتابفي حالة فقدان الطالب/ـة  .32

بئة تعيتحتم على ولي االمر  وغيره (القلب / الصرع  /ةالجلدي ةي) الربو /السكري / انواع الحساس للطفلض مزمن في حالة وجود مر .33

 غير مسؤولة عن اي أثر جانبي للطفل . عدم ذكر ذلك فإن المدرسة وفي حالة وقت التسجيل ةالنموذج الخاص بالحالة الصحية للطالب/

 خاص بذلك النموذج الالبد من تعبئة  ةستالم الطالب/ـة من المدرسالوالدين مفوض من قبل الوالدين ال في حالة وجود شخص غير .34

  عدم االبالغ مسبقا. ولن تتحمل المدرسة مسؤولية

 ( أي بند ةضافالهم األنظمة وسيتم اشعاركم في حال تعديل أو إمختصر  هي بنودوأخيراً كل ما تم ذكره سابقاً  )

 .يبالنجاح والتقدم والرق اً مزهر اً جديد اً دراسي اً عامنتمنى البنائنا الطالب والطالبات نشكر لكم حسن تعاونكم وختاماً 

 .قبناء على ما سبوذج التعاقد السلوكي لكل طالب/ـة على حدة ويتم تعبئة نماالمور ،  ألولياء النسخةهذه *

 إدارة المدرسة


