
ن المدرسية  مدرسة النور اللبنانية    القواني 
 

  لطلبة األعزاء: اأولياء األمور و 

بويةانطالقا من  من أجل بناء جيل و لتعليمية  او  المهام الملقاة عىل عاتقنا ولضمان استكمال العملية التر

ورة الحفاظ عىل هذه المؤسسة التعليمية، يجب عىل ا بضر
ّ
  الطالب صالح لدينه ولمجتمعه، وإيمانا من

 :  التقّيد بما يىلي

 

 الحفاظ عىل ممتلكات المدرسة والنظافة العامة:  -أول 

 المدرسة.  حرمعدم رمي النفايات داخل  -1

 وعدم تخريبها. وكل الموجودات المحافظة عىل نظافة الجدران والمقاعد  -2

 استخدام المراحيض بشكل حضاري والحفاظ عليها.  -3

ي حال تم -4
ا تخريبها  الحفاظ عىل أدوات اللعب وفر

ً
 . التعويض المادي يتحمل الطالب مسؤولية  عمد

 

ن واألنظمة المدرسية:  -ثانيا ام القواني   احتر

ي الوقت المحدد التقّيد بالحضور إىل المدرس -1
 .  ة فر

ام بالهدوء والنظام العام خالل  -2 ر ي المدرسة.  التواجد االلتر
 فر

ام  -3  االخرين.  احتر

 التدافع. الوقوف بانتظام وعدم  -4

ي حال الغياب ابالغ المدرسة -5
 . او التأخر  فر

بوية )األدوات الحادة، الصور والمجالت،   -6 ي ليس لها عالقة بالعملية التر
عدم إحضار األشياء التر

ات التصوير  (. كامتر

ي الدخول اىل الصف بعد الفرص أو األنشطة.  -7
 عدم التأخر فر

 وقرطاسية. إحضار ما يلزم لليوم الدراسي من كتب دراسية  -8

ا خالل الدوام، الهاتف النقال اىل المدرسة،  يسمح للطالب/ة بإحضار  -9
ً
عىل أن ال يتم استخدامه ابد

  بعد انتهاء الدوام. استالمه من قبل االهل يتم وإن حصل وتمت مصادرته، 

 

ا
ً
 الحتشام: اللباس و  -ثالث

ي  -1  . االعتناء بالمظهر الخارج 

2-  . عي
ي بلغن سن التكليف الشر

 االحتشام وارتداء الحجاب من قبل الفتيات الالتر

االمتناع عن ارتداء المالبس الفاضحة واالكسسوارات او مالبس عليها كتابات او رسومات تخالف   -3

 ديننا ومعتقداتنا. 

ن المدرسة  قواني 



ن المدرسية  مدرسة النور اللبنانية    القواني 
 

ت الفتاة المكلفة إىل المدرسة بمالبس  -4 ي حال حضر
ة فر غتر الئقة سيتم التواصل مع االهل مباشر

ر البديل قبل الدخول إىل الصف.   لتأمير

 الغتر رسمية -5
ر والشاويل الجي إرتداء المالبس المناسبة كالقمصان والستر ها  تر  إرتداءدم ، وعوغتر

 . tracksuitsالبيجامات او ما يسىم 

 

 إرشادات وتوجيهات:   -رابًعا 

 نرجو منكم: 

ي شارع  -1
 .  Aylestone Avenueالدخول اىل المدرسة من البوابة الرئيسية فر

ي الوقت المحدد  -2
نعتذر عن عدم استقبالكم قبل هذا و    8:50أي عند  الوصول اىل المدرسة فر

 الوقت.  

ي   طالب الروضة واألول بالدخول معه اىل المدرسة وتسليمه للمعلمة او أقران حد والدييسمح أل  -3
فر

 . أسابيع(  3-2بداية العام الدراسي ) 

ي اىل ال -4
 . خارجا بانتظار قرع الجرس الصباجي  نتظروني تاسعطالب الصفوف من الثاتر

ي حال تأخر الطالب،  -5
 عليه التوجه اىل اإلدارة للحصول عىل إذن الدخول اىل الصف.  فر

ارسال وجبة طعام مع الطالب عىل ان تحتوي اكالت صحية، تمنع الحلويات والسكاكر والماكوالت  -6

 كما ونتمتر عليكم ارسال حبة من الفاكهة أسبوعيا مع الطالب.    الغتر صحية. 

اء وجبة الطعام من المدرسة، ارسال ما يلزم من نقود للجيب.   -7 ي حال أراد الطالب شر
 فر

ط توفر رسالة  عاما بأن يغادروا المدرسة لوحدهم  ١٢يتعدى عمرهم ال  نيسمح للطالب الذي -8 شر

 ذلك. يتم ارسالها عت  االيميل مع ذكر االسم والصف.  تطلبمن قبل االهل 

ي عت  زيارة موقع المدرسة  يتم الحصول عىل الواجب -9
ي حال تغيب الطالب عن المدرسةالبيتر

  ،وفر

 . عىل االهل التأكد من تحصيل الطالب لما فاته من واجبات

 

ي حال عدم 
ر المذكورة أن تتخذ االجراءات الالزمة التقّيد يحق لالدارة فر  .  بالقوانير

 لندن –مدرسة النور اللبنانية 
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