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 الوثيقة أهداف هذه  -1

  مدرس عليجب 
ام. والغرض الرئيس  من هذه  النور  ةكل عضو فن اللبنانية ان يشعر بالتقدير واالحير

 مدرسة النور  عائلةل ينتم   كل من ةمساعدو اهميه العالقات الجيدة  علالسلوكية هو التاكيد  الوثيقة

 . النمو واالزدهار  عل

  ذات هدف  مؤسسةنحن 
ام  ةقيم مبني نعتمد ، رعاب  ن عل  الثقة المتبادلة والعطف واالحير . الجميع بي 

  
  هذه الوثيقة. وتنطبق سياسة السلوك  ستذكر المدرسة لديها عدد من القواعد البسيطة البر

فن

  ، هيئه التدريسبمن فيهم  عل  جميع أعضاء المدرسة المذكورة
التالميذ وأولياء   ،المساعدةموظفن

 . ة وسعيد ةمن آالعمل معا لتعزيز بيئة تعليمية  ةحيث اننا ندرك اهمي  األمور 

  ة سيطبق الموظفون سياسة السلوك بطريقو ، جميع األطفال بانصاف  ةف المدرسة إىل معامل تهد

  بيئة  عل الطالبلحث ، وفعالةمنسقة 
ن   وعل،  منةآالتعلم والنمو فن ان يصبحوا أعضاء إيجابيي 

  
ن فن ن ومستقلي   طة. ة المحيالمدرسي البيئةومسؤولي 

نحن نهدف إىل بناء شخصية متوازنة، تتكامل فيها المعرفة الدينية مع الخلق السليم ليصبح الفرد 

ن الحلقات الدراسية عل    بي 
َ
  تطوير المجتمع نحو األفضل، وتندرج االهداف صعودا

 فن
َ
 ومساهما

َ
ما ن ملير

 :  الشكل التاىل 

ن األوىل والثانية تنمية العواطف والمشاعر    المرحلتي 
اإلسالمية لدى المتعلم، والتعويد عل اآلداب  فن

ويد ببعض التعريفات والمعلومات االسالمية األساسية.  ن  االسالمية العامة، والير

ام بالدين الحنيف فكرا وسلوكا.  ن   المرحلة الثالثة، حمل المتعلم عل اإللير
 وفن

 

ي ا اإلجراءات -2
ي  تعزز لت   السلوك اإليجاب 

 

  كل  : القواعد الذهبية
. ويعاد النظر فيها مع  صفهناك أربعه قواعد ذهبيه يتم عرضها فن دراس 

ورة.   الطالب   أوقات أخرى عند الرصن
  بداية كل درس وفن

 فن

 

م اآلخرين  نحن نحافظ عل سالمتنا وسالمة   –نحن نقول الصدق  –نحن جاهزون للتعلم  –نحن نحير

 اآلخرين. 



 آمنة لضمان بيئة تعليمية  الذهبيةالقواعد  هذه ان يعرفوا ويفهموا ويتبعوا  الطالبمن جميع نتوقع و 

 . ة وايجابي

 

 الثناء ومكافأة الطالب عىل حسن السلوك  -3

  ونكافن   
ن  عل الطالبنحن نثبن  الطالبإرسال  علحسن السلوك ويشجع مدير المدرسة الموظفي 

ن المواقف إزاء التعلم ، واإلنجازات  علبهم  ةاليه لالشاد   يقدمونها حسن السلوك ، وتحسي 
 . البر

 

 ( االول –الروضة )  الحلقة األوىل •

  مرحله الت
واالتفاق عل    الطالبسيس:  يجتمع الموظفون أسبوعيا لمناقشه سلوكيات أفن

ن بأكمله لتلبي  اتيجيات يعتمدها فريق الموظفي   كل فرد. ت  احتياجا ةاسير

  
حول سلوكهم، وذلك باستخدام   الطالبالبالغون العاملون اىل الحديث مع  يعمد ، االوىلالسنوات فن

  المدرسة عل الطالب ومساعدة لعمرهم ةلغة مناسب 
 .  فهم القواعد الذهبية ونوع السلوك المناسب فن

  
بالتوقعات المتعلقة بالسلوك اثناء اللعب ، ويتم  الطالبر يتم تذكي  والنشاط الحاللعب  حاالتفن

 الثناء عليهم لترصفهم بشكل جيد. 

 

   حلقةال •
 الرابع(  – الثالث – الثانية )الثابن

  
:  القواعد المدرسية باستمرار  عند اتباعالتالميذ   ةأ مكافب نقوم هذه المرحلةفن  عي 

  يقدمونها  ةواإلنجازات والسلوكيات االيجابي للمواقف او الفريق باالفراد  ةاالشاد -
  جميع  البر

فن

 مجاالت الحياة المدرسية. 

 تالميذ.  دفاتر او كتب العل ( ةأو لفظي  ة)مكتوب ةإعطاء ردود فعل ايجابي -

ل عندما يقومون   لوحة ثناء جدارية سبيل المثال عل عل ءهمعرض أسما  - ن وإرسال شهادة إىل المين

رين ، أو إظهار السلوك المثاىل  تجاه التعلم مع االخ التعاطفوإظهار  ،عليميةبتحقيق أهدافهم الت

 والصداقة.  

 مع أولياء األمور.  ةاإلنجازات االيجابيه ةمشارك -

 

 ( عسابال – سادسال –خامس الالثالثة )  حلقةال •

  
ن اتباع عند التالميذ  نكافن  هذه المرحلة ، فن  : عي  المدرسية باستمرار  القواني 

  يقدمونها  ةللمواقف واإلنجازات والسلوكيات االيجابياو الفريق الواحد باالفراد  ةاالشاد -
  جميع   البر

فن

 مجاالت الحياة المدرسية. 

  ةأو لفظي  ة)مكتوب ةإعطاء ردود فعل ايجابي -
 التالميذ.  دفاتر وكتب( فن

 . ، والوصول إىل أهداف التعلم ةللمواقف والسلوكيات االيجابي ةمنح نقاط ايجابي -

 اإلنجازات االيجابيه مع أولياء األمور.  ةمشارك -

  المدرسة.   -
ن اآلخرين فن  تقاسم العمل مع البالغي 

    منح شهادة نجم األسبوع -
.  فن  نهاية كل يوم دراس 

 

 ( التاسع – الثامن)  رابعةالحلقة ال •

  هذه المرحلة ، 
: فن ن المدرسية باستمرار عي    التالميذ عند اتباع القواني 

 نكافن



  جميع   ةباالفراد او الفريق الواحد للمواقف واإلنجازات والسلوكيات االيجابي ةاالشاد -
  يقدمونها فن

البر

 مجاالت الحياة المدرسية. 

  دفاتر وكتب التالميذ. ةأو لفظي  ة)مكتوب ةإعطاء ردود فعل ايجابي -
 ( فن

 . ، والوصول إىل أهداف التعلم ةاط ايجابيه للمواقف والسلوكيات االيجابيمنح نق -

 مع أولياء األمور.  ةاإلنجازات االيجابي ةمشارك -

  المدرسة.   -
ن اآلخرين فن  تقاسم العمل مع البالغي 

 

 . اتيجيات لمكافأة السلوك اإليجاب   للتغيي   تخضع هذه االسير

 

ن  -4   ألنفسهم تشجيع الطالب عىل ان يكونوا مدركي 

 

ليكونوا عل  استعداد للتعلم.   الطالبالتنظيم وتدعم جميع  سسمناطق معينة أل تعتمد المدرسة 

 هناك أرب  ع مناطق: 

o اء الهدوء. يمكن وصف الشخص بأنه سعيد أو او  االنتباهلوصف حاله  تستخدم -المنطقة الخرصن

  يحدث فيها التعلم 
اء. هذه ه  المنطقة البر   المنطقة الخرصن

مركز أو جاهز للتعلم عندما يكون فن

 األمثل. 

o  ايدة والعواطف المرتفعة. ومع ذلك ،  تستخدم -المنطقة الصفراء ن لوصف حاله اليقظة المير

  المن يكونشخص لديه مزيد من السيطرة عندما 
  الشخص من اإلجهاد فن

طقة الصفراء. قد يعابن

  المنطقة الصفراء.  يكون، واإلحباط ، والقلق ، واالثاره ، والسخافة، أو العصبية عندما 
 فن

o  الشديدة اليقظة والعواطف الشديدة. قد يشعر   الحالةستخدم لوصف ت -المنطقة الحمراء

  الشخص باالبتهاج أو الغضب، أو السلوك 
   اجاالزع، أو  العدوابن

، أو الرعب عندما يكون فن

 المنطقة الحمراء.  

 

العواطف والسلوك داخل كل منطقه ويتعلمون كيفيه تنظيم أنفسهم باستخدام  ادراك الطالبيتعلم 

اتيجيات مختلفه. وهنا   كل ثالث ك لاسير
   الب دراس  حيث يمكن للط صفمناطق فن

ان يفكر فن

اء.  علسلوكه و/أو ان يكمل أنشطته المختلفة للمساعدة    اعادتها إىل المنطقة الخرصن

 

ء - 5   معالجة السلوك السي

ن إذا كان التلميذ ال يتبع  من الممكن االستفادة  المدرسة.  تتخذها عده خطوات  لكالمدرسية هنا القواني 

ن المعلممن استخدام المناطق المذكورة اعاله عي  دعم   للقيام بذلك.  ي 

o  ن  المعلم المساعد او  من المعلم مالحظة إيجابية  التلميذ يتلفر   -1الخطوة عل اختيار ما ه لتحفي 

 انتظار الطالب لدوره عند التحدث العطاء الجميع فرصا للمشاركة. هو أصح، مثال 

o  ن  . أو إىل اللون األصفر  الغيمةالتلميذ تحذيرا بان اسمه سيتم نقله إىل  يتلفر  -2الخطوة مثال حي 

.  وال يتنظر دوره يرفع صوته ن يتكلم باستمرار ويزعج الفصل الدراس   أو حي 

o  عي  القول  وانه/لديه ' مهله '.   المنطقة الصفراء أو الغيمةيتم نقل اسم التلميذ إىل  -3الخطوة

ألنك لم تتخذ خيارات جيده حول  أو إىل المنطقة الصفراء  الغيمةىل لقد نقلت اسمك إمثال: 

اء عند انتهاء الحصة. سلوكك.   إذا تغي  سلوك الطالب يعاد اسمه إىل المنطقة الخرصن



o  حال استمرار الطالب  -4الخطوة  
ء، يتم نقل اسمه إىل المنطقة الحمراء مما فن   السلوك الس 

فن

  أنه استنفذ جميع 
  هذه المرحلة يخرس الطالب "وقتا" من فرصةيعبن

. اللعب المقبلة  الفرص. فن

  نهاية اليوم. 
  دفير سجالت السلوك ويتم إبالغ أولياء األمور فن

 يتم تسجيل هذا االجراء فن

o بعد تخط  المنطقة الحمراء واستمرار السلوك السلب   يتم استدعاء االدارة ونقل   – 5 الخطوة

  بقية يومه ويعط فرصة لكتابة )بيان( عما قام به والتفكي   الطالب إىل غرفة 
العزل حيث يمضن

 .  مليا 

o  الملف المسلك  مدير الناظر أو التلميذ والمعلم مع يجتمع  -6الخطوة،   
 تقويم ا مقابلة هدفه فن

  دفير السجالت ويتم إبالغ أولياء األمور. 
سلوك   متابعة يجريالسلوك. يتم تسجيل هذا االجراء فن

ن ما إذا كانوا قد حققوا أبشاالمر  واولياءللتالميذ تقريره معلم التلميذ لعدد من األيام ، ويعط  ال

 هدفهم السلوك  ام ال. 

o  مدرسة ، فان المدرسة ستتبع الخطوات إذا كان سلوك التلميذ ينتهك باستمرار سياسة سلوك ال

 والمتكرر السلوك السلب   الخطي  أالالزمة المتعلقة ب

 

 

ي الخطي  أو  معالجة -6  المتكرر السلوك السلت 

  معظم األوقات ، مما يساعدهم  الطالب ةغالبي علوجزاءاتنا  آتنا مكاف تنطبق 
تطوير المواقف  علفن

  حاالت نادره ، قد يكون  علالجيدة والحفاظ 
 حواجز او عوائق هنالكمعايي  السلوك المقبول. فن

  كل وقت.   اتباع الطالبلبعض تجعل من الصعب بالنسبة 
 قواعد مدرستنا فن

 

 ومن أمثله هذا النوع من السلوك: 

ب ، والدفع بقوة كبي  استخدام  • خدش ، والعض ، والركل ، واللكم ، ، وال ة القوه البدنية: الرصن

 . واالستيالء 

 ،االساءه اللفظية: الشتائم ، والرصاخ ، والوقاحة ، واللغة التهديدية ، والعنرصية ، والتعصب •

 . غاظةواإل 

  أو الهرب ، االختباء أو التسلق قبل رفض اتباع تعليمات السالمة من  •
: المس  ن  . الموظفي 

 . السلبية غي  اللفظية  الجسد لغة استخدام  •

( أو عدم االمتثال للتعليمات العادية  شهر ةالمتكررة )ثالثه أو أكير من الحوادث خالل فير  الحوادث •

ن   من الموظفي 

ا أو سلبيا باستمرار ،  المعلم او الموظفيعتي   حينها  •   : االجراء التاىل   عليه اتباعو سلوك الطفل خطي 

 

    التفكي  ة فير  -1الخطوة  ◆

حيث   اعضاء الهيئة االداريةمن  عضو الفوري مع مدير المدرسة أو مع  التفكي  بيتم إرسال الطفل للقيام 

من وقت  ائق دق 10التلميذ  يخرس ، واالعتذارات المقدمة. ةالمطلوبيتم مناقشه سلوكه، والمسؤولية 

. ويتم إرسال رسالة إىل  ترتيب اجتماع مع أولياء و  البيتاللعب التاىل  إلكمال التعهد بالسلوك اإليجاب  

.  األمور للموافقة عل  تعهد السلوك اإليجاب  

  

 

 



  التقرير  – 2الخطوة  ◆

ة التفكي  ألكير من مرة، 
   عنه وضع اسم التلميذ/ة سينتج  ان تكررت فير

  سجل تقارير السلوك. حيث فن

  الملعب إذا كان السلوك 
 . االهل اللعب. سيتم إبالغ  مستمرا خاللسيتم مراقبتهم فن

  خانة التلميذ اسم عندما يتم وضع 
 الهدف ةالتقرير يجب ان تتبع جميع القواعد المدرسية لتلبيفن

. وإذا المطلوب . المعلم يسجل السلوك اإليجاب   من قبل التلميذ والناظر يستعرض التقدم األسبوع 

 لتقرير. الغيا من االتلميذ يعتي  اسم أسابيع متتالية ، فان  ةثالث ةلوحظ سلوك إيجاب   لمد

 

، الفصل – 3الخطوة  ◆  أو الدائم  المؤقت الداخل 

لقواعد المدرسة أو اي نوع من السلوك الذي يؤدي إىل إلحاق  من التلميذ  يؤدي الخرق المتكرر قد 

ر بأنفسهم و/أو ب  استبعاد محدد المدة أو دائم.  إىل رينخآل االرصن

 

/  الفصل  : الدائم /   المؤقتالداخىلي

  
  الظروف القصوى قد يكون  طرد/استبعاد نحن ال نرغب فن

 ذلكاي تلميذ من المدرسة، ولكن فن

  ذلك 
اتيجيات المعقولة قد جربت وفشلت )بما فن وريا. ولذلك ، عندما تكون جميع االسير تقديم ضن

 فيه المدرسة.  ستنظر  الذي االنسبهو الخيار  الطرد اي دعم متاح( ، فان 

 ذا: إ الفصلسيجري 

o  إبداء سلوكيات سلبية عل الرغم من احالة اسمه عل التقرير تلميذ  استمر  
السابيع   المسلك   فن

 . متتالية 

o  الطالببشكل خطي  و  هاجمتلميذ  . ن  اآلخرين أو الموظفي 

o  سلسله من الحوادث. و  انتهكالتلميذ  
 بشكل متكرر قواعد المدرسة فن

o  ن  ةخطي   ةمخالف ارتكبالتلميذ   حادث واحد.  للقواني 
 فن

o  استبعادات منفصلة  
ينتهكون مرارا وتكرارا   الطالبأوقات اللعب إذا كان  خاللسيتم أيضا النظر فن

ن "  . اللعب" قواني 

 

  الداخل  الفصل  •

  يومه. تتم مراقبة الطالب من قبل يتم الفصل 
الداخل  عي  إرسال الطالب إىل غرفة العزل حيث يمضن

إنجاز مهامه المدرسية منفردا. يصار إىل إعادته للصف السبت الذي مراقب غرفة العزل ويطلب منه 

  سلوكه، يتم تحويله للفصل 
. فإن لم يبد تجاوبا فن ن ن متتاليي  يليه عل أن تتم مراقبة سلوكه السبوعي 

  المؤقت أو الدائم. 

 

  الفصل المؤقت •

ه زمنيه محدده خالل السنه لالمدة الفصل المؤقت  يتم الدراسية. قد يكون هذا بضعة أسابيع.  فير

 . مدير الملف المسلك  أو  ة المدة الزمني ويحدد المدير 

يتخذ  دائم إذا اقتضت الظروف. وال  فصلإىل الفصل المؤقت ويجوز لمدير المدرسة أيضا ان يحول 

  . هيئة االداريةئم اال بالتشاور مع الداإىل   الفصلبتحويل اي قرار 

 

 الفصل الدائم  •



ة، يحق لمدير المدرسة ،  ةان يستبعد التلميذ ان تكررت االفعال او السلوكيات الخطي  دائمة. وال  لفير

 للغاية.   متأنيةيتخذ هذا االجراء اال بعد دراسة 

  جميع حاالت 
سيتم إبالغ االباء عن  و . ه إىل أسباب للنظر فورا  ولياء االمور ، يتم إبالغ االفصل وفن

امات المدرسة  ن   حاله حقوقهم والير
داد الرسوم تفلن ي من المدرسة تم طرد تلميذ كليا . فن م اسير

  . بقا سم المدرسية المدفوعة 

 

 

ي الملعب  سليمشكل عىل الترصف ب الطالبحث  -7
ن
 ف

  بيئة آمنة ه  عوامل مهمة  من المهم 
لدينا ان يكون وقت اللعب ممتعا فاللعب وتكوين الصداقات فن

فون مسؤولون عن مكافاه السلوك الجيد ورصد سوء  الطعام، الجدا للتالميذ ولنا. خالل فرصة  مرس 

ف عل هذه الفرصة يتوكل  من هذه السياسة. االمناسب السلوك وتنفيذ الجزء  ناظر المرحلة والمرس 

 . عن أية مشاكلاالدارة  إبالغ

 من الجميع: نتوقع  و 

ام واالهتمام إظهار  ❖    باالخرين االحير
   . واألفعالالكلمات اختيار فن

ام  ❖  . الخاصة الممتلكاتاحير

ن وعندما يرن  اتباع ❖ لالصغاء  اللعب او تطلق الصفارة يتوقف جرس الالتعليمات من البالغي 

 . للتعليمات

ة بعد السماح له بذلك.   ❖  أن يتوجه الطالب اىل الصف مباش 

ءالسلوك  سوف نتابع    الس 
 حسب المراحل:  المالعبفن

   
 : االوىل الحلقةفن

   ويسجل ذلكالصف  من قبل معلميتم اإلبالغ عن اي مخاوف  ❖
 سجل السلوك من قبلفن

 .  المراقب المسؤول

  نهاية اليوم بحيث   االطالع عليتم  ❖
ن فن سجل السلوك )وسجل الحوادث( من قبل الموظفي 

اتيجيات المناسبة   يمكن االتفاق عل  االسير

  اجتماعاتهم االسبوعيه  ❖
 . أو أنماط السلوك المتكررة السلبية السلوكياتيراقب الموظفون فن

 

 

ن الثانية والثالثة:    الحلقتي 
 فن

ن و ة لسلوك الملعب واضح االسس المطلوبة تكون ❖  . الطالبجدا لجميع الموظفي 

  الحول كيفيه استخدام كل منطقه  الطالبيتم تذكي   ❖
. ويحذر الموجودة  ملعب والمعداتفن

 شفويا إذا كان سلوكهم غي  مناسب.  الطالبالموظفون المناوبون 

ن الحصص من دون تقديم عذر مقبول أو مالحظة من المعلم،   ❖ إن تأخر الطالب عن صفه بي 

 سوف يتلفر تحذيرا باعتبار ذلك سلوكا سلبيا. 

  ة الموظف لمد  بمرافقةتحذيرا ثانيا بشان سلوكه ، فانه يطلب منه ان يقوم  بلاالط إذا تلفر  ❖

" سيؤخذ إىل منطقه  البغي  الالئق ، فان الطالخمس دقائق. وإذا استمر السلوك    ة لمد "التفكي 

 خمس دقائق. 

  ،  ةسيتم التعامل مع اي حوادث خطي   ❖
  مثل السلوك العدوابن

  ، من قبل مدير  البدبن
أو اللفطن

 . ية ر الهيئة االدا المدرسة أو



ن إذا كان اي طف ةسيتم توعي ❖   السيطرة عل ةمشكل يواجهل الموظفي 
ة  سلوكه  فن خالل فير

احة  . االسير

 دارية اإل الهيئة دور  - 8

  الم  الطالبضمان صحة وسالمه جميع  ةعاتق مدير المدرسة مسؤولي  علتقع  ➢
من خالل   درسةفن

 وضع معايي  للسلوك. 

  جميع انحاء   منسقة ةتنفيذ هذه السياسة السلوكية بصور  لف المسلك  عاتق مدير الم تقع عل ➢
فن

 . رسةالمد

  تنفيذ هذه السياسة وفقا العل لف المسلك  الميدعم مدير  ➢
ن فن .  الموظفي   المعايي 

ة المبلغ عنها  لف المسلك  الميحتفظ مدير  ➢   المتعلقة بسوء بسجالت عن جميع الحوادث الخطي 

  ذلك التسلط والعنرصية. 
 السلوك، بما فن

الرتكابهم أفعاال   الطالبعل المدة  ةمحدد  استبعاداتفرض  ةيتحمل مدير المدرسة مسؤولي ➢

 من سوء السلوك.  ةخطي  

ة جدا، يجوز لمدير المدرسة ان السلوكية بالنسبة لألفعال  ➢  بشكلالطفل  يفصلالمتكررة أو الخطي 

 . دائم 

 

ن  - 9  والمساعديندور المعلمي 

ن مسؤولي علتقع  ➢   صفوفهم ، وان   ةعاتق المعلمي 
التاكد من ان القواعد المدرسية يتم تطبيقها فن

 خالل وقت الدرس.   ةمسؤول ةبطريق ونترصفي يذ مالتال 

  الصف والملعب ونا لديهم ثقة كاملة وتوقعات عالية بالتالميذ معلم ➢
سعون اىل العمل وانهم سيفن

 ومساعدة بعضهم البعض.  عل افضل وجه 

 بشكل عادل.   طالبويجب ان يعاملوا كل   للتالميذ الصف هم قدوة  معلمو  ➢

ام وتفهم.  الطالبيعامل المعلمون جميع  ➢   صفوفهم باحير
 فن

مع سياسة  اشيا عن تقدم كل طفل تم أولياء االمور ر منتظمة إىل يقدم معلمو الصف تقاري ➢

وك سل الخطارهم عناالباء واألمهات بالمعلم االتصال يقرر المدرسة بأكملها. ومع ذلك ، قد 

ن يؤثر سلبا عل   مستوى الطالب. معي ّ

  المقام األول ، سيتعامل اليحتفظ  ➢
  الصف. وفن

معلم بسجل لجميع حوادث سوء السلوك فن

  سوء الترصف ، فان معلم الصف  بنفسه اما معلم الصف مع هذه الحوادث 
إذا استمر الطفل فن

 . المدير وإذا لزم األمر  الملف المسلك   سيطلب المشورة من مدير 

ايدة بشان سلوك  ➢ ن إىل مدير   ةالمعلم سيحيل المسالة مباش   ، فان طفلإذا كانت هناك مخاوف مير

 المدرسة.  

 يتم تسجيل جميع االجتماعات مع أولياء األمور.  ➢

 عن ايمعلم  الصف  يقومون باخبار  همبالتاىل  نموذجا إيجابيا للسلوك. و  مساعدو المعلميوفر  ➢

 .  سلوك سلب  

 

 دور أولياء االمور  -10

  المدرسة.   وثيقة المدرسة/البيت مدعوون للتوقيع عل أولياء االمور  ➢
 عند تسجيل طفلهم فن



م الوالدان  ➢ ن يدعمان اعمال المدرسة. ويشمل ذلك اي عقوبات  و باالتفاقية من المتوقع ان يلير

أوال إىل معلم   العقابتمنحها المدرسة لسوء السلوك. ويجب ان توجه اي استفسارات بشان 

 . وان احتاج االمر اىل المدير  المسلك   مدير الملف الصف ، ثم إىل 

حول   المبادئ ذاتها  الطالبمع المدرسة، بحيث يتلفر الكل  نتوقع من االباء واألمهات التعاون  ➢

ل.  ن   المين
  المدرسة وفن

 كيفيه الترصف فن

 مع المدرسة قدر اإلمكان.  ويتعاونوا  ابنهمتعلم  ن يشجعوا أ من االباء واألمهات  نرجو  ➢

 

 . ة هذه السياسة كل سن مراجعةجري تس
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