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 الرؤيــة

    الحياة.المنفتح والتعلم مدى ــهودها لخلق بيئة داعــمة للفكرجـ األهليةتكــرس مــدارس رنــــد 

 المــهــمة

المتعلم  لتـــي تحــفـــز فــضــــولالفنية اتوفير الرعاية اآلمنة وبـــيــئة التـــعـــلــيم الـــدافـــئـــة ذات البرامج المنهجية 

 الحياة.والتعلم مدى  ةبين الثقافات المتنوع وحــــريـــته للـــــتــــعـــبـــير والتفاهم واالحترام ما

 شعار المدرسة

 "مدى الحياةنحن نتعلم "

 األهــداف

 ضمان المدارس اآلمنة وحماية الصحة والسالمة لجميع الطالب. 

 كفريق واحاد لتعزيز احترامهم لاتاتهم وتعااونهم  والمعلمين يعملون معاا   واألهال تطوير مجتمع مكون من األطفاال

 .ومسؤوليتهم تجاه اآلخرين

  التعليمية وتحقيق مستويات علمية عاليةبتل كل الجهود الممكنة من أجل التميز في المجاالت. 

 تشجيع الطالب على التميز الشخصي من خالل تطوير الثقة بالنفس واحترام التات ومجموعة من القيم اإليجابية. 

 هم بدون أي خوف وتهيئتهم على البحث رعن أفكارنتقاد وإعطاءهم الثقة في التعبياإلبداع واالتطوير المفكرون ذوو

 .دى الحياةعن حياة ناجحة م

 التأكد من أن جميع األطفال قادرون على فهم واحترام االختالفات بين األشخاص وتقبلها. 

  .توفير الجودة في التعليم من خالل نخبة من المعلمات ذوات الخبرة الالتي يتم تدريبهن بشكل مستمر 

  والتركيز عليها.تشجيع اإلبداع واالرتقاء بالتفكير لتطوير البيئة التعليمية للطالب 

 .تطوير المناهج الدراسية القائمة على النتائج التي يتم تنقيحها بشكل مستمر 

  .استخدام التكنولوجيا لتعزيز استيعاب وجودة التعليم وفعاليته 

 األهليةاتفاقية الطالب لمدارس رند 

  الفصل.استأذن عند الدخول أو الخروج من  .أكون مهتبا ومنضبطا  واحترم الجميع في المدرسة 

 .ارفع يدي قبل التحدث في الفصل  .ال أتحدث قبل السماح لي بتلك 

   أداء العمل الموكل لي في الوقت المحدد. أحاول جاهدا   رك مقعدي إال عند الضرورة.أتال 

  مضغ العلك في الفصل.أال  طلب اإلذن لتناول الطعام أو الشراب.أ 
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

  ستعمل يدي في الضرب أو اإليتاء. أال   ستخدم الكلمات المهتبة وال استخدم قبضة اليد.أ 

 ستمع لما يقوله اآلخرون.أ  ركض أبدا  أمشي في ممرات المدرسة وال أ. 

 شك في شيء معين.أل عندما أأس  لتزم بان أكون فرد في مجتمع مسالم يرفض العنف.أ 

 ترك ألعابي وأغراضااااااي االلكترونية في البيت وال أسااااااا

 حضرها للمدرسة.أ

 

 .أدخل المدرسة على الوقت المحدد للحصص 

  151وقت الخروج الساعة:. 

 

  الحضااااااور للمدرسااااااة قبل الساااااااعة           الطالباتيجب على

ويكون دخول طالب السااااايارات  صاااااباحا   الساااااابعة تماما  

بينما يدخل الطالب الملتحقين  الرئيسيةبوابة الالخاصة من 

 بالحافالت من البوابة الخلفية المخصصة للحافالت

  عنااد تااأخر الطااالااب عليااه الاادخول بوابااة لالسااااااتقبااال

الرئيسااااي وساااايتساااالم الطالب بطاقة تأخير قبل دخوله 

 الفصل.

 

 واألهلحقوق الطالب 

 للطالب الحق في:

  الصحيةالتعليم الممتاز واالحترام المتبادل والبيئة. 

 توفير الكتب والمصادر والمعلمات المحترفات. 

 التزام المدرسة بالمنهج المحدد والتقويم الزمني. 

 إعالم الطالب واألهل بالفعاليات والبرامج المدرسية. 

   أو عن  أو االتصاااال هاتفيا  لوقت الزيارة وحصاااص الفرال للمعلمات  لألهل الحق في التواصااال مع اإلدارة والمعلمات تبعا

 طريق البريد االلكتروني.

 المدرسةتـاريخ 

 اساااتيعابيةخالل السااانتين األوليتين كانت عبارة عن روضاااة بطاقة  القطيف.في مدينة  2006تأساااسااات مدرساااة رند عام 

 األقصااااااى للطاقةطالب في الساااااانة الثانية وكان هتا هو الحد  140اد العدد سااااااريعا ليصاااااال إلى دزاطالب و 75حوالي 

ستمراالستيعابية  سنة  للمدرسة وا الحاجة المتزايدة لتدريس المنهج باللغة االنجليزية هي من شجعت  الثالثة. كانتكتلك لل

أميال من مبنى المدرساااااة القديم. كان هتا  5في مدينة سااااايهات والتي يبعد حوالي  أكبرمالك المدرساااااة لالنتقال إلى مبنى 

رون الستئجار مبنى تجاري وتحويله إلى مبنى مدرسة. احتاج المبنى لجهود عظيمة كما صاغه الكثي شجاعا   القرار قرارا  

لألفضاال.  الساانوات للوصااولواسااتثمارات كبيرة إلنجاح المكان وتحويله لمجمع مدارس وكانت التغييرات مسااتمرة طوال 

 من افتتاحه. ةانتقل طالب الروضة بالقطيف للمجمع بعد سن
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 الذهاب لألعلى

 

وطالبة طالب  1100المجمع حوالي  عالمية وابتدائية أهلية. ويخدمي من روضااااااة وابتدائية ليوم يتكون مجمع رند التعليما

 األهلية.المدرسة  فقط في قسم 320 حوالي

عامل جتب ألهالي الطالب من منطقتي  وهتا كانتطورت المدرسااة بشااكل سااريع فيما يتعلق بجودة التعليم خالل ساانوات 

 القطيف والدمام. 

 مسااتوى رفع نأب البداية من واعية اإلدارة كانت .فرال من يأتي لم قياسااي وقت في التعليمي رند مجمع تطور إن

سهلة بالمهمة ليس التاتي التعليم مفهوم ونشر التعليمية البيئة  مصادر وتطوير الفعال االستخدام بدون بلوغه يمكن وال ال

 مهنية بشاارية بطاقة إلدارة والتزام مهارات لديها بشاارية طاقة كونها من تطورت للمدرسااة الحالية اإلدارة أن التعلم. كما

 مساااحة عكس التي الوظيفي الساالم في للترقية والموظفات للمعلمات الفرصااة أتاحت المدرسااة سااياسااة ن. وألومحترفة

 .والتطور للنمو

أسااباب  أحدوحاجات الطالب واألهل كان  المدرسااةا باهتماماتوإدارة  المدرسااةا المعلماتكما أن اهتمام موظفات 

قيام جميع األشااااخاص المهتمين بنجاح العملية التعليمية بالمدرسااااة من طاقم عمل وأهل وطالب  نجاح المدرسااااة وأيضااااا  

عاون اإل ية بالت ية التعليم خدم تطور الطالب في العمل لتي  جابي ا كاني ية ف ية  والتربو بدون احتراف مدرساااااااة ي موظفين ال

 للوصول ألهداف المدرسة التعليمية والتربوية.ويعملون بجد 

 .pypلتطبيق برنامج السنوات االبتدائية   IBم أصبحت مدرسة رند مدرسة معتمدة من البكالوريا الدولية 2019و في عام 

ا تعد مدارس رند جزء ا من مجتمع عالمي من المدارس الملتزمة بتطوير الشااااباب  PYP عالمية تقدم برنامج IB كمدارس

ساهمات بأدوات المعرفة و التحليل و النقد والمهتمين التين سيكونون على استعداد للتفاوض بشأن مستقبلهم بنجاح وتقديم م

 . وسالما   ا  تؤدي إلى عالم أكثر تناسق

 .للحفاظ على المزيد من التحسن كبيرا   رحلة التعلم ال نهاية لها وكل عام تبتل مدرسة رند جهدا  

 

 

 المدرسة برنامج

. اللغة االنجليزية  ةمعايير الكمن كور( لمادالمتحدة )تتبع المدرسااااااة المعايير العامة الجوهرية المسااااااتخدمة في الواليات  

وبهتا يعرف المعلمون واألهل ماذا عليهم أن يعملوا  يدرسوهاما يتوقع الطالب أن  ومتناغمة معتوفر مفاهيم واضحة  فهي

 لمساعدتهم.

الصغار لينجحوا في  يحتاجها أفرادناتعكس الحقائق والمهارات التي  الحقيقياية ومناسبة للعالم المعايير مصممة لتكون قو

مجتمعاتنا ساااتكون في  للمساااتقبلاهته المعايير سااايكون طالبنا مجهزين كليا   المساااتقبلية. ومعدراسااااتهم العليا والوظائف 

 الموقع األفضل للتنافس بنجاح في االقتصاد العالمي.

ا لكل  للمعاييراى األساس الممتاز البناء عل هي الخطوة األولى لتزويد أفرادنا الصغار بتعليم عالي الجودة وسيكون واضح 

 معايير النجاح في كل مادة. والمعلمين ماهية األهلا طالبا
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هو المطلوب من  أن يشاااارك األهل وأفراد المجتمع بتطبيق المعايير العلمية فهي توصااال بشاااكل واضاااح ما من القيم جدا  

الطالب في كل مرحلة ومساااااتوى. هتا سااااايمكن معلماتنا من الجاهزية أفضااااال لعلمهم بما يحتاجه الطالب للتعلم ووضاااااع 

 لهم.مقاييس فردية 

المعايير العلمية الكمن كور تركز على المفاهيم األساسية واإلجراءات بدء ا من الصفوف المبكرة وبالتالي تمكين المعلمين 

 وإعطاء الطالب فرصة للتمكن منها. الالزم لتعليم المفاهيم واإلجراءات األساسية جيدا  ألخت الوقت 

من الصفوف المبكرة وبالتالي تمكين المعلمين  ا  لمفاهيم األساسية واإلجراءات بدءالمعايير العلمية الكمن كور تركز على ا

 .عطاء الطالب فرصة للتمكن منهاوإ ألخت الوقت الالزم لتعليم المفاهيم واإلجراءات األساسية جيدا  

من أجل األهداف المشااااااتركةا نتمكن من ضاااااامان أن الطالب  ا  من طالب وأولياء أمور ومعلمين مععندما يعمل الجميع 

يحققون تقدم في كل عام ويتخرجون من المدرساااة على اساااتعداد للنجاح في الدراساااة والوظائف وذلك باساااتخدام المعايير 

أن طالبنا يتم  وهتا المنهج المتماساااك يضااامن أيضاااا   وخارجهالجميع الطالب في البالد  وحد التعليميالكمون كور  .العلمية

أوروبا وأمريكا  المملكةاتدريسهم جميع المهارات الالزمة للوصول إلى الجامعات والكليات التي يختارونها داخل وخارج 

 مريكية.األ بلوماتالدحيث يتم قبول  وبلدان أخرىوالشرق األوسط وآسيا 

 الدوليةالبكالوريا 

التعاونية بين مؤسسة  لمشروع المبادرةمدرسة  18من بين جميع المدارس في المملكة العربية السعوديةا تم اختيار 

لكة العربية الساااعودية( وبكل تطوير المتعلمينا القادةا والمعلمين لمساااتقبل الممالدولية )الملك فيصااال الخيرية والبكالوريا 

 .المدارس المختارة إحدىنعلن لكم أن مدارس رند كانت من سرور

 .pypلتطبيق برنامج السنوات االبتدائية   IBم أصبحت مدرسة رند مدرسة معتمدة من البكالوريا الدولية 2019و في عام 

الدولية الملتزمة البكالوريا  األهليةبهته الخطوة الواعدة سااااااوف نكون ارتباطا  محليا  ودوليا  مع مجتمع المدارس 

بتطوير الشباب بأدوات المعرفة و التحليل و النقد والمهتمين التين سيكونون على استعداد للتفاوض بشأن مستقبلهم بنجاح 

 . وتقديم مساهمات تؤدي إلى عالم أكثر تناسق ا وسالما  

أربعة برامج من  ية تقدمربحوهي عبارة عن مؤساساة تعليمية غير  1968في عام  (IB) الدولية تأساسات البكالوريا

والبرامج المرتبطة  الدوليةا الدبلومالتعليم الدولي )برنامج السااانوات االبتدائيةا برنامج السااانوات المتوساااطة في البكالوريا 

واالجتماعية الالزمة للحياة وللتعلم والعمل في عالم يتجه  الفكريةا الشااخصاايةا العاطفيةتنمي المهارات  بالوظائف( والتي

 .لعولمة بسرعةنحو ا

طرق التي قد يتعلم بها الناس  اشااااااتراك عدةهي عبارة عن  IBطريقة التعليم والتعلم في برنامج البكالوريا الدولية 

من حولهم وذلك من خالل التفاعل بين السؤال والعمل والتفكير. هته الطريقة البناءة  للعالممعا  الستخراج معنى او مغزى 

وحة وديمقراطية. التعليم عن طريق البكالوريا الدولية يمكن الجيل الناشاااا  من أن يكونوا تخلق بيئة فصااااول دراسااااية مفت

هته الطريقة يمك بالتعاون مع اآلخرين. ب كل فردي أو  مدى الحياة بشاااااا قادرمتعلمين ل على ن إعداد مجتمع من المتعلمين 

 والتأمل. والبحثا العملمن خالل التساؤل  األهليةمواجهة التحديات 
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 الدوليةمتعلمي البكالوريا 

سااتمكن جميع المتعلمين إلثراء رحلة التعليم والتي  هل يتقدمون معا  ن المدرسااة والطالب واألأالبكالوريا الدولية سااتتأكد من 

طالب  ومبتكرة بانتظاررحلة تعلم غنية  الدولية وهيواكتشاف ذاتهم ضمن مالمح متعلم البكالوريا  أنفسهمعن من التعبير

 مدرسة رند.

نُباادي العطف والحنو واالحترام. ونلتزم بااالتعاااون لتقااديم الخاادمااة ونعماال إلحااداث تغيير إيجااابي في حياااة 

 اآلخرين وفي العالم من حولنا.
 مهتمين

نُعبر عن أنفساااااانا بثقة وإبداع بأكثر من لغة وبطرق كثيرة . ونتعاون تعاونا  فعليا   ونُصااااااغي لوجهات نظر 

 ادا  وجماعات.اآلخرين أفر
 متواصلين

نُنمي ملكات فضااااااولنا ا ونُنطور المهارات الالزمة للتساااااااؤل والحبث اونعرف كيف نتعلم بأنفساااااانا ومع 

 اآلخرين . ونتعلم بحماسة ويستمر حبنا للتعلم مدى الحياة. 
 متسائلين

الفروع المعرفية ا نطور االستيعاب المبني على المفاهيم ونستخدمه ا ونستكشف المعرفة عبر مجموعة من 

 وننخرط في القضايا واألفكار ذات األهمية.
 مّطلعين

نفهم ثقافتنا وتاريخنا الشخصي وقيم اآلخرين وتقاليدهم ونُقدرها حق تقدير . ونسعي لالطالع على مجموعة 

 من وجهات النظر ونقيمها ا ونحن على استعداد للتعلم واالستفادة من تجاربنا.
ُُحُُي  ُُت ُُف ن ُُف م

 العقل :

نتصرف باستقامة وأمانة وبحٍس شديد باالنصاف والعدالة ا واحترام تجاه كرامة اإلنسان وحقوق الناس في 

 .المسؤولية عن تصرفاتنا وتبعاتها كل مكان . ونتحمل

ذوي 

 مبادئ

نُمعن التفكير في العالم و في أفكارنا وتجربتنا . ونعمل على فهم موطن القوة والضااااااعف لدينا لكي ندعم 

 ونمونا الشخصي. تعلمنا
 متأملبن

نتعامل مع الغموض بتدبر وتصااميم وعزم. ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع اآلخرين السااتكشاااف أفكار جديدة 

 واستراتيجيات ُمبتكرة . ونحن ماهرون في حل المشاكل ومرنون في وجه التحديات والتغيير.
 مجازفبن

في التحليل ونبادر إلى العمل المساااااؤول حيال المشااااااكل نساااااتخدم مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي 

 المعقدة . ونتولى زمام المبادرة التخاذ قرارات منطقية وأخالقية.
 مفكرين
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لتحقيق الخير والسااااااعادة  -الفكرية ا والبدنيةا والعاطفية -نفهم أهمية توازن الجوانب المختلفة من حياتنا 

عالقة االعتماد المتبادل بيننا وبين اآلخرين وبين العالم التي نحيا والرفاهية الشخصية لنا ولآلخرين ونُدرك 

 فيه.
 متوازنين

 2020-2019مشاركة أولياء األمور في المدرسة  

 : األهمية

ة و على يأمورهم في النشاطات المدرستقل المشكالت السلوكية و يرتفع التحصيل العلمي لدى الطالب التي يشارك أولياء 

مورهم, فالمشاركة ال تقتصر على أأولياء  سيحدث للطالب التي ال يشارك االغلب سينهون المرحلة الثانوية و النقيض تماما  

داخل المدرسة وحسب ولكن خارجها كتلك ففي المنزل يمكن المشاركة من خالل قراءة قصة , المساعدة في حل الواجبات 

قشاااااة  أنشاااااطة المدرساااااة. و في المدرساااااة يمكن المشااااااركة من خالل التطوع في أنشاااااطتها المتعددة فأولياء األمور أو منا

المساهمون يسهل التواصل معهم بشكل دوري و لهتا يمكن تعريف مشاركة أولياء األمور الناجحة بكونها مستمرة , دائمة و 

 مساهمة في العملية التعليمية .

 األمور المشاركة في المدرسة ؟كيف يمكن ألولياء 

شطة تعليمية  هنالك العديد من األنواع المختلفة من المشاركات التي تتراوح مابين التشجيع على التطوع و تزويد األهالي بأن

   منزلية . وممايلي بعض هته األنواع  :

مهارات التربوية لديهم و كتلك التربية: تزود المدرسااااااة األهالي بمعلومات عن مراحل الطفولة المختلفة  لتقوية ال .1

 تقديم النصائح لخلق بيئة تعليمية مريحة في المنزل.

 تواصل معها.لالخدمات المدرسية و فتح قنوات ل التواصل: تعمل المدرسة على إعالم األهالي بمستوى الطالب و .2

 و المشاركة في أنشطتها.لزيارة المدرسة الفرص التطوعية ألولياء األمور  التطوع :  تتيح المدرسة  العديد من .3

التعلم في المنزل: تتشارك المدرسة مع معلميها األفكار و االستراتيجيات ذات التوقعات العالية لتعزيز عملية التعلم  .4

 في المنزل بمساعدة ولي األمر.

ن اإلستشارية اتخاذ القرار: تعتبر المدرسة أولياء األمور شركاء لها في إتخاذ القرارت المدرسية فمنهم تتكون اللجا .5

 للمدرسة.

التعاون المجتمعي: تعاون ثنائي االتجاه بين مؤسسات المجتمع و  المدرسة حيث تشجع المدرسة أولياء األمور على  .6

 المشاركة و المساهمة في خدمة المجتمع.

 

 

 

 

 لمشاركة أولياء األمور : األهليةخطة مدارس رند 
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 المسؤول  اليوم و التاريخ األدوات  الطرق نوع المشاركة

توفير المعلوماااات - التربية

زمااة عن نظااام الال

المدرسااااااة ألمهات 

 الطلبة الجدد 

 

 االجتماعات  -

كتياااب اوليااااء  -

 األمور

الاااامااااوقااااع و  -

وسااائل التواصاال 

االجتماعية تويتر 

 و فيس بوك 

قائدة المدرسة    المرشدة  سبوع التهيئةأ

 الطالبية

  الوكيلةو  

تقاااديم معلوماااات  -

 عن مراحل الطفولة

المحاضاااااارات و 

 الورش

مااارتااايااان فاااي 

 السنة 

 المرشدة الطالبية

إعاااااالم أولااااايااااااء - التواصل

مساااااااتوى األمور ب

كاااديمي ألالطااالااب ا

 و السلوكي

 كالس دوجو  -

 برنامج نور -

 مجلس األمهات -

 لمعلماتا مستمر

زيااااارة أولااااياااااء  - المشاركة المجتمعيه

األمور للمدرساااة و 

الاااااتاااااطاااااوع فاااااي 

الاامشااااااااااركاااة فااي 

العملياااة التعليمياااة 

لاااااتاااااحااااادث عااااان 

تاااجاااارباااهااام باااماااا 

يتناساااب مع الوحدة 

يااان ناااحااان فاااي أ) 

الزمااان و المكااان , 

ماان نااحاان , كاايااف 

ناانااظاام أناافسااااااااناااا 

,مشاااركة الكوكب , 

أثاانااااء بااعااض  -

 الوحدات 

 األمهات  

 ماتالمعل

 الوكيلة
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كيف يعمل العالم و 

كاايااف نااعااباار عاان 

 أنفسنا (

حملااة مسااااااااعاادة  - التعاون المجتمعي

 األيتام

أساااااااابااوع فااي  حملة  -

 السنة 

 أولياء األمور 

 الطالب 

 المعلمات

 

 

 

 

 أنشطة الفصل الدراسي األول بمشاركة الخبراء و أولياء األمور 

 المشرفون  التاريخ المدة  الصف الوصف  وحدة االستقصاء 

دعوة األمهاااات  من نحن ؟

 لاااامشاااااااااااركااااة

تجااااربهم حول 

الساااااااااااااالااااااااوك 

 اإليجابي و اثره

 15األحاااااد ا  يومان  الصف االول

ساااااااابااتاامااباار ا 

2019 

 إلى

 22األحاااااااااد 

 2019سبتمبر 

منسق برنامج  -

لاااورياااا االاااباااكااا

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف األول

 منسقة النشاط -

 األمهات  -

دعوة اخصاااائي  من نحن ؟

تغااتيااة للحااديااث 

عاااااان األكاااااال 

الصاااااااااحااااي و 

فوائااادة لتقليااال 

الباادانااة من داء 

 و الحد منه

 15األحاااااد ا  يومان  الصف الثاني

ساااااااابااتاامااباار ا 

2019 

 إلى

 22األحاااااااااد 

 2019سبتمبر 

منسق برنامج  -

لاااورياااا االاااباااكااا

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثاني

 منسقة النشاط -

 األمهات-
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دعاااااااوة احاااااااد  من نحن ؟

المواطنين لتحدث 

عاااااان دوره و 

مسااااؤولياته اتجاه 

المجتمع و ماااهي 

مااااواصاااااااااافااااات 

 المواطن الصالح.

 15األحاااااد ا  يومان  الصف الخامس 

ساااااااابااتاامااباار ا 

2019 

 إلى

 22األحاااااااااد 

 2019سبتمبر 

منسق برنامج  -

لاااورياااا االاااباااكااا

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الخامس

 منسقة النشاط -

 األمهات-

دعوة األمهاااات  من نحن ؟

لاااامشاااااااااااركااااة 

تجااااربهم حول 

الااقااياام و كاايااف 

 شكلت حياتهم 

 15األحاااااد ا  يومان  الصف الثالث

ساااااااابااتاامااباار ا 

2019 

 إلى

 22األحاااااااااد 

 2019سبتمبر 

منساااق برنامج -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثالث

 منسقة النشاط -

 األمهات -

دعوة األمهاااات  من نحن ؟

الناشااااااطات في 

 حقوق اإلنسان 

لاااامشاااااااااااركااااة 

أدوراهاااااااام و 

مسااااااؤولياتهم و 

كاااياااف ياااماااكااان 

لحقوق اإلنسااان 

 مساعدتنا 

 15األحاااااد ا  يومان  الصف الرابع

ساااااااابااتاامااباار ا 

2019 

 إلى

 22األحاااااااااد 

 2019سبتمبر 

منسق برنامج  -

لاااورياااا االاااباااكااا

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الرابع

 منسقة النشاط -

 األمهات-
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مشاااااااااااااركاااااااة 

 الكوكب

دعااااوة دكااااتااااور 

بيطري لمناقشاااااة 

نا  تؤثركيف  أفعال

على المخلوقاااات 

 الحية االخرى.

 20ألحاااااااااد ا يومان  الصف االول

 2019أكتوبر 

 إلى   

 27األحاااااااااد 

 2019أكتوبر 

منساااق برنامج -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف االول

 منسقة النشاط -

 األمهات-

كاايااف يااعاامااال 

 العالم

دعااوة مااهااانااادس 

بيئي لتحاادث عن 

قة  تأثر الطا كيف 

فاااي تاااأخااايااار أو 

إياقااااف الاتاغايااياار 

الااماانااااخااي مااماااا 

يؤدي إلى تقليااال 

الاااااااااااكاااااااااااوارث 

الااطااباايااعااياااة فااي 

 المستقبل.

 20ألحااااااااااد  يومان  الثالثالصف 

 2019أكتوبر 

 إلى   

 27األحاااااااااد 

 2019أكتوبر 

منسق برنامج  -

لاااورياااا االاااباااكااا

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثالث

 منسقة النشاط -

 األمهات -

كاايااف يااعاامااال 

 ؟العالم

دعوة المهندسااااين 

تاااحااادث عااان لااالااا

وساااائل ترشااايد و 

المحاااافظاااة على 

 الطاقة

 20ألحاااااااااد ا يومان  الصف الرابع

 2019أكتوبر 

 إلى   

 27األحاااااااااد 

 2019أكتوبر 

منسق برنامج  -

لاااورياااا االاااباااكااا

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الرابع

 منسقة النشاط -

 األمهات-

أياان نااحاان فااي 

الاااااازمااااااان و 

 المكان 

دعاااوة الاااجااادات 

لمشاركة تجربتهم 

عن المناااازل في 

الااااماااااضاااااااااي و 

 الحاضر.

 1األحاااااااد ا  يومان  ولالصف األ

 2019ديسمبر 

 إلى    

ديسمبر  8األحد 

2019 

منسق برنامج  -

لاااورياااا االاااباااكااا

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 ولألالصف ا

 منسقة النشاط -

 األمهات-



 

2120-2020 األهليةمدرسة رند   16 

  

 

 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 

دعوة اخصاااائي   مشاركة الكوكب

بيئة لتحدث عن 

أثر التصاااارفات 

البشاااااارياة على 

 البيئة .

 1األحاااااااد ا  يومان  الصف الثاني

 2019ديسمبر 

 إلى    

ديسمبر  8األحد 

2019 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثاني

 منسقة النشاط -

 األمهات-

بر عن  ع ن كيف 

 ؟أنفسنا 

د أحاااااادعااااااوة 

الااااافاااااناااااانااااايااااان 

التشاااااااكليين أو  

ماااتااارجااام لاااغاااة 

اإلشاارة لمعرفة 

نواع أأن هنالك 

ماااتاااعاااددة مااان 

 التعبير .

 1األحاااااااد ا  يومان  الصف الثالث

 2019ديسمبر 

 إلى    

ديسمبر  8األحد 

2019 

برنامج منسق  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثالث

 منسقة النشاط -

 األمهات-

أيااان ناااحااان فاااي 

 ؟الزمان و المكان

فراد أحد أدعوة 

األساااااااااااارة أو 

الاااااااااااجاااااااااااداث 

لمشااااركة تراث 

الااااعااااائاااالااااة و 

عاااااداتااااهاااام و 

 تقاليدهم .

 1األحاااااااد ا  يومان  الصف الرابع

 2019ديسمبر 

 إلى    

ديسمبر  8األحد 

2019 

برنامج منسق  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الرابع

 منسقة النشاط -

 األمهات-

بر عن  ع ن كيف 

 ؟أنفسنا 

دعااوة إعااالمااي 

لاايااتااحااادث عاان 

اخااااااااااتااااااااااالف 

لتساااااااويق في  ا

الاامااااضااااااااي و 

 الحاضر.

 1األحاااااااد ا  يومان  الصف الخامس

 2019ديسمبر 

 إلى    

ديسمبر  8األحد 

2019 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

ات مااااعاااالااااماااا -

 الصف الخامس

 منسقة النشاط -

 األمهات-

 أنشطة الفصل الدراسي الثاني  بمشاركة الخبراء و أولياء األمور
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بر عن  ع ن كيف 

 ؟أنفسنا

دعااوة أمااهاااات 

من دول مختلفة 

لاااتاااحااادث عااان 

كااااياااافاااايااااة أداء 

 االحتفاالت .

ناير  26األحد  يومان  الصف االول ي

2020 

 إلى    

 2األحاااااااد ا 

 2020فبراير ا 

برنامج منسق  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف االول.

 منسقة النشاط -

 األمهات-

 

كاااايااااف ناااانااااظاااام 

 ؟أنفسنا

دعاااااوة ألحاااااد 

افراد المجتمع 

لاااتاااحااادث عااان 

كااياافااياااة تاالاابااياااة 

الااااماااانااااظاااامااااة 

لاااااااحااااااااجاااااااات 

 المجتمع.

ناير  26األحد  يومان  الصف الثاني ي

2020 

 إلى    

 2األحاااااااد ا 

 2020فبراير ا 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثاني

 منسقة النشاط -

 األمهات-

أيااان ناااحااان فاااي 

 ؟الزمان و المكان

دعوة األمهاااات 

الاااماااهااااجااارات 

لاااامشاااااااااااركااااة 

مشااااااااااكالاهام و 

الصااااااااعااوباااات 

 تجاربهم و

من وجهااة نظر 

 شخصية.

ناير  26األحد  يومان  الصف الثالث ي

2020 

 إلى    

 2األحاااااااد ا 

 2020فبراير ا 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثالث

 منسقة النشاط -

 األمهات-

أيااان ناااحااان فاااي 

 ؟الزمان و المكان

حااااااد أدعااااااوة 

خاابااراء الاافاالاااك 

لاااامشاااااااااااركااااة 

معلومااااتاااه عن 

رحااااااااااااالاااااااااااااة 

 اإلستكشاف.

ناير  26األحد  يومان  الصف الخامس ي

2020 

 إلى    

 2األحاااااااد ا 

 2020فبراير ا 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الخامسالصف 

 منسقة النشاط -

 األمهات-
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بر عن  ع ن كيف 

 ؟أنفسنا

دعااااااوة احااااااد 

الشااااااااااااعاااااااراء 

لاااامشاااااااااااركااااة 

الاااااااااااطااااااااااارق 

اإلبااااااداعاااااايااااااة 

تعبير لالمختلفة ل

 عن المشاعر.

 1ألحاااااااد ا ا يومان  الصف الرابع

 2020مارس 

 إلى    

مارس  8األحد 

2020 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الرابع

 منسقة النشاط -

 األمهات-

أيااان ناااحااان فاااي 

 ؟الزمان و المكان

دعااااوة ماااادياااار 

تحدث لتساااويق ل

عن كيفيااة بناااء 

و الاامااحاااافااظاااة 

عاالااى الاازباااائاان 

تااعاارف عاان لاالاا

فوائاااد مهاااارات 

 التسويق.

 1ألحاااااااد ا ا يومان  الصف الخامس

 2020مارس 

 إلى    

مارس  8األحد 

2020 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الخامس

 النشاطمنسقة  -

 األمهات-

 

كاااايااااف ناااانااااظاااام 

 ؟أنفسنا

مهاااات دعوة لأل

لاااتاااحااادث عااان 

كيفية الحصاااول 

على خااادماااات 

معينااة و كيفيااة 

اقتنااااء الساااااالع 

وبماذا تساعدهم 

 هته السلع.

أبريل  5األحد ا  يومان  ولالصف األ

 2020ا 

 إلى      

أبريل  12األحد 

2020 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف األول

 منسقة النشاط -

 األمهات-

بر عن  ع ن كيف 

 ؟أنفسنا

دعاوة الاجااادات 

لاااامشاااااااااااركااااة 

أدوارهاااااااام و 

 أفكارهم.

أبريل  5األحد ا  يومان  الصف الثاني

 2020ا 

 إلى        

أبريل  12األحد 

2020 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثاني

 منسقة النشاط -

 األمهات-
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كاااايااااف ناااانااااظاااام 

 ؟أنفسنا

دعوة للعااااملين 

فااي الاامااجااتاامااع 

إلظهار كيف تم 

تطوير السااالمة 

لتسااهيل الناس ا 

وقاااااااااااواعاااااااااااد 

 المتابعة.

أبريل  5األحد ا  يومان  الصف الثالت

 2020ا 

 إلى        

أبريل  12األحد 

2020 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الثالث

 منسقة النشاط -

 األمهات-

خصاااائي أدعوة  مشاركة الكوكب

بيئاة لمنااقشاااااااة 

كااايااافاااياااة رفاااع 

الاااوعاااي حاااول 

 البيئة.

أبريل  5األحد ا  يومان  الصف الرابع 

 2020ا 

 إلى        

أبريل  12األحد 

2020 

منسق برنامج  -

الاااابااااكاااالااااوريااااا 

 الدولية

مااااعاااالاااامااااات  -

 الصف الرابع

 منسقة النشاط -

 األمهات-

 

 

 

 

 

 :للبكالوريا الدولية وبرنامج السنوات االبتدائية كيف تبدو الفصول الدراسية

  .المناقشات المستمرة التي تركز على التعلم .1

 الممهد.حيث المعلم هو المرشد  اهتماماتهماأطفالنا يعملون على مهام وأنشطة صممت بالتعاون معهم والتي تشارك  .2

 .المجموعات إلى الفصل بأكملهالكثير من التوليفات المختلفة من التجمعات من األفراد إلى  .3

 .التعاون بين )الطالب/الطالبا الطالب/المعلما الطالب/الزائر( .4

 .يتشارك أطفالنا في تعليمهم في أماكن مختلفة من الفصل .5
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 .ينخرط أطفالنا في أنشطة مختلفة في نفس الجلسة وذلك حسب المتطلب .6

 .األطفال في تعليمهم بشكل مستقل يتوسع العمل .7

 .لألطفال بتجربة أفكارهم والتخلي او التعديل على المفاهيم الخاطئة لديهم )التعلم عن طريق الخبرة(سنح الفرصة ي .8

 .توثيق المعارف الجماعية .9

 .أثاث ومساحات تعطي أقصى قدر من المرونة واستيعاب الطالب واحتياجاتهم .10

حاساااااااب  .11 تدريب العملي على الموارد مثل المعدات العلميةا أجهزة ال بادا واأل اآللياال جهزة المحمولة مثل )أي 

  .واأللواح التكية( واليدويةااأللعاب الرياضية 

 .وعن طريق اإلنترنتأبيئة تعلم حيث تكون المعلومة غنية بالموارد المطبوعة  .12

والتفاهم والمشاااركة في عالم التعلم  االكتشااافأعمال الطالب معروضااة في الفصااول الدراسااية والممرات إلظهار  .13

 .الخاصة بهم

 

 "What does a PYP classroom look like"? على الفيديو االطالعكما بإمكانكم 

 عرض الملف الشخصي للمتعلم وعناصر برنامج السنوات االبتدائية

للبكالوريا الدولية. باإلضااافة إلى  االبتدائيةصااميم برنامج الساانوات تيوجد عشاار ساامات شااخصااية خاصااة بالمتعلم وهي من 

للبكالوريا الدولية. وسوف  بتدائيةاإلموقف لبرنامج السنوات  12السمات الشخصية للمتعلم سوف نسعى جاهدين لعرض 

 بهما معا .  االحتفاءخالل أنفسنا وبعضنا البعض وسيتم  ومالحظتها من والمواقفيتم التحدث عن هته السمات 

 وهنا الئحة بالسمات والمواقف وما سوف تعنيه لطفلك في تفاعالته اليومية في البيت والمدرسة. 

 

 المفاهيم األساسية:

 .)الوظيفة. )كيف تعمل؟ 

 .)التغيير. )كيف يتغير؟ 

 .)التأمل. )كيف نعرف؟ 

 .)السببية. )لماذا هو كما هو؟ 

 .)المنظور. )ما هي وجهة النظر؟ 

https://www.youtube.com/results?search_query=What+does+a+PYP+classroom+look+like%3F
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 .)االتصال. )كيف يتم توصيله إلى أمور أخرى؟ 

 .)المسؤولية. )ما هي مسؤوليتنا؟ 

 .)النموذج )كيف يبدو؟ 

 برنامج البكالوريا الدولية في المدرسة االبتدائية 

 :للمتعلم صفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهج التعلم )مهارات(
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 :بالمتعلمين الصغارآراء حول المتطلبات الخاصة 

 

 .1961جيروم برونر ا  –ي طفل في أي مرحلة من مراحل التنمية يمكن تعليم أي مادة بشكل فعال بطريقة فكرية صادقة أل

 

 مناهج البكالوريا الدولية تدور حول ستة مواضيع متعددة المنهجية:

 ؟من نحن 

 ؟أين نعيش في المكان والزمان 

 ؟كيف نعبر عن أنفسنا 

  ؟العالمكيف يسير 

 ؟كيف ننظم أنفسنا 

 تشارك الكوكبن. 

المتعددة مما يقود إلى  األهليةهتا اإلطار من تعدد المنهجية يتعدى التعلم ضااامن نطاق المادة إلى التعلم في نطاق المواضااايع 

 المتطلب األعمق في التعليم. 
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 .فعال في هتا البحث والتقصي ل دوريقوم المعلمين بتحديد أفكار مهمة تدفع إلى بحوث مستمرة حيث يأخت األطفا

طباعات الطالب حيث يتمكن الطالب من التقدم اننعكاسااااات وادورة البحث واالسااااتقصاااااء هي أداة تعليمية تبني 

 بنجاح من خالل هته العملية التعليمية

كتب الهوية لوزارة التعليم و كتب وتساااتخدم الصاااف الساااادس  إلى الصاااف األولمن  تدرس األهليةمدارس رند 

 أمريكية لتدريس اللغة اإلنجليزية.

 في المدرسة 

من أجل إدماج  الناقدايتم إعداد وتدريب الطالب ليكونوا متعلمين مشاااركين ومتعاونين يتمكنون من اكتشاااف ذاتهم والتفكير 

 اليومية.المعارف والمهارات التي تعلموها في حياتهم 

  الكتب اإلنجليزية األمريكية المركزة على المحتوى التي يتماشااااااى مع الكتب الوزارية و وسااااااوف يدرس الطالب من

سوف يسعى الطالب جاهدين للتفوق العلمي عن طريق استخدام المعرفة  السنينامر  وعلى (.الكمن كورالعلمية )المعايير 

 السابقة لالنخراط بنشاط في عملية التعلم الخاصة بهم.
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  والتحقيق في الموضااوعاتا والبحث في الساابل المختلفة المتاحة للمضااي قدما  سااوف يتعلم الطالب على صااياغة األساائلة 

 آخر.فصل إلى  ويربطها منأثناء ذلك يبني المعلومات  ةإليجاد أجوب

  سااااااوف توفر المعلمات بيئة آمنة ومواتية لتشااااااجيع الطالب على الرغبة في التعلما االكتشاااااااف وعدم الخوف من طرح

 األسئلة.

 سيتم تقييم الطالب بشكل مستمر من خالل وسائل مختلفةا مثل المسابقاتا وتوزيع مهماتا الواجبات  في السنوات األولية

 للتقييمات ا  وفق شاااااملة تكون عليها ساااايحصاااالون التي الدرجات المنزليةا المشاااااركة في الفصاااال والنضااااج االجتماعي.

 السنة. مدار القائمة على المتواصلة

 .علميالتعامة على المجتمع المهني  نظرة

عاملين معا.  مدرسااااااين ال عاون ودعم ال يل الطالبا ولتعزيز الت تاح لتحسااااااين تحصاااااا ية هو المف عاون فة ت قا ناء ث ب

مدارس  عاملين في ال قدرة ال عدة في تطوير  تعلم مهني. في مجتمع التعلم المهني يوفر  للعمل كمجتمعاالسااااااتراتيجية وا

 تحقيقهلتحقيق ما ال يمكن  تعزز التعاون المتبادلا والدعم العاطفي ونمو الشااااااخصااااااية من خالل العمل معا   المعلمون بيئة

التي نؤدي بها األشااااياء في  هو الطريقةالمسااااتمر. التعاون يصاااابح  من التحسااااين. وهي عملية مسااااتمرةا ال تنتهي  فرديا  

 "يميالتعلا "المجتمع المهني 1998وايكرا  دوفرالمدرسة. 

فراد قمنا بتصميم وتنفيت خطة لبناء قدرات األ ااألهليةمدرسة رند  في

على  والمدرسااااة ككل لتلبية متطلبات التحسااااين المسااااتمر والتغيير. التركيز

وضاااااامان أن هتا النوع من التعلم مناساااااااب لمواجهة تحديات القرن  التعلم

الحاادي والعشاااااارين هو ماا نركز علياه من خالل التعليم المهني التعااوني. 

خالل تطوير الثقافة. ضامن  أفضال منونحن نعتقد أن الطالب يتطور بشاكل 

هته الخطة تجتمع المعلمات على أساااااس منتظم لتحليل المسااااتويات المحققة 

وتحااديااد األهااداف الااتكيااةا وضااااااع خطااة التقييم التكويني  المجااالاا في هاات

األسااائلة األربعة  باإلجابة علىوالتحصااايليا وتشاااارك اساااتراتيجيات التعليم 

 التعليمي:األساسية للمجتمع المهني 

 الطالب؟ن يتعلم أماذا نريد  .1

 كيف سنعرف إذا تعلموا ذلك؟ .2

 التعليم؟ة من ماذا سنفعل إذا لم يصل الطالب للنتيجة المرجو .3

 المستوى؟على من أماذا سنفعل لو أنهم يعرفون المعلومات مسبقا وهم  .4

ويتم تنفيت هته العمليةا وتدار بشااااااكل جيدا ومراقبتها من قبل إدارة المدرسااااااة 

 لضمان التحسين المستمر وأفضل النتائج.

  والخدمات.المنشاة 
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  منشأة المدرسة:

  مناسااب بأثاث كامال   زا  تجهي . المرافق والفصااول مجهزةةجيد وكتلك التهوية ومضاااء جيدا  مبنى المدرسااة واسااعا 

 للمرحلة العمرية التي تدرس فيها.

  مع جهاز عرضا كمبيوترا انترنتا توفر  جيدا   تنظيما   المصاااااادر منظمهتحوي المدرساااااة االبتدائية أيضاااااا غرفة

 المواد واألدوات والكتب للطالب والمعلمين للعمل بها. 

  ويحوي  أخصااااائي مختبرا والتي صاااامم من قبل جيدا   للعلوم مجهز تجهيزا   مختبر أيضااااا  توفر المدرسااااة االبتدائية

 جميع متطلبات السالمة.

   من الكتب. ومكتبة لكل قسم والمزودة بمجموعة كبيرة جدا 

  خارجي وآخر داخلي.تنفت األنشطة الرياضية في مالعب واسعة جيدة التهوية. وتحوي المنشأة على ملعبان ملعب 

 

 الدراسية:معدات الفصول 

 لي.آجهزة حاسب أ 

 مكتبة الكترونية 

 وثالثثاني  ولاأصفوف  التعلم فيركان لمصادر أ. 

 .مكتبة في الفصل 

 .وسائط متعددة 

 للبحث واالستقصاء. اث مناسب في الفصولأث 

  شراف المعلمة.إانترنت تحت خدمة  

 

 

 الخدمات:

 الخدمات التقنية:

معمل الحاسب اآللي  باإلنترنت.ة أمزودة بنظام تقني لتزويد جميع المنشالمدرسة 

مزود بأحدث األجهزة ونظم المعلومات ويتم اإلشااااراف على صاااايانة المعدات 

 التقنية من قبل فنيين مختصين.
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 خدمات دعم الطالب:

 ت التنموية التالية:تؤمن دعم التعليم لدى الطالب وبالتالي تأخت المبادرة في المجاال األهليةمدارس رند 

 التربية البدنية:

تحوي األلعاب مثل كرة السلة  األسبوع( مرة فيبدنية )الجدول الدراسي في المدرسة االبتدائية يشمل جدول رياضي وتربية 

وكرة القدم وتنس الطاولة وغيرهاا مع إعطاء دروس توضح أهمية الرياضة والتثقيف الصحي. قد يطلب المعلم من الطالب 

 البحث حول موضوع صحي مختلف وشرحه لبقية الطالب.

 تنمية المعرفة:

ن ومساااااابقة أكثر آللغة االنجليزية وحفظ وتالوة القرتعزز المهارات المعرفية عن طريق إجراء المساااااابقات مثل: هجاء با  

 .ومعرض العلوم الرياضياتالطالب مهارة في مادة 

 االجتماعي والعاطفي: التطور

 في:يتم تعزيز التطور االجتماعي والعاطفي 

  لتطوير الثقة بالنفسا المهارات االجتماعيةا والمهارات النفسية والسلوك. دراماحصة 

 جديدة. وإدخال مفاهيممختلف المواضيع  خالل مناقشةتعزز القدرات من  والمسابقات والبرامج التينشطة األ 

   لتزويد الطالب بالدعم المعنوي والعاطفي. معا   المدرسة يعملونا طاقم أيضا 

 

 الفصول كخدمة تعليمية:

وجهاز وطاوالت مناساااااابة للمرحلة العمرية ومريحةا ساااااابورة  مزودة بخزاناتا كراساااااايفصااااااول المدرسااااااة واسااااااعة 

 ( مع نظام صوتيات والسبورة التكية.تركيجبرو)عرض

 معرفية:المكتبة كخدمة 

المجتمع  والبحث وهي تزودمكتبة المدرساااااااة تخدم الطالب للتعلم  علم.لتلالطالب  شااااااغفالمكتبة هي المنبع التي يروي 

 واالنجليزية وتحويمزودة بمجموعه ضااخمة من الكتب المتنوعة باللغة العربية  والعملية وهيالتعليمي بالمعلومات الجديدة 

 .متنوع ومصنف حسب مستويات الطالب كتاب 10,000من  أكثر
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 مساحة الصانعفصل 

عندما نسعى إلى تحفيز الفضول و الحصول على متعلمين مدى الحياة فنحن نعمل على تطوير المناهج الدراسية و وسائلها 

سااااساااية هي حصاااة يتعلم الطالب فيها المهارات األ مسااااحة الصاااانعحدث الطرق التي تعزز خيال و إبداع الطالب .أو من 

 اإلبداعي في حل مشكالت تحاكي الواقع . للقرن الواحد و العشرون منها : التفكير الناقد و

 األهداف :

فالمعلم سااايوفر العديد من  مسااااحة الصاااانعإكتسااااب مهارة حل المشاااكالت يتطلب الممارساااة الدائمة و هتا ما يقدمه فصااال 

 الفرص للطالب  لحل مشكالت تحاكي الواقع و برمجة الربوتات و تصميم مجسمات بإستخدام الهندسة.

 التفكير الناقد 

ال يعرض مساااحة الصااانع ولكن فصاال المفاهيم العلمية لحل المشااكالت  وتسااخيرح في القدرة على التفكير الناقد يكمن النجا

رائهم حول التجربة التي خاضااوها مما يساااهم في تطوير آطلب منهم كتلك ينهم حلها بل طلب ميو امشااكالت لالطالب فقط ل

 مهارة التفكير الناقد لديهم. 

  المرونة 

باد ,أو األجهزة اللوحية فهته يجهزة اآلأعاب التعليمية على لهتا ما تقدمه األعلى التكيف في المواقف الجديدة ورة القد

ولكن المرونة هي ا لعاب تتطلب من الطالب تحويل لعبهم في كل مساااااتوى من مساااااتويات اللعبة مما يجعلهم مرنين األ

 لى التفكير الناقد كي يتقدموا للمستوى التالي .إلعاب فهي كتلك  تدفع الطالب ليست كل ما تقدمه األ

   تحليل البيانات 

على حقائق علمية ال على مشاااااعرهم إتجاه الموضااااوع  وهته المهارة يمكن  الطالب على اتخاذ القرارات بناء   هو قدرة

 تطويرها عن طريق برمجة الروبوتات . 

  اإلبداع و اإلبتكار 

رة سااتميزهم عن سااتخدامهم  لقدراتهم اإلبداعية, واإلبتكارية فهته القدايساااهم في  تعليم الطالب التفكير خارج الصااندوق

خرين كل ما شااااعروا فكارهم مع اآلأومشاااااركة ا تفكيرلطالب للوكل ما زادت الفرص المتاحة للا غيرهم في المسااااتقبل

 بالراحة أثناء تعبيرهم عنها.

 : الخطوات 

  مختلفة :قسام و محطات أيحتوي على  مساحة الصانعفصل 

 ولى : محطة البرمجة .المحطة األ 

أجهزة حاسوب لتعلم البرمجات األساسية مثل برمجة تيكر و كانو و غيرها أو برمجة الربوتات ) بوتلي  4تحتوي على 

 و كيبو (.أ

 . المحطة الثانية : محطة الهندسة
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لعاب التي سااتحتوي على العديد من األالت صااغيرة و كتلك سااتحتوي على مكعبات ليقو للمساااعدة الطالب على بناء اآل

 تستدعي استخدام التفكير الناقد .

 إعادة التدوير : محطة  لثةالمحطة الثا

دوات الغير مسااتخدمة اعادة تدوير هته األللمساااعدة الطالب على  ها الطالب من منازلهم أحضااردوات أسااتحتوي على 

 دوات فعالة ويستطيع الطالب استخدامها.أى إل

 

 (برنامج نور األهل والمدرسة ) االلكتروني بينبرنامج التواصل 

إن أهم عناصااار نجاح الطالب هو التدخل األساااري في العملية التعليمية للطالب ولمسااااعدة األهل  األهليةتؤمن مدرساااة رند 

والتي من خالله يمكن  ترفع المدرساااااة تقارير الطالب بانتظام على البرنامج الوزاري )برنامج نور(بمراقبة تطور الطالب 

 والتسجيل. السلوكاالحضور والغيابا  درجاتالألهل متابعة كل ما يخص الطالب من 

وستقوم المدرسة بتزويد األهل برقم وكلمة مرور خاصة  متابعة تقدم الطالبمن ويمكن من خالله آ برنامج نورالدخول على 

 بهم لالستفادة من جميع الخدمات المقدمة.

 نوربرنامج 

 :الدخولطريقة 

 عبر موقع برنامج نور

 :شاهد هتا الشرح المفصل التالي نوربرنامج  للتسجيل في (1

https://www.youtube.com/watch?v=9xvAsIRXjTY 

 

 غرفة األنشطة وغرفة الفن:

طرق التواصلا  الحسيةاا التعليم: الجسديةا النفسيةا االجتماعية في جميع طرقمساحة كبيرة لغرفة األنشطة لتدعم الطالب 

 العالم. والفن والتصميم وفهم اللغةا الرياضيات

 

     مختبر العلوم كخدمة عملية:

صاااامم المختبر من قبل تقني  المناهجازود المختبر العلمي بجميع المسااااتلزمات المطلوبة للفئة العمرية والمناساااابة لمحتوى 

 مختبرات للتأكد من مالئمته لشروط السالمة والفعالية وهو يخدم الطالب في المعرفة العلمية واالكتشاف.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xvAsIRXjTY
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 خدمات السالمة:

مخارج الطوارئ والخرائط المدرساااية وإجراءات الطوارئ متوفرة للطالب التين تم تدريبهم خالل حصاااة بناء التات ومن  

 التعليمية على خطة وإجراءات اإلخالء أثناء الحريق ويتم تدريبهم على ذلك مدار العام.خالل الوحدات 

 الخدمات الصحية:

تحوي المدرسة على عيادة لإلسعافات األولية ولإلشراف على الصحة العامة مزودة بسرير وعدة اإلسعافات األولية برعاية 

المختصة بالصحة وتدعو بعض المختصين لتقديم محاضرات  كما أن المدرسة تدعم األنشطة خبرة.ممرضة مؤهلة وذات 

توعية مثل طبيب األسنان أو أخصائي إسعافات أولية لمحاضرة الطالب عن اإلسعافات األولية والنظافة الشخصية والتي 

 تُنظم في حصة بناء المجتمع واألندية.

دوش أو الكدمات أو الجروح البسااايطة أو المرض عند حاجة أي طالب لإلساااعافات األولية في حالة اإلصاااابات الطفيفة كالخ

ولة ؤالمفاج  أثناء دوام المدرساااة يرسااال لغرفة التمريض لعمل اإلساااعافات الطبية الالزمة. إذا قررت الممرضاااة أو مسااا

الطالب بأسااارع وقت مكن. وسااايبقى  أه من األفضااال إرساااال الطالب إلى المنزل سااايتم االتصاااال باألهل لترتيبأنالصاااحة 

 الطالب في غرفة الصحة إلى أن يحضر أهله ألخته.

سااعة  24عند مرض الطالب بالحمىا القيء أو اإلساهال يجب على الطالب التغيب عن المدرساة لحين انتهاء األعراض ب 

 ليعود إلى مقاعد المدرسة.

في حالة حدوث ا ولضاااااامان عدم انتقال العدوى لبقية الطالب في حالة األمراض المعدية على الطالب التغيب لحين الشاااااافاء

 أثناء نقل الطالب إلى المستشفى. مباشرة باألهلإصابة أو حادث ال سمح هللا سيتم االتصال 

 الصحية: باألغتية لطالبتزويد ا خدمة

 وخالل وقت الفسحة فقط  1:00الى  7:00 الساعةيفتح المقصف المدرسي من 

 الماء.وقت الحصص عدا شراء  من المقصف المدرسيللطالب شراء الطعام  ال يمكن

 يغلق االتدافعوعدم من اصطفاف الطالب للشراء  التأكديتعين على المعلمات المسؤوالت عن مراقبة الطالب خالل الفسحة 

و الضرب وعليهم رمي أع حد بالدفعلى الطالب عدم التعرض أل الدراسي.المقصف المدرسي قبل دقائق من انتهاء اليوم 

 من نظافة مكان الفسحة قبل االنتهاء. والتأكدالمخلفات في الحاويات 

الطعام موضاااوع ن يكون أخالل الفساااحة و ألكلههل ارساااال الطعام مع الطالب عليهم اختيار الطعام الصاااحي اختار األ إذا

الحافظات  ال تكونن أالطعام على فظة هل وضااع اساام الطالب على حااأل يجب على كماا مناساابةبشااكل محكم في حافظات 

 الزجاج.من  مصنوعة

 الفصل.الدرس بحيث ال يتعين عليه مغادرة  الخاص خالليمكن للطالب شرب الماء من ترمس الطالب 

  فواكها زيتونا زباديا صااااحية )خضاااارواتايكون المقصااااف متاح للطالب لشااااراء األطعمةا ويباع فيه وجبات خفيفة 

  ساندويتش(. ماءا عصيرا حليبا
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  الطالب.ال يسمح بتناول الحلويات والمشروبات الغازية كجزء من وجبة 

 .يوصى بتناول الحليب أو العصير 

 شاتا الخضارا الحليب واللبن.زويد الطالب بالفاكهة أو السندوينقترح ت 

 خدمات الحافالت:

 للباصات.مع الشركة المنسقة يتم التعامل مع خدمات الحافالت المدرسية بشكل رئيسي 

 خدمة اإلرشاد الطالبي:

للطالب مقابلة المرشاادة الطالبية قبل أو أثناء أو  الدراسااي. يمكنقوم المرشاادة الطالبية بمساااعدة الطالب في اليوم ت

معها بشاااكل جميع الحاالت اإلرشاااادية تكون سااارية ويتم التعامل  .بعد الدوام الدراساااي على أن يتم تنسااايق المقابلة مسااابقا  

متكتم. يشااجع الطالب على طلب المساااعدة من المرشاادة الطالبية متى ما احتاجوا لتلك فالمرشاادة الطالبية موجودة لتقديم 

 اإلرشادا المعلومات المناسبة واالستماع لمشاكل الطالب وإيجاد حلول لها. العونا

 الطالب(: واإلرشاد )بينخدمة التعارف 

الطالب المحولين الجدد هو برنامج مصاااامم لمساااااعدة الطالب الجدد المحولين من  واإلرشاااااد لمساااااعدةالتعارف  

 فصااال لمسااااعدةداخلها. يعين طالب من كل  والثقافات المختلفةمدرساااة أخرى على التكيف مع بيئتهم المدرساااية الجديدة 

المتوقع منه والمواد  عرفه علىوي المدرسةاالطالب الجدد الملتحقين بالمدرسة. تعريفهم باإلجراءات ومعرفه موقع مرافق 

المرشااد التدريب األولي لمساااعدتهم  يتلقىويساااعده في تكوين صااداقات مع الطالب اآلخرين.  المدرسااةاالتي تدرس في 

المرشاااااادة البرنامج عليه التحدث مع  مرشااااااد فين يكون أب الطالب مهتما   أحدعلى أداء واجباتهم على نحو فعال. إذا كان 

  .بالمدرسة الطالبية
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 الطالبية.المشاريع 

تهدف المشااااريع لتقوية وتوسااايع فهم الطالب أو  المشاااروع.على الطالب أداء مشاااروع لكل مادة وتقوم المعلمة بتحديد نوع 

لقياس مدى اسااااتيعابهم للمادة. يمكن أداء المشااااروع من قبل الطالب في الفصاااال أو قد تطلب المعلمة من الطالب أدائها في 

 .البيت ومن ثم إحضارها للمدرسة

 (التقديم )العرض

 العناصر:لهته  عرض تقديمي حيث يقدمه الطالب أمام الصف وسيتم تقييمه وفقا   من الطالبقد تطلب المعلمة 

 العرض اللفظي والغير اللفظي:

 نادرا  ما تكون وضعية الجسد جيده. 

  للحفاظ على اتصال العين ناشئةقدرته. 

   ما يتحدث بشكل واضح وصوت مفهوم نادرا. 

  بشكل فعال وممتع )جتاب( تامة للحديثقدرته غير. 

 1المستوى 

   وضعية الجسد جيدة أحيانا. 

 طورة للحفاظ على اتصال العينتقدرته م. 

   يتحدث بشكل واضح وصوت مفهوم أحيانا. 

  جتابقدرته محدودة للحديث بشكل فعال وممتع(). 

 2المستوى 

   وضعية الجسد جيدة عادة. 

 عنده القدرة للحفاظ على اتصال العين. 

  عادة  يتحدث بشكل واضح وصوت مفهوم. 

  جتاب( فعال وممتعقدرته تامة للتحدث بشكل(. 

 3المستوى 

   وضعية الجسد جيدة بشكل دائم تقريبا 

 قدرته شامله )تامة( للحفاظ على اتصال العين 

   يتحدث بوضوح وصوت مفهوم بشكل دائم تقريبا 

 )قدرته ممتازة للتحدث بشكل فعال وممتع )جتاب 

 4المستوى 

 

 

 

 المحتوى )المضمون(:
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 بمصادر الطال

 

معارفهم  وتوساااااايع نطاقتساااااااعد على تعزيز  والمعدات التيى تزويد المعلمين مع الطالب بالموارد إلمدارس رند تهدف 

 والمعلمين  والموارد للطالبفنحن نحقق هتا الهدف عن طريق توفير كمية كافية من المعدات  واستعداداتهم.ومهاراتهم 

 مصادر الطالب: بعض

ومشااااغل    العرائسامساااارح  مالعبا تعليميةاوسااااائل  ا وكراساااايطاوالت  صااااابونا مناديلا شااااخصاااايةابطاقات  كتبا

 .للتواصل وفيس بوكالتعلم وموقع الكتروني غرفة مصادر المعلوماتالوجيا وغرفة تكن مختبرا ماءا وتلفزيونا

 

 قدرته ناشئة لبناء المقدمة والخاتمة. 

 هيكل الموضوع غير مكتمل ومتداخل. 

   لالنتهاء في الوقت المناسب يحتاج للتتكير دائما. 

 مكتملة وغير منظمة ...( ليستالمواد البصرية )الفيديو والصور الخ. 

 فهمه محدود للموضوع. 

 1المستوى 

 قدرته مطورة لبناء المقدمة والخاتمة. 

  متطور(ونامي )هيكل الموضوع محدود. 

  يحتاج لبعض التتكير لالنتهاء في الوقت المناسب. 

 المواد البصرية )الفيديو والصور الخ...( قد حد من المعلومات حول الموضوع. 

 فهمه مرٍض للموضوع. 

 2المستوى 

 قدرته تامة على بناء المقدمة والخاتمة. 

 هيكل الموضوع مكتمل. 

 من التتكير لالنتهاء في الوقت المناسب يحتاج القليل. 

 وتغطي الموضوع بشكل جيد ...( كاملةالمواد البصرية )الفيديو والصور الخ. 

 فهمه جيد للموضوع. 

 3المستوى 

 قدرته شاملة لبناء المقدمة والخاتمة. 

 قوية بنية الهيكلل جهد واسع لجعل تب. 

 يحتاج لبعض التتكير لالنتهاء في الوقت المناسب. 

  المعلومات حول  وشااااملة منالمواد البصااارية )الفيديو والصاااور الخ...( لديه كمية ممتدة

 .الموضوع

 فهمه ممتاز للموضوع. 

 4المستوى 
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  اللوازم المدرسية )على الطالب احضار هته اللوازم(:

 األهل:دوات من قبل كما ويلزم توفير بعض األ

 .ستتواصل معكم مربية الصف لتزويد الطالب بما يلزم 

 الطالب.برنامج تقوية 

  لديهم.جل تحسين مستوى التعليم نحن نزودهم ببرنامج لتقوية المواد الدراسية لتنمية قدراتهم في نقاط الضعف أمن 

 

 المرور.بطاقة 

المياه عليه أن  يساامح بخروج الطالب خارج الفصاال بدون ساابب مقبول عند خروج الطالب لشاارب الماء أو دخول دورة ال

ساااتقوم مراقبة الطالب باإلشاااراف  مرة.يطلب ورقة إذن مرور من المعلمة في الفصااال ويفضااال إرساااال طالب واحد ف كل 

 ألي مكان أخر بالمنشاة. الفصللى إعلى عملية تنقل الطالب من و

 الخصوصية.الدروس 

وم بتدريساااهم في المدرساااة وعلى األهل ال تسااامح إدارة المدرساااة أن تعطي أي معلمة دروس خصاااوصاااية للطالب التي تق

  التعاون مع المدرسة بهتا الخصوص.

المساعدة هي  هالوقت الرسمي للمدرسة. ايجاد هت ضافي مساعد للطالب خارجإو المعلمين تعليم أقد تطلب المرشدة الطالبية 

 مر .و ولي األأهل ولية األمن مسؤ

 الموظفين.تدريب ودعم 

لتصاااال بطاقمها للمهنية وذلك من خالل خطة تدريب وتطوير مسااااتمرين تقوم المدرسااااة بجهد كبير 

  وهته بعض طرق التدريب:

  يتم تنظيم ورش عمل وحلقات دراسااااااية في بداية كل عام دراسااااااي وبشااااااكل منتظم للهيئة

 التعليمية.

 مات اجتماع مادة  أساااااابوعي اجتماع يعقد )مجتمع التعلم المهني( المعل مات من نفس ال للمعل

أهمية  الصفا أفضلا إدارةوضع األهداف لتحقيق مستوى  طالباللمخرجات التعليم  لمناقشةاوالمرحلة الدراسية وذلك 

 .وتقنيات تدريسهاأهداف كل مادة  تشجيعيةا مناقشة وتوفير بيئةبناء عالقة جيدة مع الطالب 

 دوري. بشكل مهنيا  معلم حضور المؤتمرات التعليمية والمختصة بتنمية ال 
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  داريات ومعلمات .إحضور وتقديم المؤتمرات الداخلية التي تعقد في المدرسة ويشترك الجميع في الحضور والتقديم من 

 .التطوير المهني من برنامج البكالوريا الدولية 

 لمعرفة جميع  ساااااانويا   ت آراء المعلمين كما تعد اسااااااتبيانتقديم دورات لتطوير المعلمين. كما تقوم المدرساااااااة بأخ

 توصياتهم واقتراحاتهم.

  الطالبية.األنشطة 

 الرحالت الميدانية وغيرها من األنشطة الالصفية:

  لقسم االبتدائي بما في ذلك الرحالت التعليمية. الميدانية سنويايتم تنظيم الرحالت 

  الحليب للفصول الدنيا.يتم التخطيط لبعض الرحالت لتعزيز بعض الدروس مثل زيارة لمخبز أو مصنع 

 األنشطة الالمنهجية:

  والمناسباتا الغتاء الصحيا ويوم الرياضة. الوطنياتقوم المدرسة بتنظيم مهرجانات لليوم 

 .طابور المدرسة الصباحي التي يزود الطالب بكثير من المعلومات العامةا ويعزز الثقة بالنفس 

 ومعرض العلوموقراءة القرآن  المدرسة بعض المسابقات مثل مسابقة اإلمالء تنظم.  

 مثل يوم األما يوم األرضا يوم المعلم وغيرها.  األهليةالمدرسة األيام  تفعل 

   تفعل المدرسة حقائب النشاط الموصى بها وزاريا. 

 .مورولياء األأمع قنوات التواصل 

تقوم المدرسة بتنظيم محاضرات تربوية يحاضر فيها مربين وخبراء في التربية ومستشارين تربويين يحضرها األهل ويتم 

 المجتمع.دعوة أفراد 

 .تــعقد اجتماعات دورية للموظفات لمناقشة خطة تحسين المدرسة وعملياتها 

  التواصل ما بين األهل والمدرسة.تجري المدرسة اجتماعين سنويا لآلباء واألمهات تهدف تعزيز عملية 

  خرآالخطة المدرسية او أي موضوع  دارة المدرسة بخصوصإيتم إرسال رسائل من قبل. 

 .البريد اإللكتروني الخاص بالمدرسات متوفر تحت الطلب للحصول على أي تفسير أو سؤال 

  االتصااال أو الحضااور شااخصاايا  توزع جداول على األهل تتضاامن الحصااص المتاحة للمعلمات بحيث يمكن لألهل

 للتكلم مع المعلمة.
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 .يتم توزيع تقويم يحوي جميع النشاطات المدرسية في بداية كل فصل دراسي 

  ترساااااال أوراق مالحظات إلى اآلباء في حالة سااااااوء ساااااالوك الطالبا وتكرار غيابه بدون عترا أو عند عدم القيام

 متكرر.بواجباته بشكل 

    ماع مع األهل في حالة تكرار سوء التصرف لمناقشة سلوك الطالب أو مستوى الطالب اجت قد تطلب المعلمة أحيانا

 التحصيلي.

   لآلباء واألمهات تهدف إلى جمع آراء واقتراحات وتوصاايات من اآلباء واألمهات  المدرسااة تجري اسااتبيانين ساانويا

 بشأن الطالب والمدارس.

 

 

 :اجتماعات لجنة األهل

الهدفا نتواصاااال مع أولياء األمور في المدرسااااة  ولتحقيق هتا في عملية التعلم وجودة التعليمز تهدف مدارس رند إلى التمي

من خالل أخت التوصاااايات منهم واألفكار الرامية إلى تحسااااين العملية التعليميةا والمناهج الدراسااااية والمرافق حيث يصاااابح 

 صوت أولياء األمور جزء ا من عملية صنع القرار. 

سااايكون هناك  حيث االجتماعاتر من كل فصااال اختيار ممثل كعضاااو لجنة للفصااال الدراساااي لحضاااور يمكن ألولياء األمو

الجدول الزمني لالجتماعات إلى األعضااااء قبل موعد  وسااايتم إرساااالا يين كل على حدةاجتماعين في كال الفصااالين الدراسااا

 .االجتماعات

 :اجتماع أولياء األمور التعليمي

وتسااهيل العملية التعليمية وتعزيز  وذلك لتشااجيعمن أحد وسااائل التواصاال مع األهل في مدارس رند هو عقد اجتماع تعليمي 

المجتمع في البرامج التعليمية حيث المساهمة في تعريف اآلباء واألمهات على  وكتلك إشراكدور األسرة في تعليم الطالبا 

 .ستراتيجيات التدريس لدعم تعليم أبنائهم في المنزلالمهارات التعليمية واستخدام أساليب وا

 السنة الدراسية والجدول اليومي للمدرسة.

أسابوع دراساي مقسامة إلى فصالين  36تتبع المدرساة تقويم وزارة التربية والتعليم. السانة الدراساية تتكون عادة من  .1

إجازات اثنان منها للعطالت الدينيةا وواحدة في ساااعة تعليمية مع أربعة  960يوما أو  180دراساايين. وهتا يعادل تقريبا 

 نهاية الفصل الدراسي األول واألخرى لعطلة الربيع.

 1:00حتى 7:00الحصص تبدأ في  صباحا مع طابور الصباح 6:45اليوم الدراسي لقسم االبتدائية يبدأ في الساعة  .2

 .حصة في األسبوع 45حصص في اليوم بما في ذلك فترة اإلفطار وبمجموع  8مع مجموع 

 متكرة الواجبات
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إلى  المتكرةوسوف ترسل هته  متكرة الواجباتسوف تقوم المعلمة بتسجيل سلوك وأداء الطالب في  الجيدالتعزيز السلوك  

 .لمعلمة كل يوم أحدالمنزل كل يوم خميس وعلى أولياء األمور التوقيع بعد االطالع وإعادتها ل

 المدرسيةقوانين الحافلة 

 

 أن يكونوا مستعدين في الوقت المحدد في فترة الصباح المبكر لنقلهم للمدرسة. .1

 في الحافلة.البقاء في مقاعدهم أثناء التواجد  .2

  شكال.عدم اإليتاء اللفظي أو البدني بأي شكل من األ .3

 الخاصة بالحافلة من قبل المشرفة والسائق. االستماع للتعليمات .4

 .ظهرا   1:15االستعداد للخروج من المدرسة الساعة  .5

 بالمقصفالقوانين الخاصة 

  .وخالل وقت الفسحة فقط 1:00الى  7:00 الساعةيفتح المقصف المدرسي من  .1

 الماء.وقت الحصص عدا شراء  المقصف المدرسيللطالب شراء الطعام من  ال يمكن .2

رض السااحة أو المقاعد أو تركها أتجنب رمي األشاياء على و التدافعوعدم  االصاطفاف للشاراءيتعين على الطالب  .3

 الدراسي.المقصف المدرسي قبل دقائق من انتهاء اليوم  يغلق  الدرجعلى 

مكان  من نظافة والتأكدحد بالدفع او الضاااااارب وعليهم رمي المخلفات في الحاويات على الطالب عدم التعرض أل .4

 الفسحة قبل االنتهاء.

ن يكون الطعام أخالل الفساااااحة و ألكلهرساااااال الطعام مع الطالب عليهم اختيار الطعام الصاااااحي إهل اختار األ إذا .5

سم الطالب على حافظة الطعام على يجب على األ كماا مناسبةموضوع بشكل محكم في حافظات  ال ن أهل وضع ا

 الزجاج.من  مصنوعةالحافظات  تكون

 الفصل.الدرس بحيث ال يتعين عليه مغادرة  الخاص خالليمكن للطالب شرب الماء من ترمس الطالب  .6

 األكاديميةالقوانين 

 يحتاج الطالب إلى إظهار االلتزام من حيث:

 الدراسة بشكل مستقل. .1

 تباع القواعد الصفية.ا .2

 التماس المساعدة من المعلمةا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. .3



 

2120-2020 األهليةمدرسة رند   37 

  

 

 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

  المنزلي. تعليمال

ويعتبر أداء الواجبات المنزلية كجزء من  ايتوقع كل معلم أن الطالب ساااااايؤدي كمية معينة من الواجبات المنزلية كل ليلة

درجات الطالب ويجب أن يؤدى بطريقة جيدة وفي الوقت المحدد. قد تختلف الواجبات المطلوبة من صااااااف ألخر ولكن 

توزع الخطة األساابوعية  ضااغوطات.المشاااريع والمواد المطلوبة لتفادي أية والواجباتلى التنساايق بين المعلمات ساايعملون ع

 التي تحوي الواجبات والصفحات المطلوبة وتاريخ تسليمها ويتوقع من الطالب أدائها في الوقت المحدد.

 األمانة العلمية.

لطالب يجب أن تكون قد تحققت بفضااااااال ن جميع انجازات اأمن المهم أن يعرف األهل والطالب أهمية األمانة العلمية و

 المدرسة.ويعتبر هتا مخالفة لقوانين األهلية في مدرسة رند  أو الغش غير مقبول بتاتا   جهودها النسخ

 :ألسباب التاليةليحرم الطالب من دخول االختبار قد 

 آخرا بما في ذلك الواجبات المنزلية والفصلية والمشاريع. امتحان طالبالنسخ من ورقة  .1

في ذلك الواجبات المنزلية والفصاااالية  بما العلميةالمشااااروعات السااااماح لطالب آخر لنسااااخ من ورقة االمتحانا أو  .2

 .والبحوث

 التخطيط مع الطالب اآلخرين في الحصول على إجابات من خالل إشارات معينة خالل االمتحان. .3

 .في االختبارتستخدم كعامل مساعد استخدام أو تجهيز أوراق الغشا المالحظات أو المعلومات التي يمكن أن  .4

وهتا يشمل القواعد الصفية التي يحددها المعلم  اات الواجب إتباعها خالل االختبارعدم االمتثال للقوانين أو اإلجراء .5

 مثل عدم الحديث والبقاء جالسا .

ختبارات أو تغيير وهتا يشاااااامل تغيير أو تعديل الدرجات أو إجابات في ورقة اال امحاولة تغيير النتيجة والدرجة .6

 المعلم في التصحيح. خطاإلجابة لتزوير 

 العلميةالتعامل مع حاالت الغش أو عدم األمانة  سياسة

من المهم جدا أن يفهم الطالب واألهل أهمية الصااااااادق في جميع األمور وان جميع أعمال الطالب يجب أن تكون من أداء 

 الغش وعدم األمانة في األداء خرق لقوانين المدرسة. األهليةالطالب نفسه. الغش والنقل غير مسموح به وتعتبر مدرسة رند 

 عند الغش في المرة األولى:

درجات لطالب الصااااااف الثاني  5من درجة لطالب الصااااااف األولا  2قة امتحان جديدة وينقص يعطى الطالب ور .1

 درجات لطالب الصفوف الرابعا الخامسا السادس. 7والثالثا 

 رسالة إعالم لألهل. األكاديمية وترسليحال الطالب للمشرفة الطالبية أو المشرفة  .2

 عند الغش للمرة الثانية وأكثر:
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 الطالبية أو المشرفة األكاديمية وترسل رسالة إعالم لألهل. للمشرفة : سلوكيا  يحال الطالب  .1

 يأخت الطالب عالمة صفر أو رسوب في االمتحان المعطى. .2

  يعمل اجتماع مع أهل الطالب. .3

 للطالبالقوانين األخالقية 

 على الطالب احترام جميع طاقم المدرسة. .1

 والبقاء في مقاعدهم أثناء فترة الحصص الدراسية.على الطالب التواجد في الصف في الوقت المحدد  .2

المعلم على الطالب البقاء في الصف خالل فترة الحصة كاملةا ويجب أال يترك الصف دون الحصول على إذن من  .3

 الحصول على بطاقة مرور. ودون

 على الطالب عدم استخدام لغة مسيئة أو مبتتلة. .4

  قد يؤدي إلى العنف الجسدي بين الطالب.ال يسمح للطالب إبداء أي سلوك عدواني التي  .5

 الطــالبمكـافـأة 

المدرسااة تشااجع الطالب على بتل قصااارى جهدهم بهدف الحصااول على معرفة تسااتمر مدى الحياةا لتلك نحن نتبع برنامج 

 مكافأة على النحو التالي:

دود فعل إيجابية( أو جمل مثل الطلب من الطالب أن يصاااااافقوا للطلبة المتفوقين )كر ادائم يعطى للطالب تشااااااجيع .1

 تشجيعية.

عدد معين من النجوما سااااااوف  وبعد جمعا يدة من خالل منحهم عدد من النجومتتم مكافأة الطالب لتصاااااارفاتهم الج .2

 يحصل الطالب على هدية.

لوحة تعزيزية في الفصاال تخص ساامات ومالمح متعلم البكالوريا الدولية ويتم تعزيز الطالب في حال طابقت  توجد .3

 السمات.مواقفهم هته 

يقام التكريم في  امنح قسائم شراء مجانية من المقصفترشح معلمة كل مادة أفضل طالب في مادتها في كل فصل لي .4

 .خميسطابور الصباح كل يوم 

فوق بعد كل اختبار شااهري مع شااهادة  ٪ وما90أصااحاب المراكز الثالث األولى اللتين حصاالوا على  يكافأ الطالب .5

 .وهدية من المدرسة

يكافأ أي طالب تحساان في مادة معينة إلحراز تقدم له / لها في طابور الصااباح من قبل معلمة المادة ويتلقى إما هدية  .6

 .المقصف شراء منأو قسيمة 

 ء:السيللسلوك اإلجراءات االنضباطية 
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االنضباط هو  حيث أن األساسية للجميع ر ضبط النفس واالنتظام والكفاءةاالنضباط لتطوي هو التعليمواحدة من أهم جوانب 

 .خريناحترام اآلالتات  احترام-مبدأ االحترام 

 سياسة المخالفات في المدرسة:

 

 نوع المخالفة م
لب  طا ها بحق ال يت اإلجراءات الواجب تنف

 المنضبط سلوكيا  غير 
 مالحظات

مااخاااالاافاااة 

الاادرجااة 

 األولى

 المدرسي بالزيالتقيد  عدم-1

إحضااااااااار الكتااب واألدوات  عاادم-2

 المدرسية أو المالبس الرياضية

 المشاركة في االصطفاف عدم-3

والخروج من الفصااااااااال  الااادخول-4

 بدون استئتان

 في االختبار الغش-5

إدخااال أجهزة الهاااتف الجوال إلى -6

 المدرسة

 الكتب المدرسية إتالف-7

عدم حل الواجبات المدرسااااااية أو -8

 الفصلية

 داخل الفصل النوم-9

المخاااالفاااة للشاااااارع أو  المالبس-10

 للتوق العام

االنفرادي من قباال  : التنبيااهاألولاإلجراء 

 المعلم التي باشر الموقف

ثانياإلجراء  يهال بل  : التنب االنفرادي من ق

 المعلم التي باشر الموقف للمرة الثانية

التوقيف من قباال المعلم  اإلجراء الثااالااث:

 التي باشر الموقف وتحت إشرافه

تنبياااه الطاااالباااة من قبااال  اإلجراء الرابع:

وكيلة المدرسااااااة مع إحالتها للمرشاااااادة 

 الطالبية لدراسة حالتها وعالجها

تعهاااد خطي من  خاااتأ الخاااامس:اإلجراء 

 الطالبة باالنضباط

ولي األمر  اسااااااتدعاءالسااااااادس: اإلجراء 

بعدم تكرار الطالبة لسلوكها  كتابة تعهدو

 السي 

تخصاااااام درجة واحدة في 

كااال مرة تخاااالف فيهاااا 

 الطالبة

مخاااالفاااات 

الاادرجااة 

 الثانية

 مخالفات

الكتااااباااة على الجااادران والعباااث -1

باااالممتلكاااات )الخربشاااااااااة على 

 الطاوالت والكراسي(

 المدرسااااةا الشااااجارالهروب من  -2

 وتهديد الغير

 إساءة استخدام أجهزة الحاسوب -3

حياااازة مواد إعالمياااة مخاااالفاااة  -4

 لآلداب والقيم اإلسالمية والنظامية

 استدعاء ولي األمر :اإلجراء األول

إصاالح ما أفسادته الطالبة  :اإلجراء الثاني

 أو إحضار بديل عنه

 االعتتار لمن أساء إليهم :اإلجراء الثالث

سة  :اإلجراء الرابع كتابة تعهد خطي ودرا

 من قبل المرشدة الطالبية الحالة

الدرجة المحسااااااومة ثالث 

مرة  في كااال  درجاااات 

 تخالف فيها الطالبة
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التلفظ باأللفاظ النابية ضاااااااد أحد  -5

 زميالتها

 تزوير توقيع ولي األمر -6

الاااادرجااااة 

 الثالثة

 ترك أداء الصالة -1

اإلعالميااة المنااافيااة عرض المواد -2

 لآلداب والقيم اإلسالمية والنظامية

جلب األدوات الحادة إلى المدرسااة -3

 بدون استخدامها

جلب المواد واأللعاب الخطرة إلى -4

 المدرسة بدون استخدامها

التحرشاااااااات الساااااالوكية الشااااااااذة -5

 )ارتكاب سلوك مناف للعفة(

الحاق الضاااااارر المتعمد بممتلكات -6

 زميالتها

إتالف أو تخريب شاااااايء من تعمد -7

 تجهيزات المدرسة أو مبانيها

تعمااد مهاااجمااة طااالبااة أو إلحاااق -8

 األذى بها

 ممتلكات اآلخرين سرقة-9

 

 استدعاء ولي األمر :اإلجراء األول

إصاالح ما أفسادته الطالبة  :اإلجراء الثاني

أو إحضار بديل عنه وإعادة المسروقات 

 إذا كانت في حالة جيدة أو دفع قيمتها

 االعتتار لمن أساء إليهم :اإلجراء الثالث

عزل الطالبة عن زميالتها  :اإلجراء الرابع

يام  مدة تتراوح بين يوم إلى خمساااااااة أ ل

حسااااب ما تراه لجنة الحاالت الساااالوكية 

الطارئة بالمدرسااااااة أو أخت تعهد خطي 

على الطالبة باالنضااااااباط وإحالتها إلى 

 المرشدة الطالبية لدراسة حالتها

 10المحسااااااوماة الادرجاة 

مرة  في كااال  درجاااات 

 تخالف فيها الطالبة

مخاااالفاااات 

الاادرجااة 

 الرابعة

توزيع المواد اإلعالميااة المخااالفااة -1

 لآلداب

 تهديد إداريات المدرسة ومعلماتها-2

إلحاق الضاااارر بممتلكات العاملين -3

 في المدرسة

تعمااد مهاااجمااة طااالبااة أو إلحاااق -4

 األذى بها

التلفظ بااااأللفااااظ الناااابياااة أو غير -5

أخااالقااياااة عاالااى الاامااعاالااماااات أو 

 اإلداريات

 استدعاء ولي األمر: اإلجراء األول

إصاالح ما أفسادته الطالبة  :اإلجراء الثاني

 أو إحضار بديل عنه

خااات تعهاااد خطي على أ :اإلجراء الثاااالاااث

 الطالبة باالنضباط

 25الادرجاة المحسااااااوماة 

درجاااة فاااي كااال مااارة 

 طالبةتخالف فيها ال
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مخاااالفاااات 

الاادرجااة 

 الخامسة 

منساااااااوبي  أحاااداالعتاااداء على -1

العاملين بالضارب  أحدالمدرساة أو 

 وإلحاق الضرر به

 تزوير الوثائق الرسمية-2

االسااااااتهانة بشاااااايء من شااااااعائر -3

 اإلسالم

 ممارسة السلوكيات الشاذة-4

تفصااااال الطالبة بقرار من  :اإلجراء األول

مدير التعليم للساااااانة التي تدرس فيها إذا 

ارتكبت المخالفة في الفصاااال الدراسااااي 

األول وتتاح لها الفرصااااة للدراسااااة في 

مدرسة أخرى غير مدرستها السابقة في 

السااانة التي تليها بعد موافقة مدير التعليم 

على ذلك وفي حالة ارتكاب المخالفة في 

ل بقية الفصاااااال الفصاااااال الثاني فتفصاااااا

ويحرم من الدراسااااااة للساااااانة التي تليها 

وتتاح لها الفرصااة للدراسااة في مدرسااة 

أخرى غير مدرستها السابقة بعد موافقة 

 مدير التعليم على ذلك

 

 ـورالحــضـ

 لقد ثبت أن الطالب التين يتهبون إلى المدارس بانتظام يحققون مستويات أكاديمية عالية.

 سيعتبر متأخرا  ويسجل اسمه في قائمة المتأخرين. 7:00في الحضور لما بعد  عند تأخر الطالب         .أ

 للتأكد من سبب ذلك. رسالة بإرسالفي حال الغياب المتتالي/التأخر يقوم قسم السكرتارية  .ب

 للطالب.سوف يحسب ذلك من درجات االنضباط  عتر أو تأخرهمرات متكررة بدون  3في حالة غياب الطالب  .ت

ولية الطالب. وتقع عليه تعويض ؤورقة عمل أو شاااارح درس أُعطي يكون من مساااا ساااابب( أيخالل الغياب )ألي  .ث

 المنزلية. أو الواجباتعمل الفصل 

 سياسة الخروج في نهاية اليوم المدرسي

المحدد.  لمدرسااة في الوقتتقع على عاتق الوالد / الوصااي مسااؤولية وصااول الطلبة في الوقت المحدد ويتم اسااتالمهم من ا

الطوارئا عندما يتعتر على  وفي حالة ابعد وقت الدوام المدرسي المحدد يبقون اللتينمسؤولة عن الطالب ليست المدرسة 

يجب أن يتم إخطار المدرساااااة وسااااايتم تعيين الطالب المتأخرين في مناطق  م أبنائهم في وقت الخروج المحدداألهل اساااااتال

 االنتظار المعينة.

فقدان بطاقة الفصااال من المدرساااة يجب إخطارهم باتخاذ  وفي حاليتحمل أولياء األمور المساااؤولية الكاملة عن أوالدهما 

 والسالمة. االحتياطات الالزمة لألمن 

ستسمح المدارس فقط للشخص التي لديه بطاقة الخروج باستالم الطفلا ما لم يمنح الوالد إذن خطي مسبق لشخص آخر  •

 ك.بتلللقيام 
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 عليه. ما لم نكن معتادين  س المدرسة ومنسق الرجال تفتيش أي شخص يستلم طالبا  رايحق لح • 

نتظار الطالب ا ويتوجب عليهمال يسمح لآلباء أو السائقين بالدخول إلى المبنى وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم  •

 عند البوابات.

 م إدارة المدرسة.سيتم استدعاء الطالب بالميكروفون من قبل نظا

 المدرسةالغياب عن 

 7:00بمكالمة أو رسالة نصية قبل المدرسة  ور إلى المدرسةا يجب على األهل اباللإذا كان الطالب غير قادر على الحض

 صباحا.

 :بعد الغياب

بعتر. يجب إحضاار تقرير يساجل فيه سابب الغياب أذا كان  رساة جزء من اليوم أو يوم كاملفي حال غياب الطالب عن المد

  عتر.حال عدم إرسال أي تقرير من قبل األهل سوف يسجل الغياب بدون  وفي

 طويلة:الغياب لفترة 

بالل المدرسااااة بتلك قبل إلتغيب عن المدرسااااة لفترة طويلة من الوقتا يجب على األهل لفي حال اضااااطر الطالب  .1

 غياب ثالثة أيام متصلة أو خمسة أيام منفصلة دون عتر مقبول.  غيابه.أسبوعين على األقل من 

 % دون عتر مقبول متصلة أو منقطعة خالل العام الدراسي.5خصم نسبة  .2

 % دون عتر مقبول متصلة أو منقطعة خالل العام الدراسي.10خصم نسبة  .3

 يدون الغياب في نظام نور. .4

وإذا حصاال الطالب على موافقة على الغياب لتلك الفترة تكون المسااؤولية كاملة مترتبة على األهل في التواصاال مع  .5

المعلمين بشااااااكل مباشاااااار والحصااااااول على كل ما فات الطالب في فترة غيابه في تلك المدة وذلك قبل عودته إلى 

تسااتخدم  ويمكن أنمتعلق بالمواد الدراسااية  تبارطويلة باخالمدرسااةا ويمكن أن يكلف الطالب في حال الغياب لفترة 

 غيابه.لتغطية الجزء التي فات الطالب في فترة 

 المبكر االستئتانسياسة 

 إذا احتاج الطالب للخروج مبكراَ من المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي فيتوجب عليه التالي:



 

2120-2020 األهليةمدرسة رند   43 

  

 

 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 من ولي أمر الطالب موضح فيها سبب الخروج. ةإحضار ورقة موقع .1

 يتوجب على ولي أمر الطالب التوقيع على خروج الطالب. .2

 المقبولة فقط كعتر للخروج المبكر(األسباب التالية هي أن  ) علما  :إحضار المستندات التالية .3

 موعد طبي: يتوجب إحضار ورقة الموعد. .1

 السفر خارج المدينة: يتوجب أخت الموافقة المسبقة من المدرسة. .2

 يتوجب إحضار إثبات يتعلق بالمحكمة. يتعلق بها: موعد في المحكمة أو ما .3

 توفيره سيحسب كخروج بدون عتر. بتلكا عدممر يتوجب توفير إثبات من ولي األ ظرف طارئ: .4

 :مقبولةالمبكر الغير  االستئتانأعتار  

 تمثل بعض األسباب الغير مقبولة للخروج المبكر من المدرسة: التاليةاألسباب 

 تفادي زحمة السير. .1

 التسوق. .2

  موعد في مركز تجميل. .3

 إجازة غير موافق عليها. .4

 الخروج المبكر بدون عذر يحسب كغياب جزئي عن اليوم الدراسي.

 المدرسةزوار 

خالل ساعات الدوام المدرسي دون موافقة مسبقة من  بزيارة المدرسةمن مدارس أخرى أو زوار آخرين  يسمح لطالبلن 

 مديرة المدرسة أو المشرفة األكاديمية.

 زيارة األهالي

سيطلب ا واألهالي مرحب بهم لزيارة المدرسة أثناء ساعات الزيارة للمعلمين واإلداريين ما لم تكن المشكلة عاجلة للمناقشة

 يتوقع أن تكون بصحبة أحد أعضاء هيئة التدريس.من جميع الضيوف الزائرين ارتداء بطاقة الزائر و

 السنة الدراسية والجدول اليومي للمدرسة

  سية تتكون عادة من سنة الدرا لى فصلين إسبوع دراسي مقسمة أ 36تتبع المدرسة تقويم وزارة التربية والتعليم . ال

 اجازات اثنان منها للعطالت الدينية إربع أساااااااعة تعليمية مع  960يوما  او  180 دراساااااايين وهتا ما يعادل تقريبا  

 خرى لعطلة الربيع .ول واألاأل وواحدة نهاية الفصل الدراسي

  7:00مع طابور الصباح . الحصص تبدأ من  صباحا   6:45اليوم الدراسي لقسم االبتدائية يبدأ في الساعة  
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 سبوع .حصة في األ 40حصص في اليوم بما في ذلك فترة االفطار وبمجموع  8مع مجموع  1:00حتى 

 المناهج الدراسية التعليمية

 6- 1االبتدائي      

 ليزيةجمهارات اللغة االن

 الرياضيات

 العلوم االجتماعية

 العلوم

 اللغة العربية

 تقنية المعلومات

 قرآن

 الرسم

 المكتبة

 دراما

 الدين

   التربية البدنية

 التربية األسرية

 

 التقييم

 أكاديمياسياسة وطرق تقييم الطالب 

 عدة أنواع للتقييم خالل الفترات الزمنية لقياس أداء الطالب.  األهليةتتبع مدرسة رند 

 هدف التقييم هو جمع معلومات حول تطور الطالب وهتا يهم في اتخاذ القرارات التي تفيد في تلبية احتياج الطالب أكاديميا  

لب وتطوره فهو يقيس تطور الفرد واحتياجه األكاديمي ويحدد وتطورهم. التقييم هي عملية مساااااتمرة تسااااااعد في تعليم الطا

 .   التطبيقات التعليمية كما يزود المدرسة باألهداف للفرد والبرنامج التعليمي

Assessments التقييم 

 Curriculum embedded assessments. التقييم ضمن المنهج 

 PYP - Unit Assessment.  االبتدائيةتقييم وحدات برنامج السنوات  

Types of Assessments أنواع التقييم 

 Diagnostic Test التقييم التشخيصي 

 Benchmark assessments. التقييم ضمن النقاط المرجعية 

 Formative assessments. التقييم التكويني 

 Summative assessments. التقييم التجميعي 
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Assessment Strategies طرق التقييم 

 Observation المالحظة   

 Performance Assessments تقييمات األداء   

 Process - Focused assessmentsتقييم مستمر 

 Selected Responsesاإلجابات المختارة 

 Open - ended tasks المهاااام ذات النهااااياااات  

 المفتوحة

 Portfolios لطالبيةاالملفات   

Assessment Tools 

 أدوات التقييم

 Rubrics التقييمساللم   

 Anecdotal notes سجالت مالحظة

 الطالب

 Continuumsسالسل متصلة 

 Checklistsلوائح تدقيق 

 Exemplars نماذج   

Reporting التقارير 

 Conferences االجتماعات 

o Teacher-student conferences اجتماع الطالب 

o Teacher-parent(s) conferences اجتماع المعلمات 

o Student-led conferences هالي بقيادة الطالباجتماع األ   

 The written report التقارير المكتوبة 

 برنامج نور 
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 سياسة وطرق تقييم الطالب أكاديميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف األول والثاني
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 الصف الثالث الى السادس اإلبتدائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييمسياسة 

جمع المعلومات الالزمة  التقييم هو لقياس أداء الطالب. هدف المتعددة المساااااتمرة التقييمات األهلية تساااااتخدم مدرساااااة رند 

إن عملية تحديد االحتياجات التنموية والتعليمية الفردية  التنموية والتعليمية. التخاذ قرارات مهمة حول احتياجات الطالب
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لتحديد األهداف الفردية  ممارساااااات التعليمة التي يمكن اساااااتعمالها في مرحلة الطفولة المبكرة وتقدم نموذجا  ال أفضااااالتحدد 

 بالبرنامج.و الخاصة أللطالب 

 :نظامنا لتقييم المدارس

 المعتمدة.البحوث التربوية والتعليمية  مبنية على .1

 وصادقة.معيارية  .2

 (والنظام الوزاريلتعليم اللغة اإلنجليزيةا  CCSS) األهليةمتماشية مع معايير الكمنكور  .3

 التطبيق.سهلة في  .4

فر التقييم المساااتمر يو األكاديمي للطالب على مدار العام. يوضاااح التقدمالتكويني والختامي التي  ويجد التقييمالتقييم مساااتمر 

اف أنماط التعلم والفروق الفردية المعارف والمهارات والمواقف. بل هو أيضاااا وسااايلة الساااتكشاااطالب في فهم للنظرة ثاقبة 

الطالب في كل العناصر األساسية  التكويني واالختبار التحصيلي يضمن تقدم التعليمات. التقييمبين للطالب من أجل التفريق 

 الخمس في البكالوريا الدولية في جميع التخصصات.

 فهم المفاهيم )فهم أساسي(. .1

 اكتساب المعارف )واقعية(. .2

 (قان المهارات )الكفاءات والقدراتات .3

 تنمية المواقف اإليجابية. .4

  القرار على اتخاذ إجراءات مسؤولة. .5

 االمتحانسياسة إعادة 

ألي طالب إال في حال كان الطالب مريضااااااا  للغاية أو يمر بظروف ساااااايئة تمنعه من أداء  االمتحاناتال يساااااامح بإعادة أي 

وفي هته الحالة يتوجب حصاول ا االختبارا مع ضارورة إحضاار مساتند رسامي يثبت عدم تمكن الطالب من أداء االختبار

 ذلك حسب اللوائح التالية:  و االختبارالطالب علي تصريح من قبل المدرسة إلعادة 

 وسيحصل الطالب علي درجة صفر. االختبارإذا كان الغياب بدون عتر فلن تقوم المعلمة بإعادة  .1

مشرفة الطابق خالل  إلىالطالب إحضار مستند غياب رسمي وتسليمها  ىكان الغياب بعتر كالمرض فيجب عل إذا .2

 ثالثة أيام فقط من تاريخ الغياب وإال فلن يتم قبوله.

نهاية الفصااال الدراساااي في يوم يتم تحديده من قبل  االختباربعد تساااليم مساااتند أو تقرير الغياب فيمكن للطالب إعادة  .3

 جة صفر.ألي سبب من األسباب فسيتم إعطاء الطالب در ختباراإلوفي حال تغيب الطالب عن  ااإلدارة
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 الطالبالتقييم لتحسين مستوى  نظام

 هاما   تحديد صاااورة واقعية عن أداء الطالب. يعتبر التقييم الفصااالي مؤشااارا   والختامية إلىتساااعى كل من التقييمات الفصااالية 

نتائج الطالب تساعد في التخطيط  الطالب. والضعف لدى. التقييم النهائي وسيلة لتقييم نقاط القوة والقدرة للطالبعلى الفهم 

 المنزليةا المشااااروع الفصاااالا الواجباتنتبع نظام التقييم الفصاااالي التي يتضاااامن عالمات أداء  العام. نحنلتحسااااين األداء 

تمنح الدرجات للداللة على مسااتوى األداء. تنشاا  المدرسااة سااجل منظم  واألنشااطة.في المناهج الدراسااية  العمليا المشاااركة

اء العام بما في ذلك الجوانب السلوكية للطالب التي من شأنها أن تعطي صورة كاملة لإلنجازات. المدرسة متمسكة لتقييم األد

  بالمنافسة الشريفة واإليجابية بين الطالب لما لها من فائدة كبيرة.

 األعلى واالنتقال للصفمتطلبات النجاح 

 .ترفيعه إلى الصف التالي % فما فوق في جميع المواد يتم60الطالب التي يحصل على 

 سياسة الرسوب

( 50( درجة ما عدا مواد التربية اإلساااالمية واللغة العربية )40تكون النهاية الصاااغرى لجميع المراحل الدراساااية ) .1

 .درجة

ة حصاااوله على نسااابة شاااريط على درجة النهاية الصاااغرى للمادة إذا حصاااليعد الطالب ناجحا  في المادة الدراساااية  .2

 ختبار النهائي لكل مادة دراسية.اال% من درجة 20

 

 

 اختبار الدور الثاني: 

 يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني في الحاالت التالية:

 درجاااااة الاااااناااااهااااااياااااة الصاااااااااااغااااارى. ول عااااالاااااىإذا لااااام ياااااحصااااااااااال فاااااي اخاااااتاااااباااااار الااااادور األ – 1

 الدراسية.ختبار النهائي للمادة % من درجة اال20ر الدور األول على إذا لم يحصل في اختبا  -2

 إذا تغيب عن اختبار الدور األول -3

 

 

 النجاحسياسات منح شهادات 

 النجاح األكاديمي: 
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٪ فاألداء مرتفع في المواد ساااوف يعطى شاااهادة نجاح ليرفع للصاااف التالي وتسااالم المدرساااة 50الطالب التي يحصااال على 

 سنة.صلية للطالب كل الشهادة األ

 الطالب: شهادات 

ويتم إبالل األهالي بانتظام عن تقدم الطالب  افي الساانة أي بعد كل فصاال دراسااي األداء مرتينالطالب بطاقات تقرير  يُمنح

 .نوروبرنامج األكاديمي خالل اجتماع اآلباء والمعلمات 

 المدارسالتقدم التربوي في  تقييم

يعتبر مؤشاااار على  نهاية كل عام والتي يظهر تحساااان مسااااتوى الطالب التي األكاديمي فييقاس األداء الكلي لتقدم الطالب 

  فعالية المدرسة.

 التطوير.مراجعة خطة 

يتباحثون عن فعالية الكتب  والمديرة والتين والوكيلة المواداولة عن تطوير المدرسة تتألف من منسقي ؤلجنة المدرسة المس 

 .أو تقرير أي تغيير ضروري

ا يعملون على خطة لتحساااين المدرساااة مع التركيز على ما تقوم به المعلمات لمسااااعدة الطالب لتحقيق التميزا وذلك أيضاااا  

 احتياجات الطالب األكاديمية. معالجة ونتائجباستخدام نتائج التقييم األكاديمي إلنجازات الطالب 

 القبول.إجراءات 

إلتاحة الفرص لجميع األطفال التين تنطبق عليهم معايير قبول المدرسة . األهليةتهدف مدارس رند    

 معايير القبول :

 يتم تقديم المعلومات الشفوية للوالدين المعنيين ، ويتم إصدار نماذج القبول قبل إجراءات القبول

 1.القبول في المدرسة يتماشى مع قواعد ولوائح وزارة التعليم .

الحد األدنى من متطلبات اللغة اإلنجليزية. . يجب على الطفل تلبية2  

لتواصل و التعلم و التعليم في المدرسة و هي اللغة اإلنجليزية و العربية و التركيز الكلي يكمن على اللغة لهنالك لغتان 

  عربية.ال

. يمكن لجميع الجنسيات و األعراق االلتحاق بالمدرسة  .3  

. ختبار األداء للقبولب الخضوع ال. يتوج4  

 .   يتم إجراء امتحان تفاعلي قبل قبول الطالب و يعتبر إجتياز هتا اإلختبار من المتطلبات الرئيسية للقبول
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فيتم منح القبول على أسااااس األداء في امتحان القبول والمقابلة. يعتمد اختبار القبول على منهج الصاااف الساااابق التي يُطلب 

٪ أو أكثر 50ذا حصل المرشح على إ تم إبالل أولياء األمور بالنتائجاختبارات المتقدمين ويمنه القبول. يقوم المعلمون بتقييم 

 ال يمكن قبوله في المدرسة. ٪  50ا إذا لم يستطع الحصول على بينم يقبل 

 .الطالب ذوي األحتياجات الخاصة.5

نهم على األغلب لن أكبيرة حيث  لن تقبل المدرساااااة الطالب التين يعانون من صاااااعوبات تعلم شاااااديدة أو إعاقات جسااااادية

 ولكن سوف يقبل أولئك التين لديهم اختالفات بسيطة إلى متوسطة. اا من التعليم التي تقدمه المدرسةيستفيدو

 . أولوية القبول إلى :6

 طالب روضة رند 

 خت في المدرسة.أخ أو أمن لديهم 

 : الوثائق التالية مطلوبة لإلتمام عملية التسجيل

 يل المدرسي.نموذج التسج 

 6 .صور شمسية للطالب 

 .نسختين من شهادة الميالد 

 .نسختين من اإلقامة لألب أو اإلقامة للطالب 

 و ولي األمر نسختين من جواز السفر للطالب. 

 من شهادة التطعيم. تيننسخ 

 )رسالة من كفيل األب )لغير السعوديين 

  اإلنجليزية قبل قبول الطالبيتم إجراء امتحان القبول في الرياضيات واللغة. 

 .٪ في كل من المواد50يجب على مقدم الطلب اجتياز اختبارات تحديد المستوى مع ما ال يقل عن  .1

 .يتم وضع االختبار في ملف الطالب عند التسجيل .2

قل بقليل من المساتوى المطلوب يقبل الطالب بشاروط أفي ظروف معينةا عندما يكون مساتوى الطالب  .3

 األمر بتحسين لغته أو مواطن الضعف لديه قبل بدء الدراسة. بعد تعهد ولي

 

 

 

 سياسات المدرسة



 

2120-2020 األهليةمدرسة رند   52 

  

 

 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

  األهلية فة اللغة في مدارس رندفلس

بأن اللغة مفتاح مهم لتعلم مسااااااتمر مدى الحياة فاللغة تتيح للطلبة التفاعل في بيئة ثنائية مدعومة األهلية تؤمن مدارس رند 

فمن خالل اللغة تترساااخ المفاهيم و صااافات متعلم مساااتمر مدى الحياة كونه  متساااائل ا خرنفتاح على اآلعبير و االبحرية الت

 ومطلع . اومتأمل  اومجازف  اومسؤول ومتواصلا ومهتما ارمفكو

إلى تطوير مهارات التواصااال الشااافهية ) االساااتماع و التحدث ( و مهارات التواصااال الكتابية )  األهليةتساااعى مدارس رند 

القراءة و الكتابة ( و مهارات التواصااال البصااارية )التقديم و العرض ( لدى طالبها  عبر جميع المواد الدراساااية  كونها أداة 

بقناعتنا بأن اللغة سوف تساعد في خلق عالم أفضل وأكثر سلمية منا  ا  و ذلك إيمان اتخدم للتعبير عن التفكير العالميشاملة تس

هي اللغة العربية و  األهليةفلتلك لغات التعلم و التعليم  في مدارس رند االحترام المتبادل بين الثقافات من خالل التفاهم و

 اللغة اإلنجليزية مما يعني أن كل معلم هو معلم لغة .

 سياسة اللغة :

 تعدد اللغات كنهج لتعزيز تقبل الثقافات المختلفة و المتعددة .  األهلية تدعم مدارس رند 

 لجنة السياسة اللغوية:

مركز مصادر مينة أأعضاء لجنة سياسة اللغة هم منسق برنامج البكلوريا الدولية  ومعلمي  الصفوف ا ومعلمي اللغات  ا و

  .هل.الطالب ا وبعض أعضاء لجنة األ ا والمسؤولين ا ولجنةالتعلم

 لغات العمل:  -1

مع أصاااحاب المصااالحة و تقدم جميع خدماتها لالزمة لتنفيت برنامج البكلوريا الدولية باللغتين  األهليةتتواصااال  مدارس رند 

 لكتروني والمواد اإلعالنية واإلتصالت والوثائق الرسمية .ية و من هته الخدمات : الموقع االاإلنجليزية و العرب

 

 باللغات :التواصل . 2

هدافها و لمجتمع متنوع و شااامل و لهتا تقدم المدرسااة أحددت المدرسااة اللغات التي تتميز بأهمية اسااتراتيجية للوصااول إلى 

 خدماتها )تدريب ا  توجيه ا تقييم( وجميع الوثائق باللغتين اإلنجليزية والعربية.

 

 

 

  :لغة العمل الداخلية. 3
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 كما أنهما لغة اإلدارة واللجان األكاديمية. والتنموية باللغة اإلنجليزية و العربيةتجري معظم األنشطة التشغيلية 

 لغة التدريس :

تقدم وأيضاااااااا  فاق الطالب لثقافات تعدديه مختلفة آفي الغالب لتوسااااااع  العربية واإلنجليزيةتدرس المناهج التعليمية باللغة 

 برامجها و الورش باللغتين اإلنجليزية و العربية .

 ممارسات اللغة في البحث واالستقصاء ضمن برنامج البكلوريا الدولية :

 صاالي في داخل و خارج البرنامج في بيئة الفصااول الغنية بالمعلومات و الفائدةا فالفصااول مزودةأيتم تناول اللغة في سااياق 

اعي يزود الطالب بأنشااااطة ترو اي مبني على معرفة الطالب السااااابقةو المنهج الدراساااا بعدد كبير من المصااااادر التعليمية

ثم .وشااملة قدر اإلمكان اللتأكد من أنها مناسابةحيث يراجع جميع المعلمين مجال و تسالسال  اللغة الفروق الفردية فيما بينهم 

البرنامج مع  يتم التخطيط بشاااكل تعاوني خالل اجتماعات المرحلة الدراساااية و الصاااف الدراساااي واالجتماعات مع منساااق

 .لمموظفي دعم التع

 :جوانب تعلم اللغة 

 

 تعلم اللغة: •

يركز أساتتة  اللغة على تطوير مهارة التواصل بأنواعها فالتواصل الشفهي يتم ربطه و تطويره من خالل تعزيز مهارات  

اإلستماع و التحدث والتواصل الكتابي من خالل مهارات القراءة والكتابة والتواصل المرئي من خالل المهارات المرئية 

 .والعرضية

للمهارات  من خالل تفاعلهم أثناء مناقشات الفصل ا والجدال حول القضايا ا  سيُظهر الطالب فهمهم و اكتسابهم

ر من خالل كتابة تأمالتهم  أثناء اختيار عمل لملفهم الشخصي  مما يظهر و يطوات ا ومقارنة األفكار وربطها ووالمناقش

اإللكترونية الطالب في البحث وتعلم اللغة بلغتهم ستدعم المصادر المتزايدة للمكتبة والمكتبة مهارة التحدث والكتابة لديهم و

 ..األم وباللغة اإلنجليزية

 التعلم عن اللغة 

تدعم  المدرسة الطالب ليكونوا أكثر كفاءة  وذلك عن طريق تخطيط المناهج  و تجهيز المكان بلغات التدريس )العربية 

و كتلك  ااالستمرار في ممارسة لغتهم األم جعهم علىواإلنجليزية( فهي  تزود الطالب بمجموعة متنوعة من الموارد لتش

فهي تتيح لطالب تقديم عروض تقديمية شفهية ا وطرح األسئلة ا والكتابة والتحدث عن مواضيع مختلفة من وحدة 

 على  و سيتم تقييم الطالب بناءا   . .اإلستقصاء ؛ ليكونون قادرين على استخدام مهارات القراءة والكتابة بشكل تدريجي

 التعلم من خالل اللغة: 

يتعلم الطالب و تقودهم تجاربهم و حياتهم في جميع أنحاء العالم في شتى المجاالت من خالل اللغة حيث أنها األداة األساسية 

م تواصااااال و التعبير و من خاللها  سااااايتمكن الطالب من القراءة والمناقشاااااة والتحليل و الربط بين المعلومات  وإساااااتخدالل
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ساايبدأون العمل لعرض  دام اللغة في سااياقات جديدةثم ساايقومون بتطبيق اسااتراتيجيات اسااتخفكير والبحث لديهم مهارات الت

  .فهمهم للقضية المطروحة

 

 اللغة المنطوقة: 

العديد من الفرص إلستخدام اللغة المنطوقة عبر المناهج الدراسية فالتجارب و المنهج القائم على  األهليةتتيح مدارس رند 

لتقديمية و تدعم  المدرسة كتلك العروض ا اب قدراتهم الشفهيةاإلستقصاء باإلضافة إلى محادثاتهم اليومية تحفز لدى الطال

و يعمل ا تطور القدرات الشفهية لدى الطلبةالدرامية فهي وإلقاء  الشعر واألغاني والقراءات و المناقشات و الخطب 

راء و األساتتة على تشجيع الطالب لطرح االسئلة و التفاوض و التواصل اإلجتماعي  في مواقف تعليمية تسمح بتبادل اآل

 األفكار.

 

 :اللغة المكتوبة•

على تطوير عادة قراءة مساااتمرة مدى الحياة  لكل طالب مع مرعاة تلبية احتياجاته الفردية  فيدعم  األهليةتركز مدارس رند 

األسااااتتة هتا التركيز بإساااتخدام مجموعة من طرق القراءة واالساااتراتيجيات الموجهة لكلتا اللغتين و بتشاااجيع الطالب على 

ا والقراءة في مجموعات ا والتعبير السردي حيث يتم  هرا  دمج القراءة في أشكال التواصل الخاصة بهم من خالل القراءة ج

ل( ثالث مرات على األقل إجراء تقييمات القراءة التشااخيصااية وسااجالت القراءة )االبتدائية( ومتابعة القراءة )رياض األطفا

 ا  طريق إعطائهم هدفا حقيقيابية عن و بالنسبة لمهارة الكتابة فاألساتتة يشجعون الطالب على تطوير مهارتهم الكت افي السنة

للتعبير عن  فتتاح لهم العديد من الفرص الكتابية المتنوعة والصاااااعبة وبالتأكيد ذات مغزى و التي تتوافق مع متطلبات المادة

. حيث يتعرض طالب رياض األطفال إلى العديد من الفرص  المختلفة لتطوير مهارات ما قبل الكتابة لديهم  بينما  أنفسااااااهم

سااااتخدم الساااامات السااااتة للكتابة في هيكلة العملية الكتابية وتطوير مهاراتهم ااألول إلى الصااااف الخامس نقوم ب في الصااااف

  اإلمالء و القواعد الكتابية . خيرا  أالتنظيمية  وتحسااااااين اختيارهم للكلمات واسااااااترساااااااال الجمل واألفكار والصاااااايغة و 

 

  

 

 

 : اللغة البصرية

تثري اللغة البصاااااارية البيئة التعليمية و تنمي قدرة المتعلمين على التحليل النقدي للصااااااور و فهمهم  فمخطمطات المفاهيم ا 

والكتب المصاااورة ا واألعمال الفنية ا والملصاااقات ا والمجالت ا ومقاطع الفيديو جزء ا ال يتجزأ من جميع وحدات برنامج 
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لى العرض و الحضااور بإسااتخدام نهج متعدد الوسااائط و تتاح لهم الفرصااة لعرض  حيث يدرس الطالب القدرة علوريا االبك

 فكارهم و معلوماتهم.أ

 الممارسات التي تعزز اللغة األم  في برنامج السنوات االبتدائية 

   .برنامج السنوات االبتدائية في نشجع الطالب باستمرار على التعلم بلغتهم األم -

 .اللغة يقدم الدعم للطالب الجدد في لغة التدريس ا باإلضافة إلى دعم إضافي للغة األملدينا برنامج إلثراء  - 

 نشرك المعلمين بكفاءة في لغات مختلفة لدعم الطالب عند اإلمكان - 

 نشرك األمهات لدعم اللغة األم للطفل - 

 نتيح لآلباء استخدام اللغة األم بكل راحة في المدرسة - 

 مالتفاعل مع اآلخرين بلغاتهم األ تياريملك الطالب حق اخ - 

 أثناء التقييم والتغتية الراجعة  ةيأخت في االعتبار القدرات اللغوية واحتياجات الطالب واألسر - 

 اللغات المتعددةد الواجبات المنزلية فرصة لتطويرتع - 

 .دمة بشكل متكرر في لغتهم األمبسيطة و تعبيرات مستخ نتيح للطالب فرصة لتعليم زمالئهم اآلخرين  تَِحيمات -  

 نااااقاااادم دروس الاااالااااغااااة األم كااااأنشااااااااااطااااة خااااارج الاااامااااناااااهااااج الاااادراساااااااااايااااة خااااالل ساااااااااااعااااات الاااادراسااااااااااة -

 نقدم دعم إضاااافي خالل سااااعات الدوام المدرساااي بمعدل نصاااف سااااعة إلى سااااعة واحدة من القراءة والكتابة باللغة األم -

 الثقافية لمشاركتها مع جميع الطالب خالل الدروس. نشجيع الطالب على جلب خبراتهم اللغوية والمالحظات - 

 هاااته المماااارساااااااااة تااادعم اللغاااة األم للطالب بينماااا تسااااااااااعاااد في تعزيز الوعي بين الثقاااافاااات بين طالبناااا - 

 تشمل االحتفاالت والمناسبات الخاصة جميع لغات وثقافات المدرسة. - 

 

 مشاركة الوالدين لتعلم اللغة:

اللغة من خالل مشاركتهم لقصصهم زأ من مجتمع المتعلمين ويمكن أن يوفروا الدعم الالزم لتعلم أولياء األمور جزء ال يتج

كما أنهم مسؤلون عن دعم األنشطة الالمنهجية في المنزل فهم خبراء اللغة األم   ااربهم بما يدعم وحدة  اإلستقصاءو لتجأ

رتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع سن الطالب واال امهارات الطالب في لغتهم األولىفبإمكانهم المساعدة في تطوير 

والخطة التعليمية والموارد اسة ا ونتائج العملية التعليمية افسيزود المعلمون أولياء األمور بالموضوع الحالي للدر

 ..المستخدمة حتى يتمكن اآلباء من مناقشة هته النتائج مع الطالب باللغة األم

 طالب تحديد االحتياجات اللغوية لكل 

يتم إجراء تقييم تشخيصي في بداية كل عام لتحديد  اإلهتمامات الشخصية و الكفاءة اللغوية في لغة التدريس )اإلنجليزية / 

 العربية(. بعد ذلك يتم تقديم التوصيات من قبل المعلمين لدخول إلى )برنامج تحسين اللغة اإلنجليزية والعربية(

 

 التمايز في تعلم اللغة
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ن يقسم الطالب لمجموعات اعتمادا على تشابه قدراتهم في مهارة ما أفروق الفردية بين الطلبة فيجب على المعلم تتواجد ال 

فيتم تقسيم الطالب اعتمادا على اهتماماتهم ا الهدف أو طريقة التعبير و غيرها ففي الكتابة ا يمكن دعم الطالب باستخدام 

 الدعم. قوالب الكتابة التي توفر درجات متفاوتة من 

 

 مشاركة الوالدين في تطوير اللغة 

يتم تشجيع أولياء األمور على االستماع اليومي لقراءة طفلهم وتسجيل ذلك في سجل القراءة الخاص به و كتلك تسجيل 

كتلك  و تسعد المعلمة وحدة التحقق تأمالتهم إذا الحظوا أن طفلهم يتخت إجراء  أو يظهر انتقاال  فعلي ا كنتيجة لمشاركته في

 بتزويد أولياء األمور باستراتيجيات مختلفة وممتعة لتعزيز عملية تعلم اللغة في مجلس أولياء األمور .

 تحديد الموارد 

خت أو المحلية و يتم  األهليةفضل المنتجات أاختيار و تحديد الموارد يتم مره في السنة من مصادر متعددة حيث يتم اختيار 

 اإلعتبار .اقتراحات المعلمين في عين 

 دور أمين المكتبة في تطوير اللغة :

 و هتا ما يشكل صعوبة في البرنامجيدعم أمين المكتبة تطوير التعددية اللغوية من خالل توفير مصادر بلغات متعدده  

  :مكتبة المدرسة 

المطبوعة بلغات ساس الستكشاف اللغات فهي تقدم مجموعة واسعة من الموارد المطبوعة وغير تعد المكتبة حجر األ

الت و متعددة وذلك لزرع حب القراءة لدى األطفال و من أجل استكشاف لغتهم األم ولهته األهداف  تتوافر الصحف والمج

نية و كتلك سبامثل: األغاني والموسيقى والشعر والقوافي باللغة العربية و اإلنجليزية و األ المرئيات و الموارد األخرى

ي وقت فهي تدعم مختلفي أستعارتها في وكل هته الموارد متاحة الرىا خول إلى اللغات األلوجيا للوصنوتتوفر التك

ا لترويج األدب الخيالي في المدرسة  .القدرات و تساهم في توسيع نطاق لغتهم وتخصص المكتبة الوقت والجهد عموم 

 :تقييم اللغة

ومن المتوقع يستخدم المعلمون  اة والتعلم من خالل اللغةتقييم اللغة متعدد الجوانب ويشمل تعلم اللغة والتعلم عن اللغ 

 وفي "سياسة التقييم" العامة بالمدرسة. PYP مجموعة من األدوات واالستراتيجيات كما هو موضح في كتيب تقييم

 

 

  :لطالباإلنجاز لملف 

ينشاائها الطالب لجمع أعماله األكاديمية المتعلقة بالمنهج الدراسااي فالملف يمكن أن يضاام  أكاديميةيعد ملف الطالب مجموعة 

ا التقاط جوانب أخرى من حياة الطالب فهو  المقاالت والملصاااااقات والصاااااور الفوتوغرافية واألعمال الفنية ؛ ويمكنه أيضااااا 

 يجعل التعلم مرئي ا ويعزز أعمال الطالب بشكل دائم و مستمر .
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درسة نظام التعليم القائم على المشاريع  حيث ينخرط الطالب في نشاط عملي ذا معنى و يحدث التعلم بشكل يشمل تعتمد الم

و يتشااااااارك الطالب  مجتمعية مع دمج المواد التقليديةمهارات القرن الحادي والعشاااااارين ا والتعلم الخدمي و المشاااااااركة ال

م مما يتيح لهم المشااااركة من خالل مجموعة متنوعة من الوساااائط خبراتهم التعليمية ويصااانعون ملف  يحتوي على  أعماله

 داخل وخارج الفصل الدراسي.

 كالس دوجو :

ساااايسااااتخدم كالس دوجو لجميع المراحل الدراسااااية هته الساااانة وذلك بهدف تعزيز ساااالوكيات الطالب اإليجابية و المواقف 

تطبيق كالس دوجو على الهواتف المحمولة و األجهزة حيث يمكن تحميل  التي تغرسااااااها المدرساااااااة في الطالب التعليمية

بمجرد تسااجيلك في كالس دوجو ساايقوم الموقع بإعالمك في  دخول إليه عن طريق أجهزة الحاسااوباللوحية و كتلك يمكن ال

حال حصااااول طفلك على نقطة و لكن في حال لم تسااااجل و تواجهك المشاااااكل يمكنك التواصاااال مع معلمة الصااااف الخاص 

 بطفلك.

 سة المدرسة لنقل الطالب من المدرسة لمدرسة أخرى.سيا

 االنسحاب او إعادة التسجيل

تطلب التعاون من قبل أولياء األمور في إبالل المدرسااااااة خالل عملية إعادة التسااااااجيل )منتصااااااف فبراير( للعام القادم عند 

سيتم إرسال "نموذج تسجيل/ إعادة التسجيل" السنوي إلى الوالدين في شهر  الستمرار أو سحب ابنهم أو ابنتهمالرغبة في ا

مارس من كل عام دراسااااي من أجل ملء ما إذا كان ساااايتم تسااااجيل طفلهما في العام القادم أم ال. ويتعين على الوالدين ملء 

حد على األقل من تاريخ انموذج السااااحب "المأخوذ من مكتب التسااااجيل ثم إعادته إلى مكتب التسااااجيل المعني قبل شااااهر و

سوف يقوم موظف التسجيل المعني في المدرسة بأي قسم من األقسام بإخطار قسم المحاسبة المالية فيما يتعلق ا واالنسحاب

ولن يتم تحرير وثائق الخروج  الدى الطالب أي مسااائل مالية معلقةبالطالب المغادرين وتاريخ المغادرة للتحقق مما إذا کان 

باإلضافة إلى أي رسوم أخرىا بالكامل  وم الدراسيةتى تكتمل إجراءات التسوية للطالب. يجب دفع جميع الرسالتحويل ح /

 . قبل إصدار وثائق الخروج ألولياء األمور

 م كامل الفصل الدراسي في حال انسحاب الطالب خالل ذلك الفصل.ويجب دفع رس

 

 

 االعالم عن انسحاب الطالب 

مر ألو ولي اأهل للتخطيط لمسااؤولياتها المالية وخطة التوظيف والفصااول بشااكل صااحيح على األجل تمكين المدرسااة أمن 

دارة إبانساااحاب الطالب قبل شاااهر من انساااحاب الطالب ودفع كامل الرساااوم الدراساااية والمساااتحقات. تكون  اعالم المدرساااة
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د من دفع كامل الرساااوم المساااتحقة خرى وذلك بعد التأكوراق الرسااامية األصااادار الشاااهادات واألإالمدرساااة مساااؤولة عن 

 للمدرسة

 قبل أن يتم سحب ملف الطالبا ينبغي الحصول على:

 نه قد تم دفع كامل الرسوم.أخطاب من قسم المحاسبة على  .1

 يحتاج إلى أن يبين الوالدين أسباب سحب الطالب الى السكرتيرة. .2

األوراق الرسااااميةا يمنح الطالب شااااهادة إخالء طرفا دارة على نقل الطالب توقع اإلدارة على بعدما يتم موافقة اإل .3

 مر.ويعاد ملف الطالب إلى ولي األ

 بعد إنهاء اإلجراءات يمكن للطالب االنتقال من المدرسة. .4

 

 االنسحاب المبكر

عندما يصاااااابح من الضااااااروري للطالب أن يغادر المدرسااااااة قبل اختبارات نهاية العاما سااااااوف تتم اإلجراءات وفقا للوائح 

وال تتخت المدرسة الخطوة إلجراء امتحانات نهائية سابقة إال ا الوزارةا األمر التي ينتج في عدم إصدار بطاقة تقرير للطالب

 .بعد الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم

 إلكترونية أخرى(. أجهزةالهواتف المحمولة )أو أي 

. إذا 01:15وحتى الساعة  صباحا   7:00المدرسة في أي وقت بين الساعة ال يسمح باستخدام الهواتف المحمولة داخل حرم 

 :لوحظ الهاتف النقال ا فإن العواقب التالية ستطبق

خت الهاتف من المكتب في نهاية أويمكن للطالب  ااء على هاتف الطالب في االسااااتقبالساااايتم اإلبق :في المرة األولى .1

 .اليوم

ساااااايتم التحفظ على الهاتف والبطاقةا من قبل المكتب لمدة أساااااابوع واحد قبل إعادته إلى والدي  :اإلجراء الثاني .2

 الطالب.

  سيؤدي ذلك إلى عواقب أخرى على النحو التي تحدده إدارة المدرسة.: اإلجراء الثالث .3

 سياسة سالمة المحتوى من االنترنت

لمجتمع ولدى جميع الطاقم حس وله عن التواصاال مع اؤومساا اطفيا  وع مدارس رند لديها التزام للحفاظ على بيئة آمنه جسااديا  

 واالتصاالت.ولية تجاه ما يقدم للطالب. معظم المواد ارتبطت باستخدام االنترنت وتكنولوجيا المعلومات ؤالمس

والتشااااااغيل  التعلمكبيره على التعليم وفوائد ت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاااااااالت األجهزة/المعدات يحقق فوائد ياالنترن 

 الفعال للمدرسة.

بواسطة سياسة السالمة  في المدرسة حيث تم توجيهها وقيادتها أساسا   لإلنترنتوضعت المدرسة سياسة لالستخدام السليم 

 ت.ينترناإلعلى 
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  ت تهدف إلى:ينترنسياسة السالمة على اإل

 الحفاظ على بيئة مدرسية الكترونية آمنة. .1

 وغيرهم من أعضاء المجتمع المدرسي.تلبية حاجة الطالب  .2

 .وتكنولوجيا االتصاالتالمعلومات  والمسؤول لتطويرتلقي التعليم حول االستخدام اآلمن  .3

 رفع وعي الطالب حول السالمة االلكترونية من خالل حصة بناء المجتمعا والنوادي المدرسية واألنشطة األخرى. .4

األجهزة / المعدات من قبل الموظفين على أن تكون وتصااااااااالت ت وتكنولوجيا المعلومات واالياسااااااتخدام االنترن .5

 والمهنية.مختصة في التنمية التعليمية 

كما سااايتم تطبيق ا اختراق واضاااح للساااالمة على محمل الجد اتخاذ أيساااالمة األطفال من أهم األشاااياء لتلك سااايتم  .6

 .اإلجراءات والقوانين التي وضعت كجزء من سياسات السالمة في المدرسة

 

 سياسة مواصالت الطالب 

السائقين والباصات ليسوا تحت  .منآبشكل  ةلى المدرسإتلعب المدرسة دور اساسي لمساعدة الطالب على الوصول من و

هل ارسال خريطة على األ .منة للطالبآكفالة المدرسة بل تملكهم شركة نقل خاصة وتتعاون المدرسة معهم لضمان رحلة 

تحاول المدرسااة  داوتاحة المقاعإد التسااجيل ودفع رسااوم التسااجيل والتسااجيل يكون حسااب لى منسااق الباصااات بعإالمنزل 

يحق للمدرسة بالتنسيق مع شركة النقل فصل أي طالب من المواصالت في حال كما جهدها لتأكيد وصول الطالب بسالم. 

 .كثر من مرة حسب قوانين المدرسةخرين ألو ارتكاب أي مخالفات ضد الطالب اآلأمن والسالمة مخالفة الطالب لقواعد األ

 نظمة والجزاءات الخاصة بالحافالت المدرسية  قوانين األ

الدراسااية. هل التحدث مع طفلهم عن قوانين الحافلة قبل بدء الساانة للحفاظ على سااالمة الطالب في الحافلة المدرسااية على األ

ن يتبع الطالب هته القوانين في أومن المتوقع  المدرسااااةموقع رشااااادي والمرساااال على هل اإلموجودة في كتيب األ القوانين

 الوصول.الحافلة من وقت االنطالق الى وقت 

 تغييره.رساله في حال إهل وتجديد رقم تواصل األبهل تزويد سائق الحافلة ومشرفة الحافلة والمدرسة على األ 

  الصااباحي  التأخيرام المنزل دقيقتين وفي حال أمساايتصاال السااائق على الرقم قبل وصااوله بخمس دقائق وسااينتظر الطالب

هل حضااااار األإهل تولي مواصااااالته ذلك اليوم واعالم السااااائق في حال يحق للسااااائق االنصااااراف عن الطالب وعلى األ

 ليتمكن من نقله نهاية الدوام المدرسي. للطالب صباحا  

 مر أهل تولي السااائق الطالب للمدرسااة وعلى األولم يتم ابالل السااائق ساايعيد  هل في المنزل ظهرا  في حال عدم وجود األ

 المدرسة.خته من أ

  في الدفع يحق  التأخيرو أمر الطالب دفع رساااااوم النقل بالحافلة بداية كل نصاااااف دراساااااي وفي حال عدم الدفع أعلى ولي

 الدفع.سبوعين من عدم أقاف الخدمة بعد إيلسائق الحافلة 

  المدرسة.ارة إدهل التواصل مع على األ و المشرفةأفي حال وجود أي شكوى من السائق 
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  ى باب البيت وعلى إليصال الطالب إعليها  ساسي وال يجباألى مدخل البيت إليجب على مشرفة الباص توصيل الطالب

 المدخل.هل استالم الطالب من األ

  الخدمةالحافلة وحتف في حال تكرار الشكوى من سلوك الطالب في الحافلة سيتم استبعاد الطالب من. 

 اءات من والسالمة في الحافلة وفي حال عدم االتباع سيتم اتخاذ االجرعلى الطالب باتباع قوانين األ بالتأكيدن وهل ملزماأل

 .الالزمة حسب قوانين المدرسة

 ألنظمة الحافلة المدرسية  الجزاءاتسياسة 

ير باء التحقيقات وفي حدوث خرق كجرإو مشااااارفة الحافلة على سااااالوك طالب وبعد أفي حال وجود شاااااكوى من الساااااائق 

من أهل بالمخالفة للتأكيد على عالم األإلألنظمة ولم تنجح مساااااعي حلها من قبل المسااااؤولين ساااايتم عمل تقرير بالحالة ويتم 

 وسالمة الطالب

 جراءات المتختة في حال حدوث أي مخالفة تم التحقق منها وتوثيقها اإل

  :هل إلعالمهم.والتواصل مع األنتار شفوي للطالب إالمخالفة االولى 

  :نتار كتابيإالمخالفة الثانية.  

  يامأالمخالفة الثالثة: استبعاد الطالب عن خدمة الحافلة لمدة خمسة.  

 يامأعن خدمة الحافلة لمدة عشرة  المخالفة الرابعة: استبعاد الطالب. 

  لألهل.الدراسية وال يتم استعادة أي مبلغ مالي  لى انتهاء السنةإالمخالفة الخامسة: استبعاد الطالب عن خدمة الحافلة 

 .راج اسمه في خدمة الحافالت للسنة التاليةإدفي حالة استبعاد الطالب من استخدام الحافلة يحق للمدرسة عدم 

 الخاصة:تعليم ذوي االحتياجات سياسة 

تمتلك المدرساااة موارد محدودة  الوقت الحاليمع أنه في  حتياجات كل طالب يتم قبوله فيهابتلبية ا األهليةتلتزم مدرساااة رند 

أو أكثر للتعامل مع الطالب ذوي االختالفات التي تؤدي إلى األداء األكاديمي األعلى بكثير من المتوساااااط في أحد المجاالت 

كاديمي أقل أكما أن هناك مرافق محدودة للتعامل مع الطالب ذوي االختالفات التي تؤدي إلى أداء ا من المجاالت األكاديمية

  .بكثير من المتوسط في أحد المجاالت أو أكثر من المجاالت األكاديمية

 

 

  :إجراءات قبول وبقاء الطالب ممن لديهم اختالفات في التعلم
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الطالب التين يعانون من اختالفات خطيرة في التعلما ولكن ساااااوف تقبل أولئك التين  األهليةلن تقبل مدرساااااة رند  .1

 .ت الخفيفة إلى معتدلةيعانون من االختالفا

 .التشخيص والتحويل المبكران ضروريان من خالل برامج الخدمة الخاصة .2

بالنساااابة للطالب المقبولين في المدرسااااة التين يبدون اختالفات خطيرة في التعلم في وقت الحقا ساااايتم العمل على  .3

 .إلى أخصائيين خارج المدرسةالتشخيص المبكر لهم وتقديم المساعدة المناسبة لهم في المدرسة أو تحويلهم 

ا مع أخت جميع الظروف األهليةإذا تم اكتشاااااااف أن الطالب غير قادر على االسااااااتفادة من البرامج المقدمة في رند  .4

 .لألهل وفي الوقت المناسب بعين االعتبارا يجب أن يتم التعاطف وتقديم المشورة شخصيا  

 تياجات الخاصة" من مختلف النواحيعلى أنهم معلمي "ذوي االحومن المتوقع أن ينظر جميع المعلمين إلى أنفسهم  .5

ا درات العالية والقدرات المنخفضاااااااةلتلك والعمل لصاااااااالح كل طالب بما في ذلك ذوي الق لتثقيف أنفسااااااهم وفقا  

عن وضااااع  وهو مسااااؤول أيضااااا   هو القائد التربويلتغطية قبول الطالب والمسااااؤول عن وضااااع إجراءات محددة 

كما يتوقع  ابفارق في التعلم التعلم ألي حالة يكون فيها الطالب المسجل بالفعل في المدرسة مشخصا  إجراءات تنظيم 

أن  وجود اختالفات في التعلم لديهم من أولياء األمور الطالب اللتين لديهم اختالفات في التعلما أو اللتين يشاااااتبه في

بتلك إلی رفض المدرسة للطالب أو طلب سحبه من قد يؤدي عدم القيام  ونوا بشکل کامل مع سلطات المدرسةيتعا

 .المدرسة

 االجراءات 

ويتمثل اإلجراء التالي في توفير إطار يمكن من خالله تحديد الطالب التين يعانون من اختالفات في التعلم في وقت مبكر 

بكامل إمكاناتهم. هناك حاجة واتخاذ اإلجراءات المناساابة لضاامان حصااولهم على المساااعدة التي يحتاجونها للتحقيق بالنجاح 

إلى نهج المدرساااااة بأكملها في كل حالةا وهتا يعني أنه يجب أن يعمل كل من المتخصاااااصاااااين والمعلمين وأولياء األمور / 

ويقع االلتزام األخالقي على عاتق اإلدارة بقبول أي طفل يحتمل أن اا أجل ضاااامان نجاح كل طالب على حد األوصااااياء من

يقع على عاتقها التزام أخالقي بعدم الساااااماح بدخول أي طفل  لتي تقدمه المدرساااااة وعلى نفس المنوالد من التعليم ايساااااتفي

ل طفل له اختالفات في تعلم وسوف تنظر اإلدارة بعناية في أي طلب لقبو اد من التعليم التي توفره المدرسةمحتمل أال يستفي

مثل هتا الطلب أن يسااامح للمدرساااة بجميع الوثائق ذات الصااالة. يقدمون  اللتين األوصاااياءاألمور /  أولياءويتوقع من  معين

ألي طفل يتلقى خدمات خاصاااة  القبول( )عند داخليا   المساااؤول عن ضااامان أن يكون الملف الشاااخصاااي مكتمال   والمدير هو

 المدرساااة قرارا   قائد. بعد النظر الكامل في جميع الوثائقا ومقابلة شاااخصاااية مع الطفل ووالديه / أولياء أمورها يتخت ساااابقا  

 إلى الوالدين / األوصياء. يبلغه مباشرة نهائيا  

سهاا عند الدخولبوضوح أن الم يجب أن يكون مفهوما    إلبقاء أي طفل في المدرسة إلى أجل غير مسمى.  درسة ال تلزم نف

واضحة  شروطا   قائديحدد المن المهم أن  تزام فقط بإبقاء الطفل لمدة عاموفي بعض الحاالتا قد تكون المدرسة مستعدة لالل

 .للقبول المشروط كلما تم طلب ذلك

إذا تم تشااااااخيص الطفل الموجود بالفعل في المدرساااااااة بأنه لديه تأخر في تعلم معينا أو غير قادر على التعامل مع العمل 

وسااوف ينظر المجلس األكاديمي مع المعلم في ا والقائدي الطفل إبالل المجلس األكاديمي يجب على معلم اليومياالمدرسااي 
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وسااتقوم المدرسااة بإبالل أولياء أمور األطفال وإشااراكهم في مرحلة مبكرة. قد  اويتم اتخاذ قرار بشااأن مسااار العملالوضااع 

يم يشااامل أو ال يشااامل مساااار العمل المحدد خدمات تلقي الطالب من المعلم موارد المدرساااة عندما يعتقد المدير أن إجراء تقي

احترافي من قبل وکالة خارجية ضااااااروريةا إما لتحديد أهلية القبول أو بساااااابب المخاوف المهنية المتعلقة بالطالب الموجود 

 بالفعل في المدرسةا 

ن تزود المدرساااة يلتزم اآلباء / األوصاااياء علی الطفل المعني بالترتيب إلجراء مثل هتا التقييم على أن يتم في وقت مبكر وأ

قد يؤدي عدم  قييم التي تعتبرها المدرسااة مهمةکما يتعين عليهم متابعة أي من التوصاايات الواردة في الت اتقريربنسااخة من ال

ا ومن األوصياء بسحب الطفل من المدرسةاالمتثال ألي من هته المتطلبات إلی رفض المدرسة القبول أو مطالبة الوالدين / 

وهتا يضااامن أقصاااى قدر  ات ممكن في مسااايرة الطفل التعليميةفي أقرب وق أن تتم اإلحاالت وطلبات التقييم الخارجي المهم

ا فإن المدرساااااة ساااااوف تفعل كل ما في وساااااعها عندما يتم تقييم الطفل مهنيا   في التعامل مع أي تأخر تعلم ممكنمن الفعالية 

فإن هتا يعني أن أي توصيات نابعة من التقييم  ومع ذلك األهليةهنة ناجحة في مدرسة رند لضمان أن الطالب المعني لديه م

المساااؤول عن ضااامان إجراء  والقائد امن قبل الطالب نفساااه وأسااارته يجب أن تتبع ليس فقط من قبل المدرساااة ولكن أيضاااا  

/ أو أساارة  التي ال يتبع فيها الطالب نفسااه وفي الحاالت اجراء اسااتعراضااات ومؤتمرات منتظمةالرصاادا ورصااد اعتماد إل

ميت توصيات التقييم أو في الحاالت التي يكون فيها التالميت قد تابعوا ذلكا من الواضح أن الطفل غير قادر على االستفادة التل

 .الجهود لضمان تنفيت شرط سحب الطالب من المدرسة بشكل عادل ومتعاطف ويجب بتلمن التعليم المقدم من المدرسةا 

 المطلوبة السجالت 

جب على كل طالب تقديم اسااتمارة صااحية قبل دخول المدرسااة ألول مرةا قبل دخول الصااف األول وقبل الصااف السااادس. ي

كما يجب تقديم نسخة من سجالت التطعيم وشهادة الميالد والسجالت الصحية ا بيكتمل هتا النموذج من قبل الطبي ويجب أن

ساابتمبر أو لن  30النماذج المطلوبة في الملف في موعد أقصاااه للدخول إلى مدرسااة رندا ويجب أن تكون جميع السااجالت و

 يوما   30يساامح للطالب بااللتحاق بالمدرسااة. في حالة البدء بعد العام الدراساايا يجب أن تكون النماذج في ملف في غضااون 

  .من تاريخ التسجيل أو لن يسمح للطالب بالحضور إلى المدرسة تقويميا  

 يجب تقديم الوثائق التالية مع استمارة 

 نموذج التسجيل في بوابة أولياء األمور اإللكترونية

 على أولياء األمور تعبئة استمارة التسجيل على البوابة اإللكترونية لتزويد المدرسة بالبيانات الالزمة عن الطالب.  

 تتضمن استمارة التسجيل الوثائق التالية:  

 المطلوبةقائمة الوثائق  

 .سياسة دفع رسوم الرسوم المدرسية   •

 .لجوازات سفرهم معلومات الوالدين وفقا   -استمارة التسجيل تتضمن معلومات الطالب    •

 استمارة االنضباط -
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  .التي يتضمن المتطلبات والكتب الموحدة نموذج معلومات المدرسة   •

 القادم عند)منتصاااااف فبراير( للعام  التساااااجيلإعادة  عمليةاألمور في إبالل المدرساااااة خالل  أولياءيتطلب التعاون من قبل 

الرغبة في االستمرار أو سحب ابنهم أو ابنتهم. سيتم إرسال "نموذج تسجيل/ إعادة التسجيل" السنوي إلى الوالدين في شهر 

ويتعين على الوالدين ملء ا العام القادم أم ال مارس من كل عام دراسااااي من أجل ملء ما إذا كان ساااايتم تسااااجيل طفلهما في

احد على األقل من تاريخ نموذج السااااحب "المأخوذ من مكتب التسااااجيل ثم إعادته إلى مكتب التسااااجيل المعني قبل شااااهر و

سااوف يقوم موظف التسااجيل المعني في المدرسااة بأي قساام من األقسااام بإخطار قساام المحاساابة المالية فيما يتعلق  االنسااحاب

تحرير وثائق الخروج  ولن يتما المغادرة للتحقق مما إذا کان لدى الطالب أي مسااائل مالية معلقة وتاريخ المغادرينالطالب ب

بالكامل  ضااافة إلى أي رسااوم أخرىيجب دفع جميع الرسااوم الدراساايةا باإل تى تكتمل إجراءات التسااوية للطالبالتحويل ح /

 .قبل إصدار وثائق الخروج ألولياء األمور

 الفصلكامل الفصل الدراسي في حال انسحاب الطالب خالل ذلك  يجب دفع رسوم

 جراءات الرعاية الصحية الطارئةإ

يتم تدريب الطاقم الوظيفي على اإلساااعافات األولية ضااامن التدريب  الطارئةالضااامان أفضااال اساااتجابة ممكنة في الحاالت 

حالة طبية معروفة من الممكن للطالب أن  المكتوبة أليكما أنه يجب على المدرسااااااة تزويد الطاقم باإلجراءات  الرسااااااميا

التخاذها في  الهيموفيلياايكونوا مصابين بهاا بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر الربو والصرع والسكري والحساسية ا أو 

حاالت الطوارئ في  الرعايةإجراءات  توفيريجب  المعالج للطالب حاالت الطوارئ في النموذج الموصوف من قبل الطبيب

إذا كان الطالب مساااجل بالفعل في المدرساااة والحالة الطبية يتم اكتشاااافها في أي وقت بعد االنضااامام  خولللمدرساااة وقت الد

المدرساااة ويجب أن يقدم إجراءات الرعاية الطارئة في أقرب وقت  يتواصااال معللمدرساااةا يجب على الوالد / الوصاااي أن 

الطارئة حيث أن توعية طاقم العمل  الرعايةكما أن من مهام مکتب التسااااااجيل تزويد طبيب المدرسااااااة بإجراءات  اممكن

 .بيب المدرسةبحاالت الطالب التي تستدعي التدخل هي مسؤولية ط

 نموذج االتصال للحاالت الطارئة

إلى إمكانية حدوث حالة طارئة فيما يتعلق بطالب معين من وقت آلخرا بما في ذلك على ساااابيل المثال ال الحصاااار وبالنظر 

 .إكمال وتقديم أرقام للتواصل في الحاالت الطارئة من بداية السنة الدراسيةضا يتعين على جميع أولياء األمورحادث أو مر

  الفرص التعليمية العادلة
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من تكافؤ الفرص للمشاركة في أي برنامج تقدمه المدرسة إال بناء على تقييم اإلدارة لقدرة وسلوك  لن يتم حرمان أي طالب

ا والتي خطيا   علی المعلم إخطار رؤساء األقسامأي نوع من أنواع الصعوبة مع الطالبا فيجب  إذا کان المعلم يواجه الطالب

 .بشأن ما إذا کان الطالب سيحرم من فرصة المشارکة ستتخت قرارا  

   شراكة الطالب في اتخاذ القرارات الخاصة بالمدرسة 

سااتحافظ اإلدارة  سااوف تنظر المدرسااة في آراء الطالب عند وضااع السااياساااتا وخاصااة تلك المتعلقة بالشااؤون الطالبية   

بالتعبير عن اآلراء واالقتراحات بشااااأن اللوائح المدرسااااية  والتي يساااامح من خاللها للهيئة الطالبية على قنوات االتصااااال

جمع اقتراحااات الطالب خالل وقاات الاادعوة حيااث أن هااته االقتراحااات تتعلق بجميع  هيئااة الطالبكمااا يمكن  اوالبرامج

 .تنفيتها أفكارهم وطرقلمناقشة  الطالبيةا وسيجتمعون مع المشرفةالشؤون 

 : الباتللط هناك مجلس سيكون

 أعمال االجتماع  جدول .1

 االجتماع نقاط .2

 مرتين في السنة تقييم .3

 

 :الطالبات مجلسوظيفة 

  ثقافيةا أكاديمية وطنية وأدبية.اتنظيم مناقشة ووظائف عامةا 

 .تنظيم النقاشا واألنشطة االجتماعية واألنشطة الالمنهجية 

  مواضيع محددة  الفريق بشأندعوة شخص بارز لمخاطبة 

  .تناول األنشطة األخرى المقترحة من قبل الفريق والموافقة عليها من قبل المدير 

 مجلس الطالباتفي  الطالباتمعايير اختيار 

 كون الطالب حسن السلوك.تب أن جي .1

 .متعاونكون تيجب أن  .2

 .ةياديكون قتيجب أن  .3

 تقبل آراء اآلخرين.تيجب أن  .4

 .ستخدم لغة مسيئةت أاليجب  .5

 .ةجيد ةكون ممثلتيجب أن  .6

 المكافآت لألعضاء المسؤولين:

 المسؤوليةب وا حسظهرأ نالتي الباتنح المكافآت للطسيتم م العاممع نهاية 

 يكون لديهم رحلة فريدة من نوعها. 
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 يكون لديهم شهادة تقدير لعملهمس. 

 تظهر مواقفهم. شهاداتتوفير  سيتم 

 

 الدعم: ومسؤوليات مهام 

ساعدة والهدف من النظام بأكمله هو خلق بيئة داعمة حيث يحصل جميع الطالب على المنظام الدعوة هو سمة أساسية 

يتم توظيف  الدعم بطريقة تسهم في بناء شخصيات قوية على الصعيد العالمي قابلة للتكيف في والتوجيه والفروق الفردية 

 المستقبل.

 الدعم األكاديمي الكتساب مهارات محددة. البرنامج العالجي: يخصص فرع من النظام ألولئك التين يحتاجون إلى

و المنسقات  ة المدرسة اقائدبما في ذلك  للطالب داعما  كما أن إدارة المدرسة تعزز روح القيادةا ويعتبر كل موظف 

 .والمعلمات واألخصائيات االجتماعية وممرضة المدرسة والمشرفات والوكيلة

عات األكاديمية الب مع اثنين من المعلمين المحامين لمناقشة النزاوقد خصصت جلسة للعمل االستشاري حيث يجتمع الط

ا والتأكد من أن يتم التعامل مع طالبا   13إلى  10 مسؤول عن الدعم هو المسؤول عن داريإو أا كل معلم وغير األكاديمية

موظفين اآلخرين في الجميع الطالب بشكل عادل والحصول على الدعم الالزم في جميع المجاالت من خالل التواصل مع 

 كما يمكن للمعلمين التواصل مع أولياء األمور إذا لزم األمر. حل أي نزاعات

ثم يتم إرسال المشكلة إلى  و أن يكون شخص مع خلفية المشورةأتي من أعضاء هيئة التدريس أييمكن أن  الدعمهتا 

 .الشخص المسؤول أن يوصي الحل

 الحضور واالنصراف 

الوالد / الوصي مسؤولية وصول الطلبة في الوقت المحدد ويتم استالمهم من المدرسة في الوقت المحدد. لن تقع على عاتق 

و في حالة الطوارئا عندما يتعتر على  ان بعد وقت الدوام المدرسي المحددتکون المدرسة مسؤولة عن الطالب التين يبقو

م إخطار المدرسة وسيتم تعيين الطالب المتأخرين في مناطق األهل استالم أبنائهم في وقت الخروج المحددا يجب أن يت

 االنتظار المعينة.

يتحمل أولياء األمور المسؤولية الكاملة عن أوالدهما و في حال فقدان بطاقة الفصل من المدرسة يجب إخطارهم باتخاذ • 

 االحتياطات الالزمة لألمن و السالمة.

قة الخروج باستالم الطفلا ما لم يمنح الوالد إذن خطي مسبق لشخص آخر ستسمح المدارس فقط للشخص التي لديه بطا• 

 للقيام بتلك.

 يحق لحراس المدرسة ومنسق الرجال تفتيش أي شخص يستلم طالبا ما لم نكن معتادين عليه.

 سيتم استدعاء الطالب بالميكروفون من قبل نظام إدارة المدرسة.• 
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 مكافحة التنمر

 الهدف 

لكل شخص الحق في عدم التعرض ألي تهديد بالتنمر أو ف مع أي نوع من التنمر في أي سياق األهليةال تتسامح مدرسة رند 

التحرش. تدرك المدرسااااة أن جميع الطالب بغض النظر عن أصاااالهم العرقي أو الطائفة أو الجنسااااية أو اللون أو الجنس أو 

ي أو األداء األكاديمي لديهم الحق اآلمن واألمان في المدرساااااة. يجب أن يشاااااعر الدين أو المعتقد أو اإلعاقة أو المظهر الماد

الطالب بساااااهولة اإلبالل عن أي نوع من أنواع التحرش أو التنمر بشاااااكل آمن ألفراد من طاقم المدرساااااة دون الخوف من 

 باقي ونزيه ومستمر لجميع الطالب.االنتقام. سيتم تطبيق سياسة مكافحة التنمر بشكل است

 هو التنمر؟ما 

الزمن. التنمر هي عدوان متكرر أو سلوك لفظي أو نفسي أو جسدي من قبل فرد أو جماعة ضد آخرين على مدى فترة من 

 السلطة.التنمر هي إساءة استخدام  •

 التنمر هي كسر الشخص.• 

يل المثال ال الحصر ما يلي: يمكن أن تحدث التنمر من خالل عدة أنواع من السلوك المعادي للمجتمعا بما في ذلك على سب

لمس مكان  شمل أيضا  ييمكن أن  التنمر البدنيلخ إا ركلا وضربا ةيكون لكمات جسدي ويمكن أنللطفل  األذى الجسدي

 مناسب..غير 

االسما نشر الشائعات أو تقديم تعليقات غير ودية عن الفرد إلى اآلخر. ويجوز  تغييريمكن أن تتخت شكل  اإلساءة اللفظية 

الجنسية أو اللون أو الجنس أو الميل الجنسي أو الدين أو المعتقد أو اإلعاقة البدنية أو  العرق أوتوجيهها نحو العقيدة أو 

 اء األكاديميا وما إلى ذلك.االجتماعية أو العقلية أو الشخصية أو األسرة أو المظهر المادي أو األد

 يمكن تخويف الطفل ببساطة من خالل استبعاده من المناقشات أو األنشطة مع أصدقائهم. :االستبعادتنمر 

األضرار التي تلحق الممتلكات أو السرقة. وقد يتلف التالميت ممتلكاتهم أو يسرقونها. التهديدات البدنية التي يمكن أن 

 أجل أن يسلم الطالب ممتلكاته لهم.تستخدم من قبل الفتوة من 

االجتماعيا اإليماءات والخدوشا الكتبا االفتراءا تمرير أو بدء الشائعاتا إعادة  اإلقصاء-الضغط النفسي المتعمد 
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التنظيم أو الضغط على مجموعات الصداقة أو أي نشاط آخر يصب األذى أو استبعاد الفرد. تحريض اآلخرين على 

 . المشاركة في البلطجة

ا مثل البريد اإللكتروني وغرفة دردشة اإلنترنت من واإلنترنتفي جميع وسائل التواصل االجتماعي  االلكتروني التنمر

. خدام التكنولوجيا المرتبطة بها.سوء االستخداما والتهديدات المتنقلة عن طريق الرسائل النصية والمكالماتا وسوء است

 .والفيديووالكاميراا والهواتف المحمولة 

 إطار التنمرالتي ال تعد في  رما هي األمو

ولكن  االحدوث في المدرسة بين الطالب والخالفات كثيرةعتبر التنمر أمر منفصل عن العدوان حيث أن النزاعات يال 

ا بل  والنزاعات الأن الخالفات  حيث والخالفاتجميع أنواع النزاعات  وأسوأ منهو أمر غير مرغوب  التنمر تعتبر تنمر 

التسامح مع  ولن يتملو أن التنمر حدث أمام أي شخص يتوجب عليه إخبار أحد أعضاء الطاقم المدرسي بأسرع وقت ممكن 

 التنمر نهائي ا في المدرسة.

ميع وتأثير مثل جذات قوة  بأنها السياسة بهتهوالمرتبطة  األهليةالتنمر في رند  مكافحةويتم النظر في إجراءات ومبادئ 

 المدرسة. سياسات

 إجراءات ومبادئ توجيهية لمكافحة التنمر

الدراسات إلى أن التدخل المبكر مع التركيز على تقديم المشورة يؤدي إلى  ضرورية؟ تشيرلماذا تعد سياسة مكافحة التنمر 

 ف يؤثر سلوكهم سلبا  في بيئة المدرسةا يحتاج المتنمرون إلى معرفة كي من النجاح في تعديل سلوك التنمر مستوى أعلى

 على األطفال اآلخرين وكيف يمكنهم تعديل سلوكهم ليصبحوا أعضاء إيجابيين في المجتمع.

حيث أنه من الممكن  يشاهدونهاعلى األطفال اآلخرين التين  بل يؤثر أيضا   الجميعا وليس فقط الضحايا التنمر علىيؤثر 

فالتنمر أمر ال مفر منه في الحياة المدرسية ولكنه ليس جزءا  االسلوكقبل الطفل التي يشاهد ذلك اكتساب سلوك التنمر من 

ومن الواضح أن بعض النكات واإلهانات والسلوك التخويفي /  اما يختفي السلوك بدون تدخل من النموا ونادرا   ضروريا  

أو  سواء كان طالبا   ينبغي أن يقبل أي شخص أو مجموعة وال الخطيرة والعنف موجودة في مجتمعناالتهديد واإلساءة ا

بشكل فعال في المدرسة حتى يستفيد جميع األطفال من التمتع  التنمر ويجب القضاء على  االسلوكا هتا النوع من موظفا  

 م.بفرص التعلم المتاحة داخل مجتمعهم المدرسي وتمكينهم من تطوير الطرق المناسبة للتصرف والتكيف في حياته

 ةا دون الخوف من التعرض للتخويف.ونحن نعتقد أن طالبنا لديهم الحق في التعلم في بيئة داعمة ورعاية وآمن
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  مرغوب؟ماذا يمكنك أن تفعل إذا وقع عليك هتا السلوك الغير 

 أخبر نفسك أنك ال تستحق أن تتعرض للتخويفا وأنه أمر خاط  •   

 كتلك. فمن الجيد أن يكون الفرد  ت عليهأنبما  كن فخورا  • 

 .حيث أن الفتوة تتغتى على خوف الطرف اآلخر حاول عدم إظهار أنك مستاء •

 .صدقاءحاول بقدر المستطاع أن تتواجد من ضمن مجموعة من األ• 

ا و•   الموقع. بعيد ا عن  يامشبادر بالصراخ حازم 

 بالغ. عدم الخوف من اإلبالل عن الحادثة لشخص •

 الموظفين. اذهب مباشرة إلى المعلم أو عضو من  •

 لموقف مرة أخرى إلى جعل األمور أسوأ.ل التعرض قد يؤدي •

لديك الحق في توقع وتلقي الدعم الفوري. سوف يأختك فالغ تثق به على الفورب ا من األفضل أن تخبر شخصا  عموما     

نجعل األمور أسوأ بالنسبة لك.  التنمر ولنالمعلمين على محمل الجد وسوف نسعى للتعامل مع المتنمرين بطريقة تنهي 

 .تتكر أن صمتك هو أعظم سالح للفتوة

 ما يتعرض للتخويف ... إذا كنت تعرف أن شخصا  

سوف تعتبر مشارك في من ناحيتك من خالل اإلبالل  وعدم التصرفث الموقف أمامك بادر برد الفعل! عند حدو• 

 العدوانية. العملية 

 التنمرعلى الفور. فلدى المعلمون طرق التعامل مع  بالغا   شخصا   فأخبرإذا كنت تشعر بأنك ال تستطيع الحد من الموقفا  •

 .دون وقوعك أنت في الورطة

 .التنمرال تدعم أو تدعي دعم سلوك • 

  كولي أمر:

 بعينضع إذا شعرت أن طفلك قد يكون ضحية لسلوك التنمرا في حرم المدرسة أثناء الدوام قبل االتصال بشخص آخرا • 

االعتبار أن المدرسة هي الطرف األنسب لحل المشكلة من األطراف الخارجية. حيث أن شكواك تؤخت على محمل الجد 

 المناسب. وسوف يتبع اإلجراء 
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كيف كان وقت  وقتهامع من أمضى  متكرراكيف قضى يومه بشكل  أسئلة في تعليم طفلك نشطا   أن تلعب دورا   يجب دائما   •

  .خإل ..االستراحة.

على ساابيل المثالا قد ال يرغب فجأة في االلتحاق بالمدرسااةا أو الشااعور  طفلكاتدخل عندما يبرز ساالوك غير معتاد عند  •

 ووفق ا لطبيعته.بالمرض بشكل منتظما أو عدم اكمال واجباته وفقا لمعاييره العادية 

 أسوأ. من المهم أن تنصح طفلك بعدم الشجار فيمكن أن يجعل األمور  • 

 .أنه ال ذنب له فيما يتعرض لهأخبر طفلك ب •

 المساعدة. المدرسة المتعلقة بالتنمرا وأن عليه أال يخاف من طلب  بسياسةمن أن طفلك علی دراية تامة  دتأك• 

ا جيدة لجميع  غالبا   • ما يقوم األطفال بنسخ السلوك التي يتم تعلمه من البالغين اآلخرين. يرجى أن يكون أولياء األمور نماذج 

 .ته السياسة تفادي ا ألي نوع من حوادث التنمرجزء من الوقت لمناقشة ه وأن يخصصونطالبنا 

  كمدرسة:

جميع اإلجراءات الممكنة للقضااااااء عليه من المدرساااااة عن  ويتم اتخاذالتعامل مع التنمر في المدرساااااة كجريمة خطيرة  يتم

 طريق: 

 المدرسة. عرض مواثيق مكافحة التنمر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء  •

 التنمرتنظيم المجتمع من أجل تقليل فرص  •

اسااتخدام أي فرصااة لمناقشااة جوانب التنمرا والطريقة المناساابة للتصاارف بالنساابة للجميعا على ساابيل المثال. الخطابات  • 

دليل اآلباء / الطالبا كتيب الموظفينا اجتماعات الموظفينا والتجمعاتا برامج المدرساااااااة  األموراالموجهة ألولياء 

 الخ. وقت ممارسة المهارات الحياتيةا وقت الحلقةا  تلفةاالمخ

 الضرورة. بحزم ونزاهة مع أي شكوىا تقدم من قبل اآلباء واألمهات عند  ..التعامل بسرعة •

 نجاحها. مراجعة سياسة المدرسة ودرجة  •

 •الفهم. ليلة وبسيطة وسهلة يجب أن تكون القواعد ق تطبيق هيكل انضباط قوي ولكن عادلسيستمر موظفو المدرسة على  •

 إيجاااابي تجااااه اآلخرين.  وأخااات موقفتشااااااجيع الطالب على منااااقشاااااااااة كيفياااة تعااااملهم مع أشااااااخااااص آخرينا 

 الفيديو. توفير موارد مكافحة التنمر مثل الكتب وأشرطة • 
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 العليا. وضع صندوق االقتراحات في الفصول  •

لتقييم مستوى التنمر من  وأولياء األمور وطاقم العملإجراء مسح دوري لجميع أعضاء المجتمع المدرسي بما فيه الطالب  •

 الدقة. قبل الجميع بأكبر قدر ممكن من 

تعترف المدرسااة بالصااعوبة في رصااد وإثبات وجود التنمر عبر اإلنترنتا ولكنها سااتتعاون مع أي طالب أو ولي أمر في  •

 عبر اإلنترنت التي يتم اكتشافها.ولة لمعالجة قضايا التسلط المحا

 مااااااااا ياااااااامااااااااكاااااااانااااااااك الااااااااقاااااااايااااااااام بااااااااه إذا كااااااااان طاااااااافاااااااالااااااااك هااااااااو الاااااااامااااااااتاااااااانااااااااماااااااار

وتظهر اإلحصاااااءات أن لدى األطفال المشاااااركين في ساااالوكيات التنمر معدل أعلى من  كل متنمر هو طفل لشااااخص ما

كما أننا نعتقد أن  المشروعة والسلوك المعادي للمجتمعمدرسيا وتعاطي العقاقير غير االداء األالتسرب المدرسيا وسوء 

المهارات الحياتية بشكل فعال. إذا  وأن يمارسالمتنمر يستحق تعلم وسيلة جديدة للسلوك من أجل حصول أفضل تعليم له 

ماط كما جميع األن اق من ذلك بدقة والتصاااااارف على الفوركنت تشااااااك أو تعلم أن طفلك هو المتنمرا يتوجب عليك التحق

 أمر حيوي إذا ما أريد كسر النمط المدمر.  والتدخل المبكراعلم التنمر وممارسته بشكل متكررالسلوكيةا يتم ت

إن افتراض حدوثه أمر مسااتبعد أو عدم االعتراف بحدوثة يجعل األمر مترسااخ أكثر عند الطفل المتنمر ومما ال مفر منه أن 

بة للعواقب. يجب أن يتحمل طفلك المساااؤولية عن سااالوكه / سااالوكها. الحوادث تصااابح أكثر خطورة كما هي الحال بالنسااا

يمكنك ا على إيقاف ساالوك التنمر. إذا كان االعتتار ضااروريا   االعتراف والموافقةوالهدف هو وصااول الطفل إلى مرحلة 

 والبدء من جديد. مساعدة طفلك على القيام به

  االعتبار:وضع بعض النقاط في عين  عليك متنمراعند حصولك على تقرير من المدرسة أن طفلك 

  مصلحة الطالب لما تقضيهذلك  ولكن يتمهو المتنمر  طفلكمتتکر أن المعلمين غير راغبين بإخباركم أن.  

  واكتشف الحقائقتحدث إلى طفلك في أقرب وقت ممكنا. 

 علی األسئلة المتعلقة بالحادث. قم بزيارة المدرسة لإلجابة 

 بسرعة.و  يتم حله وديا   لوضع واضحإذا كان ا 

 ؤولية عن سلوكه في جميع األحوال.يرجى اإلشارة إلى أنك تريد أن يتحمل طفلك المس 

 لة العمل للحصول على حل للمسألة.مواصلة التحقيق ومحاو 

 ا وعلى وجه الخصوصا سياسة مكافحة التنمر العمل مع المدرسةا وضمان أنك على دراية بمدونة االنضباط. 
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  تريدا ولن تقبلا سوء تصرف طفلك. للمدرسة أنك الاشرح 

  إبقاء خطوط االتصااااااال مفتوحة مع طفلكا التحدث إليه واالسااااااتماع له. حاولا مرارا وتكراراا التحدث مع طفلك حول

 .يتعرض له الضحية من آثار سلبية ليتسنى له الشعور باآلخرين وحول ماالتنمر كسلوك 

:التاليةو لكي تتم المحادثة بنجاح و تضع ابنك في موقف الضحية, اسأله األسئلة 

 ؟التخويفيةفعل التصرفات ب القيام بهما التي يرغب •    

 ؟كيف ستشعر إذا كنت تسمى باألسماء التي تؤذي مشاعرك• 

 كيف سيكون شعورك إذا كان شخص أكبر منك يدفعك باستمرار؟• 

 حدهم بنشر النكات عنك وسخر منك أمام اآلخرين؟أما هو شعورك إذا قام • 

ا من المجموعات أو•   ؟األلعاب كيف ستشعر إذا تم إبعادك قسر 

 لماذا تعتقد أنه من المقبول أن تتسلط على اآلخرين؟• 

 .؟يمكن أن يساعد ذلك على جعلهم يشعرون بالسوء تجاه  شخص آخرهل • 

 هل يمكن أن نتتكر كيف شعروا؟• 

 ؟هل كانت المشاعر جيدة بالنسبة لهم• 

 لماذا  قام المتنمر بتلك التصرف تجاههم؟• 

 هل أرادوا إيقاف التصرف؟• 

 ماذا فعلوا لوقفه أو قالوا لمن؟• 

 قد تتحدث عن شخص أصغر سن ا• 

 من الممكن أن تكون أخته قد تعرضت للتنمر• 

 كيف ستشعرون إذا تعرضوا للتخويف؟• 

 ما هو شعوره حيال ذلك؟• 

 ماذا ستفعل حيال ذلك؟• 

المشاااكل. ومع ذلكا يرجى أن نضااع في  المدرسااة وأولياء األمور يعملون معا ليتمكنوا من  فرز و القضاااء على معظم هته

 .اعتبارنا أن حل هته األنواع من المشاكل غالبا ما يستغرق وقتا  
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  التنمر:اإلجراءات الواجب اتخاذها عندما يشتبه في 

لكي يتم تحديد  المتنمرين المشااتبه بهم وأي شااهودعليك التحدث إلى الضااحية المشااتبه بهاا و,التنمر وجود شااتبه فيت نتك إذا

سااوف نقوم  . أي درجة من التنمر هي التي تمتا وساايتم تقديم المساااعدة والدعم كما هو مناسااب لكل من الضااحايا والمتنمر

  .المناسب وتوثيقها بالشكلالقضية  والتحقيق فيبالتعامل مع التنمر 

 يتم دعم الطالب المتعرضون للتنمر  بالطرق التالية:

 .ث معهم لمعلم الصفا أو عضو آخر من الموظفين بحسب اختيارهممنحهم فرصة فورية للحديث عن التي حد• 

 إبالل أولياء أمورهم .• 

 تقديم الدعم المستمر عندما يشعرون أنهم بحاجة إليها.• 

 .الخمس الموضحة أدناه اتخاذ واحد أو أكثر من الخطوات التأديبية• 

 الطرق التالية:با ولكن أيضا نحاول مساعدة المتنمرين  نحن نعمل على الضبط

 التحدث عما حدثا واكتشاف سبب مشاركتهم.• 

 أولياء أمورهم. إبالل• 

االستمرار في العمل مع المتنمرين من أجل التخلص من مواقفهم المتضاربة والسلوكيات المعادية للمجتمع قدر • 

 اإلمكان.

 لمزيد من البلطجة.اتخاذ واحد أو أكثر من الخطوات التأديبية الخمس الموضحة أدناه لمنع ا• 

 فصل السلوك عن الشخص• 

 الخطوات التأديبية:

 لوقف اإلساءات. سيتم تحتير المتضررين رسميا  • 

 .سيتم إبالل أولياء األمور• 

 قد يطلب من المتنمرين توقيع عقد السلوك التأديبي.• 

 .كما قد يطلب من أولياء األمور توقيع عقد السلوك التأديبي• 

 / أو الغداء. الراحة المتضررين من ساحة المدرسة في أوقات  قد يتم استبعاد• 

 لسياسة المدرسة. / أو طرد المتنمرين وفقا   توقف التنمرا فسيتم تعليق يإذا لم • 
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 الرصد والتقييم واالستعراض:

وفعاليتها. سيتم وتقييم تنفيتها  وباإلضافة إلى المسح المشار إليه أعالها ستقوم المدرسة بمراجعة هته السياسة سنويا  

 .أنحاء المدرسة جميعالتنمرا والمبادئ التوجيهية واإلجراءاتا في  مكافحة سياسة وتنفيت تعزيز

 استخدام المدرسة لصور الطالب

لطالبها والموظفين في اإلعالم المحلي واالتصاالت والمنشورات  أفالم الفيديوالفوتوغرافية أو  رند الصورتستخدم مدرسة 

تسليم هته الصور إلى وسائل اإلعالم المحليةا التي تنشر على موقع مدرسة رندا أو حساب  وقد يتممن وقت آلخر. 

 مية والمنشورات.الفيسبوك أو تستخدم في المواد اإلعال

قد تحضر وسائل اإلعالم المحلية قد تطلب المدرسة اشراك شركة إلنتاج شريط فيديو من األحداث  في بعض األحيان

مح لممثلي وسائل اإلعالم بمقابلة الطالب في حرم المدرسة سواء كانوا مصحوبين بموظفي مؤسسة رند المدرسية. لن يس

بشكل فردي أو كجزء من  ويفترض الحصول على إذن بالتصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو لطالب أو موظفا و الأ

 .ما لم تطلب ذلك مدرسة رند كتابيا   المجموعة

كان يرغب أحد الموظفين أو أحد الوالدين عدم إظهار طفله أو طفلته في أي  إلى إدارة المدرسة إذا يجب تقديم إخطار كتابي

سيتم االحتفاظ بهته  المنشوراتاصورة أو فيديو لالستخدام في وسائل اإلعالم أو المواد الترويجية أو المراسالت أو 

 المعلومات في الملف حتى نهاية العام الدراسي الحالي فقط.

 و المنسق. الوكيلاالتفاق على عدد من الصور لكل فصل بموافقة  يتم

يتم تحميل الصور المختارة على مركز البوابة. قسم الدعم التقني هو المسؤول عن تحميل الصور ومقاطع الفيديو بشكل 

 أسبوعي.

 استخدام الكمبيوتر واالنترنت

والطالب الفرصاااة للوصاااول إلى اإلنترنت  وتضااامن للموظفينباإلنترنت كأداة تعليمية قيمة  األهليةتعترف مدرساااة رند 

اساااتخدام  وحيث أن اخر اإلنترنت كدعم للمنهج الدراسااايمن وقت آل األهليةبطريقة مساااؤولة وآمنة. تساااتخدم مدرساااة رند 

النحو التي شاابكة اإلنترنت المدرسااية هو امتياز. قد يؤدي أي انتهاك لالسااتخدام الفعال واألخالقي والقانوني لإلنترنت على 

 المدرساااةتحدده مدرساااة رند إلى إنهاء امتيازات المساااتخدم على اإلنترنت. والغرض من هته الساااياساااة هو تحديد ما تعتبره 

 لإلنترنت لجميع الطالب والموظفيناالستخدام المالئم 
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أو الدنيا وكتلك  تضمن رند وجود شبكة انترنت  من خالل جميع أجهزة الكمبيوتر في المختبراتا سواء للصفوف العليا

 في المكتبة.

 يتم السماح لدخول الطالب فقط  عند الحاجة للمشروع أو العروض أو الموارد بتوجيه من الشخص المرخص له.

 برمز وصول من قبل الشخص المفوض. يتم تزويد كل كمبيوتر

 االستخدام المقبول

 .واإلعالمية والبحثية للتعلميمية يتم السماح باستخدام اإلنترنت لدعم االحتياجات التعل

ا بما يتفق مع األهداف  األهليةاإلنترنت هو فرصاااااااة للعمل التعاوني بين الطالب و كتلك فيما بين الطاقم لمدرساااااااة رند 

 التعليمية للمدرسة.

 االستخدام غير المقبول 

 للمستخدم بعمل التالي: وال يسمحمسؤولية المستخدم هو االستفادة من اإلنترنت بالشكل المقبول •

 الدخول إلى ونشر مواد غير قانونية.•

 الدخول إلى غرف الدردشة الغير الموجهة من قبل المعلمين.• 

 محاولة تسجيل الدخول إلى شبكة االتصال أو إنترنت كمسؤول نظام أو باسم شخص آخر.• 

 تبادل كلمات المرور.• 

 .تعريض اآلخرين للمضايقة من أي نوع• 

 ق الضرر لشخص آخر أو مؤسسة أخرى.الحا• 

إعطاء معلومات شااخصااية تخالف السااالمة الشااخصاايةا مثل الكشااف عن معلومات التواصاال الشااخصاايةا رقم الضاامان • 

 االجتماعي. إلخ. 

 الرسائل التي تحتوي على األلفاظ النابيةا أو تعليقاتا أو تعبيرات التعصب أو العنصرية أو الكراهية.• 

 لعبوة ناسفة(. )تعليماتعلومات التي من المحتمل أن تكون ضارة أو مدمرة الدخول إلى الم• 

 الدخول أو محاولة الوصول إلى ملفات الكمبيوتر أو أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات الحاسوبية دون إذن.• 

 إتالف أو تعديل أو تغييرا تدمير أو نسخ ملفات الكمبيوتر.• 

 وتر أو المرفقات به.تعديل أو محاولة تعديل أنظمة الكمبي• 

 العبث بمحطات طرفية أو أي شيء آخر للمعدات المرتبطة بها.• 
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 تحطيمها أو محاولة تعطيل النظام.• 

 أو ملفات الكمبيوتر. األهليةتخريب أو محاولة تدمير الترميز المرتبطة بشبكات رند • 

 أخت جهاز كمبيوتر أو جهاز طرفي أو أي ممتلكات عامة أخرى.• 

 اإلضاعةا واإلساءة او إتالف موارد الكمبيوتر عمد ا.• 

 .التداخل مع عمل المستخدمين اآلخرين عمدا  • 

 السريةا وحقوق التأليف والنشر أو الترخيص. انتهاك االتفاقات• 

 محاولة تجاوز أمان النظام.• 

 إعادة تسميةا وتغيير دراسةا أو حتف الملفات التي تنتمي إلى شخص آخر دون إذن المالك. نسخ• 

 أو الوصول إلى ملفات مستخدم آخر بغرض نسخ المحتوياتا ويمثل ذلك االنتحال. نسخ• 

 التعدي على حق المؤلف أو االنتحال.• 

 تحميل الملفات أو البرامج على كمبيوتر بدون إذن المعلم.• 

 يل الملفات أو البرامج دون إذن المعلم.تحم• 

 .القيام باألعمال التجاريةا بما في ذلك شراء المنتجات أو الخدمات• 

 .إعالن لمنتجات أو الخدمات ألغراض شخصية من الكسب أو تحقيق الربح• 

 الغير مشروعة. وتعزيز األنشطةممارسة أنشطة غير مشروعةا واستخدام شبكة اإلنترنت 

 األهلية.بكة اإلنترنت للكسب عن طريق ملكية المعدات لرند استخدام ش• 

 .القيام بممارسة الضغط السياسي• 

 ارتكاب جرائم الحاسوب.• 

 إنشاء أو نشر فيروسات الكمبيوتر.• 

انتهاك أمان الحساب بإعطاء خارج الحساب الخاص بك أو محاولة الحصول على الدخول إلى أو استخدام حساب شخص • 

 آخر.

 .واإلغراق بالمعلوماتكاب األعمال التي تتطلب وجود فائض موارد النظاما مثل إرسال سلسلة من الرسائل ارت• 

 عدم اتخاذ التدابير األمنية في االلتفاف حول المدرسة أو الشبكات أو أجهزة الكمبيوتر البعيدة.•

 وصول الطلبة إلى شبكة اإلنترنت للمشاريع الخاصة خارج الدوام المدرسي.• 
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 .اإلنترنت دون إذن المعلم اللعب في •

 اإلجراءات التأديبية

قابلة للتطبيق على جميع طالب المدارس والموظفينا حيث أنه جميع  ألهليةساااااياساااااة اساااااتخدام اإلنترنت في مدارس رند ا

أو ا أو الموظفينفي حال اكتشااااااف حدوث أي مخالفة للنظام ساااااواء من قبل الطالبا و  الجميعمصاااااادر المعلومات تخدم 

سقة مع سياسات وإجراءات رند القياسية. يمكن أن تشكل االنتهاكات نالتأديبية م وستكون اإلجراءات اآلخرينا المستخدمين

واستحقاق إللغاء امتيازات الدخول على الشبكةا أو تعليق الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر األخرى في المدارس األخرى  سببا  

التدابير التأديبية على أساااااس الحالة  ديدساااايتم تحو ذ اإلجراءات القانونية المناساااابةأو اتخا/التأديبية المدرسااااية و اإلجراءات

 .المدرسة قائدبتقدير 

 والكتب من الموادإيجاد المفقودات 

سه إلى  ااضة عن الكتاب األصليعندما يفقد الطالب كتابا يتوجب عليه أن يدفع ثمن االستع سته بنف كما أن عليه تنظيم درا

 نسخ الكتب والحقائب المفقودة. حيث أن المدرسة غير مسؤولة عن فقدان الكتب أو الجديدةحين حصوله على الكتب 

النظاراتا الحساااسااة )أما المفقودات الثمينة أو  المدرسااةاتتواجد العناصاار المفقودة في الرفوف المحددة لهتا الغرض في • 

 .إلخ( فيتم حفظها في مكتب االدارة  والساعاتا والمحافظوالمالا 

 مباشرة.و مشرفة الطابق أ القائدةعلى من يفقد ممتلكات ثمينة أن يبلغ •

 في نهاية كل سنةا سيتم التبرع بالمفقودات التي لم يطالب بها أي طالب للجمعيات الخيرية.• 

على جميع متعلقات  الفصااالجب كتابة اسااام الطفل بوضاااوح مع اسااام دنىا ياألمن أجل االحتفاظ بالعناصااار المفقودة للحد • 

 الطالب.

أما بالنساابة للمفقودات  باآالواتس بيقونة المشاارف على القساام أعلى اآلباء إرسااال رسااالة بتلك على للمطالبة بالمفقودات • 

حيث من  واسااع النطاق لتلك الغرض وطلب البحثالتي ال تحتوي على اساام الطالب فال يحق لألهل االتصااال بالمدرسااة 

 .الصعب القيام بتلك! ومع ذلكا سيتم إرجاع كافة المفقودات التي تحوي اسم الطفل عند إيجادها

 الرحالت الميدانية

ترتيب وتنفيت  المعلمين على ويتم تشااااااجيع يدانية في كونها أساااااالوب تدريس هام وقيمبأهمية الرحالت الم األهليةتؤمن رند 

 الدراسية.المتوافقة مع المناهج يدانية الرحالت الم
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 وينصاااح األهلحيث أنه عند الترتيب لرحلة ميدانيةا سااايتم إرساااال خطاب مرفق بطلب الموافقة لتهاب الطالب إلى الرحلة 

ومساااااايرته بالموافقة النضاااااامام أبنائهم إلى الرحلة التعليمية خارج الحرم المدرسااااااي لما لها من تأثير إيجابي على الطالب 

  .ومهاراته الحياتية عليميةالت

وأخت  لالمدرسااي إال بعد إجراء االتصااا فلن يساامح للطالب ترك الحرم األهلالطالب بدون خطاب الموافقة من قبل  ولو قدم

عدم  وقد يؤدي اجميع األنشاااطة خارج الحرم الجامعيينصاااح الطالب بارتداء الزي المدرساااي خالل  .من ولي األمر اإلذن

مام الطالب للرحلة. منعارتداء الزي الموحد  من الممكن حرمان بعض الطالب من بعض الرحالت على أسااااااااس  انضاااااا

 األخصائي االجتماعي في المدرسة كإجراء تأديبي في حال حصول المخالفات التي تستدعي ذلك اإلجراء.

 أنظمة العيادة المدرسية: 

حيث أنها تقوم بأدوار عالجية ووقائية وتثقيفية في  ي المدرسااة بشااكل تامتخدم قساامهناك عيادة مدرسااية متكاملة بدوام كامل 

 .رعاية صحة األطفال

 المدرسة:أدوار عيادة 

 الدور الوقائي:

ولهتا  عن طريق االحتفاظ بملف لكل طالب أداء الدور الوقائي للعياداتا يتم عمل أرشاااااايف للسااااااجالت الطبية ولتحسااااااين

ثم يتم تحديث الملف مع جميع  او تحديثه في بداية كل ساانة دراساايةالغرضا يطلب من الوالدين ملء تقرير الحالة الصااحية أ

توجد سجالت مدونة بشكل  باإلضافة إلى ذلكا سية واألخرى التي قدمها اآلباءالتقارير الطبية التي أنشئت في العيادة المدر

 .ي يعاني منها الطالب في حال كانت لدى الطالب أي نوع من أنواع الحساسيةخاص ألي نوع من الحساسية الت

  العالجي:الدور 

صاابين التي تحدث خالل سااعات الدراساةا يتم تحويل المرضاى أو الم أو الحوادثالدور العالجي رعاية المرضاى  ويشامل

توفر العيادة العالجات األسااااساااية المطلوبة ألعراض أي مرض أو إصاااابة.  روكجزء من هتا الدوا إلى العيادة لتلقي العالج

 على سبيل المثال ال الحصر أدوية الحمىا المغص في البطنا والتقيؤ والحساسية الخ ... 

الطالب. يجب على الطبيب مراجعة ملف الطالب قبل وصف أي نوع من أنواع العالجات لألعراض التي يعاني منها 

 بة في العيادة خالل ساعات الدوام المدرسي.الطبي تتواجد

وفي  ين على الفور لمزيد من اإلجراءاتإذا استمر المرض عند الطالب واحتاج إلى المزيد من العالجا يتم االتصال بالوالد
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 وقوع حادث بسيطا يتم إخطار الوالدين إما على الهاتف أو بمتكرة تصف ما حدث والتدابير المتختة. حال

 .مل مع الحوادث الكبرى التي تتطلب االستشفاء وفقا لخطورة الوضعويتم التعا

إذا كان الحادث  طفلهم إلى المستشفى لتلقي العالج احالة الطفل ويطلب منهم أن يرافقوحيث يتم إخطار أولياء األمور ب

ا مع أحد أفراد الطاقم لكي ا فيتم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى فور  خطير لدرجة أن الطالب يحتاج إلى المستشفى فورا  

 .يتلقى العالج المناسب

  الدور التثقيفي:

. فيشارك الطبيب في الزيارات الصفيةا والطابور دور تثقيفي أيضا   للعيادةجانب التدابير الوقائية والعالجيةا فإن  وإلى

 الصباحي التي يدور حول النظافةا و نشر المعلومات عن الممارسات الصحية الحالية.

بشكل يتم عقد جلسات تثقيفية صحية وورش عمل لموظفي المدرسة والطالب على أساس منتظم في كل ربع السنة الدراسية 

 :رئيسي على المواضيع التالية

 النظافة العامة والموظفين -1

 رعاية األسنان -2

 اإلسعافات األولية -3

 سن البلول -4

 الوقاية من األمراض المعدية -5

مثل المراكز الصحية  ةة الطبييناسبة بالتعاون مع الرعاالجلسات وورش العمل مع الوسائل البصرية الميتم إعداد جميع 

 والمستشفيات.

 السياسات الطبية للعيادة المدرسية

 وفيما يلي بعض السياسات الطبية الهامة في العيادة

 سياسة األمراض المعدية:

 :ولي األمر المعني ما يليلمنع انتشار األمراض المعدية ألطفال آخرينا تحرص المدرسة على 

 يرجى إبقاء الطفل المتضرر في المنزل إذا كان لديه: -1

 ساعة السابقة. 24حمى خالل فترة ال  -

 الزكام الشديد. -
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 السعال المستمر. -

واإلسهال  والمعدة والقيءالم البطن آلتهاب الحلقا والصداعا أعراض األمراض السارية المحتملة )عيون حمراءا وا - 

 باإلضافة إلى الحمى(.

إذا تبين أن أي طفل مصاب بمرض حتى تتمكن المدرسة من اتخاذ اإلجراءات  على الوالدين إخطار المدرسة فورا   يجب-2

 .لنقل العدوى إلى أطفال آخرين المناسبة تفاديا  

 سياسة التاريخ الطبي:

 تحتوي العيادة المدرسية على ملف به الحاالت الطبية أو الحساسية المسبقة لجميع الطالبا مما قد يتطلب اهتماما   - 1

 .خاصا  

يجب على الوالدين التواصل مع عيادة المدرسة عن طريق نموذج تحديث الحالة الصحية إذا كان لدى أطفالهم  -2

 حساسية يجب أن تكون المدرسة على دراية بها.

 في بداية كل سنة دراسية تقوم العيادة المدرسية بإرسال استمارات طبية ألولياء األمور لتحديث الملف الطبي. -3

 سياسة الدواء:

إذا كان الطفل يخضع للدواء ألي نوع من األمراض كما هو محدد من قبل مستشفى معتمد أو عيادة أو أي سلطة مختصة 

المدرسةا فإنه سيتم فقط مع األدوية المكتوبة بعد طلب إذن من خالل بوابة  ا وإذا كان الدواء يجب أن يؤخت خالل وقت

 ولياء األمور اإللكترونية. أ

 إذا كان على الطفل إحضار الدواء إلى المدرسةا يجب اتباع ما يلي:

 على الوالدين إخطار طبيب المدرسة بالوقت التي يجب أن يتناول فيه الطفل الدواء. يجب-1

 حديد جميع األدوية المرسلة بوضوح باسم الطالب ونوع الدواء والجرعة التي يجب إعطاءها للطالب.أن يتم ت يجب-2

طبيب المدرسة بسجل يومي لجميع الحوادث التي تقع في المدرسة. يمكن للوالدين التواصل مع العيادة للحصول  يحتفظ-3

 على أي توضيح.

 .المدرسة قائديم تقرير طبي من طبيب مختص إلى غياب طويل بسبب المرضا يجب على الطالب تقد بعد- 4

 سياسة الوقاية:

 ر والشعر واألسنان وآذان الطالب.للتحقق من األظاف يتم إجراء فحص النظافة العامة أسبوعيا   

الطالبا فإنه سيتم إرساله إلى العيادة لفحص ثان. إذا تم تأكيد المشكلةا سوف يطلب من  لدىإذا اشتبه في وجود قمل 
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خت العالج المناسب. وسيعود الطفل إلى المدرسة عندما يكون أالوالد أو الوصي أن يأخت الطفل مرة أخرى إلى المنزل و

ا. سوف يقوم  رأسه خاليا   قبل السماح للطالب العودة إلی صفوفهم.  رئيسيالمدرسة بإجراء فحص  طبيبمن القمل تمام 

سيتم إرسال الطفل الى المنزل وإعادة فحصه عند عودته من قبل  فإذا وجد القمل أو بيوض القمل ال تزال موجودةا

 .الطبيب. إذا كان الطفل لديه أشقاء في صفوف أخرىا سيتم فحص هتا الصف أيضا  

ألولياء  اإللكترونيةيتعلق بهته المخاوف الصحيةا يتم إخطار اآلباء من خالل تقارير النظافة الصحية على البوابة  فيما

 األمور. 

 األول:التطعيم لطلبة الصف  سياسة

ساسية لكل طالب في المدرسة. ويطلب من أولياء األمور إخطار األ ونموذج التطعيماتاالحتفاظ بالسجالت الصحية  يجب 

 عاااايااااادة الااااماااادرساااااااااة بااااأي تااااغاااايااااياااارات هااااامااااة ماااان الااااناااااحاااايااااة الصاااااااااحاااايااااة خااااالل الااااعااااام الاااادراساااااااااي.

يتم إخطار أولياء األمور حيث  عن طريق وزارة الصااااااحة في المدارسوقد تكون هناك حاالت تتوفر فيها برامج التطعيم 

 .طريق العيادةويتم الحصول على الموافقات الخاصة بالتطعيم عن  بالتطعيمات المتاحة مسبقا  

 

 )طرق تقديم الشكاوي واالقتراحات(: الشكاوى

لطرق التالية لتقديم االقتراحات / أو الشكاوىيمكن لصاحب االقتراح والشكوى إتباع ا  

  .عبئة النموذج الخاص باالقتراحات والشكاوى الموجود لدى موظفات إدارة المدرسةت 

قديم الشاااااكوى أو االقتراح عن طريق االتصاااااال الهاتفي مع اداريات المدرساااااة والتي تقوم بتفريغ المعلومات على ت  

  .النموذج الخاص بتلك

   .قديم الشكوى أو االقتراح عن طريق البريد اإللكترونيت 

الرسااامي للمدرساااة والتي تقوم المشااارفة عليه بتحويل الرساااالة  بآتقديم الشاااكوى واالقتراح عن طريق الواتسااا مكني 

 المدرسة ليتم العمل على حلها. قائدةو أرشاد الطالبي لى اإلإوالقضية 

 إجراءات التعامل مع الشكاوي واالقتراحات:

واقتراحاتهم الى  رأولياء األمو نمقتراحات بإرساااال الشاااكوى المقدمة قوم كل مساااؤولة عن طرق تلقي الشاااكاوي واالت 

 .الفريق المختص
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  .قوم الفريق بدراسة المقترح والشكوى وطرق التعامل معهي 

 .ضع الفريق التوصيات واإلجراءاتي 

تيب األهالي كي حالة عدم رضاااا المساااتفيد يتم الرجوع الى سااالم اإلحالة الموجود والمعلن في المدرساااة وموجود في ف 

 .االرشادي

 اهتمام األهل

 

الااتااواصااااااااال 

 األول

ع
ضو

مو
 ال
ل
ح
 ي
لم
ا 
إذ

 

 

الااتااواصااااااااال 

 الثاني

I 
ع
ضو

مو
 ال
ل
ح
 ي
لم
ا 
إذ

 

 

التواصااااااااال 

 الثالث

I 
ع
ضو

مو
 ال
ل
ح
 ي
لم
ا 
إذ

 

 

الاااتاااواصااااااااال 

 الرابع

 

تااعاالااياامااي )طاارق 

الاااااتاااااعااااالاااااياااااما 

الااااااااادرجااااااااااتا 

االمااااتااااحااااانااااات 

والاااااتاااااقاااااياااااياااااما 

الواجباتا كشااف 

الااااااااادرجااااااااااتا 

اإلجااااااااااااااااراءات 

 الصفية

 

 المعلمة

 

اإلرشاااااااااااااااد 

 الطالبي

 

 الوكيلة

 

 قائدة المدرسة

 

الحضاااااور والغياب 

 والتأخير

 المعلمة

 

سااااااااكاارتااياارة 

 المدرسة

الاااااااقاااااااائاااااااد 

 التربوي
 المدير العام

 

 سلوك الطالب
 المعلمة

 

الااامااارشااااااااادة 

 الطالبية

الاااااااقاااااااائاااااااد 

 التربوي
 المدير العام

 

 األمور الصحية

الاامااعاالااماااة / 

ممرضاااااااااة 

 المدرسة

 

الااامااارشااااااااادة 

 الطالبية

الاااااااقاااااااائاااااااد 

 التربوي
 المدير العام

 

 التسجيل

 

 المسجلة
 المدير العام القائد التربوي
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الااتااعاالااياام الااخااااص 

)الااااااتااااااقااااااويااااااةا 

 صعوبات التعلم(

 

معلمااة التعليم 

الااااخاااااص/ 

مااااارباااااياااااة 

 الفصل

 المدير العام القائد التربوي
 

 

 

 المواصالت

 

 

 سائق الباص

 

 مشرف

 المواصالت

الااااااقااااااائااااااد 

 التربوي
 المدير العام

 

 أمن وسالمة الطالب

هو المسؤول عن بدء إجراءات الطوارئ بالتنسيق  القائد التربوي عتبار الرئيسي في أي حالة طوارئسالمة الطالب هو اال

واإلقالة المبكرةا  المدرسيةا يلي: اإلجازةمع مجلس اإلدارة. ومن بين اإلجراءات المصرح بها على وجه التحديد ما 

المدرسة إلى  والطاقم منواالحتفاظ بالتالميت والموظفين في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي العاديا وإخالء الطالب 

 مكان آخر.

باالعتبار األهم لسالمة الطالبا في الحفاظ على األنظمة واإلجراءات المناسبة بقدر ما  ويعمل مدير المدرسةا مسترشدا  

مشورة  القائد التربوييراعي  بات. وعند إعداد إجراءات الطوارئن تتحمل طبيعة هته األنواع من االضطراأيمكن 

السلطات المدنية. تقع المسؤولية النهائية على عاتق رؤساء األقسام لتحديد متى ستتخت المدرسة إجراءات طارئة وما هي 

 اإلجراءات التي ستتختها المدرسة.

بتنسيق عملية إعداد خطة إدارة الكوارث ومراجعتها بشكل  القائد التربوي وسالمتهما سيقوم ولصالح مصلحة الطالب 

 منتظم ليشمل تدريبات منتظمة على الحرائق يتم إجراؤها في المدرسة.

 االتصاالت

 العالقات المجتمعية واألهداف

واإلدارة وأعضاء هيئة التدريس إن إقامة عالقات عامة إيجابية والحفاظ عليها هي من مسؤوليات مجلس اإلرشاد 

ينبغي  في المجتمع. لهتا السبب مهما   . وتعتبر المدرسة نفسها عامال  ما هي مسؤوليات الطالب أيضا   وإلى حدوالموظفينا 

 واالحتياجات وأهداف المدرسة للمجتمع في عملها لصالح الطالب. والخدمات واإلنجازاتبتل الجهود للحفاظ على المجتمع 

ويجب ويتوقع من جميع العاملين في المدرسة والطالب أن يمثلوا المدرسة بصورة إيجابية وأن يتصرفوا بطريقة أخالقية. 

التواصل النشط والمفتوح بين المدرسة واآلباء والمجتمع المحلي بشکل عام وسيسعی إلی  سياسةيتبع مجلس اإلرشاد  أن

 في برنامج المدرسة. اتهواألمكة اآلباء عن مشار في الشراكة المجتمعية فضال   اإلسهام
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 االتصاالت ومشاركة أولياء االمور

من حقيقة أن مدرستنا هي جزء ال يتجزأ من المجتمع التي تخدمها فإن إدارة المدرسة تقدر بشدة دور الوالدين  انطالقا  

ة المدرسة والموظفين التين يعملون لتزويد المجتمع بجودة التعليم ضمن رؤية إدار كاء بناء الصرح التعليمي للمدرسةكشر

 بجد لتحقيق رضا المجتمع. 

 

واصر الربط بين موظفيها وأولياء أمورهاا ألنها تجعل التواصل الفعال هو جوهر العالقة التي تعتمد أوتقدر المدرسة بشدة 

بعد يوم  األحداث المدرسية يوما  عليها المدرسة إلنتاج النتائج المتوقعة في نهاية كل عام. يتم إبقاء اآلباء على اتصال مع 

 عن طريق مجموعة متنوعة من األساليب التقنية الحديثة:

 .لكل ولي أمر ملف متضمن ا المعلومات الكاملة المحفوظة في أرشيف المدرسة• 

 يتم ملء ملفات المدرسة مع رسائل البريد اإللكتروني لجميع اآلباء واألمهات.• 

والعديد من المتكرات األخرى للوالدين من خالل موقع المدرسة )بوابة اولياء األمور(ا يتم تحميل الخطة األسبوعية • 

 الخطابات و صفحة الفيسبوك و حساب التويتر.

 يتم تسجيل رقم الهاتف الخليوي لكل من الوالدين في ملفات المدرسة ألي حالة طارئة أو أي قضية للمناقشة.• 

 .صندوق شكوى اآلباء واألمهات• 

 .ومات االتصال باآلباء: معلومات االتصال الخاصة برندمعل• 

 برنامج أولياء األمور المتطوعين

طوع على برنامج التطوع لآلباء واألمهات "التي سيشارك اآلباء في القيام بأدوار نشطة في مدرستناا ويتوفر رمز الت

والمتطلبات ويوافق على االنتقال إلى الخطوة التالية العاما ويجب على الوصي أن يقرأ األدوار بوابة الوالدين على مدار 

في االتصال بأولياء األمور لالنضمام إلى مباني مدرستنا لتكون جزءا من رة التأهيل. ستبدأ إدارة المدرسة لملء استما

 فريقنا.

  طرق التواصل

ومن الضروري  االسنة الدراسية نهاية كل فصل من وستقوم المدرسة بالتواصل مع أولياء األمور في الوقت المناسب مع

االتصاالت الكتابية والشفوية بين المدرسة  خطة منهناك ولتلكا فإن  ة لالتصاالت المدرسية / المنزليةوضع خطة شامل

أن اآلباء واألمهات على علم بما يسير في المدرسة بشكل موجز. سوف يستخدم المعلمين أيضا مجموعة  والمنزل لضمان

 طالب. لمعرفة التقدم المحرز من كل متنوعة من الطرق 

 اإللكترونية. المراسالت: الرسائل والتعاميما والرسائل القصيرةا والرسائل  •
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 الدراسية. والمعلمين في السنة  للوالديناألمور للمعلمين: تحدد المدرسة ثالثة مؤتمرات  أولياءمؤتمرات  •

 الوالدين. المؤقت: بناء علی طلب  التقرير •

 الصادر: التقرير المرحلي الثالث  •

 النهائية. سيصدر تقرير مرحلي: الفصل األول والمدة  •

 الطفل لتعليمية ألن ذلك يعد جزء من حياةاإلمكان في العملية ا والمشاركة بقدرنشجع اآلباء على التواصل  •

 نظام الدوام في الحرم المدرسي

يتم اتخاذ التدابير الكافية و بانتظاميتحمل اآلباء مسؤولية ضمان حضور أطفالهم للمدارس  اهو نظام مغلقنظام الدوام 

كما عليهم  اللتعلملضمان وصول الطالب إلى المدرسة قبل بدء الحصص الدراسية لكي يكون الطالب على استعداد تام 

 توضيح أسباب التأخير في حال حصوله.

 .لمدرسة التخاذ التدابير الالزمة في حل بعض القضايا الخاصة بأطفالهمكما يتوجب على أولياء األمور الحضور ل

التواجد في حرم المدرسااااة بشااااكل محدود. حيث أن و من أجل ضاااامان أن المدرسااااة آمنةا بإمكان أولياء األمور الحضااااور 

المدرسااةا يجب  دخول وعندساااعة يومي ا.  24قبل إدارة المدرسااة خالل  والمحددين منالبوابات مراقبة بالحراس الرسااميين 

موظفو  ولن يعقدثم يعمل موظفي االسااااااتقبال على النظر في طلب الزوار  الحارس.على جميع اآلباء ترك أساااااامائهم مع 

تكون  ويجب أن الرتداءها رند( )زائرمنح الزوار شاااارة  موعد! سااايتمولياء األمور ما لم يکن هناك أالمدرساااة اجتماعا مع 

لة وقت تواجد الزائر في الحرم الجامعي. عند مغادرة حرم المدرساااااةا يجب على جميع الزوار طي هته الشاااااارة مرئية دائما  

 ا والحصااااااول على بطاااقااة الهويااة أو اإلقااامااة في مكتااب حراس األمن.وإعااادة الشااااااااارةتسااااااجياال الخروجا  أيضااااااااا  

ا ال ساايما في اليوم الساانة بدايةوباإلضااافة إلى ذلكا ال يساامح لألمهات بحضااور الفصااول الدراسااية مع أطفالهن خالل أيام 

األول من دخول المدرساااة. وعلى هتا النحوا يطلب من أي زائر أن يقدم نفساااه في المكتب األمامي لدى وصاااوله. وساااوف 
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يساامح له فقط بالبقاء في الحرم الجامعي أو التهاب إلى منطقة أخرى من المدرسااة حيث تم منح اإلذن المناسااب للقيام بتلك. 

ا ويجب أن يقدم في مكتب االستقبا والموظفين سيعتبرب أي شخص ما عدا الطال  ل عند الوصول خالل اليوم الدراسيزائر 

 

 القيادة. سلسلة

نحتاج التأكد من  بفعالية.كنظام مدرساااااة من المهم أن يعمل جميع أصاااااحاب المصااااالحة مع بعضاااااهم لضااااامان عمل النظام 

عند الحاجة يمكن لألهل التواصاال مع المدرسااة بخصااوص أي و المصاالحةالتواصاال الفعال مع جميع أعضاااء أصااحاب 

على كل حال عند وصول أي شكوى سواء عامة للمدرسة أو ألحد أعضاء الطاقم  المدرسة.موضوع يتعلق بالطالب في 

   المناسبة.فان اإلدارة تكون مطلعة علية وتتم إحالته لإلدارة للمناقشة وإيجاد الحلول 

 

 


