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 الرؤيــة

    الحياة.والتعلم مدى جـــهودها لخلق بيئة داعــمة للفكر المنفتح هلية رنــــد األ درسةتكــرس مــ

 

 المــهــمة

توفير الرعاية اآلمنة وبـــيــئة التـــعـــلــيم الـــدافـــئـــة ذات البرامج المنهجية والمنهجيةالفنية لتـــي 

بين الثقافات المتنوع  المتعلم وحــــريـــته للـــــتــــعـــبـــير والتفاهم واالحترام ما تحــفـــز فــضــــول

 الحياة.تعلم مدى وال

 شعار المدرسة

 "نحن نتعلم مدى الحياة"

 القيم

 الدولي للتعليم الجودة وعالي غني برنامج تقديم خالل من المدرسي المجتمع في والتعلم التدريس بتحسين التزام •

 والعمل والتعلم للعيش الالزمة واالجتماعية والعاطفية والشخصية الفكرية المهارات ويطور قوية رؤية في يشارك

 .العالمية العولمة سريع عالم في

 

 إمكاناتهم إدراك في لدينا المتعلمين مجتمع نشرك. محفزة بيئة في االستفسار خالل من والتعلم الفضول نشجع •

 فرص توفير مع التعلم، حواجز وإزالة تحديد يتم فرد، كل إمكانات على التركيز مع. ومهاراتهم معارفهم وتنمية

 .الذاتي التعلم في الفعالة مشاركةلل الجذابة التعلم

 

 والمجتمعات األفراد وتقاليد وقيم نظر وجهات على ومنفتحون الشخصي، وتاريخنا ثقافاتنا ونقدر نفهم نحن •

 .لآلخرين المختلفة النظر وجهات ونحترم الثقافات بين التفاهم ندعم نحن. األخرى

 األهليةرند  درسةلم الطالباتاقية اتفا

 أكون مهذبا ومنضبطاً واحترم الجميع في المدرسة. • خول أو الخروج من الفصل.استأذن عند الد •

 ال أتحدث قبل السماح لي بذلك. • ارفع يدي قبل التحدث في الفصل. •

 ال اترك مقعدي إال عند الضرورة. • أحاول جاهدا أداء العمل الموكل لي في الوقت المحدد. •

 لطعام أو الشراب.اطلب اإلذن لتناول ا • ال امضغ العلك في الفصل. •

 استخدم الكلمات المهذبة وال استخدم قبضة اليد. •  ال استعمل يدي في الضرب أو اإليذاء.  •
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 امشي في ممرات المدرسة وال اركض أبدا. • استمع لما يقوله اآلخرون. •

 التزم بان أكون فرد في مجتمع مسالم يرفض العنف. • أسال عندما اشك في شيء معين. •

اضي االلكترونية في البيت وال ساترك ألعابي وأغر •

 احضرها للمدرسة.
 

 أدخل المدرسة على الوقت المحدد للحصص. •

 .:151وقت الخروج الساعة  •
 

الحضور للمدرسة قبل الساعة           الطالباتى يجب عل •

صباحا ويكون دخول طالب السيارات الخاصة من  6:45

لحافالت الملتحقين با الطالباتبينما يدخل  الرئيسيةبوابة ال

 من البوابة الخلفية المخصصة للحافالت

 من الدخول عليها يتوجب الطالبة تأخر عند •

 مكتب إلى الحضور و الرئيسية البوابة

 دخولها قبل تأخير بطاقة الستالم االستقبال

  للفصل

 واألهل الطالباتحقوق 

 الحق في: طالبةلل

 .التعليم الممتاز واالحترام المتبادل والبيئة الصحية •

 .توفير الكتب والمصادر والمعلمات المحترفات •

 .التزام المدرسة بالمنهج المحدد والتقويم الزمني •

 .واألهل بالفعاليات والبرامج المدرسية اتطالبالإعالم  •

•  ً ً لوقت الزيارة وحصص الفراغ للمعلمات  لألهل الحق في التواصل مع اإلدارة والمعلمات تبعا أو عن  أو االتصال هاتفيا

 بريد االلكتروني.طريق ال

 المدرسةتـاريخ 

 استيعابيةخالل السنتين األوليتين كانت عبارة عن روضة بطاقة  القطيف.في مدينة  2006تأسست مدرسة رند عام 

االستيعابية  األقصى للطاقةفي السنة الثانية وكان هذا هو الحد  طالبة 140وزاد العدد سريعا ليصل إلى  طالبة 75حوالي 

الحاجة المتزايدة للتدريس المنهج باللغة االنجليزية هي من شجعت مالك  الثالثة. كانتكذلك للسنة  رللمدرسة واستم

أميال من مبنى المدرسة القديم. كان هذا القرار  5في مدينة سيهات والذي يبعد حوالي  أكبرالمدرسة لالنتقال إلى مبنى 

 ً حويله إلى مبنى مدرسة. احتاج المبنى لجهود عظيمة كما صاغه الكثيرون الستئجار مبنى تجاري وت قرارا شجاعا

لألفضل.  السنوات للوصولواستثمارات كبيرة إلنجاح المكان وتحويله لمجمع مدارس وكانت التغييرات مستمرة طوال 

 انتقل طالب الروضة بالقطيف للمجمع بعد سنه من افتتاحه.

ة طالبةو طالبة 1100المجمع حوالي  وابتدائية أهلية. ويخدم عالميةليوم يتكون مجمع رند التعليمي من روضة وابتدائية ا

 األهلية.المدرسة  فقط في قسم 320 حوالي



 

 

2220-2120 األهليةمدرسة رند   7 

  

 

 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

من منطقتي  الطالباتعامل جذب ألهالي  وهذا كانتطورت المدرسة بشكل سريع فيما يتعلق بجودة التعليم خالل سنوات 

 القطيف والدمام. 

 مستوى رفع بان البداية من واعية اإلدارة كانت .فراغ من يأتي لم قياسي وقت في التعليمي رند مجمع تطور إن

 مصادر وتطوير الفعال االستخدام بدون بلوغه يمكن وال السهلة بالمهمة ليس الذاتي التعليم مفهوم ونشر التعليمية البيئة

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

 مساحة عكس الذي الوظيفي السلم في للترقية والموظفات للمعلمات الفرصة أتاحت المدرسة سياسة ن. وألومحترفة

 .والتطور للنمو

أسباب  أحدواألهل كان  الطالباتوحاجات  المدرسة، باهتماماتوإدارة  المدرسة، المعلماتكما أن اهتمام موظفات 

وأيضا قيام جميع األشخاص المهتمين بنجاح العملية التعليمية بالمدرسة من طاقم عمل وأهل وطالب نجاح المدرسة 

موظفين المدرسة يبدون احترافية  والتربوية فكانفي العملية التعليمية  الطالباتبالتعاون االيجابي الذي خدم تطور 

 ويعملون بجد للوصول ألهداف المدرسة التعليمية والتربوية.

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

، تعد مدارس رند جزًءا من مجتمع عالمي من المدارس الملتزمة بتطوير الشباب  PYP عالمية تقدم برنامج IB كمدارس

ساهمات يكونون على استعداد للتفاوض بشأن مستقبلهم بنجاح وتقديم مبأدوات المعرفة و التحليل و النقد والمهتمين الذين س

ً تؤدي إلى عالم أكثر تناسق ً  ا  . وسالما

 .للحفاظ على المزيد من التحسن كبيراً  رحلة التعلم ال نهاية لها وكل عام تبذل مدرسة رند جهداً 

 المدرسة برنامج

 السعودية العربية بالمملكة التعليم وزارة مظلة تحت التعليمي البرنامج في الدولية البكالوريا منهجية المدرسة تتبع 

 . الدولية البكالوريا برنامج من استقاؤها يتم التي و المختلفة االثرائية المواد يتضمن التعليمي البرنامج أن كما

 التي و الجميلة الفنون و  البدنية االجتماعية الشخصية التربية و الترميز و الهندسة و الدراما عن عبارة هي المواد تلك

 عن أكثر تفاصيل تناول سيتم و.  المدرسة في اللغة ثنائي البرنامج دعم أجل من ذلك و االنجليزية باللغة تناولها يتم

 .التالية الفقرات في الدولية البكالوريا برنامج

. اللغة االنجليزية  ةلماد  كور كومنال معايير منهجية هو األهلية رند مدرسة في المتبع االنجليزية اللغة برنامج أن كما

وبهذا يعرف المعلمون واألهل ماذا عليهم أن  يدرسوه،أن  الطالباتما يتوقع  ومتناغمة معتوفر مفاهيم واضحة  فهي

 يعملوا لمساعدتهم.

ر لينجحوا الصغا يحتاجها أفرادناتعكس الحقائق والمهارات التي  الحقيقي،المعايير مصممة لتكون قوية ومناسبة للعالم 

مجتمعاتنا ستكون في  للمستقبل،هذه المعايير سيكون طالبنا مجهزين كلياً  المستقبلية. ومعفي دراساتهم العليا والوظائف 

 الموقع األفضل للتنافس بنجاح في االقتصاد العالمي.
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

ي الجودة وسيكون واضًحا لكل هي الخطوة األولى لتزويد أفرادنا الصغار بتعليم عال للمعايير،البناء على األساس الممتاز 

 معايير النجاح في كل مادة. والمعلمين ماهية األهل، ،طالبة

هو المطلوب من  من القيم جدا أن يشارك األهل وأفراد المجتمع بتطبيق المعايير العلمية فهي توصل بشكل واضح ما

للتعلم ووضع  الطالباتبما يحتاجه  في كل مرحلة ومستوى. هذا سيمكن معلماتنا من الجاهزية أفضل لعلمهم الطالبة

 لهم.مقاييس فردية 

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

 .فرصة للتمكن منها الطالباتوإعطاء  ألخذ الوقت الالزم لتعليم المفاهيم واإلجراءات األساسية جيداً 

ً من طالب وأولياء أمور ومعلمين مععندما يعمل الجميع   الطالباتمن أجل األهداف المشتركة، نتمكن من ضمان أن  ا

يحققون تقدم في كل عام ويتخرجون من المدرسة على استعداد للنجاح في الدراسة والوظائف وذلك باستخدام المعايير 

ً  وخارجه،في البالد  الطالباتلجميع  يوحد التعليمالكمون كور  .العلمية أن طالبنا يتم  وهذا المنهج المتماسك يضمن أيضا

أوروبا  المملكة،تدريسهم جميع المهارات الالزمة للوصول إلى الجامعات والكليات التي يختارونها داخل وخارج 

 األمريكية. بلوماتالدحيث يتم قبول  وبلدان أخرىوأمريكا والشرق األوسط وآسيا 

 يةالدولالبكالوريا 

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

تطوير المتعلمين، القادة، والمعلمين لمستقبل المملكة العربية السعودية( وبكل الدولية )الملك فيصل الخيرية والبكالوريا 

 .المدارس المختارة إحدىسرور نعلن لكم أن مدارس رند كانت من 

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

بهذه الخطوة الواعدة سوف نكون ارتباطاً محلياً ودولياً مع مجتمع المدارس العالمية البكالوريا الدولية الملتزمة 

ت المعرفة و التحليل و النقد والمهتمين الذين سيكونون على استعداد للتفاوض بشأن مستقبلهم بنجاح بتطوير الشباب بأدوا

 .وتقديم مساهمات تؤدي إلى عالم أكثر تناسقًا وسالما 

أربعة برامج من  ربحية تقدموهي عبارة عن مؤسسة تعليمية غير  1968في عام  (IB) الدولية تأسست البكالوريا

والبرامج المرتبطة  الدولية، الدبلوم)برنامج السنوات االبتدائية، برنامج السنوات المتوسطة في البكالوريا  التعليم الدولي

واالجتماعية الالزمة للحياة وللتعلم والعمل في عالم يتجه  الفكرية، الشخصية، العاطفيةتنمي المهارات  بالوظائف( والتي

 .نحو العولمة بسرعة

طرق التي قد يتعلم بها الناس  اشتراك عدةهي عبارة عن  IBي برنامج البكالوريا الدولية طريقة التعليم والتعلم ف

من حوالهم وذلك من خالل التفاعل بين السؤال والعمل والتفكير. هذه الطريقة  للعالممعاً الستخراج معنى او مغزى 

الوريا الدولية يمكن الجيل الناشئ من أن البناءة تخلق بيئة فصول دراسية مفتوحة وديمقراطية. التعليم عن طريق البك

يكونوا متعلمين لمدى الحياة بشكل فردي أو بالتعاون مع اآلخرين. بهذه الطريقة يمكن إعداد مجتمع من المتعلمين قادر 

 والتأمل. والبحث، العملعلى مواجهة التحديات العالمية من خالل التساؤل 
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 الدوليةمتعلمي البكالوريا 

ً  الطالباتدولية ستتأكد من ان المدرسة والبكالوريا ال إلثراء رحلة التعليم والتي ستمكن جميع المتعلمين  واالهل يتقدمون معا

 ومبتكرة بانتظاررحلة تعلم غنية  الدولية وهيواكتشاف ذاتهم ضمن مالمح متعلم البكالوريا  أنفسهممن التعبير عن 

 طالب مدرسة رند.

 مهتمين نلتزم بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل إلحداث تغيير إيجابي في حياة اآلخرين وفي العالم من حولنا.نُبدي العطف والحنو واالحترام. و

 متواصلين نُعبر عن أنفسنا بثقة وإبداع بأكثر من لغة وبطرق كثيرة . ونتعاون تعاوناً فعليا ً ونُصغي لوجهات نظر اآلخرين أفراداً وجماعات.

نطور المهارات الالزمة للتساؤل والحبث ،ونعرف كيف نتعلم بأنفسنا ومع اآلخرين . ونتعلم بحماسة ويستمر حبنا للتعلم مدى نُنمي ملكات فضولنا ، ونُ 

 الحياة. 
 متسائلين

 نطور االستيعاب المبني على المفاهيم ونستخدمه ، ونستكشف المعرفة عبر مجموعة من الفروع المعرفية ، وننخرط في القضايا واألفكار ذات

 األهمية.
 مّطلعين

ن على نفهم ثقافتنا وتاريخنا الشخصي وقيم اآلخرين وتقاليدهم ونُقدرها حق تقدير . ونسعي لالطالع على مجموعة من وجهات النظر ونقيمها ، ونح

 استعداد للتعلم واالستفادة من تجاربنا.
 ُمنفتحي العقل 

 ذوي مبادئ واحترام تجاه كرامة اإلنسان وحقوق الناس في كل مكان . ونتحمل المسؤولية عن تصرفاتنا وتبعاتها. نتصرف باستقامة وأمانة وبحٍس شديد باالنصاف والعدالة ،

 متأملبن نُمعن التفكير في العالم و في أفكارنا وتجربتنا . ونعمل على فهم موطن القوة والضعف لدينا لكي ندعم تعلمنا ونمونا الشخصي.

يم وعزم. ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع اآلخرين الستكشاف أفكار جديدة واستراتيجيات ُمبتكرة . ونحن ماهرون في حل المشاكل نتعامل مع الغموض بتدبر وتصم

 ومرنون في وجه التحديات والتغيير.
 مجازفبن

 مفكرين قدة . ونتولى زمام المبادرة التخاذ قرارات منطقية وأخالقية.نستخدم مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي في التحليل ونبادر إلى العمل المسؤول حيال المشاكل المع

لتحقيق الخير والسعادة والرفاهية الشخصية لنا ولآلخرين ونُدرك عالقة االعتماد  -الفكرية ، والبدنية، والعاطفية -نفهم أهمية توازن الجوانب المختلفة من حياتنا 

 م الذي نحيا فيه.المتبادل بيننا وبين اآلخرين وبين العال
 متوازنين

 

  :األمور أولياء لمشاركة األهلية رند رسةمد خطة

 2020-2019  المدرسة في األمور أولياء مشاركة

ة و على االغلب سينهون يالذي يشارك أولياء أمورهم في النشاطات المدرس الباتطالتقل المشكالت السلوكية و يرتفع التحصيل العلمي لدى 

ً المرحلة الثانوي أولياء امورهم, فالمشاركة ال تقتصر على داخل المدرسة وحسب ولكن  سيحدث للطالب الذي ال يشارك ة و النقيض تماما

خارجها كذلك ففي المنزل يمكن المشاركة من خالل قراءة قصة , المساعدة في حل الواجبات أو مناقشة  أنشطة المدرسة. و في المدرسة يمكن 

ي أنشطتها المتعددة فأولياء األمور المساهمون يسهل التواصل معهم بشكل دوري و لهذا يمكن تعريف مشاركة المشاركة من خالل التطوع ف

 أولياء األمور الناجحة بكونها مستمرة , دائمة و مساهمة في العملية التعليمية .

 كيف يمكن ألولياء األمور المشاركة في المدرسة ؟

لمشاركات التي تتراوح مابين التشجيع على التطوع و تزويد األهالي بأنشطة تعليمية منزلية . وممايلي هنالك العديد من األنواع المختلفة من ا

   بعض هذه األنواع  :
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التربية: تزود المدرسة األهالي بمعلومات عن مراحل الطفولة المختلفة  لتقوية المهارات التربوية لديهم و كذلك تقديم النصائح لخلق  .1

 في المنزل. بيئة تعليمية مريحة

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

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

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

 بمساعدة ولي األمر.

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

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

 المساهمة في خدمة المجتمع.

 

 المسؤول  اليوم و التاريخ األدوات  الطرق نوع المشاركة

زمة عن نظام التوفير المعلومات ال- التربية

 المدرسة ألمهات الطلبة الجدد 

 

 االجتماعات -

كتيب اولياء -

 األمور

الموقع و وسائل -

التواصل 

االجتماعية تويتر و 

 فيس بوك 

 قائدة المدرسة   اسبوع التهيئة

 يةالطالباتالمرشدة   

  الوكيلةو  

المحاضرات و  تقديم معلومات عن مراحل الطفولة -

 الورش

 يةالطالباتالمرشدة  مرتين في السنة 

 الطالبةإعالم أولياء األمور بمستوى - التواصل

 مي و السلوكياالكادي

 كالس دوجو -

 برنامج نور-

 مجلس األمهات-

 لمعلماتا مستمر

المشاركة 

 المجتمعيه

زيارة أولياء األمور للمدرسة و التطوع -

في المشاركة في العملية التعليمية لتحدث 

عن تجاربهم بما يتناسب مع الوحدة ) 

اين نحن في الزمان و المكان , من نحن 

كة الكوكب , , كيف ننظم أنفسنا ,مشار

كيف يعمل العالم و كيف نعبر عن أنفسنا 

) 

أثناء بعض -

 الوحدات 

 األمهات  

 المعلمات

 الوكيلة

 أولياء األمور  أسبوع في السنة  حملة - حملة مساعدة األيتام- التعاون المجتمعي

  الطالبات

 المعلمات
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 أولياء األمور.م بمشاركة الخبراء و 2022- 2021هـ ، 1443أنشطة العام الدراسي 

 

 الصف األول

وحدة البحث 
 واالستقصاء

 المشرفون التاريخ المدة الوصف

 من نحن

استضافة )أم أو جدة( 
لمناقشة الروتين اليومي، 
والدور الذي تقوم به داخل 
 األسرة من رعايٍة واهتمام. 

حصة لكّل 
 فصل 

 هـ2/1443 /14

 
منسق برنامج  ▪

البكلوريا 
 الدولية

 
 معلمات المرحلة ▪

 
 رائدة النشاط ▪

 
 األهالي. ▪

أين نحن في الزمان 
 والمكان

 ميدانية  رحلةاالكتفاء ب

 االكتفاء برحلة ميدانية  كيف يعمل العالم

 كيف ننظم أنفسنا
إقامة بازار داخل المدرسة، 

ويكون فرصة للطالبات 
 لتجربة فعلية لعملية االنتاج

يوم لكل 
 فصل

23-26-

 هـ27/7/1443

كيف نعبر عن 
 فسناأن

استضافة أولياء األمور 
للتحدث عن االحتفاالت 

االجتماعية، وكيف إعدادها 
والتنظيم لها، ومدى ارتباطها 

 بالمجتمع والثقافة. 

حصة لكل 
 فصل

 هـ 7/8/1443

 ميدانية  رحلةاالكتفاء ب نتشارك الكوكب
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 الصف الثاني 

وحدة البحث 
 واالستقصاء

 المشرفون التاريخ المدة الوصف

 من نحن
استضافة أخصائية تغذية، أو مدربة 

رياضية للتحدث عن أهمية الحفاظ على 
 الجسم صحيًا وسليًما. 

حصة لكل 
 فصل 

 هـ 3/1443 /5

 
منسق  ▪

برنامج 
البكلوريا 
 الدولية

 
معلمات  ▪

 المرحلة

 
رائدة  ▪

 النشاط

 
 األهالي. ▪

أين نحن في 
الزمان 
 والمكان

مقابالت مع األهالي الستعراض المهن، 
 ا يميزها، وكيف يخدمون بها المجتمع. وم

حصة لكل 
 فصل

 هـ 9/9/1443

كيف يعمل 
 العالم

 االكتفاء برحلة ميدانية 

كيف ننظم 
 أنفسنا

مقابالت مع األهالي الستعراض المنظمات 
التي تنتمي إليها وظائفهم، والتحدث عن 
تشكيل هيكلها وأدوراهم، والنتائج  التي 

 يطمحون وينتهون إليها.

ة لكل حص
 فصل

 هـ 20/6/1443

كيف نعبر عن 
 أنفسنا

استضافة جدة لعرض قصة،  ▪
والوقوف على سمات )الحكواتي( 

 في بناء قصة سردية مميزة. 
استضافة كاتب أو شاعر للبتحدث  ▪

عن أهمية الفن في احتواء األفكار 
 والمشاعر. 

إقامة معرض متنوع من عدة  ▪
 تمثيل( -رسم -أركان)قصص

حصة  ▪
لكل 
 فصل

 
حصة  ▪

لكل 
 فصل

 
يوم  ▪

لكل 
 فصل 

 هـ3/1443 /26 ▪

 
 هـ2/4/1443 ▪

 
 هـ 5/4/1443 ▪

نتشارك 
 الكوكب

 االكتفاء برحلة ميدانية
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 الصف الثالث

وحدة البحث 
 واالستقصاء

 المشرفون التاريخ المدة الوصف

 من نحن

دعوة االرشاد الطالبي 
لمناقشة القيم والآلداب 
األخالقية، وأثر االلتزام 

 ة األفراد. بها في حيا

حصة لكل 
 فصل 

 هـ 22/2/1443

 
منسق برنامج  ▪

 البكلوريا الدولية

 
 معلمات المرحلة ▪

 
 رائدة النشاط ▪

 
 األهالي. ▪

أين نحن في 
 الزمان والمكان

لقاء مع مبتعث أو 
مهاجر) أو إحدى 
المعلمات العربيات 

المقيمات في السعودية 
من المدرسة العالمية( 
للحديث عن تجربتها 

 كمقيمة. 

صة لكل ح
 فصل

 هـ 5/1443 /23

 االكتفاء برحلة ميدانية كيف يعمل العالم

 االكتفاء برحلة ميدانية كيف ننظم أنفسنا

كيف نعبر عن 
 أنفسنا

دعوة كاتب أو فنان 
للتحدث عن أعماله 

وكيفية انعكاس مشاعره 
 وأفكاره على فنه. 

حصة لكل 
 فصل

 هـ 20/6/1443

 ة ميدانيةاالكتفاء برحل نتشارك الكوكب
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 الصف الرابع

وحدة البحث 
 واالستقصاء

 المشرفون التاريخ المدة الوصف

 من نحن

لقاء مع المرشدة الطالبية 
لتوضيح أهمية معرفة إدراك 

 –حقوق وواجبات ) األفراد 
األطفال( في البيت والمدرسة 

 والمجتمع.

حصة لكل 
 فصل 

 هـ 6/2443/ 27

 
منسق برنامج  ▪

البكلوريا 
 الدولية

 
معلمات  ▪

 المرحلة

 
 رائدة النشاط ▪

 
 األهالي. ▪

أين نحن في 
الزمان 
 والمكان

استضافة جدة للحديث  عن طرق 
المعيشة القديمة، واهمية انتقال 
العادات والتقاليد لألجيال حفاًظا 

 على الموروث الثقافي.  

حصة لكل 
 فصل

 هـ 4/1443 /5

كيف يعمل 
 العالم

 االكتفاء برحلة ميدانية

ظم كيف نن
 أنفسنا

 االكتفاء برحلة ميدانية

كيف نعبر 
 عن أنفسنا

استضافة كاتب أو فنان أو 
موسيقي للتحدث عن انعكاس 

 تجربته وأفكاره ورسالته في فنه. 

حصة لكل 
 فصل 

 هـ 3/8/1443

نتشارك 
 الكوكب

 االكتفاء برحلة ميدانية
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 الصف الخامس 

وحدة البحث 
 واالستقصاء

 المشرفون لتاريخا المدة الوصف

 من نحن

مقابلة مع شخصية 
مؤثرة في النتاج 

الفكري/ العلمي  من 
 أهالي المنطقة. 

حصة لكل 
 فصل 

 هـ 22/2/1443

 
منسق برنامج  ▪

البكلوريا 
 الدولية

 
معلمات  ▪

 المرحلة

 
 رائدة النشاط ▪

 
 األهالي. ▪

أين نحن في الزمان 
 والمكان

استضافة لعضو من 
جماعة )علم الفلك( 

عن مفهوم للتحدث 
)البحث( وأثره على 

 الحياة. 

حصة لكل 
 فصل 

 هـ 15/3/1443

 كيف يعمل العالم

استضافة المهندس 
)سلمان البراهيم( أو 
عضو من جماعة 
)فاب الب القطيف( 
لشرح العالقة بين 

الصوت والضوء في 
 تشغيل اآلآلت. 

حصة لكل 
 فصل

 هـ 28/10/1443

 انيةاالكتفاء برحلة ميد كيف ننظم أنفسنا

كيف نعبر عن 
 أنفسنا

دعوة لصاحب مشروع 
)مقهى/ مطعم(  

لمعرفة أثر االعالنات 
في تسويق ونجاح 

 منتجه. 

حصة لكل 
 فصل

 هـ 20/6/1443

   االكتفاء برحلة ميدانية نتشارك الكوكب
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 :للبكالوريا الدولية وبرنامج السنوات االبتدائية كيف تبدو الفصول الدراسية

  .تمرة التي تركز على التعلمالمناقشات المس .1

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

 .الكثير من التوليفات المختلفة من التجمعات من األفراد إلى المجموعات إلى الفصل بأكمله .3

 .الزائر(/الطالبةعلم، الم/الطالبة، الطالبة/الطالبةالتعاون بين ) .4

 .يتشارك أطفالنا في تعليمهم في أماكن مختلفة من الفصل .5

 .ينخرط أطفالنا في أنشطة مختلفة في نفس الجلسة وذلك حسب المتطلب .6

 .األطفال في تعليمهم بشكل مستقل يتوسع-العمل .7

ديهم )التعلم عن طريق الفرصة لألطفال بتجربة أفكارهم والتخلي او التعديل على المفاهيم الخاطئة لإعطاء  .8

 .الخبرة(

 .توثيق المعارف الجماعية .9

 .واحتياجاتهم الطالباتأثاث ومساحات تعطي أقصى قدر من المرونة واستيعاب  .10

واألجهزة المحمولة مثل )أي باد،  اآللي،التدريب العملي على الموارد مثل المعدات العلمية، أجهزة الحاسب  .11

  .ح الذكية(واأللوا واليدوية،األلعاب الرياضية 

 .بيئة تعلم حيث تكون المعلومة غنية بالموارد المطبوعة اوعن طريق اإلنترنت .12

والتفاهم والمشاركة في عالم التعلم  االكتشافمعروضة في الفصول الدراسية والممرات إلظهار  الطالباتأعمال  .13

 .الخاصة بهم

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

 

 عرض الملف الشخصي للمتعلم وعناصر برنامج السنوات االبتدائية

دولية. باإلضافة إلى للبكالوريا ال االبتدائيةالسنوات  صميم برنامجتمن يوجد عشر سمات شخصية خاصة بالمتعلم وهي 

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

 بهما معاً.  االحتفاءومالحظتها من خالل أنفسنا وبعضنا البعض وسيتم  والمواقفيتم التحدث عن هذه السمات 

https://www.youtube.com/results?search_query=What+does+a+PYP+classroom+look+like%3F
https://www.youtube.com/results?search_query=What+does+a+PYP+classroom+look+like%3F
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 وف تعنيه لطفلك في تفاعالته اليومية في البيت والمدرسة. وهنا الئحة بالسمات والمواقف وما س

 :طرق التعلم

 الوظيفة. )كيف تعمل؟(. •

 التغيير. )كيف يتغير؟(. •

 التأمل. )كيف نعرف؟(. •

 السببية. )لماذا هو كما هو؟(. •

 المنظور. )ما هي وجهة النظر؟(. •

 االتصال. )كيف يتم توصيله إلى أمور أخرى؟(. •

 ليتنا؟(.المسؤولية. )ما هي مسؤو •

 النموذج )كيف يبدو؟(. •

 

برنامج البكالوريا الدولية في المدرسة 

 االبتدائية 

 للمتعلم صفات 

 
 

 

 

  المفاهيم األساسية 
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 التعلم  مهارات

 

 

 

 

 

 :آراء حول المتطلبات الخاصة بالمتعلمين الصغار

جيروم برونر ،  –لة من مراحل التنمية يمكن تعليم أي مادة بشكل فعال بطريقة فكرية صادقة الي طفل في أي مرح

1961. 

 

 مناهج البكالوريا الدولية تدور حول ستة مواضيع متعددة المنهجية:

 ؟من نحن •

 ؟أين نعيش في المكان والزمان •

 ؟كيف نعبر عن أنفسنا •

 ؟كيف يسير العالم •

 ؟كيف ننظم أنفسنا •

 .تشارك الكوكب •

اق المادة إلى التعلم في نطاق المواضيع العالمية المتعددة مما يقود إلى هذا اإلطار من تعدد المنهجية يتعدى التعلم ضمن نط

 المتطلب األعمق في التعليم. 

 .ل دور فعال في هذا البحث والتقصييقوم المعلمين بتحديد أفكار مهمة تدفع إلى بحوث مستمرة حيث يأخذ األطفا
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 الطالباتحيث يتمكن  الطالبةات وإنطباع تأمالت اء هي أداة تعليمية تبنيدورة البحث واالستقص

 من التقدم بنجاح من خالل هذه العملية التعليمية

 في المدرسة 

من أجل إدماج  الناقد،ليكونوا متعلمين مشاركين ومتعاونين يتمكنون من اكتشاف ذاتهم والتفكير  الطالباتيتم إعداد وتدريب 

على صياغة األسئلة والتحقيق في  الطالباتيتعلم سوف  اليومية.المعارف والمهارات التي تعلموها في حياتهم 

 ً  ويربطها منإليجاد أجوبه في أثناء ذلك يبني المعلومات  الموضوعات، والبحث في السبل المختلفة المتاحة للمضي قدما

 آخر.فصل إلى 

 من طرح األسئلة. على الرغبة في التعلم، االكتشاف وعدم الخوف الطالباتتوفر المعلمات بيئة آمنة ومواتية لتشجيع   •
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بشكل مستمر من خالل وسائل مختلفة، مثل المسابقات، وتوزيع مهمات،  الطالباتيتم تقييم  بتدائية في السنوات اال •

 وفقا شاملة تكون عليها سيحصلون التي الدرجات الواجبات المنزلية، المشاركة في الفصل والنضج االجتماعي.

 السنة. مدار القائمة على المتواصلة للتقييمات

 .التعلميعامة على المجتمع المهني  نظرة

و هو ، ولتعزيز التعاون ودعم المدرسين العاملين معا. الطالباتبناء ثقافة تعاونية هو المفتاح لتحسين تحصيل 

تعلم مهني. في مجتمع التعلم المهني يوفر  للعمل كمجتمعواعدة في تطوير قدرة العاملين في المدارس الاالستراتيجية 

 تحقيقهتعزز التعاون المتبادل، والدعم العاطفي ونمو الشخصية من خالل العمل معا لتحقيق ما ال يمكن  معلمون بيئةال

 ً التي نؤدي بها األشياء في  هو الطريقةالمستمر. التعاون يصبح  من التحسين. وهي عملية مستمرة، ال تنتهي  فرديا

 "يميالتعل، "المجتمع المهني 1998وايكر،  دوفر -المدرسة. 

قمنا بتصميم وتنفيذ خطة لبناء قدرات االفراد  ،األهليةفي مدرسة رند 

على  والمدرسة ككل لتلبية متطلبات التحسين المستمر والتغيير. التركيز

وضمان أن هذا النوع من التعلم مناسب لمواجهة تحديات القرن الحادي  التعلم

هني التعاوني. ونحن نعتقد والعشرين هو ما نركز عليه من خالل التعليم الم

خالل تطوير الثقافة. ضمن هذه الخطة  أفضل منيتطور بشكل  الطالبةأن 

تجتمع المعلمات على أساس منتظم لتحليل المستويات المحققة في هذا 

وتحديد األهداف الذكية، وضع خطة التقييم التكويني والتحصيلي،  المجال،

األسئلة األربعة األساسية للمجتمع  ىباإلجابة علوتشارك استراتيجيات التعليم 

 التعليمي:المهني 

 ؟الطالباتماذا نريد ان يتعلم  .1

 كيف سنعرف إذا تعلموا ذلك؟ .2

 التعليم؟للنتيجة المرجوة من  الطالباتماذا سنفعل إذا لم يصل  .3

 المستوى؟ماذا سنفعل لو أنهم يعرفون المعلومات مسبقا وهم اعلى من  .4

 ار بشكل جيد، ومراقبتها من قبل إدارة المدرسة لضمان التحسين المستمر وأفضل النتائج.ويتم تنفيذ هذه العملية، وتد

 

  والخدمات.المنشاة 

  منشأة المدرسة:

 مناسب بأثاث كامال تجهيزا جيده. المرافق والفصول مجهزة وكذلك التهوية ومضاء جيداً مبنى المدرسة واسع،  ❖

 للمرحلة العمرية التي تدرس فيها.
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ً  المصادر منظمهرسة االبتدائية أيضا غرفة تحوي المد ❖ مع جهاز عرض، كمبيوتر، انترنت، توفر  جيداً  تنظيما

 المواد واألدوات والكتب للطالب والمعلمين للعمل بها. 

ويحوي  أخصائي مختبر، والذي صمم من قبل جيداً  للعلوم مجهز تجهيزاً  أيضا مختبرتوفر المدرسة االبتدائية  ❖

 مة.جميع متطلبات السال

 ومكتبة لكل قسم والمزودة بمجموعة كبيرة جدا من الكتب. ❖

 و داخليتنفذ األنشطة الرياضية في مالعب واسعة جيدة التهوية. وتحوي المنشأة على ملعبان ملعب خارجي وآخر  ❖
 .معمل الفنية و الهندسة و البرمجة

 الدراسية:معدات الفصول 

 الي.اجهزة حاسب  ❖

 مكتبة الكترونية ❖

 .وثالثثاني  اول،صفوف  التعلم فير اركان لمصاد ❖

 مكتبة في الفصل. ❖

 وسائط متعددة. ❖

 للبحث واالستقصاء. اثاث مناسب في الفصول ❖

  انترنت تحت اشراف المعلمة.خدمة  ❖

 الخدمات:

 :حساب حسابات الخدمات 

معمل الحاسب اآللي مزود  باإلنترنت.المدرسة مزودة بنظام تقني لتزويد جميع المنشاة 

زة ونظم المعلومات ويتم اإلشراف على صيانة المعدات التقنية من قبل بأحدث األجه

 البايونيرمنصة حيث يتم شرح الدروس والتواصل مع الطالبات عبر  فنيين مختصين.

  .منصة مدرستيو

  : حسابات الطالبات

 365 أوفيس مايكروسوفت في حساب طالبة لكل-

 رند بمدرسة الخاصة البايونير بمنصة خاص وحساب

 وكلمة المستخدم اسم) الطالبة بحساب األمر لولي رسالة ارسال يتم سوف عام كل بداية

 ( المرور

https://eschool.randschools.edu.sa/Login.aspx
https://eschool.randschools.edu.sa/Login.aspx
https://eschool.randschools.edu.sa/Login.aspx
https://schools.madrasati.sa/
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 التقنية اكلهممش وحل الطالبات لمساعدة   والتقني الفني بالدعم خاص فريق يوجد-

 :الطالباتخدمات دعم 

 وبالتالي تأخذ المبادرة في المجاالت التنموية التالية: الطالباتتؤمن دعم التعليم لدى  هليةرند األ درسةم

 :والبدنية واالجتماعية الشخصية التربية

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

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

 و االجتماعية التربية)  PSPE ال مادة تهدف و .الطالباتالبحث حول موضوع صحي مختلف وشرحه لبقية  الطالبات

و موعة من المهارات القابلة لالنتقال التي تعزز التطور البدني والفكري والعاطفيإلى تطوير مج(البدنية و الشخصية

 . وتشجيع اتخاذ خيارات في الوقت الحاضر والمستقبل تساهم في عيش حياة صحية طويلة األمد .االجتماعي

 

 الفصول كخدمة تعليمية:

وجهاز العمرية ومريحة، سبورة وطاوالت مناسبة للمرحلة  مزودة بخزانات، كراسيفصول المدرسة واسعة 

 ( مع نظام صوتيات والسبورة الذكية.تركيجبرو)عرض

 معرفية:المكتبة كخدمة 

المجتمع  والبحث وهي تزودللتعلم  الطالباتمكتبة المدرسة تخدم  للعلم. الطالباتالمكتبة هي المنبع الذي يروي عطش 

 واالنجليزية وتحويه ضخمة من الكتب المتنوعة باللغة العربية مزودة بمجموع والعملية وهيالتعليمي بالمعلومات الجديدة 

 .الطالباتمتنوع ومصنف حسب مستويات  كتاب 10,000من  أكثر

 :الفن وغرفة األنشطة غرفة

 النفسية، الجسدية،: التعليم طرق جميع في الطالبات لتدعم األنشطة لغرفة كبيرة مساحة

 .العالم وفهم والتصميم والفن الرياضيات اللغة، التواصل، طرق الحسية، االجتماعية،

 : الروبوتكس و البرمجة و الهندسةفصل 

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

فيها  الطالباتهي حصة يتعلم  بوتكسالرو و البرمجة و الهندسة . الطالباتو من احدث الطرق التي تعزز خيال و إبداع 

 المهارات االساسية للقرن الواحد و العشرون منها : التفكير الناقد و اإلبداعي في حل مشكالت تحاكي الواقع 
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 األهداف :

فالمعلم  الروبوتكس و البرمجة و الهندسةإكتساب مهارة حل المشكالت يتطلب الممارسة الدائمة و هذا ما يقدمه فصل 

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

 التفكير الناقد •

 و البرمجة و الهندسةيكمن النجاح في القدرة على التفكير الناقد ,وتسخير المفاهيم العلمية لحل المشكالت ,ولكن فصل 

طلب منهم كذلك ارائهم حول التجربة التي ينهم حلها بل طلب ميشكالت , وملفقط ل الطالباتال يعرض  الروبوتكس

 خاضوها مما يساهم في تطوير مهارة التفكير الناقد لديهم. 

 المرونة  •
القدرة على التكيف في المواقف الجديدة و هذا ما تقدمه االلعاب التعليمية على اجهزة االيباد ,أو األجهزة اللوحية فهذه 

تحويل لعبهم في كل مستوى من مستويات اللعبة مما يجعلهم مرنين ,ولكن المرونة هي  الطالباتمن  االلعاب تتطلب

 الى التفكير الناقد كي يتقدموا للمستوى التالي . الطالباتليست كل ما تقدمه االلعاب فهي كذلك  تدفع 

 تحليل البيانات   •
مية ال على مشاعرهم إتجاه الموضوع  وهذه المهارة يمكن على اتخاذ القرارات بناءا على حقائق عل الطالباتهو قدرة 

 تطويرها عن طريق برمجة الروبوتات . 

 اإلبداع و اإلبتكار  •
التفكير خارج الصندوق يساهم في إستخدامهم  لقدراتهم اإلبداعية, واإلبتكارية فهذه القدرة ستميزهم عن  الطالباتتعليم 

لمتاحة لطالب لتفكير ,ومشاركة افكارهم مع االخرين كل ما شعروا غيرهم في المستقبل ,وكل ما زادت الفرص ا

 بالراحة أثناء تعبيرهم عنها.

 الخطوات :

 يحتوي على اقسام و محطات مختلفة : الروبوتكس و البرمجة و الهندسةفصل  •

 المحطة االولى : محطة البرمجة . •
كر و كانو و غيرها أو برمجة الربوتات ) بوتلي أجهزة حاسوب لتعلم البرمجات األساسية مثل برمجة تي 4تحتوي على 

 او كيبو (.

 . المحطة الثانية : محطة الهندسة •

على بناء االالت صغيرة و كذلك ستحتوي على العديد من االلعاب التي  الطالباتستحتوي على مكعبات ليقو للمساعدة 

 تستدعي استخدام التفكير الناقد .

 ير إعادة التدو: محطة  لثةالمحطة الثا •
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اعادة تدوير هذه االدوات الغير على  الطالباتللمساعدة  من منازلهم  الطالباتادوات احضروها ستحتوي على 

 استخدامها. طالبةالمستخدمة الى ادوات فعالة ويستطيع 

  االردوينو مثل الروبوتات لصناعة التمهيد أجل من برمجتا يتم أجزاء على تحتوي : رابعةالمحطة ال •

 

 ايميالت و البايونير منصة وو برنامج نوراألهل والمدرسة ) االلكتروني بيناصل برنامج التو

 ( مايكروسوفت

ولمساعدة األهل  للطالبةهو التدخل األسري في العملية التعليمية  الطالبةإن أهم عناصر نجاح  األهليةتؤمن مدرسة رند 

والذي من خالله يمكن  لى البرنامج الوزاري )برنامج نور(بانتظام ع الطالباتترفع المدرسة تقارير  الطالبةبمراقبة تطور 

 والتسجيل. السلوك،الحضور والغياب،  درجات،من  الطالبةلألهل متابعة كل ما يخص 

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

 ميع الخدمات المقدمة.بهم لالستفادة من ج

 نوربرنامج 

 :الدخولطريقة 

 عبر موقع برنامج نور

 :شاهد هذا الشرح المفصل التالي نوربرنامج  للتسجيل في (1

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

 
 

 خدمات السالمة:

لخرائط المدرسية وإجراءات الطوارئ متوفرة للطالب الذين تم تدريبهم خالل حصة بناء الذات ومن مخارج الطوارئ وا 

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

 الخدمات الصحية:

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

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

عن اإلسعافات األولية والنظافة  الطالباتمحاضرات توعية مثل طبيب األسنان أو أخصائي إسعافات أولية لمحاضرة 

 تي تُنظم في حصة بناء المجتمع واألندية.الشخصية وال

لإلسعافات األولية في حالة اإلصابات الطفيفة كالخدوش أو الكدمات أو الجروح البسيطة أو المرض  طالبةعند حاجة أي 

المفاجئ أثناء دوام المدرسة يرسل لغرفة التمريض لعمل اإلسعافات الطبية الالزمة. إذا قررت الممرضة أو مسئولة 

https://www.youtube.com/watch?v=9xvAsIRXjTY
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بأسرع وقت مكن. وسيبقى  الطالبةإلى المنزل سيتم االتصال باألهل لترتيب اخذ  الطالبةانه من األفضل إرسال الصحة 

 في غرفة الصحة إلى أن يحضر أهله ألخذه. الطالبة

ساعة  24التغيب عن المدرسة لحين انتهاء األعراض ب  الطالبةبالحمى، القيء أو اإلسهال يجب على  الطالبةعند مرض 

 إلى مقاعد المدرسة. ليعود

في حالة حدوث  .الطالباتالتغيب لحين الشفاء لضمان عدم انتقال العدوى لبقية  الطالبةفي حالة األمراض المعدية على 

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

 المستجد كورونا فيروس من للوقاية يئاإلجرا الدليل

 

 ي:الطالباتخدمة اإلرشاد 

ية قبل أو أثناء أو الطالباتمقابلة المرشدة  للطالبة الدراسي. يمكنفي اليوم  الطالباتية بمساعدة الطالباتقوم المرشدة ت

رشادية تكون سرية ويتم التعامل معها بشكل جميع الحاالت اإل بعد الدوام الدراسي على أن يتم تنسيق المقابلة مسبقا.

ية موجودة الطالباتية متى ما احتاجوا لذلك فالمرشدة الطالباتعلى طلب المساعدة من المرشدة  الطالباتيتم تحفيز متكتم. 

 وإيجاد حلول لها. الطالباتاإلرشاد، المعلومات المناسبة واالستماع لمشاكل  لتقديم العون،

 اد )بين الطالبات(:خدمة التعارف واإلرش

 البيئةالتكيف مع على  لمستجداتا نقوالت أوالطالبات الملمساعدة هو برنامج  يهدف  التعارف واإلرشاد  

من كل فصل لمساعدة وتكون الطريقة بتعيين  عدة طالبات  الثقافات المختلفة داخلها. التعرف على والمدرسية الجديدة 

مرافق  والتعرف على  والقوانين المدرسية  باإلجراءات يتم تعريفهن  حيث  بالمدرسةات الطالبات الجدد الملتحق

. يتلقى المرشد التدريب األولي لمساعدتهم على أداء اتالطالبات اآلخريفي تكوين صداقات مع  كما تساعدها المدرسة، 

التحدث مع المرشدة  اهون مرشد في البرنامج عليتكبان  ةالطالبات مهتم إحدى تواجباتهم على نحو فعال. إذا كان

 لمدرسة. في ا ة البيالط

 ية.الطالباتالمشاريع 

أو  الطالباتتهدف المشاريع لتقوية وتوسيع فهم  المشروع.أداء مشروع لكل مادة وتقوم المعلمة بتحديد نوع  الطالباتعلى 

أدائها في  الطالباتب المعلمة من في الفصل أو قد تطل الطالباتلقياس مدى استيعابهم للمادة. يمكن أداء المشروع من قبل 

 .البيت ومن ثم إحضارها للمدرسة

http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF.pdf
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 (التقديم )العرض

 العناصر:أمام الصف وسيتم تقييمه وفقا لهذه  الطالبةعرض تقديمي حيث يقدمه  الطالبةمن قد تطلب المعلمة 

 العرض اللفظي والغير اللفظي:

 .نادراً ما تكون وضعية الجسد جيده •

 .على اتصال العينللحفاظ  ناشئةقدرته  •

 .نادرا ما يتحدث بشكل واضح وصوت مفهوم •

 .بشكل فعال وممتع )جذاب( تامة للحديثقدرته غير  •

 1المستوى 

•  ً  .وضعية الجسد جيدة أحيانا

 .طورة للحفاظ على اتصال العينتقدرته م •

•  ً  .يتحدث بشكل واضح وصوت مفهوم أحيانا

 .()جذابقدرته محدودة للحديث بشكل فعال وممتع  •

 2مستوى ال

 .وضعية الجسد جيدة عادةً  •

 .عنده القدرة للحفاظ على اتصال العين •

 .يتحدث بشكل واضح وصوت مفهوم عادةً  •

 .)جذاب( 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 )جذاب( •

 4المستوى 

 

 المحتوى )المضمون(:

 قدرته ناشئة لبناء المقدمة والخاتمة. •

 هيكل الموضوع غير مكتمل ومتداخل. •

 يحتاج للتذكير دائما لالنتهاء في الوقت المناسب. •

 ة وغير منظمة.المواد البصرية )الفيديو والصور الخ...( ليست مكتمل •

 فهمه محدود للموضوع. •

 1المستوى 

 قدرته مطورة لبناء المقدمة والخاتمة. •

 هيكل الموضوع محدود ونامي )متطور(. •

 يحتاج لبعض التذكير لالنتهاء في الوقت المناسب.  •

 2توى المس
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 الطالباتمصادر 

معارفهم  وتوسيع نطاقتساعد على تعزيز  والمعدات التيبالموارد  الطالباترند تهدف الى تزويد المعلمين مع  رسةمد

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

 :الطالباتمصادر  بعض

ومشغل    العرائس،مسرح  مالعب، تعليمية،وسائل  ، وكراسيطاوالت  صابون، مناديل، شخصية،بطاقات  كتب،

 .للتواصل وفيس بوكغرفة مصادر التعلم وموقع الكتروني  المعلومات،غرفة تكنلوجيا  مختبر، وتلفزيون،

 

  احضار هذه اللوازم(: الطالبةاللوازم المدرسية )على 

 :الزميالت مع المستلزمات مشاركة عدموالتاكيد على  األهلكما ويلزم توفير بعض االدوات من قبل 

 قلمين تحديد الكلمات المهمة )الفسفور( ❖ قلمين سبورة. ❖

 غراء. 2 ❖ لوح صغير. ❖

 مقص. ❖

 رصاص + براية + ممحاة. اقالم ❖

 مسطرة. ❖

 دفاتر. 2 ❖

 ملف. ❖

 عدسة مكبره. ❖ معجون. ❖

الرسمأدوات  ❖

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

 فهمه مرٍض للموضوع. •

 قدرته تامة على بناء المقدمة والخاتمة. •

 هيكل الموضوع مكتمل. •

 يحتاج القليل من التذكير لالنتهاء في الوقت المناسب. •

 المواد البصرية )الفيديو والصور الخ...( كاملة وتغطي الموضوع بشكل جيد. •

 فهمه جيد للموضوع. •

 3المستوى 

 قدرته شاملة لبناء المقدمة والخاتمة. •

 د واسع لجعل بنية الهيكل قوية.بدل جه •

 يحتاج لبعض التذكير لالنتهاء في الوقت المناسب. •

المواد البصرية )الفيديو والصور الخ...( لديه كمية ممتدة وشاملة من المعلومات حول  •

 الموضوع.

 فهمه ممتاز للموضوع. •

 4المستوى 



 

28 

 

 .الطالباتبرنامج تقوية 

بإشراف  لديهمة قدراتهم في نقاط الضعف من اجل تحسين مستوى التعليم نحن نزودهم ببرنامج لتقوية المواد الدراسية لتنمي

  .ية و التنسيق مع مربية الصف و معلمة اللغة االنجليزية الطالباتالمرشدة 

 المرور.بطاقة 

المياه عليه أن  لشرب الماء أو دخول دورة الطالبةخارج الفصل بدون سبب مقبول عند خروج  الطالباتيسمح بخروج  ال

باإلشراف  الطالبةستقوم مراقبة  مرة.واحد ف كل  طالبةة في الفصل ويفضل إرسال يطلب ورقة إذن مرور من المعلم

 ألي مكان أخر بالمنشاة. الفصلمن والى  الطالباتعلى عملية تنقل 

 الخصوصية.الدروس 

ال تسمح إدارة المدرسة أن تعطي أي معلمة دروس خصوصية للطالب التي تقوم بتدريسهم في المدرسة وعلى األهل 

  ون مع المدرسة بهذا الخصوص.التعا

المساعدة  هالوقت الرسمي للمدرسة. ايجاد هذ خارج للطالبةية او المعلمين تعليم اضافي مساعد الطالباتقد تطلب المرشدة 

 ولية االهل او ولي االمر .هي من مسؤ

 

 الموظفين.تدريب ودعم 

تدريب وتطوير مستمرين وهذه بعض طرق  تقوم المدرسة بجهد كبير لتصل بطاقمها للمهنية وذلك من خالل خطة

  التدريب:

 يتم تنظيم ورش عمل وحلقات دراسية في بداية كل عام دراسي وبشكل منتظم للهيئة التعليمية. ❖

للمعلمات من نفس المادة والمرحلة الدراسية وذلك  أسبوعي اجتماع يعقد )مجتمع التعلم المهني(المعلمات اجتماع ❖

أهمية بناء عالقة جيدة مع  الصف، أفضل، إدارةوضع األهداف لتحقيق مستوى  ،لطالباتامخرجات التعليم  لمناقشة،

 .وتقنيات تدريسهاأهداف كل مادة  تشجيعية، مناقشة وتوفير بيئة الطالبات

ً حضور المؤتمرات التعليمية والمختصة بتنمية المعلم  ❖  دوري. بشكل مهنيا

 لمدرسة ويشترك الجميع في الحضور والتقديم من اداريات ومعلمات .حضور وتقديم المؤتمرات الداخلية التي تعقد في ا ❖

 التطوير المهني من برنامج البكالوريا الدولية. ❖

ً  ذ آراء المعلمين كما تعد استبيانتقديم دورات لتطوير المعلمين. كما تقوم المدرسة بأخ ❖ لمعرفة جميع توصياتهم  سنويا

 واقتراحاتهم.

 داعمه للكادر حيث يتم طرح موضوع لقراءته ثم فتح إعداد موقع خاص بالمواضييع ال ❖

 حلقة حوار او نقاش إلكترونية لتبادل األراء والخبرات  ❖
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 أنشطة الطالبات 

 الرحالت الميدانية وغيرها من األنشطة الالصفية:

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

 عض الرحالت لتعزيز بعض الدروس مثل زيارة لمخبز أو مصنع الحليب للفصول الدنيا.يتم التخطيط لب •

 األنشطة الالمنهجية:

 والمناسبات، الغذاء الصحي، ويوم الرياضة. الوطني،تقوم المدرسة بتنظيم مهرجانات لليوم  •

 ة بالنفس.بكثير من المعلومات العامة، ويعزز الثق الطالباتطابور المدرسة الصباحي الذي يزود  •

  .ومعرض العلومالمدرسة بعض المسابقات مثل مسابقة اإلمالء وقراءة القرآن  تنظم •

 المدرسة األيام العالمية مثل يوم األم، يوم األرض، يوم المعلم وغيرها. تفعل •

•  ً  .تفعل المدرسة حقائب النشاط الموصى بها وزاريا

 وزارية على مستوى مكتب االشراف والمملكة .في المسابقات الكما تدعم لجنة النشاط مشاركة الطالبات  •

 .مع اولياء االمورقنوات التواصل 

 يحضرها ربويين ت ومستشارين التربية في وخبراء مربين فيها يحاضر تربوية محاضرات بتنظيم المدرسة تقوم

 أفراد المجتمع دعوة ويتم األهل

 .ملياتهاوع المدرسة تحسين خطة لمناقشة للموظفات دورية اجتماعات تعقد ➢

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

 .آخر موضوع أي او المدرسية الخطة بخصوص المدرسة إدارة قبل من رسائل إرسال يتم ➢

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

 شخصيا الحضور أو االتصال لألهل يمكن بحيث للمعلمات المتاحة الحصص تتضمن األهل على جداول وزعت ➢

 . المعلمة مع للتكلم

 .دراسي فصل كل بداية في المدرسية النشاطات جميع يحوي تقويم توزيع يتم  ➢

 القيام عدم عند أو عذر، بدون غيابه وتكرار الطالب، سلوك سوء حالة في ل األه إلى مالحظات أوراق ترسل  ➢

 . متكرر بشكل بواجباته
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 مستوى أو الطالب لوك س لمناقشة التصرف سوء تكرار حالة في األهل مع ماع اجت ا أحيان المعلمة تطلب قد ➢

 . التحصيلي الطالب

 اآلباء من وتوصيات واقتراحات آراء جمع إلى تهدف واألمهات آلباء ل ا سنوي استبيانين تجري المدرسة  ➢

 والمدارس الطالب بشأن واألمهات

 

 :اجتماعات لجنة األهل

الهدف، نتواصل مع أولياء األمور في المدرسة  ولتحقيق هذارند إلى التميز في عملية التعلم وجودة التعليم. رسة تهدف مد

ث يصبح من خالل أخذ التوصيات منهم واألفكار الرامية إلى تحسين العملية التعليمية، والمناهج الدراسية والمرافق حي

صوت أولياء األمور جزًءا من عملية صنع القرار. يمكن ألولياء األمور من كل فصل اختيار ممثل كعضو لجنة للفصل 

 وسيتم إرسالسيكون هناك اجتماعين في كال الفصلين الدراسيين كل على حدة.  االجتماعات. حيثالدراسي لحضور 

 .الجتماعاتالجدول الزمني لالجتماعات إلى األعضاء قبل موعد ا

 

 :اجتماع أولياء األمور التعليمي

وتسهيل العملية التعليمية وتعزيز  وذلك لتشجيعرند هو عقد اجتماع تعليمي  ةمن أحد وسائل التواصل مع األهل في مدرس

ات على المجتمع في البرامج التعليمية حيث المساهمة في تعريف اآلباء واألمه وكذلك إشراك، الطالبةدور األسرة في تعليم 

 المهارات التعليمية واستخدام أساليب واستراتيجيات التدريس لدعم تعليم أبنائهم في المنزل

 السنة الدراسية والجدول اليومي للمدرسة.

. وهذا فصول دراسية 3أسبوع دراسي مقسمة إلى  39تتبع المدرسة تقويم وزارة التعليم. السنة الدراسية تتكون  من  •

 .يوم إجازة 12مع  يوما 183يعادل تقريبا 

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

 .حصة في األسبوع 40وبمجموع  والصالة حصص في اليوم بما في ذلك فترة اإلفطار 8مجموع 

 

 التيمز وكالس دوجو 

يرسل التطبيق . وسوف دوجو وكالس التيمزفي  الطالبةلمة بتسجيل سلوك وأداء سوف تقوم المع الجيد،لتعزيز السلوك  

 ألي استفسار . قالتطبي من خاللالتواصل مع المعلمة األموريوميا. وبإمكان أولياء أولياء األمور تنبيه الى 
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 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

 األكاديميةالقوانين 

 إلى إظهار االلتزام من حيث: الطالبةحتاج ت

 الدراسة بشكل مستقل. .1

 اع القواعد الصفية.إتب .2

 التماس المساعدة من المعلمة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. .3

  المنزلي. تعليمال

سيؤدي كمية معينة من الواجبات المنزلية كل ليلة. ويعتبر أداء الواجبات المنزلية كجزء من  الطالبةيتوقع كل معلم أن 

قد تختلف الواجبات المطلوبة من صف ألخر ولكن ويجب أن يؤدى بطريقة جيدة وفي الوقت المحدد.  الطالبةدرجات 

توزع الخطة األسبوعية  ضغوطات.المشاريع والمواد المطلوبة لتفادي أية والمعلمات سيعملون على التنسيق بين الواجبات 

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

ل  كاديمية نزاهة األا

يجب أن تكون قد تحققت بفضل  الطالبةوان جميع انجازات النزاهة األكاديمية أهمية  الطالباتمن المهم أن يعرف األهل و

 ويعتبر هذا مخالفة لقوانين المدرسة.األهلية ، النسخ أو الغش غير مقبول بتاتا في مدرسة رند اجهوده

 :تاليةألسباب اللمن دخول االختبار  الطالبةحرم تقد 

 ، بما في ذلك الواجبات المنزلية والفصلية والمشاريع.أخرى طالبةالنسخ من ورقة امتحان  .1

العلمية. بما في ذلك الواجبات المنزلية والفصلية المشروعات لنسخ من ورقة االمتحان، أو ا أخرى طالبةالسماح ل .2

 .والبحوث

 ل إشارات معينة خالل االمتحان.في الحصول على إجابات من خال اتالطالبات اآلخريالتخطيط مع  .3

 استخدام أو تجهيز أوراق الغش، المالحظات أو المعلومات التي يمكن أن تستخدم كعامل مساعد في االختبار. .4

حددها تي عدم االمتثال للقوانين أو اإلجراءات الواجب إتباعها خالل االختبار. وهذا يشمل القواعد الصفية الت .5

 .ةبقاء جالسمثل عدم الحديث وال ةالمعلم

محاولة تغيير النتيجة والدرجة. وهذا يشمل تغيير أو تعديل الدرجات أو إجابات في ورقة االختبارات أو تغيير  .6

 في التصحيح. ةالمعلم خطاإلجابة لتزوير 
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 لنزاهة األكاديميةاب اإللتزام التعامل مع حاالت عدم سياسة

أو  النقل. اتكون من أداء الطالبة نفسه يجب أن الطالبةق في جميع األمور وان جميع أعمال واألهل أهمية الصد الطالباتفهم تمن المهم جدا أن 

 عدم األمانة في األداء خرق لقوانين المدرسة. األهليةغير مسموح به وتعتبر مدرسة رند  النسخ

 المرة األولى: لنزاهة األكاديميةحصول اإلخالل باعند 

الصف الثاني  طالبةدرجات ل ل وخمس طالبة الصف األولالمجموع الكلي من  درجتانقص تنورقة امتحان جديدة و الطالبةطى تع -1

 الصفوف الرابع، الخامس، السادس. طالبةدرجات ل وسبع والثالث، 

 أو المشرفة األكاديمية وترسل رسالة إعالم لألهل. البيةالط رشدةللم الطالبةحال ت -2

 ة وأكثر:للمرة الثاني بالنزاهة األكاديمية اإلخاللعند 

ً  الطالبةحال ت -3  أو المشرفة األكاديمية وترسل رسالة إعالم لألهل. رشدة الطالبيةللم سلوكيا

 عالمة صفر أو رسوب في االمتحان المعطى. الطالبةأخذ ت -4

  .ولي األمر لمناقشة سلوك الطالبةاجتماع مع  يحدد -5

 للطالبالقوانين األخالقية 

 .احترام جميع طاقم المدرسة الطالباتعلى  .1

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

الحصول  المعلم ودونالبقاء في الصف خالل فترة الحصة كاملة، ويجب أال يترك الصف دون الحصول على إذن من  الطالباتعلى  .3

 على بطاقة مرور.

 و مبتذلة.عدم استخدام لغة مسيئة أ الطالباتعلى  .4

  .الطالباتال يسمح للطالب إبداء أي سلوك عدواني الذي قد يؤدي إلى العنف الجسدي بين  .5

 

 الطالباتمكـافـأة 

المدرسة تشجع الطالبات على بذل قصارى جهدهم بهدف الحصول على معرفة تستمر مدى الحياة، لذلك نحن نتبع برنامج مكافأة على النحو 

 التالي:

 )كردود فعل إيجابية( أو جمل تشجيعية. اتالمتفوقات ع دائما، مثل أن يصفقوا للطلبتشجي تعطى الطالبات •

 عدد من النجوم. نالجيدة من خالل منحه نتتم مكافأة الطالبات لتصرفاته •

 على هدية. الطالبةحصل تعد جمع عدد معين من النجوم، سوف وب •

هذه  نيز الطالبات في حال طابقت مواقفهيا الدولية ويتم تعزتوجد لوحة تعزيزية في الفصل تخص سمات ومالمح متعلم البكالور •

 السمات.
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ترشح معلمة كل مادة أفضل طالبة في مادتها في كل فصل ليمنح قسائم شراء مجانية من المقصف. يقام التكريم في طابور الصباح كل  •

 .خميسيوم 

ما فوق بعد كل اختبار شهري مع شهادة وهدية من ٪ و90افأ الطالبات أصحاب المراكز الثالث األولى اللذين حصلوا على تك •

 .المدرسة

 هدية.تلقى تمن قبل معلمة المادة و يطابور الصباحفي ال تقدم لها حسن في مادة معينة تبدي تافأ أي طالبة تك •

 

 السيئ.اإلجراءات االنضباطية للسلوك 

االنضباط هو مبدأ . األساسية للجميع والكفاءةاالنضباط لتطوير ضبط النفس واالنتظام  هو واحدة من أهم جوانب التعليم

 .احترام االخريناحترام الذات -االحترام 

 سياسة المخالفات في المدرسة:

 

 مالحظات اإلجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالبة غير المنضبط سلوكيا   نوع المخالفة م

مخالفة 

الدرجة 

 األولى

 عدم التقيد بالزي المدرسي-1

ب واألدوات المدرسية أو المالبس عدم إحضار الكت-2

 الرياضية

 عدم المشاركة في االصطفاف-3

 الدخول والخروج من الفصل بدون استئذان-4

 الغش في االختبار-5

 إدخال أجهزة الهاتف الجوال إلى المدرسة-6

 إتالف الكتب المدرسية-7

 عدم حل الواجبات المدرسية أو الفصلية-8

 النوم داخل الفصل-9

 المخالفة للشرع أو للذوق العامالمالبس -10

 الموقف ة التي باشرتالتنبيه االنفرادي من قبل المعلم: اإلجراء األول

الموقف  ة التي باشرتالمعلم: التنبيه االنفرادي من قبل اإلجراء الثاني

 للمرة الثانية

الموقف وتحت  ة التي باشرتالمعلمالتوقيف من قبل  اإلجراء الثالث:

 اإشرافه

المدرسة مع إحالتها  من قبل وكيلة تنبيه الطالبة لرابع:اإلجراء ا

 لدراسة حالتها وعالجهاالبية للمرشدة الط

 اخذ تعهد خطي من الطالبة باالنضباط اإلجراء الخامس:

 بعدم تكرار الطالبة كتابة تعهداستدعاء ولي األمر واإلجراء السادس: 

 غير مرغوب فيهلسلوكها ال

تخصم درجة 

واحدة في كل 

تخالف فيها  مرة

 الطالبة

مخالفات 

الدرجة 

 الثانية

 مخالفات

الكتابة على الجدران والعبث بالممتلكات )الخربشة -1

 على الطاوالت والكراسي(

 الهروب من المدرسة، الشجار وتهديد الغير-2

 إساءة استخدام أجهزة الحاسوب-3

حيازة مواد إعالمية مخالفة لآلداب والقيم -4

 اإلسالمية والنظامية

 التلفظ باأللفاظ النابية ضد أحد زميالتها-5

 تزوير توقيع ولي األمر-6

 استدعاء ولي األمر اإلجراء األول

 أو إحضار بديل عنه إصالح ما أفسدته الطالبة اإلجراء الثاني

 إليه تاالعتذار لمن أساء اإلجراء الثالث

من قبل المرشدة  الحالةكتابة تعهد خطي ودراسة  اإلجراء الرابع

 طالبيةال

الدرجة المحسومة 

ثالث درجات في 

كل مرة تخالف 

 فيها الطالبة

الدرجة 

 الثالثة

 ترك أداء الصالة-1

عرض المواد اإلعالمية المنافية لآلداب والقيم -2

 اإلسالمية والنظامية

 

 استدعاء ولي األمر اإلجراء األول

الدرجة المحسومة 

درجات في  10

كل مرة تخالف 

 فيها الطالبة
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 جلب األدوات الحادة إلى المدرسة بدون استخدامها-3

 جلب المواد واأللعاب الخطرة إلى المدرسة بدون-4

 استخدامها

التحرشات السلوكية الشاذة )ارتكاب سلوك مناف -5

 للعفة(

 الحاق الضرر المتعمد بممتلكات زميالتها-6

تعمد إتالف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة -7

 أو مبانيها

 أو إلحاق األذى بها تعمد مهاجمة طالبة-8

 سرقة ممتلكات اآلخرين-9

إصالح ما أفسدته الطالبة أو إحضار بديل عنه وإعادة  جراء الثانياإل

 المسروقات إذا كانت في حالة جيدة أو دفع قيمتها

 إليهت االعتذار لمن أساء اإلجراء الثالث

عن زميالتها لمدة تتراوح بين يوم إلى  عزل الطالبة اإلجراء الرابع

طارئة بالمدرسة خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحاالت السلوكية ال

نضباط وإحالتها إلى المرشدة أو أخذ تعهد خطي على الطالبة باال

 لدراسة حالتها البيةالط

مخالفات 

الدرجة 

 الرابعة

 توزيع المواد اإلعالمية المخالفة لآلداب-1

 تهديد إداريات المدرسة ومعلماتها-2

 ق الضرر بممتلكات العاملين في المدرسةإلحا-3

 أو إلحاق األذى بها تعمد مهاجمة طالبة-4

التلفظ باأللفاظ النابية أو غير أخالقية على -5

 المعلمات أو اإلداريات

 استدعاء ولي األمر اإلجراء األول

 إصالح ما أفسدته الطالبة أو إحضار بديل عنه اإلجراء الثاني

 خطي على الطالبة باالنضباطاخذ تعهد  اإلجراء الثالث

الدرجة المحسومة 

درجة في  25

كل مرة تخالف 

 فيها الطالبة

مخالفات 

الدرجة 

 الخامسة

االعتداء على أحد منسوبي المدرسة أو أحد -1

 العاملين بالضرب وإلحاق الضرر به

 تزوير الوثائق الرسمية-2

 االستهانة بشيء من شعائر اإلسالم-3

 اذةممارسة السلوكيات الش-4

تفصل الطالبة بقرار من مدير التعليم للسنة التي تدرس  اإلجراء األول

فيها إذا ارتكبت المخالفة في الفصل الدراسي األول وتتاح لها الفرصة 

للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرستها السابقة في السنة التي تليها 

بعد موافقة مدير التعليم على ذلك وفي حالة ارتكاب المخالفة في 

رم من الدراسة للسنة التي تليها تحالفصل الثاني فتفصل بقية الفصل و

وتتاح لها الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرستها السابقة 

 بعد موافقة مدير التعليم على ذلك

 

 ـورالحــضـ

 لقد ثبت أن الطالبات الذين يذهبون إلى المدارس بانتظام يحققون مستويات أكاديمية عالية.

 .راتفي قائمة المتأخ اسجل اسمهي وة ر متأخرتعتبس 7:00في الحضور لما بعد  الطالبةعند تأخر          .أ

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

 اط للطالبةذلك من درجات االنضب سوف يحسبمرات متكررة بدون عذر أو تأخر 3 الطالبةفي حالة غياب  .ت

تعويض  ا. وتقع عليهالطالبةلية ؤوخالل الغياب )ألي سبب( أي ورقة عمل أو شرح درس أُعطي يكون من مس .ث

 عمل الفصل أو الواجبات المنزلية.
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 سياسة الخروج في نهاية اليوم المدرسي

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

الطوارئ، عندما يتعذر على  وفي حالةبعد وقت الدوام المدرسي المحدد.  يبقون اللذين الطالباتمسؤولة عن ليست المدرسة 

المتأخرين في مناطق  الطالباتاألهل استالم أبنائهم في وقت الخروج المحدد، يجب أن يتم إخطار المدرسة وسيتم تعيين 

 نة.االنتظار المعي

فقدان بطاقة الفصل من المدرسة يجب إخطارهم باتخاذ  وفي حاليتحمل أولياء األمور المسؤولية الكاملة عن أوالدهم، 

ستسمح المدارس فقط للشخص الذي لديه بطاقة الخروج باستالم الطفل، ما لم يمنح  •والسالمة. االحتياطات الالزمة لألمن 

ا ما طالبةيحق لحراس المدرسة ومنسق الرجال تفتيش أي شخص يستلم  •بذلك. الوالد إذن خطي مسبق لشخص آخر للقيام 

انتظار  ويتوجب عليهمال يسمح لآلباء أو السائقين بالدخول إلى المبنى وفقا لتوجيهات وزارة التعليم  •عليه. لم نكن معتادين 

حيث سيتم اعالم الحارس بقدوم ولي االمر و    bluerideولتسهيل هذه العملية تم التعاقد مع تطبيق عند البوابات. الطالبات

 بالميكروفون من قبل نظام إدارة المدرسة. الطالباتسيتم استدعاء 

 المدرسةالغياب عن 

بمكالمة أو رسالة نصية قبل على الحضور إلى المدرسة، يجب على األهل ابالغ المدرسة  ةغير قادر الطالبة تإذا كان

 صباحا. 7:00

 بعد الغياب:

كان  إذاعن المدرسة جزء من اليوم، أو يوم كامل، يجب إحضار تقرير يسجل فيه سبب الغياب  الطالبةغياب  في حال

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

 الغياب لفترة طويلة:

جب على األهل إبالغ المدرسة بذلك قبل أسبوعين على التغيب عن المدرسة لفترة طويلة من الوقت، يإلى   الطالبة تفي حال اضطر •

 .ااألقل من غيابه

بشكل  ماتعلى األهل في التواصل مع المعلعلى موافقة على الغياب لتلك الفترة تكون المسؤولية كاملة مترتبة  الطالبة توإذا حصل •

في  الطالبةكلف تإلى المدرسة، ويمكن أن  اعودتهفي تلك المدة وذلك قبل  افي فترة غيابه الطالبةمباشر والحصول على كل ما فات 

 .افي فترة غيابه الطالبةحال الغياب لفترة طويلة باختبار متعلق بالمواد الدراسية ويمكن أن تستخدم لتغطية الجزء الذي فات 
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 المبكر االستئذانسياسة 

 توجب عليه التالي:للخروج مبكراَ من المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي في الطالبة تإذا احتاج

 موضح فيها سبب الخروج. الطالبةإحضار ورقة موقعه من ولي أمر  •

 .الطالبةالتوقيع على خروج  الطالبةيتوجب على ولي أمر  •

 :) علما أن األسباب التالية هي المقبولة فقط كعذر للخروج المبكر(إحضار المستندات التالية •

a. .موعد طبي: يتوجب إحضار ورقة الموعد 

b. ارج المدينة: يتوجب أخذ الموافقة المسبقة من المدرسة.السفر خ 

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

d. .ظرف طارئ: يتوجب توفير إثبات من ولي االمر بذلك، عدم توفيره سيحسب كخروج بدون عذر 

 أعذار االستئذان المبكر الغير مقبولة: 

 ل بعض األسباب الغير مقبولة للخروج المبكر من المدرسة:األسباب التالية تمث

 تفادي زحمة السير. •

 التسوق. •

  موعد في مركز تجميل. •

 إجازة غير موافق عليها. •

 الخروج المبكر بدون عذر يحسب كغياب جزئي عن اليوم الدراسي.

 المدرسةزوار 

ساعات الدوام المدرسي دون موافقة مسبقة من  خالل بزيارة المدرسةمن مدارس أخرى أو زوار آخرين  طالباتيسمح للن 

 مديرة المدرسة.

 زيارة األهالي •

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

 ء هيئة التدريس.من جميع الضيوف الزائرين ارتداء بطاقة الزائر ويتوقع أن تكون بصحبة أحد أعضا

 االشراف التربوي أو مؤسسات االعتماد األكاديميزيارة  •
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من الممكن أن تتم زيارات تفقدية من اإلشراف التربوي أو مؤسسات االعتماد االكاديمي خالل أوقات الدوام الرسمي 

 للطالبات 

 مناهج الدراسية التعليمية :ال

 

 6- 1االبتدائي      

 ليزيةجمهارات اللغة االن

 الرياضيات

 العلوم االجتماعية

 العلوم

 اللغة العربية

 تقنية المعلومات

 قرآن

 الرسم

 دراما

 الدين

   التربية البدنية

 التربية األسرية

 التقييم

 أكاديميا الطالباتسياسة وطرق تقييم 

 

 األعلى واالنتقال للصفمتطلبات النجاح 

 .% فما فوق في جميع المواد يتم ترفيعه إلى الصف التالي60الذي يحصل على  الطالبة

 سياسة الرسوب

( 50ا عدا مواد التربية اإلسالمية واللغة العربية )( درجة م40تكون النهاية الصغرى لجميع المراحل الدراسية ) .1

 .درجة

إذا حصل على درجة النهاية الصغرى للمادة, شريطة حصوله على نسبة ناجحاً في المادة الدراسية  الطالبةيعد  .2

 % من درجة اإلختبار النهائي لكل مادة دراسية.20

 اختبار الدور الثاني: 

 ي الحاالت التالية:اختبار الدور الثاني ف الطالبةيؤدي 

 إذا لم يحصل في اختبار الدور األول علة درجة النهاية الصغرى. – 1

 % من درجة اإختبار النهائي للمادة الدراسية.20إذا لم يحصل في اختبار الدور األول على   -2

 إذا تغيب عن اختبار الدور األول -3

http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85.pdf
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 النجاحسياسات منح شهادات 

 النجاح األكاديمي: 

٪ فاألداء مرتفع في المواد سوف يعطى شهادة نجاح ليرفع للصف التالي وتسلم المدرسة 50لذي يحصل على ا الطالبة

 سنة.كل  للطالبةالشهادة االصلية 

 : الطالباتشهادات 

 تالطالبافي السنة أي بعد كل فصل دراسي. ويتم إبالغ األهالي بانتظام عن تقدم  األداء مرتينبطاقات تقرير  الطالبات يُمنح

 .نوروبرنامج األكاديمي خالل اجتماع اآلباء والمعلمات 

 المدارسالتقدم التربوي في  تقييم

يعتبر مؤشر على  الذي الطالباتنهاية كل عام والذي يظهر تحسن مستوى  األكاديمي في الطالباتيقاس األداء الكلي لتقدم 

  فعالية المدرسة.

 التطوير.مراجعة خطة 

يتباحثون عن فعالية الكتب  والمديرة والذين والوكيلة المواد،عن تطوير المدرسة تتألف من منسقي لجنة المدرسة المسئولة  

 .أو تقرير أي تغيير ضروري

لتحقيق التميز، وذلك  الطالباتأيضا، يعملون على خطة لتحسين المدرسة مع التركيز على ما تقوم به المعلمات لمساعدة 

 األكاديمية. الطالباتاحتياجات  معالجة ونتائج الطالباتإلنجازات باستخدام نتائج التقييم األكاديمي 

 و التسجيل  القبولإجراءات سياسة و 

 . إلتاحة الفرص لجميع األطفال الذين تنطبق عليهم معايير قبول المدرسة األهليةرند  ةرسدتهدف م

 يمكنك االطالع على معايير القبول في موقع المدرسة 

 

 سياسات المدرسة

  األهلية رند مدرسةاللغة في  سياسة •

  األهلية رند االنسحاب في مدرسة  سياسة •

 

 

 

http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1.pdf
http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1.pdf
http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1.pdf
http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1.pdf
http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9.pdf
http://www.randschools.com/private-school/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%a8/
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  الطالباتسياسة مواصالت 

السائقين والباصات ليسوا تحت  .بشكل امن ةعلى الوصول من والى المدرس الطالباتتلعب المدرسة دور اساسي لمساعدة 

على االهل ارسال خريطة  .لمدرسة بل تملكهم شركة نقل خاصة وتتعاون المدرسة معهم لضمان رحلة امنة للطالبكفالة ا

تحاول المدرسة جهدها  .المنزل الى منسق الباصات بعد التسجيل ودفع رسوم التسجيل والتسجيل يكون حسب اتاحة المقاعد

من المواصالت في حال مخالفة  طالبةشركة النقل فصل أي  بسالم. يحق للمدرسة بالتنسيق مع الطالباتلتأكيد وصول 

 .االخرين ألكثر من مرة حسب قوانين المدرسة الطالباتلقواعد االمن والسالمة او ارتكاب أي مخالفات ضد  الطالبة

 الحافالت المدرسية

 قوانين االنظمة والجزاءات الخاصة بالحافالت المدرسية  

عن قوانين الحافلة قبل بدء السنة الدراسية. الطالبة الحافلة المدرسية على االهل التحدث مع في  الطالباتللحفاظ على سالمة 

هذه القوانين في  الطالباتتبع تومن المتوقع ان  موقع المدرسةهل االرشادي والمرسل على ألالقوانين موجودة في كتيب ا

 الحافلة من وقت االنطالق الى وقت الوصول.

 الحافلة ومشرفة الحافلة والمدرسة رقم تواصل االهل وتجديد ارساله في حال تغييره. هل تزويد سائقألعلى ا •

امام المنزل دقيقتين وفي حال التأخير الصباحي  الطالبةسيتصل السائق على الرقم قبل وصوله بخمس دقائق وسينتظر  •

 للطالبةلسائق في حال احضار االهل وعلى االهل تولي مواصالته ذلك اليوم واعالم ا الطالبةيحق للسائق االنصراف عن 

 ً  ليتمكن من نقله نهاية الدوام المدرسي. صباحا

للمدرسة وعلى االهل تولي امر  الطالبةفي حال عدم وجود االهل في المنزل ظهرا ولم يتم ابالغ السائق سيعيد السائق  •

 اخذه من المدرسة.

ف دراسي وفي حال عدم الدفع او التأخير في الدفع يحق دفع رسوم النقل بالحافلة بداية كل نص الطالبةعلى ولي امر  •

 لسائق الحافلة ايقاف الخدمة بعد اسبوعين من عدم الدفع.

 في حال وجود أي شكوى من السائق او المشرفة على االهل التواصل مع ادارة المدرسة. •

الى باب البيت وعلى  الطالبة الى مدخل البيت االساسي وال يجب عليها ايصال الطالبةيجب على مشرفة الباص توصيل  •

 من المدخل. الطالبةاالهل استالم 

 .الحافلة وحذف الخدمةمن  الطالبةفي الحافلة سيتم استبعاد  الطالبةفي حال تكرار الشكوى من سلوك  •

اءات االجر باتباع قوانين االمن والسالمة في الحافلة وفي حال عدم االتباع سيتم اتخاذ الطالبةاالهل ملزمين بالتأكيد على  •

 الالزمة حسب قوانين المدرسة
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 قوانين الحافلة المدرسية

 

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

 البقاء في مقاعدهم أثناء التواجد في الحافلة. •

  عدم اإليذاء اللفظي أو البدني بأي شكل من اإلشكال. •

 بالحافلة من قبل المشرفة والسائق. االستماع للتعليمات الخاصة •

 ظهراً  1:15االستعداد للخروج من المدرسة الساعة  •

 سياسة الجزاءات ألنظمة الحافلة المدرسية 

ير بوبعد اجراء التحقيقات وفي حدوث خرق ك طالبةفي حال وجود شكوى من السائق او مشرفة الحافلة على سلوك 

سؤولين سيتم عمل تقرير بالحالة ويتم اعالم االهل بالمخالفة للتأكيد على امن لألنظمة ولم تنجح مساعي حلها من قبل الم

 الطالباتوسالمة 

 االجراءات المتخذة في حال حدوث أي مخالفة تم التحقق منها وتوثيقها 

 والتواصل مع االهل إلعالمهم. للطالبةالمخالفة االولى: انذار شفوي  •

  .المخالفة الثانية: انذار كتابي •

  .عن خدمة الحافلة لمدة خمسة ايام الطالبةفة الثالثة: استبعاد المخال •

 .الطالبة عن خدمة الحافلة لمدة عشرة ايامالمخالفة الرابعة: استبعاد  •

 عن خدمة الحافلة الى انتهاء السنة الدراسية وال يتم استعادة أي مبلغ مالي لألهل. الطالبةالمخالفة الخامسة: استبعاد  •

 في خدمة الحافالت للسنة التالية. امن استخدام الحافلة يحق للمدرسة عدم ادراج اسمه لطالبةافي حالة استبعاد 

 المواصالت الخاصة 

 

  bluerideتطبيق ولي األمر في  يتم من خالل اشتراك 

 

 

http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
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 جامع التعليم ال

بإنشاء مجتمع مدرسي يتم فيه الترحيب بجميع األعضاء وقبولهم  رندتقبله. تلتزم  هبتوفير الفرص لتلبية احتياجات كل طالب رند األهلية تلتزم 

م بشكل عادل وباحترام بغض النظر عن خلفياتهم أو سماتهم الشخصية مثل العرق أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو اإلعاقة حتى يتمكنوا ومعاملته

 من المشاركة واإلنجاز والنجاح في المدرسة.

المقدم هو عملية مستمرة تهدف إلى زيادة  معالجاالطالب إمكانية الوصول إلى الموارد المناسبة وخيارات المناهج الدراسية. التعليم  رندتمنح  

بحيث تنجح كل  والدعم،بإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والتدخل  الباتحيث يتمتع جميع الططالبات الوصول والمشاركة في التعلم لجميع ال

 التعلم.تجربة فردية في 

بغض النظر عن العمر والجنس والعرق واإلعاقة والتحصيل والخلفية. ترحب  المتعلمين،فرًصا متكافئة لجميع  يوفرالجامع التعليم تؤمن رند بأن 

رند بكل فرد وتقدر اختالفاتهم الفردية بما في ذلك مجموعات مختلفة من المتعلمين مثل اإلعاقة الجسدية والمتعلمين الذين يعانون من  رسةمد

  صعوبات تعلم خفيفة والمتعلمين الموهوبين والموهوبين.

  سياسة التعليم الجامع

 المطلوبة السجالت 

تقديم استمارة صحية قبل دخول المدرسة ألول مرة، قبل دخول الصف األول وقبل الصف السادس.  بةطالجب على كل ي

كما يجب تقديم نسخة من سجالت التطعيم وشهادة الميالد والسجالت  .يكتمل هذا النموذج من قبل الطبيب ويجب أن

 30لوبة في الملف في موعد أقصاه الصحية للدخول إلى مدرسة رند، ويجب أن تكون جميع السجالت والنماذج المط

بااللتحاق بالمدرسة. في حالة البدء بعد العام الدراسي، يجب أن تكون النماذج في ملف في  للطالبةسبتمبر أو لن يسمح 

ً  30غضون    .بالحضور إلى المدرسة للطالبةمن تاريخ التسجيل أو لن يسمح  يوما تقويميا

  يجب تقديم الوثائق التالية مع استمارة

 نموذج التسجيل في بوابة أولياء األمور اإللكترونية

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

  :تتضمن استمارة التسجيل الوثائق التالية •

 قائمة الوثائق المطلوبة 

 .سيةسياسة دفع رسوم الرسوم المدر   •

 .معلومات الوالدين وفقا لجوازات سفرهم - الطالبةاستمارة التسجيل تتضمن معلومات    •

 استمارة االنضباط -

  .نموذج معلومات المدرسة، الذي يتضمن المتطلبات والكتب الموحدة   •

http://www.randschools.com/private-school/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-2021-2022.pdf
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للعام  (الثالث الدراسي لالفص بداية) التسجيلإعادة  عمليةاألمور في إبالغ المدرسة خالل  أولياءيتطلب التعاون من قبل 

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

ويتعين على  .من أجل ملء ما إذا كان سيتم تسجيل طفلهما في العام القادم أم ال الثالث الدراسي الفصل بدايةالوالدين في 

نموذج السحب "المأخوذ من مكتب التسجيل ثم إعادته إلى مكتب التسجيل المعني قبل شهر واحد على األقل الوالدين ملء 

من تاريخ االنسحاب. سوف يقوم موظف التسجيل المعني في المدرسة بأي قسم من األقسام بإخطار قسم المحاسبة المالية 

تحرير  ولن يتم .أي مسائل مالية معلقة الطالبةا إذا کان لدى المغادرة للتحقق مم وتاريخ المغادرين الطالباتفيما يتعلق ب

. يجب دفع جميع الرسوم الدراسية، باإلضافة إلى أي رسوم للطالبةوثائق الخروج / التحويل حتى تكتمل إجراءات التسوية 

 .أخرى، بالكامل قبل إصدار وثائق الخروج ألولياء األمور

 الفصلخالل ذلك  الطالبةال انسحاب كامل الفصل الدراسي في ح يجب دفع رسوم

 اجراءات الرعاية الصحية الطارئة

لضمان أفضل استجابة ممكنة في الحاالت الطارئة، يتم تدريب الطاقم الوظيفي على اإلسعافات األولية ضمن التدريب 

الممكن للطالب أن  الرسمي، كما أنه يجب على المدرسة تزويد الطاقم باإلجراءات المكتوبة ألي حالة طبية معروفة من

يكونوا مصابين بها، بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر الربو والصرع والسكري والحساسية الحساسية، أو الهيموفيليا، 

يجب توفير إجراءات الرعاية في  .التخاذها في حاالت الطوارئ في النموذج الموصوف من قبل الطبيب المعالج للطالبة

إذا كان الطالبة مسجل بالفعل في المدرسة والحالة الطبية يتم اكتشافها في أي وقت  .الدخول حاالت الطوارئ للمدرسة وقت

بعد االنضمام للمدرسة، يجب على الوالد / الوصي أن يتواصل مع المدرسة ويجب أن يقدم إجراءات الرعاية الطارئة في 

جراءات الرعاية الطارئة حيث أن توعية طاقم كما أن من مهام مکتب التسجيل تزويد طبيب المدرسة بإ .أقرب وقت ممكن

 العمل بحاالت الطالبات التي تستدعي التدخل هي مسؤولية طبيب المدرسة.

 نموذج االتصال للحاالت الطارئة
من وقت آلخر، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ةمعين طالبةوبالنظر إلى إمكانية حدوث حالة طارئة فيما يتعلق ب

ض، يتعين على جميع أولياء األمور إكمال وتقديم أرقام للتواصل في الحاالت الطارئة من بداية السنة حادث أو مر

 .الدراسية

 

  الفرص التعليمية العادلة
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ن إذا کا .الطالبةمن تكافؤ الفرص للمشاركة في أي برنامج تقدمه المدرسة إال بناء على تقييم اإلدارة لقدرة وسلوك  طالبةلن يتم حرمان أي 

، فيجب علی المعلم إخطار رؤساء األقسام، خطيا، والتي ستتخذ قرارا بشأن ما إذا کان الطالبةأي نوع من أنواع الصعوبة مع  المعلم يواجه

 .سيحرم من فرصة المشارکة الطالبة

لقرارات الخاصة بالمدرسة     شراكة الطالبات في اتخاذ ا

ستحافظ اإلدارة على قنوات االتصال والتي   .البيةات، وخاصة تلك المتعلقة بالشؤون الطتنظر المدرسة في آراء الطالبات عند وضع السياس

كما يمكن هيئة الطالبات جمع اقتراحات   .بالتعبير عن اآلراء واالقتراحات بشأن اللوائح المدرسية والبرامج الطالبية يسمح من خاللها للهيئة 

 وسيجتمعون مع المشرفة لمناقشة أفكارهم وطرق تنفيذها.البيةالطحات تتعلق بجميع الشؤون الطالبات خالل وقت الدعوة حيث أن هذه االقترا

  للطالباتسيكون 

 االجتماع خاص بجدول أعمال  •

 نقاط االجتماع •

 تقييم مرتين في السنة •

 :لوائح ومسؤوليات الطالبات

خاللها الحصول على درس مباشر في القيادة والتصويت  من الباتإن العمل لصالح حكومة الطالبات هو أحد الطرق األولى التي يمكن للط

واالنتخابات. وسواء كانوا يشغلون منصب رئيس مجلس الطلبة أو نائب رئيسه، فإن الطالبات يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعهم. وهكذا، 

 بدأت راند هذا العام برنامج اتحاد الطالبات.

 التي تتألف من حاملي المكاتب التالية وممثليها: وستشكل اللجنة التنفيذية التحاد الطالبات

 الرئيس •

 نائبا للرئيس. •

. وكان على كل فئة أن تكتب اسما للمرشح في ورقة، وكانت هذه الورقة مطوية لوضعها في صندوق. 9إلى  6وتعقد االنتخابات للصفوف من 

 نسبة لوظائف الطبقة نائب الرئيس.تم فرز األصوات، وكانت أعلى األصوات لرئيس الصف، وعدد األصوات أقل بال

 وظيفة اتحاد الطلبة:

 وظائف فريق جماعة الطلبة هي:

 ثقافية، أكاديمية وطنية وأدبية.اتنظيم مناقشة ووظائف عامة،  •

 تنظيم النقاش، واألنشطة االجتماعية واألنشطة الالمنهجية. •

 دعوة شخص بارز لمخاطبة الفريق بشأن مواضيع محددة  •

 .قائد التربوييق والموافقة عليها من قبل الاألخرى المقترحة من قبل الفرتناول األنشطة   •
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 معايير اختيار الطالبات في جماعة الطالبات

 السلوك. ةيجب أن الطالبة حسن •

 ةمتعاونكون تيجب أن  •

 .ةياديكون قتيجب أن  •

 آراء اآلخرين. تتقبليجب أن  •

 .ستخدم لغة مسيئةتيجب أال  •

 .ةجيدة كون ممثلتيجب أن  •

 المكافآت لألعضاء المسؤولين:

 المسؤوليةب وا حسظهرا نالذي الباتاالعام، سيتم منح المكافآت للط مع نهاية

 .يكون لديهم رحلة فريدة من نوعها •

 .سيكون لديهم شهادة تقدير لعملهم •

 تظهر مواقفهم. شهاداتسيتم توفير  •

 

 مكافحة التنمر

 الهدف 

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

بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الطائفة أو الجنسية أو اللون أو الجنس أو  الطالباتالتحرش. تدرك المدرسة أن جميع 

من واألمان في المدرسة. يجب أن يشعر الدين أو المعتقد أو اإلعاقة أو المظهر المادي أو األداء األكاديمي لديهم الحق اآل

بسهولة اإلبالغ عن أي نوع من أنواع التحرش أو التنمر بشكل آمن ألفراد من طاقم المدرسة دون الخوف من  الطالبات

 .الطالباتاالنتقام. سيتم تطبيق سياسة مكافحة التنمر بشكل استباقي ونزيه ومستمر لجميع 

 هو التنمر؟ما 

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

 التنمر هي كسر الشخص.• التنمر هي إساءة استخدام السلطة. • 

يمكن أن تحدث التنمر من خالل عدة أنواع من السلوك المعادي للمجتمع، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 
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شمل أيضا لمس مكان ييمكن أن  التنمر البدنيللطفل ويمكن أن يكون لكمات جسديا، ركل، وضرب، الخ  الجسدياألذى 

االسم، نشر الشائعات أو تقديم تعليقات غير ودية عن الفرد إلى  تغييريمكن أن تتخذ شكل  اإلساءة اللفظيةمناسب.. غير 

ية أو اللون أو الجنس أو الميل الجنسي أو الدين أو المعتقد أو اإلعاقة اآلخر. ويجوز توجيهها نحو العقيدة أو العرق أو الجنس

 البدنية أو االجتماعية أو العقلية أو الشخصية أو األسرة أو المظهر المادي أو األداء األكاديمي، وما إلى ذلك.

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

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

 ممتلكاته لهم. الطالبةتستخدم من قبل الفتوة من أجل أن يسلم 

تمرير أو بدء الشائعات، إعادة  اإلقصاء االجتماعي، اإليماءات والخدوش، الكذب، االفتراء،-الضغط النفسي المتعمد 

التنظيم أو الضغط على مجموعات الصداقة أو أي نشاط آخر يصب األذى أو استبعاد الفرد. تحريض اآلخرين على 

في جميع وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت، مثل البريد اإللكتروني وغرفة  التنمر االلكترونيالمشاركة في البلطجة. 

خدام سوء االستخدام، والتهديدات المتنقلة عن طريق الرسائل النصية والمكالمات، وسوء استدردشة اإلنترنت من 

 . والكاميرا، والهواتف المحمولة والفيديو.التكنولوجيا المرتبطة بها.

 ما هي األمور التي ال تعد في إطار التنمر

. ولكن الطالباتة الحدوث في المدرسة بين عتبر التنمر أمر منفصل عن العدوان حيث أن النزاعات والخالفات كثيريال 

التنمر هو أمر غير مرغوب وأسوأ من جميع أنواع النزاعات والخالفات. حيث أن الخالفات والنزاعات ال تعتبر تنمًرا بل 

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

 نمر نهائيًا في المدرسة.الت

والمرتبطة بهذه السياسة بأنها ذات قوة وتأثير مثل جميع  األهليةويتم النظر في إجراءات ومبادئ مكافحة التنمر في رند 

 سياسات المدرسة.

 إجراءات ومبادئ توجيهية لمكافحة التنمر

لمبكر مع التركيز على تقديم المشورة يؤدي إلى لماذا تعد سياسة مكافحة التنمر ضرورية؟ تشير الدراسات إلى أن التدخل ا

مستوى أعلى من النجاح في تعديل سلوك التنمر. في بيئة المدرسة، يحتاج المتنمرون إلى معرفة كيف يؤثر سلوكهم سلبا 

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

ليس فقط الضحايا. بل يؤثر أيضا على األطفال اآلخرين الذين يشاهدونه، حيث أنه من الممكن يؤثر التنمر على الجميع، و
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اكتساب سلوك التنمر من قبل الطفل الذي يشاهد ذلك السلوك. فالتنمر أمر ال مفر منه في الحياة المدرسية ولكنه ليس جزءا 

ح أن بعض النكات واإلهانات والسلوك التخويفي / ضروريا من النمو، ونادرا ما يختفي السلوك بدون تدخل. ومن الواض

ا أو طالبةالتهديد واإلساءة الخطيرة والعنف موجودة في مجتمعنا. وال ينبغي أن يقبل أي شخص أو مجموعة، سواء كان 

ع التنمر بشكل فعال في المدرسة حتى يستفيد جميع األطفال من التمت ويجب القضاء على  موظفا، هذا النوع من السلوك.

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

 ونحن نعتقد أن طالبنا لديهم الحق في التعلم في بيئة داعمة ورعاية وآمنة، دون الخوف من التعرض للتخويف.

  ماذا يمكنك أن تفعل إذا وقع عليك هذا السلوك الغير مرغوب؟

 أخبر نفسك أنك ال تستحق أن تتعرض للتخويف، وأنه أمر خاطئ•    

حاول عدم إظهار أنك مستاء. حيث أن الفتوة تتغذى على • كن فخورا بما انت عليه. فمن الجيد أن يكون الفرد كذلك. • 

 .خوف الطرف اآلخر

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

 اخ حازًما وامشي بعيدًا عن الموقع. بادر بالصر• 

 عدم الخوف من اإلبالغ عن الحادثة لشخص بالغ. •

 اذهب مباشرة إلى المعلم أو عضو من الموظفين. • 

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

    ً ً عموما وتلقي الدعم الفوري. سوف يأخذك بالغ تثق به على الفور. لديك الحق في توقع  ، من األفضل أن تخبر شخصا

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

 .تذكر أن صمتك هو أعظم سالح للفتوة

 إذا كنت تعرف أن شخصا ما يتعرض للتخويف ...

سوف تعتبر مشارك في من ناحيتك من خالل اإلبالغ  التصرف بادر برد الفعل! عند حدوث الموقف أمامك وعدم• 

 العملية العدوانية. 
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 التنمالإذا كنت تشعر بأنك ال تستطيع الحد من الموقف، فأخبر شخصا بالغا على الفور. فلدى المعلمون طرق التعامل مع • 

 .دون وقوعك أنت في الورطة

 .ال تدعم أو تدعي دعم سلوك التنمر• 

  كولي أمر:

بعين ضع إذا شعرت أن طفلك قد يكون ضحية لسلوك التنمر، في حرم المدرسة أثناء الدوام قبل االتصال بشخص آخر،  •

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

 وسوف يتبع اإلجراء المناسب. 

نشطا في تعليم طفلك. اسأله كيف قضى يومه بشكل متكرر، مع من أمضى وقته، كيف كان  يجب دائما أن تلعب دورا• 

  .الخوقت االستراحة. 

تدخل عندما يبرز سلوك غير معتاد عند طفلك، على سبيل المثال، قد ال يرغب فجأة في االلتحاق بالمدرسة، أو الشعور • 

 يره العادية ووفقًا لطبيعته.بالمرض بشكل منتظم، أو عدم اكمال واجباته وفقا لمعاي

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

 .أنه ال ذنب له فيما يتعرض لهأخبر طفلك ب• 

 تأكد من أن طفلك علی دراية تامة بسياسة المدرسة المتعلقة بالتنمر، وأن عليه أال يخاف من طلب المساعدة. • 

طفال بنسخ السلوك الذي يتم تعلمه من البالغين اآلخرين. يرجى أن يكون أولياء األمور نماذًجا جيدة غالبا ما يقوم األ• 

 .لجميع طالبنا وأن يخصصون جزء من الوقت لمناقشة هذه السياسة تفاديًا ألي نوع من حوادث التنمر

  كمدرسة:

جراءات الممكنة للقضاء عليه من المدرسة عن يتم التعامل مع التنمر في المدرسة كجريمة خطيرة ويتم اتخاذ جميع اإل

 طريق: 

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

 التنمرتنظيم المجتمع من أجل تقليل فرص • 
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لخطابات استخدام أي فرصة لمناقشة جوانب التنمر، والطريقة المناسبة للتصرف بالنسبة للجميع، على سبيل المثال. ا•  

، كتيب الموظفين، اجتماعات الموظفين، والتجمعات، برامج المدرسة الطالباتالموجهة ألولياء األمور، دليل اآلباء / 

 المختلفة، وقت ممارسة المهارات الحياتية، وقت الحلقة، الخ. 

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

 مراجعة سياسة المدرسة ودرجة نجاحها. • 

المدرسة على تطبيق هيكل انضباط قوي ولكن عادل. يجب أن تكون القواعد قليلة وبسيطة وسهلة الفهم.  اسيستمر موظفو• 

 على مناقشة كيفية تعاملهم مع أشخاص آخرين، وأخذ موقف إيجابي تجاه اآلخرين.  الطالباتتشجيع • 

 التنمر مثل الكتب وأشرطة الفيديو. توفير موارد مكافحة • 

 وضع صندوق االقتراحات في الفصول العليا. • 

وطاقم العمل وأولياء األمور لتقييم مستوى التنمر  الطالباتإجراء مسح دوري لجميع أعضاء المجتمع المدرسي بما فيه • 

 من قبل الجميع بأكبر قدر ممكن من الدقة. 

أو ولي أمر في  طالبةوإثبات وجود التنمر عبر اإلنترنت، ولكنها ستتعاون مع أي  تعترف المدرسة بالصعوبة في رصد• 

 عبر اإلنترنت التي يتم اكتشافها.المحاولة لمعالجة قضايا التسلط 

 ما يمكنك القيام به إذا كان طفلك هو المتنمر

التنمر معدل أعلى من  كل متنمر هو طفل لشخص ما. وتظهر اإلحصاءات أن لدى األطفال المشاركين في سلوكيات

مدرسي، وتعاطي العقاقير غير المشروعة والسلوك المعادي للمجتمع. كما أننا نعتقد أن الداء األالتسرب المدرسي، وسوء 

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

طفلك هو المتنمر، يتوجب عليك التحقق من ذلك بدقة والتصرف على الفور. كما جميع األنماط كنت تشك أو تعلم أن 

السلوكية، يتم تعلم التنمر وممارسته بشكل متكرر. والتدخل المبكر أمر حيوي إذا ما أريد كسر النمط المدمر. إن افتراض 

عند الطفل المتنمر ومما ال مفر منه أن الحوادث حدوثه أمر مستبعد أو عدم االعتراف بحدوثة يجعل األمر مترسخ أكثر 

تصبح أكثر خطورة كما هي الحال بالنسبة للعواقب. يجب أن يتحمل طفلك المسؤولية عن سلوكه / سلوكها. والهدف هو 
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وصول الطفل إلى مرحلة االعتراف والموافقة على إيقاف سلوك التنمر. إذا كان االعتذار ضروريا، يمكنك مساعدة طفلك 

 ى القيام به، والبدء من جديد.عل

 عند حصولك على تقرير من المدرسة أن طفلك متنمر، عليك وضع بعض النقاط في عين االعتبار: 
  .الطالبةولكن يتم ذلك لما تقضيه مصلحة  ةالمتنمر يه ابنتكم غير راغبين بإخباركم أن اتتذکر أن المعلم •

 .ئقفي أقرب وقت ممكن، واكتشف الحقاابنتك تحدث إلى  •

 قم بزيارة المدرسة لإلجابة علی األسئلة المتعلقة بالحادث. •

 بسرعة.و إذا كان الوضع واضح، يتم حله وديا  •

 المسؤولية عن سلوكه في جميع األحوال. تتحمل ابنتكيرجى اإلشارة إلى أنك تريد أن  •

 مواصلة التحقيق ومحاولة العمل للحصول على حل للمسألة. •

 .نك على دراية بمدونة االنضباط، وعلى وجه الخصوص، سياسة مكافحة التنمرالعمل مع المدرسة، وضمان أ •

 .ابنتكال تريد، ولن تقبل، سوء تصرف اشرح للمدرسة أنك  •

حول  ابنتك ل، مرارا وتكرارا، التحدث مع. حاواواالستماع لها، التحدث إليه ابنتكبقاء خطوط االتصال مفتوحة مع إ •

 .لضحية من آثار سلبية ليتسنى له الشعور باآلخرينالتنمر كسلوك وحول ما يتعرض له ا

 :التاليةاألسئلة  اك في موقف الضحية, اسألهتو لكي تتم المحادثة بنجاح و تضع ابن

 فعل التصرفات التخويفية؟ب ما الذي يرغب القيام به•    

 ؟كيف ستشعر إذا كنت تسمى باألسماء التي تؤذي مشاعرك• 

 خص أكبر منك يدفعك باستمرار؟كيف سيكون شعورك إذا كان ش• 

 ما هو شعورك إذا قام احدهم بنشر النكات عنك وسخر منك أمام اآلخرين؟• 

 ؟كيف ستشعر إذا تم إبعادك قسًرا من المجموعات أو األلعاب• 

 لماذا تعتقد أنه من المقبول أن تتسلط على اآلخرين؟• 

 .؟شخص آخريمكن أن يساعد ذلك على جعلهم يشعرون بالسوء تجاه  هل • 

 هل يمكن أن نتذكر كيف شعروا؟• 

 ؟هل كانت المشاعر جيدة بالنسبة لهم• 
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 لماذا  قام المتنمر بذلك التصرف تجاههم؟• 

 هل أرادوا إيقاف التصرف؟• 

 ماذا فعلوا لوقفه أو قالوا لمن؟• 

 قد تتحدث عن شخص أصغر سنًا• 

 من الممكن أن تكون أخته قد تعرضت للتنمر• 

 ون إذا تعرضوا للتخويف؟كيف ستشعر• 

 ما هو شعوره حيال ذلك؟• 

 ماذا ستفعل حيال ذلك؟• 

المدرسة وأولياء األمور يعملون معا ليتمكنوا من  فرز و القضاء على معظم هذه المشاكل. ومع ذلك، يرجى أن نضع في 

 .اعتبارنا أن حل هذه األنواع من المشاكل غالبا ما يستغرق وقتا

  اذها عندما يشتبه في التنمر:اإلجراءات الواجب اتخ

عليك التحدث إلى الضحية المشتبه بها، والمتنمرين المشتبه بهم وأي شهود. لكي يتم تحديد ,التنمر وجود شتبه فيت نتك إذا

سوف نقوم  . أي درجة من التنمر هي التي تمت، وسيتم تقديم المساعدة والدعم كما هو مناسب لكل من الضحايا والمتنمر

  .مع التنمر والتحقيق في القضية وتوثيقها بالشكل المناسب بالتعامل

 المتعرضون للتنمر  بالطرق التالية: الطالباتيتم دعم 

 .منحهم فرصة فورية للحديث عن الذي حدث معهم لمعلم الصف، أو عضو آخر من الموظفين بحسب اختيارهم• 

 إبالغ أولياء أمورهم .• 

 ون أنهم بحاجة إليها.تقديم الدعم المستمر عندما يشعر• 

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

 الطرق التالية:بنحن نعمل على الضبط، ولكن أيضا نحاول مساعدة المتنمرين 

 التحدث عما حدث، واكتشاف سبب مشاركتهم.• 

 إبالغ أولياء أمورهم.• 

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

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

 فصل السلوك عن الشخص• 

 الخطوات التأديبية:

 سيتم تحذير المتضررين رسميا لوقف اإلساءات.• 

 .لياء األمورسيتم إبالغ أو• 

 قد يطلب من المتنمرين توقيع عقد السلوك التأديبي.• 

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

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

 لسياسة المدرسة.توقف التنمر، فسيتم تعليق و / أو طرد المتنمرين وفقا يإذا لم • 

 الرصد والتقييم واالستعراض:

وباإلضافة إلى المسح المشار إليه أعاله، ستقوم المدرسة بمراجعة هذه السياسة سنويا وتقييم تنفيذها وفعاليتها. سيتم 

 .تعزيز وتنفيذ سياسة مكافحة التنمر، والمبادئ التوجيهية واإلجراءات، في جميع أنحاء المدرسة

 الطالباتلصور  استخدام المدرسة

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

تسليم هذه الصور إلى وسائل اإلعالم المحلية، التي تنشر على موقع مدرسة رند، أو حساب  وقد يتممن وقت آلخر. 

 اإلعالمية والمنشورات. الفيسبوك أو تستخدم في المواد

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

في حرم المدرسة سواء كانوا مصحوبين بموظفي مؤسسة رند  الطالباتالمدرسية. لن يسمح لممثلي وسائل اإلعالم بمقابلة 

أو موظف بشكل فردي أو كجزء من  طالبةإذن بالتصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو ل او ال. ويفترض الحصول على

 ً  .المجموعة، ما لم تطلب ذلك مدرسة رند كتابيا

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

سيتم االحتفاظ بهذه  المنشورات،ام في وسائل اإلعالم أو المواد الترويجية أو المراسالت أو صورة أو فيديو لالستخد
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 المعلومات في الملف حتى نهاية العام الدراسي الحالي فقط.

 و المنسق. الوكيليتم االتفاق على عدد من الصور لكل فصل بموافقة 

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

 أسبوعي.

 و األمن السيبراني   استخدام الكمبيوتر واالنترنت

الفرصة للوصول إلى اإلنترنت  الطالباتو وتضمن للموظفينباإلنترنت كأداة تعليمية قيمة   األهليةتعترف مدرسة رند 

استخدام  وحيث أنمن وقت آلخر اإلنترنت كدعم للمنهج الدراسي.   هليةاألبطريقة مسؤولة وآمنة. تستخدم مدرسة رند 

شبكة اإلنترنت المدرسية هو امتياز. قد يؤدي أي انتهاك لالستخدام الفعال واألخالقي والقانوني لإلنترنت على النحو الذي 

 المدرسةهو تحديد ما تعتبره  تحدده مدرسة رند إلى إنهاء امتيازات المستخدم على اإلنترنت. والغرض من هذه السياسة

 والموظفين الطالباتلإلنترنت لجميع االستخدام المالئم 

تضمن رند وجود شبكة انترنت  من خالل جميع أجهزة الكمبيوتر في المختبرات، سواء للصفوف العليا أو الدنيا وكذلك 

 في المكتبة.

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

 برمز وصول من قبل الشخص المفوض. يتم تزويد كل كمبيوتر

 االستخدام المقبول

 .يمية واإلعالمية والبحثية للتعلميتم السماح باستخدام اإلنترنت لدعم االحتياجات التعل

، بما يتفق مع األهداف  األهليةاقم لمدرسة رند و كذلك فيما بين الط الطالباتاإلنترنت هو فرصة للعمل التعاوني بين 

 التعليمية للمدرسة.

 االستخدام غير المقبول 

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

 الدخول إلى ونشر مواد غير قانونية.•

 المعلمين. الدخول إلى غرف الدردشة الغير الموجهة من قبل• 

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

 .تعريض اآلخرين للمضايقة من أي نوع• 

 الحاق الضرر لشخص آخر أو مؤسسة أخرى.• 

صل الشخصية، رقم الضمان إعطاء معلومات شخصية تخالف السالمة الشخصية، مثل الكشف عن معلومات التوا• 

 االجتماعي. إلخ. 

 الرسائل التي تحتوي على األلفاظ النابية، أو تعليقات، أو تعبيرات التعصب أو العنصرية أو الكراهية.• 

 لعبوة ناسفة(. )تعليماتالدخول إلى المعلومات التي من المحتمل أن تكون ضارة أو مدمرة • 

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

 إتالف أو تعديل أو تغيير، تدمير أو نسخ ملفات الكمبيوتر.• 

 تعديل أو محاولة تعديل أنظمة الكمبيوتر أو المرفقات به.• 

 العبث بمحطات طرفية أو أي شيء آخر للمعدات المرتبطة بها.• 

 النظام.تحطيمها أو محاولة تعطيل • 

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

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

 اإلضاعة، واإلساءة او إتالف موارد الكمبيوتر عمدًا.• 

 التداخل مع عمل المستخدمين اآلخرين عمدا.• 

 السرية، وحقوق التأليف والنشر أو الترخيص. تانتهاك االتفاقا• 

 محاولة تجاوز أمان النظام.• 

 نسخ، إعادة تسمية، وتغيير دراسة، أو حذف الملفات التي تنتمي إلى شخص آخر دون إذن المالك.• 

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

 ؤلف أو االنتحال.التعدي على حق الم• 

 تحميل الملفات أو البرامج على كمبيوتر بدون إذن المعلم.• 

 تحميل الملفات أو البرامج دون إذن المعلم.• 

 .القيام باألعمال التجارية، بما في ذلك شراء المنتجات أو الخدمات• 



 

 

2220-2120 األهليةمدرسة رند   54 

  

 

 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

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

 الغير مشروعة. وتعزيز األنشطةطة غير مشروعة، واستخدام شبكة اإلنترنت ممارسة أنش

 األهلية.استخدام شبكة اإلنترنت للكسب عن طريق ملكية المعدات لرند • 

 .القيام بممارسة الضغط السياسي• 

 ارتكاب جرائم الحاسوب.• 

 إنشاء أو نشر فيروسات الكمبيوتر.• 

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

 آخر.

 .واإلغراق بالمعلوماتارتكاب األعمال التي تتطلب وجود فائض موارد النظام، مثل إرسال سلسلة من الرسائل • 

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

 وصول الطلبة إلى شبكة اإلنترنت للمشاريع الخاصة خارج الدوام المدرسي.• 

 .اإلنترنت دون إذن المعلم اللعب في• 

 اإلجراءات التأديبية

المدارس والموظفين، حيث أنه جميع  طالباتقابلة للتطبيق على جميع  األهليةسياسة استخدام اإلنترنت في مدارس رند ا

أو ، أو الموظفين، الطالبات. في حال اكتشاف حدوث أي مخالفة للنظام سواء من قبل الجميعتخدم مصادر المعلومات 

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

أجهزة الكمبيوتر األخرى في المدارس األخرى  سببا إللغاء امتيازات الدخول على الشبكة، أو تعليق الوصول إلى

التدابير التأديبية على أساس  ديدالتأديبية المدرسية و/أو اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة. سيتم تح واستحقاق اإلجراءات

 .المدرسة قائدالحالة بتقدير 

 الهواتف المحمولة )أو أي جهاز إلكترونية أخرى(.

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

 :لوحظ الهاتف النقال ، فإن العواقب التالية ستطبق

اخذ الهاتف من المكتب في نهاية  للطالبةفي االستقبال. ويمكن  الطالبةفي المرة األولى، سيتم اإلبقاء على هاتف  .1

 .اليوم
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 .الطالباتني، سيتم التحفظ على الهاتف والبطاقة، من قبل المكتب لمدة أسبوع واحد قبل إعادته إلى والدي اإلجراء الثا .2

  اإلجراء الثالث، سيؤدي ذلك إلى عواقب أخرى على النحو الذي تحدده إدارة المدرسة. .3

 

 سياسة سالمة المحتوى من االنترنت

يا وعاطفيا ومسئوله عن التواصل مع المجتمع ولدى جميع الطاقم حس رند لديها التزام للحفاظ على بيئة آمنه جسد رسةمد

. معظم المواد ارتبطت باستخدام االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. االنترنت للطالبةالمسئولية تجاه ما يقدم 

التعلم. والتشغيل الفعال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األجهزة/المعدات يحقق فوائد كبيره على التعليم وفوائد 

 للمدرسة.

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

 على االنترنت.

 سياسة السالمة على االنترنت تهدف إلى: 

 الحفاظ على بيئة مدرسية الكترونية آمنة. .1

 م من أعضاء المجتمع المدرسي.وغيره الطالباتتلبية حاجة  .2

 تلقي التعليم حول االستخدام اآلمن والمسؤول لتطوير المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت. .3

حول السالمة االلكترونية من خالل حصة بناء المجتمع، والنوادي المدرسية واألنشطة  الطالباترفع وعي  .4

 األخرى.

الت األجهزة / المعدات من قبل الموظفين على أن تكون مختصة استخدام االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصا .5

 في التنمية التعليمية والمهنية.

كما سيتم تطبيق  .سالمة األطفال من أهم األشياء لذلك سيتم اتخاذ أي اختراق واضح للسالمة على محمل الجد .6

 .اإلجراءات والقوانين التي وضعت كجزء من سياسات السالمة في المدرسة

 

 والكتب من الموادالمفقودات  إيجاد

كتاب، يتوجب عليه أن يدفع ثمن االستعاضة عن الكتاب األصلي. كما أن عليه تنظيم دراسته بنفسه إلى  الطالبةعندما يفقد 

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

النظارات، الحساسة )أما المفقودات الثمينة أو  المدرسة،ر المفقودة في الرفوف المحددة لهذا الغرض في تتواجد العناص• 

 .إلخ( فيتم حفظها في مكتب االدارةوالمال، والساعات، والمحافظ، 

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

 للجمعيات الخيرية. طالبةبها أي  طالبةالمفقودات التي لم يفي نهاية كل سنة، سيتم التبرع ب• 
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على جميع متعلقات  الفصلدنى، يجب كتابة اسم الطفل بوضوح مع اسم األمن أجل االحتفاظ بالعناصر المفقودة للحد • 

 .الطالبة

أما بالنسبة للمفقودات  اب،س الواتبة بالمفقودات فعلى اآلباء إرسال رسالة بذلك على ايقونة المشرف على القسم طالبةللم• 

حيث من . واسع النطاق لذلك الغرض وطلب البحثفال يحق لألهل االتصال بالمدرسة  الطالبةالتي ال تحتوي على اسم 

 .الصعب القيام بذلك! ومع ذلك، سيتم إرجاع كافة المفقودات التي تحوي اسم الطفل عند إيجادها

 

 الرحالت الميدانية

ترتيب وتنفيذ  المعلمين على ويتم تشجيعهمية الرحالت الميدانية في كونها أسلوب تدريس هاما وقيما بأ األهليةتؤمن رند 

 الدراسية.المتوافقة مع المناهج الرحالت الميدانية 

 وينصح األهلإلى الرحلة  الطالبةحيث أنه عند الترتيب لرحلة ميدانية، سيتم إرسال خطاب مرفق بطلب الموافقة لذهاب 

ومسيرته  الطالبةة النضمام أبنائهم إلى الرحلة التعليمية خارج الحرم المدرسي لما لها من تأثير إيجابي على بالموافق

  .ومهاراته الحياتية التعليمية

وأخذ  لالمدرسي إال بعد إجراء االتصا ترك الحرم للطالبةفلن يسمح  األهل،بدون خطاب الموافقة من قبل  الطالبة ولو قدم

عدم  وقد يؤديبارتداء الزي المدرسي خالل جميع األنشطة خارج الحرم الجامعي.  الطالباتينصح  .األمرمن ولي  اإلذن

من بعض الرحالت على أساس  الطالباتمن الممكن حرمان بعض  للرحلة. الطالبةانضمام  منعارتداء الزي الموحد 

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

 أنظمة العيادة المدرسية: 

هناك عيادة مدرسية متكاملة بدوام كامل تخدم قسمي المدرسة بشكل تام. حيث أنها تقوم بأدوار عالجية ووقائية وتثقيفية في 

 .رعاية صحة األطفال

 المدرسة:أدوار عيادة 
 الدور الوقائي:

. ولهذا طالبةيتم عمل أرشيف للسجالت الطبية عن طريق االحتفاظ بملف لكل  أداء الدور الوقائي للعيادات، ولتحسين

الغرض، يطلب من الوالدين ملء تقرير الحالة الصحية أو تحديثه في بداية كل سنة دراسية. ثم يتم تحديث الملف مع جميع 
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ضافة إلى ذلك، توجد سجالت مدونة التقارير الطبية التي أنشئت في العيادة المدرسية واألخرى التي قدمها اآلباء. وباإل

 .أي نوع من أنواع الحساسية الطالبةفي حال كانت لدى  الطالبةبشكل خاص ألي نوع من الحساسية التي يعاني منها 

  العالجي:الدور 

التي تحدث خالل ساعات الدراسة، يتم تحويل المرضى أو المصابين  أو الحوادثالدور العالجي رعاية المرضى  ويشمل

ى العيادة لتلقي العالج. وكجزء من هذا الدور، توفر العيادة العالجات األساسية المطلوبة ألعراض أي مرض أو إصابة. إل

على سبيل المثال ال الحصر أدوية الحمى، المغص في البطن، والتقيؤ والحساسية الخ ... يجب على الطبيب مراجعة ملف 

الطبيبة في العيادة خالل ساعات  . تتواجدالطالبةألعراض التي يعاني منها قبل وصف أي نوع من أنواع العالجات ل الطالبة

 الدوام المدرسي.

وفي واحتاج إلى المزيد من العالج، يتم االتصال بالوالدين على الفور لمزيد من اإلجراءات.  الطالبةإذا استمر المرض عند 

 مذكرة تصف ما حدث والتدابير المتخذة.وقوع حادث بسيط، يتم إخطار الوالدين إما على الهاتف أو ب حال

 .ويتم التعامل مع الحوادث الكبرى التي تتطلب االستشفاء وفقا لخطورة الوضع

حيث يتم إخطار أولياء األمور بحالة الطفل ويطلب منهم أن يرافقوا طفلهم إلى المستشفى لتلقي العالج. إذا كان الحادث 

المصاب إلى المستشفى فوًرا مع أحد أفراد الطاقم لكي  الطالبةى فورا، فيتم نقل يحتاج إلى المستشف الطالبةخطير لدرجة أن 

 .يتلقى العالج المناسب

  الدور التثقيفي:

دور تثقيفي أيضا. فيشارك الطبيب في الزيارات الصفية، والطابور  للعيادةجانب التدابير الوقائية والعالجية، فإن  وإلى

 و نشر المعلومات عن الممارسات الصحية الحالية.الصباحي الذي يدور حول النظافة، 

على أساس منتظم في كل ربع السنة الدراسية  الطالباتيتم عقد جلسات تثقيفية صحية وورش عمل لموظفي المدرسة و

 :بشكل رئيسي على المواضيع التالية

 النظافة العامة والموظفين -1

 رعاية األسنان -2

 اإلسعافات األولية -3

 غسن البلو -4
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 الوقاية من األمراض المعدية -5

مثل المراكز الصحية  ةناسبة بالتعاون مع الرعاة الطبيييتم إعداد جميع الجلسات وورش العمل مع الوسائل البصرية الم

 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 آخرين، تحرص المدرسة على 

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

 ساعة السابقة. 24حمى أو حمى خالل فترة ال  -

 الزكام الشديد. -

 السعال المستمر. -

واإلسهال  والمعدة والقيءمراء، والتهاب الحلق، والصداع، االم البطن أعراض األمراض السارية المحتملة )عيون ح - 

 باإلضافة إلى الحمى(.

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

 .المناسبة تفاديا لنقل العدوى إلى أطفال آخرين

 سياسة التاريخ الطبي:

، مما قد يتطلب اهتماما الطالباتتحتوي العيادة المدرسية على ملف به الحاالت الطبية أو الحساسية المسبقة لجميع  - 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 



 

 

2220-2120 األهليةمدرسة رند   59 

  

 

 دليل األهالي اإلرشادي

 الذهاب لألعلى

 

وقت المدرسة، فإنه سيتم فقط مع األدوية المكتوبة بعد طلب إذن من خالل بوابة  ، وإذا كان الدواء يجب أن يؤخذ خالل

 اولياء األمور اإللكترونية. 

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

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

 .للطالبةونوع الدواء والجرعة التي يجب إعطاءها  الطالبةتم تحديد جميع األدوية المرسلة بوضوح باسم أن ي يجب-2

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

 على أي توضيح.

 .المدرسة قائدتقديم تقرير طبي من طبيب مختص إلى  لبةالطاغياب طويل بسبب المرض، يجب على  بعد- 4

 سياسة الوقاية:

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

لب من ، فإنه سيتم إرساله إلى العيادة لفحص ثان. إذا تم تأكيد المشكلة، سوف يطالطالبةإذا اشتبه في وجود قمل على 

الوالد أو الوصي أن يأخذ الطفل مرة أخرى إلى المنزل واخذ العالج المناسب. وسيعود الطفل إلى المدرسة عندما يكون 

قبل السماح للطالب العودة إلی صفوفهم.  رئيسيالمدرسة بإجراء فحص  طبيبرأسه خاليا من القمل تماًما. سوف يقوم 

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

 الطبيب. إذا كان الطفل لديه أشقاء في صفوف أخرى، سيتم فحص هذا الصف أيضا.

ألولياء  اإللكترونيةيتعلق بهذه المخاوف الصحية، يتم إخطار اآلباء من خالل تقارير النظافة الصحية على البوابة  فيما

 األمور. 

 األول:التطعيم لطلبة الصف  اسةسي

في المدرسة. ويطلب من أولياء األمور إخطار  طالبةاالساسية لكل  ونموذج التطعيماتاالحتفاظ بالسجالت الصحية  يجب 

 عيادة المدرسة بأي تغييرات هامة من الناحية الصحية خالل العام الدراسي.

مدارس عن طريق وزارة الصحة. يتم إخطار أولياء األمور وقد تكون هناك حاالت تتوفر فيها برامج التطعيم في ال

 .طريق العيادةبالتطعيمات المتاحة مسبقا ويتم الحصول على الموافقات الخاصة بالتطعيم عن 
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 )طرق تقديم الشكاوي واالقتراحات(: الشكاوى

 :يمكن لصاحب االقتراح والشكوى إتباع الطرق التالية لتقديم االقتراحات و/ أو الشكاوى

  .عبئة النموذج الخاص باالقتراحات والشكاوى الموجود لدى موظفات إدارة المدرسةت 

قديم الشكوى أو االقتراح عن طريق االتصال الهاتفي مع اداريات المدرسة والتي تقوم بتفريغ المعلومات على النموذج ت  

  .الخاص بذلك

   .قديم الشكوى أو االقتراح عن طريق البريد اإللكترونيت 

كن تقديم الشكوى واالقتراح عن طريق الواتس اب الرسمي للمدرسة والتي تقوم المشرفة عليه بتحويل الرسالة مي 

 المدرسة ليتم العمل على حلها. قائدةي او الطالباتوالقضية الى االرشاد 

 إجراءات التعامل مع الشكاوي واالقتراحات:

واقتراحاتهم الى  رأولياء األمو نمسال الشكوى المقدمة قتراحات بإرقوم كل مسؤولة عن طرق تلقي الشكاوي واالت 

 .الفريق المختص

  .قوم الفريق بدراسة المقترح والشكوى وطرق التعامل معهي 

 .ضع الفريق التوصيات واإلجراءاتي 

ي حالة عدم رضا المستفيد يتم الرجوع الى سلم اإلحالة الموجود والمعلن في المدرسة وموجود في كتيب األهالي ف 

 .الرشاديا

 اهتمام األهل
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 التواصل الرابع

تعليمي )طرق التعليم، 

الدرجات، االمتحانات 

والتقييم، الواجبات، 

كشف الدرجات، 

 اإلجراءات الصفية

 

 المعلمة

 

اإلرشاد 

 يطالباتال

 

 الوكيلة

 

 قائدة المدرسة

الحضور والغياب 

 والتأخير
 المعلمة

سكرتيرة 

 المدير العام القائد التربوي المدرسة

 المعلمة الطالباتسلوك 
المرشدة 

 المدير العام القائد التربوي يةالطالبات
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 األمور الصحية

المعلمة / 

ممرضة 

 المدرسة

 

المرشدة 

 تيةالطالبا
 المدير العام ئد التربويالقا

 المدير العام القائد التربوي المسجلة التسجيل
 

 

 

التعليم الخاص 

)التقوية، صعوبات 

 التعلم(

 

معلمة التعليم 

الخاص/ 

 مربية الفصل
 المدير العام القائد التربوي

 

 

 

 المواصالت

 

 

 سائق الباص

 

مشرف 

 المواصالت

 مالمدير العا القائد التربوي

 

 الطالباتأمن وسالمة 

هو المسؤول عن بدء إجراءات الطوارئ بالتنسيق  القائد التربويهو االعتبار الرئيسي في أي حالة طوارئ.  الطالبةسالمة 

واإلقالة المبكرة،  المدرسية، يلي: اإلجازةمع مجلس اإلدارة. ومن بين اإلجراءات المصرح بها على وجه التحديد ما 

المدرسة إلى  والطاقم من الطالباتميذ والموظفين في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي العادي، وإخالء واالحتفاظ بالتال

 مكان آخر.

، في الحفاظ على األنظمة واإلجراءات المناسبة بقدر ما الطالباتويعمل مدير المدرسة، مسترشدا باالعتبار األهم لسالمة 

مشورة  القائد التربويضطرابات. وعند إعداد إجراءات الطوارئ، يراعي يمكن ان تتحمل طبيعة هذه األنواع من اال

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

 اإلجراءات التي ستتخذها المدرسة.

بتنسيق عملية إعداد خطة إدارة الكوارث ومراجعتها بشكل   القائد التربويوسالمتهم، سيقوم  الطالبةولصالح مصلحة 

 منتظم ليشمل تدريبات منتظمة على الحرائق يتم إجراؤها في المدرسة.

 االتصاالت

 العالقات المجتمعية واألهداف

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

أيضا. وتعتبر المدرسة نفسها عامال مهما في المجتمع. لهذا السبب، ينبغي  الطالباتما هي مسؤوليات  وإلى حدالموظفين، و
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واالحتياجات وأهداف المدرسة للمجتمع في عملها لصالح  والخدمات واإلنجازاتبذل الجهود للحفاظ على المجتمع 

 .الطالبات

ويجب أن يمثلوا المدرسة بصورة إيجابية وأن يتصرفوا بطريقة أخالقية.  الطالباتويتوقع من جميع العاملين في المدرسة و

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

 .ةفي برنامج المدرس اتهواألمفي الشراكة المجتمعية فضال عن مشاركة اآلباء  اإلسهام

 االتصاالت ومشاركة أولياء االمور

نطالقا من حقيقة أن مدرستنا هي جزء ال يتجزأ من المجتمع الذي تخدمه، فإن إدارة المدرسة تقدر بشدة دور الوالدين ا

كشركاء بناء الصرح التعليمي للمدرسة. لتزويد المجتمع بجودة التعليم ضمن رؤية إدارة المدرسة والموظفين الذين يعملون 

 د لتحقيق رضا المجتمع. بج

 

وتقدر المدرسة بشدة اواصر الربط بين موظفيها وأولياء أمورها، ألنها تجعل التواصل الفعال هو جوهر العالقة التي تعتمد 

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

 يق مجموعة متنوعة من األساليب التقنية الحديثة:عن طر

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

 يتم ملء ملفات المدرسة مع رسائل البريد اإللكتروني لجميع اآلباء واألمهات.• 

ن خالل موقع المدرسة )بوابة اولياء األمور(، يتم تحميل الخطة األسبوعية والعديد من المذكرات األخرى للوالدين م• 

 التواصل اإلجتماعي.الخطابات و 

 لكل من الوالدين في ملفات المدرسة ألي حالة طارئة أو أي قضية للمناقشة. المحمول يتم تسجيل رقم الهاتف • 

 . الرسمية و األرقام اإلدارية و مجموعات الواتس اب اتيرقام الواتس أب الخاصة باإلرشاد الطالبأ• 

 .معلومات االتصال باآلباء: معلومات االتصال الخاصة برند• 

 برنامج أولياء األمور المتطوعين

طوع على برنامج التطوع لآلباء واألمهات "الذي سيشارك اآلباء في القيام بأدوار نشطة في مدرستنا، ويتوفر رمز الت

أ األدوار والمتطلبات ويوافق على االنتقال إلى الخطوة التالية العام، ويجب على الوصي أن يقربوابة الوالدين على مدار 

في االتصال بأولياء األمور لالنضمام إلى مباني مدرستنا لتكون جزءا من رة التأهيل. ستبدأ إدارة المدرسة لملء استما

 فريقنا.
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  طرق التواصل

ية كل فصل من السنة الدراسية. ومن الضروري وستقوم المدرسة بالتواصل مع أولياء األمور في الوقت المناسب مع نها

خطة من االتصاالت الكتابية والشفوية بين المدرسة هناك وضع خطة شاملة لالتصاالت المدرسية / المنزلية. ولذلك، فإن 

والمنزل لضمان أن اآلباء واألمهات على علم بما يسير في المدرسة بشكل موجز. سوف يستخدم المعلمين أيضا مجموعة 

 . طالبةوعة من الطرق لمعرفة التقدم المحرز من كل متن

 المراسالت: الرسائل والتعاميم، والرسائل القصيرة، والرسائل اإللكترونية. • 

 في السنة الدراسية.  اتثالثة مؤتمرات للوالدين والمعلم: تحدد المدرسة اتمؤتمرات أولياء األمور للمعلم• 

 لدين. التقرير المؤقت: بناء علی طلب الوا• 

 التقرير المرحلي الثالث الصادر: • 

 سيصدر تقرير مرحلي: الفصل األول والمدة النهائية. • 

اية ألن ذلك يعد جزء من حياة الطنشجع اآلباء على التواصل والمشاركة بقدر اإلمكان في العملية التعليم• 

 نظام الدوام في الحرم المدرسي

يتم اتخاذ التدابير الكافية واء مسؤولية ضمان حضور أطفالهم للمدارس بانتظام هو نظام مغلق ،يتحمل اآلبنظام الدوام 

على استعداد تام للتعلم. كما عليهم  الطالباتكون تإلى المدرسة قبل بدء الحصص الدراسية لكي  الطالباتلضمان وصول 

 توضيح أسباب التأخير في حال حصوله.

 .التخاذ التدابير الالزمة في حل بعض القضايا الخاصة بأطفالهم كما يتوجب على أولياء األمور الحضور للمدرسة

التواجد في حرم المدرسة بشكل محدود. حيث أن و من أجل ضمان أن المدرسة آمنة، بإمكان أولياء األمور الحضور 

المدرسة، يجب ساعة يوميًا. وعند دخول  24البوابات مراقبة بالحراس الرسميين والمحددين من قبل إدارة المدرسة خالل 

على جميع اآلباء ترك أسمائهم مع الحارس. ثم يعمل موظفي االستقبال على النظر في طلب الزوار ولن يعقد موظفو 

ولياء األمور ما لم يکن هناك موعد! سيتم منح الزوار شارة )زائر رند( الرتداءها. ويجب أن تكون أالمدرسة اجتماعا مع 

تواجد الزائر في الحرم الجامعي. عند مغادرة حرم المدرسة، يجب على جميع الزوار  هذه الشارة مرئية دائما طيلة وقت

 أيضا تسجيل الخروج، وإعادة الشارة، والحصول على بطاقة الهوية أو اإلقامة في مكتب حراس األمن.

ال سيما في اليوم  ،بداية السنةوباإلضافة إلى ذلك، ال يسمح لألمهات بحضور الفصول الدراسية مع أطفالهن خالل أيام 

األول من دخول المدرسة. وعلى هذا النحو، يطلب من أي زائر أن يقدم نفسه في المكتب األمامي لدى وصوله. وسوف 
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ي أو الذهاب إلى منطقة أخرى من المدرسة حيث تم منح اإلذن المناسب للقيام بذلك. مدرسيسمح له فقط بالبقاء في الحرم ال

 لموظفين سيعتبر زائًرا ويجب أن يقدم في مكتب االستقبال عند الوصول خالل اليوم الدراسيأي شخص ما عدا الطالبات وا

 السياسة المالية 

 

 المدرجة في موقع المدرسة  قسم االبتدائي – هليةرند األ رسةالمالية في مدالسياسة بإمكانك االطالع على 

 

 القيادة. سلسلة

نحتاج التأكد من  بفعالية.كنظام مدرسة من المهم أن يعمل جميع أصحاب المصلحة مع بعضهم لضمان عمل النظام 

اصل مع المدرسة بخصوص أي عند الحاجة يمكن لألهل التو المصلحة.التواصل الفعال مع جميع أعضاء أصحاب 

طاقم فان اإلدارة عند وصول أي شكوى سواء عامة للمدرسة أو ألحد أعضاء الف المدرسة.في  الطالبةموضوع يتعلق ب

  المناسبة.وتتم إحالته لإلدارة للمناقشة وإيجاد الحلول  هتكون مطلعة علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.randschools.com/private-school/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-2/
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 المراجع 

 بعد عن للتعليم الدولية ياالبكالور دليل •

 ) Online learning, teaching and education continuity planning for schools) 

 يابشانغه األمريكية المدرسة في بعد عن التعليم خطة •

 ) SAS DISTANCE LEARNING PLAN ) 

 للمدار الطوارئ و المخاطر ة ادار دليل •

 ) Readiness and Emergency Management for Schools (REMS) Technical Assistance (TA) 

Center ) 

 إد أدفانس لمنظمة التابعة بعد عن التعليم متطلبات قائمة •

 (AdvancED Online Learning Checklist  (  

   اإلبتدائية السنوات برنامج •

) Making The PYP happen ) 


