
 القواعد الداخلیة إلجراءات المؤسسة التعلیمیة (المدرسة)
 

 تُنظَّم إجراءات التعلیم خمسة أیام في األسبوع في المدرسة. •
 دقیقة. 40تبلغ مدة الحصة  •
 تُحدد أوقات البدء وأوقات االنتھاء التالیة للحصص في المدرسة:  •
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 تبدأ كل حصة وتنتھي برنین الجرس. •
 یحضر الطالب كل موضوعات الحصص وفقًا لجدول الحصص. •
 أثناء الحصة، یتابع الطالب عمل الحصة وینفذون تعلیمات المعّلمین ویلتزمون بھا. •
 على الطالب ما یلي: أثناء الحصة، یحظر •

 اإلخالل بعمل الطالب اآلخرین والمعلّم من خالل سلوكیاتھم؛ -
 الخروج من مكان العمل أو الفصل من دون إذن المعلم؛ -
 استخدام الھاتف المحمول؛ -
استخدام مشغالت الموسیقى والقرص المضغوط/قرص الفیدیو الرقمي وما إلى ذلك وأجھزة  -

الشخصیة الصغیرة والرادیو وكامیرات التصویر واألجھزة الكمبیوتر المحمولة واألجھزة 
 األخرى من دون إذن المعلّم.

 صباًحا بإحدى الطرق التالیة: 08:30یخطر اآلباء بغیاب الطالب حتى الساعة   •
 إرسال رسالة نصیة قصیرة إلى معلّم الفصل؛  -
 االتصال بمعلّم الفصل ھاتفی�ا؛ -
 لكتروني.اإلبالغ عن عدم الحضور عبر الفصل اإل -

 أثناء فترات الراحة، یظل الطالب في مباني المدرسة: •
یظل الطالب بدایة من الصف األول إلى الصف الرابع أمام فصولھم الدراسیة قبل الحصص  -

 وأثناء فترات الراحة. 
 یظل الطالب بدایة من الصف الخامس إلى الصف التاسع أمام غرفة الحصة التالیة. -

 المجاني في غرفة الطعام المدرسیة.یتناول الطالب غداءھم  •
 یضع الطالب مالبسھم الخاصة بالخروج في خزانة المدرسة قبل الحصة األولى. •
ال تتحمل المدرسة أي مسؤولیة عن النقود والھواتف المحمولة والمتعلقات الشخصیة األخرى التي  •

 تُركت في مالبس الخروج.
 تكون األحذیة نظیفة في المدرسة. یحتاج الطالب إلى أحذیة بدیلة للتغییر ویجب أن •
 یلزم وجود زي ریاضي قصیر وطویل لحصص األلعاب الریاضیة. •
 یتحمل أولیاء األمور مسؤولیة وصول الطالب إلى المدرسة والعودة إلى المنزل بأمان.  •
لحل المشكالت المختلفة، یُرجى االتصال بنا عن طریق كتابة رسالة عبر البرید اإللكتروني على  •

 المدرسة:  عنوان
• ______________________________________________________________ 


