اإلتفاق التعليمي للمسؤولية المشتركة
األهل  ،الطالب و المعلمين يتعهدون بتبادل التصرف الهادئ  ،اإليجابي و المتأني ،جميعاَ ،فيما
يتعلق بدور كل منهم ،و يسعون جاهدين لنجاح التدريب التربوي للطالب بالدرجة األولى.

المدرسة من خالل المدرسين تمنح الطالب و عائالتهم :
*الترحيب  ،و اإلهتمام بمن لديه صعوبة أو احتياجات خاصة لتمنحهم الثقة بالنفس و اإلحترام
المتبادل.
*حوار مفتوح و عالقة ثقه  ،للتشاور مع األهالي و التشارك لتحليل و حل المشكالت إن وجدت.
*تقاسم المسؤولية المشتركة في تعليم القيم.
*اإللتزام بتنسيق اجتماعات منتظمة مع األهالي.

األهالي  ،المسؤول المباشر للتربية و التعليم ألوالدهم  ،مدعوون للمشاركة مع المدرسة في هذا
الواجب المهم  ،لخلق عالقة من التحالف و التعاون مع المعلمين لتبادل اإلحترام و معرفة األدوار.
وفقا َ لذلك في المدرسة المتوسطة من الدرجة األولى  ،و لغرض صحة العام الدراسي و لتقييم
الطالب  ،يطلب الحضور لثالثة أرباع التوقيت السنوي المخصص على األقل و أن التدريب ليس
فقط حق محفوظ من الدستور لكنه التزام بموجب القانون  ،المدرسة تطلب من األهالي تحديداَ :
*تسمح بالتغيب ألسباب مقنعة و التقليص قدر اإلمكان من الخروج و الدخول خارج الموعد.
* التحقق من حل الواجب في المنزل و منحهم المسؤولية و تشجيعهم لتنظيم الوقت و إلتزامات ما بعد
المدرسة.
*المشاركة قدر المستطاع بانتظام و فعالية في اجتماعات المدرسين (مقابالت ـ اجتماعات).
*تدريب األبناء على التصرف الصحيح و إحترام اآلخرين في أي ظرف و أي بيئة.
*التقبل بهدوء و بروح تعاونية اإلستدعاءات المحتملة أو اإلجراءات المتخذة بحق األبناء بهدف
مساعدتهم على النضوج.

نذكركم بأن الحد األقصى لساعات الغياب لصفوف التوقيت العادي هو  472ساعة و لصفوف
التدريب الموسيقي هو  462و ذلك ل  24و  22حصة.
من الطالب المدرسة تطلب :
* احترام قوانين المدرسة بمن فيها من أشخاص  ،زمالء و كبار و اللذين بصحبتهم يتم العمل داخل
المدرسة.
*احترام القوانين الموضوعة من قبل المعلمين لكل صف على حده.
*حضور الحصص بانتظام و المشاركة بشكل إيجابي في األنشطة المدرسية.
*تجنب و اإلعالم عن أي وضع حرج أو ظاهر بلطجة أو تخريب .
*استخدام لغة مناسبة دائما َ للتحدث مع المعلمين  ،العاملين و الطالب.
*تنفيذ األعمال المطلوبة بانتظام  ،سواء في الصف أو في المنزل .

