تعلٌمـات خاصـــة بالطـلبـة
2019 / 2018
على جمٌع الطالب بالمدرسة إتباع التعلٌمات واللوائح الداخلٌة بالمدرسة وسوؾ ٌتا
تطبٌق القوانٌن الوزارٌة فى حالة وجود أى مخالفات من الطالب

أوال ً :تعلٌمات خاصة بالحضور والؽٌاب-:
 -1المحافظة على مواعٌد المدرسة والتى تبدأ فى الســـــاعة  5:45واإلنصراؾ الســــــــاعة  2:35ماعـدا ٌـوا الخمـٌ
من كل اسبوع ٌكون االنصراؾ الساعة . 2:5
 -2فى حالة ؼٌاب الطالب تطبق اللوائح المعمول بها .
ٌ -3منع منعا ً باتا ً اإلنصراؾ من المدرسة إال بعد إنتهاء الٌوا الدراسى وفى حالة اإلنصراؾ للضرورة ٌتا ارسال الطلب
على . School Administration
 -4بخصوص  Quizاالسبوعى أو فى حالة وجود تقٌٌا شهرى أو ٌ mid termمنع إعادة أى إختبار فى حالة الؽٌاب
إال إذا كان بسبب قهرى تقبله إدارة المدرسة واحضار ما ٌثبت ذلك فى خالل اسبوع من تارٌخ الـ . Evaluations
 -5االنصراؾ فى فترة اإلمتحانات ٌكون حسب المواعٌد المعلنة فى الجدول .

ثانٌا ً:تعلٌمات خاصة بطابور الصباح-:
 -1اإللتزاا بحضور الطابور الصباحى ٌومٌا ً.
 -2المشاركه الفعاله فى السالا الوطنى .
 -3الٌسمح بإى كالا أوحركه أو وضع األٌدى فى الجٌوب .
 -4ال ٌسمح بأكل اللبان فى الطابور .

ثالثا ً:تعلٌمات خاصة بالتواجد فى الفصل-:
 -1المحافظه على أثاث الفصل وعدا التعدى على وسائل اإلٌضاح وفى حالة مخالفة ذلك ٌتا تطبٌق قاعدة "من أتلؾ شئ
علٌه إصالحه"إضافة إلى الجزاء المقرر .
ً
 -2عدا الصعود للفصل قبل بدء الٌوا الدراسى و النزول مباشرة بعد إنتهاء الٌوا الدراسى .
 -3عدا الخروج من الفصل أثناء الحصه بدون إذن من المدر أو المشرفه .
 -4عدا التحدث مع الزمالء فى الفصل أثناء الشرح أو أثناء اإلمتحانات .
ٌ -5منع إرتفاع الصوت فى الحصة أو مع المعلا.
 -6ممنوع مضػ اللبان أو تناول أى مأكوالت أو مشروبات أثناء التواجد فى الفصل .
 -5فى حالة مخالفة اى من التعلٌمات السابقة ٌتا التعرض للعقاب وتطبٌق الئحة اإلنضباط المدرسى حسب القرار
الوزارى .

رابعا ً:تعلٌمات خاصة بالناحٌه السلوكٌه-:
 -1إحتراا الرأى والرأى اآلخر .
 -2عدا التحدث بأصوات عالٌه كذلك عدا إستخداا األلفاظ ؼٌر الالئقه داخل الفصل وخارجه.
 -3عدا إثارة المشاكل بٌن الزمالء أو التشاجر أو إستعمال العنؾ .
 -4اإللتزاا بالتعلٌمات الخاصه بالرحالت وبقواعد اآلداب العامه مع جمٌع العاملٌن بالمدرسه.
 -5المحافظة على جمٌع مرافق المدرسه وكذلك ٌمنع العبث بصنابٌر المٌاه أو مفاتٌح الكهرباء .
ٌ -6منع الجرى خارج الفصل و إتباع النظاا فى النزول إلى الـ  Breakوالصعود منه .

 -5فى بداٌة الٌوا الدراسى ٌسلا الطالب الموباٌل إلى مشرفة الدور وٌتا إستالمه بعد إنتهاء الٌوا الدراسى وفى حالة
مخالفة ذلك تتا مصادرته ولن ٌتا إعادته للطالب نهائٌا ً وتسلٌمه لولى األمر فى نهاٌة العاا .
 -8فى حالة مخالفة اى من التعلٌمات السابقة ٌتا التعرض للعقاب وتطبٌق الئحة اإلنضباط المدرسى حسب القرار
الوزارى .

خامسا ً:تعلٌمات خاصة بالناحٌه التعلٌمٌه-:
 -1اإلنصات الجٌد للمعلا .
 -2القٌاا باألعمال المدرسٌة والواجبات المكلؾ بها سواء فى الـ  Bookletأو على  Siteالمدرسة فى الموعد المحدد .
 -3ضرورة متابعة ولى اآلمر الـ  Websiteحٌث ٌتا إرسال كل ما ٌتعلق بالمدرسة.
 -4إحضار جمٌع األدوات المدرسٌة الـ  Bookوالـ  Copybookوالـ  Bookletلوضعها فى الـ  Lockerوسٌتا ارسال
الكتب الموجود بها  H.Wفقط .
 -5سٌتا عمل فصول  reinforcementبعد تقٌٌا المستوى التعلٌمً للطالب وال ٌسمح للطالب اإلعتذار عنها أو رفضها
حرصا ً على مصلحه الطالب.
 -6درجات اعمال السنة تشمل .
 Evaluations.Quizzes -

.H.W -

Site sheets -

Activities -

oral assessment -

 .Attendance, behavior and appearance - 5فى حالة مخالفة اى من التعلٌمات السابقة ٌتا التعرض للعقاب وتطبٌق الئحة اإلنضباط المدرسى حسب القرار
الوزارى .

سادسا ً:تعلٌمات خاصة بالناحٌه الصحٌه-:
 -1مراعاة النظافة العامة ( . ) Nails – Teeth – Hair – Shoes – Socks – Uniform
 -2الٌسمح لألطفال المصابٌن بأمراض معدٌه العوده إلى فصولها إال بعد قٌاا طبٌب المدرسه بالكشؾ علٌها والتأكد من
شفائها وإعتماد الشهاده الطبٌه المقدمه من ولى األمر وذلك حرصا ً على سالمة جمٌع أبناءنا .

سابعا ً:تعلٌمات خاصة بالزى المدرسى -:
 -1اإللتزاا بالزى المدرسى طوال العاا الدراسى وفى فترة اإلمتحانات .
 -2اإللتزاا بنظافة . Uniform
 -3اإللتزاا بإرتداء الزى الرٌاضى أثناء حصص الـ . P.E
 -4عدا إرتداء الذهب واإلكسسوار أو وضع . Make up
 -5ضرورة إرسال  Spare clothesلطلبة مرحلة  Prim.1لوضعه فً اللوكر .

ثامنا ً:تعلٌمات خاصة بالمتابعة المنزلٌة مع المدرسة -:
 -1ضرورة متابعة الـ ٌ Websiteومٌا ً لإلطالع على كل جدٌد ٌطرأ فى المدرسة.
 -2فى حالة وجود أى إستفسار خاص بالعملٌة التعلٌمٌة أو مالحظة ٌجب إتباع الخطوات التالٌة-:
 الدخول على موقع المدرسة WWW. Diamondschool.net الضؽط على  Smart schoolوإدخال الرقا القومى فى خانة الـ  Usernameوالـ . Password الدخول على الـ  School administrationوكتابة أى استفسار وسٌتا الرد علٌكا .ٌ -3منع اإلتصال المباشر بالمدرسٌن إال من خالل اإلدارة فقط .
 -4اإللتزاا بالتوقٌع على درجات الـ  Quizzesو أى . Evaluations

 -5اإللتزاا بكتابة الـ  Nameوالـ  Classللطالب على جمٌع متعلقاته .
 -6فى حالة توزٌع أى ٌ Revision Sheetتا تسلٌا الطالب نسخة واحدة فقط وال ٌسمح بإعطاءه نسخة ثانٌة .
 -5ضرورة حضور ولى األمر إلى المدرسة فى حالة استدعاءه فى المٌعاد المحدد و فى حالة اإلعتذار ٌرجى إبالغ إدارة
المدرســة بالسبب عن طرٌق ( School administrationوفى حاله عدا حضور ولى األمر بناء على االستدعاء
ٌتا اتخاذ الالزا من قبل المدرسة ).
 -8إبالغ إدارة المدرسة بأي تعدٌل ٌطرأ على بٌانات الطالب وذلك بإرسالها على . Student affairs
 -9إطالع إدارة المدرسة على ما ٌطرأ من ظروؾ أسرٌة خاصة لتتعامل المدرسة مع الطالب حسب الظروؾ الجدٌدة.
ٌ -10رجى اإللتزاا بالحضور فى . parent meeting

 -11فً حالة الرؼبة إلعادة تصحٌح إمتحان نصؾ العاا او آخر العاا فقط ٌتا إرسال طلب بذلك على
 School Administrationوٌكون بحد أقصى مادتٌن وذلك فً موعد أقصاه إسبوع من تارٌخ إستالا
الــ . Report

تاسعا ً:تعلٌمات خاصة بالباص -:
 -1ضرورة المحافظة على المواعٌد طب ًقا للجدول المحدد الموضوع من ِقبل اإلداره .
 -2عدا إنتظار الباص للطالب أكثر من دقٌقتٌن صباحا ً وذلك لإللتزاا بخط السٌر .
 -3عدا السماح للطالب بركوب الباص بزى مخالؾ للزى المدرسى .
 -4فى حالة التأخٌر على إستالا الطالب آخر الٌوا أو عدا وجود أحد ٌتا إستكمال الدوره والرجوع إلى المدرسه .
 -5فى حالة رؼبة ولى األمر عدا ركوب الطالب الباص فى نهاٌة الٌوا ٌتا إرسال طلب لـ School administration
من  accountولى األمر ولٌ

الطالب .

 -6اإللتزاا بقواعد اآلداب العامه فى التعامل مع السائق والمشرفه .
 -5اإللتزاا بالمكان المحدد وسماع تعلٌمات المشرفه .
 -8عدا إحتكاك الطالب بزمالئه تجنبا ً لحدوث أى مشاكل .
 -9ممنوع منعا باتا ً وقوؾ أى طالب داخل الباص أو إخراج األٌدى أو الرأ

من شباك الباص .

 -10ضرورة اإللتزاا بالمحافظه على نظافة الباص وعدا تناول أى مأكوالت أو مشروبات به.
 -11فى حالة وجود أى شكوى بخصوص الباص ٌتا إرسالها عن طرٌق موقع المدرسة واتباع نف الخطوات السابق ذكرها.
 -12فى حالة تكرار عدا اإللتزاا بالتعلٌمات المذكوره عالٌه سٌتا إتخاذ اإلجراء الالزا من ِقبل اإلداره وقد ٌصل إلى حد
الفصل من الباص.

إدارة المدرسة

ٌتا زٌارة  Siteالمدرسة على شـبكة االنترنـت ٌومٌـا ً حٌـث سـٌتا رفـع كافـة الــ Flyers
والـ  Sheetsوالتعلٌمات والجداول والتقارٌر .
02 3583 4444 – 02 3582 5555 – 02 3585 1524
0122 505 9999 – 0100 938 9999 – 011 4041 9999
E-mail : info@diamondschool.net

www.diamondschool.net

