تعلٌمـات خاصـــة بطـلبـة K.G
2:19 / 2:18
أوال ً :تعلٌمات خاصة بالحضور والغٌاب-:
 -1المحافظة على مواعٌد المدرسة والتى تبدأ فى الســـــاعة  5:45واإلنصراف الســـــــاعة  2:15ماعدا ٌوم الخمٌس
من كل إسبوع ٌكون اإلنصراف الساعة . 2::5
 -2فى حالة غٌاب الطالب لـضرورة قصوى ٌتم ارسال رساله على  School administrationوكتابة سبب الغٌاب.
ٌ -3منع منعا ً باتا ً اإلنصراف من المدرسة إال بعد إنتهاء الٌوم الدراسى وفى حالة اإلنصراف للضرورة ٌتم ارسال الطلبب
على . School Administration
 -4االنصراف فى فترة االمتحانات ٌكون حسب المواعٌد المعلنة فى الجدول.

ثانٌا ً:تعلٌمات خاصة بالناحٌه التعلٌمٌه-:
 -1القٌام باألعمال المدرسٌة والواجبات المكلف بها سواء فى الـ  Bookletاو على  siteالمدرسه فى الموعد المحدد .
 -2إحضار جمٌع األدوات المدرسٌة والـ  Booksوالـ  Bookletsلوضعها فى الـ  Lookerوسٌتم إرسال الكتبب الموجبود
بها  Homeworkفقط.
 -3اإلهتمام بإعداد جدول الطالب الٌومى الموجود على الـ  Websiteو التأكد من إحضاره لكل أدواته و تعلٌمبه اإلعتمباد
على ذاته مع متابعة ذلك.
 -4سٌتم عمل فصول  reinforcementبعد تقٌٌم المستوى التعلٌمً للطالب وابالغ ولى األمر بذلك والٌسمح للطالب
االعتذار عنها أو رفضها حرصا َ على مصلحه الطالب.
 -5ضرورة متابعة ولى اآلمر الـ  Websiteالخاص بالمدرسة حٌث ٌتم إرسال كل ما ٌتعلق بالمدرسة .

ثالثا ً:تعلٌمات خاصة بالناحٌه الصحٌه-:
 -1مراعاة النظافة العامة ( . ) Nails – Teeth – Hair – Shoes – Socks – Uniform
 -2وضع الطعام فى علبة محكمة الغلق (  ) Lunch Boxللحفاظ علٌه وعلى نظافة الحقٌبة مع الحرص على توازن
الوجبة الغذائٌة حرصا ً على صحة أبناءنا( فى حاله إحضار أدوات مائدة تكون بالستٌكٌة).
 -3ضرورة إحضار  Water flaskمحكمة الغلق.
 -4فى حالة إصابة الطالب بنزلة ببرد أو أى مبرم معبدى ٌرجبى إلزامبه بالراحبة لتمبام ال بفاء مبع إببالغ إدارة المدرسبة
وذلك حرصا ً على سالمة جمٌع أبناءنا.
 -5فببى حالببة وجببود حبباالت مرضببٌة خاصببة ٌجببب ارسببال رسبباله الببى  School administrationلمتابعببه الطالببب مببن
قبل  Doctorومراعاه ظروفه .
 -6الٌسمح لألطفال المصابٌن بأمرام معدٌه العوده إلى فصولهم إال بعد قٌام طبٌب المدرسه بالك ف علٌهم والتأكد
من فائهم وإعتماد ال هاده الطبٌه المقدمه من ولى األمر وذلك حرصا ً على سالمة جمٌع أبناءنا .
 -5فبى حالببة إرتببداء الطالببب لنظبارة طبٌببة ٌجببب الحببرص علبى تواجببدها معببه بإسببتمرارع مبع مالحظببة أن تكببون العدسببات
بالستٌكٌة حرصا على سالمته.

رابعا ً:تعلٌمات خاصة بالزى المدرسى -:
 -1اإللتزام بالزى المدرسى طوال العام الدراسى وفى فترة اإلمتحانات .
 -2اإللتزام بنظافة الـ . Uniform
 -3اإللتزام بإرتداء الزى الرٌاضى أثناء حصص الـ . P.E
 -4عدم إرتداء الذهب واإلكسسوار .
 -5ضرورة إرسال الـ  Spare clothesمكونة من (  ) underwear – T-shirt – Pantsلوضعه فً اللوكر.

خامسا ً: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 الضغط على  Smart schoolوإدخال الرقم القومى فى خانة الـ  Usernameوالـ . Password الدخول على الـ  School administrationوكتابة أى استفسار وسٌتم الرد علٌكم .ٌ -3منع اإلتصال المبا ر بالمدرسٌن إال من خالل اإلدارة فقط .
 -4اإللتزام بكتابة الـ  Nameوالـ  Classللطالب على جمٌع متعلقاته .
 -5ضرورة حضور ولى األمر إلى المدرسة فى حالة إستدعاءه فى المٌعاد المحدد و فى حالة اإلعتذار ٌرجى إبالغ إدارة
المدرسة بالسبب عن طرٌق الـ  ( School administrationوفى حالة عدم حضور ولى االمر بناء على االستدعاء
سٌتم اتخاذ الالزم من قبل المدرسة).
 -6اإلبالغ بأي تعدٌل ٌطرأ على بٌانات الطالب وذلك بأرسالها على .Student affairs
 -5إطالع إدارة المدرسة على ما ٌطرأ من ظروف أسرٌة خاصة لتتعامل المدرسة مع الطالب حسب الظروف الجدٌدة.
ٌ -8رجى اإللتزام بالحضور فى الـ .parent meeting
 -9برجاء عدم أرسال اى العاب مع األطفال من أى نوع.

سادسا ً:تعلٌمات خاصة بالباص -:
 -1ضرورة المحافظة على المواعٌد طب ًقا للجدول المحدد الموضوع من ِقبل اإلداره .
 -2عدم إنتظار الباص للطالب أكثر من دقٌقتٌن صباحا ً وذلك لاللتزام بخط السٌر .
 -3عدم السماح للطالب بركوب الباص بزى مخالف للزى المدرسى .
 -4فى حالة التأخٌر على إستالم الطالب آخر الٌوم أو عدم وجود أحد ٌتم إستكمال الدوره والرجوع إلى المدرسه .
 -5فى حالة رغبة ولى األمر عدم ركوب الطالب الباص فى نهاٌة الٌوم ٌتم إرسال طلب للـ School administration
من  accountولى االمر ولٌس الطالب.
 -6اإللتزام بقواعد اآلداب العامه فى التعامل مع السائق والم رفه .
 -5اإللتزام بالمكان المحدد وسماع تعلٌمات الم رفه .
 -8عدم إحتكاك الطالب بزمالئه تجنبا ً لحدوث أى م اكل .
 -9ممنوع منعا باتا ً وقوف أى طالب داخل الباص أو إخراج األٌدى أو الرأس من باك الباص .
 -1:ضرورة اإللتزام بالمحافظه على نظافة الباص وعدم تناول أى مأكوالت أو م روبات به.
 -11فى حالة وجود أى كوى بخصوص الباص ٌتم إرسالها عن طرٌق موقع المدرسة واتباع نفس الخطوات السابق ذكرها.
 -12فى حالة تكرارعدم اإللتزام بالتعلٌمات المذكوره عالٌه سٌتم إتخاذ اإلجراء الالزم من ِقبل اإلداره قد ٌصل إلى حد الفصل
من الباص.

إدارة المدرسـة

ٌتم زٌارة  Siteالمدرسة على ببكة االنترنبت ٌومٌبا ً حٌبث سبٌتم رفبع كافبة البـ Flyers
والـ  Sheetsوالتعلٌمات والجداول والتقارٌر .
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E-mail : info@diamondschool.net
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