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 المسئولية   المشتركة التربويه  االتفاقية 
  ٢٠٢٠/  ١٠/٩التعليمية بتاريخ   اإلدارةبقرار مجلس تم التصديق عليها                          

 
 

 بميالنو    Cinque Giornateالتعليمية  المؤسسة

 
بمجال التعليم   الخاصة  الشرعية وحد للقوانين النص الم ١٩٩٤لسنه  ابريل  ١٦  ،٢٩٧رقم   للمادةرجوعا 
 ; مستوياتهابجميع المدارس علي مختلف  والمتعلقة 
 ليه المدرسة; قانون استقال ١٩٩٩لسنة   مارس  ٨،  ٢٧٥رقم   ةللماد  رجوعا
التفويض  و  ةوالمعرفيالتعليمية   ةاعاده النظر في المنظوم  لسنه٢٠١٥يوليو   ١٣  ،١٠٧رقم  قانون ل رجوًعا

 ؛ةالساري  ةاالحكام الشرعي تنظيم  ةإعاد ب
االعداديه   ة والطالبات للمرحل ة طلبلبا ة الالئحة الخاصلتنظيم  ١٩٩٨يونيو لسنه   ٢٦  ، ٢٤٩للمادة رقم   رجوًعا

 ؛ والثانويه
 

القاصرين ومقاومه ظاهره العنف االلكتروني  تشريعات لحمايه   ٢٠١٧مايو لسنه    ٢٩، ٧١للماده رقم   رجوًعا
   .االلكتروني ومقاومة ظاهره العنف   الوقايه، في ٢٠١٧ أكتوبر ، التعليم  التربيه رغبه وزارهواتفاقًا مع 

 في منظومه التعليم المدرسي  لوطنيه التربيه ادخال ماده ا، ٩٢، ماده رقم  ٢٠١٩ أغسطس  ٢٠لقانون  رجوًعا
 

 القانون الموحد لحمايه الصحه والسالمه في مكان العمل  ٨١، ماده رقم  ٢٠٠٨ابريل   ٩لقانون  رجوًعا
القيام  ب ، ١٩رقم  ، ٢٠٢٠مارس   ٢٥قانون ب  المعدل،  ٣٥، ماده رقم  ٢٠٢٠مايو لسنه  ٢٢لقانون  رجوًعا

 ١٩لكوفيد  لوباء الطوارئ لمواجهة حاله بتعديالت عاجله 
 

عاجلة   إجراءات اتخاذ  ٢٢، رقم  ٢٠٢٠ابريل   ٨بقانون  المعدل، ٤١رقم ، ٢٠٢٠يونيو   ٦لقانون  رجوًعا
 ؛ثانويهالالنهائي للمرحله  امتحان  أداءدء واالنتهاء من العام الدراسي وبشأن الب
، مرسل  االحتواء للفيروس في القطاع المدرسي  إجراءات بفرضيه إعادة تشكيل الفنيه الخاصه  للوثيقه اعتبارا

للجلسه القائمة في   ٩٠، محضر رقم   ٢٠٢٠مايو  ٢٨بتاريخ  قطاع الحماية المدنيه   - من اداره الحمايه العلمية 
 ٢٠٢٠يونيو   ٢٢
 

اداره  من مرسلة ", المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد من "وزاره التربيه والتعليم للوثيقة الصادره  اعتباًرا
 ;  ٢٠٢٠يوليىو ٧المدني في وحده االمن   -  الحمايه العلميه
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الخاصه بممارسة   التخطيطوثيقة اعتماد  ،  ٢٠٢٠يونيو  ٢٦بتاريخ  ،   ٣٩رقم  للمرسوم الوزاري    رجوًعا
الخطه  ) ٢٠٢٠/٢٠٢١لسنه  مؤسسات الدولة التعليمية في جميع التربويه و المعرفيه االنشطه المدرسية ، 

 ؛  ( ٢٠٢١/ ٢٠٢٠المدرسيه . 
 

 ؛ ٢٠٢٠يوليو    ٢٣،   ٦٩للقانون الوزاري رقم   رجوًعا
كما هو وارد في   سياسه التعليم عن بعد بتفعيل ،   ٢٠٢٠  أغسطس ٧  بتاريخ  ٨٩للقرار الوزاري رقم  اعتباًرا
 ؛ ٢٠٢٠يونيو٢٦بتاريخ  ٣٩رقم  الوزاري القرار 

 
الحتواء االنتشار  للقواعد االمنيه االحترام في كامل الدراسي لضمان بدء العام الوقائية  لإلجراءات  بالنظر

 ٢٠٢٠  أغسطس ٦،   ١٩  –لمرض كوفيد  
 

،   ٢-كوفيد -انتشار فيروس سارس  م للوقايه ولعد من قبل المؤسسه التعليمية  االحتيطات المتبنيه  رجوًعا الي 
الواجبات والحقوق لكافه  د يتحد بدورها تقوم ب والتي  اخري ساريه  إجراءات وأي العامه  للمدرسه   اإلجراءات 

 ولكل العاملين بالمدرسة. وألسرهم الطلبه  
 

  في المدارس ٢-كوفيد -سارسالوقائية لتجنب انتشار مرض  واإلجراءات لمالحظات ل االعتبار  وأخذا في 
مكاتب  كل بمساعده العلمي   - يالفن  حث لجنه الببواسطه الصادره ،  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠والمكانية بدء السنه الدراسيه 

 ٠المختلفه اإلقليمية المدارس 
 

أجتماع    المعتمده من قبل  ٢٠٢٢ –  ٢٠١٩ليمي للبرنامج التعاالعتبار احتياجات الخطه الثالثيه  وضعًا في
  ١٢بتاريخ  ٩/٢م  ، قرار رقبقرار نفس المجلس  عدلهوالم ٢٠١٨ديسمبر   ١٩يخ  بتار مجلس اداره المدرسه  

 ؛  ٢٠١٩ديسمبر  
 

  ٢- كوفيد -للحد من انتشار مرض سارس  االحترازية  اإلجراءات ضمان تفعيل االساسيه هي  الحاجة وتأكيًدا ان 
 تاحه؛ م امكانيتها الوطبيعه البيئه المدرسيه  اخذا في االعتبار  ،
 

حقوق  التعليمية ومراعاه  المساواةاحتراما لمبدأ ولجميع الطالب االعتبار اهميه ضمان حق التعليم  وضعًا في
 الطلبه ذوي االحتياجات الخاصة ؛ 

 
مع  اهميه التعليم وجها لوجه ومحاوله المدرسه لتوفير اكثر عدد ممكن من ساعات الحضور االعتبار وضعا في
 الحصص المدرسية ؛  إلقامه مساحات مناسبه  و  فصول و  ها من اشخاص إمكانيات مع ما يتوافق 

 
يتطلبان التعاون  ولذلك بالتعقيد والنمو المستمر    يتميزونالنظم المعرفيه والتعليمية االعتبار ان  وضعًا في

 المؤسسه التعليميه بأكملها ؛  االسره وو  المدرسهو الطالب  المستمر من قبل 
 
ماديه  و  بشريه  وارد ظم ملئ بم بل هي عباره عن مجتمع منالمدرسه ليست مكان للتعلم فقط ان  مالحظةبو

 لقواعدها. واحتراًما  تفاعال و حفاًظا و   تحسينا و تنظيم معقد تطلب ت لذلك ادارتها و وغير ماديه 
 
 
 
 



 
 
 

 

   اتفاقيه مع عائلة الطالب/الطالبه 
 علي تنصاالتفاقية هذه         

 
 

 باالتي: المؤسسه التعليميه تلتزم 
 
  الدستور مبادئ احترام بما يتوافق مع ،  األفكارعلي تعددية منفتحة   مميزه، علومات حضاريه ومهنيه م تقديم .1

 . واالمكانيات الفرديهويه اله و
تعليمية  الحفاظ علي تقديم خدمه  للجميع، للفرد، مبنيه علي مبدأ المساواه تحث علي النموالمتكامل يئه  توفير ب  .2

مع قدراتهم  بما يتوافق المستوي التعليمي لكل طالب وطالبه دعم و خ تعليمي هادئ افي ظل من عاليه الجوده
 . لتحصيل الدراسيا للوصول الي زم الومع الوقت ال

المواهب  تشجيع  وأيضا المدرسه  النجاح التعليمي ومقاومه تركللتحسين ، بهدف تشجيع تقديم مبادارات  .3
 والمتفوقين. 

  أصحاب لالشخاص التعليم وضمان حق   للطلبه والطلبات ذوي االحتياجات االخاصهدعم االندماج الكامل  .4
 المشاكل التربويه 

حماية    فيوذلك بالتعاون مع المؤسسات المحليه الجانب  ب اللطالالترحيب واالندماج تشجيع مبادارات  .5
 لجميع المواد الدراسيه. فرديه  وتقديم برامج دراسيهالثقافيه  هويتهم 

تفعيل  من خالل  أيضاوذلك وصحه الطالب  رفاهيه   الحفاظ علي  تهدف اليرات  وتفعيل دورالتفكيتحفيز .6
 والدعم للشباب. التواصل وخدمات االستماع 

 ووسائل التقييم. اهداف التعليم في صياغه وتقديم ضمان الشفافيه  .7
قه مستمره مع االسره  االحتفاظ بعالوالعمل علي وتقديم المعلومات في الوقت المناسب    ضمان الشفافيه .8

 وحفاًظا علي خصوصيتها. 
 
 
 

 :االسره االلتزام بالتالي  علي
 

  الخيارات التربويه والتعليميهبما يتوافق مع   مع المعلمسلوك تعاوني متبادل في الحوار،  إيجابيخلق مناخ   .1
 . لةالمحدد من قب  منهج التدريس اختيار ومع حريه المشتركه  

 وقواعدها.   المدرسهالمتبنيه من قبل ثيه علي الخطه الثال  واإلطالع المنظومه المدرسيه ، معرفه  .2
 . من خالل حضور االجتماعات الحياه المدرسيه المشاركه الفعاله في  .3
 بانتظام.  واالشتراك في االنشطه المدرسيه للمدرسه  علي مواظبه الحضور   األطفال تشجيع  .4
 ماتم دراسته في المدرسه. علي الدراسة وعلي تطبيق  األطفال تشجيع   .5
وعلي   علي االستيعاب الدراسيو الدراسي  األداءاالستعالم عن ومستمره مع المدرسه  الحفاظ علي عالقه  .6

علي التنبيهات المنشوره  واإلطالع الدائم  المدرسين  من خالل المقابالت مع سلوك الطلبة والطالبات 
قنوات  اوعبر رساله علي االميل االلكتروني والسجل االلكتروني للمدرسة أو من خالل ارسال عبرالموقع  

 االتصال الخاصه بالمدرسه. 
 
 



 
 
 

 علي الطلبه االلتزام باالتي:  
 
 

و معرفه لوائح  ثيه الخاصه بالدوره التعليميه  ثاللتنظيم المدرسي، باإلطالع علي الخطه ال التعرف علي ا .1
 المدرسه.

وموظفي المدرسه  عالقات مبنيه علي التعاون مع المعلمين   أقامه  المشاركه الفعاله في الحياه المدرسيه ، .2
 ومع زمالء الدراسه. 

 الرسميه. مع مراعاه االلتزام بالمواعيد  أنواعها كافه للحصص واالنشطه المدرسيه بالحضور بانتظام  .3
 المتخذه من قبل المدرسه . ابالغ االسره بكل التنبيهات والمبادرات  .4
  زميالت ال ومع الزمالء و العاملين في المدرسه  مع  والسلوك في التعامل والتحدث السير  الحفاظ علي حسن  .5

 ئه المدرسيه. المناسبه للبيااللتزام بإرتداء المالبس و
علي الطالب تنظيم  و  المقررهأداء الواجبات المدرسيه في العمل المدرسي وبجديه الدراسه واالنتظام االلتزام  .6

 بحياته المدرسيه و الدراسيه. الخاصه التي ال تمس بصله   تهوانشطاهتماماته 
 ومراعاة العمل بها. التنظيمية وارشادات السالمة   اإلجراءات التعرف علي  .7
 وعدم الضرر بممتلكات المدرسه. وااالدوات والوسائل التعليميه   والمعدات  احترام المبادئ والمفروشات  .8
مناخ من  المدرسيه وجعلها اكثر جمااًل و ترحيبا والمساهمه في خلق في مسئوليه االهتمام بالبيئة المشاركة  .9

 وتنميه حب االستكشاف والمعرفه. الرفاهيه والصفاء في العالقات 
 
 
 

 : المؤسسة التعليميه عليها االلتزام بما يلي
 

 لكتروني . دورات معلوماتية للوقايه من ظاهره العنف والعنف اال تنظيم .１
 . والمسئول لالجهزه االلكترونيه والتقنيات الحديثه تحفيز االستخدام الواعي .２
أشراك الجمعيات والهيئات  للجميع من خالل االحترام و ومرحب ، مبني علي الثقه خلق مناخ مدرسي هادئ .３

 بالمنطقة . المتخصصه المتواجده 
تروني و  لها عالقه بالعنف والعنف اااللك،  وان كانت طفيفة، المالحظه بعنايه للتعرف علي أي ظاهره .４

 من صعوبات اجتماعيه. متابعه الحاالت التي تعاني 
 
 
 

 بما يلي : وعلي االسره االلتزام 
 

 الخاصه بالمؤسسة التعليميه. البرنامج التعليمي والقواعد واللوائح  معرفه و قبول   .1
أيًضا في استخدام  بالمسئولية التي تحث علي االستقاللية وااللتزام المبادرات المدرسيه دعم و تعزيز  .2

و العنف  بهدف الوقايه والسيطره الكامله علي ظواهرالعنف  االلكترونية والتقنيات الحديثه االجهزه 
 االلكتروني 
 

 المقدمه من قبل المدرسه. التي تهدف الي الوقايه  الشروحات المشاركه في االنشطه و .3



ني واي حاالت  حاله عنف وعنف الكترو أي المختصه عند ظهور للمدرسه والسلطات الفوري  اإلبالغ  .4
 انتهاك حقوق القاصرين. اخري تستهدف 

 التصحيحية التي تقررها المدرسه.  اإلجراءات في تطبيق  األبناء دعم ومرافقه  .5
 ئوليه التربويه المشتركه الموقعه من قبل المدرسه. فيما يخص اتفاقيه المس األبناءمع  المشاركه والمناقشة  .6
 
 
 

 تتعهد التالميذ باآلتي: 
 

 عبر شبكه اإلنترنت. عند التواصل  والئق  محترم   أسلوب استخدام  .１
واستخدامها  هاتف محمول( وفقًا لقواعد المدرسه   - تابليت  – م االجهزه االلكترونية ) حاسب ألي استخدا .２

 وبعد الحصول علي أذن السماح من المعلم المختص. فقط ألغراض تعليمية 
لها أو شهود عيان   ضحيهسواء كانوا حوادث عنف أوعنف الكتروني بأي   األمورإبالغ المعلمين واولياء .３

 عليها. 
،  بعينه   التي تدفعهم علي تبني سلوك األسباب مهم ومساعداتهم والعمل علي استيعاب قبول االخرين واحترا.４

ومضايقه  التواصل االجتماعي بهدف تشويه السمعه واهانه  استخدام االجهزه اااللكترونيه ووسائل تجنب 
 جرائم يعاقب عليها القانون. ي انها بأن بعض السلوكيات تصنف علاالخرين ، مع العلم  

سلوك غير الئق وغير ملتزم  التوسط المتخذه من قبل المدرسه في حاله ظهور  إجراءات قبول وتنفيذ  .５
 بالقواعد المدرسيه 

 
 

 
وفيد  كورونا فيروس ك ووباء  ٢ - كوفي  - باجراءات احتواء ومقاومه ومكافحه انتشار مرض سارسفيما يتعلق 

– ١٩ 
 

 المدرسه بما يلي: تتعهد 
 

  ، األطباء المتخصصين ، الجهات المحليه مع مسئولي خدمه الحمايه والمقاومة من االمراض لقاءات تنظيم  .１
الطوارئ الصحية  للدعم في حاالت  ١٩هيئة حقوق العاملين ووحده كوفيد ، مسئولي االمن، المسئول عن 

 خاطر العدوي . تفعيلها الحتواء مالتي يجب وتعدده الم اإلجراءات بهدف تقييم 
لمكافحه واحتواء انتشار  تفعيل اإلجراءات الالزمه وللبروتوكول التنظيمي  ضمان التنفيذ في الوقت المناسب .２

لكيفيه  تنبيهات الهيئات المحليه للدعم( في المدرسه باعطاء التعليمات المحدده ) بناء علي  ١٩وباء كوفيد  
 تطهير مباني المدرسه. 

 الدراسيه لضمان التباعد االجتماعي. تحديد وتنظيم المقاعد في الفصول .３
 . الدراسيهاثناء الحصص وطرق تهويه الفصول  أوقات  مكان( طبيعه المع االخذ في االعتبار )تحديد .４
 ظفات االالزمه للتعقيم. توفير المن.５
 داخل المدرسه.  تعليقهاوالالفتات ليتم  اعداد الملصقات  .６
 الي المدرسه وكيفية التحرك بداخلها.تنظيم طرق أمنه للدخول .７
توفر المعلومات لموظفي  و التدريب  إجراءات وكيفيه طرق الوقايه وتعزيز فيما يتعلق بخطر العدوي  .８

 واسرهم. المدرسه وللتالميذ 
 الحضور المدرسي.   إيقافعن بعد في حاله االلكترونية الالزمه لتفعيل التعليم   األدوات الحصول علي .９

 
 



 
 علي االسره االلتزام بمايلي:

 

  ١٩كوفيد قبل الذهاب الي المدرسه وفي حاله وجود اعراض متعلقه بمتابعه يوميا الحاله الصحيه للتالميذ  .１
والتزام    عليهم عدم الذهاب الي المدرسهبرد، التهاب بالعين ، سعال الخ...(  )ارتفاع في درجه الحرارة ، 

في  االرشادات والتعليمات المتعارف عليها والقيام بإتباع  المتخصص علي الفورالطبيب  وإبالغ المنزل 
اعرض صعوبه في التنفس أو ارتفاع في درجه  يجب علي أي شخص يعاني من .  ١٩حاله االصابه بكوفيد  

 االلتزام بالمنزل.  ٣٧.٥ثر من الحرارة اك
ظهور اعراض تنفسيه مفاجئة أو ارتفاع في درجه  الذهاب الفوري الي المدرسه الستالم الطالب في حاله .２

 . المدرسهالمقرر من قبل خدمه الوقايه والحمايه بالحرارة ، وهذا تنفيذًا للبروتوكول 
 . بغياب الطالب السباب صحيهفورية اخطار المدرسه   .３
 . ١٩بكوفيد بحاله مؤكده باصابتها  طالب لل في حاله االختالط المقرب ابالغ مدير المدرسه علي الفور  .４
تزام بالتوقيت  االلوخروجهم من المدرسة وبشان مرافقه الطالب المقرره من قبل المدرسه  واعد احترام الق  .５

 .  المخصص لدخول وخروج كل فصل دراسي 
الفصول و باألخص من خالل   بممثلياالطالع الدائم لمبادرات المدرسة من خالل االتصال   الحفاظ علي .６

 والموقع المدرسي يوميا. السجل اإللكتروني زيارة 
 احترام القواعد المخصصة للتواصل مع المكاتب اإلدارية . .７
مرحلة النمو الشخصي  دعم وتقوية اكتساب االستقاللية الشخصية والشعور بالمسؤولية لدى أطفالهم في .８

 . والتعليمي للطالب 
 تشجيع )إذا دعت الحاجة( مشاركة األطفال للتعليم عن بعد.  .９
تشجيع االستخدام الصحيح لألجهزة اإللكترونية المقدمة ألطفالهم سواء داخل المدرسة أو خارجها   .１０

 . من قبل المدرسة الموضوعة توافق مع القواعد بالالتربوي   هم ر والقيام بدو
 ة ولو عن بعد في اللقاءات المنظمة من قبل المعلمين. المشارك .１１
 . مع المؤسسة التعليمية الموقعة بعرض ومناقشة ومشاركة االتفاقية التعليمية  أطفالهم مع  القيام  .１２

 
 
 

            : على الطالب االلتزام بما يلي
 

  اتباعو  19المتعلقه بوباء كوفيد احترام جميع القواعد الجارية والمتعلقة بشأن حالة الطوارئ الصحية  .1

 . التوجيهات الصادرة من المدرسة
اإلصابة  ب   المدرسة على الفور بالتغييرات الصحية الخاصة بأطفالهم والتي يمكن أن تكون متعلقةر اطخأ .2

المتبع  للبروتوكول وفقًا   ...(السعال الخ، التهاب العين، برد ،  ارتفاع في درجة الحرارة )  19بمرض كوفيد 

 . تجنب انتشار العدوىل
 
 

 
 
 

  مشاركة واحترام هذا البروتوكول من قبل المجتمع المدرسي بأكمله يمثل العامل األساسي الذي ال يمكن 
 . العودة للمدرسة بطريقة آمنه لضمان  االستغناء عنه

 
 



 
 

 مع وجود المعلم  متزامنةفيما يتعلق بالترتيبات الدراسية سواء بطريقة متزامنة او غير 
 
 

      على المؤسسة التعليمية االلتزام بما يلي: 
 
لحفاظ على التواصل مع  ا وهو  (حتياجالفي حالة ا  (هدف رئيسيب  G Suiteالقيام بتفعيل المنصة اإللكترونية   .1

استمرارية  المدرسة ولضمان  ع دعم الترابط االجتماعي والشعور باالنتماء إلى مجتملهم ميذ وأسر التال
 التعليم. 

المواد الدراسية بهدف تبسيط األهداف المقررة وبدون المساس    مناهج  الشروع في إعادة صياغة جميع  .2
 . مستوى النمو المعرفي المطلوب بتحقيق 

اهتمام خاص للطالب ذوي االحتياجات الخاصة والطالب ذوي االحتياجات التربوية سواء من لديهم   إعطاء .3
وتعليق الدراسة بالمدارس ال يجب أن يتبعه إعاقة في اندماج الطالب ذوي  .  أوال  معتمدة تثبت ذلكشهادة 

 . رها االحتياجات السابق ذك
  و   الدراسيةفي اثناء توقيت الحصص غير متزامنة مع وجود المعلم  او تنظيم الدروس بطريقة متزامنة .4

 . العامل التحفيزي لالندماج في المجتمع  وذلك بتعزيز  على تشجيع الطالب للمشاركة الفعالة  العمل
على المنصة اإللكترونية بحيث يتمكن   الدراسية  بموادهالتعليمية الخاصة لزمات المادخال على كل معلم  .5

   .  الطالب من الرجوع إليها 
عن مستوى  و الغياب االت المنصة اإللكترونية واإلبالغ عن ح  عليونشاط التالميذ   مشاركهمتابعه  .6

 مشاركاتهم           
 . عن بعد   أن كاناألسر بمستوى الطالب وتفاعلهم بغرض مشاركة اآلباء في العمل التربوي و م إعال .7
 
 

 
 بما يلي:   األسرةتلتزم 

 
المشاركة   مساعدة المدرسة في دعم النظام سواء بطريقة متزامنة او غير متزامنة مع وجود المعلم و ضمان  .1

 ي. حضور المدرسلل مماثله جدية ب  والتعامل   ألبنائهمالمنتظمة 
على الطالب أن يكون مسؤوال عن األنشطة التي تتم من خالل حسابه الشخصي والحفاظ على سرية   .2

 . فقدها ه اإللكترونية واإلبالغ الفوري في حالللمنصة ي الدخول البيانات المستخدمة ف
  ، في حالة استخدام نفس الجهاز من قبل اكثر من شخص  ، االنتهاء من القيام باألنشطة التعليمية بعد   ،تأكد ال .3

عن  ه أن الطالب قد قام بإغالق الحساب اإللكتروني المخصص له من قبل المدرسة وذلك لتجنب استخدام
 . لدخول إلى شبكات اجتماعية لمن أفراد األسرة   ي فرد أ من قبل الطالب أو سواءطريق الخطأ 

لسنة   279رقم  الئحة  األوروبياالتحاد لالئحة قوانين لبيانات الشخصية وفقا استخدام اإقرار بإمكانية  .4

2016  
بطريقة مباشرة  سواء يكون ابنائكم على علم بها غير صحيحة والتي   او الئقة  اإلبالغ عن أي سلوكيات غير .5

 . أو بطريقة غير مباشرة 
 
 
 
 
 



 
 يتعهد التالميذ بما يلي: 

 . التعليميةاتباع التعليمات المعتمدة من قبل المعلمين من أجل إتمام العملية  .1
التعلم عن بعد سواء بطريقة متزامنة او غير متزامنة مع وجود  ومسؤولة في  اده  المشاركة بطريقة ج  .2

   .المعلم
واإلبالغ    منهم الموجه مع احترام لتعليمات  الواجبات واألنشطة الدراسية المقررة من قبل المعلمين سالار .3

 . الفوري عن أي صعوبات تواجههم بما يسمح للمعلمين إعطاء الحلول البديلة
 مناسبه.  المشاركة في دروس البث المباشر والتحلي بسلوكيات   .4
 . الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بالطالب  .5
 . الخروج من الحساب اإللكتروني المدرسة بعد الحصص الدراسية  .6
 . ركة دروس البث المباشر تسجيل اومشا  يجب ال   .7
 . المناقشة عبرالحساب اإللكتروني  جديهاحترام   .8
 .  بالتدخل الالزم   همأو تعليمية يجب أخبار المعلمين بذلك بما يسمح ل  هفي حالة وجود صعوبات فني  .9

 
 

 : عدم التزام الطالب بهذه االتفاقية يتم اتخاذ اإلجراءات اإلدارية التالية ةفي حال
 
 : القيام بإعطاء إنذار مكتوب عبر السجل اإللكتروني في الحاالت التالية  
 
 . أوقات الدخول على المنصة اإللكترونية في حالة التعلم عن بعد  عدم االلتزام بمواعيد دخول المدرسة أو .1
 . الواجبات المدرسية المقررة من قبل المعلمين عدم أداء  .2
في التعامل مع الزمالء والمعلمين  هجومية  ذات طبيعه  وأالئق  سلوك غيرالقيام ب او  فاظ استخدام ال  .3

 . والعاملين بالمدرسة
 .  ١٩-عدم االلتزام بقواعد الوقاية والحد من انتشار وباء كوفيد   .4
 . المشاركة في عملية التعلم عن بعد ثناء الئق في ا  تبني سلوك غير  .5
يتم السحب الفوري للهاتف المحمول وتسليمه للمدير إذا تم استخدامه من قبل الطالب بطريقة خاطئة خالل    .6

 . مدرسيال ساعات الحضور 
 
 
 

  ،مديرالمدرسةطاربعد اخ ، اإلنذارالمكتوب يحق لمجلس الفصلارسال  وفي حال عدم تغيير السلوك برغم   
وسيكون اتخاذ العقوبات   (إذا تطلب الوضع الصحي ذلك في حاله عبراإلنترنت ) الطالب  أسره  استدعاء

االجتماعي وإيقاف     حسن السلوكواستعادة  أنشطة تعليمية تهدف إلى التأمل  ،واجبات إضافيةمثل ) اإلضافية 
 ( األنشطة المدرسية

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 واعتماده   ته ءقراتم  
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