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 ال�ت�ب المدر�ي للطالب و و�ي االمر

  والتوجيهاتاالرشادات 
  2021/  2020للعام الدرا�ي 

ي الظروف الحال�ة لجائحة ال�ورونا)
 (�ف

 

المدر�ي مع استمرار عمل�ة التعلم وذلك من ع مجتمالالحفاظ ع� سالمة مدارس العرو�ة هو  ان هدف
 ( اض�ة (حصة البث المبا�ث خالل حضور الطالب للحرم المدر�ي وأ�ضا من خالل حضور الحصص االف�ت

 . خالل هذا الوقت العص�ب دون إرهاق الطالب أو أ�همالطرق الممكنة بأفضل  وتنف�ذ ذلك
ا خارطة ط��ق �جب اتباعها حىت كهذە اإلرشادات   نقدم ل�م باألمان  -والطالب  أول�اء االمور  – �شعر جم�ع�

ي  االصابةتخف�ف خطر كذلك والراحة قدر اإلمكان، و 
وس �ف بما  يعالجم نه�بالمدرسة. ولذلك نحن الف�ي

ي ذلك
ف بالمدرسةالطالب وأول�اء األمور ( �ف مل�ة عالنجاح ان �كون ع� قدر من المسئول�ة ال  )والعاملني

 . �ة واستمرارهاالتعلم
 

 قواعد اليوم الدرا�ي 

 بدا�ة اليوم الدرا�ي 
. صباح 8:30صباحا ا�ي  7:30يتم فتح باب المدرسة من الساعة ال  •

�
 ا

 . و�ي االمر �منع دخول و  البوابةفتح بعد  الطالب للمسئول �سل�ميتم  •
ورة ارتداء الطالب لل�مامة.  •  �ف
 عمل فرز حراري ع� جميع الطالب عند دخولهم ا�ي المدرسة.  يتم •
ف للزي المدر�ي او موعد  سيتم •  . طبقا لالئحة االنضباط الحضور  التعامل مع الطلبة المخالفني
ي الساعة  •

 صباح 7:45يبدا طابور الصباح �ف
�
 . االبتدائ�ةمرحلة للمرحلة ر�اض االطفال و لا

. صباح 8:00تبدأ الحصة االو�ي الساعة  •
�
 ا

 

 نها�ة اليوم الدرا�ي 
.  3:00ا�ي الساعة ا� ع�  2:40الساعة  من تفتح البواباتيتم  •  ع�ا�
بعد مرورهم من البوابة الحرار�ة مع ع�ا�  2:40) الساعة 3يتم دخول أول�اء األمور من البوابة رقم ( •

ورة ارتداء ال�مامة    . استالم الطالب من السلم الخاص به عند �ف
ي + مرحلة ثانوي1سلم رقم ( -

 ) او�ي ابتدائئ
ي والمرحلة االعداد�ة) الصف الثالث والرابع 2سلم رقم ( -

 االبتدائئ
ي 3سلم رقم ( -

 ) الصف الخامس والسادس االبتدائئ
ي 4سلم رقم ( -

ي االبتدائئ
 ) الصف الثائف

ي الخروج من البوابة رقم ( •  )4بعد استالم الطالب ير�ب
ي أثن • ام اء تواجد أول�اء األمور بالفناء ير�ب ف ة بو�تم االن�اف  االجتما�ي  التباعد ب االل�ت  عد استالممبا�ث

 العدوي.  االصابةللوقا�ة من وذلك لتجنب التكدس  طالبال
 

 قواعد عامة خالل اليوم الدرا�ي 
 ةأو شهاد ةخطاب رس�ي للبطوالت ال��اض�ه الرسم�ب ال إمن المدرسة  طالب أيلن �سمح بخروج  •

النصف. و وجه قبل الساعة الواحدة و�تم خر  للسكرتار�ةسلم �و  طب�ب المدرسه) تعرض ع�ي ( ةمرض�
 هذا الوقت. لن �سمح بخروجه بعد 
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ي  نتهائهبعد ا او  الدرا�ي اليوم  بدءبعدم تواجدە خارج المدرسة قبل  الطالبع� األ�ة التنب�ه ع�  •
�ف

ي ا تطبيقاي يوم غ�ي مخصص له بالجدول الخاص بمرحلته الدراس�ة مع العلم انه سوف يتم 
لعقاب �ف

ي  الطالب �سبب ةحال
ات مراقبه للطالب  مع العلم داخل او خارج المدرسة ةاي مشكل �ف بوجود كام�ي

 . وذلك لرصد اي مخالفه سور المدر�ي الداخل وخارج 
وأن المدرسة غ�ي وسوف تصادر هذە األش�اء  . وخالفه CDوالـ ا لفالش م�مورىاا باتا احضار �منع منع •

 مسئولة عن فقد أي منها. 
لب و�ذا لزم األمر وجودە مع الطالب ف�جب غلقه طوال �فضل عدم وجود التل�فون المحمول مع الطا •

ي المدرسة 
ة تواجدە �ف ي ف�ت

 وخالف ذلك س�عرض للعقاب االيت
 . لنها�ة اليوم الدرا�ي مع ابالغ و�ي االمر بذلك خذ الم��ا�لأو نصح و�رشاد  : المرة االو�ي  -
ي ع�ي الطالب بعدم تكرار ذلك  خذ تعهد أو اخذ الم��ا�ل لمدة أسب�ع  : المرة الثان�ة -   . كتايب
ي ع�ي و�ي األمر أالم��ا�ل لمدة ترم مع  اخذ  : المرة الثالثة -  . خذ تعهد كتايب

 
 

 
 
 

 

ي  –(حضانات  األ�ام الدراس�ة
 ثانوي) –اعدادي  –ابتدايئ

 �ام الدراسةأ المرحلة

،  تمه�دي ف  األر�عاء، الخم�ساالحد، االثنني

Kg1 الثالثاء، األ ، ف  ، الخم�سر�عاء االثنني

Kg2 الثالثاء، األ ، ف  ر�عاءاالحد، االثنني
،  ب 1 ف  األر�عاء، الخم�ساالحد، االثنني
، الثالثاء، األ ب 2 ف  ر�عاءاالحد، االثنني
، الثالثاء،  ب 3 ف  الخم�ساالحد، االثنني
 ر�عاءاأل، الثالثاء السبت،  ب 4
 األر�عاءاالحد، السبت،  ب 5
،  ب 6 ف  الخم�ساالثنني
 الثالثاءالسبت،  ع 1
 األر�عاءاالحد،  ع 2
،  ع 3 ف  الخم�ساالثنني
 الثالثاءالسبت،  ث 1
 األر�عاءاالحد،  ث 2

 ث 3ِ
سيتم تحد�د جدول ل�ل شعبة دراس�ة، وسوف يتم إخطار الطالب 

 بمواع�د الحضور. 

 ينت�ي تعامل الس�د و� األمر مع اإلدارة والسكرتار�ة بالمدرسة الساعة الواحدة والنصف ظهرا�  -
ي  -

 . المدرسة الطلبة بشئون حالة تغي�ي عنوان الطالب أو رقم التل�فون ير�ب إخطار  �ف
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 السالمة واإلجراءات الوقائ�ة 
 

ورە غس�ل األ  يتم توع�ة الطلبة • بل بالط��قة الصح�حة بعد انتهاء الفسحة و ق�دي بالماء والصابون ب�ف
 . ةجماع�الصعود ا�ي الفصول و بعد االنتهاء من اي أ�شطة 

ات لرفع الو�ي بجميع انحاء المدرسة. يتم  •  وضع بوس�ت
 الطالب .  ةلتوع� المطبوعاتسيتم توز�ــــع بعض  •
 . ورات الم�اەسيتم توف�ي المطهرات بد •
 ة. داخل صناديق القمام ةأمن ةبط��ق ةالتخلص من ال�مامه المستعمليتم  •
ام بعدم المصافحه او المعانقلاإل • ف   ة. داخل المدرس  ة�ت
 يتم  •

�
 )Desk المكتب (ع�ي ة للعالمات الموجود التواجد والجلوس داخل الفصل طبقا

ف المكتب�ة الخاصة دوات منع تبادل األ  •  .  الطالببني
ل و�تم غس مع عدم المشاركة مع الزمالء اثناء الفسحة اب الخاص به�ث تناول كل طالب الطعام واليتم  •

 ال�دين باستمرار. 
ي حال الطالبيتم عزل  •

ي غرفة العزل ض اخر اعر أاي ظهور و أ 38 ا�ي  ارتفاع درجه حرارته ة�ف
بجوار بوابه ي �ف

ي الرئ��ي 1رقم ( ي ر�اض االطفال  و 2البوابه رقم (و )بالمبىف �شف بال المدرسة طب�ب سوف �قوم) بمبىف
 . صل مع و�ي االمر اعليهم والتو 

ي حالة ظهور  المعلم يتم استدعاء رئ�س الدور من قبل •
خالل اليوم  ع�ي أي طالب رض�ةاي اعراض م �ف

  و �عرض ع�ي طب�ب المدرسة.  الدرا�ي 
.  التداب�ي  اتخاذ  سيتم •  للتطه�ي اليو�ي

 . ودورات الم�اەالمدرسة والفصول الدراس�ة تطه�ي  -
  والمكتبات الموس��ت  وغرف الفنونوغرف العلوم  معامل  -

ي  المعدات جميع تعق�م سيتم •
 .استخدام كل  بعد  الدراس�ة الفصول �ف

ي  واضحة إرشادات وضع سيتم •
ف بالنظافة �ف  .لصح�حةا التداب�ي  يتبعون أنهم من للتأ�د  المدرسة للعاملني

امسيتم عمل مسح حراري مع  • ف  الماسك لجميع الزائ��ن عند الدخول ا�ي المدرسة.  بارتداء االل�ت
  والمعامل وغرف اال�شطة ........ الخ.  الفصول جميعالج�دة ل ته��ةال سيتم التأ�د من •
 :الطالب ع� جميع •

 . ثان�ة 20 لمدة والصابون بالماء اال�دي غسل -
 .السعال أو  العطس و�عد  الطعام تناول و�عد  قبل بكل طالببالمعقم الخاص  اال�دي تنظ�ف -
ف  الفم لمس عدم -  .واألنف والعينني

ي  االمنة المسافة ع� الحفاظ سيتم •
كة المجاالت  جميع �ف  .المش�ت

 ركوب حافالت المدارس •
 . يوم�ا  قبل ركوب الطالبحافالت الستقوم المدرسه بتطه�ي  -
ي حافالت المدرسة حرصا ع�ي سالمة الطالب إرتداء ال�مامة�فضل  -

 . �ف
ي حالة إرتفاع وس�سيتم مسح حراري للطالب قبل الصعود ا�ي الحافله  -

منع الطالب من الركوب �ف
 درجه.   38درجه الحرارة ا�ي 
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 الئحة انضباط الطالب

 
 قواعد الزي المدر�ي 

1 
األول ر�اض 

 أطفال
 
�
وزي: يت  ص�فا ت ف�ي    (أ�وا) شـ�ي

�
ت شتاءا وزي : س��ت ش�ي  كح�س���ت  +  ( أ�وا ) ف�ي

اب أب�ض، باإلضافة إ� بنطلون ر�اضه كح� سادة   . حذاء ر�اضة ، �ث

2 
الثائف ر�اض 

 أطفال
 
�
ي :  ص�فا

ت  يت ت :  شتاءً  صفر أشـ�ي  كح�س���ت   +  أصفر  س��ت ش�ي

اب أب�ض، باإلضافة إ� بنطلون ر�اضه كح� سادة   . حذاء ر�اضة ، �ث

 اإلبتدائئ  3
 
�
ت  ص�فا ت شتاءً  أخ�ف : يت شـ�ي  كح�س���ت   +  أخ�ف  : س��ت ش�ي

اب أب�ض، باإلضافة إ� بنطلون ر�اضه كح� سادة   . حذاء ر�اضة ، �ث

 اإلعدادى 4
 
�
ت  ص�فا ت شتاءً  هرىز أزرق  :يت شـ�ي  كح�س���ت   +  أزرق زهرى : س��ت ش�ي

اب أب�ض، باإلضافة إ� بنطلون ر�اضه كح� سادة    . حذاء ر�اضة ، �ث

 الثانوى 5
 
�
ت  ص�فا ي ( كا�ي   : يت شـ�ي

ت شتاءً        )ز�تويف  كح�س���ت   +  كا� ( ز�تويف )  : س��ت ش�ي

اب أب�ض، باإلضافة إ� بنطلون ر�اضه كح� سادة   . حذاء ر�اضة ، �ث

 للمحجبات إ�شارب أب�ض لجميع المراحل .  -ملحوظة : 
ام نرجو  ف ي جميع المدر�ي المطب�ع عل�ة البادج الخاص بالمدرسة ل�ل مرحلة  بالزي االل�ت

مع  ة��ام الدراساأل �ف
ام بالنظافة والمظهر الالئق ف ورة االل�ت . ولن �سمح بدخول للطالب  �ف ف  المخالفني

ف بال �سمح  •  الجي�ف
 القبعاتب ال �سمح •

 بالبنطلونات القطن الض�قة وخطوط أو عالمات. ال �سمح 
 :حذ�ةاأل 
ي �سمح لجميع الطالب بارتداء   ●  . م��ــــح مع ز�ــهم الرس�ي  كو��ث
ي  ’crocs " مثل أخر  حذاءارتداء الصنادل أو أي  ابنك /ابنتكال �جوز  ●

ي الحاالت المرض�ة المدرسة" �ف
 . اال �ف

 

 القواعد الصح�ة
 
 

 الشعر ج�لتجنب استخدام مع شعرهم قص�ي ان �كون �طلب من الطالب الذكور  •
ي كل وقت الذقن�جب أن �كون الطالب الذكور حليق  •

 استثناءاتيوجد ال و  �ف
 . �جب ع� الطالبات الحفاظ ع� شعرهن م��وطا  •
 . او طالبة طالبالشعر ألي  صبغال �سمح ب •
 . ال �سمح بالما��اج أو طالء األظافر  •
ا إ� مصادرة أي مجوهرات و�سل�مهحلق األذن للطالبات وسيتم باستثناء  �سسواراتإ او  ال �سمح بالمجوهرات •

ف الدور. مكتب   م�ث
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ام بالزي المدر�ي  ف  اإلجراءات التأديب�ة لعدم االل�ت
 

 :األو� المرة •
حرمانه سيتم ما ك  بعدم تكرار ذلك هالتحذير والتنب�ه عل�سيتم  ال�امل، المدر�ي إذا لم �أت الطالب مرتد�ا الزي 

 . الفسحةمن وقت 
 

 :الثان�ة المرة •
ي  ەبو�ي امر سيتم االتصال  ال�امل،الزي الرس�ي  عدم ارتداءثان�ة المرة للالطالب  كرر إذا  

خارج طالب الوسيب�ت
 خارج الفصل مع تأد�ة مهامه. الطالب  س�ظل كن،تميو�ذا لم  المدر�ي الزي  و�ي االمر يرسل  حىت الفصل 

 

 :الثالثة المرة •
م إرسال وسيت ەبو�ي امر سيتم االتصال  ،المدر�ي الزي  غ�ي مرتديثالثة المرة للإذا جاء الطالب إ� المدرسة 
ل أو احتجازە  ف  كذلك،ن  كتمالزي الرس�ي المناسب و�ذا لم ي و�ي االمر حىت يرسل خارج الفصل الطالب إ� الم�ف

 طوال اليومخارج الفصل يب�ت الطالب 
 

 :مرات 3أ��� من  •
 مر الطالب المخالفأو�ي إدارة المدرسة مع  اجتماع
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 الحضور/الغ�اب
 

ر  الغ�اب الم�ب
 

ي الحاالت االت�ة: وهذا غ�اب الطالب سبب وضح يإ� المدرسة خطاب رس�ي �سل�م   -
 �ف

ي حاالت  •
  . المستش�ف المرض أو العالج �ف

د وسببه ولو ليوم واح الطالبغ�اب سبب المدرسة شئون الطلبة ب إخطار ع� األ�ة  -
 . حىت تكون المدرسة واأل�ة ع� علم بموقفه 

ورة ابالغ المدرس الطالب(�ف حاله المرض �ظل  - ل حىت يتم شفاءە مع �ف ف سبب  ةبالم�ف
 . التغ�ب واحضار شهادە مرض�ه) 

  . لجميع األ�شطة ال��اض�ة البطوالت الرسم�ة •
 

رالالغ�اب غ�ي   م�ب
 

ر  -  . سيؤثر ع�ي تقي�م الطالب المدرسة إدارة تقبله عذر رس�ي  بدون الغ�اب غ�ي الم�ب
ر الالغ�اب غ�ي  ف�ما ��ي أشكال من "   : م�ب

 )دون علم و�ي االمر( المدرسةالتغ�ب عن  •
 عذر. دون  التغ�ب عن المدرسة •

 

 ت��وي الغ�ي  السلوك

ي  االعتداءالعراك / / التنمر   . 1
 )والجسدي(اللف�ف

 

ي  جسد�ا  لتنمر ا �مكن أن �كون . النفس�ةع� سالمته  تؤثر و  االخ��نمستمرة ومكررة �سبب إزعاج مضا�قات تعىف
.  باال�ماءكون �أن  ا�ضا  أو لفظ�ا و�مكن  ا. ع� شخص جسد�ا أو لفظ� �كون اما االعتداء ذات الطابع الهجو�ي

 

  -اإلجراءات التأديب�ة: 
 رشاد والتوج�ه مع توقيع الطالب ع�ي يوم بالمكان المخصص لإل ةسيتم توق�ف الطالب لمد : األو� المرة •

ي   وابالغ و�ي االمر.  بعدم تكرار الفعل تعهد كتايب
 بالغ و�ي االمر وتوق�عه ع�ي ذلك. إيوم مع  ةسوف يتم فصل الطالب لمد الثان�ة:  المرة •
 سوف يتم تصع�د العقاب.  الثالثة:  المرة •

ي حالة وق�ع اعتداء عل�ه  الذهاب ا�ي بمر ان بنصح ابنه/ ابنته و�ي األ �جب ع� 
 �قوم هو ال  وانرئ�س الدور �ف

ي هذە الحالة س�طبق عل�ه العقاب. 
  بالعراك من اجل الدفاع عن النفس ألنه �ف

 

 والمدمر المخربلسلوك ا . 2

ي تج�ح   خر أو تدمر الممتل�ات. أشخص وت�ف السلوك�ات المدمرة الىت

  -اإلجراءات التأديب�ة: 
 واإلرشاد. مع النصح  الطالب صالح ما تم افسادەإسيتم  : األو� المرة •
ي المكان المخصص  ة�قاف داخ�ي لمدإمع  الطالب أفسدەصالح ما إم تسي الثان�ة:  المرة •

 اد لإلرشيوم �ف
 . والتوج�ه

 . سوف يتم تصع�د العقاب الثالثة:  المرة •
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 / التحدي / العص�ان المتمرد لسلوك ا . 3

 الذي يؤثر سلبا من االخ��ن.  �سلوك غ�ي مقبول من المعلم طالبال ق�امهو  : المتمردالسلوك 

ي المدرسة. أو التوجيهات  التعل�ماتواتباع  رفضمتعمدا بطالب ال ق�ام: هو التحدي
 من قبل أي موظف �ف

 . التوجيهاتو برفض أي تعل�مات طالب ال ق�امهو  : العص�ان

 اإلجراءات التأديب�ة: 
 واالرشادللنصح  المعلم مع الطالب مقابلة● 
 رئ�س الدورالمعلم و�خطار  الطالب من قبل تحذير ● 
  أول�اء األمور. يتم إبالغ ● 
  ف��ق االرشاد المدر�ي حسب تقدير اإلدارة و  عن الدراسة التعليق● 

 

 )والزمالءقواعد التعامل داخل الفصل (المعلم 

َ  كن •  مح�ت
�
 دائما

�
ي من قبل أي طالب  أي هجوم�ة أو تهد�د�ة أو  ة او غ�ي الئق لغةاستخدام  ،ما سلوك تخ��ىب

 . ل�س مقبوال الفصل  حصة خالل
•  �

 مح�ت
�
 كن دائما

�
ي وزمالئك معلمك آلراء ما

 التعب�ي عن اختالفك مع كنت �شعر بالحاجة إ�  الدراسة. إذا �ف
امابفقم بذلك  ،االخ��ن   ح�ت

 .و" شكرا " عند طلب المساعدة من معلمك أو زمالئك تقول "من فضلك"تذكر أن  •
 كن متسامح •

�
 . ه او �سخر منه، ال تزعجزم�ل لك أخطأ إذا . ا

ما بالهدو  • ف ح  واألدب أثناء ءكن مل�ت  . للدرس ومناقشة المعلمال�ث
 . تنف�ذ تعل�مات المعلم ع�ي الفور  �جب  •

 
 التأديب�ةاالجراءات 

  . وارشاد وابالغ و�ي االمر نصح  : األو� المرة •
 النشاط.  حصةبجانب  الفسحةحرمان الطالب من  الثان�ة:  المرة •
 . يوم ةا�قاف داخ�ي لمد الثالثة:  المرة •
 . سيتم تصع�د العقاب الرابعة:  المرة •
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نت ) القواعد السلوك�ة للتعلم ع�ب اإلن�ت ي
ا�ف  (حصة الفصل االف�ت

ف المعلم تواصلال�ختلف  نتطالب وال بني ي  وضعالعل�ه  عما  للعمل�ة التعل�م�ة ع�ب االن�ت
وجها  اخل الفصلد�ف

: لوجه.  ي
دا فهم من المهم ج لذلكو  . الفور�ةإشارات لغة الجسد والتفاعل والتعل�قات  هذا االختالف يتمثل �ف

نت لضمان  للتعلم للسلوك الج�د  العامةبعض القواعد   . نجاح العمل�ة التعل�م�ةع�ب اإلن�ت

•  
�
 كن دائما

�
ما ي من قبل أي طالب  أي هجوم�ة أو تهد�د�ة أو  ة او غ�ي الئق لغةاستخدام  ،مح�ت سلوك تخ��ىب

اض�ة حصة خالل ي إ� إجراء وسيؤدي (جلسة ح�ة) ل�س مقبوال  الفصل الدراس�ة االف�ت من  تبعادە(اس . تأديىب
ي المرة االو�ي وعند التكرار سيتم االتصال بو�ي االمر)ونصح وتوج�ه الحصة 

 . �ف
•  

�
ما  مح�ت

�
ي وزمالئك معلمك آلراء كن دائما

امفقم بذلك ب االختالف،كنت �شعر بالحاجة إ�   الدراسة. إذا  �ف  . اح�ت
 كن متسامح •

�
  . ه او �سخر منه، ال تزعجزم�ل لك أخطأ إذا . ا

 .بالدرس متعلقةال تن�ث تعل�قات أو روابط أو أفكار أو صور غ�ي  •
ء  • ي

 حىت ع� سب�ل المزاح.  ةساخر ة او غاضببلغة ال تكتب أي �ث
 .و" شكرا " عند طلب المساعدة من معلمك أو زمالئك تذكر أن تقول "من فضلك" •
ي حالة ثناء الحصةمعلم الل او صور  �حظر تماما أخذ لقطات •

. دوثها ح. سيتم تطبيق عواقب تأديب�ة شد�دة �ف
ي حالة حدوث ذلك (
اض�ةاستبعاد الطالب من الحصص �ف  اسب�ع مع استدعاء و�ي االمر بالحضور  ةلمد االف�ت

 )الواقعة بعدم تكرار تعهد  ألخذ 
 

ي ما قبل حصة الفصل 
ا�ف  االف�ت

 

 ضوابط المكان •
ئ نفسك للحصة.  عن بع�دة، حدد مكان ومنطقة هادئة -  أي الهاءات لتستعد وتهىي
 او الراديو.  الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز  إغالق يراع -
ي ا الفصل الدرا�ي  حصة خرى ع� ال�مبيوتر قبل الدخول إ�تطب�قات اوغلق أي قم ب�نهاء   -

ا�ف الف�ت
 (جلسة ح�ة). 

نت الخاص بكان تأ�د من  •  . ةثابت ة�عمل بكفاء اتصال اإلن�ت
 لحضور الحصة.  المدرسةي �جب عل�ك ارتداء ز  •
ي واالستمرار اإللهاءات واألصوات الخارج�ة  للتقل�ل منارتداء سماعات الرأس من المفضل  •

ف  �ف ك�ي ي  ال�ت
�ف

 الحصة. 
ف مستمرة من  ةتجنب وجود حرك • ي مكان جلوسك المح�طني

 �ف
ي  •

ويف �د اإلل��ت لفصول ا حصص لتسج�ل الدخول إ� المدر�ي الخاص بك�جب عل�ك استخدام حساب ال�ب
اض�ة   . الدراس�ة االف�ت

 

ي حصة الفصل  أثناء
ا�ف  االف�ت

ي شكلاجلس  •
 سل�م  ووضع رس�ي  �ف

ةمع ستق�م اجلس �شكل م  • ا ع� مسافة صغ�ي  الحفاظ ع� ال�ام�ي
 الحصة. ال تأ�ل خالل  •
ي للوالدين أن  •

 مستمرة حول الطالب خالل الحصة. حركة  مع عدم وجود  يتكلموا بصوت عا�ي ال ينب�ف
ي ال  •  من" join audio " و " start video ع� " الضغط ثمكل من الصوت والف�ديو.   �شغ�لتأ�د من ير�ب

 . القائمة
ف فقط عندما  السؤالأجب ع�  •  . دورك �حني
 خارج�ه. أي ضوضاء  نم زمالئكأثناء الدرس لتجنب إزعاج  mute ع� وضع الم�كروفونقم بوضع  •
 mute وضعإلغاء  معلمك قبل موافقةعندما �كون لد�ك سؤال أو تعليق عن ط��ق رفع �دك وانتظار  شارك •

 لبدء ال�الم. 
 ول�س للمناقشات الجانب�ة.  الدرسلتسه�ل المحادثة حول موض�ع (chat)الدردشة  خاص�ةاستخدم  •
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 والمدرسطالب تواصل ال

ي ل�ل قسم سوف
ويف ن جانب م اي استفسارات ع�رد بالقسم مختص بالقوم وس� يتم تخص�ص ب��د ال��ت

ي للمادةاالمور خاصه اول�اء  و أالطالب   . بالجانب الفىف

 :اإلعداد السل�م و�دارة الوقت

 .فصول الدراس�ة المقررة لهذا اليوملل وفقا الطالب وقتهم  ينظممن المتوقع أن  •
ي محدد. من المتوقع أن �قوم الطالب بتسج�ل الدخول إ� كل فصل  • سيتم إجراء الفصول وفقا لجدول زمىف

 ع�دقائق  10باالنضمام للحصة بعد مرور . لن �سمح ألي طالب الحصةقبل دقائق قل�لة من وقت بدء 
  . ئها بد
ي الوقت المحدد لس�ة ادر مهامهم ال الطالب ستكمالا •

 .ذلك�ف
ام كلذل ،واستمرارها  التعل�م�ةلعمل�ة لتفع�ل االحضور أمر بالغ األهم�ة  • ف ال يؤثر  حىت  الحضور ب نرجو االل�ت

 تقي�م الطالب.  ع�الغ�اب 

 قواعد الحصة االفتراضیة العواقب في حالة انتھاك
 

 :یتحمل الطالب العواقب االتیة فسو ،االفتراضیةلقواعد الحصة انتھاك أي في حالة 

  تحذیرالمرة االولي: ال •
  الحصة من جزئي استبعاد المرة الثانیة: •
 . االمر واالتصال بولي الحصة منالمرة الثالثة: استبعاد  •

 

 ألولیاء المورمالحظة 
 یتیح للطالب فرصتھ الكاملة للتعلم حتىنرجو عدم التدخل في مسار العملیة التعلیمیة 

 التفاعل مع المعلم اثناء الحصة االفتراضیة دمبرجاء ع
 .على الفور سوف یتم استبعاد الطالب عن حضور الحصة االفتراضیة التدخلوفي حالة 
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ي 
 الملعبقواعد التواجد �ف

 آداب الملعب الج�دة �ي المفتاح لبيئة مدرس�ة أ��� أمانا
 الملعب سلوك

 . التباعد االجتما�ي أمر ال بد منه •
•  

�
 كن دائما

�
ما  . صادقا و  مح�ت

  . و" شكرا " تذكر أن تقول "من فضلك" •
م  • ي اح�ت

 األلعاب. المشاركة وتناوب األدوار �ف
اك • ي االنضمام  ، إذا كان يرغب�لك الذي ل�س له اصدقاء زم حاول ا�ث

ي �ف
 . النشاطمعك �ف

ي سلة المهمالت •
 . ضع القمامة �ف

 

 :القواعد العامة
 . لجميع الطالب متاحة األ�شطة ال��اض�ة •
ي  مزاولة�جب  •

 . األلعاب بع�دا عن المبايف
ام  • ف ي منطقة باالل�ت

احة (البقاء �ف  األلعاب. )او حصة Breakالملعب وقت االس�ت
ي حول المناطق المستخدمة لأللعاب •

 . الم�ث
احة قتوأثناء و  يوم الدرا�ي قبل و�عد ال دخولها  الفصول الدراس�ة محظور  • ما لم �كن المعلم )Break( االس�ت

 . موجودا 
 . من استخدامها  عند االنتهاء ا و�عادته بط��قة امنة األدوات ال��اض�ةاستخدام  •

 

ي الملعب) والنشاط )Break( فسحةقواعد (ال
 �ف

اف ف  يتم اإل�ث فني ف والم�ث ��ة ال��اض�ة من قبل المعلمني ي  الطالب اثناء أوقات تواجدهمع�  ومدر�ي ال�ت
�ف

 الملعب. 

ي الملعبالطالب سالمة وامن قواعد التال�ة للتأ�د من التم تصم�م   -
 .اثناء تواجدهم �ف

ي المال للجلوس طق مناتم تحد�د  •
 . عب للحفاظ ع� التباعد االجتما�ي �ف

ي جراءات مكافحه انتقال العدوي قبل واثناء و�عد النشاط إ ةيراع التطبيق الصارم ل�اف •
 . ال��ا�ف

ي  •
 صناديق القمامة. �جب التخلص من القمامة �ف

 وقواعد �جب اتباعها:  سلوك�ات
ي ال •

ف وموظ�ف فني ف والم�ث ف تعامل مع المعلمني ام ال�انتني  باح�ت
 واألدوات لمكانها المخصصجميع األلعاب  عادةإ •

 
ف   المدرسة كانتني

ف ع� الرغم من أن   ي ج مسبقا،المدرسة قد �قدم بعض الخ�ارات المعبأة  كانتني
ميع إال أننا نو�ي �شدة أن �أئت

ل،الطالب إ� المدرسة  ف ف من خالل ا بالعدوي من إمكان�ة اإلصابة نحد  حىت  بطعامهم الخاص من الم�ف احم ل�ت
اء احت�اجاته  . مل�ش

وات والفوا�ه �طلب من طالب المرحلة االبتدائ�ة إحضار غداء  - ص�ي معبأ. (مثل السندو�شات والخ�ف
 . والعص�ي الطازج). ال �فضل الحل��ات

اء وجبات خف�فة - ف من   مسبقا المعبأة  ،�سمح لطالب المدارس ��ث ة  كانتني  سحةالفالمدرسة خالل ف�ت
)Break( فقط . 

 

اء القواعد  ف �ش  :من ال�انتني
ي طابور  •

احم.  امام نافذة البيع يتم االصطفاف �ف ف ام بالوقوف بالعالمات االرض�ه والتباعد وعدم ال�ت ف  واالل�ت
ي غ�ي وقت  •

ف �ف اء من ال�انتني  . )Break(بعد غلق �و  )Break( الفسحةال �سمح بال�ث
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 و العقاب) اإل�قاف (االحتجاز 

 :االحتجاز

ي اضطراب الحصة  •
ء السلوك او الذي يتسبب �ف  اس�ة. الدر سوف تقوم المدرسة ب�بعاد الطالب الذي ��ي

ف الدور. إ� مكتب  تق��ر عن مخالفة الطالبالمعلم  يرسل •  م�ث
ي اليوم الذي �عاود الطالب  •

ي اليوم المقرر له االحتجاز ف�ه، يتم االحتجاز �ف
اذا تغ�ب الطالب عن المدرسة �ف

 ف�ه الدراسة. 
 

 الدراسة: تعليق 

 تعليقالهناك نوعان من أشكال 

 :المدرسة داخل الدراسة تعليق -أ 
ي المدرسة�جب  •

ا �ف  أن �كون الطالب حا�ف
ي  •

افاإل طوال اليوم تحت والتوج�ه  لإلرشاد المكان المخصص الطالب �جلس �ف هام وعمل م المدر�ي  �ث
 . بذلك ابالغ و�ي االمر �تم مدرس�ه و 

ي �عوض حضورە الحصة •  �قوم معلم المادة بتحد�د مهام الطالب حىت
ي خالل سلوك بايطالب ال عند ق�ام • ة تخ��ىب  ابالغ و�ي االمر.  معالمدرسة اال�قاف سوف يتم فصله من  ف�ت
اب اثناء  • ة�سمح للطالب بتناول الطعام وال�ث  اال�قاف داخل المدرسة وقت الفسحة  ف�ت

 

 : خارج المدرسة تعليق الدراسة -ب

ف الدور عندما �قرر  باستبعادهم عن الدراسة�جوز إ�قاف الطالب أو التوص�ة  ن أ واالدارةمكتب م�ث
 :الطالب قد ارتكب أي من االنتها�ات التال�ة

ي أي شكل من أشكال  •
ي  سةالمدر فرد داخل  ألياو الجسد�ة  اللفظ�ةاالشتبا�ات محاولة أو التسبب �ف

 او �ف
ف  •   . التدخني
ي إتالف  •

 . بالمدرسة الممتل�ات الخاصةمحاولة أو �سبب �ف
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 قواعد سالمة الحافالت المدرس�ة

 وسائل نقل آمنة وموثوق بها للطالب ر المدرسةتوف

 :قواعد سلوك الحافالت . 1

 . عدم التق�د بأي من القواعد التال�ة قد يؤدي إ� فقدان امت�از ركوب الحافلة

ي مقاعدهم أثناء ر  •
 كوب الحافلة من المتوقع أن يب�ت الطالب �ف

 أي جزء من أجسامهم خارج النافذة إخراجال �جوز للطالب  •
ب أو مضغ العل�ةال �سمح بتناول  •  الطعام أو ال�ث
 بأي فعل �شغل سائق الحافلة عن عمله.  ال �سمح •
ي  �جب •

�ف ام م�ث  ت المدرس�ةالحافال  اح�ت
ر إ� التخ��بيؤدي  •  توقد �فقد الطالب امت�از ركوب الحافال  اصالح ما تم تخ��به تحم�ل الطالب وال�ف

 

 : التأديب�ةاالجراءات  . 2

•  :   . من قبل رئ�س الدور يتم انذار الطالب  المرة االو�ي

ي و�ي االمر واخذ  استدعاءيتم  : الثان�ةالمرة  •  . بعدم تكرار السلوك ع�ي و�ي االمر  تعهد كتايب

 . لحجم الخطأ  دارةاإل  ةتقدر ع�ي حسب رؤ� ةبمد الحافلةركوب الطالب من  تعليق : الثالثةالمرة  •
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 ال�ت�ب المدر�ي 
 

 عقد
 

فير�ب إعادة هذە الصفحة إ�   الدور الخاص بالمرحلة م�ش

مع  العرو�ة للغات لمدرسةالمدر�ي  �ت�باللقد قرأت 
 / ي ي اابىف  .خرقهاعواقب  ومعرفة أفهم القواعد و . بنىت

ي /  ع� مساعدة سأعمل ي اابىف و�ة مدرسة العر أن يتبع قواعد  بنىت
 .للغات

 

اك بحافلة المدرسة          ي حالة االش�ت
 �ف

ي / لقد ناقشت قواعد الحافلة مع  ي اابىف ل�ة فهم المسئو تون بنىت
 .د ركوب الحافلةعن

 :الطالباسم 

 :  الصف الدرا�ي

 الفصل: 

 :الطالب توقيع

 :األمرو�ي توقيع 

ملحوظة: سيتم ارسال �سخة من هذا العقد مع الطالب للتوقيع 
 عل�ه واعادته للمدرسة. 
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