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 المقدمة
 

فيًالمرحلةًاالبتدائيةًلمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغة.ًالهدفًمنًهذاًالكتيبًهوًشرحًتوقعاتناًمنًالطلبًًبكمًوسهلاًًأهلاً  

أنًنعملًمعاًللتأكدًمنًمنحًًوهكذاًنستطيع.ًًوالمنزل.ًًنحنًمؤمنونًبأهميةًالعلقةًالوطيدةًبينًالمدرسةًوأولياءًاألمور

.ًسوفًيكونًباستطاعةًأولياءًاألمورًالوصولًلخطةًأسبوعيةًومنضبطةآمنةًًسعيدة،طلبناًأفضلًتعليمًممكنًفيًبيئةً

ًالم ًعلىًموقع ًالتيًسوفًتكون ًإلىًمستنداتًالمنهج ًباإلضافة ًبالخططًاألكاديمية ًعلىًدراية ًإلبقائهم والرسائلًدرسة

ًًنحثًأولياءًاألمورًعلىًزيارةًموقعًالمدرسةًبشكلًمنتظمًًاإلخبارية لتحديدًأيًنشاطًإضافيًأوًمناسبةًفيًالمدرسة.

ًأبنائكم.للحصولًعلىًتواصلًمستمرًمعًمعلميً

ثالثة إلى مقسم  الكتيب ،لكم ا  على سالمة الكتيب ليكون مرجع نحن ننصحكم بأخذ وقتكم لقراءة الكتيب بحذر والحرص على الحفاظ

 أقسام: 

 الكويتًثنائيةًاللغة.ًوهدفًومبادئًمدرسةرؤيةً -1

 البرنامجًاألكاديمي. -2

 معلوماتًعامة.ً -3

 .للعمل معكم في هذا العام الدراسي. نحن نتطلع لالستفسارالمدرسة ب باالتصالال تترددوا 

اللغة ثنائية الكويت ومبادئ مدرسةوهدف  رؤية: األول القسم  

 

 رؤية مدرسة الكويت ثنائية اللغة

دًالطلبًبالمهاراتًالتيًيهيًتوفيرًبيئةًآمنةًورعايةًتعززًحبًالتعلمًمدىًالحياةًوتزو1ًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًرقمًرؤيةً•ً

ًيحتاجونهاًللنجاحًوتقديمًمساهمةًقيمةًلمجتمعناًالعالمي.

 

 فلسفة المدرسة

ً... سيتمًإنجازًالرؤيةًمنًخلل

ًاء.تطويرًالشراكاتًبينًالطلبًوالمعلمينًوأولياءًاألمورًومجتمعًالجهر •

ً.توفيرًتعليماتًمتباينةًلضمانًتمكنًجميعًالطلبًمنًالوصولًإلىًالمنهجًالدراسي •
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ً.تشجيعًالطلبًعلىًالتواصلًبثقةًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًداخلًالفصلًوخارجه •

ً.العالميًبحيثًيكونًالطلبًمنفتحينًعلىًاألفكارًالجديدةًمعًالحفاظًعلىًحبًتراثهمًالفريدًاالنفتاحًالعقليتعزيزً •

نستطيع". ًا  شعارًالمدرسة:ً"معا

 مبادئ المدرسة

ًالمساواةًبينًالجميعًبغضًالنظرًعنًالعمرًأوًالجنسًأوًالعرقًأوًالدينًأوًالموقف تؤمنًًتؤمنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًبمبدأ

ًمهم.المدرسةًبأنًكلًطفلً

  يلي:إن أعضاء مجتمع مدرسة الكويت ثنائية اللغة يعملون وفق المبادئ التي يؤمنون بها كما 

 ًالمجتمع.إنًاألطفالًهمًأهمًوأغلىًماًفي 

 ًالتعلم.يجابيةًتدعمًعمليةًإبيئةًآمنةًوفيًإنًلكلًفردًالحق 

 ًوالدولة.إنًالتربيةًوالتعليمًهماًمسؤوليةًمشتركةًبينًالطالبًوالعائلةًوالمدرسةًوالسلطةًالحاكمةًوالمجتمع 

 ً الجميع.مًتقبلًاآلخرينًوتقديرًإنًالتفاعلًمعًأفرادًذويًصفاتًوخلفياتًمتنوعةًيعل 

 ًاًًااًروحيًككل:إنًالتربيةًالفعالةًتعملًعلىًغرسًالقيمًاألخلقيةًبهدفًتنميةًاإلنسان اًًوعقليا اًًوعاطفيا اًًواجتماعيا  .وبدنيا

 ً العملية.مًكيفًنتعلمًيؤديًإلىًالنجاحًالدراسيًطوالًفترةًدراسةًالطلبًوحياتهمًإنًتعل 

 ًالمستمر.إنًالمغامرةًواالستعدادًوالرغبةًللتغييرًضروريانًلتحقيقًالنمو 

 ًا  والتمايز.علىًالبحثًًومرتكزااًًإنًالتعليمًيجبًأنًيكونًجاذبا

 اًًتقويمًيجبًأنًيكونًفاعلاًإنًال  ًللتعلم.ًوداعما

 ًمتغير.إنًالقدرةًعلىًالتعلمًمدىًالحياةًضروريةًفيًمجتمع 

 ًالمجتمع.إنًااللتزامًنحوًالقضاياًالمحليةًوالعالميةًشأنًهامًلتحقيقًنموًوتطوير             

 القسم الثاني: البرنامج األكاديمي

 

مدرسةًمرشحةًللعتمادًمنًمؤسسةًالوالياتًالوسطىًللجامعاتًوالمدارسًفيًالواليات1ًً رقمًًتعتبرًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغة

ًمنً ًاعتمادها ًيتم ًوالتي ًبدقة ًالتعليمية ًبرامجنا ًتقييم ًمنطلقًضمان ًمن ًالخطوة ًهذه ًباتخاذ ًقامتًالمدرسة ًلقد ًاألمريكية. المتحدة

اً  .مؤسساتًمعتمدةًدوليا

ً
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نًالمدرسةًتأخذًعلىًعاتقهاًمسئوليةًاألكاديميةًوغيرًاألكاديميةًحيثًإعًالنشاطاتًالطلبيةًنًمنهجًمدرستناًيتضمنًجميإنناًنؤمنًأ

ً ًعلىًتطوير ًالتركيز ًالطالبًلذلكًسيتم ًتعلم ًعلى ًإيجابيا ًالشخصيةالتأثير ًوبناء ًلبعضناًًسماتًالتعلم ًالمتبادل ًاالحترام وخاصة

 .البعض.ًمنًالمتوقعًأنًيدعمًاآلباءًالمدرسةًفيًهذاًالصدد

 

 ماذا نريد من الطالب أن يتعلموا؟

 البحث كنهج تربوي

تيحًللتلميذًأنًيكونواًشركاءًفعالينًفيًعمليةًتعلمهمًوأنًيتحملواًالمسئوليةًعنًذلكًالتعلم.ًكماًيالبحثًمنهجاًتربوياًمعروفاًًيعتبر

الطالب.ًالتفسيرًاألوسعًللبحثًهوًعمليةًيبادرًويسمحًالبحثًبتطويرًفهمًكلًمنًالطلبةًللعالمًبطريقةًفريدةًوبوتيرةًخاصةًبذلكً

ًبهاًالمتعلمًأوًالمعلمًتنقلًالطالبًمنًفهمهًالحاليًلفهمًأعمق.ًيحدثًالبحثًفيًتداخلًالمعلومًوغيرًالمعلومًوذلكًيشمل:

 .االستكشافًوالتساؤلًوطرحًاألسئلة 

 .التجريبًواختيارًاإلمكانيات 

 ًالحالي.الربطًماًبينًالتعلمًالسابقًوالتعلم 

 .التنبؤًوالعملًبصورةًهادفةًلرؤيةًماًيحدث 

 .جمعًالبياناتًوتقديمًالتقاريرًعنًالنتائج 

 .توضيحًاألفكارًالقائمةًوإعادةًالنظرًفيًمدلوالتًاألحداث 

 .تعميقًالفهمًمنًخللًتطبيقًمفهومًما 

 .وضعًالنظرياتًوفحصها/اختبارها 

 .الدراسةًوالسعيًوراءًالمعلومات 

 دفاعًعنه.اتخاذًموقفًوال 

 .حلًالمشاكلًبطرقًمتنوعة 

اً عنهًمنًتأملًفيًالروابطًالقائمةًماًبينًالتجاربًالتيًمرًبهاًًوماًينجمفيًالبيئةًفيًمحاولةًلفهمًالعالمًًفعاالاًًيتضمنًالبحثًانخراطا

ريقًاللعبًأوًأسلوبًعنًطًسواءًوالتحليلًوالتلعبًبالمعرفة،ًالتركيب،كذلكًًويتضمنًالبحثجمعوها.ًًوالمعلوماتًالتيالطلبً

ً ًتختلفًعمليةًالبحثًالمفعمةًبالحيويةًوالنشاطًباختلفًالفئاتًالعمرية. أنًيكونًًويتطلبًاألمرتعلمًمنظمًبطريقةًرسميةًأكثر.

اًًمهتما،المعلمًمشاركاً منتبها ًا فالًيكونًمعلمًاألطًويجبًأن.ًويبادرونًإليهاللستكشافاتًواألبحاثًالتيًينخرطًفيهاًالطلبًًومراقبا

اًحديداًتاألصغرًسناً ًوأنًيحفزًنحوها،ًويبدواًفضولهملدورًبيئةًالتعلمًعندًعرضًالمثيراتًعلىًالطلبًكيًيتساءلواًعنهاًًمتيقظا

معرفةًالمزيدًًورغبتهمًوحاجتهمًإلىالعديدًمنًأشكالًالبحثًالمختلفةًبناءًعلىًفضولًالطلبًالحقيقيًًوتتمًملحظةاللعبًالهادف.ً

دورًكبيرًفيًنقلهمًنقلةًنوعيةًًويكونًلها/أصيلةًوتساؤالتهمًحقيقيةةًالطلبًويكونًالتعلمًأكثرًنجاحاًعندماًتكونًأسئلحولًالعالم.ً

ً ًوالفهم ًالمعرفة ًمن ًمستوياتًجديدة ًالمعلومإلى ًفهمًًومن ًبمستويات ًالرقي ًشأنها ًمن ًالتي ًتلك ًهي ًالتساؤالتًتبصرا ًأكثر أن

ًًالطلب، ًالقائمة. ًتأتيًمنًالمعرفة ًبيئة ًفيًذلكًالمنزلًًالتعلم،إنًبنية تعتبرًًوالتصرفاتًالتيًوالصفًوالمدرسةًوالمجتمع،بما

ًيقدمهًاآلخرو اًأولياءًاألمًالبيئة،نًفيًتلكًنموذجا ًأنًتربيًًوستضعًأسسًوالمعلم،ورًوخصوصا المعرفةًالتيًسيكونًمنًشأنها

ً.والبحثًالهادفالطلبًعلىًالمشاركةً

 

 

المرحلة االبتدائيةامج الطبيعة الشمولية لبرن  

ًالشخصية ًوالتربية ًوالعلوم، ًاالجتماعية، ًوالدراسات ًوالرياضيات، ًاللغة، ًالتقليدية: ًالدراسية ًالمواضيع ية ًأهم  ًالبرنامج ًيعي

ً ًوي مكن ًوالفنون. ًوالبدنية، ًت ًًعلىًاالطلعواالجتماعية ًوالمهاراتًالتي ًوالمفاهيم، ًالمعرفة، ًمن ًواحد ًكل  ًجوهر ل ًالمواضيعشك ِّ

ًهذه ًفئةًً.الدراسية ًدراسيًفيًكل  ًموضوع ًلكل ًالتوقعاتًاإلجمالية ًبالتفصيل ًوالتسلسل ًالمجال ًوثائق ًت درج ًإلىًذلك، باإلضافة

وعلىًالرغمًمنًذلكًيدركًالقائمونًعلىًالبرنامجًأنًتعليمًالطلبًضمنًمجموعةًمنًالموادًالدراسةًالمنفصلةًغيرًكافيًعمرية.ً

روري،ًوالًيقلًعنًذلكًأهميةًالحاجةًإلىًاكتسابًالمهاراتًضمنًالسياق،ًواستكشافًالمضامينًذاتًالصلةًرغمًأنهًقدًيكونًض
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ًالمجاالتً ًبين ًيربط ًأن ًأيضا ًيجبًعليه ًبحق ًالطالبًمثقفا ًيكون ً"لكي ًالتقليدية. ًالدراسية ًالمواد ًحدود ًتتجاوز بالطلبًوالتي

 (.1995ًوأنًيربطًفيًالنهايةًماًتعلمهًفيًالحياة"ً)بويرًًالدراسية.ًوأنًيكتشفًطرقاًلدمجًالمواضيعًالمنفصلة

ظهروا؟روا ويُ المواقف: ماذا نريد أن يشعر الطالب وأن يقد    

اً أنًيكونًًذاًعقليةًدولية.ًفمنًالمهمًجدااًًعلىًالرغمًمنًالوعيًبأهميةًالمعرفة،ًوالمفاهيمًوالمهارات،ًإالًأنهاًوحدهاًالًتنشئًشخصا

ًكًتركيزًعلىًتطورًالمواقفًالشخصيةًتجاهًالناسًوالبيئةًوالتعلم،ًوهيًمواقفًتساهمًفيًرفاهيةًالفردًوالجماعة.ًهنا

ًوالتعاطفًوالحماسًواالستقلل ًواإلبداع ًوالفضول ًوااللتزام ًوالثقة ًالتعاون ًالحصر ًال ًالمثال ًسبيل ًعلى ًهذه والنزاهةًًوتشمل

 والتسامح.

 

 

 

كمرجعالتقييم   

 

ًعنًمدىًالتقييمالهدفًاألساسيًمنً ًبرونرًًهوًتوفيرًوإعطاءًفكرة ًالتعليمية. ًالعملية ًعنًأقرًأتقدم ًفكرة ًالطلبة نهًيجبًإعطاء

ًالدراسيًليسًلهدفًالعقابً ًأتقدمهم ًالمكافأة ًالتعليميً)برونرًًبلًبهدفو ًبمستواهم ًعلىًالمعلمينًاختيار1961:26ًتعريفهم .)

تعليميةًًةسيرًعملينًتوضحًأمخرجاتًالتعليمًوالتيًمنًشأنهاًًنًتعكسأتقييمًالتيًمنًشأنهاًالصميمًأدواتًتقييمًوتالاستراتيجياتً

باإلضافةًًطالب،فروقاتًالتعلمًالفرديةًلكلًًاالعتبارمحددة.ًحيثًيحتاجًالمعلمونًإلىًتوظيفًاستراتيجياتًتقييمًدقيقةًواألخذًبعينً

ًتيًللطالبًوالمعلم.إلىًذلكً،ًنشددًعلىًأهميةًالتقييمًالذا

ًالمختلفةًوادأياتًواستراتيج ًًالسجلت،ًالقوائم،ًكاستخدامتًالتقييم ًًالنماذج،استخدام ًللطلبة،ملفاتًتحتويًعلىًاألعمالًالمختلفة

ًًةمصمم ً)جاردنر ًالمختلفة ًالذكاء ًأنواع ًمختلف 1993ًلتشمل ً)برونر ًالمتعددة ًالتعلم ًوطرق ًهذه1986ً( ًشأن ًمن ًحيث .)

ًأًاالستراتيجياتًواألدوات ًفينًتسجلًبشكلًفعالًاستجاباتًالطلبة ًًوأدائهم ًاستخدًاليومية.مختلفًمواقفًالحياة ًيتم امًحيثًقد

ً،للمنهجفهمهًًاألكاديميًومدىخرىًكاالختباراتًوذلكًإلعطاءًفكرةًعنًمستوىًالطالبًتًالتقييمًاألوادأأدواتًالتقييمًالمختلفةًمعً

ليةًالبحثًالتيًيقومًبهاًتعرفًعلىًمخرجاتًعمليةًالبحث.ًيقومًالمعلمًبتسجيلًتفاصيلًعملأهميةًتقييمًعمليةًالبحثًوكذلكًاًندرك

ًالتيًيتمًتدريسهاًفيًالصف.للمادةًللوحدةًوًأعمقثناءًالوحدةًوذلكًإلعطاءًمعنىًأالطالبً

إذا:ًاالعتبارحيثًيقومًالمعلمًباألخذًبعينً  

ًالتأكدًمنًذلكًعنًمدىًعمقًأسئلةًالطلبةًعنًالوحدة.ًً،ًويتممعينةًةتتطورًخللًفترةًزمنيًالبحثًوالتساؤلكانتًطبيعةًعمليةًً-

-ًً ًلفكرة ًمستوعبين ًالطلبة ًتحتاجًإلىًأكان ًعلىًربطًحلول،نًكلًمشكلة ًتقوم ًالحلول ًالمرتبطةًًوهذه ًالمعرفة مختلفًمصادر

ًببعضهاًالبعض.ً

ًوناجحًوكذلكجراءًبحثًدقيقًإهمًبالمعرفةًالتيًتساعدهمًعلىًاستطاعًالطلبةًعرضًمدىًاتقانهمًلمهاراتًمختلفةًوكذلكًتحليً-

ًإيجادًالحلولًوحلًالمشكلت.ً

ً.ًغيرهمثباتًاستقلليتهمًومدىًقدرتهمًعلىًالتعاونًوالعملًمعًإالطلبةًًاستطاعًً-  

 

 الكتب المدرسية

ً.يعتمدًالمعلمونًعلىًمجموعةًواسعةًمنًالكتبًالمدرسيةًوالمواردًلمساعدةًتعلمًالطلب

 



  

8 
 

 

 فنون المسرحيةوال االموسيق

ًالكويتًبرنامجًمنًًا ًجزءًيةالمسرحالفنونًوًاالموسيقًيمادتتعتبرً ًاللغةمدرسة ًلذلكًي توقعًمنًجميعًثنائية الصفًًالطلبًمن.

ًيشملً ًوهذا ًالصفوف. ًفيًهذه ًاالبتدائيًوحتىًالصفًالخامسًاالبتدائيًالمشاركة ًوالعزفاألول علىًاآلالتًالموسيقيةًًالغناء،

 لقاء.إلالتمثيلًومهاراتًاو

 الدرجات والشهادات

ًً:1ًرقمًًاللغةكويتًثنائيةًالفيًمدرسةً يستخدمًالمعلمونًالعديدًمنًالطرقًالمختلفةًالتقييمًجزءًمهمًمنًالعمليةًالتعليميةًلطفلك.

ًوأداؤهوكذلكًأداءًالطالبًالفرديًًالواجبات،لتقييمًأداءًالطالبًومدىًتقدمه.ًوتتضمنًعمليةًالتقييمًتسجيلًالملحظات،ًاالمتحانات،ً

نهايةًالعامًًماعدابعدًإصدارهاً،ًًاجتماعاتًأولياءًاألمورتًفيًالسنة.ًستعقدًأربعًمراًالشهاداتسيتمًإصدارًفيًالعملًالتعاوني.ً

ًالدراسي.ًيمكنًاالطلعًعلىًالتواريخًفيًالتقويمًالمدرسيًوعلىًالموقعًاإللكتروني.

.المهاراتفي عدد من  ء الطالبأدانقاط لتقييم  خمسنظام درجات مكون من على تعتمد المرحلة االبتدائية   

اإلنجازات:مواصفات   

 الدرجات

  

 المواصفات

.متوقعالتفوق  نجازات الطالبإ 5  

 

نجازات الطالب كما هو متوقع.إ 4  

 

نجازات الطالب مقاربة للتوقعات.إ 3  

 

نجازات الطالب أقل من التوقعات.إ 2  

 

N/A ال ينطبق 

 

 

 الواجبات المنزلية 

منًوسائلًتقويةًالمهاراتًحيثًإنهًيعملًعلىًتعزيزًًوهوًوسيلةيعتبرًالواجبًالمنزليًعنصرًضروريًفيًالبرنامجًالتعليميً

ًالجدولًالواجباتًً.ربعاءألكترونيًكلًيومًإلاجبًالمنزليًعلىًموقعًالمدرسةًايتمًنشرًجداولًالوًالصف.الفهمًفيً يتضمنًهذا

ًالمنزليةًلألسبوعًالقادمًباإلضافةًإلىًمواعيدًاالختبارات.

مورًمراجعةًأعمالًأبنائهمًبانتظامًللتأكدًمنًألالعامةًحيثًيترتبًعلىًأولياءًاًورسائلًالتذكيركماًتتضمنًهذهًالجداولًالمواعيدً

لمنزليًأنهًسيتمًتحديدًالواجبًاًالمنزل،ًكمافيًًومناسبًللدراسةادئًإكمالًالواجبًالمنزلي،ًكماًيجبًأنًيتمتعًالطلبًبمكانًه

مدةًالدراسةًاليوميةًمعًً.الرسميةًخللًالعطليتمًإعطاءًالواجبًًاألسبوع.ًلنثناءًإعطاءًالمقررًخللًأفيًجميعًالموادًاألساسيةً

ًا90ًالواجبًالمنزليًحواليً ًالواجبًالمنزلي ًأنواعًمن ًعدة ًيوجد ًتقريبا. ًالمناسبةًدقيقة ًالفرصة ًيهدفًإلىًتوفير ليوميًوهذا

للطالبًلمزاولةًالدراسةًوأداءًالواجبًبشكلًمستقلًفيًالمنزل.ًالًيتمًتصحيحًالواجباتًالمنزليةًفيًالصفًبشكلًفردي،ًبلًبشكلً



  

9 
 

بًومحاوالتهًللحلًجماعي،ًويقومًالمعلمًبتسجيلًمنًأنجزًالواجبًوعملًعليهًومنًلمًيقمًبالعمل.ًفالتركيزًيكونًعلىًجهدًالطال

ًأكثرًمماًيكونًالتركيزًعلىًصحةًاألجوبة.ً

ً ًأشكال ًللأهناك ًاخرى ًالمشاريع، ًتتضمن ًالواألواجبًالمنزلي ًأداء ًوكذلك ًدروسًجديدة ًوإعداد ًمنًبحاث/الخطط جبًفيًعدد

ً.المواقع

 لن يتم تعيين أي اختبارات في اليوم الذي يلي العطلة.

 الواجب المنزلي دفتر

االمتحانات،ًلتدوينًواجبهمًالمنزليًأوًلتدوينًمواعيدًًالدفترًسيستخدمًالطلبًحيثالمنزلي،ًللواجبًًبدفتركلًطالبًًتمًتزويدي

علمينًنتمنىًمنًأولياءًاألمورًكتابةًالملحظاتًللمًوالمنزل.بينًالمدرسةًًنًيكونًأداةًفعالةًللتواصلأعلىًًحيثًيساهمًهذاًالدفتر

دفتر يجب على أولياء األمور مراجعة ًخر.آوًأيًشيءًأأسئلةًتتعلقًبالواجب،ًالدرسًأيًلًوجودًفيًحاالواجبًاليوميًفيًدفترً

  من قبل المعلمين. ةمالحظات مهم ةتمت كتابة أيفي حال  بشكل يومي الواجب

.تقدم الطالبباإلضافة إلى طرق أخرى مناسبة إلبالغ أولياء األمور تستخدم برنامج الدوجو ب 1مدرسة الكويت ثنائية اللغة   

 برنامج تنمية المهارات 

ًمهاراتهمًالذينًيرغبونًفيًتحسينًللطلبًوكذلكًمادةًالرياضياتًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًسيتمًتوفيرًحصصًلتنميةًالمهارات

ًساعتينًفيًكلًلمدةالحصصًًوستكونإذاًكانًطفلهًفيًحاجةًللتسجيلًفيًهذاًالبرنامج،ًًوليًاألمرًوسيتمًإبلغ،ًفيًمجالًمعين

 الرسومًالمدرسيةًالًتتضمنًرسومًالتسجيلًفيًبرنامجًتنميةًالمهارات.ًملحظةًأنًيرجىًسبت.يومً

 (اآليبادمبيوتر المحمول )الذكية والكأجهزة األلواح 

اإللكترونيةًنهًيجبًعلىًجميعًالطلبةًجلبًأجهزتهمًأهذاًيعنيًوً،اللغةًسياسةً)اجلبًجهازكًالخاص(ًتتبنىًمدرسةًالكويتًثنائية

.ًكماًأنهًيجبًتسجيلًالرقمًالمتسلسلًلهذهًاألجهزة،ًكذلكًضًالبحثًفقطًوتحتًإشرافًالمعلمواستخدامهاًداخلًالصفًفيًأغرا

نهًأكماًًاآليباديًضررًيلحقًبأجهزةًأوًأت.ًالمدرسةًغيرًمسؤولةًعنًفقدانًيمنعًمشاركةًاألجهزةًاإللكترونيةًبينًاألشقاءًوالشقيقا

ً.شقاءًوالشقيقاتًفيًالمدرسةألجهزةًمعًاألمشاركةًاالًيسمحً

ًفالطلبةً ًعلىًالصعيدينًالمحليًوالعالمي. ًيتواصلونًبطرقًفعالةًومسؤولة ًنهدفًإلىًخلقًطلبة ًاللغة ًالكويتًثنائية فيًمدرسة

ًعية.سيواصلونًالبحثًوالتأملًوالتعبيرًعنًفهمهمًوسيتمًحثهمًعلىًالتفاعلًفيًمختلفًاألنشطةًالفرديةًوالجما

 هذاًاالتجاهًفيًربطًالتعليمًبالتكنولوجياًيساهمًفيًتطويرًوتحسينًمختلفًالمهاراتًوالمعرفة.

أيًمنًهذهًاألدواتًقيدًاالستعمالًًعلىًتمًالعثوروإذاًكترونيةًإلىًالمدرسة،ًإلللبًالهواتفًالنقالةًأوًاأللعابًاالًيسمحًللطالبًبج

ًفقطًإلىًوليًاألمر.ً آخرًوأيًجهازًالكترونيًًوالكومبيوترًالمحمولاآليبودًًاآليباد،معًالطالبًسيتمًمصادرتها،ًوسيتمًإرجاعها

ًفها.تلعلما بأن المدرسة لن تتحمل مسئولية فقد هذه األدوات أو ًيًغرضًالبحثًوبتوجيهًمنًالمدرس.استخدامهاًفقطًفًيمكن

الموحد التقييم  
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ًالطالبً ًيعرفه ًالتقييماتًما ًتفحصًهذه ًوالرياضيات. ًواإلنجليزية ًباللغاتًالعربية ًنهايته ًوفي ًالعام ًبداية ًالطلبًفي ًتقييم سيتم

ً.توفرًهذهًالتقييماتًخطًاألساسًلتقييمًالتقدموويمكنًأنًيفعلهًقبلًتنفيذًبرنامجًالتعلم.ً

فروقاتًخططًتدريسيةًفعالةًتشملًمختلفًًتقييمًمهاراتًكتابيةًمعينةًوكذلكًيساعدًالتقييمًفيًوضعتقييمًمهارةًالكتابة:ًيع مدًإلىً

ًالتعليمًالفرديةًومختلفًالمستوياتًفيًالكتابة.

هذاًالمستوى.ًكماًًموحدةًتعطيًفكرةًعنًمستوىًالقراءةًلدىًالطالبًوالكتبًالتيًتناسبًةهيًامتحاناتًتقيميتقييمًمستوىًالقراءة:ً

 انًهذاًالتقييمًيحللًاالستراتيجياتًالتيًيستخدمهاًاوًالتيًالًيستخدمهاًالطالبًفيًالقراءة.ً

امتحانًموحدًيتمًإعطائهًللطلبةًفيًبدايةًونهايةًالعامًالدراسي.ًهوالرياضيات:ًتقييمًمهاراتًمادةً  

نطاقًوتسلسلًالوثائق:ًالوثائقًالتيًتوفرًأهدافًالتدريس.ًهناكًمحاذاةًرأسيةًوأفقية.ًيخططًالمعلمونًلمجموعةًمنًالتعليماتًالتيً

 .يتمًتمييزهاًبفعالية

 .درسةتتوفر وثائق االستمرارية والنطاق والتسلسل على موقع الم

 

طط األسبوعيةالخ  

.ًتتضمنًهذهًكلًيومًأربعاءعلىًموقعًالمدرسةًًهازليًعلىًأساسًأسبوعي.ًيتمًنشرسيقومًالمعلمونًبنشرًخططًالواجبًالمن

ولنًيتمًتوفيرًن سخًورقيةًعنًالخطةًالخططًالكلماتًاإلملئيةًالتيًسيتمًتعلمهاً،ًوالواجباتًالمنزليةًوأيًاختباراتًلهذاًاألسبوع.ً

ًاألسبوعيةًحيثًنحاولًالتقليلًمنًاستخدامًالورقًفيًالمدرسة.ً

ً

 طلبات النقل من الصفوف

وسيتمًًةينولكنًسيسمحًالنقلًتحتًظروفًمعًدونًأيًتدخلًمنًأولياءًاألمور.أيًصفًتتحفظًالمدرسةًعلىًحقًوضعًالطلبةًفيً

 بعدًالقيامًبالخطواتًالتالية:

منطقية.ًعلىًحسبًالطلب:ًدراسةًالموقفًبشكلًدقيقًوتسجيلًأسبابًً-  

اًإعطاءًالطالبًوقتً- اًكافًا للتكيفًمعًالصف.ًا  

سيتمًملحظةًالطالبًلمدةًأسبوعًمنًقبلًاألخصائيةًاالجتماعيةًفيًداخلًوخارجًالصف.ً-  

سة.خصائيةًإلىًمديرةًالمدرألرًمفصلًعنًحالةًالطالبًمنًقبلًاسيتمًإعطاءًتقريً-  

االجتماعًمعًذويًالطالبًلمناقشةًمعطياتًالتقرير.ً-  

افرًمقاعدًفيًالطلباتًالمتعلقةًبوضعًالتوائمًفيًنفسًالصف،ًاألصدقاءًاوًاألقاربًسيتمًأخذهاًبعينًاالعتبارًعلىًحسبًتوً-

 الصف.ً

ًعلىًمواعيدًمجدولة.ًًالنظرأعلهًسوفًيتمًًعداًالموجودةًأيًطلباتًأخرىً منًأولياءًاألمورًدعمًًيرجىبهاًمنًقِّبلًاإلدارةًبناءا

ً.لطلبناًصحيةومتابعةًإجراءاتًالمدرسةًمنًأجلًتوفيرًبيئةًتعليميةً
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ً

المعلومات العامة الثالث:القسم   

ً ًت درك ًاللغة ًثنائية ًالكويت ًمدرسة ًدليلًًةهميأ1ًرقم ًأدناه ًالجدول ًيوضح ًاألمور. ًوأولياء ًالمدرسة ًبين ًقوي ًتواصل خلقًخط

متعلقًبالطالبًاوًالمدرسة.ًًإذاًلمًيتمًحلًالمشكلةًاوًاإلجابةًعنًالسؤالًمنًلإلجابةًعنًسؤالًمعينًًالمناسباالتصالًبالشخصً

ًعلىًوليًاألمرًالتوجهًإلىًالشخصًاألعلىًفيًالمنصب.ًًمعين،قبلًهذاًشخصً

يقة التواصل:طر ت إذا كان لديك استفسار متعلق بالحاال الشخص المسؤول: 

 التالية:

تحديد موعد مع سكرتيرة المرحلة  

 االبتدائية مع معلم الصف.

متعلقة بالصف: مسائل معلمً/مربيًالصف  

مستوىًالطالبًفيًالصف.ً-  

نظامًالصف.ً-  

جدولًالحصص.ً-  

الواجب.ً-  

دًلتحديوًالحضورًللمدرسةًأاالتصالً

 موعد

المديرًالعامًً–جانيسًدينيسً ةًسياسًككل،مسائلًمتعلقةًبالمدرسةً 

 المدرسةًوالتطوير

دًوًالحضورًللمدرسةًلتحديأاالتصالً

 موعد

Mohamed Eraki – Business 

Manager  
المديرًالتنفيذي–محمدًالعراقيً  

لسلمةًواألمنسياسةًا  

دًوًالحضورًللمدرسةًلتحديأاالتصالً 

 موعد

 

ًمدير-ًليكساندربيانكاًأ  

دائيةًالسياساتًالتعليميةًللمرحلةًاالبت

 وخططًالتنظيم.ً

دًوًالحضورًللمدرسةًلتحديأاالتصالً

 موعد

مدير-ًليكساندربيانكاًأ المصادرًوالخدماتًفيًالمرحلةً 

مسائلًضبطًالسلوكًاالبتدائية،  

االتصالًأوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً

 موعد

 خصائيةأ-مسًأسماء

 

 إخصائيةًالمرحلةًاالبتدائيةً

ًدلتحديوًالحضورًللمدرسةًأاالتصالً

 موعد
 

 مدير-ًليكساندربيانكاًأ

منهجًاالستفسارًعنًالمسائلًالمتعلقةًب

 المرحلةًاالبتدائية

دًوًالحضورًللمدرسةًلتحديأاالتصالً

 موعد

ممرضةًً-مسًهبة  مسائلًصحية 

دًوًالحضورًللمدرسةًلتحديأاالتصالً

 موعد

لمكتبًالتسجيلًوالقبوً-مسًمشاعلً بًتسجيلًالطلبةًبالمدرسةًاوًاالنسحا    

دًوًالحضورًللمدرسةًلتحديأاالتصالً

 موعد

 المحاسبةًودفعًالفواتير مسًمشاعل

 

 الغياب 

ماًتمًنشرًتواريخًكًالدراسي،ليسًمنًالمفترضًأنًيقومًأولياءًاألمورًبأخذًالطلبةًفيًرحلتًللخارجًخللًأيامًالمدرسةًفيًالعامً

ً ًالرسمية ًالدراسيًفيًأالعطل ًالعام ًالسنويًالموجودثناء ًالمدرًالتقويم ًحيثًعلىًموقع ًالدراسي. ًالعام ًفيًبداية ًمنًغيرًإسة نه

ًطويلة،المسموحًالغيابًبلًبعذرًوهذاًمنًشأنهًعرقلةًالعمليةًالتعليميةًللطفل.ًكماًالًيجبًتشجيعًأولياءًاألمورًعلىًأخذًإجازاتً

عادةًتسجيلًقيدًالطالب/الطالبةًللسنةًالدراسيةًإصةًلمثلًتلكًاألغراض.ًقدًالًيتمًنًيتمًمنحًتصاريحًوالًيجبًالقيامًبترتيباتًخاول

ا.ًةدونًعذرًوالتيًتكونًأكثرًمنًخمسالمتكررًحاالتًالغيابًًالقادمةًفي على ولي األمر  صحي،في حال وجود عذر أما ًعشرًيوما

رسالًالواجباتًللمنزلًإذاًكانًإحالةًالطالبًالصحيةًللمساعدةًفيًغًمعلمًالصفًبالتيًستقومًبإبلًعلى ممرضة المدرسة االتصال

ًمنًيومين.ًًًأكثرمنًالمتوقعًبقاءًالطالبً/الطالبةًفيًالمنزلً

ًارسالًالطالبًالىًالمدرسةًفيًحالًكانًلديهً ًفيًذلكًًقملًالشعرً,أوًأو,قيءًًسهال،إًحمى،يجبًعدم ًبما أيًأمراضًمعدية.

   العين.التهابً
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 التقويم السنوي

،ًيجبًعلىًأولياءًاالمورًًفيًالتقويمًالمدرسيتنشرًمواعيدًالعطلًالمدرسيةًًجميع.ًةًالدراسيةًمنًثلثةًفصولًدراسيةتتكونًالسن

ًالمدرسة.االطلعًعلىًالعطلًلضمانًحضورًالطلبًإلىًالمدرسةًاثناءًوقتً

 التقويمًالسنويًموجودًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكتروني.ً

 مادة التربية الفنية

 .ًيطلبًمنًأولياءًاألمورًشراءًمريولًلدروسًالتربيةًالفنيةً,ًكماًيمكنًإحضارًقميصًقديمًوطويلًبدالًمنًالمريول

 الحضور

ما يوم الخميس أمنًاألحدًالىًاألربعاء،ًًمساءً 03:2ًصباحاًالىًالساعة7:20ًًساعاتًالدوامًللمرحلةًاالبتدائيةًتبدأًمنًالساعةً

ًطوالًالعامًالدراسي.03:12ًالطالب الساعة  انصرافيكون 

ًً ًالسنة ًمدار ًعلى ًيوميا ًالطالبًالحضور ًمن ًبالوقتًالمحددًالدراسيةيتوقع ًالطالبًلنفسً، ًإعادة ًإلى ًيؤدي ًقد الغيابًالمتكرر

ًتعليماتًوزارةًالتربيةًوالتعليم.توجيهاتًيتماشىًمعًًوهذاالمرحلةًالدراسيةًعلىًالتوالي.ً

لنًي سجلًًاالزدحام،وبسببًسيتمًمنحهاًفيًالحاالتًالقصوىًفقط.ًًواألذوناتًالدراسي،خذًالطالبًقبلًانتهاءًاليومًأالرجاءًعدمً

ا.7:45ًًتأخيرًعلىًالطلبةًإالًفيًتمامًالساعةً نًطابورًالصباحًوبدايةًاليومًستكونًفيًالساعةًأبعينًاالعتبارًًوالرجاءًاألخذصباحا

صولًعلىًخبرةً،ًولهذاًعلىًوليًاألمرًالحرصًعلىًحضورًالطلبةًفيًالوقتًالمحددًحتىًالًيفقدًالطالبًفرصتهًفيًالح7:20

ً.ةتعليميةًمهم

ا7:45ًًعلىًالطالبًفيًالساعةًسيتمًتسجيلًتأخيرً يومًلكحالةًغيابًًلطالبتسجيلًاحاالتًتأخيرًسيتم8ًًوجودًًوفيًحال،ًصباحا

 واحد.ً

 الكتب المفقودة او المتلفة 

 يتوجبًعلىًأولياءًاألمورًدفعًتكلفةًالكتابًالبديلًالتيًقدًتتضمنًأجورًالشحن.ًطريقة،ًفإنهفيًحاالتًفقدانًكتابًأوًإتلفهًبأيً

ًلجوائزا

وًامتلكهمًلمهاراتًتعليميةًممتازةًأتحليهمًبصفاتًالمواطنًالمثالي,ًًوأيميةًلتحليهمًبصفاتًإيجابية،ًسيتمًمنحًالطلبًشهاداتًتكر

ًاوًلجمعهمًعددًمعينًمنًالنقاط.ًسيتمًتقديمًالشهاداتًعلىًمدارًالسنةًوبشكلًروتينيًفيًطابورًالصباح.

 أمسية العودة للمدرسة

ًالدراسية ًفيًالفصلًاألولًمنًالسنة ًليلا ًأولياءًاألمورًإلىًالمدرسة ًدعوة اًوافيااًعنًمقررهمًسيتم ًالمعلمونًشرحا ،ًحيثًسيقدم

ً ًبالصف، ًاتباعه ًالذيًيتم ًوالمنهج ًأهدافهم، ًالدرجاتالتعليمي، ًمنًوسياسة ًالمعلمًوغيرها ًسيقوم نًبتجهيزًوالتعليماتًاألخرى.

ً.اإللكترونيًتواريخًمحددةًعنًاألمسيةًفيًالتقويمًالمدرسيًعلىًموقعًالمدرسةًوسيتمًنشرًالمعلومات،منشوراتًعنًمختلفً

 حفالت عيد الميالد

هداياًعيدًًكعكةًأورسالًإأولياءًاألمورًبعدمًًنرجوًمنإنناًًالطالب،ًبلالًنحتفلًبأعيادًميلد1ًًًنحنًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغة

 .المدرسة،ًومنًاألفضلًإقامةًحفلتًعيدًالميلدًخارجًساعاتًالمدرسةًفيًالمنزلالميلدًإلىً
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 المدرسيةالحقائب 

بحيثًيمكنًوضعهاًداخلًالخزانةًالمخصصةًللطالبًفيًالصف،ًوتعتمدًالمدرسةًجدوالاً ًيجبًأنًيكونًحجمًحقيبةًالطالبًمناسباًا

ً ًالمنزل، ًوإلى ًمن ًالطالبًحملها ًعلى ًالكتبًالتي ًالكتبًللواجباتًبهدفًتخفيفًكمية ًالطالبًلكل ًلحمل ًحاجة ًتوجد ولذلكًال

ًالمدرسيةًكلًيوم.

 الباصاتخدمة 

ً ًاللغة ًالكويتًثنائية ًمدرسة ًالبيتًالى1ًًتقدم ًمن ًالتيًتبعد ًعلىًالمسافة ًمتوقفة ًالخدمة ًهذه ًتكلفة ًللطلبًحيثًإن ًالنقل خدمة

ًالمدرسةًوأعدادًالطلبًالذينًسيستعملونًالحافلة.ًكلًحافلةًلهاًمشرف.

ً.الطلبًمنًمنازلهمخذًأبًوقوانينًبخصوصًسلوكًالطلًيرجىًقراءةًالعقدًلهذهًالخدمةًجيدااً

 التوقعات السلوكية ستكون كالتالي:

 ًنًيتبعواًتعليماتًالمشرفًفيًجميعًاألوقات.أتوقعًمنهمًأنًيتصرفواًبشكلًجيدًوالطلبًالذينًيركبونًالحافلةًي

 .ًيجبًعلىًالطلبًالتصرفًبأدبًويجبًعليهمًاحترامًمشرفًالحافلة

 .ًيجبًعلىًالطلبًالمحافظةًعلىًنظافةًالحافلة

 ًًالحافلة.ًركوبًونزولخذًحقائبهمًعندًأالطلبًهمًالمسؤولونًعن

ًفيًالحافلةًفإنًاإلدارةًقدًتضطرًإلىًإلغاءًاشتراكًالطالبًبالحافلة.متكررًوفيًحالًوجودًسلوكًسيئً

 المقصف المدرسي

 راحةًالغداء.مقصفًالمدرسةًمفتوحًكلًيومًخللًفترةًالصباحًواست

 نظافة الحرم المدرسي 

ًيجبًعلىًالطلبًرميًالنفاياتًفيًسلةًإ ًكما اًمنًالفضلت، ًأنًيكونًخاليا ًوعلىًمبنىًالمدرسة ًالمدرسة، ًفخورونًبنظافة ننا

منهم.ً ًالمهملت،ًوالًيسمحًللطالبًبرميًالنفاياتًعلىًاألرضًوالتوقعًمنًعاملتًالنظافةًتنظيفًالمكانًبدالًا

ًمًالمحافظةًعلىًنظافةًالمكان.ماتًمقصفًالمدرسةًفيًحالةًعدوقدًيتمًإيقافًخد

 التواصل

 التواصل من المدرسة إلى المنزل 

جداا.ًًطريقةًتواصلًالمرحلةًاالبتدائيةًمنًالمنزلًإلىًالمدرسةًتكونًعنًطريقًموقعًًةلًبينًالمدرسةًوالمنزلًتعتبرًمهمالتواص

ًالطوارئ.نًطريقًالمسجاتًفيًحاالتًعًوأًاإللكترونية،الرسائلًًاإللكتروني،المدرسةً
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وًنشراتًمدرسيةًألولياءًأمورهمًفيًنفسًاليومًالذيًتمًإعطائهمًالنشرات.ًالرجاءًزيارةًأمتوقعًمنًالطلبةًتسليمًأيًرسائلًمنًال

نهًلكلًأ.ًالرجاءًاألخذًبعينًاالعتبارًةماتًمهمبشكلًدوريًفيًحالًوجودًمعلوedu.com-www.kbsًموقعًالمدرسةًاإللكترونيً

 .أربعاءمادةًتدريسيةًخطةًأسبوعيةًيتمًنشرهاًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكترونيًكلًيومً

 

 التواصل من المنزل إلى المدرسة

سؤالًماًًجابةأدناهًدليلًاألشخاصًالمرادًالتواصلًمعهمًإلًليحتاجًأولياءًاألمورًالىًاالتصالًبالمدرسةًألسبابًعدة.ًيوضحًالجدو

فعليًوليًاألمرًًما،ولًفيًالجدولًمساعدةًوليًاألمرًأوًاإلجابةًعنًسؤالًأل.ًفيًحالًعدمًاستطاعةًالشخصًاةاوًحلًمشكلةًمعين

ًاالنتقالًللشخصًالثانيًفيًالجدولًالخ..ً

الخطوة 

 الرابعة 

نقطة االتصال  الخطوة الثانية  الخطوة الثالثة

 األولى

و أمور ألولياء اأاستعالم 

 المشاكل

 

الصحةًوالحضور،ًفقدً الممرضة ناظرًالمرحلة المديرًالعام 

 الممتلكات

1 

المشرفً ناظرًالمرحلة المديرًالعام 

 االجتماعي

 2 المشاكلًاالجتماعيةًوالعاطفية

المسائلًالمتعلقةًبالمستوىً المعلم ناظرًالمرحلة ناظرًالمرحلة المديرًالعام

 األكاديمي

3 

المسائلًالمتعلقةًبالمستوىً المعلم نائبًناظرًالمرحلة المرحلةناظرً المديرًالعام

 اللغةًالعربيةً/األكاديمي

4 

 5 قضاياًاالنضباط المعلم نائبًناظرًالمرحلة رئيسًالمرحلةً المديرًالعام

 

 نظام ضبط السلوك

ومنظمةًمنًشأنهاًالمساعدةًعلىًتسهيلًًةآمنًبيئةًخلقعلىًالحاجةًإلى1ًًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًًالسلوكًفينظامًضبطًًيقوم

ًوالحثًعلىً ًفرد ًلحقوقًكل ًالجميع ًاحترام ًولتضمن ًالتعليمية، ًالعملية ًالقيم ًعنًطريقًتعزيز غرسًحسًالمسؤوليةًاألخلقية

شعرًاإليجابيًكطريقةًليواستخدامًمختلفًأساليبًالتعزيزًالطالبًشخصيةًاحترامًمدرسةًتؤكدًعلىًأهميةًالبالطلبةًبشكلًيومي.ًف

ًبراحةًوطمأنينةًأكثرًمعًمعلميهم.ًًلببهاًالط

سوفًنسعىًإلىًخلقًنظامًضبطًسلوكًناجحًثابتًومتوازنًفيًالمدرسةًوالمنزلًمنًخللًاستخدامًأساليبًتواصلًفعالةًوتبنىً

فيًالتعاملًمعًمختلفًًااًمبدأًالتعاونًبينًالمدرسةًوالمنزل.ًفمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًتؤكدًعلىًأهميةًاستخدامًطريقةًأكثرًهدوء

ًالتشاورًمعًالطتالمشاكلًالسلوكيةًوال مقبولًبهاًوكيفيةًتبنيًحلولًمقبولةًاليرًغالبًومناقشتهًبخصوصًالسلوكياتًيًسيتمًفيها

ً ًالمشكلت. ًمختلف ًحل ًفي ًإيجابية ًوطرق ًجميع ًمن ًنتوقع ًًطلبًمدرسةنحن ًاللغة ًثنائية ًسلوكهم1ًًالكويت ًمسؤولية تحمل

تحدياتًالحياةًًوتهيئتهًلمواجهةالطالبًًوالتعليمًإلعدادوهذاًجزءًمنًعمليةًالتربيةًًوعواقب.ًاًيترتبًعليهاًمنًنتائجوأفعالهمًوم

ًالحقيقية.

http://www.kbs-edu.com/
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ربطًالسلوكًبالنتائجًًيعتبرًاتجاهاالنضباطًالذاتي،ًًاستراتيجياتربطًالسلوكًبالنتائجًوًتعليمًًالنظام:فيًهذاًًمميزانيوجدًجانبانً

ًعل ًقدًهيالمترتبة ًإيجابيًاتجاه ًًا ًيكون ًا ًسلبيأو ،ً ًاالبتدائية ًالمدرسة ًمكافاةًحيثًإن ًالمعلم ًحيثًباستطاعة ًالنقاط, ًعلىًنظام تعتمد

الطالبًبإعطائهًنقطةًفيًدفترًمذكرةًالواجبًاليومي.ًحيثًيوجدًصفحةًخاصةًلتجميعًالنقاط.ًولكلًعددًمنًالنقاطًشهادةًتكريميةً

ًوطلبةًألسبابًمختلفةًمثلًمساعدةًاألخرين،ًأداءًعملًممتازًفيًالصف،ًاوًإتمامًواجبًإضافيً,ًامعينة.ًقدًيتمًإعطاءًالنقاطًلل

ًيحتذىًبهً.ًحينًيكونًالطالبًنموذجا ً

ًالتالية:علماًبأنًالطلبًسيستلمونًشهاداتًتكريميةًوفقاًللمعاييرً

ًنقطةًًًًً=ًًًالشهادةًالبرونزية50ً

ًنقطةًًًً=ًًًالشهادةًالفضية100ً

ًالشهادةًالذهبيةًًًًنقطةً=200ً

ًينيةشهادةًبلتًًًًنقطةً=300ً

ًالشهادةًالياقوتيةًًًنقطةً=400ً

ًالشهادةًالمرجانيةًًًنقطةً=500ً

وكذلكًسيتمًوضعًقائمةًبأسماءًالطلبةًفيًموقعًالمدرسةًثناءًطابورًالصباحًالمخصصًلكلًمرحلة.ًأسيتمًتوزيعًشهاداتًالتكريمً

ًهمًفيًاللوحات.ًئتعليقًأسمااإللكترونيًوكذلكًيتمً

وًالتحصيلًالعلميًأيلهًالعلميًخرًقدًيقومًالطلبةًبتصرفًغيرًمقبولًوالذيًمنًشأنهًالتأثيرًبشكلًسلبيًعلىًتحصآمنًوقتًإلىً

ًودراستهاًمنًةحيثًسيتمًتسجيلًكلًحالةًسلوكيةًغيرًمقبولً.خرين.ًوهناكًالعديدًمنًالعواقبًالمترتبةًعلىًمختلفًالسلوكياتآلل

ًالحالةًأوًالحاالتًالمماثلةًلها.ًويحدثًمعبالحالةًوتدوينًكلًماًحدثًًواألسبابًالمحيطةًودراسةًالعواملقبلًالمختصينً

لىًاتخاذًاإلجراءاتًالتيًتراهاًالمدرسةًمناسبةًلتعليمًالطالبًإئًعندًالطالبًفإنًالمدرسةًمضطرةًفيًحالًتطورًنمطًالسلوكًالسي

حجزًالطالبًبالمدرسةًًالمساعدة،تقديمًًوالمشورة،قدًتتضمنًإبداءًالنصحًًمباشر،ًوهذهًاإلجراءاتالمعنيًباالنضباطًالذاتيًبشكلً

 .للطالبًيوميةًألولياءًاألمورًعنًالحالةًالسلوكيةًوإرسالًتقاريربعدًانتهاءًالدوامً

ومن المتوقع من أولياء األمور تبني هذه السياسة  ،مدرسة الدناه شرح مفصل عن سياسة الضبط السلوكي التي تتبانها أيوجد  

  .مدرسةالوتعزيزها وهذا يُعتبر من أهم شروط التسجيل في 

 سياسة االنضباط السلوكي

خطة المدرسة بخصوص االنضباط السلوكي؟ ما     

نظامًيوظفًمختلفًالمعطياتًوالبياناتًالمهمةًلحلًًمحكمةًترتكزًعلىًمنظمة،تجاهًاالنضباطًالسلوكيًهيًخطةًخطةًالمدرسةً

ًوتوظيفًاالستراتيجياتًالفعالةًللتدخلًاإليجابيًوتوفيرًحلولًناجحةًلكلًفرد.ًالسلوكية،مختلفًالمشاكلً

فوائد خطة المدرسة لالنضباط السلوكي؟ ما  

ً ًت عتبرًتوجه ًالخطة ًاالنضباطًالسلوكيًلتحسينًالعهذه ًلعملية ًحيثًمنظم ًلكلًالطلبة. ًالتعليمية ًمنًخللًاستخدامًطريقةًإملية نه

نواعًالسلوكًألمدرسةًبتعليمًالطلبةًبشكلًواضحًالتعزيزًاإليجابيًسيستطيعًالطلبةًإدراكًالتوقعاتًالمتعلقةًبالسلوكًالمقبول.ًتقومًا

ًهذ ًبتعزيزًالسلوًاالمرغوبًبه. ًإيجابيةًفيًاالهتمام ًتعليمية ًإلىًخلقًبيئة ًيقود ًللطلبة مجتمعًًوإنتاجًالصف،كًاإليجابيًوتعليمه

 ًتعليميًقويًوكذلكًيساهمًفيًزيادةًالتحصيلًالعلميًللطالب.
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؟ قواعد السلوك؟السلوكي تعريف االنضباطما   

ًًواالنضباطًالسلوكيًه ًالتدريس، ًتستخدم ًمنًاالستراتيجياتًالتيًًدوتزويعملية ًبنماذجًعنًالسلوكًالمرغوبًفيهًوغيره الطلبة

  مرغوبًبهًإلىًسلوكًإيجابي.الغيرًكًالسلبيًوفعالًوذلكًعنًطريقًتغييرًالسلوًومنظم،ًمن،آتساهمًفيًتوفيرًمحيطًتعليميً

تجاه سياسة الضبط السلوكيمعلم الصف  دور  

بالتالي:ًالقيامًالمعلمًعلى  

االنضباطًالسلوكيًكماًهوًمذكور.تطبيقًسياسةًً-  

.ملفًتعريفًالتعلمتعزيزًمواصفاتًإعطاءًنموذجًسلوكيًي حتذىًبهًوً-  

بها.ًااللتزامألولياءًاألمورًوالطلبةًعنًقواعدًالسلوكًالمتوقعًمنًالطالبًًةإعطاءًصورً-  

االلتزامًبمتابعةًقواعدًسياسةًضبطًالسلوكًلضمانًتحليًالطلبةًبالسلوكًاإليجابي.ً-  

تجاهًموقفًإلجراءاتًاللزمةًاألخذًًاالستعدادً–الطلبةًعلىًورقةًاستئذانًً)حصولتحملًمسؤوليةًمشاكلًالصفًوسلوكًالطلبةًً-

ًمعين(

كأفراد.ًمعًالطلبةمنًمنًبابًالحرصًعلىًالتعاملًآتبنيًمحيطًمدرسيًً-  

ًواحتياجاتهم.ًنجازاتهمللطلبةًوإباألهدافًالشخصيةًًاالهتمامإبداءًً-  

ا.أمساندةًالطلبًً- ومعنويا كاديمياًا  

 

داريين تجاه سياسة الضبط السلوكيإلدور ا  

بالتالي:ًالقيامًاإلداريًالمشرفًعلى  

توفيرًالمساندةًللمعلمينًلتطبيقًسياسةًالضبطًالسلوكي.ً-  

إعطاءًنموذجًسلوكيًي حتذىًبه.ً-  

السلوكي.الحفاظًعلىًبيئةًمدرسيةًيسعىًفيهاًالكلًإلىًتحقيقًاالنضباطًً-  

اًتبنيًمحيطً- اًمدرسيًا نًبالمعلمينًوالطلبةًكأفراد.ونًوالمشرفويهتمًبهًاإلداريًا  

إبداءًاالهتمامًباألهدافًالشخصيةًللمعلمين،ًوالعاملينًوالطلبة.-ً-  

 

يتجاه سياسة الضبط السلوكدور ولي األمر   

بالتالي:ًاألمرًالقياموليًًعلى  

تطبيقًخطةًسياسةًاالنضباطًالسلوكي. -  

إعطاءًالطفلًصورةًواضحةًعنًالتوقعاتًالسلوكيةًالواجبًالتحليًبها.ً-  

نجاحه.لضمانًًسلوكًالطفلااللتزامًبمتابعةًً-  

نجازاته.إهتمامًباألهدافًالشخصيةًللطفلًواالً-  

ا.أمساندةًالطلبًً- ومعنويا كاديمياًا  

تجاه سياسة الضبط السلوكيدور الطالب   

 سيقومًالطالبًبالتالي:

خطةًسياسةًاالنضباطًالسلوكي.اتباعًً-  

التحليًبالسلوكًالمرغوبًبه.ً-  

فعالهم.أتحملًمسؤوليةًً-  

هدافًشخصيةًوالعملًلتحقيقها.ًأوضعًً-  
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 قائمة قواعد السلوك الُمتوقع اتباعه

 

 

 طبيعة السلوكيات الغير مقبول به

Classroomالصف 

 

Recess الفرصة 

 

Hallway الممرات 

 

Restroomالحمام  

إحضارًجميعًأدواتكًً-

 المدرسية.

اثناءًً- االنتباهًجيداًا

 الدرس.

أغراضكًاجلبًً-

ً)السترة،ًحقيبة

 الطعامًالخ.(.

 

الذهابًإلىًً-

الحمامًقبلً

.الخروجًللفرصة  

اعلمًأينًً-

وجهتكً

واذهبًاليهاً

 مباشرة.

أخذًورقةًًً-

 االستئذان.ً

أخذًورقةًً-

 االستئذانً
 ا  كن مستعد

اإلنصاتًجيداا. -  

عدمًالتحدثًبصوتًً-

.عال  

نهاءًالعملًالصفيًإً-

.المحدد فيًالوقت  

الحذرًتوخيًً-

 اثناءًاللعب.

اإلبلغًعنًأيًً-

 مشكلة.

االلتزامًً-

 بالطابور.

رميًالنفاياتًً-

 فيًسلةًالقمامة.

التزامًً-

ثناءًأالصمتً

 المشي.

إبقاءًيديكًً-

 لنفسك.

ًاالنتباهًلماً-

مامك.أهوً  

عدمًالتحدثًً-

.بصوتًعالً   

 

الحرصًً-

علىًغسلً

 اليدين.

تصرف 

 بمسؤولية

ًاتركًمنطقتكًأنظف -

وجدتهاًعليه.مماً  

تعاونًمعًغيركًً-

 لتنظفيها.ً

 

التقطًالقمامة.ً-  

حافظًعلىًً-

 منطقتكًنظيفة.

 

 

ً 

التقطًً-

 القمامة.

البقاءًفيًً-

الطابورً

 بمفردك.ً

االلتزامًً-

 بالصمت.ً

 

 

غًالتبليً-

عنًأيً

 مشكلة.

انتظرًً-

 دورك.

 

 اعمل كفريق

 

.اتبعًقوانينًالصفً-  

خرينًكماًآلعاملًاً-

يعاملوك.تحبًأنً  

دث.ارفعًيدكًقبلًالتحً-  

 

تبادلًاألدوار.ً-  

خرينًآلعاملًاً-

كماًتحبًأنً

 يعاملوك.

إبقاءًاليدينًًً-

والقدمينًفيً

 أماكنهم.

اًكنًمهذبً- .ا  

استخدمًكلماتًً-

 لطيفة.ً

 

المشيًفيًً-

 جهةًاليمين.

ًإبقاءًالبابً-

اًمفتوح ًا

للعابرينً

 بعدك.

 

 

 

 

إبقاءًً-

اليدينً

ًوالقدمين

فيً

 أماكنهم.

حافظًً-

علىً

نظافةً

 مكانك.

 

 

التحلي  

 باالحترام
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ًً ًالسلوك ًمن ًنوعان ًيوجد ًالغير ًبه: ًثامقبول ًالسلوكياتًالثانوية ًنويًوكبير. ًقبلالغير ًمن ًمعالجتها ًسيتم ًبها ًأماًًمقبول المعلم

ًمقبولًبهاًسيتمًإحالتهاًإلىًمكتبًنائبًمديرًالمرحلةًاالبتدائية.ًالغيرًالسلوكياتًالكبيرةً

 

 

 

 السلوك ثانوي  كبير

وًسلوكًمنًالممكنًتقويمه،ًتصحيحهًأ سلوكًمنًغيرًالممكنًتقويمه.

 إزالته.

 التعريفً

وًأتمرًسالتعمدًبالقيامًبسلوكًفظًبشكلًم

وًأخرًآالتجادلًالمستمرًمعًطالبً

.ًةمجموعةًمنًالطلبةًبطريقةًمهين  

ًطلبالالقيامًبسلوكًفظًمعًطالبًمنً

نزعاجًالطلبة.إويسببً  

خرآاحترامًطالبًعدمً  

وًأستمرًمدًبالقيامًبسلوكًفظًبشكلًمالتع

أوًعاملًفيًًالتجادلًالمستمرًمعًمعلم

.ةالمدرسةًبطريقةًمهين  

ًوًعاملًفيأمعًمعلمًًالقيامًبسلوكًفظ

 المدرسةًويسببًلهمًبعضًالضيق.

عدمًاحترامًمعلمًاوًعاملًفيً

 المدرسة

ؤلمةًأوًخرينًمآلالتسببًبإصابةًكبيرةًل

 تتركًأثر.

خرين.آلالتسببًبإصابةًبسيطةًل  

إلىًًخرينآلالقيامًبسلوكًيعرضًسلمةًا

 الخطر.

 التهديد

نتباهًارًبالقيامًبسلوكًيشتتًااالستمر

اثناءًالدرس.ًخرينآلا  

يميةًيعرقلًالعمليةًالتعلًالقيامًبسلوك

خرين.آلل  

 

غيرًمقبولًبهسلوكً  

ًةوموجهًةالتلفظًبألفاظًنابيةًومهين

 لشخصًمعين.

ًةموجهًبلغةمًلغةًنابيةًفيًالحديثًاستخدا

 لشخصًمعين.

 

 لغةًغيرًمقبولًبها

ًالرفضًالمستمرًوالقاطعًللنصياع

 للقوانين.

ينًللتعليماتًوالقوانرفضًاالنصياعً

 لفترةًقصيرة.

 

 التمرد

دونًجزءًارتداءًالزيًالمدرسيًولكنً رفضًارتداءًالزيًالمدرسي.

معينً)لبسًحذاءًغيرًمناسب،ًلبسً

 قميصًمختلف(.

 

 مخالفةًقوانينًالزيًالمدرسي

دونًاستئذان.ًًةتركًمنطقةًمعين دونًاستئذان.التجولًفيًالصفً   

 

 التجول
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 النتائج المترتبة على الحوادث الثانوية والكبيرة

ًالسلوكًتقويمًترتكزًعلىًفلسفةًالعواقبًالتيفسينجمًعنًذلكًالعديدًمنًًالسلوك،وقوانينًضبطًًسياسةًالمدرسةعندماًالًيتبعًالطلبةً

اًنًعمليةًتقويمًالسلوكًوتصحيحهًبشكلًتدريجيًتستخدمًاتجاهإبشكلًتدريجي.ًحيثً اًمنظمًا يتدرجًمنًمخالفةًبسيطةًإلىًمخالفةًًا

ًرًالسلوكًغيرًالمقبولًبه.ًًًًكبيرةًفيًحالًتمًتكرا

ًالتربيةًالبدنية,ًخللًالفرصةًً)فيمشاكلًالسلوكًالثانويةًسيتمًمعالجتهاًمنًقبلًالمعلمً ًالتربيةًالفنيةً,موسيقى,ًمادة الصف,ًمادة

ًالخ..(.ًحيثًسيستخدمًالمعلمًتقديرهًالشخصيًفيًإحالةًأوًعدمًإحالةًالطالب.

 

مقبول.الغير المعلم للسلوك وهذه بعض األمثلة عن كيفية معالجة ً  

إعادةًالتوجيه.ً-  

عشرًدقائق.الصفًأوًخارجهًلمدةًالًتزيدًعنًماًفيًداخلًإإعطاءًوقتًمستقطعًللطالبًً-  

بقائهًفيًملفًالمعلم.إكتابةًتقريرًعنًسلوكًالطالبًوً-  

االجتماعًمعًالطالبًومناقشةًالسلوك.ً-  

ملحظةًلوليًأمرًالطالب.كتابةًً-  

بوليًاألمر.ًاالتصالً-  

.ًمساءًا2:50ًإلىًالساعةًًمساءًا2:30ًفيًالمدرسةًمنًالساعةًحجزًالطالبًً-  

علىًًمختلفةًعنًالحاالتًاألخرىًوبناءًاأماًالمخالفاتًالسلوكيةًالكبرىًسيتمًالتعاملًمعهاًمنًقبلًاإلدارة.ًوي عتبرًكلًطالبًحالةً

ًمقبول.الغيرًكيفيةًمعالجةًاإلدارةًللسلوكًوهذهًبعضًاألمثلةًعنًالمناسب.ًًذلكًسيتمًتحديدًالعقاب

الجزاءًمنًجنسًالعملً)تنظفًالطاولةًالتيًتمتًالكتابةًعليها،ًكتابةًرسالةًاعتذارًالخ.(ً-  

االتصالًبوليًاألمر.ً-  

خطةًفعالةًلحلًالمشكلة.تحويلًالطالبًإلىًالفريقًالمختصًبتقييمًالسلوكًلوضعًً-  

حجزًالطالبًفيًالمدرسة.ً-  

(.ةفصلًالطالبًمنًالمدرسةً)فيًالمدرسةًأوًخارجًالمدرسً-  

كتابةًرسالةًإنذارًللطالب.ً-  
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الدعم اإليجابي نظام  

هذاًالنظامًي عتبرًمنًالركائزًاألساسيةًمنًخطةًالمدرسةًفيًسياسةًاالنضباطًالسلوكي،ًحيثًي عنىًهذاًالنظامًبتكريمًالطلبةًالذينً

ًهمًبرامجًالدعمًاإليجابي:أاإليجابي.ًمنًيلقونًتوقعاتًالمدرسةًفيًالسلوكً

جائزة الطالب المثالي الشهرية: -  

طارًبسيط.ًيقومًكلًمعلمًباختيارًالطالبًالمثاليًفيًالصف.ًسيتلقىًالطلبةًالذينًتمًاختيارهمًدعوةًإلىًاحتفالًإف  

االحتفال بالطالب المتميز: -  

ًولطف،ًباحترامخرينًآلحينًيلتزمًالطلبةًبالتعاملًمعًاتباعًالقوانين.ًواخلقًطلبةًملتزمينًب1ًثنائيةًاللغةًهدفناًفيًمدرسةًالكويتً

ًاإلشادةًبهمًمنًقبلًمعلميهم.وسيتمًتكريمهمً

ت عتبرًأداةًفعالةًفيًتعزيزًالسلوكًاإليجابيًوضبطًالسلوكًبشكلًعام.ًفدورًالمذكرةًًمذكرة الواجب اليومينًأومنًالجديرًبالذكرً

الًيقتصرًعلىًكتابةًالواجب.ًًبلًت عتبرًكوسيلةًللتواصلًبينًالمعلمًووليًاألمرًبشكلًيومي.ًحيثًيستطيعًالمعلمًكتابةًتعليقًفيً

حصولًمشكلةًسلوكية.ًفيًحالةًكتابةًأيًتعليقًفعلىًالطالبًدفترًالواجبًاليوميًفيًحالًعدمًإحضارًالطالبًألدواتًالصفًأوً

ًعرضًالتعليقًعلىًوليًاألمرًللتوقيعًعليهًلإلشارةًإلىًأنهًتمتًقراءته.

 العامة لقواعد السلوك  التوقعات المدرسية

 على الطالب أن:

ًيحضرًإلىًالمدرسةًفيًالموعدًالمحددً .1

ً.ًتجميليةدونًوضعًأيًمساحيقًالمدرسيًدونًأيةًمجوهراتًوًيرتديًالزي .2

اًيكونًمهذب .3 اًمتواضعً،ااًصادقً،ا اً،ًمحترما اًومتعاون،ًا ًاألوقات.جميعًًفيًا

ً.والبالغينمعًالمعلمينًًوأنًيتعاونمناقشةًًدونًوتنفيذهاالتعليماتًًيمتلكًالقدرةًعلىًضبطًسلوكه،ًواإلصغاءًإلى .4

ً.ومدرستهًومجتمعههًوااللتزامًتجاهًعائلتيظهرًاإلخلصً .5

ًًيتحملًمسؤوليةًنفسهًوأفعاله. .6

ًاألخرين.أراءًًومهذبةًوأنًيحترمبطريقةًمناسبةًًأرائهيعبرًعنً .7

ًوأنًيوظفًإمكاناته.مواهبهًًوأنًيستغلًاألنشطةجميعًًويشاركًفييقومًبجميعًدروسهً .8

ًأفعاله.قلبهًسواءًبأقوالهًأوًًوالمبادئًواألخلقًفيالقيمًًيطبق .9

ًعندًالحاجة.لهمًًنالعوًويمدًيديراعيًشعورًاآلخرينً .10

ًالغير.يحترمًممتلكاتً .11

ًوالسلمة.يحترمًجميعًقواعدًاألمنً .12

ًوترتيبًبيئته.ًعلىًنظافةًوأنًيحافظعطىًلهًالتيًت ًًويتحملًالمسؤولياتيحترمًمحيطًالمدرسةً .13

ً.ًيعكسًصورةًإيجابيةًعنًنفسهًوعنًالمدرسة.ً .14

 .عدمًاحترامهموًزملئهوالغشًوالصراخًوالشتمًوتعنيفًًودفعًزملئهيمتنعًعنًالشجارً .15

  من المتوقع من أولياء األمور تعزيز أنماط السلوك اإليجابي في أطفالهم.

 تصاريح المغادرة 
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اًدونًتصريحًمغادرة.ًإذاًكانًالطالبًمريضمسموحًللطلبةًالخروجًمنًالمدرسةًغيرًال من ذويً،ًفالممرضةًستقومًباالتصالًعلىًا

ًوسيتمًتعميمًهذاًالموضوعًلجميعًالمعلمين.ً.ًوعلىًوليًاألمرًاستخدامًنموذجًتصريحًالمغادرةًألخذًالطالبًمنًالصف.ًالطالب

ًالحاالت،منًغيرًالمسموحًألولياءًاألمورًأخذًالطلبةًمنًالصفًإالًفيًحالةًطارئةًاوًلحضورًموعدًلدىًطبيبًاألسنان.ًفيًهذهً

ًالطبيًأوًالممرضةًلشرحًسببًاالستئذانًومعرفةًإذاًكانًالطالبًسيعودًللمدرسةًأوًال.ًعلىًأولياءًاألمورًاالتصالًبالمكتب

 الرحالت التربوية

ًتمنحًالرحلتًالتربويةًالتيًتنظمهاًالمدرسةًداخلًوخارجًالكويتًالطلبًوالمعلمينًفرصةًللتعلمًخارجًالصف.

موافقة للتوقيع عليه  ا  نموذج يتم إعطاء أولياء األموركما أنه . إليهاكماًتوجدًإجراءاتًتتبعهاًالمدرسةًقبلًالرحلةًسيتمًاإلشارةً

،ًيتمًإعطاءًكلًوليًأمرًنشرةًمرفقةًمعًالطالبًلشرحًالهدفًمنًوباإلضافةًلذلكًقبل القيام بأي رحلة تعليمية في دولة الكويت.

ًاو ًعلىًالطالبًالراغبًبحضورًرحلة ًوتفاصيلًمهمهًعنًالرحلة. ًالتعليمية، ًفيًنفسًًالرحلة ًالتواجد أيًمناسبةًمدرسيةًمهمه

ًس ًمصاريفًالباصًوالرحلة ًواليوم. ً ًالمعلم. ًقبل ًمن ًتجمعيها ًالرحلة.ًيتم ًانتهاء ًبعد ًأطفالهم ًأخذ ًاألمور ًألولياء ًالمسموح غير

المدرسي.ً,ًولذلكًًوامالدوسيكملًالطلبةًيومهمًالدراسيًكالمعتادًبعدًالعودةًمنًالرحلةًولنًيتمًالسماحًللطلبةًالمغادرةًقبلًنهايةً

ًينبغيًعلىًالطلبةًالحضورًإلىًالمدرسةًبالزيًالمدرسيًوًإحضارًحقائبهمًالمدرسية.

في حال مخالفة القوانين أو أي طالب من الرحلة المخطط لها من دون إعادة المبلغ له  أو حرمان تحتفظ المدرسة بحق سحب

 .اقتراف سلوك غير مقبول به

الحصولًعلىًموافقةًناظرًالطلبًاالشتراكًبهاًعنًطريقًًالمدرسةًإلىًخارجًالكويتًفيتوجبًعلىأماًالرحلتًالتيًتنظمهاً

يسمحًالذهابًلنًًوإنًالطلبًفيًمثلًهذهًالرحلتًالًيمثلونًالمدرسةًالتيًينتمونًإليهاًفقطًوإنماًيمثلونًبلدهم.ًًالمرحلة،ًحيث

وسيتمًًًوبلدهم.بمثابةًسفراءًصالحينًلمدرستهمًًالوثوقًوليكونواًجميعًالطلبةي حتذىًبهًلًالاًي عتبرونًمثاإالًللطلبًالذينًللرحلةً

 الموافقة.ًصدورقبلًًطالبًمتقدمًللرحلةًيًلكلسلوكالسجلًالالتحققًمنً

 حاالت اإلخالء الطارئة

كحاالتًاندالعًًالقصوىًوالذيًعليهمًاتباعهاًفيًحاالتًالطوارئًمنًإجراءاتًاألمنًوالسلمةًلكلًمنًالمعلمينًوالطلبةًعدديوجدً

ًوجودًدخيلًغيرًمصرحًبهًفيًمبنىًالمدرسة.ًًأرضية،هزةًًالحرائق،ًحصول

ياءًاألمور.ًرسالًرسائلًالكترونيةًإلبلغًأولإالمدرسةًنظامًالرسائلًالنصيةًأوًفيًحالًوجوبًعودةًالطلبةًلمنازلهم،ًستستخدمً  

ًالمدرسةًبشكلًدوريًتدريبًإخلءًالمبنىًفيًحاالت ثناءًأرًالطلبةًبأهميةًاتباعًالقوانينًالطوارئ.ًومنًالضروريًتذكيًوتنظم

تدريباتًاإلخلء.ًسيقومًالمعلمونًبمراجعةًكافةًاإلجراءاتًالمتعلقةًبالتدريبًفيًبدايةًكلًعامًدراسي.ًوعلىًالطلبةًأيضاًالحرصً

ًإلخلءًمنًكلًصفًبجانبًوداخلًالصف.ًماكنًاإلخلء.ًحيثًيتمًتعليقًخريطةًاأخلءًبصورةًصحيحةًوإلينًاعلىًاتباعًقوان

 وسيتمًتعليقًقائمةًبإجراءاتًاإلخلءًفيًكلًصف.

 وفيًحالًحضورًطلبةًمتأخرينًخللًالعامًالدراسيًفسيتمًشرحًكافةًإجراءاتًوخططًاإلخلءًلهم.ً

 إجراءات تدريب اندالع الحريق

ًتمرينًعلىًتدريبًان ًطريقة ًالحريقًهو ًإدالع ًحيثًستقوم ًاندالعًحريق. ًفيًحالة ًمبنىًما ًتدريباتًالخلء ًمن ًبالعديد مدرسة

ًةًاالستعداد.بكًليكونًالطلبةًوالمعلمينًعلىًأهاإلخلءًفيًحالةًاندالعًحريقًوذل

نىًالمدرسةًإذاًتمًتشغيلًإنذارًالحريق،ًفيجبًإخلءًالمبنىًفوراا.ًوللحصولًعلىًعمليةًإخلءًناجحة،ًعلىًأولياءًاألمورًإخلءًمب

فيًحالًانطلقًجرسًاإلنذار.ً  أيضاًا
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 المدرسية االضافية  األنشطة

ً ًالمدرسية ًاألندية ًبمختلف ًللتسجيل ًالفرصة ًدراسي ًفصل ًكل ًفي ًالطلب ًالمدرسة ًتتضمنتمنح ًالمسرحيةًًوالتي األنشطة

ًيةًلمنًيسجلًبهاًأوال.ويتمًتنظيمًهذهًاألنشطةًبعدًانتهاءًالدوام.ًالًت عتبرًهذهًاألنشطةًإلزاميةًوإنماًتقومًعلىًمبدأًاألولًوالرياضية.

واأليام  األنديةوتتضمن قائمة األنشطة أسماء  األمور،بداية كل فصل دراسي مع الطلبة ألولياء  باألنشطة فيسيتم إرسال قائمة 

   .التسجيلمبلغ و المخصصة لها،

ً.مساءًا3.45ًالىًالساعةًًمساءًا2.45ًمنًالساعةًًستكونًالمدرسية معظم األندية

ًلنًيسمحًللطالبًبمغادرةًالمدرسةًمنًأجلًشراءًالطعام.ً,ًحيثًالرجاءًالتأكدًمنًإحضارًالطالبًوجبةًإضافيةًفيًأيامًاألنشطةً

الرجاءًالتأكدًعلىًالحضورًفيًالموعدًللتمكنًمنًأخذًطفلكًللمنزل.ًالتأخرًوالفشلًفيًالحضورًفيًالوقتًالمناسبًألخذًالطالبً

ًمنًشأنهًسحبًالطالبًمنًالنادي.ً

 

 الهدايا والتبرعات 

ًإلىًال1ًإنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةً ستكونًلخدمةًالطلب.ًمدرسة،ًفالتبرعاتًأياًكانًنوعهاًممتنةًأليًتبرعاتًيتمًإرسالها

ًجميعًالتبرعاتًسيتمًاستلمهاًمنًقبلًالمدرسةًدونًوجودًأيًمقابلًللطرفًالمتبرع.ً

ًًاالعترافًبهًعنًطريقًوضعًعلمةًمميزةًفيًملفًالتسجيل.مورًبأيًنوعًكتبًمكتبةًالمدرسةًفسيتمًألولياءًاأفيًحالًتبرعً

تقديرًفيًحالًتمًإرسالًهداياًمنًقبلًأولياءًاألمورًولكنًتوجدًسياسةًواضحةًفيًإعطاءًالهدايا.ًفالرجاءًمنًمدرسةًبالالوتشعرً

ًيتجاوزًثمنعلىًانًالًًالشكوالتة،ًبسيطةًكاألزهار،أولياءًاألمورًعدمًإرسالًهداياًمكلفةًوغاليةًالثمن.ًولكنًي سمحًبإرسالًهداياً

 د.ك.5ًًالهديةً

 

 الخدمات االرشادية 

االجتماعيًوالنفسيًفيًًاإلخصائييتمًتوفيرًالخدماتًاإلرشاديةًلتسهيلًعمليةًالنموًاألكاديمي،ًواالجتماعيًوالنفسيًللطلبة.ًيساعدً

التعاملًمعًالمشاكلًاألكاديميةًللطلبةًوغيرهاًمنًالصعوباتًالمتعلقةًباحترامًالذات،ًوالمهاراتًاالجتماعيةًوغيرهاًمنًالمشاكلً

ًالقائمةًالتالي:ًوتتضمنًهذهوًمعنويةًسواءًأكاديميةًأ

ًمشكلتًنفسيةًومعنوية:

ًمشاكلًعائلية.ً-

ًمشاكلًبالعلقات.ً-

ًضغطًاألقران.ً-

ًالتنمر.ً-

ًقلةًالدافعًلبذلًالجهد.ً-

ًتنظيمًالوقت.ً-

ًتطورًالمهاراتًالحياتية.ً-

ًالتدخلًباألزماتًلحلها.ًً-
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ًالتنظيم.ً-

وضحًعنًوضعًطالبًمعين.ًوفيًأالجتماعيًللحصولًعلىًصورةًأكبرًومنًقبلًالمشرفًاًوًالمعلمأقدًيتمًاالتصالًبوليًاألمرً

حاالتًالضرورةًقدًيقومًاألخصائيًاالجتماعيًفيًالمدرسةًبتحويلًالطالبًإلىًمراكزًاجتماعيةًمهمهًمنًشأنهاًمساعدةًالطالبً

ًبشكلًفعال.

ًتحويلًالطالبًلإلخصائيًاالجتماعيًسيكونًكالتالي:

ًالذاتيًمنًالطالبًنفسه.التحويلًً-

ًالتحويلًمنًقبلًالمعلمًأوًالمشرفينًاإلداريين.ً-

ًالتحويلًعلىًبناءًطلبًمنًوليًاألمر.ً-

 تحويلًمباشرًمنًنائبًمديرًالمرحلةًاالبتدائيةً)وقدًيتمًتطبيقهًكجزءًمنًخطةًاالنضباطًالسلوكيًأوًجزءًمنًبرنامجًتطويري(.ً-

 

 الصحة والعادات الغذائية 

حضارًمشروباتًفعلىًالطلبةًعدمًإًالمنطلق،إلىًغرسًأهميةًالتمتعًبصحةًجيدة.ًومنًهذا1ًًتسعىًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةً

ًغازية،ًقطعًشوكوالتةً,ًسكاكرًإلىًالمدرسة.ًوي منعًإحضارًالوجباتًالسريعة.ً

ًقطعً,ًعصيرًفواكهًطبيعيًأوًجلبطازجةًالًحيثًيتمًتشجيعًالطلبةًعلىًجلبًأطعمةًصحيةًكالسندويشات،ًقطعًمنًالخضراوات

ويتمًالتركيزًفيًالمدرسةًعلىًأهميةًعدمًالتبذيرًواإلسراف.ًحيثًيجبًعلىًكلًطالبًلمًينهيًطعامه،ًاخذهًً.ًالفواكهًالطازجةًمن

ًالمدرسة.يضاًشراءًالمأكوالتًمنًمقصفًأكماًيستطيعًالطلبًإلىًالمنزل،ًو

 

 مربي الفصل

ًًةعليمًالطالبًبشكلًيوميًموادًمعينمعين.ًحيثًيقومًمربيًالصفًبتلكلًصفًيوجدًمربيًصفً يمثلًمربيًباللغةًاإلنجليزية.

ًوالقوانينً ًالتحليًبها ًللطلبة ًأنماطًالسلوكًالمراد ًمربيًالصفًمشاركة ًحيثًيستطيع ًتربطًبينًالمنزلًوالمدرسة. الصفًحلقة

ًالواجبًاتباعها.

ًمها:يتحملًمربيًالصفًالعديدًمنًالمسؤولياتًأه

ًً.لهمًوتقديمًالمشورةأنًيقومًبرعايةًالطلبًً-

ًً.أنًيقومًبضبطًالصفًأثناءًوجودهًفيهً-

ًالتواصلًالكتابيًاوًالشفهي.ًوالمدرسةًعبربينًأولياءًاألمورًًحلقةًتربطأنًيكونًهوًً-

ًالمدرسي.معًالتأكدًمنًارتداءًالطلبًللزيًًوالغيابًوحاالتًالتأخيرمراقبةًالحضورًً-

ًفيًحالةًالغياب.استلمًالطلبًللواجبًًالتأكدًمنً-

التحدثًإلىًًفعليهمكانًاألمرًضرورياًًإذامربيًالصفًأماًلًغيرًاكاديمية،ًفعليهمًالتوجهأولياءًاألمورًالتحدثًبمسائلًًذاًاحتاجإ

معلمًثمًالالتوجهًإلىًًاألمرًىًوليأماًفيًحالةًالحاجةًلمناقشةًالمسائلًاألكاديمية،ًعلًالمرحلة.ًمديرخصائيًاالجتماعيًأوًإلىًإلا

 مديرًالمرحلة.ًوفيًحالةًالرغبةًفيًاالجتماعًبكلًمعلميًالصفً,ًعلىًوليًاألمرًتنسيقًموعدًمعًسكرتيرةًالمرحلةًاالبتدائيةً.



  

24 
 

 

 التعريف بالممتلكات

 (ً.ًلخإحقائبً......ًًملبس،ً،ةسترًدفاتر،علىًوليًاألمرًكتابةًاالسمًعلىًممتلكاتًالطالبً)كتب،ً

 

 الممتلكات المفقودة

ًلدىًموظفً  ًبها ًاالحتفاظ ًوسيتم ًفيًصندوقًالممتلكاتًالمفقودة. ًوضعها ًسيتم ًبها ًالمطالبة ًيتم ًأيًأغراضًلم ًوجود فيًحال

 االستقبال.ًاألشياءًالمفقودةًسيتمًاالحتفاظًبهاًلمدةًشهر.ًبعدًانقضاءًمدةًالشهرًسيتمًالتبرعًبهاًكصدقة.

 

 الملفات الطبية

ندًالتسجيل.ًوعلىًعلىًجميعًالطلبًفيًالمدرسةًامتلكًملفًطبي،ًحيثًيجبًعليهمًاصطحابًالملفًالطبيًالخاصًبهمًعيجبً

بلغًالمدرسةًبأيًحالةًصحيةًتتعلقًبالطلبةًمثلًالحساسية،ًالربو،ًالسكر،ًالصرع،ًوسيتمًمشاركةًهذهًالمعلوماتًإأولياءًاألمورً

ًالفحوصاتًالطبيةًبشكلًدوريًمنًقبلًمسؤوليًوزارةًالصحةًوذلكًعلىًمدارًالسنة.معًمعلميًالطلبة.ًكماًأنهًسيتمًعملً

 األدوية

ألسبابًوقائيةًي فضلًإعطاءًالطلبةًالدواءًقبلًالذهابًإلىًالمدرسةًوبعدًالعودةًمنها.ًفيًحالًعدمًالقدرةًعلىًإعطاءًالدواءًقبلً

وبعدًالمدرسة،ًفعلىًوليًاألمرًاحضارًالدواءًللممرضةًحتىًيتمًالحرصًعلىًإعطاءًالطلبةًأدويتهم.ًالًي سمحًللمعلمينًبإعطاءً

ًاألدويةًللطلبة.ً

ًوضعًنشرةًعلىًالدواءًوتتضمن:ًويجب

ًاسمًالطالبً

ًاسمًالدواء

ًتفاصيلًالجرعةً

ًفيها(المراتًالتيًسيتمًتناولًالجرعةًً)عددالجرعةًًتكرار

 طابور الصباح

اًالقيامًبتكريمًالطلبةًأوً اإلعلنًيبدأًاليومًالدراسيًبطابورًالصباح.ًويتمًفيهًبتلوةًالقرانًالكريمًوإلقاءًالنشيدًالوطني.ًويتمًأيضا

ًاأشاركةًخبراتهمًالتعليمية.ًًسيتمًعنًموضوعًماًاوًمناسبةًمعينة،ًوفيًكلًأسبوعًسيقومًطلبًكلًمرحلةًبعرضًمعينًلم يضا

 توزيعًالشهاداتًوتكريمًالطلبةًوأولياءًاألمورًمرحبًبهمًللحضور.ً

 المدرسيةالدفاتر 

ًبالدفاترًفيًبدايةًكلًعامًد ً ً ًالطلبة ًبتزويد ًالمدرسة ًفقدانًأيًدفترًأوًراستقوم ًفيًحالة فعلىًالطالبًتحملًًما،دفترًكمالًإي،

 ًًمسؤوليةًشراءًدفترًجديد.ًويمكنًشراءًالدفترًمنًأمينًالمخزن.ً



  

25 
 

 المفتوحسياسة الباب 

ألمورًفيًأيًوقت.ًًوفيًحالًوجودًسئلةًواقتراحاتًأولياءًاأحةًبخصوصًاإلجابةًعنًاستفساراتًوتتبنىًالمدرسةًسياسةًواض

ًطارئً,ًعلىًًوليًاألمرًتحديدًاجتماعًمعًاإلدارةًوالمعلمين.مرًأ

 موراجتماعات أولياء األ

)الرجاءًاالطلعًعلىًتقويمًالدراسيةًبعدًتسليمًتقاريرًالدرجاتًللطلبة.ًًالسنةالجتماعاتًأولياءًاألمورًخللًًيوجدًبرنامجًمحدد

ألولياءًاألمورًللقاءًًفرصةًمهمهًوتعتبرًهذهًاالجتماعات(.للتأكدًمنًتواريخًًالموقعًاإللكترونيًللمدرسةعلىًًالسنويًالموجود

ًومناقشةًمستواهمًاألكاديميًومدىًتطورهم.ًًمعلميًأبنائهمب

 االجتماع مع معلمي الصفوف

االتصالًًعًاوًلإلجابةًعنًأيًأسئلةًوذلكًعنًطريقييستطيعًأولياءًاألمورًتحديدًاجتماعًمعًمعلميًالصفوفًلمناقشةًأيًمواض

وعندًتحديدًموعدًدونًأخذًموعدًمسبق.ًسينًمناقشةًأيًموضوعًعنًأيًطالبًعلىًموظفةًاالستقبال،ًومنًغيرًالمسموحًللمدر

ً ًالحاجةًلمترجمًفيًاالجتماع. ًعند أخذًموعدًمعًوليًاألمرًًويستطيعًالمعلمونمعًالمدرس،ًعلىًأولياءًاألمورًإبلغًالسكرتيرة

ًومًقبلًاالجتماع.وسيتمًإبلغًوليًاألمرًبي

 ورشات تدريبية ألولياء األمور

ستوفرًالمدرسةًسلسلةًمنًالورشاتًوالجلساتًالتدريبيةًوالتنويريةًبخصوصًمواضعًمعينة:ًككيفيةًمساعدةًالطالبًفيًالمنزل،ً

ًكيفيةًاستخدامًبرامجًالواجبًاإللكترونية،ًوكيفيةًخلقًبيئةًللطالبًتقومًعلىًالبحثًالمستمرًالخ.ً

.ًكماًتجيبًهذهًالجلساتًفلصاًفيًدثيحًماًولحًثابتةًخلفيةًعلیًولللحصًإلعلميةاًتلجلساهذهًاًورلحضًأولياءًاألمورًجيحتا

فيماًيتعلقًبالمدرسةً،ًوالفصولًالدراسيةً،ًوالوحداتً،ًوالمناهجًالدراسيةًوأيًًوليًاألمرعلىًأيًاستفساراتً/ًأسئلةًقدًتكونًلدىً

 قضاياًعامة.

 المتطوعين

ً ًاللغة ًالكويتًثنائية ًفيًب1ًترحبًمدرسة ًدروسًكالًالمدرسة،أيًوليًأمرًيرغبًفيًالتطوعًللمساعدة تطوعًفيًدرسًقراءة،

ًأو ًًالفنية، ًالرحلتًالمدرسية. ًالصفوفًفي ًللذهابًمع ًالتطوع ًعلىًاالنضمام ًاألمور -المعلمين-األهاليًلمجلسًونحثًأولياء

ًرًمنًالعامًالدراسي.ًفيًحالًالرغبةًللنضمامًللجنة،ًيرجىًإبلغًسكرتيرةًالقسم.ًالطلبة.ًويتمًاجتماعًهذهًاللجنةًكلًشه

 مجلس األهالي والمعلمين والطلبة

 مجلسًاألهاليًعبارةًعنًلجنةًاستشاريةًتضمًمجموعةًمنً"المتطوعين"ًوتتألفًمنًالطلبةًوًأولياءًاألمورًواإلداريين.ً

 وتهدفًهذهًاللجنةًإلى:

بينًالمدرسةًوأولياءًاألمور.تحسينًالتواصلًً-  

تعزيزًودعمًمهامًالمدرسة.ً-  

صلًبينًالمنزل/ًالمدرسة/ًالمجتمع.ًاتعزيزًالتوً-  

ً.نقلًاقتراحاتًأولياءًاألمورً-  

المساهمةًفيًالنشاطاتًالمدرسيةًالتيًتدعمًمهمةًالمدرسة.ً-  

جديدةًلتعزيزًبرنامجًالمدرسة.ًالمساعدةًفيًتنظيمًالفعالياتًالثقافيةًواالجتماعيةًواقتراحًفعالياتًً-  
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تعزيزًدورًالمدرسةًداخلًالمجتمع.ً-  

 الساحةاإلشراف على 

ً ًاإلشرافًعلىًالساحةًفيًالساعة ا7:00ًًيبدأ ًوصباحا ً ًباإلشرافًعلىًالساحة. ًالتعليمية ًالهيئة ًتكليفًأعضاء كذلكً،ًحيثًسيتم

صباحاًا7:20ًلذلكًيرجىًإحضارًالطلبةًإلىًالمدرسةًقبلًالساعةًًمساءًا2:30ًعنًاإلشرافًفيًالساعةًنًمسؤولينًوسيكونًالمعلم

الذينًيحضرونًإلىًالمدرسةًًسلمةًالطلبًعنمسؤوليةًًغير.ًإنًالمدرسةًمساءًا2:30ًهمًللمنزلًقبلًالساعةًوالحرصًعلىًأخذ

 .ًاأوًيبقونًمتأخرًامبكر

 

 هاتف المدرسة 

سيًادرصةًالغداءًأوًبعدًنهايةًاليومًالسي،ًأثناءًفرادرالضرورية،ًقبلًالبدءًباليومًالتًقدًيستعملًالطلبًهاتفًالمدرسةًفيًالحاال

وذلكًبعدًاالستئذانًمنًالمعلم،ًكماًإنًاتصالًالطلبةًلطلبًاإلذنًبالذهابًإلىًمنزلًصديقً/ًصديقةًما،ًليسًمنًالحاالتًالطارئةً

 لذلكًلنًيسمحًلهمًباالتصالًفيًمثلًهذهًالحاالت.

 النــــوم

ومهامهمًًدروسهمالطلبًإنجازًًالًيستطيعحيثًًالنوم،قسطًكافًمنًًليأخذواًفيًموعدًالخلودًللنومًنًالضروريًللطلبةًاالنتظامم

ًوالنفسية.جيلًصحيًمنًالناحيةًالجسديةًًمنتظمًإلىًالحصولًعلىنومًًفيًحالةًالتعبًأوًاإلرهاق.ًويقودًاتباعًجدولجيدًًبشكل

اً  الليل.ساعاتًفي10ًًالى9ًًبأنًالمعدلًالمتوسطًلساعاتًالنومًعندًطلبًاالبتدائيًيجبًانًتكونًماًبينًًعلما

 مجلس الطلبة

الطلبةًمدرسةً،ًحيثًي عتبرًمجلسًاليحقًلطلبًالمرحلةًاالبتدائيةًمنًالصفًالرابعًفماًفوقًترشيحًممثليهمًفيًمجلسًالطلبةًفيً

ً ًمجلسًشورىًيستطيع ًيمارأبمثابة ًالطلبًالمختلفةًن ًشؤون ًبمعالجة ًمجلسًالطلبة ًيعمل ًكما ًالقيادية. ًمهاراتهم ًالطلبة سًفيه

 واإلشرافًعلىًالنشاطاتًوالمشاريعًالمدرسيةًوإنجازًالمهامًبكفاءة.

 

 المواد التعليمية للطالب

ًوالتيًتتضمنً ًلجميعًطلبًالمدرسة ًقائمة ًتوزيع ًالمهمةيتم ًدراسيًجديد.ًًًالمواد ًكلًعام ًفيًبداية ًالطالبًيومياا التيًيحتاجها

اًدواتًالتعليميةًالتيًاألمسؤوليةًًالطلبةيتحملً عمالهًأمامًإتيستطيعًًالخًبحيثًكقلمًالرصاص،ًممحاة،ًمسطرةً...ًيستخدمونهاًيوميا

ًالصفيةًوواجباته.ً

 الشخصيةتحديث بيانات الطالب 

المنزل،ًأرقامًالهواتف،ًوعناوينًالبريدًاإللكترونيًمنًالعناوينًالضروريةًوالتيًيجبًتزويدًالمدرسةًتعتبرًالعناوينًالتاليةًكعنوانً

بها.ًًفيًحالًطرأًأيًتغييرًفيًأيًمنًالعناوين،ًالرجاءًإعلمًالمدرسةًلتحديثًملفًالعناوين.ًأولياءًاألمورًالذينًيرسلونًالمربيةً

تزأمًالطالب،ًعليهمًأوًالسائقًالستل ًا ًويدًالمدرسةًبعناوينهم.ًًًيضا

بلغًاالدارةًعندًتغييرًإمهمهًأوًحاالتًطارئة.ًلذاًيرجىًًيةًإلبلغًأولياءًاألمورًبأيًأحداثصنتستخدمًالمدرسةًنظامًالرسائلًال

ً.أرقامًهواتفكم
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 الطالب المتأخرون

ًالتعاملًمعًالتأخيرًفيً ًيتم ًالكويتًثنائية ًبطريقةًجديةًوصارمة1ًاللغةًمدرسة للمدرسةًقبلًًيتوقعًمنًجميعًالطلبًالوصول.

ا.7:25ًًالساعةً ا7.30ًًالساعةًفيًتمامًًفيًدفترًالحضورًحيثًيتمًتسجيلًالطلبًصباحا ًً.ًصباحا

اًسيتمًتسجيل7:45ًالساعةًًالطلبةًالذينًيصلونًللمدرسةًبعد مراتًيومًًيأسمائهمًفيًقائمةًالمتأخرين.ًيعتبرًالتأخيرًلثمانًصباحا

ًغيابًكامل.ً

 مساعدين الصف 

ًوي عتبرونًومساعد ًالصف. ًمعلم ًمعلمونًيقومونًبمساعدة ًفيًالصف.ًحيثًيساعدونًالطلبةًفيًتطويرًًالصفوفًهم ًثان  كمعلم

ًمهاراتهمًوعلىًتحٌملًمسؤوليةًتعليمهم.ً

نًبمساندةًكلًمنًالمعلمينًوالطلبةًفيًالصفًفيًمختلفًنواحيًمثل:ويقومًالمساعد  

يامًباألنشطةًالتعليميةًالمخططًلها.قالً-  

العملًمعًمجموعاتًأوًمعًطالبًكماًهوًمطلوبًمنًالمعلم.ًً-  

المساعدةًفيًاإلشرافًعلىًالطلبةًفيًداخلًوخارجًالصف.ً-  

االعتناءًبالموادًوالمصادرًالتعليميةًالموجودةًبالصف.ً-  

القيامًبمهامًالترجمةًبينًمعلمًالصفًووليًاألمر.ً-  

مساعدةًالمعلمينًفيًمختلفًالنواحيًالمهمة.ً-  

مساعد المعلم غير مسؤول عن التحدث عن مستوى الطلبة األكاديمي او السلوكي ألولياء األمور. يجب على أولياء األمور التوجه 

 لمعلم الصف لمناقشة ذلك.

ًالزي المدرسي

شعارًالمدرسةًالرسمي،ًي نصحًأولياءًاألمورًبشراءًأكثرًمنًعلىًجميعًالطلبًالتقيدًبارتداءًالزيًالمدرسيًالموحدًللمدرسةًمعً

زيًمدرسيًواحدًمنًأجلًالتبديلًللغسيل.ًيتمًتوفيرًالزيًالمدرسيًعلىًمدارًالسنةًالدراسيةًفيًمخزنًالزي،ًالرجاءًالتأكدًمنً

ًتسجيلًاسمًطفلكًأثناءًشراءًالملبس.

بسًأبنائهمًوالتأكدًمنًارتدائهمًكاملًالزيًالمدرسيًقبلًمغادرةًالبيتًالىًكماًأنًالمدرسةًتتمنىًعلىًأولياءًاألمورًالتأكدًمنًمل

ًالمدرسة.ً

 الزي المدرسي كالتالي:

ً.كحليًبنطلون -

ًبلوزةًكحليهً)بولو(. -

ًكنزةً/ًبلوزةًكحليهًللشتاء. -

 أحذيةًعاديةًاوًأحذيةًرياضيةً)أيًلونًمقبول(ًباإلضافةًإلىًقميصًوبنطلونًالرياضة. -

 صنادل العادية أو صنادل الشاطئ. أو األحذية التي تكون نعالها مصممة كالمسامير.لن يسمح بلبس ال -
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ًًًًباإلضافةًإلىًقميصًوبنطلونًرياضيًلمادةًالتربيةًالبدنية. -

اً اًًي منعًمنعا ارتداءًالمجوهراتًالمختلفةً)ًماًعداًساعةًاليدً(ًكماًيمنعًوضعًمستحضراتًالتجميلًًباستثناءًاألوقاتًالتيًيكونًًباتا

ًلذلكًيجبًعدمًارتدائهاًفيًالصف.ًًفيهاًبرامجًثقافيةً،ًالقبعاتًليستًمنًالزيًالمدرسي

اً ًللطلبًدوريا ًًسيسمح ًوًبارتداءفيًبعضًاأليام ,ً ًالزيًالمدرسي ًاإلعلنملبسًغير ًالرسائلًًسيتم ًمنًخلل ًاأليام ًهذه عن

 .نيًالمدرسةًااللكتروًوقعًمًالموجهةًألولياءًاألمورًأوًعنًطريق

 التطعيمات

   مورًبأيًبرنامجًمنًبرامجًالتطعيمًالمرخصًبهاًمنًوزارةًالصحة.ألولياءًاأبلغًإسيتمً


