
   

 

 شروط تسجيل طالب/ طالبٌ لدى مدارس الكون العالميٌ

 هـ( عغغط/ظغغطم    ظظضظ/طظضظ)

 :مقدمٌ

ربكيٌَ نظرا لما تمثّلى السراكٌ الخقيقيٌ كالفّقٌ التكامليٌّ كالتهاـليٌّ بيف المدرزٌ كالبيت مف أهميٌّ نً إنجاح الفمليٌّ التفليميٌ الت

مف مشلخٌ كألف  .ليمٌ لوـػالز ٌُػالتنس يرػتكن ـلٍ مرتكزة للطلبٌ نفالٌ تفليميٌ ذبرات تقديـ ؿماف نً خازمان ـامّن كألنوا تفد

 .ة مزتندة إلٍ أخكاـ كسركط كاؿخٌ نً شيلٌ ـقد يلتزـ بى الطرنيفءأف تككف هذق الفّقات البناكالبيت المدرزٌ 

 أكلياء  نسجق ـَكاجباتوك  ـبمزكؤلياتو كاؿخٌ مفرنٌ ـلٍ األطراؼ جميق خشكؿلؿماف لذلؾ ك  

 جميق ـلٍ المدرزٌ مف   كانيٌ إجابات ـلٍ خشكلوـ بفد إِ ـليىق ػكالتكقي المكانقٌ كـدـ َبدقٌ هذا الفقد ةءقراـلٍ األمكر   

 .كتزاؤِتوـ ازتهزاراتوـ

 ًػن ىػـلي كصػالمنش اؽػباِته التقيدكزيتـ  َالمنازـات لتزكيٌ مرجفان الفقد هذا نً ـليوا المنشكص كالسركط األخكاـ تفد

 .النزاع خاِت كإقرار مناقسٌ ءأثنا ذا الفقدػه

 

 نبذة عن مدارس الكون العالميٌ

ـلٍ اِـتماد األكؿ مف ذّؿ  كمتطلبات الكزارة الزفكديٌ. خاشلٌ الككف مؤززٌ تفليميٌ مفتمدة تهً بالمفايير الدكليٌ مدرزٌ

كمرة  ؽصصطنً ـاـ  NCA جديدق مف ذّؿتـ تَ كظصصط-طصصطرابطٌ الكِيات الكزطٍ للكليات كالمدارس ذّؿ الفاـ الدرازً 

  . ؼضصطك نً ـاـ ظضصطنً ـاـ  AdvancED أذرل مف ذّؿ

مف بيف المدارس الزفكديٌ القليلٌ جدان المرذشٌ لتسليؿ  إنوامتميزة ـلٍ الشفيديف الكطنً كالدكلً.  الفالميٌ مدرزٌالككف  ٌزمدر

البرنامجيف األمريكً كالبريطانً. المدرزٌ هً أيؿا مدرزٌ كامبريدج المنتزبٌ كمركز متشؿ بالمجلس الثقانً البريطانً. ـّكة 

ا مفتمدنا لػ منذ  مفتمد Oxfordركز كم ضضصطمفتمد منذ ـاـ  CIE كمركز صضصطمنذ ـاـ  SAT ـلٍ ذلؾَ أشبخت الككف مركزن

 .ؾضصطـاـ 

 :مومٌ تعاريف

 

ً ػراخٌ نػماؤهـ بشػكالمذككرة أزَ الذيف يتـ قبكؿ التخاقوـ بالمدرزٌ لتلقً تفليموـ نيواـمر الطهل أك األطهاؿ نً أم  :الطفل

 .الفقدذا ػه

 .هذق الكثيقٌ المكقفٌ بيف المدرزٌ ككلً األمر :العقد

 .التً تقدموا المدرزٌ لدــ تفلـ الطلبٌ كتطكرهـجميق الذدمات  :التعليميٌ الذدمات

 خؽ لديى الذم السذص أك الطهل ـلٍ الداُمٌ القانكنيٌ الكشايٌ بخؽ يتمتفاف الذيف الطهل كالدم :/ الطرف الثانًاألمر ولً

 المخكمٌ. مف بقرار الكشايٌ

راؼ ػق األطػٍ جميػتزفٍ المدرزٌ إلٍ تفميموا ـلكالتً َ أك القكاـد المُفتمدة نً المدرزٌ/المهاهيـ كالمبادئ ك :السياسات

مثل الجانب َ كقد تككف هذق األهداؼ ذات شلٌ بأم مف الجكانب المتفلقٌ بفمل المدرزٌ .أجل تخقيؽ أهداؼ مخددة مف ٌػالمفني

 .بالشخٌ أك الزّمٌ أك زلكؾ الطلبٌ المتفلقٌ األكاديمً أك الجكانب

 الفالميٌالككف مدرزٌ  :/ الطرف األولالمدرسٌ

اركتى ػـ كمسػدمات التفليػٍ ذػكلى ـلػٌ كخشػانؿماـ الطهل للمدرزء أم مبلم مالً مزتخؽ للمدرزٌ لقا :الرسوم الدراسيٌ

  .تقاـ بالمدرزٌ التً طٌػباألنس

 .درازيٌ زنٌ / شؼ أم نً التفليـ لتلقً المدرزٌ نً كتزجيلوـ التخاقوـ قبكؿ يتـ مف جميق :/الطلبٌالطالب

 

 

 

 



 :المناهح والبرامح التعليميٌ

َ يرجٍ الرجكع إلٍ الجدكؿ أدناق للخشكؿ ـلٍ مفلكمات مهشلٌ خكؿ جميق المناهح كالبرامح التفليميٌ المطبقٌ نً المدرزٌ

 ٌ.ػدكؿ أيؿان المجالس كالمنظمات التً خشلت منوا المدرزٌ ـلٍ اِـتماد األكاديمً أك التشاريد التفليميػكيكؿد الج

 .األمكر الراكبيف بالخشكؿ ـلٍ مزيد مف المفلكمات خكؿ المناهح كالبرامح التفليميٌ المطبقٌ نً المدرزٌء أكليا ليزتهيد منوا

 

 المرخلٌ القسم التصاريد التعليميٌ /االعتماد األكاديمً 

  كزارة التفليـ  كاـتماد مفترذيص 

 ( ًاِـتماد األمريكCognia زابقان )

(AdvancED) 

  مركز مفتمد ألداء اذتباراتSAT 

رياض أطفال ولػايٌ  (SATاألمريكً)القزـ 

 الصف الثانً عشر 

 ترذيص كاـتماد مف كزارة التفليـ 

  ًمركز مفتمد مف قبؿ المجلس الثقان

 .البريطانً

  مركز مفتمد ألداء اذتباراتCambridge 

 Oxfordك

من الصف التاسع  (IGCSEالقزـ البريطانً )

 عشر الثانًولػايٌ 

 

 :سياسات النجاح وإعادة السنٌ الدراسيٌ

بناء ـلٍ تكجيوات كزارة التفليـ الزفكديٌَ نجاح الطالب هك نجاح مكاد كليس نجاح مجمكع. كـليى ِ يرنق الطالب مف شهى إذا 

الثانكم( موما كاف المجمكع % لطّب المنوح البريطانً صغ% كخد أدنٍ )أك صػكانت أم مف المكاد الدرازيٌ نتيجتوا لـ تشؿ إلٍ 

الفاـ مرتهفا. كامتخانات اإلكماؿ )أك الدكرة الثانيٌ( تفطٍ مرة كاخدة مباسرة بفد أكؿ ـطلٌ نوايٌ أزبكع تلً انتواء الفاـ الدرازً. 

 كما يخؽ للمدرزٌ نوايٌ كؿ ـاـ درازً أف ترنض تجديد ـقد أم طالب كير مرنق.

 :األنشطٌ الالصفيٌ واالختفاالت

 .نٌػدار الزػٍ مػـل لكؿ المراخؿدرزٌ األنسطٌ الّشهيٌ تكنر الم

 .التفليميٌ كاهتمامات أذرلء تسمل الهنكف ك الرياؿٌ كاألسيااطات ػاركٌ بنسػّب للمسػٌ للطػر الهرشػكتتكن

 

 آليٌ سداد الرسوم الدراسيٌ ومواعيد االستخقاق 

 يقكـ الطرؼ الثانً بزداد الرزكـ المزتخقٌ ـلٍ ابنى/ ابنتىَ كالمكؿخٌ نً الُّخٌ التهشيليٌ المفتمدة خزب التهشيؿ التالً: 

لاير كير مزتردة( للطّب الخالييف للفاـ الدرازً التالًَ لخجز مقفد ِبنى/  صصصطيقكـ الطرؼ الثانً بزداد دنفٌ مقدمٌ ) (ض

 ِبنتى.

دنفٌ مف  صصصعلاير نتد ملؼ ك صصصضلاير كير مزتردة مهشلٌ كالتالً ) صصصغبزداد دنفٌ مقدمٌ يقكـ الطرؼ الثانً  (ط

 رزكـ الهشؿ الدرازً اِكؿ( للطّب الجدد للفاـ الدرازً.

 يلتزـ الطرؼ الثانً بزداد المتبقً مف رزكـ الهشؿ الدرازً األكؿ قبؿ سور مف مكـد انتواُى. (ظ

 لهشؿ الدرازً الثانً قبؿ سور مف مكـد انتواء الفاـ الدرازً.يلتزـ الطرؼ الثانً بزداد رزكـ ا (ع

 

 آليٌ التسجيل فً النقل المدرسً وسداد الرسوم

 يلتزـ الطرؼ الثانً بتفبٌُ النمكذج المفتمد للتزجيؿ كالمتكنر ـلٍ مكقق المدرزٌ. (ض

 المفتمدة(.رزكـ النقؿ مخددة بخزب منطقٌ اإلقامٌ )مرنؽ ُِخٌ رزكـ النقؿ التهشيليٌ  (ط

 يلتزـ الطرؼ الثانً بدنق مزتخقات النقؿ المدرزً ـف الهشؿ الدرازً األكؿ أثناء التزجيؿ. (ظ

ـند الركبٌ بالتزجيؿ نً النقؿ المدرزً للهشؿ الدرازً الثانً يلتزـ الطرؼ الثانً بدنق المزتخقات قبؿ بدايٌ الهشؿ  (ع

 الدرازً الثانً. 

 

 



 آليٌ الذصومات الممنوخٌ 

% لألخ الثالث نأكثر(َ ـلٍ أف تطبؽ غض% لألخ الثانً( ك )صضكة بذشـ ـلٍ الرزكـ الدرازيٌ نقطَ مقدارق )يتمتق األذ (ض

 نزبٌ الذشـ ـلٍ الطالب ذات الرزكـ الدرازيٌ األدنٍ. 

 ِ ذشكمات ـلٍ النقؿ المدرزً.   (ط

 يخؽ للطرؼ األكؿ نزر الفقد نً خاؿ ـدـ انتظاـ الطرؼ الثانً بالزداد. (ظ

 طالب مسجل شروط انسخاب

لاير(َ كالرزكـ اِداريٌ للطالب  صصصطنً خاؿ انزخاب الطالب قبؿ بدأيى أم نشؿ درازًَ تزتقطق رزكـ خجز المقفد ) (ض

 لاير(َ كيرد لى باقً المبلم )إف كجد(. صصصضالجديد )

لاير(َ  صصصطنً خاؿ انزخاب الطالب ذّؿ أكؿ ازبكـيف مف بدأيى الهشؿ الدرازًَ تزتقطق رزكـ خجز المقفد ) (ط

 .% مف إجمالً الهشؿ الدرازً اِكؿغطلاير(َ ك صصصضكالرزكـ اإلداريٌ للطالب الجديد )

لاير(َ كالرزكـ اإلداريٌ للطالب صصصطنً خاؿ انزخاب الطالب ذّؿ األزبكع الثالثَ تزتقطق رزكـ خجز المقفد ) (ظ

 % مف إجمالً الهشؿ الدرازً اِكؿ.صغلاير(َ كصصصضالجديد )

لاير(َ كالرزكـ اإلداريٌ صصصطب الطالب ذّؿ األزبكع الرابق )كما يليى(َ تزتقطق رزكـ خجز المقفد )نً خاؿ انزخا (ع

 (َ ككامؿ رزكـ الهشؿ الدرازً اِكؿ.صصصضللطالب الجديد)

نً خاؿ انزخاب الطالب ذّؿ األزبكـيف األكليف مف بدايٌ الهشؿ الدرازً َ يتـ ذشـ رزكـ المكاشّت لوذا  (غ

 ( بالكامؿ.الهشؿ)إف كجدت

 اختفاظ الطرف األول بخقوقى اإلداريٌ والماليٌ

 :يقكـ كلً األمر بتكنير كانٌ المزتندات المطلكبٌ كهً (ض

 شكرة مف جكاز زهر كلً اِمر 

 شكرة مف جكاز زهر الطالب 

 شكرة مف إقامٌ كلً اِمر زاريٌ المهفكؿ 

 شكرة مف إقامٌ الطالب زاريٌ المهفكؿ 

 شكرة مف سوادة ميّد الطالب. 

  مف سوادة التطفيـ لمراخؿ الػ شكرةKG  كGR1 – 2GR -3GR 

 ٌإذا تطلبت الخاجٌ جميق السوادات الدرازيٌ الزابقٌ للطالب ـلٍ أف تككف مكثق. 

 ٌمذالشٌ ماليٌ مف المدرزٌ الزابق. 

  ًّ  التزلزؿ الدراز

 Transcript  ابتداء مف الشؼ التازق 

  شكرة سذشيٌ للطالب طـدد. 

  امتخانات القبكؿ بنجاح الطالببياف مكقق مف قزـ 

  الفقد يكـ مف تارير تكقيق عضيتفود كلً األمر بتكنير المزتندات الناقشٌ كالزابؽ اإلسارة إليوا باألـلٍ نيما ِ يتفدل. 

  نً خاؿ ـدـ التزاـ كلً األمر بتكنير كانٌ المزتندات المطلكبٌ نً المكـد المخدد نإف المدرزٌ كير مزؤكلٌ ـف اـتماد

 .مف إدارة التفليـ. كـليى زيتـ إرجاع الملؼ كـدـ ازتقباؿ الطالب مق التزاـ كلً األمر بدنق رزكـ الهشؿ الدرازً ؼالمل

مدارس الككف هً مدارس ـالميٌ )ذاشٌ( يخؽ إلدارتوا قبكؿ أك رنض أم طالب مزتجد يتقدـ للتزجيؿ. نإدارة المدرزٌ  (ط

 صصعِمتخانات دذكؿ نً الللٌ اإلنكليزيٌ كالرياؿياتَ برزكـ قدرها  ِ تقبؿ أم طالب مزتجد إِ بفد أف يذؿق الطالب

% كخد أدنٍ صػلاير للمتقدميف لقزـ رياض األطهاؿ(َ كـلٍ الطالب أف يخشؿ ـلٍ  صصطلاير زفكدم كير مزتردة )

امتخانات  ـلٍ كؿ مادة ـلٍ خدة كسرط أزازً لقبكلى. كِ يجكز للطالب أك لكلً األمر التسكيؾ نً مشداقيٌ تشخيد

الدذكؿ أك طلب اِطّع ـلٍ اِمتخانات التً ذؿق لوا الطالب. كِ يتـ خجز مقفد للطالب الذم ينجد نً امتخانات 

 الدذكؿ إِ بفد إخؿارق لكانٌ المزتندات المطلكبٌ.

 للمدارس الخؽ نً ـدـ تزليـ كلً األمر نتيجٌ الطالب نً خاؿ ـدـ زدادق للرزكـ المزتخقٌ ـليى. (ظ

 

 



متٍ ؼ اِكؿ الخؽ نً اِـتذار ـف ازتمرار الطالب نً المدارس اثناء الفاـ الدرازً اك الفاـ الدرازً الذم يليى للطر (ع

 الخاِت التاليٌ: رأت أنى يؤثر زلبا ـلٍ زمفٌ المدرزٌ كطّبواَ كيلزـ بدنق الرزكـ المقررة ختٍ تارير نشلى كذلؾ نً

 ك أخد ابناُى ـبر الكزاُؿ اِـّميٌ اك نً كزاُؿ التكاشؿ اِجتماـً اِزاءة للطرؼ اِكؿ مف قبؿ الطرؼ الثانً ا

 اك كيرهـ.

  نً خالٌ اِـتداء اللهظً اك البدنً مف قبؿ كلً اِمر اك أخد ابناُى ـلٍ أخد منزكبً المدارس زكاء بسكؿ مباسر اك

 كير مباسر مثؿ اف يككف ـبر كزاُؿ التكاشؿ اِجتماـً

  ًللطالب بالركـ مف متابفٌ المدرزٌ كدـموا المزتمر كالقياـ بكانٌ الذطط الفّجيٌتدنً المزتكل التخشيل 

 ـدـ تقيد كلً اِمر بزداد الرزكـ الدرازيٌ المزتخقٌ بالمكاـيد المخددة للزداد زكاء ذّؿ الفاـ الدرازً اك بنوايتى 

 ِللطرؼ اِكؿ الخؽ نً اِـتذار ـف ازتمرار الطالب بالمدارس بدكف ابداء ا ًّ  .زباب ـند انتواء الفاـ الدراز

  ًنً خالٌ تكرار إبّغ كلً اآلمر بمساكؿ الطالب الدرازيٌ دكف جدكل أك تخزف نإنى يخؽ للمدرزٌ إنواء هذا الفقد ن

 نوايٌ الفاـ الدرازً.

مف  كياب الطالب ـف المدرزٌ ألم زبب كاف كموما كانت مدة اللياب ِ يفطً الخؽ لكلً اآلمر بازتقطاع أم مبلم (غ

 المزتخقٌ. الرزكـ

كؿ طالب يقكـ بزكء ازتذداـ أك تذريب أم مف مختكيات المدرزٌ أك تجويزاتوا أك مرانقوا مطالب بدنق كانٌ تكاليؼ  (ػ

 التلؼ الذم تزبب بى. كيخؽ للمدرزٌ مطالبٌ كلً األمر بدنق قيمٌ التالؼ بالكامؿ.

 شروط التسجيل الذتبارات كامبردج:

  الذتبارات كامبردج ستكون مخصورة فقط لطالب المدارس المسجلين للسنٌ نود التنويى ان التسجيل

 ولن يتم تسجيل أي طالب غير مسجل فً المدارس. طظضظ-طظضظالدراسيٌ 

 التزامات الطرف الثانً:

 .اف يلتزـ الطالب بالتقيد باللكاُد كاِنظمٌ الداذليٌ للمدارس 

  الملهات )ـنكاف الزكفَ جوٌ الفمؿَ أرقاـ التكاشؿَ اإلقامٌَ تجديد جكاز يلتزـ الطرؼ الثانً بتخديث بياناتى لدل قزـ

 الزهرَ ...(َ كيتخمؿ الطرؼ الثانً مزؤكليٌ كانٌ الفكاقب المترتبٌ ـلٍ ـدـ دقٌ البيانات أك تخديثوا.

 .اِطّع ـلٍ  المكاظبٌ ـلٍ ازتذداـ كزاُل التكاشل المفتمدة نً التكاشؿ مق ادارة المدرزٌ كتقبؿ كدــ قراراتوا

 .أخدث المفلكمات خكؿ المدرزٌ

 أبناُوـ ـف اِزتهزار ـند المدرزٌ كادر مق ُِؽ بسكل التفامل. 

 ػات إلػذق الهفاليػكرهـ هػكقد يؤدم ـدـ خؿَ خؿكر جميق اِجتماـات كالمراجفات المتفلقٌ بتقدـ أبناُوـ كأداُوـ ٍ

 كتدذلوـ مساركتوـ مزتكيات أف يدرككا أف األمكر ءأكليا كـلٍ .تفلموـ كذبرات الدرازً أبناُوـ ٍ تقدـػلبان ـلػأثير زػالت

 تزجيل نرص تقليل أك تفزيز نً دكر لوا زيككف َالجانب هذا نً مزؤكلياتوـ ٍ تخملػـل درتوـػكق أبناُوـ تفلـ نً

 .القادـ الدرازً الفاـ نً أبناُوـ

 .التزاـ الطالب بالنظانٌ السذشيٌ كالمظور الفاـ 

  للطالب بملادرة المدرزٌ مق زميؿ لى ـند انتواء الدكاـ المدرزً الرزمً.ِ يزمد 

  للمدرزٌ الخؽ نً تهتيش الطّب كمشادرة الوكاتؼ النقالٌ كالكاميرات كاِجوزة الشكتيٌ اك أم سًء مشنؼ ؿمف

 قاُمٌ الممنكـات خزب ما كرد نً ُِخٌ الزلكؾ كالمكاظبٌ

 هشؿ مفيف اك مفلـ/ة مفيف/ة.يمنق منفان باتان اذتيار كلً اِمر ل 

 

 الخضور والمواظبٌ علٍ االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسيٌ:

ازات ػٍ إنجػلبان ـلػر زػا تؤثػكمَ ٌػٌ نفالػدمات تفليميػير ذػً تكنػتؤثر خاِت كياب الطلبٌ كتأذرهـ زلبان ـلٍ قدرة المدرزٌ ن

 .ؾ إلٍ التسكيش ـلٍ ذبرات تفلـ الطلبٌ اآلذريفكتؤدم كذلَ ف يتليبكف كيتأذركف بازتمرارػٌ الذيػالطلب

 األمكر كالمدرزٌ أف يفملكا زكيٌ ـلٍ تفزيز مفدِت خؿكر ـاليٌ كالمخانظٌ ـليواء ـلٍ الطلبٌ كأكليا

 

 

 

 



 :تتضمن مسؤوليٌ المدرسٌ الجوانب التاليٌ

  ٍاِلتزاـ بالمكاـيد كاألكقات اإلـّف ـف الزيازٌ التً تطبقوا المدرزٌ نً إدارة خؿكر الطلبٌ كمكاظبتوـ ـل

 .د هذق الزيازٌ ـلٍ الزاميٌ خؿكر الطلبٌ إلٍ المدرزٌ نً جميق أياـ الدكاـ المفلنٌػبخيث تؤكَ المدرزيٌ

 كر ػجيل الخؿػكبدايٌ ـمليٌ تزَ األمكر كالطلبٌ تفريهان كاؿخان كمهشّن لليكـ المدرزًء ـلٍ المدرزٌ أف تقدـ ألكليا

َ المتفلقٌ بمكاظبٌ الطلبٌ ـلٍ اِلتزاـ بالمكاـيد كاألكقات المدرزيٌ طكاؿ اليكـ المدرزً ات المدرزٌػكتكقفَ باخًػالش

 .باإلؿانٌ إلٍ تفريؼ اللياب كتقديـ ُِخٌ تكؿد أـذار اللياب المقبكلٌ ككير المقبكلٌ

 األمور الجوانب التاليٌ:ء تتضمن مسؤوليات أوليا

 ػٌ ـلػوـ ـلٍ اِلتزاـ بالمكاـيد كاألكقات المدرزيٌ كالمكانقة زيازٌ المدرزٌ نً إدارة خؿكر الطلبٌ كمكاظبتءقرا ٍ

 .ٌ كتطبيقواػذق الزيازػه

 كنوايٌ اليكـ الدرازً المخدد مف قبل المدرزٌء تفزيز مفدِت نزبٌ خؿكر أبناُوـ كالتقيد بمكاـيد بد. 

 ٌػالمدرز ـف المزتمرة كاللياب التأذر لخاِت شارمٌ اتءإجرا اتذاذ ـلٍ تنص التً المدرزٌ زيازٌ كتأييد نوـ 

 .لبان ـلٍ نرص الطلبٌ نً التزجيل للفاـ الدرازً القادـػز تؤثرػز اػكبأنو

  التأكد مف زّمٌ الطالب مف أم مرض مفدم اك كباًُ مق التأكيد ـلٍ ـدـ خؿكر الطالب للخشص اك اِمتخانات اثناء

 مرؿى كـند التأكد مف سهاُى يرجٍ تقديـ تقرير طبً يثبت ذلؾ.

 :خٌ والسالمٌالص 

ٌ ػاتؽ المدرزػٍ ـػق ـلػى تقػـليء اػكبنَ كرػاألمء اػٌ كأكليػؤكليٌ المدرزػً مزػٌ هػإف تكنير بيٌُ تفلـ آمنٌ كشخيٌ للطلب

األمكر اِلتزاـ بتطبيؽ زيازيات المدرزٌ ء نً خيف يتكقق مف أكلياَ ات الّزمٌءق الزيازات كاإلجراػذ جميػداد كتنهيػإـ

 .اُوـ بتطبيقواكالتأكد مف التزاـ أبن

 :تتضمن مسؤوليات المدرسٌ الجوانب التاليٌ

 ٌتكنير رـايٌ طبيٌ مُّمٌ للطلبٌ كنؽ القكانيف المتبف. 

 ٌكالتفامل بزريٌ مق القؿايا الطبيٌ المتفلقٌ بوـَ تكنير الظركؼ التً تتيد تقديـ الرـايٌ كاِهتماـ الّزميف للطلب. 

  خً ػاـ الشػاكؿ الطفػؾ تنػً ذلػا نػبمَ بػذا الجانػالشخيٌ كتفزيز كـيوـ بوتسجيق الطلبٌ ـلٍ اتباع أزاليب الخياة

  .الرياؿيٌ فػٌ التماريػكممارز

 :األمور الجوانب التاليٌء تتضمن مسؤوليات أوليا          

 ٌإبّغ المدرزٌ بجميق المفلكمات المتفلقٌ بالظركؼ الطبيٌ ألبناُوـ كزيرتوـ المرؿي. 

 كجبات الطفاـ التً يقدمكنوا ألبناُوـ متماسيٌ مق زيازات كإرسادات المدرزٌ نً هذا  الفمل ـلٍ ؿماف أف تككف

 .الجانب

 تأييد قرار المدرزٌ بمشادرة أشناؼ الطفاـ كالسراب التً تتفارض مق مفايير المدرزٌ نً هذا الجانب. 

 :المواصالت    

ت ػانّت أك تمػٌ إدارة الخػتكلت المدرزء زكا َالمدرزٌ مزؤكلٌ ـف المخانظٌ ـلٍ زّمٌ الطلبٌ نً الخانّت المدرزيٌ

ات زّمٌ خازمٌ كدقيقٌ كما هك منشكص ـليى نً زيازٌ ءكباإلؿانٌ إلٍ تطبيؽ إجرا .ل طرؼ ثالثػف قبػا مػإدارتو

 .المتفلقٌ بوذا السأفجدة نً كزارة النقؿ ٌ أيؿان تطبيؽ جميق إرسادات كتكجيوات ػـلٍ المدرزَ المدرزٌ نً هذا السأف

 :األمور فً هذا الجانبء ات المدرسٌ من أولياتوقع

 :المركبات الذاشٌ (ض

 األمكر اِلتزاـ بازتذداـ المداذل كالمذارج التً خددتوا المدرزٌء ـلٍ أكليا. 

 األمكر اِلتزاـ بتفليمات كادر المدرزٌ المكلهيف باإلسراؼ ـلٍ تنظيـ كشكؿ الطلبٌ كانشرانوـء ـلٍ أكليا. 

 :الخانّت المدرزيٌ  (ط

  اؿ ػٌ خػان مف مرانؽ المدرزءتُفد الخانّت المدرزيٌ جزَ الظركؼ كبلض النظر ـف المقاشد كاألهداؼتخت جميق

 .تكلت المدرزٌ إدارتوا أك تمت إدارتوا مف قبل طرؼ ثالثء زكاَ اػٌ لوػتذداـ الطلبػاز

 ػٌ نػتوا المدرزدػاألمكر اِلتزاـ باتباع جميق سركط الزّمٌ كالقكاـد الزلككيٌ التً اـتمء ـلٍ الطلبٌ كأكليا ً

 .يٌػّت المدرزػالمكاش

  يخؽ للمدرزٌ منق الطالب مف ازتذداـ أك اِزتمرار بازتذداـ النقؿ المدرزً نً أم كقتَ كذلؾ نً خاؿ ـدـ تقيد

نً قزـ الطالب بتفليمات قزـ النقؿ المدرزًَ كأهموا اِلتزاـ بمكاـيد الخانّت المدرزيٌَ كاختراـ الزاُؽ )كمزاـدتى 

رياض األطهاؿ(َ كاختراـ الركاب اآلذريفَ كـدـ التزبب بالؿجيح كالسلبَ كـدـ الفبث بمختكيات الخانلٌَ كالبقاء نً 

المقفد المذشص للطالب أثناء تخرؾ الخانلٌ. كما أف الطرؼ األكؿ كير ملزـ بتأميف المكاشّت للطالب نً خاؿ لـ يقـ 

نمكذج التزجيؿ نً ً النقؿ المدرزً كزداد الرزكـ نً المولٌ المخددة )مرنؽ الطرؼ الثانً بتفبٌُ نمكذج التزجيؿ ن

النقؿ المدرزً



 


