
مذكرة التزام أولیاء األمور
بسم هللا الرحمن الرحیم

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

األھالي الكرام، الھدف من ھذه المذكرة ھي توعیة أولیاء األمور لسیاسات المدرسة وتوضیح مسؤولیاتھم في تطویر تعلیم
أطفالھم ونموھم.

تطلب (مدرسة صناع العلم العالمیة) التزام أولیاء األمور وجمیع أفراد األسرة باآلتي:

الشؤون التعلیمیة بالمدرسة:

األمورأولیاءتعریفخاللھمنیتمبرنامجالمفتوحالبیتالمفتوح):(البیتومنھااألمورأولیاءاجتماعاتحضورـ١
على السیاسة التعلیمیة المتبعة في المدرسة ویمنحھم الفرصة األولى للقاء المعلمین وموظفي الدعم باإلضافة إلى وضع

القواعد الضروریة للتواصل الفعال بین الطرفین.

أنھمنالرغمعلىالمعطاة.والواجباتاألنشطةخاللمنالمنزلفيإثرائھأوالتعلمتعزیزیتمالطالب:بتعلمااللتزامـ٢
من مسؤولیة الطالب إكمال واجباتھ المنزلیة بشكل مستقل ، فإن مسؤولیة الوالدین متابعة وضمان إكمال الطفل للواجب

المنزلي.

والمنزل:المدرسةبینبالتواصلااللتزامـ٣

على أولیاء األمور متابعة البرید اإللكتروني بشكل یومي حیث یتم إرسال المعلومات المتعلقة باألحداث واألنشطة
المدرسیة ومستوى طفلك التعلیمي عبر البرید اإللكتروني. كما إنھا مسؤولیة ولي األمر إبالغ المعلم في حال تغیب الطفل

بسبب المرض أو ألسباب أخرى.

االلتزام:سیاسةـ٤

أ. یجب على أولیاء األمور والطالب التنسیق مع المعلمین الرئیسیین لمعرفة ما فات الطالب نتیجة غیابھ وذلك للحفاظ على
الطالبحرمانإلىفأكثر)یوما20ً(عنالغیابأیامزیادةتؤديقدفاتھ.ماإدراكفيومساعدتھالعلميالطالبمستوى

من العام الدراسي.

عدمحالوفيالدراسیة،للمرحلةالمطلوبةالمعاییروالمتوسطةواالبتدائیةKGIمرحلةطالبیستوفيأنیجبب.
حصولھم على المعیار المطلوب، فسیتم إحالتھم إلى مجلس إدارة المدرسة للمراجعة وقد ال یتم ترقیتھم إلى المرحلة

الدراسیة التالیة.

ترقیتھفيالنظریتمأنقبلالنجاحبدرجةتقییماختبارإجراءMLSمعالدراسيالعامیكملالطالبأيعلىیجبج.
إلى المرحلة الدراسیة الجدیدة.



البیئة التعلیمیة:

احترامھثملنفسھطفلكاحترامتدعمفعالةمدرسیةبیئةتھیئةعلىالعالمیة)العلم(صناعمدرسةإدارةتعمل.٥
:لزمالئھ وللھیئة التدریسیة والوظیفیة في المدرسة، لیعرف أن االحترام یفتح لھ أفقاً أكبر لنیل خبرات التعلم

األطفالتعلیمویتمالمھارات.منوغیرھااإلیجابیةوالنوایاوالحزموالتشجیعالتعاطفمفاھیمMLSفياألطفالیتعلم
أوالجسديالعنفیستخدمونالذینالطالبمعMLSتتسامحلنوالعواطف.اآلراءعنللتعبیركلماتھماستخدامكیفیة

األلفاظ المسیئة في أي ظرف من الظروف. ال نتسامح مطلقًا مع التنمر.

األمورأولیاءلدىیكونأنالضروريمنوالطفل:الوالدینلتنمیةعملورش/دورتینعنیقلالماحضور.٦
عملورشحضوراألقلعلىالعائلةمنواحدفردعلىیجب.MLSفيالمنفذةبالبرامجعملیةمعرفةالرعایةومقدمي

Conscious(الواعياالنضباط Discipline(فيMLS.

الصحة والسالمة:

محددةوأدواتدعمإلىأطفالھایحتاجقدالتيالعائالتمعالتعاونإلىالقسمھذایھدفبالمدرسة:اإلرشادقسم.٧
للمساعدة في تنمیة أطفالھم ونموھم. على الرغم من عدم كوننا مدرسة لذوي االحتیاجات الخاصة، فإننا نعمل على تقدیم

دعًما إضافیًا ألي طفل یواجھ بعض الصعوبات في التعلم. من أجل دعم أطفالنا، نطلب من أولیاء األمور التوقیع على
خطاب اإلذن الذي یسمح لقسم اإلرشاد بمراقبة احتیاجات طفلك.

في حال وجود أیة مالحظة، سیتم التواصل مع ولي أمر الطفل وإشراكھم في أي خطط دعم إضافیة. في مثل ھذه الحالة،
من المتوقع أن یلتزم الوالدان بجمیع القواعد واللوائح المنصوص علیھا باالتفاق مع قسم اإلرشاد. یتم االحتفاظ بسریة أي

معلومات یتم جمعھا لقسم اإلرشاد والعائالت.

الخفیفةالوجباتتتبعذلكعلىویترتبالطالبنھجمنجزءالصحيالغذاءجعلعلىالمدرسةتعملالصحي:الغذاء.٨
التي یحضرھا الطالب من المنزل. وفي حال إحضار وجبة غیر صحیة فلن یسمح للطالب بتناولھا وسیتم إعطاءه وجبة

بدیلة صحیة.

یرجى التوقیع أدناه على أنھ تم قراءة وفھم محتویات خطاب التزام أولیاء األمور. الرجاء إعادة النموذج الموقع إلى إدارة
MLSطفلك.ملفإلىإضافتھوستتم

اسم الطالب: __________________________________________________

المرحلة الحالیة: ________________________________________________

اسم ولي األمر: ________________________________________________

التوقیع: _____________________________________________________

التاریخ: _____________________________________________________


