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 ؟ما هو دفتر المعلومات

 

 األهل أعزائنا 

األهل بمعلومات عن إنه ُمعّد لتزويد وبين المّدرسين.  األهليهدُف دفتر المعلومات هذا الى تعزيز التواصل بين 

الع عبره اإلطّ تستطيعون ، مسؤولون عن تربية أوالدكموك ضافة الى ذلكإالنظام المدرسّي، والتواريخ، والمناسبات؛ 

 عمل ودراسة إبنتكم / إبنكم.وعلى سلوك 

  هذا في تكثيف العمل المشترك بين المدرسة والبيت. نأمل في أن يُساهم دفتر المعلومات

 والى حديٍث مباشر معكم.تعليقاتكم قي نتطلع لتلّ 

 الهيئة التدريسية في المدرسة

 عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب

الى  مهُ وستقدّ في جميع ساعات التدريس. و ، وستأخذه  كل يوممعك  عادة  سيكون  ! فهويُفيدك أيضا   إّن دفتر المعلومات

العكس من ذلك، يمكن ألساتذتك  إلقاء نظرة على دفتر المعلومات الخاّص وبأهلك  للتوقيع فيه بناء  على طلب المّدرس. 

 .  بك 

، تُساعدك  في مراقبة  سيكوُن هذا الدفتر بمثابة أداة .ذاتية لك   عملك  وسلوكك  التعليمي بنفسك 

 الهيئة التدريسية في المدرسة

 وكيفية العمل 

إمكانية لديهم حيُث . فيه عواويوقّ عليه ألهل ليطلعوا الى ا - ةمنتظم بصورةلكن  -ت حسب الطلب دفتر المعلوما م  يُقد  

 للمدّرسين. فيه خطيّةرسالة  ترك

 على الّرديجمع أستاذ الصف في أوقاٍت محددة جميع دفاتر المعلومات للصف بأكمله، ويطلُع عليها وهكذا يمكنه 

 .األهل تعليقات

ب على الطالبة / يترتّ . رياضةالبعد عطلة ، وآخر ، مع بداية العام الدراسيسيتّم إعطاء دفتر معلومات جديد، فارغ

 فرنكات سويسرية. 10الدفتر، في حالة فقدانه. الثمن:  الطالب دفع ثمن

 أُعطي 

 ...............................بتاريخ : ..........................................       التوقيع  .......................................

   

 ُشوهد من األهل

...........بتاريخ: ..........................................       التوقيع  ...........................................................
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 قواعد المدرسة

 

 الهدف

، من خالل بالراحة  يشعر  الجميع في مدرستنافيها. ينبغي أن إطارا  لتعايش سلمّي ومنظّّم تُشكُل قواعد مدرستنا 
 نُحافظ على األشياء.ة األخرين وملكيّ  نحترمُ حيُث ا لآلخر، ومن إمكانية الثقة المتبادلة بيننا. مراعاة كّل منّ 

 

 التعامل مع بعضنا البعض .1
 .احترامو لآلخر عض، ونقابل بعضنا البعض بتهذيب، مع مراعاة  تاّمةمدرستنا، نُرحب ببعضنا البضمن 

 بها.غير مقبول ، والتهديدات والعنف، الشتائمو، واإلستقواء على اآلخريناإلستفزازات، 
 البقاء في المدرسة .2

ء . يُغادر الطالبات والطالب المدرسة فورا  بعد إنتها18:00حتى  07:10المداخل من الساعة  حُ تُفت  
 .الدراسي لجدولالتدريس، وفقا  ل

 للطالبات والطالبخالي من التدريس وقت  .3
 ساحةال يجب مغادرة ية. على الطالبات والطالب أن ال يقفوا بالممرات إذا لم يكن لديهم دروٌس تعليمّ 

خالل فترات الى الباحة بنى المدرسة مغادرة م يجبالمدرسة أثناء فترة اإلستراحة إالّ بإذن من األستاذ. 
بالذهاب الى دورات المياه )التواليت( فقط في بداية ونهاية يُسمح للطالبات والطالب . الطويلة اإلستراحات

 الساعة العاشرة. إستراحة
 أجهزة ألكترونية .4

، وسماعات األذنين، MP3 تشغيل الموسيقى تكون األجهزة األلكترونية مثل الهاتف المحمول، وجهاز
 ، في ساحة المدرسة مغلقة وغير مرئية. وما شابه ذلك

 غطاء الرأس في الصف .5
 في الصفوف المدرسية. لرأسة أغطية لأيّ  ، ال تُرتدىعادة

 المدرسة مبنى في اتشجارالكرة وإلتقاتها والألعاب  .6
أدوات اللعب . ممنوعة المدرسةبناء  داخل والشجارات في، اإلمساك باآلخرألعاب الكرة وألعاب 

ل الى داخل مبنىة ال يجهزة الرياضواأل  المدرسة. تُدخ 
 خزائن المالبس .7

قد السابقة ب الصفوف طاُليكون ال يُسمح الدخول الى خزائن المالبس إالّ قبل حّصة الرياضة، وبعد أن 
نة بعد إنتهاء حّصة الرياضة. حيث تبقى خزا قفلهااألستاذ بفتح خزانة المالبس ثم ب يقومُ غادروها. 

 المالبس أثناء درس الرياضة مقفلة.
 األخرىالّدراجات، ودّراجات السكوتر والعجالت  .8

 يجب أن تُّصف الدراجات في المكان المسقوف والُمّعد لذلك.
 العلكة .9

 مضغ العلكة في مبنى المدرسة.ممنوع 
 ُكرات الثلج .11

 الرياضية.ُكرات الثلج فقط في ساحة العشب  رشقيُمكن 
 ساحة المدرسة النظيفة .11

في اليوم في واحدة مّرة  ،عن األرض ، التقاط النفاياتمختلفكل أسبوع ّصف  يتناوُب  مدرستنا، ضمن
 ة.يالمدرس اإلستراحة كامل ساحةفي المدرسة و مبنى داخل

 مخدرات أخرىوالالكحول  -وتعاطي التدخين، .12
في أوقات الفراغ. خرى على أرض المدرسة، وأيضا  والمخدرات األالكحول  -وتعاطيالتدخين، يُمنع 

، الشباب الذين يُخالفون هذه القاعدةدعوة سيتّم في المدرسة غير مرغوٌب فيه.  التدخين على مرأى النظر
ممنوع إحضار مواد التدخين ، والكحول درسة، الى حوار. ، من قبل إدارة المذوويهم وأساتذتهممع 

 .داخل المدرسةومخدرات أخرى الى 
 األسلحة .13

  حمل األسلحة واألسلحة المقّلدة على أرض المدرسة.ممنوع 

  



 

 

 إجراءات تأديبية
 

 في دفتر المعلوماتالمالحظات ن بشألألساتذة موقٌف مشترك    1

   م العمل، والتّعلم والسلوك اإلجتماعي الى فئتين رئيسيتين.م تقييّ نقسّ 

1     (a  وبشكل الئق الى الصف في الوقت المحّدد الطالبُ  حضري 
   (b بعناية وأمانةبعمل واجباته يقوم 

2     (aيعمل بتركيز ومثابرة 
   (bةيتقبل قواعد التعايش المشترك المدرسي 
   (cزميالته وزمالءه باحتراميُقابل أساتذته، و 

   
مالحظات على األكثر في مجموعة بعد أربعة  ،عن تصرفهتحليله الذاتي  الطالبة / الطالب لكلتا الفئتين: تكتبُ 

  وذلك بعد ظهر يوم األربعاء. ،فرعية
 ، معلّم الصف بذلك. في الدفتر سّجلوا المالحظة الرابعةاللذين المواد،  أساتذةيُخبر 

 أجهزة ألكترونية    2

وال  Smartwatch  ذكية اعات لألذنين، أو ساعةأجهزة ألكترونية، بما فيها سمّ  إذا ُشوهد بحوزة الطالب
وألستعادة هذه  يُعطي أساتذة المّواد هذه األجهزة لمعلم الصف. يستعملونها حصريا  كساعة، فيجب تسليمها.

 لمّعلم الصف. ة، موجهاألجهزة، يجب على الطالب تقديم طلب خطّي على شكل رسالة رسمية، تحمل توقيع األهل
لكتروني. تتلقى الطالبة / الطالب مالحظة في دفتر ، طلب إسترجاع الجهاز األالعاجلةبإمكان األهل، في الحاالت 

 المعلومات.

 العلكة   3

مالحظة في دفتر المعلومات تحت عنوان  قونيتلّ إّن الطالبات والطالب الذين يمضغون العلكة في مبنى المدرسة، 
 المدرّسي المشترك". تقبّل قواعد التعايش" 

 التدخين     4

 لها أو األولى وهو يدّخن على أرض المدرسة، فسينتج عن ذلك، تسجيل مالحظة إذا تّم ضبط طالبة أو طالب للمرة
ضافة الى ذلك، يجب على المشترك". باإلالمعلومات تحت عنوان " تقبّل قواعد التعايش المدرّسي  له في دفتر

 الطالبة / الطالب أن يعمل لمّدة ساعتين خالل وقت الفراغ.
يكتب تحليله أن إضافة لما قد تّم ذكره من إجراءات،  ،ليهطالب للمرة الثانية وهو يدّخن، فع إذا تّم ضبط طالبة أو

 لما فعله. الذاتي
 حوار. إدارة المدرسة األهل الى ستدعوإذا تّم ضبط طالبة / طالب وهو يدّخن على مقربة من محيط المدرسة، ف

 هدوٌء في الممرات    5

، يُسّجل معلّم الّصف القاعدةف الطالبات والطالب أثناء ساعات التدريس بهدوء في الممرات. عند عدم إتباع يتصرّ 
 مالحظة في دفتر المعلومات.

 :عادة  

  ، فسيحصل على مالحظة في دفتر المعلومات.طالبة / الطالب إسمه ألستاٍذ ماإذا لم تعطي ال
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 والطلباتاألعذار 

 
 

 :توضيحات مهّمةالهذه 

  . على صّحة ما  هبتوقيعحيُث يشهد يكتُب الطالب إعتذاراتهم بأنفسهم ويقّدمونها للتوقيع من معلّم الّصف أوال

 .أصحاب العالقة أساتذة الموادا. بعد ذلك يقدمونها تلقائيا  الى كل جاء فيه

  مواعيد المدرسةفي غير  وضع زيارات األطباء وأطباء األسنانيجب. 
 .حاالت الطوارئ، األطباء اإلختصاصيين باسثناء:

 في السنة الواحدة.جوكر  يُمكن أستخدام يومين 

  المقّررة العطلةأيام لآلخر قبل أو  لما ضمُ الحصول على أيام جوكر تنّ وطلبات  ،تمديد ألعطلتوّجه طلبات ،

 الى إدارة المدرسة.

   إجازة شخصية ما نةعلى مهكثب عن  للتعّرفعمل زيارة زيارة طبيب أخصائي، الغيابات المتوقّعة ) مثال ،

 .قبل موعد الغيابجميع األساتذة أصحاب العالقة وتُعرض على مّعلم الصف توقّع من ( .الخ
 

 كيفية عمل ذلك:

 حيُث تأتي في رسّمية   ، تحوي لها عنوانا ، وتاريخا ، وتّحية  مرتبطلٍب  بصيغة   اإلعتذار سالةر تكون كتابة .

 على فحواها.بإختصارنّص الرسالة 

  ُوتتعّرف عليه في سياق دروس اللغة  الموجزة، الرسّمية، ستمارُسه عمليا  هذه الرسائل   مثل   كيف تُكتب

 األلمانية.

 
 

 

  يمكن أن تكون الرسالة على الشكل التالي:

 

 
 
 
 

عنوان الرسالة )يُوضع تحتهُ خط(  مع تاريخ 

  يوم الغياب 

  تحيّة المخاطبة

 نّص الرسالة

 
 
 
  

  تّحية ختامية رسمية

 

  تاريخ توقيع األهل

 
 

 

 

 

 

 


