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المجلة األسبوعية
العدد 5

الرؤية
أن ننشئ طالبًا مكتمل الشخصية منفت ًحا على العالم دون أن يفقد هويته وقيمه.

الرسالة
خلق بيئة تعليمية تدعم .....
التعليم الشامل والمواكب للتغيرات العالمية.
التعزيز والمحافظة على ثقافات وقيم كل طالب.
التعلم القائم على الدافعية واإلبداع .

ويتم الوصول إلى هذه األشياء عن طريق سبع من نواتج التعلم:
 -1يتم محو أمية تقنية المعلومات لدى كل الطالب وتتكون لديهم القدرة على العمل في عالم غني بتقنية المعلومات.
 -2تتكون لدى الطالب الثقة والكفاءة في استخدام اللغة اإلنجليزية وفهمها وهو ما سيمكنهم من تبني دور قيادي في المجال الدولي.
 -3تتكون لدى الطالب الثقة والكفاءة في استخدام اللغة العربية وفهمها وهو ما سيمكنهم من تبني دور فعال في العرف والثقافة المحليين.
 -4تعتبر التربية اإلسالمية جزءا أساسيا لكل الطالب المسلمين وستقوم المدرسة بتمكين الطالب من الفهم الصحيح للثقافة اإلسالمية.
 -5سيكون هناك تركيز على تنمية الفرد :فسيتم تشجيع الطالب على تطوير اهتماماتهم بالنشاطات الرياضية والثقافية والجمالية أفرادا وجماعات
عمل لتطوير الثقة والتواضع واالحترام والتراحم والرؤية والتسامح وقبول كل األعراق والجنسيات والثقافات واألديان.
 -6ال نجاح في االختبارات الخارجية باستخدام مناهج معتمدة :تعتبر الجدية األكاديمية والتميز والنظام مقومات أساسية الستحقاق الطالب
ومستقبلهم.
 -7أن يكون طالبا عالميا يتقبل األخر ويتفهمه.

كلمة المديرة
االباء والطالب االعزاء
كان الطالب هذا األسبوع مشغولين بتقييماتهم حيث بدأت التطبيقات للصف من الثالث إلى العاشر.
استضفنا أول اجتماع  PTCحيث تمت مشاركة تحديث العام الماضي جنبًا إلى جنب مع خطط الجلسة األكاديمية الحالية مع أولياء األمور .رحبت
المدرسة أيضًا باقتراحات أولياء األمور وستحاول تنفيذها حيثما أمكن ذلك
بدأنا تقييمات على "الفصل األكثر دراية" على أساس يومي .يزور  SLTالفصول للتفاعل مع الطالب خالل وقت الريادة  ،وطرح األسئلة المتعلقة
بالمدرسة .بنا ًء على ذلك  ،سيتم اختيار فائز وسيتم مشاركة االسم في اإلذاعة المدرسية في اليوم التالي
للحفاظ على روح كأس الفيفا عالية  ،أطلقت  TCSبنجاح بطولة الفيفا لمجموعة مدارس طالب في حفل تم إجراؤه بشكل جيد.
لقد بدأنا بالتوجيه المهني والزيارات الجامعية لطالبنا في الصفوف من  10إلى .13
بينما نقترب من زيارة  ، WASCيعمل فريق المدرسة بأكمله على إنجاحها.

نتطلع إلى دعم جميع األباء
إنني أقدر الجهود التي يبذلها جميع العاملين بمدرسة كمبردج لجعلها في هذه المكانة.
شكرا لكم.
ً

دعمهم الدئم

النظافه واحده من أهم العادات لإلنسان من أجل أن يعيش خاليا من األمرض (صحيحا ) وسعيدا أيضا .

Counselor’s Corner

 .النظافه تساعدنا أن يحتفظ الجسم و العقل بالنشاط و الحيويه والصحه .
أنها تبعدنا عن األمراض و ألن الصحه جزء من الحضاره و التي تحفظ الجسم و العقل و الروح نظيفا وفي حالة من السالم
ا التمسك بالنظافه في حياتنا يساعدنا أن نحسن شخصيتنا
هيا نتناقش عن بعض عادات النظافه و التي يجب أن نتبعها بانتظام

عادات النظافه
اليكم بعض عادات النظافه و التي يجب أن نتبعها :

لفهم كيف ينتشر كوفيد 19و كيق نحمي أنفسنا و األخرين أيضا
إن غسل األيدي و احده من اسهل و أكثر الطرق فاعليه في
مكافحة انتشار انتشار األمراض

اعسل اليدين بالماء الجاري األمن
.ضع كميه كافيه من الصابون لتغطي كل اليدين
و تحت األظافر دلك اليدين من األمام ومن الخلف و بين األصابع
لمده ال تقل عن  20ثانيه
اغسل اليدين بطرقه جيده بالماء الجاري
جفف يديك بقطعة قماش نظيفه أو فوطه تستعمل لمره واحده

ممارسة المهارات الحركية الدقيقة في LCN

يشارك أطفالنا يوميًا في أنشطة ممتعة لتعزيز نموهم البدني.
أحد هذه األنشطة هو المهارات الحركية الدقيقة .تطوير
المهارات الحركية الدقيقة عند األطفال مهم للغاية .مع تحسن
مهاراتهم الحركية الدقيقة  ،يصبح األطفال أكثر استقاللية.
سيكونون قادرين بعد ذلك على أداء مجموعة واسعة من
المهارات مثل األكل  ،والكتابة  ،وارتداء المالبس  ،وما إلى
ذلك .كل هذه المهارات ستمكن األطفال من الوصول إلى
العالم من حولهم بشكل أكثر كفاءة.
ما هي المهارات الحركية الدقيقة؟
المهارات الحركية الدقيقة هي إحداثيات العضالت الصغيرة
التي تتحكم في اليد واألصابع واإلبهام.
ما هي األنشطة التي يمكن القيام بها لتطوير المهارات الحركية
الدقيقة؟
على الرغم من أن أطفال  LCNيمكنهم الوصول إلى بعض
ألعاب المهارات الحركية  ،إال أنه يمكن القيام بالعديد من
األنشطة باستخدام أي مواد أو عناصر يومية في المنزل أو في
الفصل الدراسي .أنشطة مثل :الخيوط  ،تمزيق الورق  ،طي
الورق  ،الرسم  ،عجينة اللعب  ،األلغاز  ،الليغو  ،إلخ.

يمكن القيام بأنشطة مثل الخيط وتمزيق الورق بسهولة في
المنزل.
عا مختلفة من الورق ليمزقها.
تمزيق الورق :امنح طفلك أنوا ً
علمهم كيفية تجعيدها وإطالقها في سلة غسيل .يمكن تحويله
إلى تح ٍد عائلي ممتع.
سوارا من الحبوب (على
الخيوط :اصنع عقدًا من المكرونة أو
ً
شكل حلقات) .خيط المعكرونة أو قطع الحبوب م ًعا على رباط
الحذاء أو قطعة من الخيط .يمكن تزيينه بعد ذلك.
كبيرا باإلنجاز.
سا
ال تنسى مدح طفلك .يمنحهم إحسا ً
ً

قسم الروضة

يوم العمل طالب الصف الثالث

الطالب في مالبسهم القومية

لقاء األستاذ الشاعر  /محمد إبراهيم السادة مع طالب المدرسة و إلقائه بعضا من أشعاره و خاصة المقرر منها في منهج اللغة
العربية

سياسة التقييم
موضوعات االختبار
اختبارات الفصل الدراسي ( ) 3 - 2 - 1
الصفين  - 2 -1ال اختبارات كتابية .تعتمد الدرجات على عملية  /برنامج التقييم المستمر.
الصفوف من  3إلى  - 9سيعتمد كل اختبار فصل دراسي على الموضوعات المحددة التي يتم تناولها خالل الفصل الدراسي.
الصف  - 10في الفصل الدراسي  2 ، 1و  - 3جميع الموضوعات التي تم تناولها خالل العام حتى وتاريخ االمتحان.
الصف  - 11في الفصل الدراسي  ، 1الموضوعات الكاملة للسنة  10والموضوعات التي يتم تناولها في الفصل األول في الصف الحادي عشر
أما االمتحان التجريبي  -سيتم تضمين الموضوعات كاملة للصفين 10و .11
هذه االختبارات هي تقييمات داخلية فقط وستستند نتائج نهاية العام إلى النتائج المنشورة من قبل .CAIE
للصف  12و  - 13في الفصل األول  ،الموضوعات التي يتم تناولها خالل الفصل الدراسي حتى تاريخ االمتحان.
االمتحان التجريبي  -مواضيع سنة كاملة.

سياسة الترقي
الطالب من مرحلة الروضه إلى الصف الثاني سوف يرقون تلقائيا ما لم يكن هناك صعوبات تعلم كبيرة
 - :1شرط الحضور:
(اعتبارا من اليوم األول للحضور) بحضور االمتحان النهائي وسيضطرون
لن يتم السماح للطالب الحاصلين على أقل من  ٪80من الحضور
ً
إلى إعادة العام الدراسي .سيتم التعامل مع الغياب بشهادة طبية صحيحة ومعتمدة لإلدارة إلثبات النسبة المئوية المناسبة لنتيجة الطالب.
 - :2النتيجة النهائية لكل فصل دراسي :في نهاية كل فصل دراسي ،سيتم تجميع الدرجات التراكمية للواجبات المنزلية ( )HWواالختبارات
الدورية  CASواالختبار القصير  QUIZوإظهار درجاتها بشكل فردي كما هو مبين أدناه.
أ) سيكون هناك امتحان نهائي في نهاية كل فصل دراسي.

ب) هيكل درجات نهاية الفصل الدراسي – الصفوف من  3إلى 9
التطبيق و التقييمات  ،٪ 5االختبارات والواجبات المنزلية  ،٪ 5االمتحان  ،٪ 65السلوك ٪ 25

سيتم تجميع الدرجات التراكمية للواجبات المنزلية ( )HWواالختبارات الدورية  CASواالختبار القصير  QUIZوإظهارها بشكل فردي
الدرجات التراكمية النهائية :سيتم احتساب الدرجة التراكمية النهائية في نهاية العام على النحو التالي .الصفوف من  3إلى 9متوسط الدرجة المسجلة في الفصول الثالثة٪10 CA / HW / Quiz Mark -10 :متوسط الدرجة المسجلة في الفصول الثالثة لدرجة االمتحان ٪ 65
متوسط الدرجة المسجلة في الفصول الثالثة لدرجة السلوك  - ٪ 25-أدنى عالمة ستكون صفرا.
الدرجة التراكمية النهائية  - ٪100 -سيتم احتساب النتيجة النهائية بنا ًء على هذه الدرجات التراكمية النهائية لكل مادة في نهاية العام الدراسي

 .سياسة النجاح والترقي :من الصف  3فصاعدا:

(أ) سيتم تقسيم النتيجة على أربع مجموعات :مجموعة أ ،ومجموعة ب ،ومجموعة ج ،ومجموعة د.
اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم واالجتماعيات ومادة تكنولوجيا المعلومات
مجموعة أ
والتاريخ القطري.
مجموعة ب

اللغة العربية

مجموعة ج

التربية اإلسالمية

مجموعة د

اللغة الفرنسية (من الصف األول حتى السابع) ،لمن يحضر بعد اليوم الدراسي

 .درجة النجاح
الطالب الذين ال يحققون الحد األدنى من الدرجات في نهاية العام الدراسي سوف يتم إعالمهم بأنهم راسبون.

الفئة

قسم أ

قسم ب

قسم ج

قسم د

 %50كحد أدنى  % 50من
الطالب العرب من  %50كحد أدنى
غير
في اللغة العربية درجات التربية مطالب
المسلمين
من درجات كل
بحد أدنى
اإلسالمية
مادة من مواد القسم
أ
الطالب العرب من  %50كحد أدنى
غير
 %50كحد أدنى غير مطالب
مطالب
في اللغة العربية بحد أدنى
غير المسلمين
من درجات كل
بحد أدنى
مادة من مواد القسم
أ
غير مطالب بحد  % 50من
الطالب غير العرب  %50كحد أدنى
غير
درجات التربية مطالب
أدنى
من المسلمين
من درجات كل
بحد أدنى
اإلسالمية
مادة من مواد القسم
أ
الطالب غير العرب  %50كحد أدنى
غير
غير مطالب بحد غير مطالب
مطالب
بحد أدنى
أدنى
من غير المسلمين من درجات كل
بحد أدنى
مادة من مواد القسم
أ
سيتم تعديل درجة الطالب بزيادة  % 1من درجة االمتحان رأفة به إن احتاجها للحصول على الحد األدنى ليصل إلى الدرجة
التراكمية  %50في كل مادة.

سيكون هناك تقرير منفصل لألنشطة ال صفية التي يحضرها الطالب في المدرسة.

الصف العاشر
 .1نسبة الحضور المطلوب
لن يتم السماح للطالب الحاصلين على أقل من  %80من نسبة الحضور (من تاريخ أول يوم للحضور) بدخول أي من
االمتحانات وسيكون عليهم إعادة السنة .ومع هذا ،فإن الغياب المصحوب بشهادة طبية معتمدة سيتم اعتباره حضورا
عند حساب نسبة الحضور.
 .2درجة نهاية الفصل الدراسي:
في نهاية كل فصل دراسي يحسب متوسط درجة الواجبات واالختبارات واالمتحان ويكون توزيع الدرجات كما هو
موضح ادناه.
أ) بنهاية كل فصل دراسي سوف يكون هناك امتحان نهائي.
ب) توزيع درجات نهاية كل فصل دراسي.
التطبيق  ،٪ 5االختبارات والواجبات المنزلية  ،٪ 5االمتحان  ،٪ 65السلوك ٪ 25
ت)

سيتم تجميع الدرجات التراكمية للواجبات المنزلية ( )HWواالختبارات الدورية  CASواالختبار القصير  QUIZوإظهار
درجاتها بشكل فردي

 .3تحسب الدرجة النهاية للنتيجة التراكمية للعام كما هو موضح أدناه.

الدرجات التراكمية النهائية :سيتم احتساب الدرجة التراكمية النهائية في نهاية العام على النحو التالي .الصفوف من  3إلى 9
متوسط الدرجة المسجلة في الفصول الثالثة٪10 CA / HW / Quiz Mark -10 :متوسط الدرجة المسجلة في الفصول الثالثة لدرجة االمتحان ٪ 65
متوسط الدرجة المسجلة في الفصول الثالثة لدرجة السلوك  - ٪ 25-أدنى عالمة ستكون صفرا.
الدرجة التراكمية النهائية  - ٪100 -سيتم احتساب النتيجة النهائية بنا ًء على هذه الدرجات التراكمية النهائية لكل مادة في
نهاية العام الدراسي
مالحظات : CA-االختبارات الدورية لدرس أو مجموعة دروس؛  HW-الواجب المنزلي ؛  Quizاالختبار
القصير للدرس.

مالحظات : CA-االختبارات الدورية (التطبيق ) ؛  HW-الواجب المنزلي ؛  QUIZ -اختبار نهاية
الموضوع
 -5سياسة النجاح  -للصف العاشر
يجب على الطالب الحصول على درجة  ٪50كحد أدنى في كل مادة لكي ينجح فيها.

طالب الصف 13- 12 – 11

: - 1نسبة الحضور:
(اعتبارا من اليوم األول للحضور) كما في تاريخ التقديم لدخول
لن يتم السماح للطالب الحاصلين على أقل من  ٪80من الحضور
ً
 ،CIEبالتسجيل في امتحان  CIE.سيتم التعامل مع عدم وجود شهادة طبية كحساب لحساب النسبة المئوية.

 -2نهاية العام النتيجة:
) (1ستستند نتيجة نهاية السنة إلى الدرجات التي سجلها الطالب في امتحان كامبريدج الدولي(CIE).
)(2ال تعد االختبارات التي تجريها المدرسة سوى تقييم داخلي  ،و لن تحدد الدرجات التي سجلها الطالب في االمتحانات الداخلية
النجاح  /الفشل.
)(3ال توجد عالمة النجاح اإلجمالية في السنة  11و  12و  .13سيتم اإلبالغ عن أولئك الذين سجلوا درجات " "Uأو " "Xفي
جميع المواد في تقييمات االختبارات الداخلية كـ راسب في المدرسة لسجل وزارة التعليم  ،دولة قطر.
)(4سوف يعتمد القبول في الصفوف  12و  13فقط على المواد التي يختارها الطالب والدرجات التي سجلوها في امتحانات
مستوى(  IGCSE / ASسلوك ) CIEعلى التوالي وتخضع لمعايير القبول السائدة في المدرسة خالل كل أكاديمية عام.
)(5تحدد كل مدرسة سياستها الخاصة بها من سنة إلى أخرى على أساس درجات  CIEفي منح القبول في العامين  12و .13
مالحظة :الطالب الغائبون بسبب المرض أو ألسباب أخرى أثناء امتحانات الفصل الدراسي.
إذا فشل الطالب في حضور اختبار نهاية الفصل بسبب المرض  ،فعليه تقديم شهادة طبية صالحة مقبولة لدى المدرسة .قابلة
للتحقق وإذا لم تم العثور على أنها مزيفة  ،يمكن فصل الطالب من المدرسة.
أ) إذا كان هناك شهادة طبية صالحة مقبولة ألي فحص نهاية المدة  ،فسيتم أخذ العالمات على النحو التالي:
الفصل الدراسي  -1يتم اعتبار عالمة  CAالمتناسبة للموضوع الذي تم تسجي له خالل الفصل الدراسي األول عالمة امتحان نهاية
الفصل األول.
الفصل الدراسي  -2يتم أخذ عالمة امتحان "نهاية الفصل األول" فقط للموضوع المعني.
الفصل الدراسي  -3سيتم اتخاذ أدنى درجة من الموضوع المعني بين امتحانات نهاية الفصل األول أو الفصل الثاني.
ب) إذا كانت ال شهادة الطبية المنتجة غير مقبولة من المدير أو لم يتم إصدار الشهادة في غضون يومين من االمتحان  ،فستعطى
الطالب درجة صفر بسبب غيابه .

الخطة العالجية للطالب 22-2021
أ -التأخر في الواجبات
)عدم تقديم العمل من المنزل في آخر موعد(

ز
*يجب عىل اآلباء التأكد من أن طفلهم يحل زف ز ز
المنل ويقدم يف الوقت المحدد
ي

أ ( - )1السنة  2و  3و  - 4يفقد الطالب عالمة الواجب المنزلي الخاصة بالموضوع في كل مرة.
أ ( - )2السنة الخامسة وما فوق-

العمل

التأثير على الواجبات
مالحظات
المنزلية
عالمة
الوالد إرسال الرسائل
تفقد العالمة الكاملة للواجب مالحظة مكتوبة في المفركة
القصيرة واإلشعارات والبريد المنزلي
اإللكتروني.
الوالد إرسال الرسائل
تفقد العالمة الكاملة للواجب تحذير مكتوب
القصيرة واإلشعارات والبريد المنزلي
اإللكتروني.
تفقد العالمة الكاملة
الوالد إرسال الرسائل
لن يسمح للطالب
للواجب المنزلي
القصيرة واإلشعارات
لحضور دروس النشاطوالبريد اإللكتروني.
الذهاب في رحالت ميدانية ؛يجب أن يأتي لالجتماع مع
للمشاركة في األنشطة المسابقاتالمعلم وPRO

التسلسل في الفصل
الدارسي
(موضوع المادة)
أول مرة في الفصل
الدراسي
المرة الثانية في الفصل
الدراسي
المرة الثالثة في الفصل
الدراسي

لمدة  21يو ًما القادمة.
إرسال الرسائل القصيرة
واإلشعارات والبريد
اإللكتروني.
يجب أن يأتي ولي األمر
للقاء المعلم AC & ،
PRO.إذا فشل الوالدان
في الحضور للقاء فلن
يُسمح للطالب بإعادة
التسجيل للعام الدراسي
القادم.

تفقد العالمة الكاملة للواجب
المنزلي

أ) سيتم فصل الطالب لمدة ثالثة أيام
دراسية قادمة.
لن يسمح للطالب
لحضور دروس النشاطالذهاب في رحالت ميدانية ؛للمشاركة في األنشطة المسابقات )aلمدة  21يو ًما القادمة..

المرة الرابعة في
الفصل الدراسي

ب :قضايا السلوك (من السنة  2وما فوق)

قالخطة العالجية للسلوك داخل الفصل الدراسي أثناء التدريس
الفصل األول
التأثير علي درجة السلوك
تفقد  5عالمات من عالمات السلوك
للموضوع المعني.
تفقد  15عالمة من عالمات السلوك
الخاصة بالموضوع المعني
فقدان العالمات الكاملة
لعالمات السلوك لجميع المواد
الدراسية

م
الحادث األول

العقاب
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة
إضافية أخرى .يجب على الطالب القيام بعمل في الفصل العالجي
في غرفة األخصائي.
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط  ،والرحالت الميدانية وأي
أنشطة إضافية أخرى وفصل لمدة  3أيام.
يجب على الطالب القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة
األخصائي..
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور امتحان
نهاية الفصل الدراسي فقط

الحادث
الثاني
الحادث
الثالث

الفصل الثاني والثلث
حادث قبل ذلك
التأثير علي درجة السلوك
تفقد  )7 =( 2+ 5عالمات السلوك
الخاصة بالموضوع المعني.
تفقد )17 =( 2+ 15
عالمة من عالمات السلوك
الخاصة بالموضوع المعني
فقدان العالمات الكاملة
لعالمات السلوك لجميع المواد
الدراسية

العقاب
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط  ،والرحالت الميدانية وأي
أنشطة إضافية أخرى .
يجب على الطالب القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة
األخصائي..
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط  ،والرحالت الميدانية وأي
أنشطة إضافية أخرى وفصل لمدة  3أيام.
يجب على الطالب القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة
األخصائي..
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور
امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط

م
الحادث األول

الحادث الثاني

الحادث الثالث

حادثين من قبل
التأثير علي درجة السلوك
تفقد )9 =( 4 + 5
عالمات السلوك الخاصة
بالموضوع المعني.
تفقد )19 =( 4 + 15
عالمات السلوك الخاصة
بالموضوع المعني.

العقاب
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط  ،والرحالت الميدانية وأي
أنشطة إضافية أخرى وفصل لمدة  3أيام.
يجب على الطالب القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة
األخصائي..
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور
امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط

م
الحادث األول

الحادث الثاني

ثالث حوادث أو أكثر من قيل
التأثير علي درجة السلوك
تفقد  × 2( + 5عدد المرات التي وقع
فيها الطالب حوادث من قبل خالل
العام الدراسي الحالي) للمواد الدرسية

العقاب

م
الحادث األول

خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور
امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط

الخطط العالجية للسلوك في فصول النشاط  ،خارج الفصل وداخله أثناء وقت االستراحة
الفصل األول
االجراء العالجي
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على
الطالب القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة األخصائي .سيتم إعطاء تحذير من خالل
المفكرة اليومية.
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على الطالب
الحادث االثاني
القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة المستشار .سيتم إعطاء تحذير من خالل
مخطط .وفصل الطالب في اليوم التالي
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على الطالب القيام الحادث الثالث
بعمل في الفصل العالجي في غرفة المستشار .سيتم إعطاء تحذير من خالل
مخطط .وفصل الطالب ثاللث أيام
الحادث الرابع
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط
م
الحادث األول

الفصل الدارسي  2و3
حادث واحد من قبل
االجراء العالجي
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على
الطالب القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة األخصائي .سيتم إعطاء تحذير من خالل
المفكرة اليومية.
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على الطالب
القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة المستشار .سيتم إعطاء تحذير من خالل
مخطط .وفصل الطالب في اليوم التالي
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على الطالب القيام
بعمل في الفصل العالجي في غرفة المستشار .سيتم إعطاء تحذير من خالل
مخطط .وفصل الطالب ثاللث أيام
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط

م
الحادث األول

الحادث االثاني

الحادث الثالث

الحادث الرابع

حادثين من قبل
االجراء العالجي
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على الطالب
القيام بعمل في الفصل العالجي في غرفة المستشار .سيتم إعطاء تحذير من خالل
مخطط .وفصل الطالب في اليوم التالي
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على الطالب القيام
بعمل في الفصل العالجي في غرفة المستشار .سيتم إعطاء تحذير من خالل
مخطط .وفصل الطالب ثاللث أيام
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط

م
الحادث األول

الحادث االثاني

الحادث الثالث

ثالث حوادث من قبل
االجراء العالجي
استبعاد  21يو ًما من فصول النشاط والرحالت الميدانية وأي أنشطة إضافية أخرى .يجب على الطالب القيام
بعمل في الفصل العالجي في غرفة المستشار .سيتم إعطاء تحذير من خالل
مخطط .وفصل الطالب ثاللث أيام
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط

م
الحادث األول
الحادث االثاني

 4حوادث واكثر من قبل
االجراء العالجي
خارج للفصل الدراسي ويمكن للطالب حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط

م
الحادث األول

المجلة األسبوعية
الرجاء قراءة المجلة كل أسبوع ألنها مصدر هام من المعلومات ألولياء األمور.

