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ي هذە الوث�قة وأوافق ع�     
ام بها لقد قرأت وفهمت س�اسة المدرسة القط��ة الفنلند�ة المذكورة �ف ف ي و�ي وأدرك  ،االل�ت بصفيت

ي المدرسة. عع� الطالب أن عدم اتباع هذە الس�اسة قد يؤدي إ� فقد الطالب مق الوصي /أمر
 دە �ف
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 تمھید
 

ي المدرسة  �قةالمدرسة بتحد�ث وثتقوم 
الس�اسة المدرس�ة كل عام وذلك بالتعاون مع الطالب وأعضاء هيئة التدر�س وموظ�ف

ي حالة الق�ام بأي تحد�ث بالوث�قة أثناء 
ي للمدرسة. ل�ن �ف

وىف وأول�اء األمور. وستتاح النسخة المحدثة سن��ا ع� الموقع اإلل��ت
، فإن المدرسة ستقوم   ب�بالغ أول�اء األمور بذلك. العام الدرا�ي

كاملة، كما یطلب منھم تحدیث جمیع البیانات   مسؤولیةعن ذلك    مسؤولونیوفر أولیاء األمور للمدرسة بیانات دقیقة وموثوقة وھم  
 ذات الصلة بذویھم المقیدون بالمدرسة.

ي 
 نظام ب�انات الطالب (األب، األم، ير�ب مالحظة أنه �مكن للمدرسة مشاركة ب�انات الطالب مع جميع األشخاص المذكور�ن �ف

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�: و�ي األمر). كما �مكن لهؤالء األشخاص 
 اتخاذ قرارات مستقلة �شأن تعل�م أطفالهم بما �ف

 قبول أو إلغاء محل الطالب  •

 إعادة الصف الدرا�ي  •

 توقيع كافة الوثائق التعل�م�ة •

 

ف الو�ي وصا�ة تعل�م�ة من الوصول تطلب المدرسة قرارا رسم�ا من   المحكمة �شأن الوصا�ة التعل�م�ة ع� الطفل؛ وذلك لتمكني
 المحدود إ� ب�انات الطالب أو اتخاذ القرارات �شأنه. 
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 سیاسة القبول 
  

 أول��ة األخوة األشقاء

ي المدرسة، 
ف لهم أول��ة القبول �ف ، و�الرغم من ذلك عليهم األخوة األشقاء للطالب الحاليني ومن التقدم ألداء التقي�م المدر�ي

ي المدرسة. تلك األول��ة ال تضمن لهم مكانا  المهم التن��ه إ� أن
 �ف

ي وقت مبكر، حيت �مكنهم الحجز 
ف �عة �سج�ل أطفالهم من األخوة األشقاء �ف ته�ب المدرسة بأول�اء أمور الطالب الحاليني

 للعام الدرا�ي القادم بوقت كاف. 

 

 الطلباتتقد�م 

 الخطوة األو�: نموذج الطلب

نت، و�مكنكم العثور عل�ه تحت أ�قونة "القبول".  ي للمدرسة ع�ب االن�ت
وىف ي الموقع اإلل��ت

 ير�ب ملء طلب االلتحاق الموجود �ف

 

 الخطوة الثان�ة: المرفقات

 م�غابا�ت/ الملحق 1قم بتحم�ل المرفقات التال�ة بحد أق�  •

 الطالب ورقم ت��ــــح اإلقامة�سخة من جواز سفر  •

 الوصاة�سخة من جوازات سفر الوالدين/ أول�اء األمر/  •

ف إذا توافرت. (ير�ب مالحظة أنه إذا لم تتضمن التقار�ر  • ف السابقني �سخ من التقار�ر المدرس�ة (الشهادات) للعامني
منفصلة تتضمن هذە المعلومات من المدرس�ة تقي�ما لسلوك الطالب ومهاراته الدراس�ة، فإنه �لزم أن تقدم وث�قة 

 المدرسة السابقة.)

 �سخة من شهادة م�الد الطالب •

/ بطاقة التلقيح للطالب الصادرة عن المرا�ز الصح�ة المعتمدة • ي  �سخة من السجل الطيب

ْجرَي للطالب تقي�م ص�ي أو نف�ي  ي �سخ من أ •
�
 أ
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�ة، كما �جب ف �ة   �جب أن تكون �سخ التقار�ر المدرس�ة باللغة اإلنجل�ي ف ترجمة المستندات المكت��ة بلغات أخرى إ� اللغة اإلنجل�ي
جمة المعتمدة. كما �جب تقد�م النسخ األصل�ة  أحد بواسطة   . ترجمتها مستندات مع للمكاتب ال�ت

ي القائمة (قائمة التحقق)، عندها بعد تقد�م الطلب عن ط��ق ملء نموذج 
طلب االلتحاق وتقد�م جميع الوثائق المطل��ة �ف

ي الملف من قبل مكتب القبول بالمدرسة. 
 سيتم النظر �ف

 

 الخطوة الثالثة: مراجعة الطلب

نظر أعالە). و�ناًء ع� المعلومات المقدمة، ا القبول بالمدرسة بمراجعة طلب الطفل ووثائقه بعد تقد�مها كاملة ( لجنةقوم ت
 .مستوى الصف الدرا�ي الذي يراە الف��ق أ��� مالءمة للطفليو�ي الف��ق ب�جراء تقي�م لمستوى الصف الٌمَتَقّدم له أو 

 الخطوة الرابعة: التقي�م

ي المدرسة من الطفل ز�ارة الفصل لمدة يوم أو 
ي بعض األح�ان �طلب ف��ق القبول �ف

ة، و�ف ي شكل مجموعة صغ�ي
يتم التقي�م �ف

ت�ب وقت التق . وس�قوم منسق القبول لدينا باالتصال بو�ي األمر ل�ت ف تدفع نقدا  -ر�ال قطري  500ي�م. تبلغ رسوم التقي�م يومني
ي  –فقط 

دادها سواء تم قبول الطالب أم ال. ير�ب إحضار صورة بحجم صورة جواز السفر لطفلك عندما �أىت وال �مكن اس�ت
بدء االختبار. وذلك الستكمال بروتوكول القبول قبل  دق�قة من الموعد المحدد    15للتقي�م. كما ير�ب الوصول إ� المدرسة قبل  

ي الدخول إ� اختبار التقي�م غ�ي ممكن. 
 ير�ب مالحظة أن التأخ�ي �ف

 ومقابلة مع أول�اء األمور.  ةقص�ي  استبانة�شتمل التقي�م ع� 

باالهتمام تقوم المدرسة أثناء عمل�ة التقي�م االختبار. وع� أدائه أثناء �عتمد التقي�م ع� التقي�م الشامل لتعل�م الطالب 
؛ لذا قد �كون أحد هذە المهارات سببا لرفض مقدم  وتقدير المهارات األ�اد�م�ة واالجتماع�ة والعاطف�ة والسلوك�ة �شكل متساو�

هج الفنلندي عند تقي�م الطالب و��جاد المستوى الصحيح للصف الذي يناسب االلتحاق ، وذلك ألننا نتبع معاي�ي المن الطالب
ي تحد�د المستوى  به. 

من الهام معرفة أنه بالرغم من مستوى الصف السابق للطالب، إال أن المدرسة تحتفظ بحقها �ف
ي اال

ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة الدو المناسب للطالب والصف الذي ينب�ف
 ل�ة بعد التقي�م. لتحاق به �ف

ال تمنح األ�ة حق الول�ج إ� نتائج االختبار أو �سلمها، ول�ن عوضا عن ذلك تقدم المدرسة مالحظات موجزة عن أداء الطالب 
ة بعد إجراء التقي�م  ي ذلك الوقت  –أثناء االختبار مبا�ث

م متاحا �ف .  وللم��د من المعلومات حول نتائج -وذلك إذا كان الُمَق�ِّ
 .  40127888 974+ ,50322893 974+�م ير�ب االتصال برئ�س قسم القبول ع� هاتف رقم التقي
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 الخطوة الخامسة: القبول

ي  لجنةرر تق
وىف �د اإلل��ت ف ثم �قوم ب�بالغ أول�اء األمور عن ط��ق ال�ب ي المدرسة القبول أو الرفض بحق كل من المتقدمني

القبول �ف
ي حال تمكنت المدرسة من توف�ي مقعد 

ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة. و�ف
ما إذا كان ب�مكان المدرسة قبول الطالب �ف

 ألمر تأ��د قبوله خالل خمسة أ�ام عمل، وذلك عن ط��ق: درا�ي للطالب؛ فإنه يتوجب ع� و�ي ا 

 توقيع و�عادة خطاب القبول •

ر. ق، مع العلم بأنه سيتم  2500ر. ق، ورسوم حجز المقعد الدرا�ي  2500دفع رسوم التسج�ل األول�ة وق�متها  •
 خصم رسوم حجز المقعد من الرسوم الدراس�ة المسددة للفصل الدرا�ي األول. 

 لس�اسة المدرس�ة توقيع وثائق ا  •

 

 .القبول برئ�س االتصال ير��  القبول، بخصوص معلومات أي ع� للحصول

 بينات االتصال

 رئ�س قسم القبول

 : ي
وىف �د اإلل��ت  admissions(at)qfischool.comال�ب

 40127888 974+ ,50322893 974+الهاتف: 
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 الرسوم سیاسة 
 

 ر. ق) 500رسم التقي�م (

دادە و�دفع هذا المبلغ خالل تقي�م القبول وهو لمكان واحد هذا المبلغ �سدد  ي المدرسة القط��ة  لمرة واحدة، وال �مكن اس�ت
�ف

 الفنلند�ة. 

 

 ر. ق) 2500رسم التسج�ل (

داد، و�دفع هذا المبلغ يوم إعادة خطاب القبول  وتوق�عه. بعد ذلك، عند قبول الطلب يتم �سد�د هذا المبلغ لمرة واحدة غ�ي قابلة لالس�ت
ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة. 

ي أن الطالب قد حصل ع� مقعد درا�ي �ف  �حصل و�ي أمر الطالب ع� رقم التسج�ل، وهو ما �عيف

 

 ر. ق) 2500رسم حجز مقعد درا�ي (

داد، هذا المبلغ ُ�سدد سن��ا  ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة  وغ�ي قابل لالس�ت
الدول�ة. و�تم خصم هذا المبلغ من الرسوم وهو لحجز مكان �ف

 الدراس�ة للفصل الدرا�ي األول. 

ف حديثا، يتم دفع الرسم يوم إعادة خطاب القبول وتوق�عه، مع �سد�د رسم التسج�ل.   للطالب المسجلني

، يتم �سد�د الرسم قبل بدا�ة العام الدرا�ي الجد�د، وتقوم المدرسة القط��ة الفنلند�ة   ف الدول�ة ب�عالم أول�اء أمور الطالب للطالب الحاليني
 .  بتار�ــــخ استحقاق الدفع وفقا إلرشادات وزارة التعل�م والتعل�م العا�ي
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 الدراس�ة  الرسوم

 :  يتم تحض�ي فوات�ي (قسائم) الرسوم الدراس�ة عن كامل السنة، وتقسم ع� ثالثة فصول وفقا لجدول التسد�د التا�ي

ي  الدرا�ي الثالث الفصل   المجم�ع سن��ا
 الصف  الفصل الدرا�ي األول الفصل الدرا�ي الثايف

  ر. ق  ر. ق  ر. ق  ر. ق 

 الروضة  814,70 14,708 914,70 44,125

 6 - 1الصف  16,179 16,179 16,179 48,537

 10 - 7الصف  118,20 18,201 218,20 54,604

 11الصف  820,62 20,628 920,62 61,885

وط الخاصة بها للتغي�ي سن��ا، فيتم تحد�ث جدول الرسوم كل عام وفقا لتوجيهات وزارة التعل�م  تخضع جميع الرسوم وال�ث
. و�تم إخبار أول�اء األمور مقدما بأي  ، وذلك بعد أن والتعل�م العا�ي وط للعام الدرا�ي التا�ي ات تطرأ ع� الرسوم أو ال�ث تغي�ي

. تخضع لموافقة وزارة التعل�م   والتعل�م العا�ي

ي توفرها المدرسة.  ومسالرتتضمن  ها من األغراض اليت  الدراس�ة بعض المواد التعل�م�ة، مثل: ال�تب والقرطاس�ة وغ�ي

 

 رسوم أخرى 

ي الرسوم الدراس�ة)
 (هذە الرسوم غ�ي مشمولة �ف

 الزي المدر�ي  •

 النقل من و�� المدرسة •

 وجبات المقصف المدر�ي  •

  –الرحالت المدرس�ة الخاصة  •
ً
ي �كون المشاركة فيها ودفع رسومها طواع�ة  وكذلك الرحالت خارج قطر –واليت

ي النقل المدر�ي  األ�شطة الخارج�ة غ�ي الصف�ة •
ف �ف كني ة" لألخوة األشقاء والطالب المش�ت ي ذلك "نادي الظه�ي

 بما �ف

 أجهزة الحواس�ب المحمولة لطالب المرحلة الثان��ة، وذلك وفقا لمواصفات المدرسة •
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 رسوم أخرى محتملة 

ار الخسائر   واأل�ف
ي تلحق بممتل�ات المدرسة وفقدان ال�تب والمواد التعل�م�ة ومعد ار اليت ات التعلم ... إلخ، سيتم تحص�ل رسومها ع� األ�ف

ار ول�نها ع� سب�ل المثال ال الح�، وسيتم أساس فردي  ار المذكرة سابقا ل�ست شاملة ل�ل األ�ف ، مع مالحظة أن األ�ف
ي هذە الرسوم اإلضاف�ة قبل تحص�لها. 

 مناقشة و�ي األمر مقدما �ف
 

 تأخر السداد والحق في عدم القبول 

ضمان دفع جميع الرسوم المستحقة، سواًء أ�انوا �دفعون �شكل شخ�ي أم بدعم من قس�مة أو  مسؤول�ةيتحمل أول�اء األمور 
؛ وذلك لضمان االحتفاظ بأما�ن ذو�ــهم بالمدرسة. فقد تتسبب الرسوم غ�ي المدفوعة أو اإلهمال بدٍل ��ف له من رب العمل

ي خسارة الطالب لحق
ي الدفعات �ف

ي حضور الدروس أو �سلم بطاقة التق��ر المدر�ي أو تجد�د مقعدە الدرا�ي للعام الثابت �ف
ه �ف

 .  الدرا�ي التا�ي

 

 إشعارات إلغاء األما�ن بالمدرسة
ي المدرسة�جب ع� الوالدين 

ي بعزمهم ع� إلغاء مكان أو أما�ن أبنائهم �ف إ� مكتب القبول ومعلم/معل�ي  تقد�م إشعار كتاىب
اض أن  ، فسيتم اف�ت ي حال لم يتم تقد�م إشعار خ�ي

ف ع� األقل من نها�ة الفصل الدرا�ي القائم. و�ف الطالب قبل أسبوعني
المقعد المدر�ي مازال مطل��ا وأن رسوم الفصل الدرا�ي التا�ي ستكون مستحقه كالمعتاد. و�ذا كان الحال كذلك، فإن 

: المدرسة سوف ت ي
وىف  طلب ملء نموذج "إلغاء مكان بالمدرسة" والذي �مكن الحصول عل�ه من مكتب القبول، ب��د إل��ت

 admissions@qfischool.com 

 

 طرق الدفع

 �سدد الرسوم ب�حدى الطرق التال�ة: 

نت أو التح��ل البن�ي إ�  •  . �سدد و�ي األمر نفقات التح��ل إن وجدت. حسابات المدرسة الم�ف�ةالتح��ل ع�ب اإلن�ت

.  مستحقنقدا أو بواسطة ش�ك  • ي
ي حساب المدرسة الم��ف

ة �ف  يودع مبا�ث

 نقدا أو بواسطة ش�ك �دفع إ� مكتب الشئون المال�ة.  •

ي حساب المدرسة 
نت والتح��ل البن�ي واإل�داع المبا�ث �ف ، البد من �سل�م �سخة عن تفاص�ل بالنسبة إ� الحوالة ع�ب اإلن�ت ي

الم��ف
ي 

وىف �د اإلل��ت نت إ� مكتب الشئون المال�ة أو إرسالها ع�ب ال�ب ي ع�ب اإلن�ت
: اإل�داع النقدي المبا�ث أو التح��ل الم��ف إ� العنوان التا�ي

 finanace@qfischool.com لي األمر وتفاصیل الطالب. ، مع تحدید اسم و 

mailto:admissions@qfischool.com
mailto:finanace@qfischool.com
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 التفاص�ل الم�ف�ة 

 اسم المستف�د:    إ�ديوكالس�ت فينالند

 QA71 CBQA 0000 0000 4670 4163 6420 1:   )أيبانرقم الحساب البنكي الدولي (

 اسم المصرف:   البنك التجاري

 201-416364-4670رقم الحساب:    

 CBQAQAQAالرمز البنكي السریع (سویفت كود):  
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 التعاون بین المنزل والمدرسة 

ل والمدرسة، لذلك توفر المدرسة  ف ف الم�ف ا بني كة وتفاهم� ا مش�ت ي يتطلب ق�م�
تؤمن المدرسة إ�مانا راسخا بأن ت���ة األبناء عمل تعاوىف

مل�ة عن الح�اة المدرس�ة، وهو ما �ساعدهم ع� تنظ�م القط��ة الفنلند�ة الدول�ة ألول�اء األمور دل�ال يتضمن معلومات ع
ي تعل�م أبنائهم. 

ك مع المدرسة �ف  ح�اتهم اليوم�ة و��جاد فهم مش�ت

ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة أن 
ف يتحمل أول�اء  مسؤول�ةنعتقد �ف ي حني

ل، و�ف ف ف والم�ف التعلم يتقاسمها الطالب والمعلمني
، إال إن المدرسة تدعمهما من خالل تحمل  مسؤول�ةاألمور  ي المدرسة. ومع  مسؤول�ةتنشئة أبنائهم �شكل أسا�ي

تعل�مهم �ف
 األساس�ة عن التعلم �جب أن تقع ع� عاتق الطالب.  مسؤول�ةذلك تعتقد المدرسة بقوة أن ال

الفصول الدراسیة والتحدث إلى الموظفین والمساھمة في بناء مجتمعنا بعد مناقشة ذلك   إلى  لالنضمامالمدرسة ترحب دوما باآلباء  
مع إدارة المدرسة. كما تأمل المدرسة أن یكون أولیاء األمور شركاء نشطین في دعم جمیع جوانب تعلم أبنائھم داخل وخارج 

وم بدوره  قوالذي سی رائد الصفألي سبب فإن نقطة التواصل األولى ھي معلم الفصل/ لتواصل إذا أرد ولي األمر االمدرسة. 
وسیتم اتخاذ مزیدا من اإلجراءات الممكنة بالتعاون مع أولیاء  باالتصال باالختصاصیین اآلخرین ممن یعنیھم األمر عند الحاجة. 

 .إذا لزم األمراألمور 

جمیع معلمینا مستعدون للتحدث مع أولیاء األمور كما یسعدھم التحدث معھم بشأن كل ما یخص الدراسة أو أي مسائل أخرى 
لمناقشات یجب أال تتعارض مع أوقات التدریس أو تخص المدرسة قد تخطر على بالھم. لكن من الجدیر بالذكر، أن إجراء ھذه ا

 . لذلك یجب حجز الزیارات الصفیة في وقت مسبق مع المعلمأي مھام أخرى منوطة بالمعلم. 

 یتم التعاون بین المنزل والمدرسة من خالل األسس التالیة:

من خالل وسائل  بشكل دوريیتلقى أولیاء األمور مالحظات حول سلوكیات أبنائھم وأدائھم األكادیمي في المدرسة  •
تواصل مختلفة (مثل: المكالمات الھاتفیة والرسائل اإللكترونیة واالجتماعات المجدولة ونظام اإلدارة اإللكتروني الخاص 

 بالطالب ...إلخ).

إخطارات عن األحداث  مثل: – یتلقى أولیاء األمور رسالة أسبوعیة من المعلمین تتضمن معلومات عامة عن الصف •
والموضوعات التي یتم تدریسھا خالل األسبوع وبعض    –تذكرھا  اسبات الخاصة واالختبارات واألشیاء التي یجب  والمن

 التوجیھات التربویة حول كیفیة دعم الطالب في المنزل.

لى یقسم العام الدراسي إلى ثالثة فصول في مرحلة التعلیم األساسي، أما المرحلة الثانویة فیقسم العام الدراسي فیھا إ •
تضمن تقریر الفصلین یفي نھایة كل فصل دراسي/ فترة دراسیة.  خمس فترات دراسیة. یتلقى الطالب التقریر المدرسي  

یتلقاه الطالب   ذيال  ئيالنھا. لكن التقریرینالفصل  ینالدراسیین األول والثاني في مرحلة التعلیم األساسي التقییم الخاص بھذ
ظھر یُ غطي تطور الطالب خالل العام الدراسي بأكملھ. أما في المرحلة الثانویة، فإن التقریر یفي نھایة العام الدراسي 

 الوحدة الخاصة بكل مادة درسھا الطالب.جمیع درجات 

والذي یحدث   –أولیاء األمور والمعلمین" "األوصیاء أیضا بفرصة االلتقاء بالمعلمین في مؤتمر  أولیاء األمور/یتمتع  •
والذي یقام في  – قیادة الطالب""ومؤتمر  –لدراسي األول ومرة أخرى في الفصل الدراسي الثاني مرة في الفصل ا
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 الفصل الدراسي الثالث.

ألولیاء األمور تناول القھوة الصباحیة مع مدیر المدرسة في الخمیس األول من كل شھر بشكل دوري، في الساعة یمكن   •
 المدرسي.في المقصف  07:30السابعة صباحا 

بقیادة أولیاء األمور بھدف دعم المدرسة في مھامھا  ، ، وھي مجموعة مؤلفة مجلس آباءالمدرسة القطریة الفنلندیة لدیھا  •
األساسیة وفقا لقیم المدرسة. یجتمع مجلس اآلباء بشكل دوري شھریا، ولكل صف من یمثلھ من أولیاء األمور والذي 

 .رائد الصفباء ومدرس الصف أو یعمل بمثابة حلقة الوصل بین مجلس اآل

 أهداف مجلس اآلباء: 
امج  • ي دعم الس�اسات وال�ب

إثراء العمل�ة التعل�م�ة للطالب من خالل �شجيع مشاركة أول�اء األمور �ف
 المدرس�ة بط��قة بناءة. 

ف طاقم المدرسة وأول�اء األمور وتع��زها بما �خدم مصلحة المدرسة  • ا�ة البناءة بني الحفاظ ع� ال�ث
 والطالب. 

ي النقاشات وكذلك أثناء عم •
. لعب دور الوس�ط �ف ي  ل�ة التعلم والعمل اإل�جاىب

ي توفرها المدرسة القط��ة الفنلند�ة.  • امج اليت  تع��ز ال�ب
ع وجمع األموال واأل�شطة األخرى.  •  العمل ع� تحقيق هذە األهداف من خالل أ�شطة الت�ب

 
؛ أل  ف نها توفر فرصة ثمينة ته�ب المدرسة بأول�اء األمور حضور أمس�ات اآلباء واجتماعاتهم ومؤتمرات أول�اء األمور والمعلمني

ل، كما أنها عادة ما توفر معلومات ق�مة كما تحدث معرفة أول�اء األمور باإلجراءات  ف ف المدرسة والم�ف للتواصل الفعال بني
 المدرس�ة. 

والمشاركة والحضور إ�  – عندما �طلب منهم ذلك من جانب المدرسة -التفاعل النشط طلب من أول�اء األمور واألوص�اء �ُ 
ي تقرر المدرسة تنظ�مها عند الحاجة إ� ذلك. و�ذا لم �ظهر و�ي أمر الطالب تفاعال �شطا تجاە هذە االجتم اعات اليت

 .  االجتماعات؛ فإن الطالب قد �فقد مقعدە المدر�ي للعام الدرا�ي التا�ي
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 دعم الطالب 
 

 ، ي نظام التعل�م الفنلندي الحصول ع� الدعم الدرا�ي
ف المدرسة ع� التدخل ال��ــــع �حق لجميع الطالب �ف و�نصب ترك�ي

ف �شأن الطالب؛ وذلك لمنع ظهور المشكالت وتفاقمها.  ف أصحاب المصلحة والمهتمني ول�ن بط��قة مرنة مع التعاون القوي بني
. و�مكن ألول�اء األمور استشارة الدعم العام، والدعم المكثف، والدعم الخاصقدم المدرسة الدعم ع� ثالثة مست��ات: ت

ي ومتعدد التخصصات عند الحاجة. يتكون هذا الف��ق من نائب المدير  ف��ق رعا�ة الطالب
الخاص االجتما�ي  األخصاىئ

 بالمرحلة ومعل�ي االحت�اجات الخاصة. 
 

ي تبدأ   ها  �شمل نظم الدعم المدر�ي العد�د من المهام اليت ا   ،التعامل مع الحاالت الفرد�ةإ�  وصوال    ،صع��ة وتحد�ا بأ��� ومرور�
ي  وتخص�ص أوقات محددة لتعل�م من لد�ه االحت�اجات الخاصة أو صع��ات التعلم  (صفوف التق��ة) بالتعل�م العال�ب

ي جميع مست��ات 
، وكذلك تقد�م المساعدات الخاصة. �مكن استخدام نماذج الدعم تلك �ف وخدمات المساعدة والتفس�ي

. الدعم الثالثة السالف ذكرها، و�مكن أن �ستخدم � و�جب أن �كون الدعم الذي يتلقاە الطالب شكل من منفصل أو تكام�ي
ي قد يتطلب تقدمه إ� تغي�ي   للتك�ف حسب احت�اجات الطالب اليت

ً
ا ع� التخط�ط ط��ل المدى، وأن �كون قاب� ا، وقائم�

�
مرن

ا، بالشكل الذي �ش�ي إل�ه  ور�� احت�اجات الطالب. يتم التخط�ط ن�ع وط��قة الدعم. و�ستمر تقد�م الدعم طالما كان ذلك �ف
���ة الخاصة بالطالب.  ي الوثائق ال�ت

  لطرق الدعم بالتعاون مع الطالب وو�ي األمر، كما يتم توص�فها �ف
 

ينتقل الطالب من صفه إ� الصف الذي �ل�ه إذا ما حصل ع� الحد المناسب للمعلومات والمهارات الخاصة بالمواد الواردة 
ي منهجه 

. �ف ، و�عت�ب ناجحا ومنقوال للصف التا�ي ي  قد �ضطر الطالب إلعادة صفه الدرا�ي ومع ذلك،  الدرا�ي
إذا ما رسب �ف

كما قد ُ�ضطر الطالب إلعادة صفه الدرا�ي دون حصوله ع� درجة الرسوب إذا كان من مناهج هذا المستوى.   مادة أو أ��� 
ي هذە الحالة، إعادته للصف مف�دا من منظور المهارات العامة للطال

. و�ف ألول�اء األمور االستماع  �سمحب والنجاح األ�اد��ي
ي لإلعادةل�ف  تُ .  إ� رأيهم قبل اتخاذ القرار 

ي الصف ال  أداءات الطالب البا�ت
عند   توضيح األمر بم��د من التفاص�ل. وسيتم  محدد �ف

 التقي�م. الحد�ث عن س�اسة 
 

ي أ المدرسةب يوجد 
ي اجتما�ي خصاىئ

ي نموهم وخططهم المستقبل�ة، باإلضافة إ� �قادرَ  إرشادي  وأخصاىئ
ن ع� دعم الطالب �ف

. نرجو من  ي تظهر خالل اليوم الدرا�ي ممرضة متواجدة بدوام كامل للتعامل مع الحاالت الحرجة واألمور الصح�ة األخرى اليت
ي التواصل مع ممرضة لتحد�د موعد أو ألي استفسار: 

دد �ف  7896 4012 974+أول�اء عدم ال�ت
 

ي حال مرضهم. مالحظ
  ة: نرجو عدم إحضار الطالب إ� المدرسة �ف
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 اللمسة التربویة
 

ا  ور�� ا �ف ي المجتمع.  �عد اللمس/ الجس/ ال��ت عن��
تدرك المدرسة  لنمو الطفل ل�صبح عضوا متوازنا ذهن�ا و�دن�ا �ف

���ة التال�ة:  ي الحاالت ال�ت
���ة وتطبقها �ف  القط��ة الفنلند�ة الدول�ة أهم�ة تلك اللمسات ال�ت

 
ي مرحلة التعل�م المبكر، و�ن كانت تطبق أ�ضا مع الطالب األ��ب سنا) •

 اللمسة الحان�ة (وخاصة �ف
 اللمسة المهدئة (ألي طالب مفرط النشاط) •
 )ع� انتباە الطالب و�شج�عه ع� التواصلاللمسة التواصل�ة (للحصول  •
 )بال��تاللمسة العالج�ة (ح�ث �ستف�د ال�ث�ي من الطالب ال�بار من العالج  •
 اللمسة التوجيه�ة (للطالب الذين تنحوا أنفسهم ناح�ة االتجاە الخا�ئ أو �حتاجون لمن يوقفهم) •
 المهارات الحرك�ة)اللمسة المساعدة (لمساعدة الطالب ع� أداء مهمة تعتمد ع�  •
كأحد   -ع� سب�ل المثال  –لمسة اللعب (عندما �لعب الطالب وطاقم المدرسة لعبة �شمل اللمس أو االلتقاط  •

 حركاتها)
 االحتضان (لمسة شد�دة �ح�ي من خاللها أفراد طاقم المدرسة الطالب من إ�ذاء نفسه أو اآلخ��ن) / المسك •

 
ا تج��ة شخص�ة للغا�ة  ، وهو �ستند ع� معرفة كاف�ة لعمر الطالب وخلفيته والوضع القائم. ُ�عد اللمس دائم�
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 سیاسة التقییم 
 

ي المنالتقي�م الموصتتبع المدرسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة 
ي الفنلندي ف �ف تقي�م ال�عتمد التقي�م الفنلندي ع� و . هج الوطيف

 . وتعلمهشامل ألداء الطالب وتقدمه ال��ي ال
 

:   و�شكل عام ينقسم التقي�م  ف ي ال  ات والمالحظاتالتقي�موهو �عكس    أثناء الدراسة  الدوري   التقي�م األو�،    إل فئتني  اإجراؤهيتم    يت
. النها التقي�مقبل  تجم�عها و  ي

ي ، �ي التقي�م الواألخرى ىئ
. �تم إجراؤە و  نهاىئ ي نها�ة العام الدرا�ي

 �ف
 

ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة يتم 
ي التقي�م �ف

ي الجانب السلو�ي  و�نجازاته األ�اد��ي  جانبإنجازات الطالب �ف
 . �شكل منفصل �ف

ي اعتبارك أن تقي�منا يركز ع� المهارات العامة 
 . �شكل مجرد  فهم المحتوى األ�اد��ي  ول�سومع ذلك، من المهم أن تضع �ف

  

 التقییم البیني (أثناء الدراسة)

ي جميع الصفوف الدراس�ة 
والتقي�م .  التغذ�ة الراجعةخالل    منالتوج�ه التعل��ي والذي يتم    من�شكل أسا�ي  يتكون التقي�م �ف

ي الذي يتم أثناء الدراسة   ي هو تقي�م بن البييف
بوصفه خالل العام الدرا�ي  تقي�م  لو�تم تنف�ذ هذا الن�ع من ا ذو طب�عة تك��ن�ة،  اىئ

. اليو�ي و  التعل�م جزء من  ي ل الهدف الرئ�س من هث و�تم العمل المدر�ي
 �شجيع الطالب ع�توج�ه ذا الن�ع من التقي�م �ف

ي ، و التعلم ، ودعم دراسةال
المناقشات الصف�ة ومالحظات المعلم كما تعت�ب وتقي�م األقران والزمالء.   تع��ز مهارات التقي�م الذاىت

امنةالتقار�ر و أداء الطالب  حول ف ي  ، أحد الم�ت  . عنا� التقي�م البييف
 

ي  يتضمن التقي�م  ي يتم  - ةأثناء الدراس - البييف ي نها�ة عمل�ة التعلم، واليت
ي تم إجراؤها �ف ا إلنجازات الطالب اليت ا موجز� ا تقي�م� أ�ض�

ي التقار�ر 
ف  الفصل�ة إبالغ نتائجها للطالب �ف ي نها�ة الفصلني

ف  �ف . و  األول الدراسيني ي
أما طالب المرحلة الثان��ة فيتسلمون  الثاىف

ي التقار�ر 
ات  نها�ة�ف ة دراس�ة من الخمس ف�ت  . كل ف�ت

 
 التقییم النھائي

  ، ي نها�ة العام الدرا�ي
تقدير رق�ي �ش�ي إ� ك�ف�ة تحقيق الطالب   (أو)حتوي ع� تقي�م مكتوب و� ئ�ا ا نهامنح الطالب تق��ر� �ُ �ف

. يوفر تق��ر السنة الدراس�ة  ا من المنهج الدرا�ي خالل العام الدرا�ي ي تعد جزء� ي المواد أو الوحدات الدراس�ة اليت
لألهداف �ف

ا لسلوك الطالب ومهاراتأ�ض�  ي نها�ة العام الدرا�ي هو تقي�م شامل لتقدم الطالب �جرى  الذي ة. هذا التقي�م � الدراس ها تقي�م�
�ف

ا �شأن كما وأدائه خالل العام الدرا�ي بأ�مله.   ا قرار� إ� الصف التا�ي وانتقاله الطالب  نجاحيتضمن تق��ر السنة الدراس�ة أ�ض�
 . لإلعادةبقاءە أو 

 
ي تمت دراستها    مرحلةالحتوي تق��ر نها�ة العام لطالب � س  اللخالثان��ة ع� جميع الدرجات العدد�ة للوحدات المختلفة اليت

ا�مة � سكما .  العام  معدل تلك الدرجات. ، باإلضافة إ� توف�ي العا�ث  )10(من الصف  ابتداءظهر التق��ر جميع الدرجات الم�ت
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  ر�ر ا التق

ي مرحلة التعل�م يتل�ت ا 
ي  ر�ر ثالث مرات خالل العام الدرا�ي االتقمن صف الروضة وحيت الصف التاسع) األسا�ي (لطالب �ف

�ف
. و  ف باان  ان الخاصعد التق��ر �نها�ة كل فصل درا�ي ي لفصلني

ف األول والثاىف صةتقار�ر     الدراسيني خالل الفصل   لتقدم الطالب  ُملخِّ
ي الدرا�ي المحدد. أما التق��ر 

ي  ال  النهاىئ
 تق��ر موجز للعام الدرا�ي بأ�مله.   و الثالث فهلفصل الدرا�ي نها�ة ا ذي �سلم للطالب �ف

ي المرحلة الثان��ة ع� 
) ع�(من الصف العا�ث وحيت الثا�حصل الطالب �ف ي ع�ث

ة دراس�ة.  ىف ض وسيتم عر  تق��ر بعد كل ف�ت
ا الرقم�ة الدرجات  ي تم دراستها  �م�ةال�ت ةللوحدات اليت ي تلك الف�ت

ي التق��ر  �ف
ي كل �ل وحدة لالدرجات كما ُيوضح بها معدل   . �ف

�ف
 المواد الدراس�ة. 

 

�وي  الملفات والتوثيق ال�ت
 

ي الصفوف من 
ا من نظام ). تعد هذە الوث�قة PLPخطة تعلم شخص�ة ( الصف التاسعإ�  الروضةل�ل طالب �ف ا أساس�� جزء�

���ة بالتعاون مع الطالب وأول�اء األمور.  ح نقاط القوة ومواطن التطور ل�ل من الطالب. تتم هذە الوثائق ال�ت  التقي�م ألنها ��ث
�وي    التوثيُق يتبع  ي المراحلالدعم المدر�ي   نظامَ ال�ت

ي   : ثالى�
تعلم شخص�ة   دعم مكثف لديهم خطةفالطالب الذين �درسون �ف

ف ا  كما قد �حصل  . )IEP(فرد�ة تعل�م  طالب الدعم الخاص لديهم خطةبينما  (EPLP)عة موس تعلم خطة ع�  لطالب الفائقني
 ). ALP( متقدمة

 

( ي
ي السنوات األو� (من الروضة حىت الصف الثايف

 التقي�م �ف

ي السنوات الدراس�ة األو�
ف �ف ك�ي �ع�   ،ات الفصل�ة والنهائ�ةالتقي�م  فباإلضافة إ�.  للطالب لدرا�ي ا  متقدالع� تقي�م    يتم ال�ت

ي شكل تغذ�ة راجعة  التعل�م�ةالمالحظات أخرى من ع أنوا الطالب 
ي �ف

�سل�ط الضوء  ، والهدف من ذلكالتعلم عمل�ة ألدائه �ف
هم ع� التعلم القوة لدى الطالب  ع� نقاط ف ، وتع��ز تقديرهم لذاتهم وتحف�ي ف  . بوصفهم متعلمني

ي تلعب   العرض�ة  ةبال�فاءاألهداف الخاصة  التقي�م ع�  و�عتمد  ي عمل�ة تعلم الطالب.  اليت
ا �ف ا رئ�س� وتع� التغذ�ة الراجعة دور�

 : ، و�شمل ع� سب�ل المثال ال الح� وو�ي األمر للطالب الخاصة بهذە األمور 
ي القدرات اللغ��ة

، ومهارات التعب�ي عن مهارات التفاعل، باإلضافة إ� والفهم الستماع المهارات الخاصة با، وخاصة التقدم �ف
 . وسائل مختلفةواألفكار من خالل  الذات

ي مهارات العمل
ف ع� العمل، التقدم �ف ك�ي  . العمل الجما�ي كذلك و  المستقل وذلك بال�ت

ي مهارات 
كة والمهام�ة د إدارة المهام الفر التقدم �ف  المتفق عليها.  المش�ت

ي 
 الدراسة والتخط�ط المستقل. التقدم �ف

 
ي مختلف المواد الدراس�ة  أو المالحظات  تقدم التغذ�ة الراجعة

 نها�ة العام الدرا�ي   تقي�م ش�ي  �و .  حول تقدم الطالب الدرا�ي �ف
ي المنهج الدرا�ي المحددة ل�ل مادة قد حقق األهداف إ� ما إذا كان الطالب 

ي تق��ر الفصل و�ركز  أم ال.  �ف
 الدرا�ي األول والثاىف

ي لبمثابة ال تق��ر الفصل الدرا�ي الثالث عد �الدراسة، بينما  تقي�م الطالب أثناءع� 
 . ا الصفمستوى هذتقي�م النهاىئ

ي السنوات الدراس�ة األو� 
: 4إ�  1من بمق�اس يتم التقي�م �ف  ، وهو ع� النحو التا�ي
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 ضعیف  -1

ي مرحلة مهارات الطالب 
. والغا�ات المحددة األهداف . الطالب لم �حقق بعد وء النش�ف  للفصل الدرا�ي أم العام الدرا�ي

 ُمرٍض  -2

ي  للفصل الدرا�ي أو العام الدرا�ي األهداف المطل��ة حقق الطالب . تطور تمهارات الطالب 
 . �شكل جزىئ

 جید -3

 . كاملمطل��ة للفصل الدرا�ي أو العام الدرا�ي �شكل  حقق الطالب األهداف ال. مهارات الطالب وتطورە متناسقان

 ممتاز  -4

ي هذە الحالة �كون الطالب قد حقق وتجاوز األهداف فائقة. الطالب وتطورە مهارات 
للفصل الدرا�ي أو العام المطل��ة و�ف

 .  الدرا�ي

 

ي ع�ث (
 )3:12التقي�م من الصف الثالث إ� الصف الثايف

 وصف عام

ي الصفوف من 
ي  . ملحق توص�ف باإلضافة إ� 10إ�  4 من (درجات) بتقدير رق�ي تاسع الثالث إ� ال�ق�م الطالب �ف

أما �ف
ي ع�ث (

لمستوى التقدير الرق�ي  ، والذي �صف  ستخدم التقدير الرق�ي فقط (الدرجات)ف�)  10:12الصفوف من العا�ث إ� الثاىف
، متوسط التقي�م بوصفه تحص�ل الطالب   دراس�ة.  ع� أهداف كل مادة أو وحدة وذلك بناءً اإلجما�ي

 
ي المعاي�ي المختلفة  المطل��ةالمعرفة والمهارات  معدل حقق) إذا 8( الدرجة�منح الطالب 

ي  موضحكما هو   المعن�ة لمادةل�ف
�ف

ي  8 من أ���  وقد يؤدي حصول الطالب ع�المنهج. 
ف �ف ي أهداف أخرى  8األداء الذي �قل عن إ� تع��ض  هدف معني

، مما �ف
ي نها�ة األمر ؤدي إ� حصوله ي

 .. 8ع� درجة �ف
 
ي المعاي�ي المختلفة  المطل��ةالمعرفة والمهارات إ� حد ما ذا أظهر ) إ 5الدرجة (ع� الطالب  حصل�

كما هو المعن�ة   للمادة�ف
ي المنهج موضح

وتعتمد ص�اغة  مادة المعن�ة بحصوله ع� هذە الدرجة. الالمنهج العام و�التا�ي �كون الطالب قد اجتاز  . �ف
ي هذە الحالة أ�ضا    –الدرجات  

ي أظهرها الع�   –�ف ؛ فإذا حصل الطالب ع� معدل أع� من طالبمعدل المعرفة والمهارات اليت
ي أحد األهداف 5

ي ) 4( الرسوب درجةحصوله ع� فإنه �عوض  �ف
 . أهداف األخرى �ف
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  ا كما یتم التأكید علیھ  ،مثال ال الحصر لیة، وذلك على سبیل الالدولیة األمثلة التا  الرقمي للدرجات في المدرسة القطریة الفنلندیة  التقدیر   یتضمن
  وحل المشكالت على المعرفة والمھاراتیزداد التركیز  تحرك الطالب نحو الصفوف العلیا فكلما ، صف الدراسيوذلك تبعا لل بشكل مختلف

 ذكورة. األمثلة الممقصورة على ولیست  أن ھذه األمثلة تعطى نظرة عامةیرجى مالحظة  . ...إلخ

 

 ممتاز -10
 الطالب

 حقق األهداف المطل��ة وتجاوزها •
ي عمله •

 يتمتع �سلوك ممتاز و�تحمس للغا�ة �ف
 الدراسةداف �شكل مستقل و�حدد أه�عمل  •
م بأعماله  منظم وأنيقدف�ت لد�ه  • ف  ال�تاب�ةومل�ت
ا و �ظهر  •  معرفة بالموض�ع تفوق التوقعاتفهما ممتاز�
 �عمق معرفته ومهاراته •
 و�طبق المهارات المكتسبة بامت�ازالمشكالت بط��قة خالقة �حل  •
 مهاراتهقدرة ممتازة لتقي�م عمله و لد�ه  •

 

  ج�د جدا -9

 الطالب

 المطل��ة وتجاوزهاحقق األهداف  •
ي  لد�ه •  والدراسة المادةتجاە  وحما�ي نهج إ�جاىب
 الدراسة �حسب خطة�عمل �شكل مستقل و  •
ي عمله •

 مواظب ومنظم �ف
 لمحتوى المادة يتجاوز التوقعات�ظهر فهما  •
 درس�شارك بنشاط أثناء ال •
ي عمله�حاول إ�جاد حلول  •

 غ�ي تقل�د�ة �ف
 لتقي�م عمله ومهاراتهلد�ه مقدرة ج�دة جدا  •

 

 ج�د -8

 الطالب

 حقق األهداف المرجوة •
ي الدرس� •

 شارك �ف
ي تجاە المادة والدراسة •  لد�ه نهج إ�جاىب
 �عمل �شكل مستقل •
ي ول ؤ مس •

 استه ومهاراته وتخط�طهدر  �ف
 فهما ج�دا لمحتوى المادة الدراس�ة�ظهر  •
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 الم��د لمعرفة�ظهر استعدادە  •
 ومهاراته وعرفته�ة تقي�م �عرف ك�ف •

 

 ُمرض�  -7

 الطالب

 حقق معظم األهداف المطل��ة •
ي معظم المهام الموكلة إل�هقادر عل العمل �شكل مستقل  •

 �ف
ي تجاە المادة  •  والدراسةعادة ما �كون لد�ه نهج إ�جاىب
 المادة الدراس�ةباالهتمام  بعض �ظهر  •
ف آلخر�حاول تطب�قها ول�ن �ستمع للتعل�مات و  •  �حتاج إ� دعم من حني
�ي  • ف  �حاول عادة أداء واجبه الم�ف
 �ح�ف الدروس بانتظام •
ي  �فهم  •

 محتوى المادة �شكل مر�ف
 تقي�م دراسته ومهاراته�حتاج إ� بعض الدعم ل •

 

 متوسط  - 6

 الطالب

 حقق بعض األهداف المطل��ة •
ي مهام معينة فقط •

 قادر ع� العمل �شكل مستقل �ف
 مادة والدراسة�ظهر بعض االهتمام بال •
ف  • ك�ي ي دراسته غ�ي قادر� ع� ال�ت

 دائما�ف
ي  • ي فقط�عتيف

�ي �شكل جزىئ ف  بأداء واجبه الم�ف
ي بعض األح�ان عن دروسه بدون سبب •

 يتغ�ب �ف
 �صبح قادرا ع� اتباع التعل�ماتل�ن� مستم�َ وتوج�ه �حتاج إ� دعم  •
ي فقط�فهم  •

 محتوى المادة �شكل جزىئ
 مهتم بتعلم أش�اء جد�دةغ�ي  •
 ال�ث�ي من الدعم لتقي�م دراسته ومهاراته�حتاج إ�  •

 

 مقبول - 5

 الطالب

 غ�ي قابل للعمل �شكل مستقل •
ي كث�ي من األح�ان عدم مباالة  •

 تجاە المادة والدراسة�ظهر �ف
ف  • ك�ي ي دراسته حيت غ�ي قادر ع� ال�ت

 مع الدعم�ف
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 سببغالبا ما �كون غائبا عن الدروس بدون  •
ي ب •  متعلقاتهواجباته و ال �عتيف
 �فهم المحتوى �شكل غ�ي كامل أح�انا •
ي غ�ي قادر ع�  •

 است�عاب معيف التقي�م الذاىت
 

 راسب - 4

 الطالب

 من الفصل الدرا�ي أو العام الدرا�ي   المطلوبلم �حقق الحد األدىف  •
 المقدم لهحيت مع الدعم والدراسة بال تجاە المادة سلوكا غ�ي اهتماما و ُيبدي  •
 له المعطاةالمهام  ظهر ال مباالة تجاە� •
 ال �شارك أثناء الدروس •
 ع� المستوى المطلوبفهما لمحتوى المادة ال �ظهر  •
ي يبدي المباالة تامة تجاە  •

 التقي�م الذاىت
 

ي المرحلة الثان��ة
 التقي�م �ف

ي ع�ث يتبع 
ي 10إ�  4نظام الدرجات العدد�ة من  12-10تقي�م الصفوف من العا�ث وحيت الثاىف

، و�تم تقس�م العام الدرا�ي �ف
ي انت� منها، كما  5المرحلة الثان��ة إ�  ة تق��را �سجل تقي�ماته للوحدات المختلفة اليت ات. يتل�ت الطالب بعد كل ف�ت ذكر �ف�ت

. �جب ع� الطالب  ي الصف العا�ث
ي حصل عليها منذ بدا�ة دراسته �ف ف التق��ر عدد الوحدات اليت اوح بني -40تحقيق �سبة ت�ت

 % للحصول ع� درجة النجاح، وذلك تبعا للمادة الدراس�ة.  50

 

 التقي�م وفقا ألهداف التعلم الفرد�ة

ي IEPة (الذين �درسون تبعا لخطة تعل�م فرد�قد �كون لدى الطالب 
ي دراستهم. هذە األهداف موضحة �ف

) أهداف فرد�ة �ف
ي التقي�م وفقا ألهداف التعلم الفرد�ة دائما أن  برنامج التعل�م الفردي الذي تم كتابته بالتعاون مع الطالب وو�ي أمرە. و�عيف

 .  الطالب لم �صل إ� األهداف المحددة للصف وأنه غ�ي قادر ع� اتباع المنهج الق�ا�ي

ي هذا  
المحددة والمعدة له، و�التا�ي فإن التقي�م الن�ع من التقي�م الفردي، تتم مقارنة إنجازات الطالب مقارنة باألهداف الفرد�ة  �ف

 ال �مكن مقارنته بالتقي�م العام. 

ف   ي التق��ر بعد التقدير الرق�ي أو التقي�م المكتوب. يتم تضمني
هذە المعلومات �شار دائما إ� التقي�م الفردي بعالمة النجمة (*) �ف

ي التفس�ي الخ�ي للتق��ر 
 . أ�ضا �ف
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ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة
 إعادة الصف الدرا�ي �ف

،  إلعادةينتقل الطالب إ� الصف الدرا�ي التا�ي بناًء ع� قرار ت��وي اتخذته المدرسة. و�ذا كانت هناك حاجة  الصف الدرا�ي
ي التق��ر 

ي النهافإنه �حدد بوض�ح �ف
أنه قد  –ن التقي�م الفنلندي �عتمد ع� التقي�م الشامل أنظرا إ�  –ومن المهم مالحظة  . ىئ

مناسبا من منظور النجاح  ته للصفإعاد تلدرا�ي حيت و�ن لم �حصل ع� تقي�م (راسب) إذا كانلصف اا الطالبإعادة يتم 
العام للطالب. تتخذ المدرسة هذا القرار و�تم إبالغ و�ي األمر به. تتاح لو�ي األمر فرصة االستماع إل�ه قبل اتخاذ القرار،  األ�اد��ي 

ي للمدرسة. يتم إبطا
ي لإلعادة. ل�ن يب�ت القرار النهاىئ

 ل أداء الطالب البا�ت

ي المدرسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة �ختلف قل�ال عن التقي�م 
ي القطري؛ لذلك قد كما هو موضح أعالە، فإن التقي�م �ف الوطيف

ي المدرسة
ي نظام معلوم يب�ت الطالب لإلعادة �ف

ي مستوى الصف التا�ي �ف
ات القط��ة الفنلند�ة الدول�ة، ول�ن �مكنه المتابعة �ف

 . ي ي القطري. سيتم إبالغ وتوضيح ذلك لو�ي األمر �شكل كتاىب  الوطيف

ئ  إذا كان ي أحد المواد الدراس�  هرس��خطر بأداء الطالب ينيب
ي نها�ة العام ة�ف

ي و�ي األمر  األمر للمناقشة معهذا ، فسيتم ط�ح �ف
�ف

اير  ي �جب األمر  مع و�ي سيتم عقد اجتماع عند اقتضاء الحاجة.  الوقت المناسب قبل نها�ة شهر ف�ب لالتفاق ع� الخطوات اليت
 اتخاذها لدعم الطالب. 
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 سیاسة حضور الطالب 
 

 ر ی التأخ
 

ي  الصفوفإ� �عت�ب حضور الطالب 
ي غا�ة األهم�ة، فالطالب المتأخرون أمر  الوقت المحدد�ف

ف اآلخ��ن�ف كما ،  �شتتون ترك�ي
ي ملفات الطالب . وتتم اإلشارة إ� حاالت التأخ�ي مهمة معلومات و�رشادات تفوتهمسالمتأخ��ن أن الطالب 

هم تق��ر و هذە �ف
ي 
  . النهاىئ

 
ي حال  .1

 . رعا�ة الطالب وف��قباأل�ة باالتصال  مدرس الصف، �قوم مرات) 10( �شكل متكرر  طالبتأخر ال�ف
ي انتهاك هذە الس�اسة ( .2

ي اال األ مقابلة  ، �طلب من و�ي األمر إضاف�ة)مرات  10إذا استمر الطالب �ف
، جتما�ي خصاىئ

 التخاذ اإلجراءات اإلضاف�ة.  خطة عمل. و�تم وضع مدرس الصفو 
ي انتهاك .3

ي و  مقابلة نائب المدير من و�ي األمر �طلب ، مرات إضاف�ة) 10هذە الس�اسة ( إذا استمر الطالب �ف
 األخصاىئ

وطو�ي األمر و  الطالب و�وقعومدرس الصف.   إنفاذ توقعات المدرسة. ، يتمم ف�ه ع� اتفاق م�ث
ي حال حدوث حاالت تأخ .4

ي العام الدرا�ي مرات إضاف�ة) 10( إضاف�ة �ي �ف
، لن �حصل الطالب ع� مقعد درا�ي �ف

 . التا�ي 
 

  الغ�اب
 

 يركز التعل�م الفنلندي ع�  
�
بالط��قة المهارات االجتماع�ة  . و�مكن ا�تساب  ع� حد سواء �اد�م�ة  واأل  مهارات االجتماع�ةال  م تعل

 العطالت المدرس�ة المقررة. خارج عطالت إضاف�ة الطالب من المهم أال �أخذ . ولذلك من األقرانضمن مجموعة المث� 
طلب إجازة نموذج  . و�مكن الحصول ع� ع� األقل  عمل  قبل يو�ي ف�جب تقد�مها  ،  ة إضاف�ةإجاز ول�ن إذا دعت الحاجة إ� 

ي المدخل الرئ�س. من مكتب االستقبال 
زات أما اإلجاإجازة تصل مدتها إ� ثالثة أ�ام. أن يوافق ع� �مكن لمدرس الصف �ف

ي  حظاتهتدو�ن مال بو�قوم المدرس أوال . نائب المدير وافق عليها أن يف�جب األطول 
و�ي األمر وا إلبالغ نائب المدير النموذج �ف

ي تنظ�م و�ك�ف�ة  بها   وقع نائب المدير ع� هذا النموذج. ، ثم يلس�ي عمل�ة التعلم  �جب اتباعها  اإلجراءات اليت
 

: التأ�د من إنهاء الطالب أثناء الغ�اب. و�شمل ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� عن ضمان تقدم الطالب    لونو مسؤ أول�اء األمور  
 لجميع المهام الموكلة إليهم. 

 
ي حالة الغ�اب 

ات أطول ألسباب طيبة، �ف  فإن ذلك يتطلب شهادة طب�ة تف�د ذلك. لف�ت
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ي 
 : حال تغ�ب الطالبالمدرسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة تطبق الس�اسة التال�ة �ف

 
 . الطالبف��ق رعا�ة بو�ي األمر و  مدرس الصفغ�ي مبلغ عنها: يتصل  أ�ام غ�اب 8 .1
ي ُ�طلب من و�ي األمر االجتماع  :  يوم غ�اب غ�ي مبلغ عنه  16 .2

التخاذ   خطة عملو�تم وضع    ومدرس الصف.   باألخصاىئ
 . اإلجراءاتالم��د من 

ي   المدير   بنائباالجتماع    و�ي األمر ُ�طلب من  غ�ي مبلغ عنها:  غ�اب  يوم    25أ��� من   .3
ومدرس الصف. و�وقع   واألخصاىئ

وطع�  الطالب وو�ي األمر   . توقعات المدرسةإنفاذ يتم ف�ه  اتفاق م�ث
ي حال  .4

.  الطالب ع� مقعد درا�ي لن �حصل ، تغ�ب الطالب غ�ابات إضاف�ة�ف ي العام الدرا�ي التا�ي
 �ف

 
 

 المغادرة المبكرة
 

ج الطالب ملء نموذ  الشخص القادم الصطحاب ، �جب ع�ةاألخ�ي  الحصةإذا قام و�ي األمر باصطحاب الطالب قبل انتهاء 
ع�  الصف. �جب أن يوقع مدرس عند المدخل الرئ��ي . و�مكن الحصول عل�ه من مكتب االستقبال )(المغادرة المبكرة

 وذج الموقع. دون النم، ح�ث ال �سمح ألي طالب بالمغادرة النموذج
 

ي الصفوف 
. بمغادرة مبيف  6-0ال ُ�سمح للطالب �ف ف  المدرسة دون مرافقة البالغني

 
ي �شكل قل�ل جدا  ةالمبكر بالمغادرة السماح ير�ب مالحظة أنه �جب استخدام 

ي �ستد�ي ذلكخاصة الحاالت الو�ف ال و . اليت
ي أن 

 ع� تعلم الطالب.  المتكررةالمبكرة  المغادرة. تؤثر عمل�ات متكررةممارسة  �ي تصينب�ف
 

 . وف��ق رعا�ة الطالب و�ي األمر معلم الصف بمرات) ، فسوف يتصل  10( ةالمبكر  مغادرةال ت. إذا تكرر 1

ي انتهاك هذە الس�اسة (2
ي  ، فسُ�طلب من الوالدين مقابلة مرات إضاف�ة) 10. إذا استمر الطالب �ف

ومعلم  االجتما�ي  األخصايئ
 لم��د من اإلجراءات.  عمل خطة وستوضعالصف. 

ي 3
ي و  المدير نائبمقابلة  و�ي األمر ، فسُ�طلب من  مرات إضاف�ة) 10انتهاك هذە الس�اسة (. إذا استمر الطالب �ف

 األخصاىئ
وطاألمر  وو�ي يوقع الطالب وسومعلم الصف.   توقعات المدرسة.  إنفاذ  ف�ه يتم  اتفاق م�ث

ي حاالت التأخر اإلضاف�ة (4
.  لن �حصل الطالب ع� مقعد درا�ي مرات إضاف�ة) ،  10. �ف ي العام الدرا�ي التا�ي

 �ف
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 المغادرة المتأخرة
 

إننا نعتقد أنه من المهم ي للغا�ة. صحة الطالب وأمانهم �شكل جّد  ول�ةؤ سند�ة الدول�ة ملتتحمل المدرسة القط��ة الفن 
 لس�استنا   وفقا   -كذلك  -  حصول ع� وقت فراغ كاف ووقت للراحةالبالنسبة إ� طالبنا  

َ
ف  ، �جب أن �كون الطالب مراق طوال بني

بأعمال شغال �كون ف��ق عمل المدرسة من المغادرة المتأخرة وقت وأثناءلضمان سالمتهم.  أثناء تواجدهم بالمدرسة الوقت
اف ع� أخرى  تب ع� ذلك الطالب الذين �غادرون المدرسة متأخرا. بعد ساعات التدر�س، وال يتسيف له اإل�ث عدم و��ت

. وعل�ه، �جب اصطحاب الطالب فورا بعد انتهاء صفاألطفال بعد انتهاء آخر سالمة مسؤول�ة تحمل المدرسة إمكان�ة 
 .  يومهم الدرا�ي

 
ة /  (بعد الظهر   1:2من الساعة    أ�شطة إضاف�ةتوفر المدرسة   ي الصفوف  )  Afternoon Clubنادي الظه�ي

 لألشقاء الصغار �ف
.  2-0للطالب من ، وأ�ضا أشقائهم األ��ب سنا الذين �ضطرون النتظار  0-2 ة / الذين ينتظرون النقل المدر�ي نادي الظه�ي

Afternoon Club  ي الم�وفات ن وغ�ي متضم�ي خدمة مدفوعة
 ى). انظر النفقات األخر الدراس�ة (ة �ف

 
ي حال تكرر  .1

ي   �ف
بو�ي األمر وف��ق باالتصال   مدرس الصفمرات) �قوم    10اصطحاب الطالب من المدرسة (التأخ�ي �ف

 رعا�ة الطالب. 
ي انتهاك  .2

ي �مكن أن �طلب من و�ي األمر مقابلة إضاف�ة)  مرات 10هذە الس�اسة (إذا استمر الطالب �ف
 األخصايئ

 التخاذ م��دا من اإلجراءات.  عمل خطة. و�تم وضع ومدرس الصف االجتما�ي 
ي انتهاك   .3

ي   المدير   نائبمقابلة  قد �طلب من و�ي األمر  مرات إضاف�ة)    10هذە الس�اسة (إذا استمر الطالب �ف
 واألخصاىئ

وط اتفاق. و�وقع الطالب وو�ي األمر ع� ومدرس الصف  يتم ف�ه إنفاذ توقعات المدرسة.  م�ث
ي حال حصول حاالت تأخ�ي إضاف�ة  .4

ي العام الدرا�ي فلن �حصل الطالب ع� مقعد درا�ي مرات إضاف�ة)  10(�ف
�ف

 .  التا�ي
 

 يتم مراقبة االستالم المتأخر من قبل أمن المدرسة. 
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 سیاسة السلوك 
 

ي خلق جو س�اسة السلوك  �كمن الهدف من
ن الطالب من اختبار بيئة تعل�م�ة إ�جاب�ة  �ف

�
ف باستمرار. ومع ذلك�مك ك�ي ، يتم ال�ت

ي ع� إ�شاء آل�ة 
ف داخ�ي بخالف آل�ة المكافأة الخارج�ة، ح�ث ينب�ف ي صورة تحف�ي واقع�ة ألفعال أن �عكس التع��ز اإل�جاىب

ف وأقرانه من الطالب. وتقع المسؤول�ة النهائ�ة ع� عاتق الطالب وترتكز هذە الصورة ع� تفك�ي الطالب نفسه  المرء.   والمدرسني
: المستخدمة للتع��ز وقد تكون اإلجراءات أنفسهم.  ي كما ��ي  اإل�جاىب

 
 عن ط��ق رصد السلوك الج�د �شكل مستمر وتقديرە.  تقي�م الطالب •
 . )المدرسةو   والمستوى الدرا�ي   الفصل(المجموعة    أمامالفردي الج�د    �سلوك الطالب  اإلشادةطرق مكافأة الطالب:   •
كة ع� المستوى المجتم�ي لتع��ز اإلحساس بالمسؤول�ة الج�د بالسلوك  اإلقرار طرق مكافأة المجموعة:  • ي المش�ت

�ف
 نحو مهارات جماع�ة فعالة. الطالب  أمر بالغ األهم�ة عند توج�هالمجموعة، وهذا 

ي  •
اك الطالب �ف امجالإ�ث ي ، الطالب اتحاد التعاون�ة (وساطة األقران،  �ب

احةأ�شطة اال المساعدة �ف  ...إلخ).  س�ت
 

�عتمد ترت�ب كما .  �ةعم� مرحلة الس�اسة السلوك التال�ة بط��قة مناسبة للتطبق المدرسة فإن ، السابقة بناًء ع� المبادئ
ا ع� عمر   الطالب وشدته أو تواتر الحوادث. وطب�عة ومستوى العواقب دائم�

 

 التنمر
 

 ، فإن التنمر: تبعا لتع��ف التنمر 
ي غ�ي مرغوب ف�ه.  •

 سلوك عدواىف
ي التوازن الينطوي ع� اختالل  •

ي �ف
ي  أو المتصور  حق��ت

  القوة.  �ف
 يتكرر أو �حتمل أن يتكرر بمرور الوقت.  •
ة ودائمة. شمل الطالب الذين يتعرضون للتخ��ف والذين يتنمرون ع� اآلخ��ن، � •  وقد يواجهون مشا�ل خط�ي
، مثل �مكن أن �كون  • ي  ��ث الشائعات، إطالق األلقاب المشينة أو غ�ي المحببة)، لتجنب(ا تنمر �شط أو تنمر سليب

 
 ائ�ا و�تضمن: السلوك عدأحد السلوك�ات ن�ع من التنمر، البد أن �كون وحيت �عت�ب 

مثل القوة البدن�ة أو الوصول إ� المعلومات  -قواهم ومل�اتهم  الطالب المتنمرون�ستخدم اختالل توازن القوة:  •
ي اآلخ��ن أو إ�ذائهم  – المحرجة أو الشعب�ة

القوى أن يتغ�ي بمرور  توازن هذا الن�ع من اختالل. و�مكن لللتحكم �ف
ي المواقف ال

 مختلفة، حيت و�ن كانت �شمل نفس األشخاص. الوقت و�ف
 . أ��� من مرة يتكرر التنمر أ��� من مرة، أو �حتمل أن  يتكرر التكرار:  •

 
ا واستبعاد شخص من  التنمر �شمل  ا أو لفظ�� إجراءات مثل توج�ه التهد�دات و��ث الشائعات واالعتداء ع� شخص ما جسد��

 مجموعة عن قصد. 
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 أنواع التنمر 

 هناك ثالثة أنواع من التنمر: 
ي  )1

ي . أش�اء تحمل معان غ�ي الئقة هو قول أو كتابة التنمر اللف�ف
 ع� سب�ل المثال: و�شمل التنمر اللف�ف

 اإلغاظة •
 إطالق األسماء  •
 تعل�قات جنس�ة غ�ي مرغ��ة •
 التعن�ف •
رالتهد�د ب�لحاق  •  �ف

 
ا باسم هو ما و  التنمر االجتما�ي  )2

�
،  التنمر �شار إليها أح�ان ي

ار �سمعة أو عالقات شخص ما. و العالئ�ت تنطوي ع� اإل�ف
 �شمل التنمر االجتما�ي ع� سب�ل المثال: 

 ترك شخص ما عن قصد •

 األطفال اآلخ��ن بأال �كونوا أصدقاء مع شخص ماخبار إ  •

 ��ث شائعات عن شخص ما •
ي األما�ن العامة •

 إحراج شخص ما �ف
 

  نطوي ع� إ�ذاء جسم الشخص أو ممتل�اته. �شمل البلطجة الجسد�ة ع� سب�ل المثال: ي التنمر الجسدي )3
ب / الركل / القرص •  ال�ف
 البصق  •
 التع�� / الدفع  •
 شخص ماأخذ أو ك� أش�اء  •
 وقحة�دو�ة عمل إ�ماءات لفظ�ة أو  •

ي  )4
ويف واألجهزة الحاسوب مثل الهواتف المحمولة وأجهزة  الذي �حدث ع�ب األجهزة الرقم�ةهو التنمر التنمر اإلل��ت

ة والنصوص والتطب�قات أو ع�ب  التنمر �مكن أن �حدث و اللوح�ة.  نت من خالل الرسائل النص�ة القص�ي ع�ب اإلن�ت
ي وسائل التواصل االجتما�ي أو المنتد�ات أو األلعاب ح�ث �مكن لألشخاص عرض المحتوى أو المشاركة 

نت �ف اإلن�ت
.  ف�ه أو مشاركته، ي أو إجرا�ي

 و�مكنهم عبور الخط إ� سلوك غ�ي قانوىف
ي ع� سب�ل المثال: و�شمل التنمر اإلل��ت 

 وىف
ي عن شخص آخ  • ي أو ضار أو خطأ أو �عيف   ر. إرسال أو ��ث أو مشاركة محتوى سليب
 مشاركة المعلومات الشخصیة أو الخاصة حول شخص آخر یسبب اإلحراج أو اإلذالل. •
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ي هذو�ك�� التنمر 
ي ع� سب�ل المثال �ف

وىف  ە المواقع: اإلل��ت

 واإل�ستغرام وسناب شات. مواقع التواصل االجتما�ي كالف�سبوك وت���ت  •
ة • ي ترسل ع�ب  الرسائل النص�ة القص�ي   . جهزةاأل اليت
ي والتطب�قات  •

وىف �د اإلل��ت  ). ةرسائل الوسائط االجتماع�  و�مكاناتالرسائل الفور�ة (ع�ب األجهزة وخدمات مزود ال�ب
ي  •

وىف �د اإلل��ت  . ال�ب
 

 
 اإلجراءات

ي  المعلم / ظفالمو س�قوم ، التبليغ عنهمالحظة التنمر أو  .1
ي ملف باإلبالغ عن الحادث  المعىف

 تق��ر(و�ثباته �ف

 ). الحادث

ي 
ي عل�ه والمراقب ( الفصل مدرس�لت�ت ي والمجيف

ي ملف تق��ر بالجاىف
الحادث).  الشخص الذي قام بتوثيق الحادث �ف

.  و�ي يتم إطالع ثم  ي
وىف �د اإلل��ت ە �س�اسة سلوك المدرسة ع�ب الهاتف أو ع�ب ال�ب  األمر ع� الحادث و�تم تذك�ي

ي  .2
ي إذا تكرر السلوك مرة أخرى، �لت�ت

ي  االجتما�ي  األخصايئ
ي عل�هبالجاىف توثيق الحادث). الذي قام بوالمراقب ( المجيف

.   و�ي يتم إطالع   ي
وىف �د اإلل��ت ە مرة أخرى �س�اسة سلوك المدرسة ع�ب الهاتف أو ع�ب ال�ب  األمر ع� الحادث و�تم تذك�ي

ي الحاالت المتكررة، سوف تكون هناك  .3
، والطالب، ومعلم الصف ل اجتماعات مع أول�اء األمور�ف ف �ال الجانبني

ي و 
 أل�ة �سبب السلوك المتكرر. �تم إعطاء تحذير شف�ي للطالب وا و المدرسة لمراجعة الحاالت.  أخصاىئ

. سيتم توقيع خطة العمل التنمر لمنع   اإلجراءاتمكت��ة لم��د من    عمل  خطةإذا لم يتغ�ي سلوك الطالب، يتم إ�شاء   .4

ي األمر ومعلم الصف و  وو�ي هذە من قبل الطالب 
 المستشار. األخصاىئ

ي انتهاك هذە الس�اسة، فسُ�طلب من و�ي األمر مقابلة  .5
ي  المدير  نائبإذا استمر الطالب �ف

ومعلم الصف.  واألخصاىئ

وطة اتفاق�ةاألمر  وو�ي �وقع الطالب و  ي غضون  كما   تعزز فيها توقعات المدرسة.  م�ث
سيتم تنظ�م اجتماع متابعة �ف

 حرز. شهر واحد الستعراض التقدم المُ 

ي حالة استمرار السلوك، سيتم تنظ�م اجتماع مع مدرس الفصل  .6
ي �ف

لمدة الطالب  لفصلونائب المدير  واألخصاىئ

اوح  ف يوٍم إ� خمسة أ�اٍم ت�ت ا ع� العمر / الصف / الخطورة). قد �كون  5-1 بني فصل داخل�ا ( فصال  الفصل(اعتماد�

ل.  المدرسة) داخل ف  أو قد يتم إرسال الطالب إ� الم�ف

ي  الفصلقرار  المدير  يرسلللمرة الثالثة،  الدراسةإذا استمر السلوك وتم إ�قاف الطالب عن  .7
 إ� األ�ة. النهاىئ
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ل�ة، و  ف  والمواد التعل�م�ة والمعدات ال�تب واألدوات انفقدعدم أداء الواجبات الم�ف

 
ا شفه�ا مساعد التعل�م السلوك المذكور أعالە ُ�ع�ي المدرس أو  مالحظةعند  .1  فور�ا للطالب.  تذك�ي
ي �جب و�تخذ قرارە �شأن  مع الطالب ع� الفور  نقاشا ت����ا هذا السلوك، �جري المدرس عند تكرار  .2

اإلجراءات الىت
�ي  اتخاذها  ف احة (ع� سب�ل المثال: إعادة إسناد الواجب الم�ف ة االس�ت �ي خالل ف�ت ف ، إنجاز الواجب الم�ف  ). لليوم التا�ي

احة  و�ي األمر المدرس مع  يتواصلإذا تكرر األمر،  .3 ة االس�ت ي الصف خالل ف�ت
العمل غ�ي �مال إلو�ب�ت الطالب �ف

 المنجز. 
ي  الدعم مدرسيتم إبالغ إذا كرر الطالب هذا السلوك،  .4

ل�جتمعا بدورهما مع الطالب بالوضع، االجتما�ي  واألخصاىئ
ي هذە المرحلة. يتم وضع ا . يتواصل المدرس مع و�ي و�حاوال معرفة سبب هذا السلوك

ألمر و�حدد معه اجتماعا �ف
 من أجل اتخاذ إجراءات إضاف�ة لتفادي هذا السلوك.  عمل خطة

ي  أقل عالمةيؤدي االنتهاك المستمر لهذە الس�اسة إ� حصول الطالب ع�  .5
ي  الفص�ي التق��ر  �ف

ي و/أو النهاىئ
المادة �ف

ي تم فيها هذا االنتهاك.   المحددة اليت
ي حال فقدان   .6

، �جري المدرس نقاشا ت����ا مع الطالب، و�بلغ أو ال�تب الدراس�ة  الطالب للمواد المدرس�ةأو تضييع  �ف
 ع� نفقتهم الخاصة.  المواد استبدالو�طلب منهم  أ�ته
 
 �ةالممتل�ات المدرسك� أو تدم�ي 

 
ي بتوثيق  .1 ي ملف (ثة  الحاد �قوم عضو ف��ق العمل بالمدرسة المعيف

و�جري ، ثم إبالغ مدرس الصف.  )الحادث  تق��ر�ف

عمر تفاقم الحالة (إذا كانت متكررة/ ق�مة المل��ة/  هذا العضو نقاشا ت����ا مع الطالب ع� الفور. واستنادا إ� مدى 

�شأن اإلجراء الذي �جب اتخاذە. و�تم إبالغ و�ي   الطالب)، �قوم المدرس بالتواصل مع نائب المدير فورا التخاذ قرار 

تب األمر   �ة المدمرة. ستبدال المل�ال و�مكن أن �طلب منهم دفع المبلغ الم�ت

ي انتهاك هذە الس�اسة، ُ�طلب من و� األمر لقاء إذا استمر  .2
ي الطالب �ف

ومدرس الصف، و�تم  االجتما�ي  األخصايئ
 إلضاف�ة لتفادي هذا السلوك. اإلجراءات ا اتخاذ من أجل  عمل خطةوضع 

ي حال ت .3
ي إ� اجتماع مع المدرس كرر األمر مرة أخرى، يتم استدعاء و�ي األمر �ف

ونائب المدير، و�تم فصل  واألخصاىئ
ف يوٍم وخمسة أ�اٍم  اوح بني  ). 1:5( الطالب لمدة ت�ت

ي انتهاك هذە الس�اسة، ُ�طلب من و�ي األمر لقاء   .4
ي المدرسة    نائب مدير إذا استمر الطالب �ف

ومدرس الصف.   واألخصاىئ
وط اتفاقو�وقع الطالب وو�ي األمر ع�   يتم ف�ه إنفاذ توقعات المدرسة.  م�ث

ي مدير المدرسة بو�ي األمر و�بلغهم  .5
ي حال استمر األمر، �لت�ت

ي  بالفصل�ف
 . النهايئ

 
ي الحاالت المتكررة منهتصاعد�ا، ح�ث �كون الفصل األول أق� *مالحظة: �عت�ب الفصل إجراًء 

، ح�ث يزداد عدد األ�ام مع �ف
 . التكرار 
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 االنتحال ... إلخ)(الغش، ال�قة،  خ�انة األمانة
 

 بتدو�ن�قوم المختص  عضو ف��ق العمل بالمدرسةأو تم اإلبالغ عنه، فإن  إذا تم رصد السلوك المذكور أعالە .1

ي ملف ( الحادث
و�تخذ  مع الطالب ع� الفور  نقاشا ت����ا �جري المدرس . و�بالغ مدرس الصف ،)الحادث تق��ر�ف

ي �جب اتخاذها (ع� سب�ل المثال: قرارە �شأن  واالحتجاز، واستبدال إعادة االمتحان أو الرسوب ف�ه، اإلجراءات اليت

ي االجتما�ي بالحادثة.  غ و�ي األمرإبال كما يتم .  الغرض الم�وق ...)
مهارات ع� مع الطالب وسوف �عمل األخصاىئ

ها من  بناء الشخص�ة والمهارات الح�ات�ة    مهارات التكي�ف إذا لزم األمر. وغ�ي

ي انتهاك هذە الس�اسة .2
ي االجتما�ي ومدرس الصف، ُ�طلب و�ي األمر إذا استمر الطالب �ف

، و�تم لمقابلة األخصايئ

 لتفادي هذا السلوك. من أجل اتخاذ اإلجراءات اإلضاف�ة  عمل خطةوضع 

ي حال تكرار  .3
ي و�ي األمر لالجتماع مع األمر يتم استدعاء �ف

من أجل فصل  المدير  ونائبمدرس الصف واألخصاىئ

ف يوم وخمسة أ�امال اوح بني  الفصلالصف/ حدة السلوك). قد �كون  / ) وذلك حسب (العمر 1:5( طالب لمدة ت�ت

ل.  (داخل المدرسة) داخ�ي  ف  أو قد يرسل الطالب إ� الم�ف

ي انتهاك هذە الس�اسة بعد  .4
مقابلة نائب مدير المدرسة المرحلة السابقة، ُ�طلب و�ي األمر لإذا استمر الطالب �ف

ي ومدرس الصف
وط اتفاق، و�وقع الطالب وو�ي األمر ع� واألخصاىئ  توقعات المدرسة.  حيت يتم إنفاذ ؛ م�ث

ي  .5
ي حال استمر األمر؛ �لت�ت

ي من المدرسة.  بو�ي األمر  المدرسة مدير �ف
 و�بلغه بالفصل النهاىئ

 
 السلوك المزعج

 
 : �شمل السلوك المذكور أعالە ع� سب�ل المثال ال الح� 

 الشتم واالستخدام الفاحش للغة ... إلخ والدفع والجدال و  إطالق األسماء •
ي الصف والهروب من المعلم ... إلخ •

 التنقل �ف
ف بالمدرسة،  •  جراءات ... إلخاإل وقواعد الصف، و عدم اتباع تعل�مات األفراد العاملني

 
ا شفه�ا فور�ا للطالب. طف�ف، �قوم المراقب  إذا لوحظ سلوك مزعج .1  ب�عطاء تذك�ي

 مع الطالب.  ت����ا  نقاشا  التدر�س مساعدأو  الصف مدرس�جري إذا تكرر السلوك المزعج  .2

ي حال استمر  .3
احة، تعليق الدروس، الصف اتخاذ إجراءات إضاف�ة  مدرس هذا السلوك، �قرر �ف (مثل: تعليق االس�ت

احة كما يتم توثيق ، التبد�ل المؤقت للصف).  فرض أحد األعمال التطوع�ة ع� الطالب للق�ام بها وقت االس�ت

 الحادثة). (تق��ر الحادث و�عداد تق��ر به 

ي حال استمر األمر،  .4
ي فإن �ف

بناء المهارات و�عمل ع� نقاشا مع الطالب �قوم ب�جراء  االجتما�ي  األخصايئ
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ات�ج�ات، كما يتم توثيق   ي ملف (واالس�ت
  الغ و�ي األمر. ب) و� الحادثة تق��ركافة الحوادث �ف

ي  .5
ي ومدرس الصف انتهاك هذە الس�اسةإذا استمر الطالب �ف

لمراجعة العمل�ة  بو�ي األمر �لتق�ان، فإن األخصاىئ

 �شأن هذا السلوك.  إنذارا شفه�ا . و�تل�ت الطالب وو�ي األمر التأديب�ة بأ�ملها 

ي حال لم يتغ�ي سلوك الطالب،   .6
. من أجل اتخاذ الم��د من الخطوات لمنع هذا السلوك المزعج  عمل  خطةيتم وضع  �ف

ي ع� و�وقع الطالب وو�ي األمر 
 . الخطةهذە ومدرس الصف واألخصاىئ

ي انتهاك هذە الس�اسة،  .7
ي ومدرس  مقابلة نائب مدير المدرسة�طلب من و�ي األمر إذا استمر الطالب �ف

واألخصاىئ

وط اتفاقالصف، و�وقع الطالب وو�ي األمر ع�  . ثم �عقد بعدها اجتماع آخر ؛ بغرض إنفاذ توقعات المدرسةم�ث

 للمتابعة والتحقق من التقدم الُمحَرز. خالل شهر 

ي حال استمر السلوك، المزعج، يتم عقد اجتماع متابعة مع  .8
ي �ف

أو نائب المدير من  والمدير مدرس الصف واألخصاىئ

ف يوم وخمسة أ�ام ( الطالب لمدة فصلأجل  اوح بني عمر/ الصف/ حدة السلوك). قد �كون ) وذلك حسب (ال1:5ت�ت

ل. الفصل فصال داخل�ا (داخل  ف  المدرسة) وقد يرسل الطالب إ� الم�ف

 
ي العن�ف

 السلوك العدوايف
 

ا،  ي العن�ف شد�د�
 ع� سب�ل المثال: ومنه �عت�ب السلوك العدواىف

 العراك العن�ف •
 الجسد�ةاإلصابات  •
 النف�ي  ىاألذ  •

 
ي أو جسدي عن�ف، إذا لوحظ أو تم اإلبالغ عن  .1

الذي رصد  عضو ف��ق العملع� الفور  سيت�فسلوك لف�ف
ي وس�جتمع  السلوك. 

ي  االجتما�ي  األخصايئ
غمع مرتكب السلوك العداىئ

�
�قوم . والضح�ة والشاهد/المبل

ي ملف ( الشاهد/المبلغ
 ). الحادثة تق��ربتوثيق الحادثة �ف

ي ونائب المدير مدرس الصف و س�جتمع  .2
ي نفس اليوم بو�ي األمر  األخصايئ

الطالب لمدة  / الطالب فصلمن أجل  �ف

ف يوم وخمسة أ�ام ( اوح بني قد �كون الفصل فصال داخل�ا . وذلك حسب (العمر/ الصف/ حدة السلوك)) 1:5ت�ت

ل.  ف إلجراءات اإلضاف�ة لتفادي من أجل اتخاذ ا عمل خطةو�تم وضع (داخل المدرسة) وقد يرسل الطالب إ� الم�ف

 هذا السلوك. 

ي انتهاك هذە الس�اسة،   .3
ي ومدرس  فإنه �طلب من و�ي األمر مقابلة نائب مدير المدرسةإذا استمر الطالب �ف

واألخصاىئ
وط اتفاقالصف، و�وقع الطالب وو�ي األور ع�   يتم ف�ه إنفاذ توقعات المدرسة.  م�ث

ي حال استمر األمر،   .4
.    بمقابلة و�ي األمر رسة  س�قوم مدير المد�ف ي

لن �حصل كما أن الطالب  و�بالغه بقرار الفصل النهاىئ
 . ي العام الدرا�ي التا�ي

 ع� مقعد درا�ي �ف
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 الجن�ي التحرش 

 
 . ه�ب الجن�ي ي جميع األوقات بالحفاظ ع� بيئة تعل�م�ة وعمل�ة خال�ة من التحرش وال�ت

م المدرسة �ف ف سواء أ�ان هذا تل�ت
ف أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو أحد الوالدين، أو المتطوععن ط��ق  مأ ِل بَ التحرش الجن�ي من قِ  ف ، أو ني  أعضاء، أو اإلدار�ني

ف هيئة التدر�س، أو الموظف ا.  فهو  الضيوف، أو الطالب، أو ني  محظور تمام�
 

 : ، ع� سب�ل المثال ال الح�، ما ��ي  �مكن أن �شمل التحرش الجن�ي
 

ي ذي طب�عة جنس�ة تقارب •
ي غ�ي مرغوب ف�ه أو نهج لف�ف

 . بدىف
ي من أجل المشاركة الجنس�ة • ي أو العليف

 . الضغط الخ�ف
 . أو األ�شطة الجنس�ة الجنسإشارة غ�ي مرغوب فيها إ� المظهر الجسدي أو  •
 .االتصال الجسدي غ�ي المرغوب ف�ه •
ي أو النجاح الخدماتطلب  •

 . الجنس�ة المصح��ة بتهد�دات ضمن�ة أو واضحة ضد األمن الوظ��ف

 . أي تعل�قات أو أفعال تحط من قدر الشخص ع� أساس الجنس •
 . أو عرض مواد مسيئة ذات طابع جن�ي ، مرغوب فيها الجنس�ة غ�ي التعل�قات ال�ماءات أو اإل  •

 
ا لطب�عة هذا الن�ع من التجاوز، تجدر اإلشارة إ� النقاط التال�ة:   نظر�

 
ف إظهار العواطف �عت�ب  )1 ) بني ف (الذكر واألني� مقبول، و�التا�ي �جب أن غ�ي  سلوكا ع� مشهد من الناس  علنا الجنسني

امهم لذلك �شمل األمثلة ع� مثل هذا السلوك التقب�ل أو المعانقة، أو االستلقاء األمر.  �عكس سلوك الطالب اح�ت
ا �شكل غ�ي الئق، ووضع ال�د ع� بعضها البعض بطرق غ�ي مناسبة  . أو الجلوس مع�

ي ذو تدرك المدرسة أنه ل�س كل  )2
ي أن شك هناك أما إذا كان  . طب�عة جنس�ة �عت�ب تحرشا تقارب أو تعليق لف�ف

عمل �ف
ا أم ال ما   ا جنس�� ا بناًء ع� جميع الحقائق والظروف ، فإن ذلك  أو حادثة معينة �شكل تحرش� ا موضوع�� يتطلب تحد�د�

�ئةخط�ي ع� األطراف الو التهامات ال�اذبة بالتحرش الجن�ي تأث�ي ضار ل و�مكن أن �كون المح�طة.  هو أمر ، و �ب
ي اتخاذ إجراءات تأديب�ة تصل إ�  يتحظرە المدرسة، و�مكن أن  

 مؤقت أو الفصل الدائم من المدرسةالفصل التسبب �ف
 (الطرد). 

ا من قبل المدرسة، وأي شخص  )3 س�كون  ينتقم إن االنتقام من أي شخص �شكو من التحرش الجن�ي محظور تمام�
ي ذلك  للتأد�بعرضة 

ي من المدرسة (الطرد). أو  الفصل المؤقتالفوري، بما �ف
 الفصل النهاىئ

 
 : ي حالة التحرش الجن�ي

 اإلجراءات �ف
 

ي  الموظففإن ، لوحظ أو أبلغ عن التحرش الجن�ي إذا  .1
ي �جتمع وسع� الفور.  سيت�ف (المراقب) المعىف

األخصايئ
ي  االجتما�ي 

ي عل�همع الجاىف ي ملف الحادث بتوثيق مراقب الوس�قوم والمراقب.  والمجيف
 ). ةتق��ر الحادث(�ف
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ي س�جتمع المعلم  .2
ي نفس اليوم.  مع و�ي األمر  ونائب المدير  األخصاىئ

 فصال مؤقتا  الطالب (الطالب) فصلسيتم و �ف

ي الخطورة). قد �كون درجة العمر / الدرجة / (حسب وذلك  )،5-1من يوم لخمسة أ�ام ( لمدة
الفصل داخل�ا (�ف

ل.  المدرسة) ف من أجل اتخاذ اإلجراءات اإلضاف�ة مكت��ة  عمل خطةيتم إ�شاء كما ، أو قد يتم إرسال الطالب إ� الم�ف

 هذا السلوك.  لمنع

ي ومدرس  .3
ي انتهاك هذە الس�اسة، فإنه �طلب من و�ي األمر مقابلة نائب مدير المدرسة واألخصاىئ

إذا استمر الطالب �ف
وط اتفاقالصف، و�وقع الطالب وو�ي األور ع�   يتم ف�ه إنفاذ توقعات المدرسة.  م�ث

ي حال استمر األمر، س�قوم م .4
. كما أن الطالب  �ف ي

لن �حصل دير المدرسة بمقابلة و�ي األمر و�بالغه بقرار الفصل النهاىئ
 . ي العام الدرا�ي التا�ي

 ع� مقعد درا�ي �ف

 اإللكترونیة  األجھزةتخدام اسسیاسة 
 

ف االستخدام التعل��ي  –بوجه عام  –�شجع المدرسة  ي المدرسة، غ�ي أن الفرق بني
وتدعم االستخدام التعل��ي للتكنولوج�ا �ف

في�ي  ي المدرسة  معلمو غالبا ما �كون مبهما. لذلك �حدد واالستخدام ال�ت
، اوقأأفضل استخدام ممكن للتكنولوج�ا �ف ف ت معني

ي للتكنولوج�ا. لالستخدام الصحيح خاللها توج�ه جميع الطالب و�تم 
 واألخال�ت

 
ي سيتم استخدامها خالل الدروس (كاألجهزة اللوح�ة والحواس�ب المحمولة كما تقدم المدرسة للطالب األجهزة ). ومع اليت

دت الس�اسة العامة المتعلقة  ذلك، �مكن للطالب إحضار أجهزتهم   ل. وقد ُحدِّ ف بح�ازة واستخدام هذە األجهزة (األجهزة من الم�ف
:   اللوح�ة والحواس�ب المحمولة والهواتف النقالة)  كما ��ي

 
ي أ��� أهم�ة من استخدام التكنولوج�ا، ل�ن �عت�ب  ، بل �جب متنافسان�جوز النظر إليهما ع� أنهما جانبان ال التفاعل الب�ث

ات كل منهما. فالتكنولوج�ا جزء طب��ي من  ف ف أفضل م�ي ي تعلمهم. يتعلموا استخدالح�اة، والطالب �جب أن الجمع بني
 امها �ف

. ، �تضمن االستخدام قواعد السلوك الج�د والقواعد االجتماع�ةو  ي ي س�اق تكنولو�ب
ام بها �ف ف ي �جب االل�ت  اليت

 
ي الصباح قبل بدء الدوام المدر�ي ( )1

كذلك �سمح ) و 07:30قبل �سمح للطالب استخدام أجهزتهم الخاصة �ف
. الدوام ساعات بعد لهم استخدامها  ا للعمر  المدر�ي . ال ُ�سمح �جب أن �كون أي استخدام لألجهزة مناسب�

ات الراحة. ُ�سمح لطالب   الثان��ة باستخدام   المرحلةلطالب المرحلة االبتدائ�ة باستخدام أجهزتهم الخاصة أثناء ف�ت
ات الراحة المخصصة  ي لذلك وأجهزتهم خالل ف�ت

. يتم تخ��ن األجهزة الخاصة لذلك أ�ضا  مخصصةالمناطق ال�ف
ي حقائبهم المدرس�ة  

الوضع الصامت عندما ال تكون ق�د االستخدام. خالل ساعات الدراسة،   وضبطها ع�بالطالب �ف
ا من هيئة التدر�س  ي اإلذن باستخدام التكنولوج�ا دائم�

ة أو الخاصة � و�ال فلن �لمس الطالب األجهزة (المدرس -�أىت
 بهم). 
 

ي المدرسة ما لم يوجههم    بأي   الق�ام  بالتقاط أي صور أو   ال ُ�سمح للطالب )2
ي مباىف

�وي   الف��ق�سج�الت �ف (المدرس/   ال�ت
 للق�ام بذلك ألغراض تعل�م�ة.  مساعد التدر�س ...) 

 . قط��ة الفنلند�ة الدول�ةال مدرسةالق�م  متفقا مع�جب أن �كون محتوى األجهزة الخاصة بالطالب 
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ي حالة إساءة 

ي المدرسة مصادرة تلك األجهزة. وسيتم إعادتها فقط لو�ي أمر �ف
استخدام الطالب ألجهزتهم الخاصة، �حق لموظ�ف

 وِدر جهازە. الطالب الذي ُص 
 كما أنھا ال تغطي نفقات أي من األضرار السابقة.األجھزة التي یتم إحضارھا من المنزل  تتحمل المدرسة مسؤولیة فقد أو تلف    ال
 

ي �قوم موظفو المدرسة بالتقاطها للطالب والزائ��ن �مكن استخدام  ي  أ�ام خاللالصور اليت
 والمناسبات المدرسةالدراسة �ف

 . المدرسة ألغراض الخاصة
 

ي   النهار  خالل  استخدامها  و�مكنهم   ،الخاصة  أجهزتهم  توف�ي  الثان��ة  المرحلة  طالب ع�  �جب
 طالما  لهم المخصصة  األما�ن �ف

ف  يتم . التدر�س/  التعلم  عمل�ة تزعج ال  أنها  ف  قبل من األما�نتلك األوقات و  هذە تعيني ف  الموظفني ���ني ي  ال�ت
 ومع. المدرسة �ف

ي   �سج�الت  عمل  أو   صور   أي   بالتقاط  للطالب  ُ�سمح  ال   ذلك،
ي   �ف

���ون  الموظفون يوجههم   لم   ما   المدرسة  مباىف  بذلك للق�ام  ال�ت
 . التدر�س هيئةبعد الحصول ع� إذن خاص من كما أنه ال �سمح باستخدام األجهزة أثناء الدروس إال .  تعل�م�ة ألغراض
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 سیاسة الزي المدرسي 
 

ي   ونظ�ف  وأنيق  محتشم   مظهر   ع�  الطالب  �حافظ  أن  نود 
ارتداء الزي الرس�ي وتتوقع المدرسة من كل طالب    . األوقات  جميع  �ف

اف ع� األمر ودعمه. أما   ي المدرسة كما تتوقع من أول�اء األمور اإل�ث
عدم اتباع هذە الس�اسة ف�ع�ي المدرسة الصحيح كل يوم �ف

له  ف ي إرسال الطالب إ� م�ف
المدر�ي الطالب  مقعد  تع��ض المتكرر لس�اسة الزي إ�  خرقالو�ؤدي مال�سه.  لتبد�لالحق �ف
ي المللخطر 

  درسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة. �ف
 

ي   موضح  هو   كما   ،صف آلخر الزي المدر�ي من    �ختلف
 الطالب  يرتدي   أن  البد   ذلك،  إ�  باإلضافة.  كتال�ج الزي المدر�ي   صور   �ف

ي  لنشاطمناسبة ل األحذ�ة تكون بأن المدرسة تو�ي . سوداء  جوارب مع) منخفض  كعب( مغلقة سوداء أحذ�ة
 تم إذا . البدىف

 . أسود  أو  دا�ن أزرق لونه �كون أن �جب أو كانت إحدى الطالبات ترتدي حجابا  الرأس وشاح ارتداء
 

��ة  بالنسبة  المخصصة للجري  ��اض�ةال  حذ�ةاأل   أو ذات جودة عال�ة    ر�اض�ة  أحذ�ة  ارتداء  الطالب  جميع  من  ُيتوقع  البدن�ة،  لل�ت
��ة البدن�ة زي باستخدام للطالب ُ�سمح فوق، فما  الثالث الصف من. لون بأي تكون أن �مكنو   دروسال خالل فقط ال�ت

 . الخاصة بها 
 

 هو  كما (  Q.F.I  المدرسة شعار بالمدرسة والمطب�ع عليها الخاصة    رسم�ةال  القبعة تكون  أن  �جب ،قلنسوة/    قبعة  ارتداء  تم إذا 
ي   موضح

ا   المدرسة  تقدم).  الملحقات  �ف ة  مثل  أخرى   مستلزمات  أ�ض� عليها شعار المدرسة   مدرس�ة  ر�اض�ة  وحقيبة  Lynxes  س�ت
Q.F.I . الس�اسة هذە خارج األخرى  بالمال�س ُ�سمح ال . 

 
سباب تتعلق بالسالمة. و�سمح بارتداء ساعة معصم و�اإلضافة إ� ما سبق، فإنه �جب ر�ط الشعر الط��ل ب��طة �س�طة أل 

لطالب المرحلة االبتدائ�ة. �مكن وأقراط من الحجم الصغ�ي للفت�ات. ال �سمح بارتداء أي مجوهرات أخرى لجميع الطالب 
��ة البدن�ة أو لطالب المرحلة الثان��ة ارتداء بعض المجوهرات البس�طة.  �جب خلع المجوهرات دائما خالل صفوف ال�ت

وال تغ�ي أي خسائر أو تلف قد �لحق �ة مسؤول�ة ال تتحمل المدرسة أعندما �طلب أحد أفراد ف��ق العمل ذلك. 
ل.  ف ي يتم إحضارها من الم�ف

 بالمجوهرات الىت
 

 بذلك الق�ام الما��اج وضع �ختارون الذين الطالب ع� �جب . الفصل داخل الشمس�ة والنظارات القبعات ارتداء �جوز  ال 
 . ملحوظ وغ�ي  �شكل خف�ف

 

 إجراءات س�اسة الزي المدر�ي الموحد

 . المدرس أو  / و  الصف معلم قبل من يوم كل  المدر�ي  الزي  فحص  يتم .1
 . المشكلة  �شأن  و�ي األمر  إبالغ  وسيتم.  الطالب  مع  ت����ة  مناقشة  المعلم  فس�جري   صحيح،  الطالب غ�ي   زي  كان  ذا  .2
ي مخالفة هذە الس�اسة بارتداء الطالب استمر  إذا  .3

ت�ب المعلم  �قوم فسوف ،)مرات 10( الصحيح غ�ي  الزي �ف  ب�ت
ي  الصحيح الرس�ي  الزيإ� المدرسة ب الطالب �ح�ف  لم �ذا و  ،ا شفه� ا تحذير وس�ع�  الطالب، مع أخرى  مناقشة

 �ف
ل إ�يرسل أن  فإما  ؛التا�ي  اليوم ف فصله يتم  أو  ،من الزي المدر�ي  الصح�حة غ�ي أو  المفقودة القطعةالرتداء  الم�ف
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ا  فصال  �د  األمور  أول�اء إخطار  يتم وس. (فصل داخل المدرسة) داخل�� ي  بال�ب
وىف  . الحادث تق��ر  وكتابة اإلل��ت

ي  الطالب استمر  إذا  .4
 مع مقابلة ترت�ب فسيتم  ،)إضاف�ة مرات 10( الصحيح غ�ي  الزي  مخالفة هذە الس�اسة بارتداء �ف

 . والتوقيع عليها  العمل خطة كتابة  ستتم  ح�ث ،الصف ومعلم األمر  وو�ي  الطالب
ي  الطالب استمر  إذا  .5

 مع مقابلة ترت�ب فسيتم ،)إضاف�ة مرات 10( الصحيح غ�ي  الزي مخالفة هذە الس�اسة بارتداء �ف
وط اتفاق كتابة  وسيتم ،المدير  ونائب الصف ومعلم  األمر  وو�ي  الطالب  . والتوقيع عليها  م�ث

د عمق الطالب ع� ُ�عرض ال  قد حينها  الموحدة،زي المدر�ي ال س�اسة انتها�ات من إضاف�ة و�ذا حدثت حاالت .6
ي  درا�ي 

 . المقبل الدرا�ي  للعام المدرسة �ف
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 آرائھم شكاوى أولیاء األمور وتلقي 
 

ف  وتحاول التعل�قات المدرسة القط��ة الفنلند�ة الدول�ة جميع تقدر   االتصال نقطة وتعد . باستمرار  واتصاالتها  عمل�اتها  تحسني
ي  األو�

���ة  المسائل جميع �ف ا  �ي ال�ت ي  األسئلة جميع ع� باإلجابة المدرسة إدارة �سعد  كما .  رائد الصف / الصف معلم  دائم�  اليت
ا  عليهم  ف�جب ،أو آراء  تعل�قات أو  شكاوى  أي  و�ي األمر  لدى  كان  �ذا و . أول�اء األمور  �طرحها  قد  ي  بالمدرسة االتصال دائم�

 أقرب �ف
 . ممكن وقت

 

ي  أو  االحت�اجات الخاصة مدرس أو  المدرس أو  الصف معلم  إ� شكوى  بتقد�م  و�ي األمر  �قوم عندما  •
األخصاىئ

ف  الف��ق أعضاء جميع إ� الشكوى  إرسال يتم  - العام المدير  أو  المدير  أو  المدير  نائب أو  االجتما�ي  ي  المعنيني
 �ف

 . ممكن وقت أقرب
ي  بالتحقيق المختص  الف��ق �قوم •

 . المدرسة س�اسة حسب الالزمة اإلجراءات واتباع الشكوى  �ف
ف   يتم  قد   أو .  المتخذة  التداب�ي و�ي األمر ب  إبالغ سيتم   األمر،  لزم  و�ذا  • ي   عام  إشعار  تضمني

 إ�  الشه��ة  المدير  رسالة  �ف
ي  أو  أول�اء األمور 

 . الفصل من المرسلة سبوع�ةاأل رسالةال �ف
ا  للوالدين �مكن •  . العا�ي  والتعل�م  التعل�م وزارة موقع إ� شكوى  تقد�م  أ�ض�

 http://privateschools.edu.gov.qa 
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