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تصالكنش اإل - الوالدین-الغیاب

عزیزي الطالب ، ةي الطالبتعزیز

. مدرستكوبینك وبینصلة بین والدیك ، الھذا الكتیب ھو 
فھو یوفر لك ولوالدیك لمحة عامة عن التقدم المحرز الخاص . ة بك الغیاب الخاصاتذارتعا  لبیانانھا مساحة

المدرسین (من المدرسة الموجھة  ویضم مساحة للرسائل .سلوكالبك في المدرسة ، من حیث االلتزامات و
.الدیك إلى المدرسةمن ولك ولوالدیك أو ) ومقدمي الرعایة ، واإلدارة

. كل درسعلیھا ان تكون فيلضمان أن ھذه المسألة یمكن أن تؤدي الغرض منھا ، 
). فرنك سویسري20سعر  جدید بدفتر یمكن اقتناء (وفي صورة فقدانھ  ضروري لمساعدتكدفترھذا الحمل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) :واللقباالسم  (الدفتر یعود لـ اھذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتدائي، ثانوي اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ:القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المعلم المسؤول على الفصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: البرید االلكترونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نقال الطالب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  القانونيممثل أو اللولي لللقباالسم ، ا

  الرقم البریدي      المدینة             :العنوان
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ھاتف الخاصالــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ: ھاتف العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: البرید االلكتروني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: النقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: البرید االلكتروني للولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:غیر متوقعة ال ات الغاء الدروسساع
oابني یبقى في ذمة المدرسة /ابنتي.  
o المسؤولةتحملنحن ن/ أنا . یعود الى البیت/ یمكن ان یبقى في البیت ابني / ابنتي .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) :8 -1ص (ھذه المعلومات اطلعنا على 

توقیع الوالد  ممثل قانوني توقیع ال   التوقیع الخاص بك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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إیجابيمحیط 

نعمل على تعزیز مناخ من 
.الثقة والتسامح

ع، اللیاقة جمیالنتوقع من 
.واالحترام

 على اثاثنا واثاث الغیر نحن حریصون 
. بیئتناونحترم 

"Rebhügel"قواعد مدرسة 

مدرستنا یسودھا الود ، وذات مساحة خالیة من القلق ، تعلمنا وتشعرنا بالراحة.

 :ولیة الشخصیةالسلوك االجتماعي والمسؤ
  

   :ھكذا نتعامل مع بعضنا البعض

  قواعد المدرسة

  .إال بناء على توجیھ من المعلمین أو القائمین على رعایتھم ال یترك الطلبة الفضاء المدرسي 1 خالل فترة الدراسة

  .2 ) الخ..المخدرات األخرىوالمشروبات الكحولیة السجائر ( أي مواد تسبب اإلدمان تعاطي یمكن وفي مرمى البصر ال ةمدرسالفي 

  : نھتم بالبیئة  كما انناالنظام والنظافة في مبنى المدرسة وضواحیھا مھم بالنسبة لنا

  .رضاأل ولیس على الخاصة بھاالنفایات في حاویات نضع 

  .وضواحیھافي المدرسة  "مشروبات الطاقة" إلستھالك ال و  علك ال لمضغال

   مسموعةاو الھواتف المحمولة وجمیع األجھزة اإللكترونیة في جمیع أنحاء ملعب المدرسة مرئیة ون یجب ان تكال

  .في ضواحیھا تجنب الضجیج في مبنى المدرسة ویجبخالل ساعات الدراسة ، 

1   07.30 – 12.00 \ 13.40 – 17.15 ساعة

 VSV   54  بند 2
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( IIIقواعد الملعب) مرحلة إعادة التھیئة

  .ات الراحة في الھواء الطلق فتريقضننحن الطالب 
  

  .ؤذي أحدانال   كي المدرسةالى  والدخول للخروجالراحة نلتزم الصف والھدوءبعد فواصل وقبل 
  

  ). والطالباتالبالط/  مقدمي الرعایة/ التدریس ھیئة  (اوقات الراحة حولرشادات اإلشراف إلمتثل ونتبع ننحن 
  

انظر الرسم البیاني . ( الوصول ومواقف السیارات طرقباستثناء الرسم تم تعیینھ فيكما  قد تستخدم أللعاب الكرة ساحة الراحة
  ).أعاله

  
  . الفصول الدراسیةندخل ثانيال على اثر الجرس ندخل مبنى المدرسة ، واألول ر الجرسعلى اث

  
، یة أو الدراجاتم الدراجات النارستخدعلینا ان ال ن) 17:15 حتي 13:30 و 12:00 حتي 7:20(خالل ساعات الدوام المدرسي 

  .مدرستنا داخل تزلجالوألواح أ
  

  .في األماكن المخصصة لذلك،  تزلجالوألواح الدراجات ، والدراجات نركن 
  

  . في األماكن المخصصة لذلك فقط تقاذف الثلجفي الشتاء ن

  فضاء ساحة الراحة للمدرسة  
) قواعد المدرسة :2انظر أیضا صفحة (

  مدرسة فضاء 
"Rebhügel"وحدودھا 

Haldenstrasse

B
e

rn
eg

g
w

e
g

  منطقة
ألعاب الكرة 

3

2

1

2

3

  الفصول الدراسیةممر 
اسیة واإلدارة الفصول الدر

المدرسیة، مدرسة العمل 
االجتماعي

   مؤقتممر
  المكتبة

الیدویة ورشة األعمال 
  لمنسوجات ل

 الحاسب اآللي

  ممر
  مطبخ المدرسة 

  الحضانة  
  الریاضة  

خدمات إدارة السكن والتكنولوجیا

1

منطقة إنشاءات
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ا البعضنمع بعضرسة ذھاب إلى المدال قواعد

  . أھدافنا المشتركةحقیقتمكن من تن حتى ساعدكننحن نرید أن .  عواقبالھ  والتعلیماتعدواقالالتعدي على 
  وعلى المدرسین والدیكم یعتمد علیكم، على. علق بالتجاوزاتتت مستویات 3من  تدابیر ذات مغزىوطورنا نظاما 

 وثیقة من یتطلب األمر .)حكم المخالفات ، والمشاكل السلوكیة(واقف المناسبة في كون قادرا على اتخاذ المتكأداة لوالمدربین 
  . المدرسین في كل مرحلةطرف

  
  !واصل --قواعد  تطبق الأنت: 0المستوى 
!كعلی و--المسؤولیة تقع على عاتق معلم الصف  : 1المستوى 

یجادوانتھاك إل أسباب ا عنمعكمسیبحث  ) مدرس أو أخصائي (ة القاعدة المدرس أو المدرستكممخالفكنتیجة ل
  .الحلول

  ).العمل في وقت الدرسعدم  في صورةاتخاذ إجراء عند (إذا لزم األمر وسیتم إبالغ اآلباء 
ویمكن بیان ذلك إذا لزم األمر مع المعلمین .  مشترك لبحث الحلول الجتماع والدیك او دعوة تك  دعو لمعلم الفصل/ك معلمیمكن ل

  . في الغرضمكن أن یتم عقد مكتوبی كماالمھنیین ، أو غیرھم من 
.تقییم المھارات االجتماعیة وأخالقیات العمل في شھادتكعلى ر یثتأ سیكون لذلكنتھاكات إلاتكررت إذا 

    . المسؤولیةیتحمل المجلس المدرسي : 2المستوى 
كما یمكن . یمكن لھا ان تستدعي والدیك لمحادثة. ادارة المدرسة ستتحرك. تصرفاتك لم تتحسن وھناك انتھاكات عدیدة من طرفك

.التدابیر الالزمة بشكل رسميولھا اتخاذ 
  

. المسؤولیةیتحمل المجلس المدرسي : 3المستوى 
  مجلس إدارة المدرسة سیتخذ مزیدا من اإلجراءات

وتبعا للحالة التي سیتم فیھا .  المدرسيعلى كل المستویات والخدمات االستشاریة والدعم المتاحة ، وال سیما العمل االجتماعي
  اجراءات إلىالوقت المناسب من اجل ان ال یلتجأ الدعم في  من قبل المدرسة من المنطقي أن یكونتقدیم  الدعم لك ولوالدیك

  ). مباشرة إلى أعلى(أخرى 
  

  اإلنترنت والبرید األلكتروني في المدرسة
  :المطلوب لدینا

  **لى الكمبیوتر او على النقال لتبقى مثالیا دون عنف ع** 
  ذات محتوى عنصریة ، حیة ، بامشروعة ، امواقع ذات طبیعة غیر   استخداماواختیارال یمكن  

  .فیعن او جنسي     
 ھذا المحتوىب تمنع رسائل البرید اإللكتروني.  

 غیر مسموح:
 إرسال سلسلة من الرسائل.  

    عاب وملفات الصوت والفیدیو من اإلنترنتتحمیل أو تثبیت البرامج واألل.  
  

„Rebhügel- اللباس في “
  3.منة من دون اي استفزازیجب ان نتصرف بلیاقة وان نرتدي لباسا محترما وغیر مثیر ، وان نحافظ على حیاة مدرسیة ا

  .لفصول الدراسیةل اللباس مناسباكون ویجب أن ی
  
  التعلیم الفني یحتاج الى قواعد ایضا 

  .، ترسل لكم من قبل المعلم المتخصص مباشرة وخطیا) وثائق خاصة/ تدریس مواد (انت ھناك  نرتیبات  خاصة ضروریة كلما ك
  
  
  
  
  

3§ 66 Abs. 2 VSV
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نحن ، الطالب والمعلمون ومقدمو الرعایة علینا احترام ھذه 
القواعد واالحتفاظ بھا

غیاب الرقابة
علیك مد ھذا الترخیص إلى أستاذ القسم والى ). وثیقة( لكنش ویجب أن یكون مبررا  یجب أن یسجل في ھذا اغیابكل . .1

وفي صورة غیاب وثیقة الترخیص بالغیاب أسبوعا بعد ذلك سیعد . ویتم ذلك في الحصة المباشرة للغیاب. اإلطار المدرس
.درسةوإذا تكرر ھذا التجاوز یقع إعالم إدارة الم. الغیاب غیر مبرر ویسجل في الشھادة

انظر (  على والدیك إمضاء ذلك في المكان المخصص لذلك مع تسجیل التاریخ ومدة الغیاب مبرر الغیابإذا حررت وحدك .2
  )المثال

تصرفك إزاء ھذا الغیاب حسن  و اتفاق مع اإلطار المدرسأيعلیك تدارك المادة التي تغیبت فیھا إذا لم یكن لدیك .3
  .سیجعلك تربح كثیرا

ئالغیاب المفاج.1

 اإلعالم من خالل الھاتف) او على والدیك(  ، علیك 10آخر وقت لإلعالم بالغیاب المفاجئ ھو وقت راحة الساعة   
  . وخالل الراحات7.25استقبال الھاتف قبل الدراسة الساعة . 044 454 22 30

  الغیابات الواضحة.2
واذا تكرر ھذا الغیاب بنفس السبب . مواعید الطبیب وطبیب االسنان تحدد بعد الدروس او خارج اوقات الدروس  - أ

  .ضرورة تقدیم اعتذار الغیاب لطاقم التدریس قبل یوم. یجب تعویضھا

) : بعد العطلة / ل بلیس مباشرة ق( ب من یومین فأكثر الغیا  -  ب

   من   قرار: اإلستثناء. (               في مثل ھذا الغیاب على والدیك وعلیك ان تضع طلبا قبل یومین امام مدرس الفصل

.علیك ایضا استعمال المطبوعة الخاصة بذلك والتي تطلب من مدرس الفصل).                        سلطة اعلى

  :ایضا قبل العطلة وبعدھا) مثال التربص ( الغیاب اكثر من یومین   -  ت

  وھنا ایضا   . ارة المدرسةمكتوب إلد) قبل اسبوعین على األقل(              في ھذه الحالة علیك وعلى والدیك تقدیم طلب 

  .             یتوجب استعمال المطلوعة الخاصة بذلك والتي یمكنك ان تحصل علیھا من مدرس الفصل

              عند الحصول على مكان تربص قد تصلك الموافقة قبل اسبوعین،  في ھذه الحالة علیك تقدیم الطلب مصحوبا   

  .            بموافقة الشركة

  .بل التغیبق        ویتحتم االستظھار بطلب الغیاب الموافق علیھ ومدد الغیاب المنتظرة لكل المدرسین     

  االسترخاص عن الدروس الخاصة.3
وبدون تفاھم مع . في ظرف اسبوعین على األكثر وترفقھا بشھادة طبیة.  ایضانشابة ذلك في ھذه الكتیجب علیك ك

  .لدروسالمدرس المختص یتوجب علیك حضور ا
  

  أیام جوكر
  2006 جوان 28لكنتون زوریخ بتاریخ ) VSV(القانون المدرسي للشعب     30 §

  .).ایام جوكر( دون االستظھار بترخیص  الحق في الغیاب یومین في السنة للطالب وللطالبة 1      
. ورة ان المدرسة تدرس نصف یومایام الجوكر مسبقا، كل طلب یعتبر یوما كامال حتى في صعلى الوالدین اعالن  3      

  .أخذ ال یمكن توفیرھاالجوكر التي ال تیام الوا



Seite 6 / 6 Schulhaus Rebhügel
Schulkreis Uto der Stadt Zürich

قرارات اجتماع رؤساء ورئیسات المدارس
 4.ي األقصىف یوما 14ایام الجوكر قبل من مدرس الفصل طلب الالوالدین على

 تدارك ما فاتھم من دروس اثناء الغیاببة مطالبون باتباع اوامر المدرسین في والطلالطالبات.

: Rebhügel  مدرسة السلوك المتبع في :توضیح
 ضمانا للنشاطات الخاصة مثل  ا األیام التي ال یمكن ان یؤخذ فیھا ایام الجوكروادارة المدرسة لھما ان یحددوالمدرسین

. والریاضیةوعیةبمدرسیة والمخیمات والمشاریع االسالالرحالت 

 طبقا (  في حساب ایام الجوكر دخلت  الاألعیاد المختلفةایامHandreichung BiD vom Juli 2005.(

  الجوكرایام . 1

:الطالب  \امضاء الطالبة  : الولي\امضاء الوالدین  :التاریح

  

  

:الرخصة \ مسإلا المادة المادة :الرخصة\ مسإلا ةصالرخ

KlL:

:الجوكرایام .2

:الطالب  \امضاء الطالبة  : الولي\امضاء الوالدین  :التاریح

  

:الرخصة \ مسإلا المادة المادة :الرخصة\ مسإلا ةصالرخ

KlL:

  

  

  . یوما14 اذا تزامن یوم الجوكر مع العطلة المدرسیة یجب اإلعالم قبل :انتبھ
  


