
 

 

 
 :طالبنا األعزاء الكرام و  أولياء األمور

انه سبحيل صالح لدينه ومجتمعه ومزود بالقيم اإلسالمية ومقتٍد بكتاب هللا جبناء  الشباب المسلم الكنديإن رسالة مدرسة   

 .والقوانين  بيق األنظمةتط حث أوالدهم علىنرجو من أولياء األمورومن أجل تحقيق هذه الرسالة ،  ورسوله وتعالى 

 

 أنظمة وقوانين المدرسة
  : :أوال  

 ال يُعتبر الطالب مسجالً ويفقد مكانه في حال عدم التسجيل على موقع المدرسة وفي حال   -1         

 .ي دفع القسط في بداية العام الدراسيالتأخر ف    

 . عاممن كل ( أوكتوبر) أولتشرين  30يجب أن تكون جميع األقساط مسددة قبل   - 2         

 .تأخيررسوم $ 05في حالة التأخر في الدفع عن التاريخ المذكور يُغرم كل طالب            

 . ألي سبب كان  الدوامبداية من  رأكثبعد أسبوعين أو  سترجاعلإل ةغير قابل الرسوم المدفوعة     -3        

  دفوع سحب القسط الم ألهليحق ل في حال انسحاب الطالب من المدرسة خالل العام الدراسي ال - 4        

 .الرسوماألسبوع األول النسحابه وإال سيضطر ولي األمر لدفع كافة  فياإلدارة ويجب إعالم    

 سماع إحدى محطات اإلذاعة الرجوع لموقع المدرسة أو في حال حدوث عاصفة ثلجية يرجى  -  0       

  .المدرسةللتأكد من إغالق  بداية العام الدراسيتحددها المدرسة في  التي             

 .(الدراسيفي بداية العام  تُرسل لألهلإلكترونية اإلدارة المحطات اإلذاعية في رسالة  تحدد)              

 . قوانينالأو عدم اإللتزام ب و سوء الخلقأطالب من المدرسة في حال اإلهمال في الدراسة يحق لإلدارة فصل ال  :مالحظة 

  .المدفوعةلألهل استرداد األقساط  الطالب وال يحق يتم فصلله  إنذارات ثالثبعد توجيه                   

 :يمنع القيام بما يلي : ثانياً 

 .مقاطعة المعلمة أثناء الشرح .1

 (.بما فيها العلكة)األكل داخل الصف أو في الممرات  .2

 .واالستهزاء باآلخرينإثارة الفوضى   .3

 .خرينأغراض اآلبالعبث   .4

 .متحاناتممارسة الغش في اإل .0

 .الدخول أو الخروج من الصف دون استئذان .6

 .مقنعسبب التغيب عن تقديم االمتحانات دون إذن مسبق و .7

 .خرينآلاخصوصية التعّدي على  .8

 .توزيع منشورات داخل المدرسة بدون إذن مسبق من اإلدارة .9

 ،  الدوام الرسميعند نهاية الب بأخذ الطالتأخر   .15

 .إحراج دون  تأخير دقيقةدوالر عن كل  (1)يجب دفع مبلغ وقدره و 

 إال في حاالت الضرورة القصوىقبل انتهاء الدوام الخروج من المدرسة   .11

 .اإلدارةيكون ذلك عن طريق حضور األهل ألخذ ولدهم باكراً  تواجد األهالي في ممرات المدرسة وفي حال  .12

 ، الغياب الكثير وخاصة أثناء فترة االمتحانات إال ألسباب قاهرة  .13

  .االمتحانقد الطالب فرصة إعادة تبرير يف وفي حال الغياب بدون 

 .الجديدأن يقدم امتحان سبر معلومات في بداية العام الدراسي ويجب على كل طالب غاب عن االمتحان األخير 



 

 حترام القوانين واألنظمة المدرسيةا :ثالثاً 

بالثياب الساترة والنظيفة وتجنب لبس المالبس الضيقة والقصيرة التي ال تغطي ى المدرسة التقيّد بالحضور إل  .1

  .الركبة

 .المدرسةتي بعمر العشر سنوات وما فوق ارتداء الحجاب األبيض داخل الطالبات اللوا يجب على جميع .2

 .هاطالئسة وعدم وضع المكياج على الوجه وكذلك يجب تقليم األظافر وعدم الوضوء قبل الحضور للمدر .3

 (.خاص للذكور ) االمتناع عن لبس الحلي والمصنوعات الفضية والذهبية   .4

 : صباحاً، و ينتهي كما يلي  15:55بدوام المدرسة الذي يبدأ الساعة  االلتزام .0

  3:10الساعة : يدي البراعم والروضة والتمه                            

  3:25الساعة : األول والثاني                                                

  3:35الساعة : الثالث وما فوق                                              

 إلى المدرسة وسيتم إغالق األبواب جميعها  01:01يمنع دخول الطالب بعد الساعة  .6

 .ويعود الطالب المتأخر إلى بيته ، الوقت الطالب بعد هذا  غير مسؤولة عندارة اإلو

يمنع أخذ الطالب قبل انتهاء الدوام وفي حال وجود ظروف خاصة يتم إعالم اإلدارة مسبقاً من أجل تحضير   .7

 .الطالب على الوقت المحدد 

 .االلتزام بالهدوء والنظام العام خالل التواجد في المدرسة  .8

 احترام القوانين الصفية  .9

 .في صالة الطعام  عند الشراءالوقوف بانتظام  .15

  . تبريرالعلى األهل وفي حالة الغياب يجب ،  رن عذعدم الغياب بدو .11

 الصور والمجالت، كاميرات التصوير،  ) س لها عالقة بالعملية التربويةعدم إحضار األشياء التي لي .12

 (.أجهزة الكمبيوتر الصغيرة ، الخليويةالتلفونات 

  .ليوم الدراسي من قرطاسية وكتباحضار كل ما يلزم إ  .13

  تالماع مشرفات، إداريات، معلمات،المدرسة من  العامالت فياحترام جميع  .14

    متابعة الواجبات عن طريق البريد اإللكتروني بين األهل والمعلمة واالطالع على أوراق  .10

 .توقيعهااالمتحانات والشهادات ثم إعادتها للمعلمة بعد         

 (تبديلهادوالر ليتم  01كل طالب أضاع أو أتلف شهادته أثناء العام الدراسي بمبلغ  يغرم) .16

 .لمقابلتهاعند ضرورة مناقشة أمر ما مع معلمة الصف يرجى االتصال باإلدارة لترتيب موعد  .17

 .هااإلدارة ترحب وتتعاون مع األهل في حل أية مشكلة تواجه الطالب لذا نرجو إعالمنا في حال وجود .18

 

 :الحفاظ على ممتلكات المدرسة والنظافة العامة : رابعاً 

 القاء النفايات في سلة المهمالت واالهتمام بنظافة الفصول والمبنىو والنظافة بشكل عامالمحافظة على البيئة   .1

 .المحافظة على نظافة الجدران والمقاعد وعدم العبث بهما  .2

 .استخدام الحمامات بشكل حضاري والحفاظ عليها  .3

ا وتجليدها بغالف ونظافته درسةكتب المواالهتمام ب المحافظة على األدوات والكتب والدفاتر وعدم إهمالها أو رميها .4

 .دوالر ثمن كل كتاب يتلف أو يضيع 25 ويغرم الطالب بدفع مبلغ .نايلون شفاف 

 المحافظة على ممتلكات المدرسة ومرافقها من   .0

 (  ومداخل المدرسة  –ساحة المدرسة  –راحيض الم –صالة الطعام  – ممرات  – صفوف)

 .من مرافق المدرسة  ما يتسبب الطالب في تخريبهتكلفة تصليح بدفع يتكفل األهل  .6

 



 :نرجو االلتزام بما يلي  :إرشادات وتوجيهات: خامساً 

 .تناول وجبة اإلفطار قبل الحضور إلى المدرسة .1

     .وأداء الواجبات المنزليةراجعة الدروس مفعالة في غرفة الصف والحرص على المشاركة ال .2

  .انتهاء الحصة  عندالخروج مع المعلمة وإلتزام الهدوء   .3

 .ومناسباتهاالمشاركة في نشاطات المدرسة  .4

 .الالئق المدرسة بالشكلاإلسهام في إظهار  .0

 ل مشاك ةوعدم إحداث أي واألخالق الحميدةباألدب  التزام الطالب .6

 ..البعض مالطالب مع بعضهتعامل  انتقاء األلفاظ اللبقة في .7

 .الدوامات األجنبية خالل اللغتجنب استعمال   .8

 تفقّد الطالب لجميع أغراضه الشخصية وأخذها معه عند نهاية الدوام ألن اإلدارة غير مسؤولة  .9

 . عن ضياع أي منها     

 

 

 بالتعاون والتنسيق بين إدارة المدرسة واألهل نقترب من تحقيق الهدف األول للمدرسة وهو مصلحة الطالب

  

 .القراءة والفهم أتعهد بااللتزام بالبنود الواردة في هذه الوثيقةبعد 
 


