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 اتفاق تعاون

 اتالمدرسو  نوالمدرس

 

 .حةتاضمن اإلمكانيات الم الوقوف بجانبهوميذ لتبتشجيع ال ونلتزمين وكافة الموظفين، ين ، المدرسإ

 .الشعور بالراحة من لجميعا، وفقًا لمفهوم المدرسة ، إلى خلق مناخ تعلم إيجابي يمكن ونسعي لهم و

باحترام  التالميذ االخرينعلى نفسه ويتعامل مع  اليصبح معتمد ميذلتال أهدافنا الرئيسية هي تثقيف اإن 

 ثانوية. ال درسةمال االنتقال الى من المشاركة الفعالة في المجتمع و التلميذ لتمكينكما إننا نسعى 

 

والطقوس التي يجب  تصرفقواعد ال لى ترسيخع ميذلتاللدى  نعملفإننا لتحقيق هذه األهداف ، و

 هموالتعامل بشكل بنّاء مع نقد االولياءش مع النقل الكافي الوقت تخصيصكما نلتزم ب .االلتزام بها

 .الواقعي

 

  األولياء

 

 . المرسومة هدافاأل بمساعدة طفلنا والمدرسة على تحقيق  ملتزمونولياء األنحن ، 

 .نساعده على فهم الترتيبات المدرسية وااللتزام بها نحن / أنا

 :أن أساسا ضمنأ /نحن / أنا سوف نضمن

 على التفاعل مع جميع األشخاص المشاركين في الحياة المدرسيةنا / طفلي طفليحافظ  -

 ةتامراحة في إلى المدرسة بصحة جيدة و نا / طفليطفل يأتي -

 وجبة فطور صحية ومتوازنة همع نا / طفليطفل حضري -

ا راعتذحال غيابه ان نقدم اشعارا وافي  في الموعد المحدد والمدرسة جادا  الى نا / طفليطفل أتيي -

 على أبعد تقدير 8:00بحلول الساعة  يوم الغياب للمدرسة

 المطلوبة كتبه وأدواتهدائما  نا / طفليطفل يجلب -

الواجبات  كتيبو رسائلتقديم ال أال يغفل عنمنتظم وكامل و بشكلواجبه المنزلي  نا / طفليطفل يكمل -

  بعد أن يطلع عليها الولين درسيمال الى

على األقل مرة واحدة خالل  أتحرىن وأ والمدرسين اءليواال بين الدورية اللقاءاتأشارك في  و حضرأ-

 في الدراسة طفلي / طفلنامدى تقدم السنة الدراسية عن 

 

 

  



 

 مقدمة

 

مدرستنا هي مكان العمل المشترك للمدرسين والتالميذ والمشرفين ومقدمي الرعاية والسكرتيرات 

 دفانجاح النشاط المدرسي الهاوالعديد من الموظفين اآلخرين الذين يشاركون ويرغبون في 

 أن يكون العمل الجماعي ممتعاً ويؤدي إلى نتائجويجب أن يتميز تعاوننا باحترام اآلخرين. 

من  ميذاللتاالهدف األساسي لعملنا هو تمكين ان  ليصبحوا أشخاًصا مستقلين.  ميذاللتيجب تعليم ا

 الثانوية.  ةااللتحاق بالمدرسالنجاح و

 خرينالالمشاركة بنشاط في الحياة االجتماعية والتعامل مع ا رغبة فيال ميذللتا ىيجب أن يكون لد

 . ةمسؤوليبسلوك تشوبه روح ال

يجب تطبيق بعض القواعد  كما هو الحال في العديد من مجاالت الحياة األخرى، ذلك،من أجل تحقيق 

 .سةاوااللتزام بها. بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق أهداف الدر

 

 ةتلميذ/ ال تلميذال

 

 وأقدم لهم المساعدة دب مع جميع األشخاص في المدرسةأتعامل بأأنا  .1

 وامراألو تعليماتمتثل للأ .2

 واجبي المنزلي نجزأ .3

 أنقل رسائل الوالدين إلى اآلباء / المعلمين .4

 .زمالئي في المدرسة وكتب توادأ لىع حافظأ .5

 ذنإوال أغادرها اال ب المدرسةداخل أبقى  .6

 المدرسة التي تنظمها نشطةاستطاعتي في الفصل وفي األأشارك بقدر  .7
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