الالئحت السلىليت
أبىظبي حسامس سكىل (لندا)
مقدمه:
ً
ً
لخدلُم أَضاف مضعؾت أبىقبي حغامغ ؾيىٌ ً ،خىحب أن ًيىن الؿلىن ؤلاًجابي نىطغا أؾاؾُا مً أحل جىفحر بِئت
حهلُمُت فهالت وجىفحر هخائج حهلُمت طاث حىصة نالُت  ،لظلً حصجو أبىقبي حغامغ ؾيىٌ الؿلىن والخطغف ؤلاًجابي ،
وبها حهخمض اإلاضعؾت نلى أؾـ اللىانض الؿلُمت لهلىم التربُت.
ً
ًخم جىغُذ جلً الخطغفاث والؿلى هُاث ؤلاًجابية للؿالب وخثهم نلى جؿبُلها  ،فُطبذ الؿالب وانُا لػغوعة الخلُض
َم جؿبم الالئدت الؿلىهُت نلى حمُو مجاالث
بها وبظلً لخأهُض خغص اصاعة اإلاضعؾت ٌجيهئة الؿالب ٌجدلُم إ هجاػاث .
َا
اإلاضعؾت وحمُو ألاوشؿت اإلاخهللت ب .
ً
ؽًدخاج الؿالب يحر اللاصعًٍ نلى إقهاع الؿلىن ؤلاًجابي إلى مخابهت نضة إحغاءاث واحخُاػ اإلاؿخىٍاث اإلاىاؾبت  ،نمىما
جلو مؿؤولُت الخصحُذ مً كبل مضعؽ الطف الظي ًضعؽ فُه الؿالب .وًمىً أن ًخم الخصحُذ ؤلاًجابي للؿلىن مً
زالٌ أؾالُب مخهضصة مثل نضم زغوحه للملهب في فترة الاؾتراخت أو اهخكاعٍ لفترة ما بهض اإلاضعؾت  .وفي خاٌة جأزحرٍ
ً
بهض الضوام اإلاضعس ي ًخم إبالى أولُاء ألامىع مؿبلا.
اؾخمغاعٍت الؿلىن والخطغفاث يحر الالئلت أوالخؿحرة كض جؤصي إلى إخالت الؿالب إلى إصاعة اإلاضعؾتً .لىم مؿانض مضًغ
وحىص
اإلاضعؾت بػغوعة جؿبُم أؾالُب إغافُت إلاؿانضة الؿالب نلى إقهاع الؿلىن الجُض .وٍمىً أن ٌشمل طلً
الؿالب زاعج الفطل بغكابت هائب اإلاضًغ ( فطل صازلي ) أو الفطل زاعج اإلاضعؾت إلاضة مدضصة أو ًلغع مضًغ اإلاضعؾت
جؿبُم أؾلىب أشض طاث نىاكب وزُمت .
جًون زابذة وناصٌٌ ومؿخمغة وواضح ة ومو
إن أي إحغاءاث جأصًبُت حؿخسضم إلاهالجت ؾىء ؾلىن الؿالب ًجب أن
الالتزام بلىاهحن مجلـ أبىقبي للحهلُم وكىاهحن صولت ؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة وؾُاؾاتها ولىائدها .هما ًجب أن ًيىن
ً
ؤلاحغاء الخأصًبي وفلا لؿبُهت الؿلىن الـلبي ومؿخىي اإلاسالفت اإلاخهللت بالؿلىن .ؾىف جؤهض الهُئت الهاملت في اإلاضعؾت
بأن الؿالب جىفغ لهم الفغص اإلاىاؾبت للهمل بشيل إًجابي كبل إخالخه لئلحغاء الخأصًبي.
إن َضف اإلاضعؾت َى جىفحر بِئت إًجابُت ٌؿخؿُو فحها الؿالب حهلم اإلاماعؾاث الخأصًبًت الظاحية .
الالئحت السلىليت :

إن مضعؾت أبىقبي حغامغ ؾيىٌ ججغي فحها نملُت الخهلم في بِئت حهاوهُت حؿانض نلى جلىٍت الىمى الجؿمي والهللي
واٌهفس ي ليل ؾالب.
ومً أحل طلً ،فئهه مً اإلاهم أن ًلىم ول واخض مً آلاباء والؿالب واإلاضعؾحن لضي مضعؾت أبىقبي بخلضًغ أَمُت الخهاون
في المحخمو إلاا فُه الخحر واٌعفاَُت ٌلجمُو وحهؼٍؼ اإلاؿخىٍاث الخهلُمُت.
ومً أحل جدلُم َظا الهضف ،حشيل الالئدت الؿلىهُت حؼء ال ًخجؼأ مً الفلؿفت الخهلُمُت وبغامج مضعؾت أبىقبي
حغامغ ؾيىٌ نلى الىدى الخالي -:
إحساءاث حشجيع السلىك ؤلاًجابي
جىفغ مضعؾدىا البرامج وألاوشؿت التي حصجو نلى بِئت إًجابُت ومبؿؿت ؾىاٌ الؿىت ألاواصًمُت .هما هأمل أن َظٍ البِئت
ؤلاًجابُت ال حؿىص في اإلاضعؾت فدؿب ،بل زاعج اإلاضعؾت أًػا في اإلاجخمو واإلاجزٌ.
ومً أمثلت َظٍ البرامج وألاوشؿت ما ًأحي :
 - 1بغهامج عٍاصة الؿالب .
 - 2هكام الؼمالت.
 - 3جلضًغ الؿلىن ؤلاًجابي للؿالب .
 - 4إجاخت الفغص لالشتران في ألاوشؿت الغٍاغُت مثل هغة اللضم وهغة الؿلت وهغة اإلاىاوعة وألاوشؿت اإلاطاخبت
للمىاهج الضعؾُت مثل الؿباخت وحؿلم الجباٌ ..الخ
 - 5ألاوشؿت اإلاضعؾُت اإلاخهللت بمىغىم مهحن .
 - 6الاخخفاٌ باإلاىاؾباث الخاضت مثل ( أًام الهُض الىؾني ،نُض ألاغحى ،نُض الفؿغ ،عأؽ الؿىت الهجغٍتً ،ىم
اٌنلم، ،ؤلاؾغاء واإلاهغاج ،عمػان ..الخ)
 - 7مشاعهت الؿالب في الحفالث اإلاىؾُلُت ونغع اإلاىاَب.
 - 8نغع أنماٌ الؿالب في الطف واللاناث والبهى.
 - 9اإلاىاؾباث الخاضت مثل ( اللُلت الثلافُت والخؿابت ومهغحان الهلىم ..الخ)
- 10ؤلاطانت الطباخُت الُىمُت مو إوشاص الؿالب للوشُض الىؾني .
- 11اشتران الؿالب باألوشؿت اإلاخىىنت بهض الضوام اإلاضعس ي.
- 12مشاعهت أولُاء ألامىع  ( :مجلـ ؤلاؾدشاعاث اإلاضعس ي ،الغخالث اإلاُضاهُت ..الخ )
- 13الخهلُم الىاضح واإلافؿغ للؿلىن الاحخماعي ؤلاًجابي.
 -1الخعاون واإلاسؤوليت

ً ً
جخىكو اإلاضعؾت مً ول ؾالب أن ًخهاون حهاوها جاما مً زالٌ جدمل اإلاؿؤولُت مً زالٌ الاؾخهضاص ,والحػىع واإلاشاعهت
صازل الطفىف.
مما ًلخض ي إقهاع الاَخماماث باخخُاحاث الًحر إلاخابهت صعاؾاتهم بضون الخضزل  ،والخطغف بؿغٍلت مىاؾبت في اإلاضعؾت
صازل وزاعج الطف واخترام ؾلؿت وضالخُت اإلاضعؾحن ويحرَم مً أنػاء الهُئت الهاملت.
 -2الصي السسمي اإلادزس ي
ًخيىن الؼي الغؾمي للمضعؾت مً كمُظ بىلى أبُؼ  AGSمو الُاكت وبىؿلىن أؾىص  AGSوألاخظًت الؿىصاء .في ضفىف
التربُت اٌعٍاغُت ًجب نلى الؿالب أن ًلبؿىا حي شحرث  AGSبضون الُاكت ،وؾغاوٍل عٍاغُت ؾىصاء أو شىعث  AGSأؾىص
اللىن  .وفي خاٌ نضم لبـ الؿالب أخظًت الهضو الؿىصاء لطفىف التربُت اٌ عٍاغُت ً ،جب نلحهم حًُحرَا في الطف
الغٍاض ي الخالي .وفي أًام الخمِـ ًجىػ للؿالب لبـ حي شحر ث  AGSأػعق ،أزػغ ،أخمغ أو أؾىص والخاضت بالفغق
الغٍاغُت .
حشترؽ اإلاضعؾت لبـ الؼي الغؾمي في حمُو اإلاىاؾباث اإلاضعؾُت والفهالُاث الغٍاغُت ما لم ًؤمغ الؿالب بسالف طلً.
ً
ًجب أن ًيىن الؼي الغؾمي هكُفا في حمُو ألاوكاثً .خىكو مً الؿالب لبـ الؼي الغؾمي مً وإلى اإلاضعؾت  ،و باليؿبت
للؿالب الظًً ًدػغون للمضعؾت بؼي يحر مىاؾبً ،خم الاجطاٌ بطويهم إلخػاع الؼي الغؾمي المؾلىب .
 -3السلىك الشخص ي
إهه مً الػغوعي أن ًؿىع الؿالب اخترام الظاث هأفغاص وهؿالب في اإلاضعؾت .لظلً جلخض ي اإلاضعؾت مً الؿالب أن
ًخطغفىا مو أهفؿهم في حمُو ألاوكاث بؿغٍلت حهؼػ ؾمهتهم وؾمهت آلازغًٍ  ،ال جخماَل مضعؾت أبىقبي حغامغ نً أي
ؾلىن مسالف مثل الاؾدبضاص واؾخهماٌ اللًت البظًئت أو الؿغكت أو الدؿبب في إًظاءالًحر.
 -4احترام اإلامخلكاث
مىافلت الؾخهماٌ
بما أن الاخترام للًحر ٌشمل مهالجت ممخلياتهم بؿغٍلت ؾلُمتً ،خىكو مً الؿالب الحطىٌ نلى
أيغاع الؿالب آلازغًٍ وَظا ًؿبم بشيل نام بًؼ الىكغ إطا واهذ اإلامخلياث جسظ فغص ما أو ًسظ اإلاضعؾت أو
اإلاجخمو.
ال ًجىػ للؿالب إخػاع ألاشُاء الثمُىت إلى اإلاضعؾت  ،نضا ما هي مؿلىبت لؤلوشؿت ألاواصًمُت واإلاطاخبت للمىاهج
الضعاؾُت.
 5الاشتراك
حهغع أبىقبي حغامغ ؾيىٌ ؾلؿلت مً ألاوشؿت اإلاطاخبت للمىاهج الضعاؾُت وأوشؿت ما بهض الضعاؾت خؿب جلضم
الؿىىاث .ال ًلضع الؿالب نلى الاشتران في حمُو ألاوشؿت ولىً ًجب نلحهم الاشتران في أهبر نضص ممىً مً جلً
ألاوشؿت هما ًجب نلحهم حصجُو هكغائهم نلى الاشتران.

 -6الالتزام
نىضما ًلخدم الؿالب في فغٍم اإلاضعؾتً ،جب نلُه اللبىٌ بجمُو الالتزاماث اإلاخهللت بخلً الهػىٍت .ووهخبر اإلاىكف الًحر
مؿؤوٌ ًضٌ نلى كلت الاخترام للًحر.
 -7الحضـىز
جخىكو اإلاضعؾت مً الؿالب الالتزام ببهؼ اإلاؿؤولُاث اإلاخهللت بوحىصَم في اإلاضعؾت  ،ال ًجىػ للؿالب مًاصعة مبنى
اإلاضعؾت ألي يغع زالٌ ألاوكاث اإلاضعؾُت بضون الحطىٌ نلى إطن للخغوج مً مىخب الؿىغجاعٍت .
ًجب نلى الؿالب الحػىع في حمُو أًام الضوام الغؾمي للمضعؾت ٌؿدثنى يُاب ألاًام اإلاغغُت للؿالب خُث ًُؿلب
ً
ً
مىه ؾلب ؤلاحاػة زؿُا والحطىٌ نلى اإلاىافلت مؿبلا .ونىض يُاب الؿالب ًخم إبالى إصاعة اإلاضعؾت في الؿانت 8:15
ضباح ًىم يُابه .وفي خاٌ جىغع الًُاب ًؿلب جىكُو ولي ألامغ وجترن مو مضعؽ الفطل وٍخم خفكها في ملف زاص بأًام
يُاب الؿالب .
ً
وباليؿبت للؿالب الظًً ًخأزغون ضباخا في اٌخػىع للمضعؾتً ،جب نلحهم مغاحهت واوهتر الاؾخلباٌ للحطىٌ نلى " إطن
جأزحر" وجلضًمه إلاضعؽ الفطل  .وفي أي خاٌ مً ألاخىاٌ ،ال ٌؿمذ ألي ؾالب بالضزىٌ إلى الطف بضون ؤلاطن الغؾمي
للخأزحر .
السلىك اإلاخعلق بحافلت اإلادزست
الؿائم ومشغف الحافلت َما اإلاؿؤوالن نً الحافٌة اإلاضعؾُت مؿؤولُت واملت.
 - 1الامخثاٌ ألوامغ وحهلُماث مشغف الباص والؿائم .
 - 2الالتزام بالىكذ .خُث ال حؿخؿُو اٌخافلت الاهخكاع .
 - 3الىالم مو الؿائم فلـ نىض الػغوعة .
 - 4الالتزام باإلالهض اإلاسطظ لً مً كبل مشغف الحافلت.
 - 5اؾخهماٌ اللًت اإلاىاؾبت أزىاء الجلىؽ في اٌخافلت بضون الخيلم بطىث مغجفو .
 - 6الؿحر في الحافلت بهضوء.
 - 7الالتزام باإلالهض أزىاء ؾحر اٌخافلت.
 - 8اخفل الىىافظ مًللت إال إطا ؾمذ ؾائم الحافلت بًحر طلً.
 - 9خفل حؿمً اليامل صازل الحافلت.
- 10ال ًجىػ عمي أي ش يء زاعج اٌخافلت أو مً زالٌ الىىافظ.
ً
- 11نىض جدغن اٌخافلت ،اخفل ممص ى اٌخافلت زالُا في حمُو ألاوكاث .
- 12في خاٌ نضم وحىص عضُف حاهبي ،ؾغ نلى الجاهب ألاٌؿغ للؿغٍم نىض اإلاص ي مً وإلى اإلاىكف .ال ًجىػ الىكىف
أو اللهب نلى الؿغٍم أبضا أزىاء اهخكاع اٌخافلت.

ً
ً
- 13ال ًجىػ نغكلت ممص ى الحافلت اإلاضعؾُت ولُا أو حؼئُا مً كبل أي شخظ بجلىؾه بأؾلىب ًمخض حؿمه أو أي
حؼء مً حؿمه إلى زاعج اإلالهض إلى اإلامص ى.
- 14جىاوٌ الؿهام والشغاب صازل اٌخافلت خؿب حهلُماث مشغف الحافلت.
مالحظت :حسب سياست الالئحت السلىليت للمدزستً ،مكن أن ًفقد الطالب امخياشاث حسهيالث النقل بالحافلت إلادة
قصيرة أو طىيلت ،في حال الافخقاز إلى السلىك الحسن داخل الحافلت.
مسخىياث ؤلاحساءاث الخأدًبيت
َىان زالر مؿخىٍاث جلغَا اإلاضعؾت للُاؽ ؾلىن الؿالب الًحر الئم :
ًلخض ي ول مؿخىي مً الؿلىن إحغاءاث جأصًبُت مسخلفت لخصحُذ ؾلىن الؿالب .و جيىن الاؾتراجُجت اإلاؿبلت إلاؿخىي
الؿلىن مىاؾبت إلاؿخىي اإلاضعؾت ونمغ الؿالب وحيؿهَ/ا.
مسخىي سىء السلىك
اإلاسخىي ألاول
الؿلىن الظي ًدؿبب إلػناج اٌحهلم أو الخهلُم
ًمىً أن ٌشمل ؾلىن اإلاؿخىي ألاوٌ ما ًلي بضون خطغ:
 الخأزـغ.
 الًُاب بضون نظع.
 نضم إخػاع الىخب واإلاخؿلباث الالػمت .
 الؼي الغؾمي اإلاضعس ي الًحر صحُذ (بما في طلً الؼي الغؾمي الخاص بالتربُت اٌعٍاغُت )
 الخطغف الهىُف.
 ؾلىن مؼعج في الطف الضعاس ي واإلاضعؾت.
 اؾخهماٌ الهاجف اإلاخدغن أزىاء الضوام اإلاضعس ي,.
 نضم جؿبُم الالئدت الؿلىهُت ٌإلاضعؾت صازل الطف الضعاس ي واإلامغاث ومُضان اللهب والحافلت
 نضم الاخترام لؿلؿاث اإلاضعؾت وأنػاء الهُئت الهاملت وأوامغ اإلاضعؾحن واإلاىقفحن
 اللهجت الخهؿفُت أو الًحر مىاؾبت.
 اٌجدضر مو آلازغًٍ أزىاء وكذ الضعاؾت بمىاغُو ال جخهلم بالضعؽ.
اإلاسخىي الثاني
الؿلىن الظي ًؼعج نملُت الخهلم والخهلُم بضعحت أهبر مً ؾلىن اإلاؿخىي ألاوٌ

هما ٌشمل َظا اإلاؿخىي إغغاع اإلامخلياث والخطغفاث التي جؤصي إلى ؤلاًظاء الجؿمي أو الهللي ألهفؿهم أو لًحرَم.
ٌشمل الؿلىن مً اإلاؿخىي الثاوي ما ًلي بضون خطغ:
 مسالفاث اإلاؿخىي ألاوٌ بطىعة مهخاصة .
 نضم الاخترام لؿلؿت اإلاضعؾت وأنػاء الهُئت الهاملت .
 الخضزحن .
 الخهضي .
 اؾخهماٌ الهىف نىض اللهب .
 السخغٍت مً آلازغًٍ.
 اللًت الخهؿفُت أو الًحر مىاؾبت.
 اإلاشاحغة.
 الاؾدبضاص.
 الؿغكت
 الخضمحر
 الخغوج مً اإلاضعؾت بضون مىافلت.
 خُاػة أو مشاَضة اإلاىاص الفاخشت.
 اٌيش في الامخداهاث أو الخلىٍماث الضوعٍت .
 جىفحر اإلاؿدىضاث المػوعة مثل جىكُو الغؾائل بضون مهغفت ولي ألامغ .
 الؿلىن اإلاؼعج في الحافلت اإلاضعؾُت – عاحو ؾلىن الحافلت
 جطغفاث مؼعجت وزؿحرة .
إلاسالفاث اإلاؿخىي الثاوي اإلاخهللت بالخضمحرٌ ،هخبر آلاباء مؿؤولحن نً صفو حمُو أو حؼء مً جيالُف الخصحُذ وجطلُذ
أي أغغاع أو جلف إلامخلياث اإلاضعؾت اإلادؿببت مً كبل الؿفل أو جطغفاث الؿفل ( .عاحو إحغاءاث إبالى ألاغغاع اإلاخهمضة
و/أو ؤلاجالف إلامخلياث اإلاضعؾت ،هما في أصهاٍ).
اإلاسخىي الثالث
الؿلىن والخطغفاث التي حؿبب ؤلاضابت الجؿضًت للؿالب آلازغًٍ والهُئت الهاملت في اإلاضعؾت ويحرَم.
في بهؼ ألاوكاثً ،مىً أن جيىن جطغفاث وؾلىن َظا اإلاؿخىي مسالفت للىاهحن صولت ؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة.
ٌشمل ؾلىن اإلاؿخىي الثالث ما ًلي بضون خطغ:

 مسالفاث اإلاؿخىي الثاوي بطىعة مهخاصة
 الخهضي (الجؿمي و/أو الشفىي)
 جىػَو مىاص الفاخشت أو اإلاشاعهت فحها مو الًحر.
 ؤلاغغاع اإلاخهخمض أو إجالف ممخلياث اإلاضعؾت أو اإلامخلياث الصخطُت للًحر.
 خػىع اإلاضعؾت جدذ جأزحر اإلاىاص الًحر شغنُت .
 خُاػة أو بُو ألاؾلحت /أو اإلاخفجغاث .
 اؾخهماٌ/خُاػة أي مىاص يحر كاهىهُت أو يحر مىاؾبت.
 جباصٌ أي مىاص يحر مىاؾبت أو ضىع ..الخ.
 اعجياب ألافهاٌ الخؿحرة التي حشيل مسالفت للىاهحن صولت ؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة .
إلاسالفاث اإلاؿخىي الثاوي اإلاخهللت بالخضمحرٌ ،هخبر أولُاء ألامىع مؿؤولحن نً صفو حمُو أو حؼء مً جيالُف الخصحُذ
وجطلُذ أي أغغاع أو جلف إلامخلياث اإلاضعؾت اإلادؿببت مً كبل الؿفل أو جطغفاث الؿفل.
اإلاعالجاث الخأدًبيت (غير شاملت)
معالجت اإلاسخىي ألاول:

ً
ً
ٌ هؿي اإلاضعؽ الؿالب إهظاعا شفىٍا بشأن ؾىء الؿلىن .
ً لىم اإلاضعؽ بخضوًٍ جطغفاث الؿفل في جلغٍغ ( ملف اإلاهلم أو باوع ؾيىٌ)
ً
ً لىم اإلاضعؽ بخظهحر الؿالب شفى اي بشأن الؿلىن اإلاىاؾب .
ً خت إإداز ال ت إإرازاث شفىيت ققل إزسال إإراز خطي إلى اإلاملزل.
 معالجت اإلاسخىي الثاني:
ً خم إخالت الؿالب إلى ؤلاصاعة .
ً لىم اإلاضعؽ بخضوًٍ جطغفاث اٌؾالب في جلغٍغ ( ملف اإلاهلم أو باوع ؾيىٌ)

معالجت سلىك اإلاسخىي الثالث:
ً خم مغاحهت أولُاء ألامىع.
ً غؾل إهظاع زؿي إلى اإلاجزٌ وٍؿلب جىكُو ولي ألامغ.
ً خم إخالت الؿالب إلى ؤلاصاعة .
ً لىم اإلاضعؽ بخضوًٍ جطغفاث الـالب في جلغٍغ ( ملف اإلاهلم أو باوع اؾيىٌ) .

الطالب ذوي الاحخياحاث الخاإت
ًؿلب مً الؿالب طوي الاخخُاحاث الخاضت اجبام هفـ ألاهكمت اإلاضعؾُت مثل هكغائهمً .مىً أن ًدخاج الؿالب طو ي
الاخخُاحاث الخاضت إلى مؿانضة أهبر في الخهلم ومخابهت كىاهحن اإلاضعؾت.
ً
الؿالب طوي الاخخُاحاث الخاضت ال جفغع نلحهم نلىباث أشض ألؾباب ؾىء الؿلىن .إطا وان ؤلاحغاء الخأصًبي غغوعٍا،
ً
ًخم جىفُظٍ وفلا لئلحغاءاث الخأصًبُت الخاضت باإلاضعؾت.
ًلغع فغٍم صنم البرامج ما إطا وان ؾلىن الؿفل مً حغاء الحاحت الخاضت لضًه .زم ًلىم فغٍم صنم البرامج ومو صنم
مشغف الخهلُم الخاص ؤلاكلُمي بـ:
 إحغاء جلُُم ؾلىن وقُفي لخلغٍغ ما إطا ًدخاج لخؿىٍغ وجؿبُم زؿت مهالجت ؾلىن.
 مغاحهت زؿت مهالجت الؿلىن ،إطا جم جؿىٍغَا ،وحهضًلها خؿب الالػم للخهامل مو الؿلىن الخاص ،إن لؼم
ألامغ
 صنم نىصة الؿالب إلى اإلاضعؾت ،ما لم ًىافم ولي ألامغ أو عئِـ الخهلُم الخاص في اإلاىؿلت نلى هلله إلى مضعؾت
أزغي أو وحىب جغجِباث حهلُمُت بضًلت .
عاحو هخِب إحغاءاث الىلل إلاجلـ أبىقبي الخهلُمي
إحساءاث الفصل اإلاؤقت وؤلاخساج :
الفصل اإلاؤقت
كبل الىكغ إلى الفطل اإلاؤكذ ً ،جب أن ٌهخبر أن الؿلىن مً ؾلىن اإلاؿخىي الثالث و ًجب أن ًيىن لضي اإلاضعؾت جاعٍش
مؿدىضي لىكائو ؾىء الؿلىن وبُاهاث مهالجت الؿلىن التي جم جؿبُلهاً .خم هلل السجل اإلاؿدىضي مو الؿالب إلى أي
مضعؾت حضًضة وجدخفل اإلاضعؾت بيسخت مجها.
كبل جؿبُم الفطل اإلاؤكذً ،جب نلى اإلاضعؾت إحغاء جدلُم ناصٌ ومؿدىضي نً الؿلىن.
خطىاث الفصل اإلاؤقت
ً - 1خم الفطل اإلاؤكذ للؾالب مً اإلاضعؾت فلـ بىاؾؿت مضًغ اإلاضعؾت أو هائبه .
ً - 2جب أن جيىن لضي اإلاضعؾت أصلت مؿدىضًت نلى ؾلىن الؿالب لضنم الفطل.
ً
ً - 3جب نلى مضًغ اإلاضعؾت أو هائبه ؤلابالى إلى آلاباء أو أولُاء ألامىع مباشغة (أو بىاؾؿت الهاجف أو شخطُا) نً
ؾلىن الؿالب كبل جىكُو نلىبت اٌفطل اإلاؤكذ .
ً - 4جب نلى مضًغ اإلاضعؾت أو هائبه ملئ هخاب إشهاع ا لفطل اإلاؤكذ وإعؾاله مباشغة إلى آلاباء أو ًجب اؾخالمه مً
كبل آلاباء مً اإلاضعؾت.

ً - 5خم إعؾاٌ وسخت نً هخاب إشهاع اٌفطل إلى اإلاىحه ؤلاعشاصي في اإلاضعؾت.
ً - 6خم الاخخفاف بيسخت نً هخاب إشهاع الفطل في ملف الؿالب.
ً
ً - 7بضأ هفاط اٌفطل اإلاؤكذ انخباعا مً الُىم الخالي للغاع اٌفطلً .بلى الؿالب في اإلاضعؽ ة في الُىم الظي اجسظ
فُه كغاع اٌفطل  .ولىً ال ًمىىه الضزىٌ إلى الفطل الضعاس ي وٍلىم بأصاء نمله جدذ إشغاف اإلاىحه اإلاؿدشاع
أو اإلاضعؽ اإلاغشح.
 - 8ال جخجاوػ مضة اٌفطل اإلاؤكذ زمؿت أًام .
ً - 9جب جؼوٍض الؿالب ببرهامج اؾخمغاع الضعاؾت إلجمامٌ زالٌ مضة اٌفطل اإلاؤكذ.
ً- 10خم نلض احخمام الهىصة إلى اإلاضعؾت في أكغب وكذ وخؿب كغاع اإلاضعؾت (ال ًخجاوػ زالزت أًام بهض اٌفطل ).
ً- 11جب نلى الؿالب وآلاباء و/أو أولُاء ألامىع خػىع احخمام الهىصة للمضعؾت كبل إلًاء اٌفطل اإلاؤكذ .
- 12في خاٌ فشل احخمام الهىصة إلى اإلاضعؾتً ،دم إلاضًغ اإلاضعؾت أو هائبه جمضًض اٌ فطل اإلاؤكذ إلاضة ال جؼٍض نً
زمؿت أًام.
ً
- 13في خاٌ فشل احخمام الهىص ة إلى اإلاضعؾت الثاوي أًػاً ،دم إلاضًغ اإلاضعؾت جؿبُم ؤلاحغاءاث الخأصًبُت ألازغي
ً
وفلا لئلحغاءاث.
- 14نىضما ًخم جىكُف الؿالب ألهثر مً مغة واخضة لؿىء ؾلىن زؿحر ،نىض طلً جىكغ اإلاضعؾت إلى زُاعاث أزغي
خؿبما جيىن الحالت.
إحساءاث الاسخئناف
ًدم لجمُو الؿالب الاؾخئىاف غض ؤلاحغاء الخأصًبي اإلاخسظ بشأن ؾىء الؿلىن اإلاؼنىم.
ًؿلب مً الؿالب اؾخىماٌ ؤلاحغاء الخأصًبي اإلافغوع أزىاء ؾحر نملُت الاؾخئىاف.
ًدم للؿالب الاؾخئىاف غض ؤلاحغاء الخأصًبي إلى مضًغ اإلاضعؾت.
ٌشترؽ جلضًم هخاب اؾخئىاف زؿي مً ولي ألامغ زالٌ ًىمي نمل مً ؤلاحغاء الخأصًبي للبضء في نملُت الاؾخئىافً .جب
أن ًخػمً هخاب الاؾخئىاف بىغىح ؤلاحغاء الخأصًبي اإلاؿبم بدم الؿالب وألاؾباب والخىغُداث الؾخئىافه أو إلااطا ال
ً
ٌؿخؿُو الؿالب اؾخىماٌ الخأصًب .هما ًجب أن ًخػمً الىخاب ملخطا نً هخائج الاؾخئىافاث الؿابلت وألاؾباب لهضم
الغغا باللغاعاث وأؾباب الاؾخئىاف الحالي.
اإلاسخىي ألاول
اإلاؿخىي ألاوٌ لالؾخئىاف َى في اإلاضعؾت وأن مضًغ اإلاضعؾت مؿؤوٌ نً ؤلاشغاف نلى ؤلاحغاءاثٌ .شترؽ نلى مضًغ
اإلاضعؾت نلض احخمام مو آلاباء والؿالب زالٌ ًىمحن مً اؾخالم هخاب الاؾخئىاف للمىاكشت .وإطا لؼم ألامغ ،حهلض
احخماناث إغافُت بأؾغم وكذ ممىًً .دم إلاضًغ اإلاضعؾت اؾخضناء ألاؾغاف آلازغًٍ مثل اإلاضعؾحن واإلاىحهحن اإلاؿدشاعًٍ
ومؿدشاعي اإلاضعؾت و/أو أنػاء فغٍم صنم البرامج في اإلاضعؾت لحػىع الاحخمام .هما ًدم لآلباء والؿالب إخػاع
اإلادامحن آلازغًٍ إلى الاحخمام.

اإلاسخىي الثاني
في خاٌ نضم الفطل في الاؾخئىاف في اإلاؿخىي ألاوٌ زالٌ مضة أؾبىم مً جاعٍش الاؾخئىاف ،نىض طلً ًمىً جمضًض
الاؾخئىاف إلاضة أؾبىم إغافي مً كبل مضًغ اإلاضعؾت.
ً
في خاٌ فشل اإلاضعؾت في اؾخالم كغاع زؿي خىٌ الاؾخئىاف زالٌ أؾبىنحن مً ؾغف آلاباءٌ ،هخبر الاؾخئىاف مغفىغا
ً
ً
غمىُا وٍيىن اللغاع الطاصع بهظا الخطىص هائُاً .يىن للؿالب وآلاباء الخُاع لغفو الاؾخئىاف إلى اإلاىخب ؤلاكلُمي.
ًلىم مضًغ اإلاىخب ؤلاكلُمي أو هائبه باإلشغاف نلى نملُت الاؾخئىافً .لىم اإلاضًغ أو هائبه بدىكُم لجان مىاؾبت للخدلُم
واإلاشىعة خىٌ اإلاىغىم اإلاهني فلـ.
اإلاسخىي الثالث
إطا لم ًخم حؿىٍت الاؾئدىاف باإلاؿخىي الثاوي أو إطا وان يحر ملبىًٌ ،يىن للؿالب وآلاباء زُاع زالث لغفهه إلى مجلـ
أبىقبي للخهلُم.
ًخم جىكُم لجىت جأصًبُت مغهؼٍت مً كبل اإلاضًغ الهام (أو مً ًغشحه) للىكغ في الاؾخئىاف والخدلُم في اإلاؿالباث والتهم.
ً
إن أي كغاع ًطضع بشأن ؤلاحغاء الخأصًبي مً كبل مجلـ أبىقبي للخهلُم ًيىن هائُا.

اإلاالح ـ ـ ــق

اإلالحق (أ) – سلىك الطالب اإلاسخىي  – 1ؤلاإراز الخطي
اإلالحق (ب) – إقساز آلاباء اإلاسخىي  – 1ؤلاإراز الخطي
اإلالحق (ج) – سلىك الطالب اإلاسخىي  – 2ؤلاإراز الخطي
اإلالحق (د) – إقساز آلاباء اإلاسخىي  – 2ؤلاإراز الخطي
اإلالحق (هـ) – سلىك الطالب – إشعاز الفصل اإلاؤقت
اإلالحق (و) – إقساز آلاباء – إشعاز ا لفصل اإلاؤقت

اإلالحق (أ)
سلىك الطالب
اإلاسخىي  - 1ؤلاإراز الخطي
الخاعٍش.................................................. :
وفلا لؿُاؾاث وإحغاءاث أبىقبي حغامغ ؾيىٌ إلصاعة ؾلىن الؿالب ،جم إضضاع هخاب ؤلاهظاع َظا (اإلاؿخىي
 )1إلى
الؿالب ----------------------------------------------------- :مً الطف  ---------------------لؿىء الؿلىن الظي كض هخج نىه
ّ
إػناج لهملُت الخهلُم والخهلم في اإلاضعؾت.
إن الؿالب كض ر الف الالئدت الؿلىهُت الخاضت بمضعؾت أبىقبي حغامغ بئقهاع /أو مماعؾت ؾىء الؿلىن/الخطغفاث
الخالُت مً اإلاؿخىي :1
الخأزغ يُاب بضون نظع يحر مؿخهض للضعاؾت نضم الالتزام بالؼي
الهطُان اللًت الًحر مىاؾبت
الؿلىن
اإلاؼعج
اإلاضعس ي

أزـغي:
(ًخم وغو َظا ؤلاهظاع الخؿي مً اإلاؿخىي  1نلى هكام مهلىماث الؿالب ؤلالىترووي في اإلاضعؾت ( – )eSISالؿلىن)
ًىافم الؿالب نلى أهه ال ًيىن جىغاع للؿلىن/الخطغف اإلاظوىع أنالٍ ،وأن جىغاعٍ ًترجب نلُه إضضاع هخاب ؤلاهظاع
(اإلاؿدىىي  )2مو نىاكب أشض.
بطفجً الىالض/ولي ألامغ ،هضنىهم إلاغاحهت مضًغ اإلاضعؾت/هائبه إلاىاكشت ؤلاهظاع الخؿي اإلاؿخىي .1
مضعؽ الطف--------------------------------------------------------- -------------- :

ًسجى ؤلاجمام وإعادة إًصال إقساز آلاباء اإلاسفق بهرا الكخاب.

اإلالحق (ب)
إقـساز آلاباء
بشأن سلىك الطالب
اإلاسخىي  – 1ؤلاإراز الخطي
الخاعٍش---------------------------------- :
اؾم ألاب----------------------------------------------:
الؿالب----------------------------------------------- :الطف الضعاس ي-------------------------------------------------:
بطفتي والض الؿفل/ولي أمغٍ ،أكغ باسخالم ؤلاإراز الخطي (اإلاسخىي  )1مً:
-------------------------------------------------الؿالب)

(-------------------------------------------------------------------------اؾم

أكغ بأن اؾخمغاع ؾلىن مً طلً الىىم ؾُدؿبب لئلهظاع الخؿي (اإلاؿخىي )2
بطفخً الىالض/ولي ألامغ ،هضنىهم إلاغاحهت مضًغ اإلاضعؾت/هائبه إلاىاكشت ؤلاهظاع الخؿي ( اإلاؿخىي ) 1
الاؾم --------------------------------------- :اللغابت مً الؿالب--------------------- :

-----------

الخىكُو------------------------------------------------------------------------------ :
عكم الهاجف-------------------------------------------------------------------------- :
حهلُلاث إغافُت:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اإلالحق (ج)
سلىك الطالب
اإلاسخىي  -2ؤلاإراز الخطي
الخاعٍش-----------------------:
وفلا لؿُاؾاث وإحغاءاث أبىقبي حغامغ ؾيىٌ إلصاعة ؾلىن الؿالب ،جم إضضاع هخاب ؤلاهظاع َظا (اإلاؿخىي  )2إلى:
 ----------------------------------------------------مً الطف  ---------------------لؿىء الؿلىن الظي كض هخج نىه إػناجزؿحر لهملُت الخهلُم والخهلم في اإلاضعؾت.
إن الؿالب كض زالف الالئدت الؿلىهُت الخاضت أبىقبي حغامغ ؾيىٌ بئقهاع و/أو مماعؾت ؾىء الؿلىن/الخطغفاث
الخالُت مً اإلاؿخىي :2
(ًخم وغو َظا ؤلاهظاع الخؿي مً اإلاؿخىي  1نلى هكام مهلىماث الؿالب ؤلالىترووي في اإلاضعؾت ( – )eSISالؿلىن)
ًىافم الؿالب نلى نضم جىغاعٍ لهظا الؿلىن  /أوالخطغف اإلاظوىع أنالٍ ،وأن جىغاعٍ ًترجب نلُه اٌ فطل اإلاؤكذ /أو
ؤلازغاج (اإلاؿدىىي .)3
بطفجً الىالض/ولي ألامغ ،هضنىهم إلاغاحهت مضًغ اإلاضعؾت/هائبه إلاىاكشت ؤلاهظاع الخؿي اإلاؿخىي .2
مضًغ اإلاضعؾت/هائبه-------------------------------------------- :
الخىكُو-------------------------------------------------------- :
اإلاىحه اإلاؿدشاع---------------------------------------------- :
الخىكُو-------------------------------------------------------- :

ًسجى ؤلاجمام وإعادة إًصال إقساز آلاباء اإلاسفق بهرا الكخاب.

اإلالحم (ص)
إقـساز آلاباء
بشأن سلىك الطالب
اإلاسخىي  – 2ؤلاإراز الخطي
الخاعٍش-----------------------------------------:
اؾم ألاب-------------------------------------------------:
الؿالب-------------------------------------------------- :
بطفتي والض الؿفل/ولي أمغٍ ،أكغ باؾخالم ؤلاهظاع الخؿي (اإلاؿخىي  )2مً أبىقبي حغامغ ؾيىٌ بشأن ؾلىن :
( -------------------------------------------------- ---------------------------اؾم الؿالب)أكغ بأن اؾخمغاع ؾلىن مً طلً الىىم ؾُدؿبب ٌٌفطل اإلاؤكذ/ؤلازغاج (اإلاؿخىي )3
بطفخً الىالض/ولي ألامغ  -أكبل  /ال أكبل ً( -غجى جدضًض زُاعن) بالضنىة إلاغاحهت مضًغ اإلاضعؾت إلاىاكشت ؤلاهظاع الخؿي
(اإلاؿخىي .)2
الاؾم ---------------------------- :اللغابت مً الؿالب--------------------- :

-----------

الخىكُو------------------------------------- :
عكم الهاجف--------------------------------- :
حهلُلاث إغافُت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اإلالحق (هـ)
سلىك الطالب
إشعاز فصل مؤقت
الخاعٍش------------------------------:
وفلا لؿُاؾاث وإحغاءاث أبىقبي حغامغ ؾيىٌ إلصاعة ؾلىن الؿالب ،جم إضضاع إشهاع الفطل َظا إلى-------------------- :
 --------------------------------مً الطف  ---------------------لؿىء الؿلىن الظي كض هخج نىه إػناج مؿخمغ لهملُتالخهلُم والخهلم في اإلاضعؾت والظي أصي إلى أغغاع حـًمة لؼمالئه ومىقفي اإلاضعؾت.
ٌؿغي مفهىٌ إشهاع الخىكُف انخباعا مً  ---------------------إلى ------------------ ------
ال جخجاوػ مضة الخىكُف زمؿت ( )5أًام (كابلت للخمضًض نلى اؾاؽ هخائج الاحخمام)
إن الؿالب كض زالف الالئدت الؿلىهُت الخاضت بمضعؾت أبىقبي حغامغ بئقهاع /أو مماعؾت ؾىء الؿلىن/الخطغفاث
الخالُت مً اإلاؿخىي :3
(ًخم وغو َظا ؤلاهظاع الخؿي مً اإلاؿخىي  3نلى هكام مهلىماث الؿالب ؤلالىترووي في اإلاضعؾت ( – )eSISالؿلىن)
ًىافم الؿالب نلى أهه ال ًيىن مىه جىغاع للؿلىن/الخطغف اإلاظوىع أنالٍ ،وأن جىغاعٍ ًترجب نلُه الفطل اإلاؤكذ /أو
الفطل الجهائي (اإلاؿدىىي .)3
بطفجً الىالض/ولي ألامغً ،خهحن نلًُ مغاحهت مضًغ اإلاضعؾت إلاىاكشت زؿت الهىصة إلى اإلاضعؾت بهض اهتهاء فترة اٌفطل .
مضًغ اإلاضعؾت/هائبه-------------------------------------------- :
الخىكُو-------------------------------------------------------- :
اإلاىحه اإلاؿدشاع---------------------------------------------- :
الخىكُو-------------------------------------------------------- :

اإلالحق (و)
إقـساز آلاباء
باسخالم إشعاز الخىقيف
الخاعٍش--------------------------------- :
الؿالب-----------------------------------------------:
بطفذن والض الؿفل/ولي أمغٍ ،أكغ باؾخالم إشهاع االفطل اإلاؤكذ مً أبىقبي حغامغ ؾيىٌ بشأن ؾلىن :
( -------------------------------------------------------------------------------------اؾم الؿالب)أكغ بأن اؾخمغاع ؾلىن مً طلً الىىم ؾُدؿبب للفطل اإلاؤكذ /الفطل إلاضة أؾىٌ
إن الهىصة إلى اإلاضعؾت جلخض ي احخمام الىالض كبل خػىع الؿالب إلى اإلاضعؾت .
اؾم ألاب-------------------------------------------:
اللغابت مً الؿالب-----------------------------------:
الخىكُو---------------------------------------------:
عكم الهاجف-----------------------------------------:

حهلُلاث إغافُت:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الالئحت السلىليت
زالٌ الؿىت اٌصعاؾُت  2016-2015م كام فغٍم الخسؿُـ في اإلاضعؾت بمغاحهت الالئدت الؿلىهُت الخاضت بمضعؾت
أبىقبي حغامغ وكامىا بخؿىٍغ الئدت ؾلىن حضًضة للؿالب .لظلً وشىغ اإلاظوىعًٍ أصهاٍ وطلً نلى مض ازالتهم وججاوبهم
 :الهُئت الهاملت في اإلاضؾت والؿالب و أولُاء ألامىع  .هما وشىغ أنػاء فغٍم الخسؿُـ لبظٌ أوكاتهم وجفغيهم لخؿىٍغ
الالئدت الؿلىهُت اإلاغفلت :آلاوؿت/حىلي ( الطف الثالث ) ،آلاوؿت/جِىـا (الطف الخامـ) ،الؿُض/واًني (الطف الثامً)،
الؿُض/اؾيىث (المعخلت الثاهىٍت) ،الؿُضة /بام (هائب مضًغ اإلاضعؾت)  ،الؿُض/صوج (اإلاىحه اإلاؿدشاع) و الؿُض/حُم (هائب
مضًغ اإلاضعؾت) .هما وشىغ آلاوؿت/آن ماعي (مضًغة اإلاضعؾت) نلى الضنم وؤلاعشاصاث إلنضاص الالئدت الؿلىهُت الجضًضة.
هًثقغ مً الجمُو الخهاون ومخابهت ما وعص في الالئدت الؿلىهُت لخدلُم بِئت حهلُمُت ؾلُمت وإًجابُت في مضعؾت أبىقبي
حغامغ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بهض مغاحهت الالئدت الؿلىهُت ً ،غجى حهبئت الىمىطج والخىكُو أصهاٍ زم فطلها وإناصتها إلى مضعؽ الطف
وشىغهم نلى بظٌ وكخىم إلاغاحهت الالئدت الؿلىهُت والخهاون لخدلُم ؾىت صعاؾُت هاجحت .
إكغاع ولي ألامغ
جدمل مؿؤولُت صنم الؿلىن ؤلاًجابي
الخاعٍش------------------------------------------------------------------------------------- :
اؾم ألاب-----------------------------------------------------------------------------------:
اؾم الؿالب -------------------------------------:الطف------------------------------------:
بطفتي والض/ولي أمغ الؿالب اإلاظوىع أنالٍ ،أكـ ــغ بـ:
 - 1أهني كض اؾخلمذ الالئدت الؿلىهُت الخاضت بمضعؾت أبىقبي حغامغ ؾيىٌ وكغأتها .
ً
 - 2أجفهم بصوعي مؿؤولُاحي هدى حصجُو ابني/ابىتي نلى الخطغف بأؾلىب إًجابي وملبىٌ احخمانُا.
 - 3ؾىف أصنم اإلاضعؾت لخدؿحن ؾلىن الؿالب وأخػغ أي احخماناث مؿلىبت بشأن ؾلىن ابني/ابىتي .
 - 4أكغ بأهني مؿؤوٌ نً صفو ول أو بهؼ جيالُف اٌجطلُذ أو جبضًل أي ممخلياث زاضت باإلاضعؾت مخػغعة أو مخلفت إطا
وان اإلادؿبب َى ابني/ابىتي .
الخىكُو ------------------------------------------------------------------------------------ :
عكم الهاجف -------------------------------------------------------------------------------- :
مالخكاث إغافي ة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

