معهـد الهــدى ألاشهــسى – لغ ــاث
لاعداديت و الثاهويت
املسحلت إ
حعليمـ ـ ــاث هامـ ـ ـ ــت

ً
حسصا مً املدزشت على الخىاصل معنم بهدف الخعاون للحفاظ على الىظام الري وضع خصيصا مً أجل مصلحت بىاجىا .هىد أن هحيعنم علما ببعض الىقاط
الهامت املخعلقت بصياشت املدزشت :

ً
أوال  :الحضوز والاهصساف:

ً
ً
 .1مىاعيد اليىم الدزاس ى العادي جبدأ مً الصاعت  5::7صباحا و حتى الصاعت  0:33عصسا ماعدا يىم الخميض ييخهى اليىم الدزاس ى الصاعت  0:33ظهسا ،
 .0فى حالت اي حغيير فى املىاعيد  ،مثل مواعيد بدايت الدزاست الحاليت  ،يخم إخعاز أولياء ألامىز ذلو.
ً
 .0جبدأ الحصت ألاولى الصاعت  0:33صباحا .

وفى حالت الخأخير عن املواعيد  :إ
 .1بعد بدايت العابىز ال جحضسه العالبت و يسجل اشمها  .إ

ً
صباحا)
إ
 .0بعد بدايت الحصت ألاولى (الساعت 0:88
 املـسة ألاولــى :
إهراز شفوى مع إخطاز ولى ألامس  .إ

 أكثر من ذلك :

 املسة الثاهيــت :
عدم حضوز الحصت ألاولى ( جبقى الطالبت فى املكخبت )  .إ

جبقى الطالبت فى املكخبت حتى هصف اليوم  .إ

 فى حالت الخأخير عن أى حصت أثناء اليوم الدزاس ى بدون إذن ،يحدسب اليوم غياب للطالبت .إ
ً
ً
ً
ثاهيا :الخحفيز إذا حققت العالبت جقدما ملحىظا أو جميزا يخم جدزج املهافأة ماآلحى:
حعليق اشم العالبت فى لىحت الشسف بالفصل جم الدوز – مىح العالبت شهادة جقديس – جنسيم العالبت فى ظابىز الصباح – هديت زمزيت للعالبت.
إ

ً

ثالث ـ إـا :الصى املدزس ى  :للطالباث شى مدزس ى موحد ،وفى حالت مخالفخه:

 املـسة ألاولــى  :إهراز شفوى  .إ
ً
زابع ـ إـا :الحفاظ على أجهصة و أثاث املدزست  :إ

 املسة الثاهيــت  :عدم دخول الطالبت الفصل و الاهخظاز فى املكخبت و الاجصال بولى ألامس إلحضاز الصى املدزس ى  .إ

جحسص إلادازة على جىفير مل ما جحخاجه العالباث لخيصير العمليت الخعليميت ومخابعت الصياهت للمحافظت عليها ،و فى حالت شىء اشخخدام أجهزة أو أجاث املدزشت أو

النخب املصخعازة مً منخبت املدزشت :جلتزم العالبت بدفع غسامت جحدد مً قبل املدزشت إلصالح ما جم اجالفه .إ
إ

ً
خامسا :الخقويم فى حالت السلوك املخالف :إ
 -0إزشاى همىذج الاوعهاس عً الصلىك behavior reflection
إلى ولى ألامس ولخابت العالبت إعخراز يىقع مً ولى ألامس .إ

 -1املساث الثالث ألاولى :جخعهد العالبت قى همىذج اوعهاس عً الصلىك
 behavior reflectionظسف ألاخصائيت بعدم الخنساز مع الحىاز ملعسفت
أشباب جنساز هرا الصلىك .إ
 -0اشخدعاء ولى ألامس فى حالت الخنساز و فصل خازجى يحدد مدجه مً قبل مديسة املدزشت مع لخابت حعهد.
سادسا :الخليفون املحمولإ  :ال يصمح باشخعماى املحمىى داخل املدزشت إال بإذن للضسوزة ،و املهاملت جهىن فى منخب وليل املسحلت ويترك فى هره الحالت
ظسف مصئىى الدوز ،وفى حالت املخالفت يسحب ويصلم للعالبت :


املسة ألاولى :آخس اليىم للعالبت.



املسة الثاهيت :بعد أشبىع لىلى ألامس.



املسة الثالثت :آخس العام لىلى ألامس .إ

ملحوظاث :إ




ممىىع اشخخدام املصاحيق أو ظالء ألاظاف ـس أو لبض الالصصىازاث أو الحلى الرهبيت .إ
ً
العالبت مصئىلت مصئىليت ماملت عً مخعلقاتها الشخصيت ومالبصها (جالت مثال) واملدزشت غير مصئىلت عً عدم محافظتها عليها وفقدانها لها.
ملىاقشت أى أمس حعليمى أو إدازى مع مديسة املسحلت بسجاء إزسال  emailباألمس لدسجيل موعد املقابلت على:
prep.sec.admin@alhodaschools.net



مواعيد املقابالث للمسحلت يوم ألاثنين من كل اسبوع من الساعت  11:88إلى الساعت .1:88

رقم االصدار20 :

تاريخ اإلصدار20/02/0202 :
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