
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      برنامج االھل اإللكتروني
 

، الجمیلةلفنون ا لإلبداع ول یثانویة مدرسة غرانفلدى 
واصل تتحسین طریقة المن أجل برنامج إلكتروني للتالمیذ 

.بین االھل والمدرسة  
 

الیوم الفرصة لألھل الساعة في  على مدارسنترال: یعطي 
الطالع على سجالت أوالدھم  باستخدام أي ایرغبون الذین 

.جھاز إلكتروني متصل بشبكة اإلنترنیت  
 

والتقاریر ھل اإلطالع والتاكد من الحضور، لألیُمكن 
وصحتھم وجداول أعمالھم وواجباتھم المنزلیة ومواردھم بما 

المعلومات العامة. فیھا الجرائد اإلخباریة والحصول على  
 

ل الجنوبیة لإلبداع والفنون  یرانفغیُمكن للمعلمین في ثانویة 
مقدمي الرعایة بواسطة إرسال الرسائل لألھل/ الجمیلة  
من خالل البرنامج االكتروني اإللكترونیة  الرسائل 

.واالطالع على ما یجري في الصف والمدرسة یومیاً   
 

م إلكتروني حالي ویَُمكننا منحككل ما نحتاجھ ھو عنوان برید 
.سنترال رقم سري إلستخدام  

 مفكرة الطالب الیومیھ
 المنزلیة الفروض تنظیم على الطالب مساعدة أجل من

 یومیة مفكرة الطالب جمیع المدرسة تمنحح سوف واالمتحانات،

  .ورقیة

 اتلفت أو فقدت وإذا المدرسة ممتلكات  من عتبرت المفكرة وھذه

 یلتزم أن یجب.  عنھا للتعویض$  10 دفعأن ی الطالب على

 أي أو الرعایة مقدم/  االھل من طلبھا عند المفكرة بتقدیم التلمیذ

 مدرس.

   المدرسي زيشروط ال
مھم جدا لمدرستنا ألنھأمر إرتداء الزي المدرسي  :  یعتبر 

باالنتماءیعزز ھویة المدرسة و یوفر الشعور  .  

  وخارجھا ةالمدرسي یحدد إنتماء الطالب داخل المدرس الزي
المدرسي  زيومن المتوقع  حضور الطالب إلى المدرسھ بال

. الكامل  

مذكرة  احضارالمدرسي الصحیح یجب  زيعند عدم ارتداء ال
موقعة من قبل أحد الوالدین / مقدم الرعایة مع تفسیر لذلك. 

. سوف یتم االتصال باألھل فورا وإبالغھم بذلك        

 ةمالحظة : ال یسمح إرتداء  السترات و البلوزات التي لدیھا قبع
.من الخلف ألي سبب من األسباب ةبالستر ةموصول  

 

 یمكن شراء ربطة العنق من إدارة المدرسة 

 

 الموردون
       :  من المدرسي یمكن شراء الزي

                                      
        

                                    
 

اإلبداع والفنون الجمیلةفرقة   ( CAPA ) 
 

والدراما ، بالرقص الموھوبین بالطالب مدرستنا تھتم  
 یحتاجون ما بكل الفرقة ھذه تزوید ویتم والفنون والموسیقى

. اإلبداعیھ ومواھبھم مھاراتھم لتنمیة مساعده من لھ   

  منسقة كولینز السیدة  مراجعة االراغبین الطالب على

ا.مدرستن في والفنون الجمیلھ إلبداعا قسم  

ساوثل یرانفغثانویة مدرسة   
بداع والفنون الجمیلةلإل   
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 (LEARN)  تعلم 

 تتعھد المدرسة بتوفیربرنامج تعلیمي سلوكي إیجابي

 LEARN (ت ـ ع ـ ل ـ م)  وھومنھج تعلیمي یتبعھ المعلم
 وینفذه

ستمعإ  
 إتبع تعلیمات المدرسین وإسمح للجمیع بالتعلم .

جھزم  
احضر كل المعدات الالزمة للدراسة و ارتداء الزي المدرسي 

 الكامل .

حقیق األھدافت  
یجب أن تحضرإلى المدرسھ في الوقت المحدد، وأن تكون على 

 إستعداد لتحقیق أعلى األھداف والنتائج .

حترام والمسؤولیةاال  
یجب علیك إحترام نفسك و إحترام اآلخرین وجب علیك أن تكون 
.مسؤوال عن تصرفاتك و أخالقك في الصف والملعب ومع الجمیع  

تستسلم أبدا ال  
علیك أن تكون سباقا وتطلب المساعدة عندما تحتاج إلیھا .یجب   

 (LEARN ) ت ـ ع ـ ل ـ م
 سیتم تعزیزھا في كافة المجاالت. 

  نحن  نعتقد آن اإللتزام بالتعلم أمر ضروري  لنجاح الطالب

ھدفنا ھو تعزیز و تطویر ثقافة التعلم الذي یؤكد على االنضباط 
 الذاتي وااللتزام و التعاون . 

إلى الطالب، وأولیاء األمور /و مقدمي الرعایة و،المعلمین 
.على ثقافة التعلم في المدرسة  روالمعلمات في المدرسة تأثیركبی  

 

 

 

 

 

 

 
 نظام الجوائز

 میز للطالب.لمیقدم نظام الجوائز للمعلمین فرصة لیحددوا السلوك ا
عات قتوغوتشة" أو نقاط لحصولھ على Gotchas " یستلم الطالب

التعلیم والتطور اإلیجابي الممتاز لنیل المواطنیة الممیزة والحضور 
 المثالي.

 
تعادل نقطة  "تعلم"غوتشة" من توقعات Gotchasكل عشر أوراق "

واحدة من نقاط الجوائز. وعند تجمیعھا على مدار عام یستحق مقابلھا 
 وسام البالتینیوم واإلمتیاز في وأجائزة برونزیة أو فضیة أو ذھبیة 

 االجتماعات.
 

 الوظائف المنزلیة
 
وظائف المنزلیة تساعد الطالب على الوصول لغایاتھم نعتقد أن ال 

ویصبحون نشیطین ومتعلمین مستقلین ویعزز انخراطھم الدائم في 
 طى الوظائف المنزلیة كي تقوي وتمدد الدروس في الصفالتعلم. وتع

 وھي لیست ضروریة بعد كل درس.
المنزلیة الفرصة لألھل كي یشاركوا التعلم مع أبنائھم تقدم الوظائف 

 and isویطلعون على أسلوب عمل الطالب وما یتناولونھ في الصف.
y 

یتوفر الدعم في معلومات مكتبة المدرسة ومركز الموارد ومن قبل 
ومركز الوظائف المنزلیة ما بعد المدرسة ومن المعلمین  المعلمین

 ).Circleالمساعدین في التعلم (الموجود ضمن الغرفة السیركل 
 

 رالحضو
 

عدد من االستراتیجیات الموضوعة قید التنفیذ لمراقبة حضور  ھناك
الرعایة للعمل مع المدرسة عن  األھالي ومقدميالطالب. لذا فإننا نشجع 

طریق دعمھا في عملیة مراقبة الحضور وأي غیاب عن طریق ملء 
 الطلب المناسب لتمدید فترة الغیاب.

 
صفحة اإلنترنت لمراقبة استخدام وأولیاء األمورنطلب من األھالي  

أبنائھم ومن ھم تحت رعایتھم ومتابعتھم مع المدرسة إن كان ھناك أمر 
 ما. 

استمارات الغیاب غیر الموافق علیھا والتأخر في الحضور إلى المدرسة 
 ویحاسب كجزء من خطة التعامل السلوكیة. یعتبرغیاب غیر مسموح بھ

 
 

 

جھازك  اإللكتروني الخاصال حضارإ     
 

BYOD  
 

تعطي الفرصھ للطالب إلستخدام األجھزة اإللكترونیة االخاصھ بھم  
دراسیةداخل الصف كآداة   

 
: األھداف  

والبحث باستخدام األجھزة التكنولوجیة  ةتعزیز المشاركة والدراس -
ة، للسماح للطالب بإستخدام ھذه األجھز ةالحدیث  

. إستماره لتسمح لھم بذلك توقیع یجب على األھل -    
 

. توفیر بیئة آمنة وداعمة للطالب إلستخدام التكنولوجیا -  
 

طریق إستخدام التكنولوجیا  إیصال دروس و معلومات عن -
تناسب مع توالمناھج الدراسیھ التي تتعلق بمنھاجنا الدراسي و

۲۱القرن  
 

من دون اذن یمنع استخدام االجھزة االلكترونیة على انواعھا  -
راسة.المدرس اثناء وقت الد  

 
یجب على  الطالب الذین یحضرون الھاتف النقال إلى المدرسة  -

.ة الى مكتب المدرس ھاوإعادت توقیع مذكرة إذن  
 

 التعلیم الدیني والصالة
 

لدى ثانویة غرانفیل ساوث لإلبداع والفنون الجمیلة متطوعین لتعلیم 
الدین المسیحي واإلسالمي للطالب في أیام الدراسة. وعندنا كذلك 
مكان لمن یرید الصالة وقت الغداء ویفتح الصفوف الصفوف لذلك 

ومن یرغب في حضور الدروس المدرسین المختصین بالصالة. 
الدینیة أو الصالة ضمن مجموعات یجب أو یحصل على توقیع من 

 األھل أو ممن یقدمون الرعایة لھ.
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