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التمهيد
تعد المدرسة القطرية الفرنسية فولتير مكانا للعمل والتعليم.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ  -اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻮﻟﺘﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻄﺮي ،ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻷول ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ.
وھﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺷﮭﺎدة وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ .و ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﺮﯾﻜﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ,ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻄﻼب
اﻟﻘﻄﺮﯾﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺟﻤﯿﻊ اﻠﻄﻼب اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
يادد النظا الداخلي تواعد العيش في المجتمع المدرسي لتمكينه من التعايش في أفضل ظروف ممكنة.
كما يضبط هذا األخير حقو وواجبات كل شخص بروح من المساواة والاياد والتسامح.
.و من حيث التعليم والمواطنة  ،نشير إلى النصوص واللوائح الخاصة بالتعليم الوطني الفرنسي والقطري
و تشمل أهداف المدرسة ما يلي:
 نقل األساليب والمعارف الالزمة إلى التالميذ لتمكينهم من تصور مشاريعهم، تاقيق مشاريعهم األكاديمية وإعداد مشاريعهم المهنية، غرس روح االجتهاد والمثابرة في كل فرد، توعية الطالب بمتطلبات الاياة المجتمعية واحترا الجميع، تنمية االستقاللية والشعور بالمسؤولية، تعايا االنفتاح على العالم الخارجي.يساهم جميع أعضاء المجتمع المدرسي من الموظفين وأولياء األمور والطالب في تاقيق هذه األهداف.
حيث يتامل األطفال والبالغون علي حد السواء داخل المدرسة القطرية  -الفرنسية فولتير المسؤولية عن
جودة العالتات اإلنسانية القائمة على الثقة واحترا األفراد والماافظة على العناصر المادية والبيئة.
مدرستنا هي مكان للعيش .يتعلم فيها عدة مئات من األشخاص  -أطفال ومراهقين وبالغين العيش معا كل
يو  .من أجل تاويد كل طالب وكل شخص بالغ بماايا بيئة آمنة وعادلة وغير عشوائية معروفة للجميع،
حددت المدرسة مجموعة من القوانين والمواثيق.
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سيشير الموظفون إلى هذه النصوص (اللوائح الداخلية  ،ملصقات القواعد الثالث  ،اللوائح الخاصة
بالمناطق المشتركة والمواثيق الصفية) وسيكونون مسؤولين عنها .يضمن أي شخص بالغ احترامها ،
ولكن يمكن للمدرسين وموظفي الاياة المدرسية واإلدارة فقط معاتبة الطالب مباشرة.
يعتمد نجاح الطالب على القواعد الثالثة التالية للتعايش الجماعي:
 أحتر نفسي وأحتر اآلخرين جسديًا(بدون افعال عنيفة او غير ماترمة)
 أحتر نفسي وأحتر اآلخرين أخالتيا(اتد في الوت المادد ،أتو بعملي ،أشارك في األنشطة الصفية وال أتول اإلهانات أو السخرية
أو الكذب)
 أحتر الممتلكات الخاصة بي ،ممتلكات اآلخرين و ممتلكات المدرسة(ال للسرتة  ،ال للضرر  ،ال للكسر المتعمد أو اإلهمال).
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 .1تنظيم وعمل المؤسسة

أ .االلتحاق بالمدرسة القطرية الفرنسية فولتير
يتضمن التسجيل في المدرسة القطرية  -الفرنسية فولتي ,التاا األسرة بالاضور المنتظم للدروس ،وهو
أمر ضروري لتعلم الطالب.
يضمن التقويم المدرسي الذي يتم إرساله إلى العائالت في بداية العا الدراسي أنه يتم التناوب بين فترات
التعلم واإلجازة بطريقة متوازنة ،ولهذا السبب يجب احترامها من تبل جميع الطالب.
ب .التنظيم أسبوعي
يتم تقديم الدروس من صباح يو األحد حتى بعد ظهر يو الخميس  ،وفقًا للجداول الامنية التي يتم إبالغ
العائالت بها.
تفتح المدرسة القطرية  -الفرنسية فولتير أبوابها وترحب بطالبها من الساعة  6:36صبا ًحا.
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ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ إﻟﯿﮭﺎ .و ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح
ﻗﺒﻞ اﻟﺪروس وﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺪروس ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ
. CM2
يتم تقديم األنشطة الالصفية للطالب في شكل نوادي وأنشطة شبه تعليمية تنظمها المدرسة.
خالل هذه األنشطة شبه التعليمية ،يتم وضع الطالب تا مسؤولية الماكم المرخص له من تبل
المؤسسة.
وألسباب أمنية ،ال يسمح بالدخول إلى المؤسسة بعد الساعة  4مسا ًء للدروس باستثناء االتااد الرياضي و
"األكاديميات الرياضية" .يمكن فتح المؤسسة بشكل استثنائي بقرار من مدير المؤسسة في أيا السب .
يتم التصريح بخروج الطالب من المدرسة بشرط التاقق من صاتها من تبل مدير المدرسة أو مراتب
الموتع.
ال يمكن منح إذن خروج مبكر عند تقديم طلب للاصول عليه ،إال بشكل استثنائي.
يجب على الاوار وأولياء األمور وغيرهم االتصال بأعوان الاراسة أوالً ثم بموظفي االستقبال .وبعد ذلك
سيتم اصطاابهم إلى األطراف المعنية لديهم.

 .2المواظبة على الحضور وااللتزام بالوقت

يعتبر الاضور وااللتاا بالمواعيد من العوامل الماددة لنجاح وتعليم طالبنا.
روضة األطفال 7:36 :صباحا ً  1:66 /ظهرا ً (الار الجامعي الخليج الغربي والوعب)
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اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 7:36 :ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ  2:66 /ﻣﺴﺎ ًء ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
(الخليج الغربي وحر الوعب)
ظﮭﺮ ا ،ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ 4:00 / 12:55
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﯾﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ 7:65 :ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ 12:15 /
ً
ﻣﺴﺎء)ﺣﺮم اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺳﻠﻮى(
في المدرسة الثانوية ،هناك نوعان من األجراس :في األول ،يجب أن يصطف الطالب في المكان
المخصص لقسمهم في القاعة .يتامل المعلمون مسؤولية جمع القسم الخاص بهم حتى يبدأ الدرس
في الجرس الثاني .خالل ساعات الدراسة األخرى للمدرسة المتوسطة والثانوية ،يذهب الطالب
مباشرة إلى تاعاتهم من أجل الوصول إليها تبل الجرس الثاني.
يذاع النشيد الوطني القطري والفرنسي كل يو أحد في الساعة  7:65صبا ًحا للمدرسة اإلعدادية
والثانوية وفي الساعة  7:36صباحا للمدارس االبتدائية .يجب على جميع الطالب الاضور.
من أجل ضمان رفاهية وسالمة الجميع ،يتم التنقل داخل المؤسسة بكل هدوء.

أ .التأخير
على الجميع االلتاا باألوتات التااما دتيقا.
بالنسبة لطالب روضة األطفال إلى فصول  ، CM2يتم إصدار تذكرة متأخرة من تبل مكتب
االستقبال للسماح للطالب بالذهاب إلى القسم.
للتذكير :يلا القانون القطري المؤسسة باإلبالغ عن التأخيرات هذه .إذا لا األمر ،يمكن
للمؤسسة إرسال تقرير عن حاالت الغياب والتأخير.
بالنسبة للطالب في فصول المدارس اإلعدادية والثانوية ،سيتم إبالغ إدارة الاياة المدرسية بأي
تأخير ،والتي ستتخذ التدابير التعليمية المناسبة بالتنسيق مع المعلمين .ستقو إدارة الاياة
المدرسية بإبالغ العائالت بشكل منهجي بالتأخيرات الملاوظة في نفس اليو .
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ب .الغياب
يجب تبرير كل حاالت الغياب.
األمر متروك للعائالت إلبالغ المدرسة والتأكد من أنها توفر المستندات الداعمة الالزمة لإلدارة
السليمة لااالت الغياب.
يتم اإلبالغ عن حاالت الغياب هذه في بطاتة تقرير الطالب.
يساهم الاضور المنتظم والتواجد في المدرسة في نجاح الطالب.
الغياب ال يبرر عمل لم يتم القيا به .يجب أن يظل الطالب على اطالع بما تم القيا به أثناء
غيابهم وتاديث أنفسهم في أترب وت ممكن.

ت .ممارسة الرياضة
في حالة اإلعفاء من ممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضة لمدة
تقل عن شهر ،يظل حضور الدروس إلااميًا .اإلعفاء سيكون كلي
للنشاط (األنشطة) المعنية للمدة التي تايد عن شهر .يجب تقديم
شهادة طبية للاياة المدرسية أو للمعلم أو للممرضة ،ويجب أن
تادد مدة اإلعفاء واألنشطة الخاضعة لإلعفاء.
في حالة اإلعفاء لمرة واحدة ،يقد الطالب للمعلم مالحظة من
الوالدين تادد المشكلة الطبية الخاصة بالطفل .ياكم المعلم فقط
على ما إذا كان الطفل غير الئق لممارسة التعليم المقد  ،ألنه
يمكنه تكييف النشاط الذي يمارسه (بنشاط منقص أو بإعطائه دور
الاكم ،مراتب ،إلخ).

 .3قواعد العيش في المؤسسة
يتعهد الطالب باحترا جميع المساحات المشتركة بالمدرسة  ،والافاظ على المباني في حالة
نظيفة ومرتبة.
يستخد طالب المدارس اإلعدادية والثانوية خاائنهم ويعتنون بها.
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و في حالة لاا أي ضرر بممتلكات المدرسة القطرية  -الفرنسية فولتير يتم اللجوء الى التدابير
التعليمية.
و يكون الاي الرسمي إلااميا بغض النظر عن النشاط الذي تتم ممارسته.
و يجب أن يكون لدى الطالب األدوات الضرورية لدراسته و التي تتكيف مع الدرس المقد في
كل صف.
ياظر استخدا الهواتف المامولة لجميع مرتادي المدرسة وذلك داخل مبنى المدرسة.

 .4الحقوق الفردية والجماعية للطالب
أ .احترام الخصوصية يحمي الجميع في المؤسسة
ياظر التقاط الصور أو تسجيل األصوات لغير االستخدامات التعليمية دون موافقة الشخص الذي
تم تصويره أو تسجيله.
تضمن المؤسسة احترا السالمة الجسدية والنفسية لكل فرد من أفراد المجتمع التعليمي ،وال يُقبل
أي خر لهذه القاعدة.
ألسباب أمنية ،تم وضع حر المدرسة القطرية الفرنسية فولتير تا المراتبة بالفيديو على مدار
 24ساعة.
لكل تلميذ الاق في ان ناتر سالمته الجسدية وحريته في التفكير .كما أن له الاق في ان ناتر
عمله وممتلكاته.
يمكن ألي طالب التعبير عن آرائه داخل المدرسة ،طالما أن هذه اآلراء تاتر اآلخرين.
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ب .اإلعالم وحرية التعبير
تمارس حرية اإلعال والتعبير من خالل ممثلي االتسا  :ممثلو الطالب .ويتم انتخابهم خالل
األشهر الثالثة األولى من كل فصل.
وتتمثل وظيفتهم في:
 العمل كالقة وصل لتاقيق التواصل بينزمالئهم في القسم والمعلمين وإدارة
المدرسة.
 تمثيل زمالئهم في مجالس االتسا  .يمثلالطالب المنتخبون في مجلس الاياة
الدراسية االعدادية ) (CVCوالاياة
الدراسية الثانوية ) (CVLزمالئهم في
الفصل في مختلف هيئات المؤسسة .كما أنهم يقومون بجمع اراء رفاتهم ويعبرون عنها لرئيس

المؤسسة.
ت .االجتماعات
يتم عقد اجتماعات المندوبين على مدار العا للتشاور معهم حول الاياة في المؤسسة.
يلتقي طالب المرحلة الثانوية خارج أوتات الدوا المدرسي بمبادرة من مندوبي الطالب بعد
موافقة مدير المدرسة .غرفة االجتماعات متاحة للطالب الذين يظلون تا المسؤولية المباشرة
لشخص بالغ.
ث .النشر
الطالب لديهم خيار نشر أي مادة مخصصة للنشر .يجب تقديمها أوالً إلى مدير المدرسة.
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 .5التدابير والعقوبات التعليمية
أ .تدابير الوقاية والتأطير
تدابير الوتاية والدعم التعليمي هي:
-

تاذير شفوي
تاذير كتابي
ورتة المتابعة الشخصية
إجراء جبر تعليمي بموافقة عائلته (مثل خدمة اجتماعية)
عقد تأديبي
تشكيل لجنة تربوية .والغرض منه هو دراسة حالة الطالب الذي يكون سلوكه غير مناسب لقواعد
السلوك بالمدرسة وتشجيع الباث عن استجابة تعليمية يرأسها رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه.
وتتكون من اثنين على األتل من معلمين التلميذ المعني ،من موظفي إدارة الاياة المدرسية ،من
والدي التلميذ .وهو يشمل ،حسب الضرورة ،أي شخص يمكنه تقديم معلومات لفهم وضع الطالب
المعني بشكل أفضل.
ب .لطلبة المستوى الثاني فقط
اإلجراءات التي يمكن اتخاذها:
-

االنذار.
التوبيخ
المساءلة ،سواء تم إجراؤها داخل المؤسسة أو خارج ساعات التدريس.
استبعاد مؤت من القسم تصل الي ثمانية أيا شاملة ومن ثم يتم بمكن الترحيب بالتلميذ
في المؤسسة .مجددا
استبعاد مؤت من المؤسسة لمدة تصل إلى ثمانية أيا شاملة ،بعد ترار من مجلس
التأديب.
االستبعاد النهائي من المؤسسة بعد اجتماع مجلس اإلدارة.

يمكن اتتراح إجراء تاميل تدر من المسؤولية للطالب كبديل لالستبعاد المؤت

من الفصل،

من المدرسة

11

و تكون طر التطبيق كاآلتي:
 المشاركة خارج ساعات التدريس في أنشطة ثقافية للتضامن أو التدريب ألغراض تعليمية. يمكن إجراء التدابير خارج المؤسسة ،على سبيل المثال داخل جمعية مايتكون المجلس التأديبي من:
بالنسبة لإلعدادي :رئيس المؤسسة ،والموظفون اإلداريون ،وموظفي الاياة المدرسية ،وأربعة
معلمين ،وثالثة ممثلين ألولياء الطلبة ،وممثالن عن الطالب.
بالنسبة للمدرسة الثانوية :مدير المدرسة ،والموظفون اإلداريون ،وموظفو الاياة المدرسية،
وأربعة معلمين ،وممثالن عن الوالدين ،وثالثة ممثلين عن الطالب.
لكي يكون لإلجراء دور تعليمي ،يجب فهمه وقبوله.

 .6حجرة التمريض

مهمة ممرضة المدرسة تتعلق بالتثقيف الصاي ومراتبة صاة الجميع.
و ﯾﻜﻮن اﻻوﻟﯿﺎء ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ إﻟﻰ إﺑﻼغ اﻟﻤﺪﯾﺮ وﻣﺪﯾﺮ اﻟﻔﺮع ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ،
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ طﻔﻠﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻔﺎﺟﺄ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن وﻻ اﻟﻤﺮﺑﻮن وﯾﺘﺒﻨﻮن اﻹﺟﺮاءات
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اﻟﻼزﻣﺔ .ﯾﺠﺐ ﺗﺮك أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ .ﯾﺠﺐ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ
وﺟﻮد اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﺤﻮادث اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.
أي طﺎﻟﺐ ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯾﺮاﻓﻘﮫ طﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ أو ﺷﺨﺺ
ﺑﺎﻟﻎ وﻟﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ إذا ﺳﻤﺤﺖ ﺣﺎﻟﺘﮫ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ .ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﯾﺪة ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﯾﺠﺐ اﺗﺨﺎذه.
يجب إبالغ شخص بالغ مسؤول على الفور عن أي حادث ،حتى لو بدا طفيف .يجب أن يخضع
الطالب للفاوصات والفاوصات الطبية المنظمة لهم.
يتأكد التلميذ من الذهاب إلى المستوصف فقط إذا لا األمر وبعد طلب إذن من شخص بالغ.
 إذا ظهرت على التلميذ أعراض عدوى أو طفيليات (تمل  ،صئبان  ،إلخ)  ،فال يمكنتبوله في المؤسسة .في حالة وجود مرض معدي ،يجب على الطالب إحضار شهادة طبية
تؤكد عد العدوى عند عودته.
 إذا كان الطفل مريضا ً (حمى  ،تيء  ،إلخ) فال يجوز له الذهاب إلى المدرسة. شهادة طبية :تادد مدة النقاهة بشهادة طبية.ألسباب صاية غذائية واضاة ،يتم تشجيع العائالت على إعطاء األفضلية للفواكه ،والكعك
الجاف ،وألواح الابوب ،إلخ .لوجبة خفيفة للطالب.

 .7مراكز التوثيق والمعلومات ) (CDIوالمكتبة المركزية للوثائق)(BCD
إنها أماكن للقراءة والعمل والتدريب على الباث الوثائقي.
ياود أمين المكتبة الطالب بجميع الموارد الوثائقية (القواميس ،الموسوعات ،األعمال الوثائقية،
اإلنترن ) الالزمة لعملهم المدرسي .ويعلمهم كيفية استخدامها للقيا بهذا العمل .كما يمكن أن
يكون له دور استشاري في األدب .يمكن للطالب استعارة الروايات والاكايات والقصص
المصورة والكتب الوثائقية والدوريات.
يجب رد أو استبدال أي كتاب تالف أو مفقود من تبل الشخص المسؤول عن الطالب.
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ﯾﻌﺪ أوﻟﯿﺎء اﻟﻄﻼب أﻋﻀﺎء ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ،وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،وھﺬا
ﻹرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ أطﻔﺎﻟﮭﻢ وﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ -اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻮﻟﺘﯿﺮ.
ﻓﻮر ا ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان أو رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ (اﻟﻤﻨﺰل أو
ﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ً
اﻟﻌﻤﻞ) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ .ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻹﺑﻘﺎﺋﮭﻢ ﻋﻠﻰ اطﻼع .ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت.
ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻮﻟﺘﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﯿﻦ أوﻟﯿﺎء اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻊ
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﻼب .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ،
ﻀﺎ دﻋﻮة أوﻟﯿﺎء
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ طﻠﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرس أﯾ ً
اﻟﻄﺎﻟﺐ.
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ :ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺳﺠﻼت أطﻔﺎﻟﮭﻢ ﻋﺒﺮ
.
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺼﻮل رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ،ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺼﺎل ھﻮ ﺳﯿﺴﻮ  ، SEESAWوﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﯿﻠﻮ  BENEYLUوﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس اﻟﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺮوﻧﻮت . PRONOTE
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﻤﯿﺔ ﺑﺮﻣﺰ وﺻﻮل ﯾﺘﻢ إرﺳﺎﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﻄﻼب ﻣﺪﻋﻮون ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،واﻟﺬي ﯾﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺪروس واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ
طﻮرﺗﮭﺎ ﻓﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ.
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يلخص الكتيب الذي يُعطى للعائالت خالل العا الدراسي النتائج التي حصل عليها التلميذ ويعطي
تقييمات المعلمين ورئيس المدرسة .ويشكل إحدى الوثائق الرسمية لملف المدرسة.

………………………………………………………………………………………………………………………. 
الموافقة و االمضاء

الرجاء قص هذا الجزء وتسليمه لإلدارة

أُﻗر ﺑﺈطﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓوﻟﺗﯾر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ .2023-2022
اسم و لقب الولي :
-------------------------------------

اسم و لقب الطالب:
--------------------------------------

التاريخ و االمضاء:

15

