مدرسة لطيفة للبنات
المرحلة االبتدائية

االتفاقية المنزلية المدرسية
حول التعاون ما بين الطالبات وأولياء األمور
والمدرسة

توضح هذه االتفاقية:





األهداف والقيم المدرسية
مسؤولية المدرسة تجاه طالباتها
مسؤولية الطالبات
مسؤولية األهل

شعارنا في مدرسة لطيفة للبنات هو احترام اآلخرين،
لذا نعمل جاهدين على تقديم األفضل ونفخر بإنجازاتنا

كطالبة في مدرسة لطيفة سأبذل قصارى جهدي وأقوم بـ:

المعايير
األساسية

 الحضور إلى المدرسة يوميا
 الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد
 االلتزام في الحضور للحصص المدرسية في الوقت المحدد
 اتباع القوانين المدرسية الخاصة بالزي المدرسي
 التأكد من احضار األدوات المدرسية الصحيحة الالزمة للحصص الدراسية.

اتباع القوانين الذهبية والقيم

سياسة
السلوك

التعلــــم

التواصل
والدعم

الفرص
واإلنجازات

 أن اكون لطيفة
 أن اكون طيبة ومتعاونة
 أن أصغي
 أن اكون صادقة
 أن أعمل بجد وال أضيع الوقت المتاح للتعلم
 أن أحافظ على الممتلكات وأعتني بالموارد المدرسية التي أستخدمها
 أن أحترم الجميع
 أن أكون منظمة وأن أعتمد على نفسي
 أن أتحمل المسؤولية وأفكر مليا قبل اتخاذ قراراتي
 أن أضع حزام األمان وأتذكره دائما
 أن أحرص على تقدير ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقاليدها وأن أظهر احترامي للثقافات
االخرى

 أن أبذل قصارى جهدي في التعلم دائما
 أن أنتهي من تأدية واجباتي المدرسية في المنزل وأحرص على تسليمها في الوقت المحدد
 أن استخدم مفكرة الواجب لكتابة المعلومات وأقوم بتوقيعها يوميا
 أن أستخدم وأطور مهارات "تعلم كيف تتعلم"
 أن اتبع سياسة األمان الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وتصفح شبكة اإلنترنت وأحرص على اتباع
تعليمات معلمتي

 أن أبلغ معلماتي بإنجازاتي أو بما يقلقني
 أن أسلم الرسائل المدرسية ألهلي/المسؤول عن رعايتي ،وأعيد الورقة الموقعة إلى المدرسة في الوقت
المحدد.
 أن أبلغ المعلمة مباشرة في حال شعرت بالحزن أو بالمرض ،أو جرحت ،أو في حال تعرضت للمضايقة
من قبل اآلخرين
 أن أطلب مساعدة معلمتي في حال مواجهتي لمشكلة واحتياجي للمساعدة
 أن أكون صديقة جيدة وأساعد اآلخرين
 أن أشارك آرائي وأفكاري مع طالبات مجلس المدرسة  ،كي أساعد في تطوير مدرستي

 أن أستفيد من جميع فرص التعلم المتاحة لي في مدرسة لطيفة للبنات
 أن أفخر بإنجازاتي وأُقَ ِّدر إنجازات اآلخرين
 أن أحاول تجربة أشياء جديدة ،مثل االنضمام إلى نا ٍد جديد أو تجربة نوع جديد من الطعام أو اكتساب
صديقات جدد
 أن أكون أكثر جرأة وال أخشى من ارتكاب األخطاء

تصبح طالباتنا أكثر نجاحا ً عندما يقوم ولي األمر أو المسؤول على رعايتهن بـ:

المعايير
األساسية

سياسة
السلوك

التعلــــم

التواصل
والدعم

الفرص
واإلنجازات








أن أضمن حضور ابنتي إلى المدرسة كل يوم
أن أقوم بتوصيل ابنتي إلى المدرسة واصطحابها إلى المنزل في الوقت المحدد
أن اخطط للعطالت العائلية بما يتماشى مع العطالت المدرسية
أن أبلغ المدرسة حيال غياب ابنتي فور تمكني من ذلك
أن أحرص على حصول طفلتي على كفايتها من النوم وتناولها وجبة إفطار صحية
أن أوفر البنتي الزي المدرسي واألدوات المدرسية المطلوبة




تشجيع ابنتي على اتباع قوانين المدرسة وقيمها
تشجيع ابنتي على اعتماد السلوك الصحيح وتقديم الدعم الالزم للمدرسة بخصوص سياسة المدرسة
للقوانين والسلوك
تشجيع ابنتي على احترام الكبار والطالبات
تشجيع ابنتي على أن تكون منظمة وأن تقوم باالعتماد على نفسها
دعم المدرسة في تعزيز ثقافة دولة االمارات العربية المتحدة وقيمها واحترام ثقافات اآلخرين
الحرص على تذكير ابنتي بوضع حزام األمان






 أُبدي االهتمام بتعليم ابنتي
 تشجيع ابنتي على بذل قصارى جهدها دائما
 الحرص على التزام ابنتي باتباع التعليمات الخاصة بالواجب بإنهائه في الوقت المحدد
 توفير بيئة هادئة وجهاز حاسوب إن أمكن ،كي تتمكن ابنتي من إنجاز واجباتها المدرسية
 مراجعة واجب ابنتي والتوقيع على مفكرة واجبها بشكل يومي
 دعم سياسة األمان الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ( )e-safetyوالتأكد من اتباعها في المنزل

 التواصل المستمر مع المدرسة واتباع نصائح المدرسة حيال المسائل األكاديمية واالجتماعية
 أن أحدد موعدا مع المدرسة لمناقشة األمور التي قد تؤثر على ابنتي في المدرسة
 أن أحرص على حضور االجتماعات والفعاليات الخاصة بأولياء االمور
 أن أجيب على الهاتف واقرأ جميع الرسائل المدرسية والرسائل النصية القصيرة والنشرات وأن أرد
عليها
 أن أقدم التغذية الراجعة بهدف المشاركة في تطوير المدرسة

 تشجيع ابنتي على االستفادة من جميع فرص التعلم المتاحة لها في المدرسة
 حضور الفعاليات المدرسية احتفاال بإنجازات ابنتي

تتقدم الطالبات بصورة أفضل عندما تقوم المعلمات بـ:

المعايير
األساسية

سياسة
السلوك

التعلــــم

 تشجيع الطالبات على تحقيق أعلى مستويات الحضور المدرسي
 مراقبة الحضور والغياب الخاص بالطالبات والتزامهن بالمواعيد وإبالغ األهل حيال أي قضايا تخص
هذا األمر
 التحقق من التزام الطالبات بارتداء الزي المدرسي وإحضار األدوات المدرسية المطلوبة وإبالغ
الطالبات واألهل عن أي تقصير

 تعريف الطالبات بقوانين المدرسة وقيمها وتشجيعهن على اتباعها
 تشجيع الطالبات على التعامل باحترام ومراعاة مشاعر زميالتهن وتقديم الدعم الالزم لهن
 تشجيع الطالبات على االعتماد على أنفسهن وأن يكن منظمات
 ضمان السالمة وعدم التسامح عند حدوث أي تنمر
 اتباع سياسة السلوك والمكافآت وتطبيقها بشكل عادل ومستمر
 تشجيع الطالبات على تحقيق أقصى إمكاناتهن
 تعزيز ثقافة دولة االمارات العربية المتحدة وقيمها واحترام ثقافات اآلخرين
 الحرص على التزام جميع الطالبات بوضع حزام األمان أثناء تواجدهن في الحافالت المدرسية
وتشجيعهن على وضعه في وسائل المواصالت األخرى

 التخطيط واإلعداد والتدريس بإبداع وفاعلية بهدف تطوير مهارات الحياة لدى الطالبات
 التخطيط لألنشطة المختلفة التي تحفز جميع الطالبات وتشجعهن
 اتباع سياسة المدرسة عند التصحيح وتحديد الواجبات المنزلية
 إمداد الطالبات بالتغذية الراجعة البناءة في الوقت المناسب
 توظيف األهداف التعليمية لدعم تعليم الطالبات وتحفيزهن
 تعريف الطالبات وتشجيعهن على االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات وشبكة اإلنترنت عن طريق
اتباع سياسات المدرسة

التواصل
والدعم

 تشجيع الطالبات على مشاركة ما يقلقهن واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل معها
 تقديم التوجيه والدعم للطالبات
 إبالغ األهل أو المسؤول عن رعاية الطالبات بإنجازاتهن أو أية مسائل أخرى تتعلق بهن
 التواصل بحرفية طوال الوقت من خالل مفكرة الواجب والتقارير واالتصاالت الهاتفية والرسائل النصية
القصيرة والنشرات الدورية
 التعامل مع أي أمور تثير قلق األهل والتواصل معهم بسرعة وفعالية

الفرص
واإلنجازات

 مساعدة الطالبات على الوصول ألقصى إمكاناتهن مع الحرص على التحاور المستمر معهن لمساعدتهن
على معرفة كيفية تحقيق هذا الهدف
 االعتراف بجهود الطالبات وإنجازاتهن وإتباعهن السلوك الجيد واالحتفال بذلك

