اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻮآﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ
)ﻣﻦ اﻟﺼﻒ  6إﻟﻰ (12

اﺳﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ)ة(

اﻟﻔﺼﻞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

ي اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أﻋﺮف أﻧﻪ ﻟﺪ ّ

•
•
•
•

أن أآﻮن ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺁﻣﻨﺔ وداﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،واﻟﺘﺤﺮّش واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ،واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻷﻋﻤﻰ؛
أن أﻋﺮف ﻣﺎ هﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،وﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ؛
أن ﻳُﻘﺪم ﻟﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻠﻮآﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ورﻓﺎهﻴﺘﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؛
أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻓﺼﻠﻲ أو إﺧﺮاﺟﻲ ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ.

أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:







•
•
•
•
•
•
•
•
•

أن أﺣﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد؛
أن أﺣﻀﺮ آﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ اﺑﺘﺪاء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﺪد ،وأن أآﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪًا ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ؛
أن أآﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪًا ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد واﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل؛
أن أﻇﻬﺮ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻜﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؛
أن أﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻄﺮق ﺳﻠﻤﻴﺔ ،وأن أﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،أو ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ؛
أن أﺗﺼﺮف ﺑﻜﻞ اﺣﺘﺮام وﺑﺪون ﻣﺠﺎدﻟﺔ ،وأن أآﻮن ﻣﺘﻌﺎوﻧًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻄﺎﻗﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻃﻠﺒًﺎ ﻣﺎ .وأدرك
أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻋﻄﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﻐﻠﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إذا ﻟﻢ أآﻦ ﻣﻮاﻓﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ؛
أن أﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأن أﺣﺘﺮم ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ؛
أن أرﺗﺪي ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وأن ﻻ أرﺗﺪي أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺜﻴﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻠﻮزات ذات اﻟﺤﻤﺎﻻت اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ،
أو اﻟﺒﻠﻮزات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺒﻄﻦ ،أو اﻟﺸﻮرﺗﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪاً ،أو اﻟﺘﻨﺎﻧﻴﺮ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪًا؛
أن أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻋﺼﺎﺑﺔ )ﻣﺜﻞ أوﺷﺤﺔ أو ﻋﺼﺐ اﻟﺮأس "ﺑﻨﺪاﻧﺎ"( ،وأن اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات،
واﻟﻨﺪاءات ،واﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ،واﻟﺤﺮآﺎت ،واﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت؛
أن أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺣﻀﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ ،واﻟﻤﺨﺪرات ،واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؛
أن أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺣﻀﺎر ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻹزﻋﺎج واﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ،و اﻟـ"ﺑﻴﺒﺮ"،
و اﻟـ"ﺑﻴﺠﺮ"(؛
أن أﺗﺒﺎدل ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ،أو ﺳﻼﻣﺔ ،أو رﻓﺎهﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ؛
ي أو أوﻟﻴﺎء أﻣﻮري ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ وأن أﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ؛
أن أﺑﻘﻲ واﻟﺪ ّ
أن أﺗﻘﻴﺪ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط؛
أن أﺗﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.

ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط و ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،وأﻧﺎ أﻓﻬﻢ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ .وأواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن أﺗﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

اﺳﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ)ة(:

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

)اآﺘﺐ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ(

}ﺟﺰء ﺧﺎص ﺑﺎﻵﺑﺎء{
ﻟﻘﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط و ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،وأﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻃﻔﻠﻲ.
أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ:
• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻃﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮًا ﻣﺤﺘﺮﻣًﺎ وﻣﺴﺎﻟﻤًﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
• ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط وﻻﺋﺤﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻲ.
• اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت أو ﻗﺮارات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻔﻠﻲ.
• ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻊ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
• ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.
• ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻃﻔﻠﻲ ،أو رﻓﺎهﻴﺘﻪ ،واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
اﺳﻢ اﻟﻮاﻟﺪ)ة( أو وﻟﻲ)ة( اﻷﻣﺮ:

اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
)أآﺘﺐ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮاﻟﺪ)ة( أو وﻟﻲ)ة( اﻷﻣﺮ:

)T&I1848 (Arabic

اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻮآﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ

)ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻒ (5

اﺳﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ)ة(

اﻟﻔﺼﻞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

ي اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أﻋﺮف أﻧﻪ ﻟﺪ ّ

•
•
•
•

أن أآﻮن ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،واﻟﺘﺤﺮّش واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ،واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻷﻋﻤﻰ؛
أن أﻋﺮف ﻣﺎ هﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ؛
أن ﻳُﻘﺪم ﻟﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻄﺎﻗﻢ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻮآﻲ ،وآﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ورﻓﺎهﻴﺘﻲ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؛
أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻓﺼﻠﻲ أو إﺧﺮاﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ.

أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ي ،وأآﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪًا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ؛
أن أﺣﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪ ّ
أن أﺳﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ وﻣﻬﺬﺑﺔ؛
أن أﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺮاﻋﺎة وﻣﺴﺎﻋﺪة واﺣﺘﺮام ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؛
أن أﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ وأﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮي ﺑﺎﻟﻜﻼم؛
أن أﻟﺒﺲ ﻣﻼﺑﺲ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻣﺮﺗﺒﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ؛
أن أﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأن أﺣﺘﺮم ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ؛
ي ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ آﻞ ﻳﻮم؛
أن أﺧﺒﺮ واﻟﺪ ّ
أن أآﻤﻞ واﺟﺒﺎﺗﻲ آﻞ ﻳﻮم وأﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺪي أو أوﻟﻴﺎء أﻣﺮي؛
أن أﺗﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط.

ي وﺳﻮف أﺗﻘﻴﺪ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻊ واﻟﺪ ّ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

اﺳﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ)ة(:

اﻟﺘﺎرﻳﺦ :

)اآﺘﺐ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ(

}ﺟﺰء ﺧﺎص ﺑﺎﻵﺑﺎء{
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط و ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،وأﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻃﻔﻠﻲ.
أﻓﻬﻢ ﺑﺄن ﻣﺸﺎرآﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻔﻠﻲ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ﻟﻘﺪ ﻗﺮأت هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺳﺄﻧﻔﺬ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أن أﺷﺠﻊ ﻃﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮًا ﻣﺤﺘﺮﻣًﺎ وﻣﺴﺎﻟﻤُﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
أن أﻧﺎﻗﺶ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎط ،وﻻﺋﺤﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻲ.
أن أﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء ،وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺼﻞ وأﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻔﻠﻲ.
أن أﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ ﻃﻔﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ آﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد.
أن أﻗﺪم ﻣﻜﺎﻧًﺎ هﺎدﺋًﺎ ﻟﻄﻔﻠﻲ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ.
أن أﻗﻀﻲ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  15دﻗﻴﻘﺔ آﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻘﺮاءة ﻣﻌﻪ.
أن أﺳﺘﻤﻊ ﻟﻄﻔﻠﻲ وهﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ.
أن أزوّد اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.
أن أﻧﺒّﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻃﻔﻠﻲ ،أو رﻓﺎهﻴﺘﻪ ،واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

اﺳﻢ اﻟﻮاﻟﺪ)ة( أو وﻟﻲ)ة( اﻷﻣﺮ:
)أآﺘﺐ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮاﻟﺪ)ة( أو وﻟﻲ)ة( اﻷﻣﺮ:

)T&I1848 (Arabic

