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منشور :معلومات  /قواعد مدرسية  /إتفاقات
عزيزتي التلميذة  ،عزيزي التلميذ
لقد قررت حضور العرض اإلنتقالي .تريد ھذه السنة الكثير من المنافع وتحسين فرصك المھنية.
ستتمكن من تحقيق ھذا الھدف إذا ما كنت على استعداد مكثف وج ّدي .نتمنى لكم في مدرستنا كثيرا من المسرة
والنجاح.
أعزائي الوالدين
أنتم كذلك تتمنون أن إبنكم/بنتكم يحرز تقدما في التنمية الشخصية عبر حضور العرض اإلنتقالي .للوصول إلى
ھذا النجاح نعتمد نحن في المدرسة )رغم سن إبنك/بنتك( على مساعدتكم .إن المعلومات واإلتفاقات التالية تشكل
أساس التعاون الناجح.
السنة الدراسية:
إن التلميذات والتالميذ سجلوا أنفسھم لمدة سنة دراسية كاملة  .لذا فإنھم التزموا بحضور المدرسة خالل العام
الدراسي بأكمله.
العطلة:
إذا كنت التستطيع الذھاب إلى المدرسة ألسباب متوقعة فاطلب إجازة .تتحصلون على استمارات اإلجازة من
معلم القسم  /معلمة القسم ُ .تق ّدم الطلبات في ظرف أقصام  ϴأيام قبل موعد العطلة.
إن تلميذات وتالميذ مدرستنا استكملوا المدرسة اإللزامية وھم يتساوون بذلك مع المتدرّ بين .لذا فإن اإلجازات
تصبح ناذرة ويُؤذن بھا إال في الحاالت الھامة.
تمديد العطل أو البداية المبكرة لإلجازات يتم منحھا إال في حالة وجود شھادة ربّ عمل الوالدين والتي تتبث أن
أخذ اإلجازة في وقت آخر لن يكون واردا .إن الطلبات بسبب رخص تذاكر الطائرة سيتم رفضھا.
المناسبات المدرسية:
يجب على التلميذات والتالميذ زيارة جميع المواد للمنھج الدراسي األساسي والمواد لتي أختيرت من قبلھم
والمواد الحرة .يجب عليھم المشاركة في جميع الرّ حالت وجميع الحفالت التي أعلنت من قبل المدرسة كمناسبات
ملزمة.
إعداد الخيارات المھنية:
لدى إعداد الخيارات المھنية فإن الشباب والوالدان يتحملون المسؤلية األساسية على عاتقھم.بطبيعة الحال فإنھم
يتلقون دعما ناشطا من طرف معلمينا .إن كانت لديكم أسئلة أوكنتم بحاجة إلى مساعدة يرجى اإلتصّال بمعلم
القسم  /معلّمة القسم في وقت مب ّكر .المشورة المھنية يمكنھا أيضا مساعدتك.

نظام الغيابات
حضور العرض اإلنتقالي طوعي .من خالل تسجيلك فإنك التزمت إلتزاما كامال بالحضور المدرسي .لذا فإننا
نتوقع حضور التلميذات والتالميذ بكل انضباط ودن أي انقطاع عن الحصّة.بالنسبة للغيابات والتأخرات فإنه
يسري النظام المدرسي)المواد Ϯϰـ (ϯϳمن القانون المدرسي ) (ϰϭϬ͘ϭϬϬإذا ُد ّونت عند تلميذة أو تلميذ أكثر
من  ϭϰغيابات من دون عذر )أكثر من  ϵغيابات من دون عذر في العروضات المدمجة( في عام دراسي ،فإن
ھذا يتوافق مع الخروج الطوعي من المدرسة تتبعه تكاليف).انظر نظام التكاليف(
الغيابات المعللة ذات المدى القصير ) مثال عند المرض(
اتصل عبر التلفون في اليوم األول من غيابك مابين الساعة ϳ͘ϯϬـ Ϭϳ͘ϰϱأو مابين الساعة  ϴ͘ϯϬو ϴ͘ϰϬ
بالمدرسة .أخبر معلم القسم/معلمة القسم أو األستاذ المختص/األستاذة المختصة.
كيف ترد التأخيرات والغيابات على الشھادة ؟
ــ يعتبر التلميذ متأخرا إذا بدأت الحصّة ولم يكن ھو بعد في القسم.
ــ في حالة ما إذا كانت التلميذة  /التلميذ قد غاب عن الدرس ) ϰϱدقيقة( فإن ذلك يُع ّد تقصيرا )غيابا( .كل نصف
يوم مدرسي يُحسب ذلك غيابا.
اإلعتذارات :
ُتسلّم اعتذارات التأخير والغياب إلى معلم القسم خالل مّة أقصاھا  ϴأيام إلى معلم القسم .الب ّد ان يحتوي مكتوب
اإلعتذار على مبرر ومعطيات عن الفترة الزمنية .لدى الشباب القصّر يجب على الوالدان إمضاء رسالة اإلعتذار
معھم.
سنّ البلوغ  :التلميذات والتالميذ الذين تعدوا  ϭϴسنة يُعتبرون كبار بالغون ويتصرفون بمسؤولية فيما يتعلق
بالمجتمع  ،ال ّدولة والمدرسة .يستمرّ المعلمون في إبالغ أولياء األمور على األھميات التي تخصّ العروضات
اإلنتقالية وإنجازات بناتھم وأبنائھم .إذا لم يرغب التالميذ والتلميذات في سن البلوغ ايصال ھذه المعلومات إلى
والديھم  ،فإنه يمكنھم في بداية السنة )أوفي وقت سن البلوغ( بتسليم رسالة كتابية الى معلم القسم لتحويلھا
الى مدير /مديرة المدرسة.
مالحظة :قرارات ھامة ) على سبيل المثال مغادرة لمدرسة ،التدابيرالتأديبية ،اإلبعاد من المدرسة الخ( يتم في كل
األحوال إخطار الوالدين.
تسوية التكاليف عند الخروج من المدرسة أو الطرد من المدرسة خالل العام الدراسي
إذا حدث خالل العام الدراسي خروجا من المدرسة دون موافقة إدارة المدرسة أو إذا تم طرد شاب بسبب سلوكه
من المدرسة فإن الولدان أو أولياء األمروبالتالي الشاب البالغ تصدر لھم فاتوة مبلغھا  ϴϬϬفرنك سويسري.
تنبيه :حضور العروضات اإلنتقالية مجانا لكنه يسبب تكاليف يصل قدرھا حتى  ϭϴϬϬϬفرنكا سويسريا
سنويا.عند اإلنسحاب المبكر أو اإلبعاد فإن القسم المدرسي يكون ناقصا من حيث العدد :التكاليف تظل سارية
دون أن يستفيد تلميذة أوتلميذ منھا.
تسوية التكاليف ھذه تعتبر جزءا من اتفاق التسجيل ويعترف بھا فور الدخول إلى المدرسة.
مركز العروضات اإلنتقالية )م ع إ(

