
 
 

  Arabic 

 بتدائيةاال غروف أكسفورد مدرسة في بك أهال

 :على من التعليمات المجموعة هذهتحتوي 

 لآلباء هامة معلومات

 .المدرسة طفلك يبدأ أن قبل امعرفته إلى تحتاج التي المعلومات جميع

  الطوارئ حاالت في االتصال نموذج

 لدينا كان إذا أو الطوارئ حالة في مبك االتصال من نتمكن بحيثالهاتفية  األسرة أفرادوأرقام  كرقامأ جميع هذا النموذجيتضمن 

 .امعرفته إلى نحتاج سوف إضافية معلومات وأية طفلكل العرقية الخلفية لنا يوفر أنه كما. المدرسة في مشكلة

 قصيرةال الرحالت نموذج

 زمالئه مع المحلية المنطقة في أرجاء التجولأو  قصيرة رحلة في إلبداء موافقتك على مغادرة طفلك المدرسةالنموذج  هذايستخدم 

 .إضافية رسالة طريق عن أخرى رحالت ةأي تغطية وسيتم. ومعلميه

  المدرسةالبيت و بين االتفاقنموذج 

 في طفلك مساعدةبو المدرسة قواعد جميعب تلتزم سوف وأنك مدرسةال بها تعمل التي الطريقة موافقتك علىالنموذج  هذايبين لنا 

 .المدرسة جارخ يحتاجه شيء أي

 السالمة اإللكترونية اتفاق نموذج

 أو داخل االستخدام اآلمن لإلنترنت وكيفية اإلنترنتب يتعلق فيما المدرسة قواعد على طفلكفقة اموافقتك ومو يظهر لنا هذا النموذج

 .المدرسة خارج

 قائمة بالعطالت المدرسية

 .والعطالتالفصول الدراسية  أوقات معرفة من لتمكنك

 قائمة أسعار الزي المدرسي

 .إليه تحتاج سوف وما الزي المدرسي المقررالحصول على  في لمساعدتك
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 لآلباء هامة معلومات

 التأخير ذلك في بما المدرسي، الدوام ساعات

 وسيتم. 08:50 قبل الساعة المدرسة في األطفال يتواجد أن ويجب 08:40 الساعة في تمام المدرسة ُتفتح أبواب 

 األسباب، من سبب ألي تأخر طفلك إذاف. كمتأخرين الوقت هذه بعد المدرسة إلى الذين يصلون األطفال تسجيل

  01204333380 على المدرسةب االتصال يرجى

 فوراً.أطفالكم  الحضور الصطحابفيرجى  11:40ينتهي دوام الروضة )الحضانة( الساعة 

 .13:00و 11:45فترة الغذاء بين 

 أطفالكم فوراً.الحضور الصطحاب فيرجى  15:00 الساعةفي تمام ينتهي الدوام الدراسي  

 التبليغ عن الغياب

أيام  من يوم كلفي ( 01204333380) المدرسةب هاتفيا االتصال يرجى المدرسة، عن طفلك في حالة غياب

 .الغياب سببعن وإخبارنا الغياب 

 خارج المدرسة التبليغ عن الحوادث

 .الحوادث نموذج استيفاء منك طلبسيُ  حيث المكتب إبالغ يرجى المدرسة، خارج حادثل طفلكتعرض إذا 

 األندية

 عادة تمتد والتي المدرسي، الدوام بعد النوادي مختلف لحضور لألطفال الفرصة غروف أكسفورد مدرسة فينقدم 

 إلى االنضمام في يرغب طفلك كان إذاو. ماناٍد  إلى لالنضمامتدعوه  رسالة طفلكسيتلقى . فصل دراسي نصف لمدة

 عن إعالمك سيتم. محدودة األماكنف ممكن وقت أقرب في المدرسة مكتب إلى توقيع النموذج وإعادته يجبف ،ما نادٍ 

 الساعة ينتهي النشاط الرياضي في أندية ما بعد المدرسة. النادي في طفلكمكان ل صصخُ  إذا يةنصرسالة  طريق

 .الفور على األطفال الحضور الصطحاب يرجى. 16:00

  الزي المدرسي

 سترةو قميص البولو الزي يشمل أن ويجب إلى المدرسة، الحضور قبل المدرسي الزي لدى طفلك يكون أن يجب

 يسمح ال. معقولة أنيقة أحذية طفلكم يرتدي أن أيضا يجب. سوداء ةيمدرس تنورة/  وسراويل المدرسة، شعار تحمل

 الرياضية األطقمتتوفر . الزي على الحصول كيفية حول المعلوماتوُمرفق . الزيضمن  الرياضيةاألحذية  بارتداء

 .المفضلينموردينا لدى  أيضا

  الواجبات المنزلية

من  نتوقعكما . من المتوقع قيام طفلكم باالنتهاء من الواجبات المنزلية في الرياضيات واللغة اإلنكليزية األسبوعية

 مرات خمس المطالعة كتابفي  طفلك يقرأ أن يجب والتوقيع عليها. كراسات الواجبات المنزليةعلى  لتعليقا اآلباء

 .القراءة سجل فيوإبداء التعليقات  عيتوقال اآلباء على ويجب األسبوع، في
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 اإلخبارية والرسائل النصية الرسائل الرسائل،: األمور أولياء مع التواصل

 يرجى. طفلك مع لمنزللى اا هامة ومعلومات المقبلة األحداث تفاصيلب رسائل إرسال سيتم آلخر، وقت من

 الخاصة المدرسية الحقيبة من التحقق إلى أيضا تحتاج قد. رسائل أيب عاد قدكان  إذا ماع يوميا طفلك من ارسستفاال

 فصل دراسي في منتصف كلنصدر كما . يةنصواسطة الرسائل الب والتذكير العاجلة المعلومات نرسل سوف. به

  المدرسة. عن مهمة معلومات لك وفروت األطفال نجاحاتب تحتفلالتي  المدرسة نشرة

 grove.bolton.sch.uk-www.oxford موقع المدرسة االلكتروني على شبكة المعلومات: 

 على التعليمية الموارد إلى الوصول ذلك في بما والتالميذ، األمور ألولياء للمعلومات وقيم هام مصدر المدرسة موقع

 من كجزء األحيان بعض فيالموارد التعليمية  هذه وتستخدم. المنزل من إليها الوصول طفلكالتي يمكن ل االنترنت

 .مدونات الفصول في للمشاركة األمور وأولياء األطفال نشجع كما. لطفلك المنزلية الواجبات

 ، المجوهرات، واأللعابالهواتف المحمولةالممتلكات الشخصية: 

  إلى المدرسة.هواتف محمولة ضر التالميذ يجب أال ُيح

 أي خلع األطفال من وسيطلب. المسمارية قراطألا باستثناء المدرسة، في مجوهرات أية ارتداءب للتالميذ سمحيُ  ال

 .الدراسي اليوم نهاية في مكتبال من استردادهاعلى أن يتم  إضافية، قطع

 يجب أال ُيحضر التالميذ ألعابهم الخاصة إلى المدرسة.

 الغداء والوجبات الخفيفةوجبة 

 رنوف ولكن حالل وجبات نقدم ال نحن. التالميذ لجميع المدرسية الوجبات من ومتوازنة صحية قائمة المدرسة تقدم

يوم األثنين عن األسبوع  صباح المكتب في دفعال يرجى. يوميا£  1.25 الغداءوجبة  تكلفة. كبديل نباتي خيار

 أو الغازية المشروباتعلى  حتويي ال أن يجبو الجاهز الخاصطعامهم  جلب للتالميذ يمكن ذلك، من بدال. بالكامل

 .وجبة الغذاءتناول  ترتيبات غيري سوف طفلك كان إذا مقدما مكتبال وُيرجى إخبار. الشوكوالته/  الحلوى

 إحضار إلى األطفال هؤالء يحتاجال و 2 و 1 وسنوات االستقبال فصول في لألطفال خفيفة وجبات تقديم يتم

تقديم الفاكهة / الخضروات وعلبة من الحليب يومياً إلى التالميذ في  يتم. المدرسة إلى بهم الخاصة الخفيفة الوجبات

 .2و1يومياً إلى تالميذ السنة تقدم الفاكهة / الخضروات . فصول االستقبال

 الخبز من شريحة وفرن أن نايمكن أو المنزل من صحية خفيفة وجبة 6 – 3 سنوات في األطفالحضر يمكن أن ي

 المكتب في دفعال يرجى. األسبوع في£  2.70 قدرها بتكلفة الصباحية االستراحة في صحي وشراب المحمص

  .التاليعن األسبوع  الجمعة يوم صباح

 نادي اإلفطار

 ومغذية صحية إفطار وجبة ويوفر ،08:00 الساعة في يفتح والذي التالميذ لجميع اإلفطار نادي المدرسة تقدم

 ناديتكاليف . ويسمح في تلك الحالة لآلباء بإحضار التالميذ مبكراً عن التوقيت المعتاد لألطفال، ةزوأنشطة محف

 .النادي طفلك راغبا أن يحضر كنت إذا مكتبال من االستفسار يرجى. يوميا£  1 فقط اإلفطار
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 الزيارات

 نخاطبكم سوفو. المدرسة خارج التعليمية الزيارات في لألطفال للمشاركة الفرصة العام مدار على المدرسة تقدم

. مطلوب رسم اشتراك أي مع جنب إلى جنبا ،مطفلك لحضور منكم كتابي إذنمع طلب  ،رحالت أي تفاصيلبكتابًة 

 بإعادة طلب االشتراك الموقع منك. تقم  لم إذا رحلةال االشتراك في يتمكن من لن طفلك أن مالحظة يرجى

 األدوية

 موافقةال استمارة ملء عليك يجبف المدرسة، في موصوف له في روشتة طبية دواء تناول إلى بحاجة طفلك كان إذا

 المدرسة في العاملين قبل من هي التي يمكن اعطائها فقط الموصوفة األدوية أن مالحظة يرجى. المكتب في ةالطبي

إلعطائه  المدرسة إلىالحضور  اآلباء على يجبف اً وأما إذا كان الدواء غير موصوف . ن في اإلسعافات األوليةمؤهليال

 .ألطفالهم بأنفسهم

 

 والحقائب المدرسية زجاجات المياه

وضع اسم  من التأكد الرجاء. منتظم بشكل واستخدامها المدرسة إلى المياه زجاجات إحضار على األطفال تشجيع يتم

 بسعر المكتب من والشعار للشراء المدرسة اسم مدون عليها مياهزجاجات وتتوفر . زجاجته طفلك بوضوح على

 .للزجاجة الواحدة£  1.50

  .للحقيبة الواحدة£  4.00 بسعر المكتب من للشراء  وشعارها المدرسة اسم تحمل الكتب حقائبكما تتوفر أيضا 

 التغيب خالل الفصل الدراسي

 لقضاء الدراسي الفصل خالل إجازة للحصول علىاإلذن بمنح  للمدارس سمحيُ  يعد لم الحكومية، طبقاً للوائح

 االستفسار يرجى. فقط اإلستثنائية أو الخاصة الظروف في إجازةتنحصر سلطة المدرسة في منح و. العائلية العطالت

 .واستيفاء النموذج الخاص بطلب اإلجازة من المكتب
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Head teacher: Mrs. N. Harvey                                                                                                               

Assistant Head teacher: Miss M. Day. 

Tel. School  - 01204 333380 
              

              Fax - 01204 333381 
 

Tel. Nursery - 01204 333387 
 

Website- www.oxford-grove.bolton.sch.uk 
 

BOLTON METROPOLITAN BOROUGH                                                                                                                                                                                                                                        

OXFORD GROVE PRIMARY SCHOOL 
Shepherd Cross Street 

Bolton 
BL1 3EJ 

 

 المحلية المنطقة في مدرسةال خارج قصيرةال للرحالت الوالدين موافقة

 السنة الدراسية 2016-2015

 

 عزيزي الوالد/ الوالدة / ولي األمر

 .والزيارات المدرسية الرحالتب المتعلقة الحالية الحكومة سياسة بشأن إليكم أكتب

 من سبب ألي الطفل المدرسة فيها يترك مناسبة كل في األمور أولياء/  اآلباء من موافقة كتابية على نحصل أن اآلن المعدلة اللوائح تتطلب

 الخ والبروفات الرياضية المبارياتو الميدانية، ةيالدراس واألنشطة ،حيال في القيام بأي جوالت يشمل وهذا. اإلشراف تحت األسباب

المنظمة من قبل  المحلية المدرسة لتنفيذ األنشطة بمغادرة للتالميذ نطلب منكم الموافقة على السماح ،األنشطة هذه إدارة على لمساعدتناو 

 على موافقتكم لتأكيد المرفق النموذج باستيفاء بيانات تفضلتم لو االمتنان غاية في كونسن. الحالي الدراسي العام للفترة المتبقية من المدرسة

 ولو ،مبنى المدرسة مغادرة هامن/  همن تتطلب التي المناسبات في المشاركة لن يتمكن طفلكم من ،الموافقة هذه دون من بأنهالعلم  يجبو. ذلك

 ..جدا قصيرةزمنية  لفترة

 اليوم نهاية بعد ما وقت على تؤثر التي تلك وخاصة ،هافي مطفلك يشارك رئيسية أنشطة ةأي نع مقدما إعالمكم يتم سوف الحال وبطبيعة

 .مناسبة كل فياستيفاء نموذج الموافقة على االشتراك لن يكون لزاما عليكم  ولكن الدراسي،

 

ألي  أو ،يوم نصف من ألكثر للمدرسة التالميذ مغادرة تتطلب أحداث كالمعتاد ألي موافقتكم على لحصولل مإليكة منفصل رسالة إرسال سيتم

 .ةالمدرس وقت ُتجرى بعد نشاطات

 .ممكن وقت أقرب في ستمارةاال إرجاع طفلك من طلبأن ت يرجى

 

 االحترام فائق بقبول تفضلواو

 

 األنسة ن. هارفي

 

 مديرة المدرسة
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 االبتدائيةمدرسة أكسفورد جروف 
 2016-2015 البيت والمدرسة اتفاقية

 سبتمبر 2015
 

 مدونة" على شتملت وهي. المدرسة إلى وإعادتها عليها التوقيع ثم معا   قراءتها مطفلكمن و منكم نطلب ونحن والمدرسة، البيت يةاتفاق هي هذه

 .من تالميذها المدرسة هتوقعت وما التالميذ آباء مسؤولياتو التالميذ، تجاه المدرسة مسؤوليات حددوت ،"السلوك
 

 .المختلفة والتوقعاتالخاصة بكل طرف  ألدوارا توضيحو والمدرسة، البيت بين الشراكة تعزيز هو والهدف
 

 :ألن جهدها قصارى المدرسةستبذل 
 

 .رعايتها في وجوده أثناء لطفلك والمعافاة البدنية واألمن السالمة تضمن .1
 

 .ومتوازن شامل لمنهج القانوني هاستحقاق على طفلك حصول من أكدتت .2
 

 .ما يتفق مع إمكانياته طفلك يحقق نأ تأكدت .3
 

 .والتحصيل الجهد من العالية والتوقعات القياسية المعايير زتعز .4
 

 .ومتسقة محددة عقوباتبالسيئ  السلوكويُواجه الحسن  السلوك يكافأ من خاللها يالت اإليجابي االنضباط سياسة عتشج .5
 

بالهدف من ومتعلقة  ممكنة التحقيقو بالواقعيةوتتصف  صحيح، بشكلا  للتالميذ لتنفيذ واجبات منزلية أسبوعية مخططة فرص رتوف .6

 .يرسالمد العمل
 

 .لخارجة عن نطاق المنهجا لألنشطة الفرص رتوف .7
 

 روتوف سنويا، األقل على واحدة مرة معلمتها معلمها أو / معلمه أو معلمته مع طفلك تقدممدى  فيه عن تخبرك ا  كتابي ا  تقرير متقد .8

 .السنة في مرتين األقل علىمعلمتها  معلمها أو / معلمه أو معلمته مع طفلك تقدم لمناقشة لك ةالفرص
 

 .بها التغلب على تلك الشواغل يتم التي الكيفية على واطالعهم السرعة وجه على الوالدين شواغل مع تتجاوب .9

 

 .والمراسالت منتظمةال اإلخبارية النشرات خالل من الخاصة والمناسبات المدرسية الحياة تفاصيل جيدا  على اآلباء إطالع .11
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 :في سبيل جهدهم قصارى األمور أولياء/  اآلباءسوف يبذل 
 

 .المدرسة أهداف دعم .1
 

 .المحدد الوقت وفي بانتظام أطفالهم حضورضمان  .2
 

  .بالمدرسةالملبس قواعد  واتباع المدرسي الزيارتداء أطفالهم ضمان  .3
 

  بالمدرسة. السلوك مدونة اتباععلى  أطفالهم تشجيع .4
 

 (.الخ المراجعات األهداف، تحديد أي) ضرورية صبحتُ  قد يةسلوك إجراءات أي مع كامل بشكل والتعاون المدرسة في السلوك سياسة دعم .5
 

 .باطفالهمذات صلة  حداثأ أو اتتجمع أو مشاورات أي المشاركة في .6
 

 .المحدد الوقت في وإعادتها منزلية واجبات أيمن قيام أطفالهم باالنتهاء من  التأكد .7
 

 .بانتظاممشاركة أطفالهم في القراءة  .8
 

 (وغيرها الطوارئ حاالت في أسماء وهواتف من يُتصل بهم ،هاتفال رقم، السكن عنوان) البيانات في يراتتغ بأيالمدرسة  إخطار .9
 

 .هسلوك أوللطفل التحصيل العلمي  على تؤثر مشاكل قد ةأي عن المدرسة إبالغ .10
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  Arabic 

 لألطفال رئيسية عناوين إلى هاتبسيط ويتم المدرسة أنحاء جميع في منشورة وهيالمدرسة والبيت  يةاتفاق من جزء هي السلوك قواعد مدونة

 .سنا األصغر
 

 السلوك قواعد مدونة
 

 

 بنفسك عتنا

 
 دائما أنك تتعرض للمضايقة أو راض   غير كنت إذا أحدا   أخبر 

  يرخط أو سخيف شيء أيتفعل 

 إذن دون من المدرسة تركت أو االستراحة أوقات في الفصل داخل تمكث 

 المدرسة شارة مرتدين واكان إذا إال المدرسة في الغرباء مع تتحدث 

 ال

 
 باآلخريناالهتمام 

 
 دائما   األطفال من وغيرهم الجدد القادمينو لزوارودودا  مع ا نك 

 التنابز باأللقاب(/  الضرب مثل) اآلخرين إليذاء شيء أي فعلت 

 العمل عن اآلخرين انتباه صرفت 

 األكبر سنا  غير مهذب مع  أو ا  صفيق كنت 

 ال

 
 بمدرستكاعتن 

 
 دائما   مدرستكب فخورا كن 

  ا  متعمد هالفتت أو المدرسية التجهيزاتتسرق  

 المدرسة مبنى تشوه أو القمامة تلق 

 ةسيئ أوصاف المدرسة تطلق على 

 ال

 
- المرفقة االستمارة ملء طريق عنمنها اإلحساس بالقدرة على المشاركة في إحيائها وتحقيق المبتغى  ثم ومن بعناية الوثيقة هذه قراءة نأمل

المستوى في  االعتبارفي  األقل، آخذين على "جيدة" تحصيل مستويات " وتحقيقجيد" تقدممستوى  عن يقل ال ماعلى  طفلك إحراز لضمان

 .العام نهاية بحلولالدراسية، بداية السنة 
 
  



 
 

  Arabic 

 

 الوالدين موافقة نموذج
 

  
   الصف:

 
  اسم التلميذ:

 

 في المنطقة المحلية مدرسةال خارج الرحالت القصيرةعلى  الوالدين موافقة
 

 إلغاء قررت إذا المدرسة سأبلغ. الدراسي للعام المدرسية واألنشطة الفعاليات لحضور الموظفين إشراف تحت المدرسة مبنىل أوافق على مغادرة طفلي

 .اإلذن هذا

 :التاريخ
 

  :توقيع )الوالد/ ولي األمر(

 

 والمدرسةاتفاقية البيت 
 

 أن يفهم لضمان ممكن جهد كل ذلأب وسوف. ومعقولة عادلة أنها وأعتقد غروف أكسفوردمدرسة الخاصة ب مدرسةالبيت وال يةاتفاقعلى أوافق : ولي األمر

 .االتفاق طفلي

 :التاريخ
 

 :توقيع )الوالد / ولي األمر(

 .أدناه التوقيع منه طلبت أن الرجاء ،االتفاق فهماية لالكف فيه بما ناضجا طفلك أن تشعر كنت إذا
 .غروف أكسفورد مدرسةالخاصة بية البيت والمدرسة اتفاق يفدوري أؤدي  أن سأحاول: الطفل

 :التاريخ
 

  :توقيع )التلميذ(

                                                    االتفاق في أن نؤدي دورنا لضمان ممكن جهد كل نبذل : سوفالمدير/  المعلم
 :التاريخ

 
  :توقيع )المعلم / المدير(

 

 قواعد السالمة اإللكترونية
 :التلميذ يةاتفاق

 المدرسةاإللكترونية الخاصة ب السالمةقواعد  وفهمت قرأت قد أنا •
 األوقات جميع في مسؤولة بطريقة الجديدة التكنولوجيات من وغيرها اإلنترنت إلى الوصول وشبكات الكمبيوتر أستخدم وسوف •
 اإلنترنت إلى الوصولروابط مراقبة و الشبكة هذه رصد يمكن أنه أعرف •

 التاريخ:
 

  (:توقيع )التلميذ

 الموقع االلكتروني للمدرسة على لصوروا األعمال نشرعلى  / الوالدة الوالد موافقة

 لقواعد يخضع بما نشرتُ  قد ابنتي/  ابني تشمل التي المناسبة اتهوالفيديو الصور أن أيضا أوافق وأنا. إلكترونيا ينشر قد ابنتي/  ابني عملأن  على أوافق

 .ميذالتال أسماءب مصحوبة تكون لن تنص على أن الصور التي المدرسة

 اإلنترنت إلى للدخول/ الوالدة  الوالد موافقة

 جميع تتخذ سوف المدرسة أن أفهم وأنا. اإلنترنت إلى للدخول ابنتي/  البني اإلذن وأعطي لمدرسةل اإللكترونية السالمة قواعد وفهمت قرأت لقد
 .أتفهم صعوبة هذه المهمة يولكن مناسبة غير مواد إلى الوصول هميمكن ال التالميذ أن لضمان المعقولة االحتياطات

 مسؤولة ليست المدرسة أن على أوافقو. اإلنترنت شبكة خالل من إليها لوصتي يُ ال المواد محتوى عن مسؤولة تكون أن يمكن ال المدرسة أن أفهم وأنا

 .اإلنترنت مرافق استخدام عن تنشأ أضرار أية عن

 
 .المدرسية المعدات على استخدامها أو المناسبة غير المواد عدم حفظ وتخزين لضمان متى توفرت رصدبرمجيات ال تستخدم قد المدرسة أن أفهم وأنا

 :التاريخ
 

  (:توقيع )الوالد / ولي األمر

 


