Sudanese Supplementary School
Registered Office: c/o One Westminster, 37 Chapel Street, London NW1 5DP
Based at King Solomon Academy, Penfold Street, London, NW1 6RX
Established September 1994

Charity #1040959

SSS0014

Document Number
Document

Parent School Agreement - Arabic

Version

2

Owner

Sudanese Supplementary School

Distribution list

All

Issue Date

November 2, 2021

Next Review Date

November 1, 2022

Associated documents

Classified information can be in different forms and types of
media, e.g.:

Confidential
(top
confidentiality
level)

Restricted
(medium
confidentiality)

Internal use
(lowest level of
confidentiality)

Public
(everyone can
see the
information)

electronic documents
information systems / databases

x

paper documents
storage media (e.g., disks, memory cards, etc.)
information transmitted verbally
Email

Change Record Form
Version
001
002

Date of Change

Date of Release

Changed by

July 2018

November 2021

Reason for Change
New Release

M Bahari

COVID

Page | 1
email: info@sudanese-school.org | website: www.sudanese-school.org | tel: +44 (0)20 36332725

Sudanese Supplementary School
Registered Office: c/o One Westminster, 37 Chapel Street, London NW1 5DP
Based at King Solomon Academy, Penfold Street, London, NW1 6RX
Charity #1040959

Established September 1994

لوائح وقوانني مدرسة األسرة السودانية – لندن
 .1حقوق و واجبات التالميذ و ويل األمر :
.I

احلضور واإللتزام ابلوقت :

جيب احلضور للمدرسة يف الوقت املناسب  10:25.ينتهي الدوام املدرسي يف التمام الساعه  03:00مساء .يرجى من أولياء
األمور التواجد يف ساحة املدرسة قبل إنتهاء الدوام ب  10دقائق على األقل تفادي ألي اتخري .يبدأ موعد الغذاء يف الساعة
 12:30ظهرا وينتهي الساعة  1.00متاما.
الغياب

.II

جيب إخبار املدرسة مسبقا يف حالة غياب التلميذ ألي سبب كان عن طريق اإلتصال برقم هاتف املدرسة أو الربيد اإللكتوين أو
إخبار أحد أعضاء هيئة التدريس .إذا كان الطالب يعاين من أي مرض ،يرجى من ويل األمر إخبار املدرسة حبالة إبنه/إبنته لتمكني
أعضاء املدرسة تقدمي املساعدة الالزمة يف الوقت املناسب.
.III

مقابلة املعلم

يف حالة الرغبة بلقاء املعلم  /املعلمة من قبل ويل األمر ،جيب اإلنتظار بعد إنتهاء الدوام الدراسي ومقابلته/مقابلتها يف صالة
اإلنتظار ملناقشة سريعة مبا خيص التلميذ ،ويف حالة الرغبة مبناقشة مطولة أو مفصلة ،جيب أخذ موعد من إدارة اللجنة ملقابلة
املعلم/املعلمة .ابإلضافة لذلك يوجد إجتماع سنوي ألولياء األمور لإلطالع على التقدم التعليمي للطالب وكل ما خيص العملية
التعليمية .وللتنويه مينع منعا ابت دخول أولياء األمور إىل الصفوف الدراسية للنقاش مع املعلم  /املعلمةة.
.IV
.V

أولياء األمور مسؤولون مسؤولية مباشرة عن مراقبة أطفاهلم عند تواجدهم خارج الصف الدراسي (مثال فتة تناول الطعام)
على أولياء األمور و أطفاهلم االلتزام ابملوجهات الصحية من قبل إدارة املدرسة.

مينع منع ابت مغادرة املدرسة دون احلصول على إذن من املعلم/املعلمة أو انئبة املديرة أو مديرة املدرسة.
 .2واجبات التالميذ جتاه املدرسة :
 جيب أن يواظب التالميذ على حضور كافة احلصص الدراسية ونتوقع من مجيع التالميذ اإللتزام بعمل الواجب املدرسي
املطلوب منهم ،و إحضار الكتب و الدفاتر واألدوات املدرسية كاملة.
 جيب على مجيع التالميذ التحلي ابألخالق احلميدة جتاه بعضهم البعض ،و جتاه املعلمني و مجيع القائمني على املدرسة و
زوارها ،و إستخدام األلفاظ الالئقة يف كل األوقات.
 إحتام اآلخرين و عدم اللجوء للعنف بكل أشكاله سواء كان لفظيا أو جسدي.
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 احملافظة على اهلدوء والنظام داخل الفصول وعدم عرقلة سري الدرس وعدم مقاطعة املعلم أثناء الشرح إال إبذن املعلم و
اإلصغاء للزمالء أثناء النقاش أو التداول كما جيب على التلميذ اإلشتاك يف الفعاليات واملهام اليت تتم خالل الدرس.
 من واجب كل التالميذ احملافظة على ممتلكات ونظافة و مجال املدرسة ،سواء كان ذلك داخل غرفة الصف أو
خارجها وكذلك يف حميط املدرسة .ويف حالة وجود إتالف أو ختريب ملمتلكات املدرسة يتحمل ويل األمر كافة
املسوؤلية.
 مينع منعا ابت إستعمال اهلاتف اجلوال داخل الصف .وحيق للمدرسة أخذ اهلاتف من التلميذ حىت هناية اليوم الدراسي
أو تسليمه ألحد الوالدين يف حني حضوره للمدرسة.
 ممنوع إدخال أي نوع من أنواع األدوات احلادة إىل املدرسة أو محلها داخل املدرسة.
 ال يسمح إبحضار مشروابت الطاقة للمدرسة ،أو للرحالت أو أثناء الفعاليات املدرسية.
 مينع إحضار أو استعمال أي نوع من أنواع الدخان والسجائر.
 ال يسمح ابألكل أو الشرب داخل الفصول.
يف حالة عدم اإللتزام أبي من املذكور أعاله ،إلدارة املدرسة احلق يف إختاذ ماتراه مناسبا حسب قوانني الالئحة األكادميية.

 .3الواجبات جتاه املدرسه ,من واجب مجيع الطلبة و أولياء األمور :
.1
.2
.3
.4

التقيد أبنظمة املدرسة وقوانينها.
اإللتزام بقرارات املدرسة يف كافة املواضيع واحلاالت.
اإللتزام بتوجيهات وتعليمات مديرة املدرسة واملعلمات وأعضاء جلنة املدرسة.
اللجوء إىل جلنة املدرسة لفض أي خالف.

 . 5اإللتزام بتسديد الرسوم الدراسية يف الوقت احملدد هلا .
 .6مراقبة و إرشاد األطفال املتواجدين يف قاعات اإلنتظار و اليت تقع حتت مسؤلية أولياء أمورهم .
 .7على أولياء األمور املتواجدين يف قاعة اإلنتظار احملافظة على نظافة املكان وممتلكات املدرسة.
 - 8على أولياء األمور إحتام بعضهم البعض و إحتام قرارت أعضاء اللجنة و اإللتزام بقوانني مباين املدرسة املستخدمة ومن
ضمنها قوانني السالمة كذلك عدم إستخدام املدرسة ألعراض أخرى مثل البيع.
 .4حقوق املدرسة جتاه التالميذ وأولياء األمور :
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 .1حيق للتالميذ احلصول على أكرب قدر من املعرفة  ,والثقافة والتبية سواء كان ذلك خالل الدروس املنهجية أو
الالمنهجية و خالل تواجده يف إطار املدرسة بشكل عام .
 .2حيق للتالميذ املطالبة بتوفري اجلو الدراسي املالئم له ولزمالئه .
 .3حيق للتالميذ املطالبة ابملعاملة احلسنة ,و إعطاء الفرصة لإلستماع آلرائهم ,واملناقشة فيما خيص الدرس.
 .4حيق لويل األمر طلب املقابلة مع أعضاء اللجنة أو هيئة التدريس بشرط أن ينسق معهم مسبقا املوعد املالئم
للمحادثة.
-5على املدرسة أن توفر للتالميذ الظروف املالئمة إلبراز مواهبهم يف كافة اجملاالت العلمية والثقافية والفنية  ,كل ذلك
ضمن إمكانيات املدرسة .
 .7حيق للتالميذ أن يطلبوا من املعلم/املعلمة إعادة شرح الدرس يف حالة عدم الفهم .
 .8اإلشادة ابلتالميذ املتميزين يف النواحي التعليمية أو األخالقية و ذلك من خالل إعطائهم شهادات تقدير أسبوعية أو
سنوية ،ابإلضافة إىل هداي رمزية لتحفيزهم لبذل املزيد من املثابرة و العمل .

أان _________________________________

ويل أمر الطالب/الطالبة
______________________________________________________________

لقد قرأت و أحتمل مسوؤلية اإللتزام بتطبيق لوائح وقوانني املدرسة املذكورة أعاله.
توقيع ويل األمر_______________________ :

تريخ التوقيع_____________:
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