
 النادي املدرسي
 

 تربية و تعليم و ترفيه التالميذ. ينقسم النادي املدرسي إىل أقسام إىل يهدف النادي املدرسي 
إىل بداية الدوام و يف فرتة ما بعد الظهر بعد الدوام  6:30يف أغلب األحيان من الساعة  –يفتح النادي املدرسي يف الصباح قبل بداية الدوام  -

جتري بعد الغذاء عليهم حىت أثناء تناوهلم طعام الغذاء.  اإلشراف. تقوم مربيات النادي املدرسي برعاية التالميذ و 17:00إىل غاية الساعة 
فنية. يف سياق إجتماعية يدوية، تقنية، موسيقية، رايضية، ترفيهية و  –ية رفيهة و تإسرتخائيخمتلفة يف شكل أنشطة  و تعليمية ةرفيهيأنشطة ت

 أنشطة الرعاية الذاتية، يتم تشجيع التالميذ على تعزيز العادات الصحية و الثقافية و رعاية املمتلكات الشخصية.
ية اليت تنظمها فيهال أخرى من األنشطة  الرت يقوم النادي املدرسي بتنسيق أنشطته مع املدرسة حبيث يسمح للتالميذ ابملشاركة يف أشك     •

 املدرسة.
إذا كان التالميذ يزورون أنشطة ترفيهية خارج املدرسة، حيق هلم ابلطبع مغادرة النادي املدرسي لإللتحاق أبنشطتهم املمنهجة خارج      •

 املدرسة.
 جمموعات ترفيهية( ينظم النادي املدرسي الربانمج ليتسىن للتالميذ اإلختيار بني خمتلف أنشطة النادي املدرسي )     •

     اإللتحاق ابلنادي املدرسي
مبلغ املسامهة يتم قبول التلميذ يف النادي املدرسي بعد املْل السليم إلستمارة التسجيل و دفع الرسوم. على كل مدير مدرسة حتديد      •

يونيو إىل  )كانون الثاين( للتلميذ الواحد يف الشهر اجلاري. تدفع الرسوم للفرتة من سبتمرب )أيلول( إىل ديسمرب )كانون األول( و من يناير
 )حزيران( من العام الدراسي اجلاري على احلساب البنكي للمدرسة. 

 ة مغادرته له. طريقعلى أوقات تردد التلميذ على النادي و على التادي املدرسي إببالغ التلميذ أو األوصياء القانونيون  أولياء يقوم     •

 يا. خطيكون جيب أن ة مغادرته له طريقاإلبالغ عن غياب التلميذ، إختالف أوقات تردد التلميذ على النادي أو      •

 ال ميكن  تسريح التلميذ من النادي املدرسي عن طريق طلب هاتفي أو عن طريق الرسائل القصرية.     • 

 !املوافقة اخلطية ولياءاجلارة( ما مل يعط األال ميكن تسليم التلميذ لشخص اثلث )على سبيل املثال:      •

 ي إثبات حضورهم   ال حيق للتلميذ مغادرة النادي املدرسي دون موافقة املربية. جيب على التالميذ عند وصوهلم صباحا إىل النادي املدرس     •
 قبل الدخول عرب اهلاتف املدرسي. و غري ذلك، لن يتحمل النادي املدرسي أية مسؤولية جتاه التلميذ.         

 مينع التلميذ من إحضار أدوات إىل النادي املدرسي ميكن أن تشكل خطرا على صحته و على سالمة األشخاص اآلخرين. ال ميكنه إحضار       •
 إحضار اهلاتف اخللوي إىل القسم و لكن مغلقا داخل حقيبته اخلاصة.   األشياء الثمينة، ميكنه        

 من طرف املربية أو مدير املدرسة أو اإلدارة املدنية. تعطى أولوايت القبول لتالميذ السنة  سييؤخذ قرار قيول التلميذ يف النادي املدر      •
 أمهات وحيدات و أولياء يف حاالت إجتماعية صعبة.عاملني، إبتدائي الذين لديهم أولياء  حىت السنة الثالثةاألوىل       

 إذا أراد األولياء وضع التلميذ يف النادي املدرسي لوقت حمدد و لوضع طارئ، يرجى التوجه إىل املربية الرئيسية.      •

 ، يتم إبالغ األولياء عن طريق اهلاتف.  17:00أحد ألخذ التلميذ من النادي املدرسي حىت الساعة  تقدمإذا مل ي     •


