
 

 مدرسة هندون

 اتفاقية المدرسة المنزلية

 

 _________ النموذج: __________:اسم الطالب

 

 الوالد / مقدم الرعاية

بصفتي أحد الوالدين ، فإنني أرعى طالًبا في مدرسة هيندون 

 يلي:، وسأقوم بما 

• تأكد من حضور ابني / ابنتي إلى المدرسة بانتظام ، في 

 الوقت المحدد ، بالزي الرسمي والمعدات الصحيحة

 • دعم ابني / ابنتي للقيام بالواجبات المنزلية

 • دعم سياسات المدرسة فيما يتعلق بالسلوك.

• حضور أمسيات اآلباء واالجتماعات األخرى المتعلقة بتقدم 

 ابنتيابني / 

• إبالغ المدرسة إذا كانت هناك مشكلة تؤثر على تعليم 

 ابني / ابنتي

• اوافق على ابني / ابنتي التقاط صورته / االحتفاظ بها 

في قواعد بيانات المدرسة واستخدامها داخل المدرسة ألغراض 

 تحديد الهوية

 

 طالب علم

 بصفتي طالًبا في مدرسة هيندون ، سأقوم بما يلي:

إلى المدرسة بانتظام ، في الوقت المحدد ، • الحضور 

 بالزي الرسمي ، مع المعدات الصحيحة

• اتخاذ موقف جيد تجاه التعلم في المدرسة وكذلك في 

 المنزل
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• تعرف على مدونة قواعد السلوك المدرسية واتبعها في 

 المدرسة في جميع األوقات

 • اتبع قواعد المدرسة

 المدرسي والبيئة بكاملها باحترام• التعامل مع المجتمع 

 • تحدث إلى أحد الموظفين إذا كان لدي أي مشاكل أو مخاوف

 • المساهمة بنشاط في حياة المدرسة والمجتمع األوسع

 

 المدرسة

 كموظفين فرديين والمدرسة بأكملها سنقوم بما يلي:

• نطمح لتلبية جميع أهداف بيان رؤية هندون وتحويل 

قعاتنا العالية والمعايير العالية الحياة من خالل تو

 للجميع.

• اإلصرار على مستوى عال من العمل والسلوك من خالل بناء 

 عالقات جيدة بين الطالب والمنزل والمدرسة

• توفير منهج يسهل الوصول إليه ومتوازن لتلبية احتياجات 

 طفلك

• تعيين وتمييز ومراقبة الواجبات المنزلية بما يتماشى 

 لمدرسةمع سياسة ا

 • توفير التسهيالت لطفلك للقيام بواجباته المدرسية

 • رعاية صحة وسالمة وابنك / ابنتك

• االستماع إلى أولياء األمور والطالب ومعاملة الجميع 

 باحترام

• تمكين ابنك / ابنتك من تقديم مساهمة إيجابية في 

 المجتمع

 

 نوافق على دعم اتفاقية المدرسة المنزلية:

 الموقع )الموظف(  الموقع )الطالب(:      ل(: ألهالتوقيع )ا

 

 االسم:            االسم:       االسم:        


