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السادة اولياء امور طالب مدرستنا المحترمين
طابت اوقاتكم،

يسعدنا ان نبدأ واياكم وطالبنا االعزاء عاماً دراسياً جديداً آملين ان يكون عاماً آمنًا

وناجحاً.

فيما يلي قائمة االيام الخاصة والمناسبات والعطل للعام الدراسي  ،0.10/0.12اما

مواعيد االجتماعات الصفية واالمتحانات فيمكنكم االطالع عليها في برنامج ال-
.Livetop.net

يُرجى من حضرتكم االستمرار في الدخول الى برنامج ال ،Livetop.net -وموقع المدرسة

على االنترنت( ،)www.nbs.org.ilالستغالل امكانيات التواصل مع المدرسة ومعرفة االمور

الخاصة بابنائكم.

 .1رزنامة المدرسة :فيما يلي المواعيد الخاصة بالعام الدراسي  ،0.10/0.12والتي
تشمل ايضًا مواعيد االمتحانات الفصلية والنهائية.

 .0العطل المدرسية:
.1
.0
.3

عيد الصليب (شرقي)  :السبت.009.90.10 ،

عيد االضحى ،عطلة :من يوم السبت .091.90.10 ،حتى االربعاء،
..191.90.10

عطلة الشتاء :من يوم االربعاء ،0091090.10 ،حتى يوم الجمعة،
...9.190.12

.0

عيد رأس السنة (شرقي) ،عطلة :يوم االربعاء.109190.12 ،

.6

عطلة الربيع :من يوم الخميس  ،.09.090.12وحتى يوم الجمعة،

.2

عيد الغطاس (شرقي) ،عطلة :يوم األثنين.1.9.190.12 ،
.109.090.12

.0

االستقالل ،عطلة :يوم الخميس.039.090.12 ،

..

ثاني عيد العنصرة (شرقي) ،عطلة :يوم االثنين..19.690.12 ،

.1

عيد الصعود (شرقي)،عطلة  :يوم الخميس.019.290.12 ،

.1.

آخر يوم تعليمي في المدرسة الثانوية :الجمعة.1.9.690.12 ،
1

آخر يوم تعليمي في المدرسة االبتدائية :الثالثاء.3.9.690.12 ،

.11

أ -اجتماعات صفية الهالي الطالب:
 صف بستان :الخميس ،.0.10..01. ،الساعة .16:.. صفوف  :1-3االربعاء009..90.10 ، الصف األول :الساعة .12:.. – 16:..

 الصف الثاني :الساعة .16:.. – 10:..
 الصف الثالث :الساعة .10:.. – 11:00
-

صفوف  :0-6الجمعة ،069..90.10 ،الساعة .12:.. -16:3.

 صفوف  :0-1الجمعة ،069..90.10 ،الساعة .16:3. – 11:.. -صفوف  :.-10االربعاء  ،.191...010الساعة .16:..

ب -سيتم قريبًا نشر ساعات مكوث المعلمين في برنامج .Livetop.net
ج -االمتحانات:
أ .تُنشر قائمة جميع االمتحانات لهذا العام الدراسي لجميع الصفوف على برنامج
 ،Livetop.netوكذلك معظم نشرات المدرسة واالعالنات لهذا العام

الدراسي.

ب .سنستمر في هذا العام الدراسي ايضاً في اتّباع طريقة االختبارات الصغيرة،
اضافة الى االمتحانات الفصلية والنهائية وطرق تقييم اضافية مختلفة ،اذ سيُقسم

العام الدراسي الحالي الى ثالثة فصول تعليمية.

ت .بناءً على توصية وزارة المعارف والثقافة ،فإن التأخيرات والغيابات غير المبررة
للطالب عن الدروس والمدرسة ،لها وزن في عالماتهم .لذلك يُطلب من حضرتكم

المساهمة في عدم حصول تأخيرات وغيابات غيرة مبررة.

ث .لترتيب امور المالءمات المستحقة للطالب ذوي الصعوبات والعُسر التعلُّمي في
االمتحانات الفصلية وامتحانات البجروت ،سيتم حتلنة المعلمين بتقارير فحوصات

القدرات التعليمية في موعدين خالل السنة الدراسية  ،وهما3.....0.10 :

و .12.1.90.10لذلك نرجو لمن يريد احضار التقارير المطلوبة لهؤالء الطالب
االهتمام بتسليمها لمستشارة المدرسة قبل الموعد المذكور باسبوع واحد على

االقل.

مالحظة :ستقوم المدرسة بتمكين الطالب الذين يستحقون المالءمات من اخذها
فقط في االمتحانات الفصلية وفي امتحانات الدبلوم للصفوف الثانوية.
0

ت -تسليم العالمات لالهل/للطالب:

أ .عالمات الفصل االول  /لالهل -لجميع الصفوف :يوم االربعاء.1.91090.10 ،

ب .عالمات الفصل الثاني  /لطالب جميع ا لصفوف :يوم الجمعة.00.0...01. ،

ت .عالمات نهاية العام الدراسي  /للطالب – للصفوف األول حتى السادس :يوم
الثالثاء.3.9.690.12 ،
ث -سيُباشَر العمل في العام الدراسي الحالي بمجموعة من البرامج الجديدة ،التعليمية
والتثقيفية ،لفئات مختلفة من الصفوف ،اضافة الى البرامج المعمول بها حاليًا .قسم
من هذه البرامج سيُطَبّق خالل ساعات الدوام العادية وتخص المنهاج التعليمي

العادي ،وقسم آخر سيطبق خارج ساعات الدوام ،وخاصة برنامج غرين ومشروع
التميز العلمي والنادي المدرسي ومشروع كاريف وغيرها..

ج -انصراف الطالب :ترجو المدرسة تعاون االهل في صرف ابنائهم مباشرة بعد انتهاء
الدوام الدراسي ظهراً ،وعدم تأخرهم ألي سبب كان .ان تواجد عدد كبير من الطالب

في ساحة المدرسة بعد الدوام يشكل خطراً كبيراً عليهم ،كذلك يشكّل مصدر ازعاج
لباقي طالب الصفوف الذين يدرسون في ساعات متأخرة ،وعليه فسوف تُغلق بوابة

المدرسة االبتدائية ،الصفوف( ،)3-1الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ويتوجب
على اولياء امور الطالب اصطحاب اوالدهم قبل هذا الموعد ،وايضًا سوف تُغلق

بوابة المدرسة الثانوية المقابلة للحي الشرقي عند الساعة  1:1.بعد الظهر.

بالنسبة لطالب الصفوف الرابع حتى السادس الذين ينتظرون أخوة لهم ،فيمكنهم البقاء
في المدرسة فقط بمراقبة احدى المعلمات/المساعدات وذلك ضمن ترتيب خاص في

مكتبة المدرسة أو في أحد الصفوف ومقابل دفع للمعلمة وذلك ضمن ترتيب خاص.

لذلك نطلب من حضرتكم تحمل مسؤولية ابنائكم في هذه الفترة وعدم اعطاء اية

فرصة لحدوث اي اذى لهم ،كذلك تطلب المدرسة ضمان دخول ابنائكم صباحاً قبل
بدء الدوام ،اي قبل الساعة  0:22صباحًا .نشدّد هنا على ان تكرار تأخر ابنكم بعد

الموعد المسموح به في المدرسة سيعرضه الجراءات بحقه.

ح -استعمال الهواتف المحمولة :تُمنع جميع استعماالت الهواتف النقالة داخل المدرسة
(يشمل ذلك الساحات والممرات)  ،قبل الدوام وخالله وبعد انتهاء الدوام المدرسي.
في الحاالت االضطرارية التي يحتاج بها الطالب االتصال بذويه ،عليه طلب اذن

خاص من احد المعلمين في المدرسة الستعمال هاتفه او هاتف المدرسة لهذا الغرض

فقط .في حال استعمال الطالب جهاز الهاتف الخلوي ألي غرض كان ،او استقبال
لمكالمة او رسالة الكترونية بدون اذن معلم في المدرسة ،يتم احتجاز الجهاز لمدة

شهر كامل لدى المسؤول االداري عن طبقة الصفوف.
3

خ -لجنة اولياء امور الطالب :سيتم انتخاب لجان صفية الولياء االمور في اول اجتماع
صفي لكل صف في التواريخ المذكورة أعاله ،ومن بين هذه اللجان سيتم انتخاب
اللجنة العامة التي تُمثل األهالي أمام المدرسة.

من كل صف سيتم انتخاب ثالثة مندوبين للجنة الصفية وبعدها يتم انتخاب ممثل واحد
عن كل طبقة صفوف.

نشدد هنا على أن تأخذ اللجان الصفية دورها الهام وذلك بالتعاون مع مربي الصفوف
والطالب.

أخيراً ،نتمنى من حضرتكم التعاون مع المدرسة بطاقمها من معلمين ومربين وادارة،
وزيادة زياراتكم للمدرسة وخاصة في ساعات المكوث المخصصة لمقابلة المعلمين او

في اي وقت آخر بعد التنسيق المسبق مع المعلمين.

وكل عام وانتم بخير

مع االحترام
ادارة المدرسة

0

