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 :األمور أولياء 

 ؟الدراسة يف تدعمون إبنكم بالمساعدة أثناءك 

  كيف يمكنكم إلى جانب المعلمين معاينة نجاح إبنكم

 ؟ في الدراسة

  إمكانية ذهاب إبنك إلى المدرسة عن طيب خاطر؟ 

 ماذا يمكن فعله عند تعرض إبنك للمضايقة ؟ 

 درسة مالئمة إلبنك؟م إيجاد  كيفية 

 :إدارات المدارس

  اللللل مالءبتعللللاون ملللل   تللللرغبين/ ترغللللب هللللل 

و   فلللي اجتنلللاء عملللل جديلللد بمدرسلللتك والللل ميالت

 ؟إخراجه إلى حي  التطبيق

 تداريب؟ ال  اإلستفادة من تريدين /هل تريد 

  أزمللللللات إدارة   لمناهضللللللةهللللللل تريللللللدون دعمللللللا

 شؤون المؤسسة؟

 هل تريد إلحاق تغيير بالمنهج المدرسي؟ 

 فللي  مواكبللة عمليللة اإلدمللا   تللرغبين /هللل ترغللب

لألطفلللللللللال والشلللللللللباب المهلللللللللاجرين الملتحقلللللللللين 

 ؟بمؤسستك

 

 

 

 

 

 :بالنظام المدرسي الموظفاتو الموضفون

  مشلللورة إزاء  تلميلللذ أو تلميللللذة  تريللللدين /تريلللدهلللل

 فصل معين؟ أو ما

 كسلللب معلوملللات لتبلللادل ال بلللرة تريلللدين / تريلللد هلللل

 ال ميالت في العمل؟ / م  ال مالء

 تللللللداريب مهنيللللللة لتحسللللللين  تريللللللدين/ تريللللللد هللللللل

 ؟ المهارة

 فلللي تبلللادل ال بلللرة اسلللتدراجا  تلللرغبين /هلللل ترغلللب

 ؟ لعملية اإلدما  في العمل

 ملللن أجلللل  إجتملللاعي هلللل للللديك القابليلللة كأخصلللائي

 ؟تعاون مشترك

 فللللي  اإلسللللتفادة مللللن اكتسللللاب تللللأملين /نهللللل تللللأمل 

 مهارات مهنية أثناء اليوم المدرسي؟

 

 

 :التالميذ و التلميذات

 

 م  زمالئك أو معلميك؟ شكلم هل لديك 

 في المدرسة؟ كيف يمكنك الشعور بارتياح 

 كيف يمكنك الدراسة بنجاح؟ 

 

 

 

 

 

 

السريّةو نلتِ  م از، مّجانا، تطّوعا بدون إنحي...ننصح  

 :ندعُمكم عن طريق 

 د دورات اإلرشا 

  مشلللللتركة مللللل  المعل ملللللين  علللللرض حلقلللللات نقلللللا

 وإذا ل م األمر أطراف أخرى مشاركة واآلباء 

  مالحظللللات الفصللللل الدراسللللي التوجيهيللللة للمللللوارد

 التعليمية

   رافلللللق الت ربويلللللة اإلْجتماعيلللللة و التعلللللاون مللللل  المر

 الِعالجية

 دعم و تقييم الدورات التعليمية 

 تدريب أُطر اإلدارة المدرسية 

 ات ُخصوصية و  دورات تدريبية ندور

 مسايرة األفرقة العاملة أو المجموعة التعليمية 

 

...ننصح  
 

 :هيئة المدرسين

 

 بتحضلللير  اللللدرو    إرشلللادات تريلللدين /هلللل تريلللد

 ؟بمعيتنا وتوجيهنا

    الحصلللول عللللى اللللدعم عنلللد  تريلللدين /هلللل تريلللد

 ؟التعامل م  المتمدرسين في مواجهة سلوكياتهم

 لللل   فلللي تلللأملين /تلللأ ملللل هلللل خللللق تلللواُزن بلللين العمر

 والحياة الش  ِصية؟

  ْ؟في تحفي  تبادل ال برة ترغبين /غبهل تر 


