الظروف الجيدة ألطفالكم في المدرسة
معلومات ألولئك الذين لديهم أطفاالً في المدرسة االبتدائية او الصف التمهيدي في مدارس
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نوفر أفضل الظروف لطفلك-
نحن نريد ان ّ
ولكنّنا بحاجه إلى مساعدتكم
نحن نريد ان نمنح طفلك -و كافّة االطفال في مدارس بلدية هانينكة -المعرفة التي
يحتاجونها لكي يكونوا ُمهيئين للمستقبل بشكل جيد.
و من أجل النجاح في تحقيق ذلك يجب ان يتح ّمل ك ّل من المدرسة و الوالدين مسؤوليتهم.
سنتناول في هذا المنشور األدوار ،الحقوق و الواجبات التي نمتلكها و التي تم ّكننا من خلق
بيئة مدرسيّة آمنة ألطفالنا .وتستند هذه المبادئ إلى قانون المدارس والمناهج الدراسية
وتنطبق علي جميع المدارس في هانينكه.
كما يقدم لك الكتيب بعض النصائح المفيدة حول ما يمكنك القيام به لمساعده طفلك في
دراسته ،و اين يمكنك التوجُّه في حالة الحاجة إلى دعم إضافي.
عندما تتعاون المدرسة والمنزل معا ،فإنّنا نخلق أفضل الظروف لتطوير طفلك في
المدرسة.

ماتس اولينMats Öhlin ،
المدير اإلداري في مديرية التربية،
بلدية هانينكه.

هل أنت ولي أمر الطفل و لكنك لست أحد الوالدين؟ هذا الكتيب ينطبق عليك أيضا ً
بأعتبارك ولي أمر الطفل ولكنك لست احد والدي الطفل في المدرسة االبتدائية أو
المرحلة التمهيدية في بلديه هانينكه.
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لماذا نحتاج الى التعاون المشترك؟
نموه في
من خالل العمل سويّة يمكننا ان نخلق أفضل الظروف الممكنة لتعلم طفلك و ّ
المدرسة ودعم طفلك بأفضل طريقه-كل منهما على حدا و سويّةً.

من المسؤول عن ماذا؟
باعتبارك احد الوالدين فأن لديك المسؤولية المشتركة و بالتعاون مع المدرسة في تعليم
طفلك .سنقوم بتوضيح من يتح ّمل المسؤولية عن ماذا .و يقوم قانون التعليم والمناهج
الدراسية بتنظيم ذلك.
مسؤولية المدرسة

وبطبيعة الحال ،تتح ّمل المدرسة المسؤولية الكبيرة في تعليم طفلك .يتقاسم المسؤولية
ّ
صة
كلً من المدير والمعلمين :يتولّى المدير القيادة و توزيع المهام ،يتّخذُ القرارات الخا ّ
بتنظيم المدرسة ،كيفية توزيع الموارد و كيف تعمل المدرسة للوصول الى اهدافها.
يتح ّمل المعلمون المسؤولية في تخطيط ،تنفيذ و متابعة التدريس.
ص مسؤولية المدير في وضع قواعد للنظام وخطه لمكافحة التمييز والمعاملة
وتتل ّخ ُ
ال ُمهينة ،في حين يتح ّمل المعلمون المسؤولية في تحديد و متابعة الخروقات في
القيم االساسيةو قواعد النظام.
مسؤولية المدرسة:
•يجب ان يستند تدريس طفلك الى الشروط المعرفية ،المعايير و القيم في المناهج
الدراسيّة.
•تكييف التعليم مع احتياجات الطالب وظروفهم.
•وضع قواعد النظام بالتحاور مع الطالب.
•العمل بتطوير المعايير والقيم لتدريب الطالب علي احترام بعضهم البعض.
•تزويدك بالمعلومات الكافية بأعتبارك أحد الوالدين ،عن المدرسة ،أساليب
العمل ومعايير التقييم.
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•أجراء مقابلة لتقييم مدى تعلُّم وتطوير طفلك.
•تزويدك بالمعلومات حول التغييرات الحاصلة في المدرسة و التي من شأنها التأثير
على أستمرار تعلُّم و تطوير طفلك.
تمس طفلك.
•االتصال بك أسرع ما يمكن لمناقشة المشاكل الطارئة او المعوقات التي قد
ُّ
•الحرص على االتصال بالوالدين و السعي من اجل توطيد العالقات الجيدة مع الوالدين.
مسؤوليتك كوالد الطفل

يتح ّمل الوالدين المسؤولية عن:
•مجيء طفلك الى المدرسة و تواجده في الدرس .الطالب في الصف التمهيدي و
المرحلة االبتدائية مشمولون بألزامية التعليم.
تطوره.
•المشاركة في تعلُّم الطفل و ّ
•التبليغ عن الغياب عندما ال يستطيع طفلك المجيء الى المدرسة.
•يتبع طفلك قواعد المدرسة.
•حضور االجتماعات و اللقاءات التي تدعو اليها المدرسة.
•الحصول على معلومات من المدرسة حول تعلّم طفلك وتطوره.
•االتصال بالمدرسة أسرع ما يمكن في حال حدوث مشاكل أو إذا كان لديك
أسئلة تتعلّق بطفلك و تحتاج المدرسة ان تعرفها.
•إظهار االحترام والثقة تجاه موظفي المدرسة والسعي ألقامة عالقات جيدة.

مصور :ريبيكا رينيفلتjohner.se/
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كيفية التعاون المشترك
ان التعاون المشترك بين مدرسة طفلك و بينك ضروري .أحرص على تحديث معلوماتك
و معرفة كل ما هو جديد عن مدرسة طفلك و التحاور البنّاء مع المدرسة و ذلك لمصلحة
أطفالك .يتم التعاون المشترك في المدارس االبتدائية بالطريقة أدناه في بلديه هانينكة:
•يمكنك الحصول علي معلومات عن مدرسه طفلك علي موقع االنترنت الخاص بالمدرسة.
•ستحصل علي معلومات حول غياب طفلك ،جدول الدروس ،الواجبات المدرسيّة وتطوير
المعرفة ،فضالً عن االحداث الحالية والتغييرات من خالل منصة التعلم المدرسي التي
تصل اليها من خالل  haninge.seفي قسم المدرسة & المدرسة.
•ستحصل على فرصة للمشاركة و التحاور في أجتماعات التشاور بين الوالدين و
أجتماع الوالدين.
•ستحصل علي معلومات حول أداره بلديه هانينكه ومتابعة عمل مدارس البلدية على
الموقع haninge.se
و لكي تستطيع المساهمة في عملية تعلّم طفلك وتطوير المدرسة ،تقدم بلديه هانينكه
المنتدى التالي:
مداولة و مشاورة بين الوالدين – هنا يمكنك طرح آرائك

يجب ان يتوفّر منتدى للتشاور المشترك في كل مدرسة ،على سبيل المثال منتدى للتشاور
يتكون من ممثلين عن الوالدين و ممثلين عن المدرسة .والهدف
المشترك للوالدين و الذي ّ
من ذلك هو إتاحة الفرصة للوالدين لطرح و تقديم آرائهم قبل قيام المدرسة بأتخاذ القرارات.
ان مجلس الوالدين ليست جهة مؤهلة التخاذ القرارات او مناقشة القضايا الفردية المتعلّقة
باألفراد ،الصفوف او الطالب.
أجتماع الوالدين -هنا يتسنّى لك معرفة المزيد عن اليوم المدرسي لطفلك.

مرة واحدة في كل فصل دراسي .و قد ّ
تنظم عدّة
تقوم المدرسة بتنظيم أجتماع للوالدين ّ
أجتماعات إذا تطلّب االمر .ان الغرض من هذا االجتماع هو حصولك على المعلومات عن
القضايا الراهنة في المدرسة ،الواجبات المدرسيّة ،المواضيع و المشاريع التي يشارك بها
تطوره
طفلك في المدرسة .والغرض اآلخر هو ان تُبيّن كيفية مساهمتك في تعلّم طفلك و ّ
إضافة الى التحدّث عن مهمة المدرسة و أهدافها.
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تطور طفلك
المقابلة التطويرية -ستحصل في هذه المقابلة على معلومات حول ّ

سيتم استدعاؤك لحضور المقابلة التطويرية لطفلك مره واحده في الفصل الدراسي،
أو مره واحده في السنه إذا كان طفلك في الصف التمهيدي .ان الغرض من هذه المقابلة
تطور طفلك و االتفاق على االهداف
هو الحصول على معلومات حول عملية تعلُّم و ّ
المستقبلية لطفلك .و سيتسنّى لك و للمعلمين الفرصة لمناقشة كيفية دعم الطفل و ذلك
للوصول الى هذه االهداف.
وهكذا نقوم بالمتابعة.

سنقوم بطبيعة الحال بمتابعة التعاون المشترك بين المدرسة و بينك و طفلك .تقوم
المدرسة بمتابعة التعاون المشترك من خالل المقابلة التطويرية للطالب ،إضافة الى
أجتماعات الوالدين و مجلس تشاور الوالدين .إضافة إلى ذلك ،ترسل مديرية التعليم
استبيانا ً للرأي يحتوي على أسئلة عن التعليم المدرسي مره واحده في السنه الدراسية.
تتم االجابة على هذا االستبيان من قبل الوالدين عن االطفال في الصف  2إضافةً الى
ان الطالب يجيبون بأنفسهم في بعض الصفوف الدراسية .يتم نشر نتائج االستبيان على
الموقع  ،haninge.seفي قسم الروضة و المدرسة
ستُستخدم هذه المتابعة لتطوير و تحسين التعاون المشترك.

مصورFolmer/mostphotos.se :
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مالذي يمكنك عمله لكي ينجح طفلك
في المدرسة؟
•تحدّث مع طفلك عن المدرسة أسأل طفلك ماذا فعل ،قرأ و تعلّم .إذا أبديت أهتماما ً
بالمدرسة ستصبح المدرسة مه ّمة لدى طفلك.
•ساعد طفلك في تنظيم واجباته المدرسية .أحرص على معرفة ما إذا كان طفلك لديه
واجبات مدرسيّة أو أمتحانات ،ساعده في تخطيط الوقت لكي يكون لديه ُمتّسع من
الوقت ألداء الواجبات و التحضير لالمتحانات.
•ساعد طفلك في أداء الواجبات المدرسيّة و لكن ال تؤديها بدالً عنه .أحرص على تسميع
الواجبات المنزلية إذا كنت غير متأ ّكد من المحتوى ،أطلب من طفلك ان يتحدّث عن ما
فعله و ما يجب عليه ان يفعل.
صة و خبراتك .شارك طفلك بقابلياتك و ما تستطيع عمله و
•تحدّث عن معلوماتك الخا ّ
تجاربك و ذلك لتوسيع أفق طفلك.
•أقرأ ،أكتب ،أحسب و تكلّم مع طفلك .أقرأ لطفلك ،أحرص ان يكون هناك كتب في البيت و
دع االطفال يحسبون األشياء في المنزل ،على سبيل المثال عدد الشوكات ،الضيوف الخ.
•أبدي اهتماما بنشاطات أوقات الفراغ التي يهتم بها أطفالك -يحتاج االطفال الى االهتمام.
•أبدي أهتماما ً بمستقبل أطفالك -أوضح لهم انّك مهت ّم بهم.
•أتصل بالمدرسة و أسأل عن طفلك و حالته الدراسيّة.
المصدر.Lennart Grosin, Hemmets läroplan, 2001 :
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مصورJörgen Wiklund/bildarkivet.se :

كيف نستطيع ان نخلق مدرسة آمنة سويةً
هكذا تعمل مدارس بلدية هانينكة من أجل خلق بيئة آمنة في المدرسة بالتعاون مع الطالب
و معك بأعتبارك احد الوالدين.
يتح ّمل المدير المسؤولية في وضع ُخ ّ
طة ضد التمييز و التعامل ال ُمهين ،إضافة الى
تثبيت قواعد النظام و متابعتها بشكل منتظم .يعمل المعلّمون بالمعايير و القيم و
يحرصون على عدم خرق الطالب للقيم االساسية.
صة و ذلك لضمان االمان و
يجب على المدير و المعلمين أتخاذ االجراءات الخا ّ
الهدوء الدراسي ،على سبيل المثال المكوث في المدرسة ،تغيير أماكن الجلوس أو
الطرد .أقرا المزيد على الصفحات .13-15
يتصرفوا أستنادا ً الى معايير
يجب ان يلتزم الطالب بقواعد النظام في المدرسة و
ّ
المدرسة و قيمها .انت مسؤول عن التحدُّث مع طفلك و ان توضّح له ان كل الطالب
ّ
الحق بالهدوء الدراسي.
لهم
عدم التسامح مع التعامل المهين والمضايقات.

يتصرف
لن نقبل بأي تعامل مهين او مضايقات في مدارس بلدية هانينكه .يجب ان
ّ
الموظفون في المدرسة في حالة الحاالت الفردية من التعامل المهين أو المضايقات
و يجب متابعة كافّة الحاالت .ال يُسمح بطبيعة الحال بأستخدام حواسيب المدرسة
ألهانة احد الطالب او المضايقة.
ان عدم التسامح تجاه التعامل المهين و المضايقات ال يشمل الطالب فقط و إنّما بين
الطالب و الكبار أيضا ً في المدرسة.
في حالة عدم مجيء طفلك الى المدرسة

سيتم تبليغ الوالدين في حالة تغيُّب الطالب عن المدرسة بدون عذر مشروع في اليوم ذاته.
صة بذلك.
يتح ّمل المدير المسؤولية في إيجاد الروتين و االجراءات الخا ّ
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في حالة االشتباه بالجريمة او الحاق الضرر

ستقوم المدرسة بعمل بالغ في الشرطة عن كافّة االعمال االجراميّة .و في هذه الحاالت
تقوم الشرطة بالتحقيق فيما إذا ت ّم أرتكاب الجريمة ام ال .يجب ان تقوم المدرسة بوصف
الحادثة بشكل موضوعي ،إضافة الى ذلك فأنّها تعمل ما يجب عمله بموجب قانون
المدارسّ ،
خطة المساواة و خطط العمل االخرى .إذا كان االمر يتعلّ ُق بالتسبّب في
ضرر فقد يكون الوالد ُملزما ً بدفع التعويضات المالية.
االدوات التي ت ُسبّب االزعاج

ُّ
يحق للمدرسة أستنادا ً الى القانون وضع اليد على االشياء و االدوات التي من شأنها ان
تُستخدم بطريقة قد تكون خطرة او تسبّب االزعاج في التدريس .سيتم تسليم االدوات
الخطرة الى الشرطة .أ ّما االشياء التي ال تش ّك ُل خطرا ً على االمان في المدرسة فسيت ّم
تسليمها الى الطالب في نهاية اليوم الدراسي.
خزانة الطالب

ُّ
يحق للمدرسة ان تفتح خزانة الطالب إذا شككنا بوجود عمل أجرامي ،جريمة ضد النظام،
حيازة المشروبات الكحولية ،المخدرات او المواد الخطرة.
الزيارات في المدرسة

يحق لألشخاص من خارج المدرسة ان يزوروا المدرسة بدون تصريح خاص .ان
ال ّ ٍ
ذلك ينطبق على الطالب من المدارس االخرى .يتم تسليم تصريح الزيارة من قبل المدير.
إذا لم يغادر الزائر المدرسة عند الطلب منه بالمغادرة سيتم االتصال بالشرطة حينها.
مدرسه خاليه من التبغ

يسود حظر للتدخين في كافّة المدارس و ساحاتها في بلدية هانينكة .لدى كافّة المدارس
ّ
خطة و ذلك لجعل المدرسة خالية من التدخين بشكل كامل.
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إذا كانت لديك آراءا ً او شكاوي
هل تشعر بالقلق أو لديك مالحظات حول مستوى و وضع طفلك في المدرسة .يجب
عليك أوالً االتصال بالمعلّم الذي يتح ّمل مسؤولية التدريس .و يمكنك االتصال بأدارة
المدرسة في الدرجة الثانية.
إذا كانت مخاوفك أو مالحظاتك تتعلّق بعمل المدرسة و كيفية تنظيمها ،عليك االتصال
بالمدير أوالً و بالدرجة الثانية االتصال بالمدير المسؤول في مديرية التربية.
إذا كنت ترغب في المضي قُدما ً بالشكوى بعد ان كنت على اتصال بالمدرسة يمكنك
تسليم شكوى رسمية الى مديرية التربية.
أقرأ المزيد من المعلومات في صفحة االنترنت  haninge.seوتحت قسم الروضة و المدرسة
.förskola & skola
هناك دوائر أخرى يمكنك تسليم الشكوى لديها:
دائرة رقابة المدارس

صة في العمل التربوي او رعاية االطفال يمكنك حينها
إذا كانت المدرسة ال تتّبع القواعد الخا ّ
أبالغ دائرة رقابة المدارس .يفضّل ان تقدّم شكوى الى دائرة التربية أوالً قبل االتصال بمديرية
التربية .أقرأ المزيد في صفحة االنترنت .skolinspektion.se/sv/anmalningar
مندوب االطفال و الطالب barn- och elevombudet

يعمل مندوب االطفال و الطالب في دائرة رقابة المدارس ضد االنتهاكات و المضايقات.
يتعرضون الى المضايقات او
قد يتطلّب االمر التعويض عن ضرر للطالب الّذين ّ
اإلهانة في المدرسة .و من ضمن واجباتهم ايضا ً إعطاء المعلومات عن القانون الذي
ال يسمح و ال يتسامح مع المضايقات و اإلهانة .أقرأ المزيد على صفحة االنترنت
skolinspektionen.se/BEO
لجنة االستئناف في دائرة نظام المدارس.

ان لجنة االستئناف في دائرة نظام المدارس هي دائرة مستقلّة شبيهة بالمحكمة حيث يستطيع
الطالب او الوالدين أستئناف بعض القرارات لديها .أقرأ المزيد من المعلومات على الصفحة
.overklagandenamnden.se
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عندما يحتاج طفلك الى المساعدة و الدعم
خاص في المدرسة؟
هل يحتاج طفلك الى دعم
ّ

صة للطالب الذين
تتح ّمل المدرسة المسؤولية في توفير التكييفات االضافية و المساعدة الخا ّ
يحتاجون اليها .و هذا يعني بدوره إذا لم يستوفي الطالب و يصل الى هدف النجاح في مادّة
معيّنة او انّه يخاطر بعدم النجاح ،على المدرسة حينها ان تقوم بعمل التكييفات الالزمة في
التدريس وإذا كانت التكييفات غير كافيه ،أو كان من الواضح منذ البداية انها لن تكفي،
يحرص المدير حينها ان تجري المدرسة تحقيقا ً بحاجه التلميذ إلى دعم خاص
أقرأ المزيد من المعلومات في صفحة االنترنت  haninge.seوتحت قسم الروضة و المدرسة
.förskola & skola
دعم إضافي عن طريق بلديه هانينكه

•هل يحتاج طفلك الى مساعدة من ممرضة المدرسة ،المشرف االجتماعي او االخصائي
النفسي؟ أتصل بالصحّة المدرسيّة من خالل مدرسة طفلك
•هل تحتاج الى الدعم في دورك كوالد او والدة؟ أقرأ المزيد عن أمكانيات مساعدة
العوائل في الصفحة .haninge.se
•بأمكان طفلك الحصول على مساعدة من عيادة أستقبال الشباب التي تستقبل الشباب بين
عمر  12-22سنة .أقرا المزيد في الصفحة .haninge.se
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المساعدة و الدعم من جهات أخرى

•هل يحتاج طفلك الى مساعدة طبيب نفساني لالطفال؟ أتصل بالعيادة النفسية لالطفال،
على سبيل المثال  Prima Barnفي هاندن و التي تستقبل االطفال بعمر  0-18سنة.
أقرا المزيد في .prima.se/prima-handen
صصة طبيّة؟ اتصل بعيادة االطفال والشباب
•هل يحتاج طفلك الى مساعدة متخ ّ
 Sachsskaفي هاندنsodersjukhuset.se/barnhanden ،
يتعرض طفلك الى المضايقات في المدرسة؟ تحدّث أوال مع المدرسة .إذا كنت
•هل ّ
ّ
تشعر بان المدرسة ال تفعل ما يكفي للحد من المضايقات ،يمكنك تقديم شكوى إلى
مديرية التربية أو االتصال بمندوب الطفل والطالب ،وهيئه التفتيش المدرسية،
.skolinspektionen.se/sv/BEO
•كما يمكن دعمك أنت وطفلك من قبل الجمعية العامة لحقوق الطفل في المجتمع .BRIS
أقرأ المزيد في .bris.se
•هل تريد معرفه المزيد عن المناهج الدراسية وقانون التعليم؟ أقرا
المزيد في skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/
informationsmaterial-till-foraldrar

ماهي التدابير التي يمكن ان تتخذها
المدرسة للمحافظة علي النظام؟
ولمدير المدرسة والمعلم الحق في اتخاذ التدابير األنضباطيّة و ذلك لضمان سالمه الطالب
والهدوء و االستقرار الدراسي أو للسيطرة علي التالميذ الذين يقومون بأزعاج اآلخرين.
يجب ان يكون االجراء متوافقا ً مع الغرض منه و الظروف المحيطة االخرى و كما يجب
توثيق العمل هذا.
بأمكان المدرسة أتخاذ االجراءات التالية:
المقابالت

تصرف الطالب بشكل غير الئق آو أذنب بأرتكابه جنحة خفيفة ،يجب على المعلّم ان
إذا
ّ
ّ
يطالبه بتغيير سلوكه .إذا لم يُجدي ذلك نفعا ً سيقوم المعلم حينها باالتصال بالوالدين.
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الطرد او المكوث في الصف

يتصرف بطريقة غير الئقة بشكل من االشكال
إذا كان الطالب يقوم بأرباك التدريس او
ّ
ّ
ّ
و إذا لم يغيّر سلوكه بالرغم من مناشدة المعلمُّ ،
يحق للمعلم او المدير طرد الطالب او
إجباره على المكوث في الصف.
ال يتم تطبيق الطرد او المكوث في الصف على االطفال في الروضة.
التحقيق

تصرف بطريقة غير الئقة في عدّة مرات او إذا ارتكب
إذا أخ ّل الطالب بالنظام او
ّ
جنحة أكثر خطورة يجب على المدير التحقيق في االمر بالتشاور مع والدي الطفل.
يجب ان يأخذ المدير بعين االعتبار ما ورد في التحقيق و يحرص على اتخاذ و تنفيذ
االجراءات الالزمة الكفيلة بتغيير سلوك الطالب.
إذا كانت هناك حاجة الى التحقيق في تقديم دعم خاص للطالب يجب البدء بمثل هذا
التحقيق عندها.
اإلنذار الخ ّ
طي

يحق للمدير توجيه إنذار ّ
ّ
خطي للطالب .يجب ان يتض ّمن اإلنذار االجراءات التي سيتم
اتخاذها إذا لم يقم الطالب بتغيير سلوكه .يجب ابالغ الوالدين باإلنذار.
النقل الداخلي

ُّ
ويحق لمدير المدرسة ان يقرر ان ينتقل الطالب إلى مجموعه أخرى أو ان يدرس في
مكان آخر في المدرسة ذاتها إذا لم تكن التدابير المتخذة بعد التحقيق كافيه ،أو إذا كان
ذلك ضروري لضمان أمن الطالب اآلخرين و السكون الدراسي.
و قد يكون قرار النقل صالحا ً لفترة أطول من أسبوعين فقط إذا كانت هناك أسبابا ً
موجبة و لكن ليس أكثر من اربعة أسابيع .يجب تبليغ الوالدين بقرار المدير
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النقل خارج المدرسة

يحق للمدير اتخاذ قرار ان يتابع
إذا الزالت التدابير غير كافية او يصعب تنفيذها ّ ٍ
الطالب تدريسه في مدرسة اخرى بشكل مؤقّت.
و قد يكون قرار النقل صالحا ً لفترة أطول من أسبوعين فقط إذا كانت هناك أسبابا ً
موجبة و لكن ليس أكثر من اربعة أسابيع .و توجد في بعض االحيان الفرصة لنقل
الطالب بشكل دائمي الى مدرسة أخرى.
يجب إبالغ الوالدين بقرار النقل قبل القيام بتنفيذه و يحق لهم حينها أستئناف القرار.
ال يمكن نقل أطفال الروضة خارج المدرسة بشكل دائمي.
الطرد

ُّ
يحق للمدير اتخاذ قرار بطرد الطالب بشكل كلّي ام جزئي اذا كان ذلك ضروريا ً لضمان
االمان للطالب اآلخرين و ضمان السكون الدراسي .و هذا ينطبق إذا لم يتم الوصول الى
صة موجبة باإلشارة
الغرض المراد من االجراءات االخرى او إذا كانت هناك أسبابا ً خا ّ
الى سلوك الطالب .يجب ان يحصل الطالب على تعويض للدراسة التي فقدها بسبب الطرد.
ال يجوز ان يُطرد الطالب لفترة تزيد على االسبوع و ليس اكثر من مرتين في نصف
سنة تقويمية.
يجب ابالغ الوالدين قبل تنفيذ قرار الطرد و لهم الحق باالستئناف .يجب إبالغ لجنة
الشؤون االجتماعية بالقرار .ال يمكن طرد االطفال في الروضة.
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