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أتفاق التلميذ و الكادر – 1مصدر التمويل   

 
كونها ثروة بوالمعلمين والمجتمع. باإلضافة إلى ذلك، ونحن نقدر التنوع  و األسرأن التعليم هو مسؤولية مشتركة بين الطلبة نعلم بنحن   Cottageفي مدرسة 

 .عالقات وبيئات صحية لجميع أفراد المجتمع أنشاءيجب علينا  في سبيل نجاح طالبنا. لدينا ثري برنامج مونتيسوريتعزز والتي ت

 تلميذك و مدرستنا.تعهد لدعم الفي  مشاركتنا يرجى

 تعهد األسرة
 ... سوففي تعليم طفلي.  مشاركابنشاط أكون لدي الحق والمسؤولية في أن  . وأنا أفهم أنطفلي أن ينجح، أريد م من الكباري، أو غيرهوصأو  ولي أمرك

 

 أتعاون مع المدرسة لدعم و تشجيع طفلي 
 مجلد التواصل من كل أسبوعمراجعة  بين المدرسة و البيت من خاللواصل دعم الت 
 في الوقت المحدد إلى المدرسة، ويرتدي بشكل مناسب، ويحضر إلى المدرسة بانتظاممرتاح بشكل جيد التأكد من أن طفلي ، 
  مناخ المدرسة األيجابي و توقعات المجتمعدعم 
 تخصيص وقت يوميا لطفلي الكمال الواجب البيتي بما في ذلك وقت للقراءة 
 ميع مؤتمرات أولياء األمورو أحضر جتعلم طفلي من أهداف  معرفة و أطالعكون على أ 
 .حث طفلي دائما على العمل بجد و المثابرة 

 _______________________________________    التاريخ ____________________ ولي األمر / الوصيتوقيع 

 

 تعهد الطالب
ز على التعلم وعلى اتخاذ خيارات . سوف أركالنمو األكاديمي أخذ دورا نشطا في ن التعليم مهم وأنه من واجبي أن أبأفهم ، Cottageمدرسة  فيطالب ك

 ... سوفيجابية. أ

  تعلم كل يوم.لل إلى المدرسة مستعد ذهبأ، وفي المواعيد دقيق أكونأن 
  والتصرف بمسؤولية وبناء السالم. األحترامأظهار  –يجابيا لتوقعات المجتمع مدرستنا أكون مثاال أأن 
  نظافةالوالسالم و المدرسة سالمةالمساهمة في. 
 في الوقت المحدد. الدروس الواجب البيتي و أعادة أكمال 
  تقرأ الى.لقراءة أو لتخصيص وقت كل يوم 
  االربعاء مع عائلتي كل أسبوع تواصل يوممجلد  مشاركة/ المدرسة من خالل  تالتواصل بين البيدعم 

 ____________________    التاريخ _________________توقيع الطالب _______________________________

 

 تعهد الكادر
الرغبة في التعلم. أنا أفهم أهمية توفير تجربة المدرسة التي  مأعتقد أن جميع الطالب يمتلكون نقاط قوة فريدة من نوعها وله، Cottageكموظف في مدرسة 

 ... سوف. المتنوعكوكبنا  في ينمساهم ينمواطندعم جهود جميع الطالب لتصبح لمشتركة، وتشجع الطالب على تحقيق المعايير األساسية ا

 التعليمية و اختالف مظاهرهم.والعرقية ،الختالفات الثقافية با أعلموام جميع الطالب وأسرهم، حترأ 
 لجميع الطالب واألسر. ترحيبيةة وتوفير بيئة سلمي 
  والتصرف بمسؤولية وبناء السالم األحترامأظهار  –يجابيا لتوقعات المجتمع مدرستنا أكون مثاال أأن. 
  مصممة لتلبية المعايير األساسية المشتركة.الدراسية الستخدام المناهج بأتعليم و توجيه التالميذ 
  الدرجات.تقريروبطاقات شعارات واأل أولياء األمورمؤتمرات كل طفل من خالل مستوى تقدم بالتواصل 
 بشكل مستمر. التعليمية اتيممارستحسين ن من أجل المشاركة في التطوير المهني والتعاو 
 في كل ما أقوم به. ايجابيأو اكون مهنيأ 

 

 ___________   التاريخ _______________________توقيع الموظف / المعلم _____________________________

 


