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يهـــدف دليـــل ولي األمر إلى إرشـــاد 

أولياء األمـــور والطلبة للتعرف على 

المدرســـة والنظم واللوائح المتبعة 

بهـــا، والتعرف علـــى الفريق اإلداري 

لتأســـيس  وذلـــك  واألكاديمـــي؛ 

تواصـــل فعـــال ودائم بين المدرســـة 

والمنزل للوصـــول إلى أفضل النتائج 

المرجوة ألبنائنـــا الطلبة والطالبات. 

المقدمة
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وتوازًيـــا مـــع رســـالتنا فإننـــا نرســـخ لـــدى أبنائنـــا إيماًنا 

مجتمعهـــم  تجـــاه  االجتماعيـــة  بمســـئولياتهم 

وعائالتهـــم، ونغـــرس فيهم روح االنتمـــاء لوطنهم 

األول. المقـــام  فـــي 

ونحـــن فـــي ســـعينا لتقديـــم رســـالتنا 

نعتمـــد على أكفـــأ المعلمين، 

أحـــدث  ونســـتخدم 

مـــا توصلـــت إليـــه 

جيـــا  لو لتكنو ا

مجهـــا  ند و

التعليـــم،  فـــي 

نـــدرك  أننـــا  إال 

وحـــده  هـــذا  بـــأن 

لتنشـــئة  كافًيـــا  ليـــس 

فـــرد ناجـــح وفعـــال، فأكثر ما 

نؤمـــن به هـــو أن كل طالب موهوب 

ولديـــه مهـــارة فردية تحتـــاج إلى االكتشـــاف 

والتنميـــة، فهـــو يتميـــز بعقـــل مبـــدع ناقد، يحتـــاج إلى 

التشـــجيع، ويســـعى لطمـــوح وحلـــم يحتاج إلـــى الدعـــم لتحقيقه.

منـــذ تأسيســـنا لمـــدارس النزهـــة عـــام 

1987 لـــم تكـــن رســـالتنا مجـــرد تقديـــم 

للطـــالب فقـــط،  التعليـــم األكاديمـــي 

بـــل كانت مهمتنـــا األهم هـــي تكوين 

شـــخصية الطالـــب وتنشـــئته فـــي 

ومكملـــة  متوازنـــة  صحيـــة  بيئـــة 

علمًيـــا،  مؤهـــاًل  ليكـــون  للمنـــزل 

فنقـــدم  وبدنًيـــا،  وروحًيـــا،  وذهنًيـــا، 

للمجتمـــع بذلك فرًدا متكامـــاًل، يقدر االختالف 

والدينـــي،  واالجتماعـــي،  والثقافـــي،  الفـــردي، 

تاًمـــا. ويحترمـــه احتراًمـــا 

رسالتنا:
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رؤيـــة مـــدارس النزهـــة للغـــات تتمثـــل فـــي بناء صـــرح تعليمـــي معاصر 

ليكـــون نـــواة بنـــاء جيل من القـــادة والرمـــوز االجتماعية البـــارزة ذوي 

األخالق والقيم الُملهمة للمجتمع والقادرين علي المنافســـة 

محلًيـــا وعالمًيـــا في مختلـــف المجاالت. فمـــدارس النزهة 

للغات تســـعى لفتح آفاق طالبنا علـــى الحياة العالمية 

المجتمـــع  قيـــم  مـــع  منســـجمة  وأخـــالق  بمفاهيـــم 

وتحافـــظ على هويتنـــا المصريـــة والعربية.

رؤيتنا:
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كلمة 
أصحاب 
المدارس

مرحبا بكم بمدارس النزهة للغات،،،
علـــى مـــدار أكثـــر من خمســـة وثالثين عاًمـــا، ومنذ اللحظـــة األولى التـــي قررنا فيهـــا أن نكون 
جـــزًءا مـــن الكيان التعليمي فـــي مصر وخارجها، كان مـــا يحركنا هو اإليمان بـــأن العلم والتربية 
همـــا أولـــى الخطوات فـــي تقدم أي مجتمـــع. لذلـــك عندما بدأنا في إنشـــاء مـــدارس النزهة 
للغـــات، كانـــت هناك مجموعة مـــن الثوابت التي آمنـــا بها لتكون المحدد الرئيســـي لألهداف 

التي نســـعى إلى تحقيقها.
كان لدينـــا إيمـــان أن األخـــالق والتعليـــم هما جزء واحد ال يتجـــزأ، فالعلم بال أخـــالق قد ينبت 
نبتـــة فاســـدة تضر المجتمع والناس، أمـــا العلم المكلل باألخالق هو الهدف األســـمى الذي 

نســـعى الى تحقيقـــه ليكون الطالب فرًدا نافًعا لنفســـه ولبلـــده والناس جميًعا.
نحـــن نؤمـــن أن الطالـــب إذا مـــا توافـــرت لـــه البيئـــة المناســـبة والمميـــزة للتعلم، مـــن أكفأ 
المعلميـــن، وإدارة متطـــورة، مـــع أحـــدث الطـــرق التكنولوجيـــة، وأحـــدث أســـاليب التعلم، 
سيســـاعده ذلـــك في اكتســـاب العلـــوم والمهـــارات بشـــكل أفضل وأســـرع، لينصـــب الجزء 

األكبـــر من تركيـــزه وتفكيـــره علـــى اإلبداع.
وقد اعتمدنا في اســـتراتيجياتنا التعليمية علـــى التعامل مع الفروق واالختالفات الفردية، 
وأن كل فـــرد هو كيان مســـتقل داخل المجموعة، له متطلباتـــه وطموحاته وموهبته التي 
يتميـــز بها عن أقرانـــه. لذلك كان هدفنا هو توفير المســـاعدة للطالب الكتشـــاف موهبته 
ســـواء أكانـــت أكاديميـــة، أم فنيـــة، أم رياضية من خـــالل توفير الفرصة للطالب لممارســـة 
األنشـــطة المختلفـــة داخـــل المدرســـة ودعمه بـــكل الطرق ليشـــق طريقه فـــي المحافل 

والدولية. المحلية 
بعـــد مـــرور هذه الســـنوات ومســـاهمتنا فـــي بناء جيـــل متميـــز ومختلف، نـــدرك تماما أن 
تحديـــات األمـــس مختلفـــة عـــن تحديات اليـــوم وغـــدا. وأن واجبنـــا هو مســـاعدة الطالب 
علـــى مواجهـــة هذه التحديـــات والعبور منها مكتســـًبا الخبرة والمهارة التي تســـاعده أن 

يكـــون أقـــوى في مواجهـــة ما ســـوف يمر به مـــن تجارب.
إن تكويـــن شـــخصية طالـــب متـــزن ومثقـــف وعلى علـــم وخلق ليســـت مســـئولية طرف 
واحد من المعادلة، ولكن هي مســـئولية مشـــتركة بين المدرســـة، واألســـرة والمجتمع، 
فالمنظومـــة المتكاملـــة وقيـــام كل طـــرف مـــن أطـــراف هـــذه المعادلة بـــدوره، هو ما 
ينتـــج عنـــه خروج فرد ســـوي يعـــرف ما عليـــه من حقـــوق وواجبـــات تجاه كل مـــن حوله 

ومـــا حوله.
نختتـــم كلمتنـــا معكـــم بالتأكيـــد علـــى أن أهدافنـــا وأولوياتنـــا واحـــدة وثابتـــة، وهـــي 
مصلحـــة وســـالمة أبنائنا وبناتنا الطلبـــة والطالبات، والعمل علـــى توفير بيئة صالحة 

لعمليـــة تعلم متكاملـــة وثرية لبناء جيل مختلـــف يحترم األخالق ومناسبة 
بالعلـــم ليضـــع بصمته رافًعا شـــأن بلده عالًيـــا دائًما بـــإذن الله.ويعززها 
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الهيكل اإلداري للمدرسة

أ/ محمود مبارك

ناظر المرحلة اإلعدادية و الثانوية بنين

أ/ هالة أبو العال

ناظر المرحلة اإلعدادية و الثانوية بنات

أ/ نعمة سالم

ناظر المرحلة االبتدائية بنين

أ/ سحر بدر

ناظر المرحلة االبتدائية بنات

أ/ عبير حسين

ناظر مرحلة رياض األطفال

أ/ هدى يوسف

مدير المرحلة اإلعدادية والثانوية

أ/ معتزة مرسى

المدير األكاديمي للمدرسةمدير المرحلة االبتدائية

أ/ هدى صفي الدين

أ/ لطيفة المغربي

المدير التنفيذي

أ/ كامل المغربي

الرئيس التنفيذي



مرحلة رياض األطفال:
أ/منى أحمد

موجه اللغة اإلنجليزية والرياضيات
أ/ هند حسن

موجهه اللغة العربية )روضة أول(
أ/ زينب حسين

موجهه اللغة العربية )روضة ثان(
أ/ أحمد ابراهيم

موجه التربية الفنية
أ/ نشأت عبد القادر

موجه التربية الرياضية
أ/ إيهاب ابراهيم

موجه التربية الموسيقية
أ/ حشمت عبد الحكيم

موجه القرآن الكريم

المرحل االبتدائية، اإلعدادية، والثانوية
أ/ نهلة غيث

موجه اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية
أ/ هدى صفي الدين

موجه اللغة اإلنجليزية المرحلة اإلعدادية 
أ/ إيهاب موسى

موجه اللغة اإلنجليزية المرحلة الثانوية
أ/ أحمد عطية

موجه اللغة العربية للمرحلة االبتدائية
أ/ محمد الكردي

موجه اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية والثانوية
أ/ ريم صفوت

موجه الرياضيات المراحل االبتدائية األولى
أ شيماء رضا

موجه الرياضيات المراحل االبتدائية العليا
أ/ عالء عبد القادر

موجه الرياضيات للمرحلة اإلعدادية والثانوية
أ/ مجدي غريب

موجه الرياضيات للمرحلة الثانوية )القسم العربي(
أ/ محمد رشاد

موجه العلوم
أ/ محمد مصطفى

موجه الدراسات االجتماعية
نيڤين جمال

موجه فلسفة وعلم نفس
أ/ غادة لبيب

موجه اللغة األلمانية
أ/ سحر ذكي

موجه اللغة الفرنسية
أ/ سناء ابراهيم

موجه تنمية بشرية
أ/ أحمد هاشم

موجه التكنولوجيا واتصاالت المعلومات
أ/ أحمد ابراهيم

موجه التربية الفنية
أ/ نشأت عبد القادر

موجه التربية الرياضية
أ/ إيهاب ابراهيم

موجه التربية الموسيقية
أ/ حشمت عبد الحكيم

موجه القرآن الكريم

الفريق األكاديمي:
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المتوقع تقديمه من عائلة مدارس النزهة للغات:
المتوقع تقديمه من مدارس النزهة للغات:

تســـعى مـــدارس النزهـــة للغـــات للجمـــع بين أفضـــل المعلميـــن والطلبـــة للوصول إلـــى مجتمع مثالـــي يدعم 	 
المبـــادئ، والحقـــوق، والقيـــم، ويعمل على تطبيـــق االســـتراتيجيات والقواعد للوصول لتحقيق رؤية ورســـالة 

المدرسة. 
إمـــداد الطالب بالخبـــرات األكاديمية، والعملية التي تؤهلهم إلطالق طاقاتهـــم وقدراتهم الكامنة، ليصبحوا 	 

مواطنين صالحين، وخير ممثلين للمدرســـة في الجامعات وســـوق العمل.
توفير بيئة تعليمية صحية للطالب والمدرسين.	 
مراقبة سلوكيات الطالب، والعمل على تنفيذ خطة إصالحية لتعديل السلوك غير المرغوب إن وجد.	 
وضع خطة إشرافية محكمة للمحافظة على سالمة الطالب خالل اليوم الدراسي.	 

المتوقع تقديمه من المعلمين:
الحفاظ على سالمة الطالب، داخل الفصل وخارجه .	 
اإللمـــام الكامـــل بالمـــادة العلميـــة. ومعرفة وتطبيـــق كافة المســـتجدات التقنيـــة والتكنولوجيـــة في مجال 	 

لتعليم. ا
معاملة الطالب بطريقة عادلة وبأدب واحترام.	 
دعم الطالب وتدعيم ثقتهم بأنفسهم.	 
مساعدة الطالب على استخدام الموارد والمعلومات المتاحة وتعليمهم كيفية تطبيق ما تعلموا في حياتهم.	 
تطوير القدرات الذهنية للطالب وقياسها بشكل دوري، والعمل على تحسين األداء باستمرار. 	 
تدريـــب الطـــالب علـــى االعتماد على أنفســـهم فـــي الحصول علـــى المعلومات مـــن خالل تطبيـــق اســـتراتيجيات التعليم 	 

اإليجابي. 

المتوقع تقديمه من الطالب:
اتباع القواعد والتعليمات الخاصة بالنظام المدرسي من حضور، وااللتزام بالزي المدرسي.	 
التعبير عن آرائهم، ومشاعرهم، وأفكارهم بدون التقليل من احترام أي من الزمالء أو العاملين بالمدرسة.	 
عدم التنمر على أي من الزمالء بأي شكل من األشكال.	 
اتباع قواعد اآلداب العامة ليس فقط داخل المدرسة، ولكن في أي مكان يتواجد به.	 
الحفـــاظ علـــى النظافة الشـــخصية، ونظافة الكتـــب واألدوات، وكافة األماكن التي يتواجد بها، وعـــدم اإلضرار بممتلكات 	 

نهائًيا. المدرسة 
االلتزام الكامل بأداء الواجبات والتقويمات المدرسية وتقديمها في مواعيدها المحددة.	 
إحضار أدواته المدرسية كاملة وعدم استخدام أدوات الغير نهائًيا.	 
المشاركة اإليجابية الفعالة في األنشطة المدرسية.	 
التمتع بالعملية التعليمية بكل تفصيلها ومعرفة قيمة العلم.	 

المتوقع تقديمه من أولياء األمور:
المواظبة على حضور جميع اجتماعات أولياء األمور.	 
مناقشة ما تم إنجازه من الطالب معهم بشكل يومي.	 
متابعة إنجاز الطالب للواجبات والتقويمات الخاصة به وتسليمها في موعدها.	 
تحفيز الطالب على اكتشاف أفضل ما بهم من قدرات وإمكانات في كافة المجاالت.	 
 مســـاعدة الطالب على إدراك كيفية االســـتفادة من مواقف النجاح والفشـــل التي تواجههم ســـواء داخل أو خارج 	 

المدرسة.
اإلصرار على مواظبة الطالب للحضور للمدرسة والحصص االفتراضية إن وجد.	 
احترام قواعد ولوائح المدرسة، وأن يكون قدوة للطالب عند زيارة المدرسة.	 
التعامل بأسلوب راقي تجاه المجتمع المدرسي وجميع العاملين به.	 
تحمل المسئولية كاملة عند إحداث أي تلفيات من قبل الطالب ألي من ممتلكات المدرسة.	 
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ملحوظة هامة:
يتم ارتداء جاكت كحلي لكافة المراحل خالل فصل الشتاء.	 
نؤكـــد علـــى حضراتكـــم أنـــه ال يوجـــد أي تغييـــر في الـــزي المدرســـي، وهو متوفر فـــي منافـــذ البيع المشـــار اليها 	 

ســـابقا، علمـــا بأنـــه لن يســـمح الي طالـــب بحضور اليوم الدراســـي فـــي حالـــة مخالفة الزي المدرســـي.

التعليمات الخاصة بالزي المدرسي:
االلتزام التام بالزي المدرسي طوال اليوم الدراسي بالكامل.	 
يتم ارتداء حذاء أسود أو أبيض لجميع المراحل.	 
بالنسبة للبنات المرتدية للحجاب، يسمح فقط بارتداء اللون الكحلي أو أبيض.	 
يحظر تماًما ارتداء البنطلون الجينز أو الضيق أثناء اليوم الدراسي.	 
يسمح فقط بارتداء الزي الرياضي أثناء حصص التربية الرياضية.	 
اإلكسسوارات ممنوعة تماما للبنين والبنات.	 
يراعى في قصات الشعر للبنين أن تتناسب مع البيئة المدرسية ويحظر إطالة الشعر نهائًيا. 	 

الزي المدرسي

بولو شيرت 
بينك مع 

بنطال كحلي.

تي شيرت قطني 
وردي مع بنطال 

قطني كحلي.

بولو شيرت 
أصفر مع 

بنطال كحلي 
للبنين - جيبة للبنات.

تي شيرت 
قطني أصفر 

مع بنطال 
قطني كحلي.

بولو شيرت أحمر 
مع بنطال 

كحلي.

تي شيرت قطني 
أحمر مع بنطال 

قطني كحلي.

تي شيرت قطني 
تركواز مع بنطال 

قطني كحلي.

بولو شيرت تركواز 
مع بنطال 

كحلي للبنين 
- جيبة للبنات.

المرحلة الثانويةالمرحلة اإلعداديةالمرحلة االبتدائيةرياض األطفال
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الئحة الغياب الخاصة بالمدرسة:
فـــي حالـــة الغيـــاب المرضـــي، يرجى إحضار التشـــخيص الرســـمي مـــن قبل الطبيـــب المعالـــج، وتوصيتـــه بعدد أيـــام الراحة 	 

المطلوبـــة وتقديمهـــا لعيادة المدرســـة.
فـــي حالـــة التغيـــب للمســـابقات الرياضية، يرجى إحضار خطاب رســـمي من النـــادي الملحق به الطالب أو مـــن اتحاد اللعبة 	 

وذلك قبل أيـــام الغياب.
بناًء على القرارات الوزارية، سيتم فصل الطالب في حالة تغيبه بدون عذر لمدة 15 يوًما متصاًل أو 30 يوًما منفصاًل.	 

لوائح االنضباط الخاصة بالمدرسة:
االنضبـــاط ضـــروري فـــي الحياة، حيث يلعب دوًرا حيوًيا في بناء وتشـــكيل، عقل الطفل الســـليم، وتنشـــئته علـــى مبدأ االحترام 

والمسئولية.
ونظـــًرا ألننـــا نؤمـــن بالمســـئولية المشـــتركة بين المنزل والمدرســـة، فإننا نشـــارك معكم المخالفـــات األكثر شـــيوًعا والتي قد 
تحـــدث مـــن بعـــض الطـــالب، وتطبق المدرســـة واحًدا أو أكثـــر من اإلجـــراءات التالية في هذه الحـــاالت وفًقا لرؤية المدرســـة. 

ونحـــن واثقون من دعمكـــم لتطبيق هـــذه اإلجراءات.

التأخر عن حضور الطابور الصباحي:
كتابة تعهد على الطالب بعدم تكرار األمر مرة أخرى.	 
التواصل مع ولي األمر وشرح تأثير ذلك على مصلحة الطالب.	 
فصل الطالب من يوم لثالثة أيام.	 

إحداث تلفيات بممتلكات المدرسة أو ممتلكات الغير:
كتابة تعهد على الطالب بعدم تكرار األمر مرة أخرى وتحمل ثمن ما تم إتالفه.	 
استدعاء ولي األمر وشرح ما حدث وتأثيره.	 
فصل الطالب من ثالثة الى خمسة أيام.	 

إحضار أجهزة الكترونية للمدرسة:
كتابة تعهد على الطالب بعدم تكرار األمر مرة أخرى، وسحب الجهاز من الطالب حتى نهاية اليوم الدراسي.	 
في حالة تكرار إحضار الجهاز للمدرسة، يتم سحبه نهائًيا آلخر الفصل الدراسي.	 
فصل الطالب من يوم لثالثة أيام.	 

عمل شغب يؤثر على العملية التعليمية:
تنبيه الطالب إلى عدم تكرار سلوكه غير المرغوب، وتسجيل الواقعة بالسجل الخاص بالطالب.	 
كتابة تعهد على الطالب بعدم تكرار األمر مرة أخرى، مع إبالغ ولي األمر.	 
استدعاء ولي األمر وكتابة تعهد بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.	 
فصل الطالب من يوم إلى خمسة أيام.	 

القيام بسلوك عدواني تجاه الطلبة األخرين:
فصل الطالب من يوم لثالثة أيام، مع تحويله لإلخصائي االجتماعي الخاص بالمرحلة.	 
تحويـــل الطالـــب لقســـم التنميـــة البشـــرية للعمـــل على تعديـــل الســـلوك غير المرغـــوب، مع النظـــر في فصلـــه لمدة قد 	 

تصـــل الـــى 15 يوًما.

االستيالء على ممتلكات الغير بدون علمهم:
تحويل الطالب لإلخصائي االجتماعي، واستدعاء ولي أمره، مع إحضار ما تم االستيالء عليه.	 

التعامل بشكل غير الئق مع العاملين بالمدرسة:
إبالغ ولي األمر بسلوك الطالب، مع اعتذار الطالب على الواقعة.	 
استدعاء ولي األمر وكتابة تعهد عليه وعلى الطالب بعدم تكرار الواقعة.	 
فصل الطالب من يوم لثالثة أيام، مع اعتذار الطالب عن الواقعة.	 

الغش في االمتحانات
عمـــل تحقيـــق، وإبـــالغ ولي األمـــر بالواقعة، وإلغاء درجـــات االمتحان، وكتابة تعهـــد على الطالب وولي األمـــر بعدم تكرار 	 

الواقعـــة مرة أخرى.
استبعاد الطالب من حضور المتبقي من االمتحانات.	 
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السلوكيات األخالقية غير المرغوبة
تنبيـــه الطالـــب إلـــى عدم تكرار ســـلوكه غيـــر المرغوب، وأخـــذ تعهد كتابي علـــى الطالب بعـــدم تكرار الواقعة مـــرة أخرى، 	 

مع إبـــالغ ولي األمـــر بالواقعة.
فصـــل الطالـــب لمـــدة ثالثـــة أيام، مع تحويله لقســـم التنمية البشـــرية للبدء في تنفيـــذ خطة تهدف إلى تعديل الســـلوك 	 

المرغوب. غير 

المصروفات المدرسية:
يتم دفع المصروفات المدرسية على ثالث دفعات مختلفة في المواعيد التالية:

بداية شهر يوليو.	  الدفعة األولى: 
بداية شهر سبتمبر.	  الدفعة الثانية:  
بداية شهر ديسمبر.	  الدفعة الثالثة:  

ملحوظة هامة: يرجى العلم أن اشتراك السيارة هي خدمة اختيارية بمصروفات إضافية.

خدمة السيارات المدرسية:
نظـــًرا ألن ســـالمة األطفـــال هي أولوية بالنســـبة لنا؛ توفـــر مدارس النزهة للغات وســـائل نقل لطالبها والتـــي تغطي أكثر من 
40 منطقة ســـكنية في كال الفرعين. نوضح لحضراتكم بعض النقاط الهامة الواجب علمها عند االشـــتراك بســـيارة المدرســـة:

يجـــب أن يصـــل الطالـــب لنقطة اســـتقالل الســـيارة المتفـــق عليها مســـبًقا قبل الموعد المحـــدد بخمس دقائـــق، وإذا لم 	 
يكـــن الطالـــب متواجـــًدا في الوقت المحدد، فســـتغادر الســـيارة بدونـــه ويتولى ولـــي األمر توصيله إلى المدرســـة.

إذا لـــم يلتـــزم الطالب بالوقت المحدد باســـتقالل الســـيارة بعد نهاية اليوم الدراســـي، فســـتغادر الســـيارة المدرســـة دون 	 
انتظـــاره، ويتحمـــل ولي األمر مســـئولية اصطحابه من المدرســـة.

إذا تغيـــب الطالب عن المدرســـة ألي ســـبب لمدة يومين، فلن تمر الســـيارة في اليوم الثالث حتـــى يخطر ولي األمر إدارة 	 
الســـيارات بأن الطالب ســـوف ينتظم في الحضور للمدرسة.

يجـــب علـــى الطالـــب الحفـــاظ على نظافة الســـيارة، وعدم دفع اآلخريـــن داخل الســـيارة أو خارجها، أو الركض إلى الســـيارة 	 
أو التدافـــع وقـــت الخـــروج منها، أو رمي األشـــياء داخل الســـيارة أو خارجها.

في حالة إتالف الطالب ألي من محتويات السيارة، يتحمل ولي األمر تكلفة إصالحها.	 
يجـــب على الطالب اتباع تعليمات مشـــرفة الســـيارة من أجل ســـالمته وســـالمة اآلخرين، وفي حالـــة المخالفة يتم إيقاف 	 

الطالب عن اســـتقالل السيارة المدرســـية لمدة تحددها إدارة المدرسة.
يجـــب أن يتـــم اســـتالم طالب رياض األطفـــال في نقطة االســـتالم والوقت المحددين من قبل شـــخص بالـــغ، وفي حالة 	 

عـــدم وجـــود شـــخص بالغ الســـتالم الطالب، يتم اعادتـــه مرة أخرى إلى المدرســـة، ويتولـــى ولي األمر اســـتالمه من مقر 
المدرســـة. وفـــي حالة تكـــرار ذلك، يتم إيقاف خدمة الســـيارة.

تأمـــل إدارة المدرســـة أنـــه إذا اســـتأذن الطالب وغادر مع ولي األمر ولم يســـتقل ســـيارة المدرســـة، ضرورة تســـجيل ذلك 	 
في ســـجل المغـــادرة الموجود في مكتب االســـتقبال.

مواعيد الحضور واالنصراف اليومية: 
يبدأ اليوم الدراسي في الساعة 7:20 صباًحا.

ال يســـمح بحضـــور الطالب إلي المدرســـة قبـــل الســـاعة7:00 صباحًا ويجب االلتـــزام بمواعيـــد االنصراف المذكـــورة أدناه حيث 
لـــن يســـمح للطالـــب بالمكوث بالمدرســـة بعد الســـاعة الثالثة والنصف ظهـــًرا، والتـــزام حضراتكم بهذه المواعيـــد محل تقدير 
واحتـــرام وذلـــك حرًصـــا منـــا علي ســـالمة أبنائنا حيـــث لن يتواجد إشـــراف قبل أو بعـــد هذه المواعيـــد كما أن عمليـــة التعقيم 

اليومـــي تبدأ فـــي تمام الســـاعة 3:30 ظهرا.
موعد تحرك سيارات المدرسة الساعة 2:15 ظهرًا.

ســـتفتح أبـــواب المدرســـة النصراف طالب ريـــاض األطفال وطالب الصـــف األول االبتدائـــي الذين ينصرفـــون بمعرفة ذويهم 
فـــي تمـــام الســـاعة 2:00 ظهـــرًا مـــن بوابة 7 ويعـــاد إغالقها في تمـــام الســـاعة 2:10 ظهرًا. ولن يســـمح بدخول أوليـــاء األمور 

قبـــل أو بعـــد هـــذا الموعد لتنظيـــم عملية خروج الطـــالب بأمان.
موعـــد انصـــراف المرحلة اإلعدادية والثانوية بنين المســـموح لهم باالنصراف بمفردهم ســـيكون الســـاعة2:15 ظهرًا من بوابة 

.5
موعـــد انصـــراف المرحلـــة اإلعداديـــة والثانويـــة بنات المســـموح لهـــن باالنصـــراف بمفردهن ســـيكون الســـاعة 2:25 ظهرًا من 

.2 بوابة 
ستفتح أبواب المدرسة النصراف باقي المراحل بمعرفة أولياء أمورهم في تمام الساعة 2:35 ظهرًا من بوابة 3 وبوابة 4.
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يرجـــي من الســـادة أوليـــاء األمور الحرص على عدم ترك ســـياراتهم في أماكن غير مســـموح االنتظار بهـــا وأيًضا عدم التكدس 
أمـــام بوابات الخروج عنـــد حضورهم الصطحاب أبنائهم حرًصا على ســـالمة الجميع.

يحظـــر تجـــول الســـادة أولياء األمور داخل المدرســـة أثنـــاء توقيت اصطحـــاب الطلبة بـــدون مصاحبة أحد المشـــرفين من إدارة 
المدرسة. 

مكاتب االســـتقبال وخدمة أولياء األمور تعمل من الســـاعة 8:00 صباحا وحتى الســـاعة 1:45 ظهًرا تماًما ولن يســـمح بالدخول 
إال فـــي هذه التوقيتات فقط.

مالحظـــة هامـــة: فـــي حالة تلقـــي مكالمة من جانبنا، يرجـــى الرد عليها بســـرعة وبذل قصارى جهدك لحل أية مشـــكلة 
الطفل. لصالح 

الواجبات المدرسية:
الواجبـــات المنزليـــة هـــي جـــزء أساســـي الســـتكمال العمليـــة التعليميـــة، والتأكد من وصـــول الفائـــدة المرجوة مـــن كل درس، 
لذلـــك يجـــب أن يكـــون الطـــالب قادريـــن علـــى إكمـــال الواجـــب المنزلي بأقل قـــدر من المســـاعدة. ولكـــن قد يحتـــاج الطالب 

األصغـــر ســـًنا إلى مســـاعدة أكثر.

يتم إعطاء الواجبات المدرسية لعدة أسباب ومنها:
تعزيز المهارات التي تدرس في الفصل.	 
التدريب على األفكار أو المفاهيم المتعلقة بموضوع الدرس.	 
التدريب على إنجاز مهام معينة خالل فترات زمنية محددة.	 
جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدرس من مصادر مختلفة.	 
تعزيز تحمل المسئولية لدى الطالب.	 

مسئوليات الطالب فيما يتعلق بالواجبات المدرسية:
تجهيز األدوات الالزمة ألداء الواجب المنزلي بشكل صحيح.	 
القيام بالعمل الكتابي بدقة وعناية.	 
اعتبار الواجب المدرسي ال يقل أهمية عن الحضور للمدرسة.	 
طلب المساعدة إذا لزم األمر.	 
تسليم الواجب المنزلي إلى مدرس المادة في الوقت المحدد.	 

التغذية الصحية السليمة:
يرجى التركيز على الغذاء الصحي والمفيد ألطفالك للتمتع بصحة جيدة والوقاية من األمراض.

يجب التأكد من تناول األطفال وجبة اإلفطار قبل مغادرة منزلهم.	 
تزويد األطفال بالكثير من الماء مهم للغاية.	 
يسمح للطالب الشراء من المقصف المدرسي خالل فترة الفسحة فقط.	 
ال ترسل مبالغ كبيرة مع أطفالك.	 
يتـــم تشـــجيع الطـــالب والموظفيـــن على إحضار الطعـــام وقوارير المياه الخاصـــة بهم، ويجب على الطالب عدم مشـــاركة 	 

الطعـــام أو المـــاء مـــع زمالئهـــم، مع الوضع في االعتبـــار اختيار األطعمـــة الصحية والمفيدة للوقايـــة من األمراض.

مًعا ضد التنمر:
ال تتســـامح مـــدارس النزهـــة للغـــات مـــع أي نـــوع مـــن أنـــواع التنمـــر. وقـــد تـــم اتخـــاذ إجـــراءات صارمة لمنـــع حدوثـــه. وتقوم 
المدرســـة بتثقيـــف الطـــالب للضـــرر البالغ الذي قد يحدثـــه التنمر وأن لجميع الطـــالب الحق في أن يكونـــوا بمأمن من األذى.

قسم األخصائيين االجتماعيين بمدارس النزهة للغات
تعتبـــر مـــدارس النزهـــة للغـــات مـــن المـــدارس الرائدة فـــي تفعيـــل دور األخصائييـــن االجتماعيين فـــي النمو بالصحة النفســـية 
للطـــالب، وإكســـابهم المهارات الشـــخصية التي يحتاجون إليها؛ فالمدرســـة تؤمـــن بأن الحفاظ على الصحة النفســـية للطالب 

ال يقل أهميـــة عن التعليـــم األكاديمي.
وإيماًنـــا منـــا بالمســـئولية المشـــتركة والتعاون بين ولي األمر والمدرســـة، يعمل قســـم األخصائييـــن االجتماعيين مع الطالب 
ويتواصـــل مع ولي األمر لتنفيذ خطط مدروســـة لتنمية المهارات الشـــخصية للطلبة وتعديل الســـلوكيات غيـــر المرغوبة لبناء 

شـــخص ســـوي ينفع وطنه ونفسه.
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ويظهر دور قسم األخصائيين االجتماعيين في الحاالت التالية:
تحديد االضطرابات السلوكية لدى الطالب ووضع وتنفيذ خطة العالج المناسبة.	 
تحديد قدرات ومميزات الطالب وتوجيهها بشكل إيجابي.	 
تشخيص الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم ووضع خطة عالج مناسبة.	 
متابعة طالب الحاالت الخاصة )مثل الحاالت المرضية - الحاالت االجتماعية ... إلخ( وتقديم الرعاية المناسبة لهم.	 
تدريب طاقم المدرسة على تحديد طبيعة كل مرحلة عمرية يمر بها الطالب وخصائصها.	 
بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعديل سلوكياتهم غير الالئقة.	 
متابعـــة الطـــالب مـــن حيـــث أي تأخر أكاديمي لمعرفة األســـباب التـــي تحتاج إلى معالجـــة وتنفيذ خطة العالج المناســـبة 	 

إلصالح لحل المشـــكلة.
رفـــع مســـتوى الوعـــي األخالقي لدى الطالب مـــن خالل ورش العمـــل المتنوعة المصممـــة خصيًصا لهم، والتي تســـاعد 	 

فـــي اكتســـاب الخبرات الحقيقية ومســـاعدتهم فـــي تطبيقها في حياتهم بشـــكل عام.
تشـــجيع الطـــالب على المشـــاركة فـــي فعاليـــات المســـئولية المجتمعيـــة، للمحافظة علـــى انتمائهم ووالئهـــم للوطن، 	 

واكتســـاب خبرات متنوعة تشـــكل شـــخصيتهم.

نظام التوكاتسو التعليمي
تعتبر مدارس النزهة للغات واحدة من المدارس الرائدة في مجال العمل بنظام التعليم الياباني التوكاتسو منذ عامين.

ما هو التوكاتسو ؟
التوكاتســـو هـــو نظـــام تعليمي ياباني يركـــز على تنمية مـــدارك الطفل ومعارفـــه المختلفة من خالل تطويـــر مهارات الطالب 
معتمـــًدا علـــى اإلبـــداع، وليـــس على الحفـــظ أو التلقين. يطبـــق النظام هذا مـــن خالل األنشـــطة المختلفة التـــي تعتمد على 

العمـــل الجماعـــي وترســـيخ مبادئ االنتماء وقيـــم النظافة والنظـــام واحترام الذات والمســـئولية والتفكير.

قواعد االنضباط بالفصل:
يجب علي الطالب الحضور بكامل أدواته وواجبه المنزلي مكتمل.	 
يجب الحفاظ على نظافة الفصل الدراسي دائًما.	 
حسن االستماع إلى المعلم والزمالء.	 
االلتزام برفع اليد عند الرغبة في التحدث في الفصل.	 
عدم الغش في الفصل تحت أي ظرف من الظروف.	 
عدم إحداث أي تلفيات في الفصل الدراسي.	 
عدم القيام بما يسبب تشتيت انتباه الصف أثناء الدروس مثل التحدث أو الحركة.	 
الحفاظ على النظافة الشخصية.	 
عدم مشاركة األدوات الشخصية مع الزمالء.	 
استخدام جل اليدين الشخصي لتعقيم اليدين بانتظام.	 

تعليمات صحية لسالمة الطالب
يجـــب علـــى كل طالـــب ارتـــداء الكمامـــة عند الحضـــور إلى المدرســـة وااللتـــزام بارتدائهـــا طوال اليـــوم وعـــدم خلعها، مع 	 

ضـــرورة إحضـــار كمامات أخـــري احتياطيـــا معه داخـــل حقيبته.
يجـــب علـــى كل طالـــب إحضـــار المناديل المبللة وغســـول األيـــدي أو المعقـــم الخاص به ولن يتم الســـماح بتاًتا بمشـــاركة 	 

الطـــالب ألدواتهم. 
يحظر تماًما على الطلبة إحضار الكحول السائل حفاًظا على سالمتهم وسالمة زمالئهم.	 
فـــي حالـــة شـــعور أي طالـــب بـــأي أعراض مرضيـــة أو إعيـــاء فيجب عليـــه البقاء بالمنـــزل حتى تمـــام التعافي، فلن يســـمح 	 

إطالًقـــا بحضـــور أي طالـــب مريـــض للمدرســـة، حيـــث يتحمل جميـــع الطالب وأوليـــاء االمور مســـئولياتهم تجـــاه المجتمع 
المدرسي. 

يجـــب علـــى أوليـــاء األمـــور اإلبالغ فـــورا حال مخالطـــة الطالب أيـــة حالة مصابـــة بفيروس كوفيـــد 19. كما يجـــب بقاؤهم 	 
بالمنـــزل )معزوليـــن عـــن باقـــي أفراد األســـرة( عند االشـــتباه فـــي أن الطالب قـــد يكون حامـــل للمرض أو قد يعـــرض أحًدا 

لخطـــر العـــدوي أو انتقال المـــرض إليه.
يجـــب علـــى أوليـــاء األمـــور أن يقوموا بتوعيـــة أبنائهم بضـــرورة االلتزام التـــام باتباع إجـــراءات الصحة والســـالمة من تباعد 	 

اجتماعـــي وتجنـــب أي تالمـــس وأن يحافظـــوا على النظافة الشـــخصية وعدم مشـــاركة أية أدوات مـــع اآلخرين.
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 االجراءات الوقائية المتبعة بالمدرسة
ســـيتم قياس درجات الحرارة يومًيا للطالب ولجميع العاملين بالمدرســـة: معلمين، مشـــرفين، سائقين وجميع الموظفين 	 

بالمدرســـة. حيث لن يســـمح ألي شـــخص يتبين ارتفاع درجة حرارته الدخول إلى المدرسة.
ســـيتم تعقيـــم المدرســـة يومًيا، كما ســـيتم تعقيم جميع األســـطح المســـتخدمة )مثـــل مقابض األبواب، حافة الســـاللم 	 

...الـــخ( باســـتمرار. وســـيتم تنظيـــف وتعقيـــم دورات المياه بصفـــة دورية. ونرجـــو منكم تشـــجيع أبنائكم علـــى المحافظة 
علـــى تـــرك المســـافات واتبـــاع القواعد وهو فـــي انتظـــار دوره للدخول إلـــى دورة المياه.

نشـــجع أبناءنـــا والعامليـــن بالمدرســـة علـــى إحضـــار المأكـــوالت الخاصة بهم مـــن المنزل جاهـــزة وال تحتـــاج ألي تدخل من 	 
المعلمـــات بالنســـبة لألطفـــال وإحضـــار زجاجـــة ميـــاه خاصـــة بهـــم حيـــث لن يســـمح بمشـــاركتهم للطعـــام والشـــراب مع 

زمالئهـــم. ويجـــب األخـــذ فـــي االعتبـــار اختيـــار نوعيـــات أطعمة صحيـــة ومفيـــدة للوقاية مـــن األمراض.
سيتم االستعانة بملصقات توعوية في مختلف أنحاء المدرسة لرفع التوعية الصحية لدى الجميع.	 
يجب على الطلبة العائدين من الخارج تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل حضورهم للمدرسة.	 

نظام إدارة التعلم االلكتروني 
بعـــد أن أظهـــرت الســـنوات الماضيـــة أهميـــة التعليـــم اإللكترونـــي الكبيـــرة كطريقـــة تعليمية بديلة وأساســـية. توفـــر مدارس 
النزهـــة للغـــات نظاًمـــا متكامـــاًل إلدارة التعليم اإللكتروني لمســـاعدة الطالب وأوليـــاء األمور والمعلمين علـــى إدارة العملية 

التعليميـــة بســـهولة وبأداء احترافـــي متميز.
 COLNN هي المنصة الرسمية للمدرسة التي يتم من خاللها تفعيل جميع وسائل التعليم اإللكتروني.  

  LMS : أبرز مهام ال
تعتبر المنصة وسيلة التواصل الرسمية الوحيدة للتواصل بين أولياء األمور والطالب مع المعلمين. 	 
المساعدة في تنظيم جميع مواد التعليم اإللكتروني في مكان واحد لسهولة الرجوع إليه.	 
يتم إنشاء حسابات خاصة بالطالب وأولياء األمور باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل منهم.	 
توفير تطبيق متاح على أنظمة ال android وIOS لتسهيل عملية التواصل مع خاصية إرسال إشعارات. 	 
إمكانيـــة مشـــاهدة المـــواد التعليمية للطالـــب والجداول الزمنية ومعرفـــة درجات االختبارات الخاصـــة في أي وقت وفي 	 

أي مكان.  
توافـــر مكتبـــة مليئـــة بالمـــواد التعليميـــة مثـــل مقاطـــع الفيديو المســـجلة من قبل مدرســـي المدرســـة للمناهـــج كاملة، 	 

والكتـــب المدرســـية، وكل مـــا يســـاهم في دعـــم العمليـــة التعليمية.
وجـــود بنـــك لألســـئلة معتمـــًدا على اســـتراتيجية هـــرم بلوم يهـــدف إلى تطويـــر معرفة ومهـــارات الطلبة من خالل ســـتة 	 

أنـــواع مختلفة من األســـئلة.
إتاحة إنشاء الفصول االفتراضية )عند الحاجة لذلك(.	 

العيادة:
العيـــادة المدرســـية تهدف إلـــى توفير الرعاية الصحية األساســـية والطارئة للطـــالب، وكذلك متابعة الطـــالب ذوي األمراض 

المزمنـــة إذا لزم األمـــر، ومتابعة وإعطـــاء التطعيمات اإللزامية.

 يمكن تلخيص مهام العيادة المدرسية على النحو التالي:
استقبال أي طالب يعاني من ظرف مرضي طارئ والتعامل في حدود اإلسعافات األولية.	 
االتصال بأولياء األمور في حالة مرض أو إصابة الطالب ال قدر الله.	 
المتابعة مع الطالب المصابين بحاالت مرضية مزمنة.	 
التواصل مع وزارة الصحة بخصوص التطعيمات والحمالت الطبية.	 
فـــي حالـــة إصابـــة الطالـــب بـــأي مـــرض معـــدي مثـــل ) الجديـــري المائـــي، الحصبـــة، إلخ ( يجـــب عدم حضـــور الطالـــب إلى 	 

المدرســـة إال بعـــد مـــدة 21 يوًمـــا مـــن تشـــخيصه بالمرض.

ملحوظـــة هامـــة: فـــي حالة إرســـال أي طالب إلى المدرســـة ومعه دواء، يجب وضعه في كيس بالســـتيكي وإرســـاله 
إلى طبيب المدرســـة بالجرعة والوقـــت المحددين.
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قنوات التواصل الرسمية:
تؤمـــن مـــدارس النزهـــة للغـــات بـــأن التواصـــل البنـــاء هـــو مفتـــاح النجـــاح. لذا في حـــال وجـــود أي استفســـار أو شـــكوى نرحب 
باســـتقبالها مـــن خـــالل قنـــوات االتصال الرســـمية الخاصة بالمدرســـة )علًمـــا بأنه ال يلتفت ألي شـــكوى من خالل أي وســـائل 

أخري(.
يمكنك إرســـال أية رســـالة أو استفســـار أو شـــكوى من خالل حســـاباتكم على المنصة اإللكترونية للمدرسة COLNNحيث 	 

إنها وســـيلة االتصال الرســـمية األســـرع واألسهل بين ولي األمر والمدرســـين وإدارة المدرسة.
أوليـــاء أمـــور مراحـــل ريـــاض األطفال والصـــف األول االبتدائي يمكنهم إرســـال رســـائل مكتوبة من خالل مفكـــرة المتابعة 	 

NLS PLANNER الخاصـــة بـــكل طفـــل حيـــث إنـــه يجب إرســـالها إلى المدرســـة واالطـــالع عليها فـــي البيت يومًيـــا كقناة 
اتصـــال رســـمية. نأمـــل مـــن ســـيادتكم قضـــاء وقـــت مـــع طفلكم فـــي تصفح تلـــك المفكـــرة ومـــا تحتويه مـــن معلومات 
متنوعـــة لتســـاعدوه علـــى بناء شـــخصية واســـعة المدارك وتنميـــة العديد من المهـــارات من خالل طرق محببـــة لديه مع 

قضـــاء وقـــت تعلم ممتـــع للطفل مـــع األهل.
مكتـــب خدمـــة أوليـــاء األمور بالمدرســـة يرحب بكم ؛ حيث يشـــرفنا اســـتقبالكم يومًيا حـــال وجود أية شـــكوى أو طلب او 	 

استفســـار، مـــع مراعاة االلتـــزام بالمواعيد وارتـــداء الكمامة طوال فتـــرة التواجد.
كما يســـعدنا اســـتقبال أية شـــكوى أو استفســـار في رســـالة خاصة على رســـائل الصفحة الرســـمية للمدارس على موقع 	 

التواصل االجتماعي فيســـبوك.

لالستفسارات:
COLNN نظام التعليم االلكتروني

نظـــام كولـــن هـــو الوســـيلة الرســـمية الوحيـــدة للتواصـــل مـــن خالل المراســـلة ســـواء من حســـاب الطالـــب أو ولـــى األمر مع 
المدرســـة  موظفي 

nozha language schools صفحة الفيسبوك الرسمية: 
Hijaz@nozhaschools.com البريد اإللكتروني:  

مرحلة رياض األطفال:
01001617681

الصفوف االبتدائية األولى:
للبنات: 01222147258 للبنين: 01222147263  

الصفوف االبتدائية العليا:
للبنات: 01001797689 للبنين: 01222147264  

المرحلة اإلعدادية والثانوية:
للبنات: 01222147243 للبنين: 01222146575  

01001797604 إدارة السيارات:   

للشكاوى والمقترحات:
في حالة وجود أية شكوى نرجو من حضراتكم التواصل مع قسم خدمة العمالء من خالل األرقام اآلتية: 

01099947140 الهاتف المحمول:   
Hijaz@nozhaschools.com البريد اإللكتروني:  
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