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 األمور  وأولياء  المدرسة بي    التواصلسياسة 
 

اكتها  الحديثة ليةغراس الدو  ةمدرس تقدر  •    األمور، أولياء مع شر
 من غنية بمجموعة بانتظام الستعانةا تتم اإلطار، هذا  وف 

اء الحوار  لتعزيز   التواصل وسائل
ّ
ل المدرسة بي    البن رة هذه  التواصل وسائل تشمل قد . والمن  

ّ
لية، الواجبات مفك   المن  

ات  والرسائل، ة، الجّوال ورسائل اإلخبارية، والنشر ونية، والرسائل الهاتفية، والمكالمات القصن    أولياء واجتماعات اإللكنر
   والموقع ، iSAMS  موقع عىل األمور  بأولياء  الخاصة والبوابة األمور،

ون  بمدرسة غراس   الخاص جوجل وموقع  اإللكنر
 . الدولية وكالس دوجو 

 

بوية بالنشاطات مستمر   عاطال  عىل األمور  أولياء  ليبقر  •   إبداء عىل تشجيعهم يتم  كما   بأوالدهم، الخاصة واالجتماعية النر
 .ذلك إىل الحاجة دعت ما  كلّ   للمدرسة  احاتهمواقنر   نظرهم ووجهات  آرائهم

 

 

 : التواصل سلسلة
 

اكة أساس   أمر  هو   والمستمر  الرصي    ح  التواصل بأن نؤمن نحن •   الغاية، لهذه  والمدرسة؛ األمور  أولياء بي    صحية لشر
لعوا  بأن  األمور  أولياء  نوص  

ّ
ها  والرسائل، اإلصدارات كافة  عىل بانتظام يط    التواصل وسائل من وغن 

مدرسة   تعممها   التر
   بالمدرسة واالتصال ة غراس الدولي

   تساؤالت؛ أي وجود  حال  ف 
  المبكر  والتدخل التواصل يضمن الحاالت، أغلب ف 

    يصب بما  وتطبيقها  فعالة  حلول إليجاد 
 .الطلب مصلحة ف 

 

ام والطلب  األمور  أولياء من يرج   •  .بالدراسة تتعلق مسألة أو  مشكلة أي متابعة لدى  التالية التواصل سلسلة احنر
   -  السلوك( الصف  مسؤول  ← المدّرس 

 . المدرسة مدير   ←  دير األكاديم  الم ← منسق المدرسة ←)   االبتدان 

 

 : المواعيد
 

    إننا  •
    لخدمةا  بمستوى   نفتخر   لية مدرسة غراس الدو   ف 

مها   التر
ّ
 عىل   األمور   أولياء   بأن  تام  وع    عىل   ونحن.  األمور   ألولياء  نقد

ات  سوى   يحظون  وال   دائم،  انشغال     لمساعدتكم.  محدودة  فراغ  بفنر
باالستقبال  أوال   باالتصال  ننصحكم  المسألة،  هذه  ف 

 .للمقابلة متفرغ سيكون به  االجتماع المراد  الشخص أن من للتأكد  مقابلته تودون الذي تحديد موعد مع الشخصل
 

•   
    رغبتم  حال   ف 

  أي  وأن  تماما   واضحة   االجتماع  حصيلة   أن  من  للتأكد   االجتماع  المسؤولي     أحد   يحرص    مدّرس،  مقابلة   ف 
ذ ني  سوف  اتخاذه  تّم   قد   قرار 

ّ
    ف

  عرضية  بطريقة  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التواصل  عدم  منكم   نرجو .  ممكنة  فرصة  أقرب  ف 
ة  بهم   االتصال   أو  جم  توفن    يتم  كما .  اجتماع  لكل  محرص    تسجيل  يتم  أنه  إذ .  فالهات   عن    مباشر   كل   لدى.  الطلب  عند   منر

    د بري  مدّرس
ون  يد   عىل  للحصول  بقسم االستقبال  االتصال   يرج    األمور؛  أولياء   مع  التواصل  لتسهيل  إلكنر     الن 

ون   االلكنر
  حال فالمطلو 

  المرفق به كل معلب ف 
ون  يد االلكنر  ومات الطاقم األكاديم  واإلداري. قدتم الن 
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 : األمور أولياء اجتماعات حول معلومات
 

 عن األمور  أولياء معلومات تحديث بهدف المعلومات لنقل وفعاليات صباحية اجتماعات األكاديم   امالع مدار  عىل تقام
    والقادة  المدرسي     من  متنوعة  مجموعة  بتقديمها   يقوم.  الطالب  مستوى  وتطور   التدريس  وطرق  منهجنا،

  ويتم   المدرسة  ف 
  الحصص   ل خال  او   الدوام  انتهاء   بعد   ء سوا   االجتماعات  هذه  لحضور   التنسيق  من  األمر   وىل    يتمكنا حتر  مسبق  عنها   اإلعلن
    الموقع  عىل  بانتظام  يطلعوا   بأن  األمور   أولياء  ننصح.  اليومية

ون  يد   بالمدرسة  الخاص  جوجل  وموقع  اإللكنر     والن 
ون   اإللكنر

 .الهامة الفعاليات هذه  مواعيد  عىل الحصول  أجل من
 

   الدراس   الفصل األول  الدراس   الفصل الدراس   الصف
 الثان 
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 . المنهج عن  لمحة •

 علم. الم مقابلة  •

  القراءة مهارات عن صباج   اجتماع •
 . والكتابة

  عن   األمور  ألولياء  عمل  ورشة •
 . والكتابة القراءة مهارات

 . األطراف ثيةثال   االجتماعات •

 . االجتماعية األخصائيات  مع  أمسية  •

  الصباحية القهوة اجتماعات •
 . الشهرية

 

 . الرياضيات  مادة عن صباج   اجتماع •

 . الرياضيات مادة عن   األمور  ألولياء  عمل  ورشة •

 . األطراف ثلثية   اجتماعات •

 . االجتماعية األخصائيات  مع  أمسية  •

 . كنولوجيا بالت  الخاصة األمور  أولياء أمسية  •

 . الشهرية الصباحية القهوة اجتماعات •

 . الشهرية الصباحية القهوة اجتماعات •
 

 

 

، العام لخال  حتمل،ن المكما م   بمناقشة خاص  الجتماع  حضوره  وطلب درسةالم من اتصاال  األمر  وىل   يتلقر  أن الدراس 
 .أنجاله / بنجله خاصة  قيةأخال مخاوف  أي أو  األكاديم   المستوى
    المدرسة مع بالتواصل يقوموا  أن األمور  أولياء من أيضا  يتطلب

  تأثن    لها  يكون أن المحتمل منطارئ  أي حدوث حال  ف 
   ها / مستواه أو  األكاديم   الطالبة/ الطالب أداء عىل

 .األخلقر
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