األكادميية الكندية الليبية
دليل أولياء االمور 2019/2018
• أهداف االكاديمية:
االكاديمية الكندية الليبية (كال) هي بيئة للتعليم املستمر .توفر لكل طالب فرصة لتحقيق أفضل أداء ضمن بيئة تعليمية بمواصفات
دولية حيث تحرص االكاديمية في فلسفتها على توفير مزيج من أفضل الطرق التعليمية العاملية و الليبية مع مراعاة القيم و العادات و التقاليد.

• رؤية االكاديمية:
تشجع االكاديمية على خلق بيئة تعليمية شاملة و داعمة على إكتشاف و تطوير قدرات الطالب الفكرية و االبداعية كما تظهر االكاديمية
إلتزامها بتطوير الطفل من جميع النواحي من خالل برامجها االكاديمية و املناهج الدراسية التى تركز على إعداد الطالب للتعلم و تحقيق
النجاح في مجتمع عاملي يتغير بإستمرار.

• معلومات أساسية:
عنوان املدرسة :السراج  ،طرابلس  -ليبيا
رقم الهاتف218924634628 :
البريد اإللكترونيadmin@canadalibya.com :
املوقع اإللكترونيhttps://cal.sch.ly :
ً
ً
صباحا –  3:00مساء  ،من االحد إلى الخميس.
ساعات العمل8:00 :

• البيئة املدرسة
األكاديمية الكندية الليبية هي بيت لقادة املستقبل و شعارها هو العلم و االبداع و النجاح و القيادة .حيث نسعى الى:
 خلق بيئة تركز على أفضل اهتمامات الطفل توفير جو عائلي ملئ بالدفء داخل االكاديمية احترام اسااليب التعليم الخاص تطوير قدرات الطالب على حل املشاكل ،االختيار السليم ،االبداع و تمثيل انفسهم تطوير االطفال بزرع الثقة داخلهم لتمكينهم من النمو عاطفيا و فكريا و اجتماعيا بشكل سليم غرس قيم احترام انفسهم و االخرين من أباء و امهات و املعلمين و زمالئهم داخل االكاديمية توعيتهم بعواقب و تبعات أفعالهم و تحمل مسؤلية أخطائهم -توفير برنامج تعليمي مجرب و معتمد و مميز

• االهداف املتوقعة من الطلبة:
الى جانب إلتزامنا بتقديم كافة املتطلبات التعليمية للطالب ،فإننا نأمل و نتوقع من الطالب تحقيق االتي:
التواصل الفعال مع االخرين و تعلم التفكير النقدي البناء و التوجيه الذاتي الى جانب مواصلة السير قدما في العملية التعليمية
القواعد املدرسية الثالث التى تصقل سلوك الطالب داخل االكاديمية على الدوام هي:
 كن مسؤوال كن جديرا باالحترام -كن أمينا

• قوانين السلوك للطالب
السلوكيات املتوقعة من الطالب داخل االكاديمية
 احترام معايير السلوك التعليمية و االجتماعية داخل االكاديمية احترام دور املدرسة التعليمي و االرشادي احترام زمالئهم و حقهم في التعلم في بيئة مناسة -احترام التنوع الثقافي و عادات و تقاليد االخرين

مايجب على الطالب:
-

االلتزام بالقواعد و القوانين املنظمة لسلوكهم داخل املدرسة
احترام حقوق االخرين و املحافظة على سالمتهم و ممتلكاتهم
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-

التعبير عن أرائهم باللغة و السلوك املقبولين اجتماعيا
االبتعاد عن مضايقة االخرين و ترهيبهم و التحرش بهم بأي شكل و التمييز بينهم
املحافظة على حضور الحصص و النشاطات املقامة داخل املدرسة وخارجها و التحضير لها بمايلزم
احترام خصوصية االكاديمية و جميع االشخاص داخلها بدون استثناء
املساهمة في خلق بيئة تعليمية مثالية (هادئة ،أمنة ،منظمة)

القوانين التي يجب على الطالب االلتزام بها داخل الفصل املدرس ي
 الحضور الى الفصل في الوقت املحدد-

التحضير الجيد للحصة املدرسية
اكمال الواجبات و تسليمها في الوقت املحدد
االلتزام بتعليمات املعلم و تطبيقها
عدم مغادرة الفصل الدراس ي اال بإذن من املعلم

القوانين التي يجب على الطالب االلتزام بها داخل املمرات:
-

السير و التنقل بهدوء و احترام خاصة في اوقات الحصص
عدم الجري و الصراخ في أي وقت
اللعب بالكرة و غيرها يجب ان يكون فقط في االماكن املخصصة لها

القوانين التي يجب على الطالب االلتزام بها بشكل عام
-

االستماع الى التعليمات و االرشادات الصادرة من االداريين و املعلمين و تطبيقها بشكل دائم
وضع القمامة في االماكن املخصصة داخل الفصل و في الساحات و املالعب الرياضة
عدم مضايقة الطالب او التحرش بهم او السخريه منهم بأي شكل من االشكال
عدم املشاجرة او ممارسة االلعاب القتالية و غيرها من اشكال العنف
عدم التلفظ بااللفاظ البدئية و النابية او غيرها مما يشجع على العنف و الكراهية
عدم سرقة ممتلكات االخرين أو الكذب عليهم و خداعهم
املحافظة على ممتلكات املدرسة و عدم العبث بها او افسادها
عدم الكتابة على املقاعد او الجدران الداخلية و الخارجية
املحافظة على نظافة دورات املياة و استعمالها بالشكل الصحيح
عدم استعمال النوافد للدخول او الخروج من املدرسة
عدم العبث بمياه الشرب
املحافظة على نظافة املدرسة
عدم االكل داخل الفصول و املحافظة على نظافتها

• قوانين الحضور والغياب
 املدرسة غير مسؤولة عن الطالب املتواجدين داخلها قبل او بعد هذا التوقيت يجب على أولياء االمور االتصال باملدرسة و ابالغها في حال غياب الطالب من مسؤلية اولياء االمور ضمان حضور الطالب الى االكاديمية بشكل منتظم و في الوقت املحدد االكاديمية غير ملزمة بأعطاء فرص إضافية الجراء االختبارات في حال غياب الطالب بدون اذن مسبق لن يتم إصدار الصحيفة النهائية للطلبة الذين تجاوزت مدة غيابهم  15يوما دراسيا يجب على الطالب تقديم تقرير طبي في حال غيابهم بسبب املرض قد يتم االتصال بولي االمر في حال غياب الطالب من غير اذن مسبق• الواجبات املنزلية:

ً
ً
مساء.
يجب أن يكون جميع الطالب في االكاديمية عند الساعة  8:00صباحا و مغادرتها قبل الساعة 2:45

الهدف االساس ي من الواجبات املدرسية هو مساعدة الطالب على تطوير مهاراته التعليميية و تحقيق الكفاءة االكاديمية .عليه ،يجب على
جميع الطالب أكمال الواجبات املنزلية و تسليمها الى املعلم في الوقت املحددو يكون املعلم مسؤال عن تصحيحها و اعطاء الطالب االرشادات
الالزمة حولها و على ولي االمر عدم انجاز الواجبات املنزليه عن طفلة الي سبب.
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• اجتماع ولي االمر باملعلم:
سيكون هناك اجتماعان يلتقي خاللهما و لي االمر باملعلم بشكل منفرد عند نهاية كل فصل دراس ي و يمكن من خالله مناقشة املستوى
الدراس ي للطالب و احتياجاته .كما يمكن عقد اجتماعات اخرى بناءا على طلب االدارة او ولي االمر

• في حالة املرض:
-

•

سيتم االتصال بولى االمر و استدعائة في حالة مرض الطالب او تعرضة الي اصابة داخل املدرسة
الرجاء ابقاء الطفل في البيت اذا كان يعاني من :حمى ،طفح جلدي ،إسهال ،قي ،او أرهاق.
الرجاء ابالغ املدرسة بشكل فوري اذا كان طفلك مصاب باحد االمراض الثالية للمساعد في السيطرة عليها وعدم انتشارها
وهي :مرض الجدري ،املرض الخامس (طفح جلدي سببه فيروس ي) ،التهاب الكبد ،الحصبة ،التهاب السحايا ،التهاب الغدة
النكافية ،الحصبة االملانية ،السعال الديكي ،حشرة القمل .كما يجب املحافظة على الطفل في البيت و اعطائة العالجات
املناسب حتى يتماثل للشفاء

في حال اخد الطفل الي ادوية عالجية:
في حال اخد الطفل الي عالجات يطلب من و لي االمر إتباع التالي:
 ملء النمودج املعد لهذا الغرض أحضار ولي االمر لجرعات العالج بشكل يومي و تسليمها الى املمرضةسوف يساعدنا تعاونك في تقديم الرعاية الصحية املناسبة لطفلك

• قوانين الزي املدرس ي:
يجب ان يحافظ جميع الطالب على ارتداء الزي املدرس ي املوحد .يتكون الزي الرسمي لألكاديمية الكندية من:
 سترة او قميص شتوي احمر اللون للجنسين بنطلون ازرق للجنسين  /تنورة او فستان ازرق للبنات قميص او بلوزة بيضاء للجنسين حداء أسودمالحظة :يجب أن يكون الزي املدرس ي خاليا من الكتابات و الصور و الشعارات

• فصل الطالب من االكاديمية:
تحتفظ االكاديمية بالحق في فصل الطالب عندما يؤثر سلوكة بشكل خطير على قدرة املدرسة في املحافظة على سالمة طالبها او عند
مخالفته للقوانين و اللوائح املعمول بها او عندما يؤثر وجوده بشكل سلبي على العملية التعليمية.

• احضار االموال الى االكاديمية:
يجب على جميع الطالب عدم احضار اموال اكثر مما يحتاجون لشراء و جبات االفطار او الغداء او للمشاركة في االنشطة املعتمدة لجمع
االموال .كما يمنع منا باتا البيع و الشراء داخل الحرم املدرس ي

• الكتب املدرسية:
سيتم تسليم الكتب املدرسية لجميع الطلبة املسجلين مع بداية العام الدراسيز في حال ضياع أي كتاب ،سيدفع الطالب ثمن الكتاب و
أضافة  %10خدمات و سيتطلب من اسبوع الى اسبوعين لتجهيز الكتب.

• خزائن الطلبة:
يتم توفير خزانة لكل طالب الستخدامها في تخزين اللوازم املدرسية و الشخصية داخل املدرسة  ،و يمنع استخدامها لتخزين املواد التى
تشكل خطرا و املحظورة بموجب القانون و القواعد املدرسية
يجب على الطالب إبالغ ادارة املدرسة في حال فقد مفتاح الخزانة و على الطالب دفع مبلغ ً 50
دينارا غير قابل لالسترداد للمفتاح البديل

• استخدام املرافق املدرسية:

املرافق املدرسية هي أصول ّ
قيمة ينبغي أن تكون متاحة بشكل أساس ي لخدمة الطالب و لتعزيز الشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي .ومع
ذلك يجب استخدامها فقط لألنشطة التي ال تتداخل مع برامج التعليم والتعلم داخل االكاديمية و يتحمل ولي االمر املسؤولية الكاملة عن
تكاليف إصالح أو استبدال املعدات أو األضرار التي تلحق باملباني أو التجهيزات التي يسببها طفلة.

اللغة
يسمح للطلبة بالتحدث فقط باللغة االنجليزية خالل الدوام املدرس ي سوء كانوا داخل الفصول او خارجها و ستطبق الئحة العقوبات على
املخالفين و التى تصل حتى الطرد املؤقت او الدائم .يسمح بستخدام اللغة العربية خالل حصص اللغة العربية و التربية االسامية فقط.
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• املواد املحظورة داخل االكاديمية:
القائمة التالية تتضمن املواد املحظورة داخل الحرم املدرس و الرجاء من جميع الطلبة و أولياء االمور الحرص على عدم احضارها الى
االكاديمية:
املواد الكيميائية الخطيرة الكحول
املواد االباحية
االلعاب النارية
االسلحة بأنواعها
االقراص الليزرية
السكاكين و املواد الحادة
املخدرات
االجهزة االلكترونية مشروبات الطاقة
االجهزة الكهربائية االجهزة االلكترونية
االلعاب
مواد الزينة
املواد املسروقة
الوالعة
التبغ و السجائر
سوف يتم تطبيق الئحة االنضباط و العقوبات املنصوص عليها بهذا الدليل على أي طالب يضبط بحوزته أيا من املواد املحظورة كما يحق
للمدرسة استبعاد الطالب فورا في الحالت القصوى .املواد املحجوزة تبقى في حوز االدارة الى نهاية العام الدراس ي و تقرر االدارة نفسها امكانية
ارجاعها من عدمة.

• التصرفات املحظورة داخل االكاديمية:
يجب على جميع الطالب و أولياء االمور معرفة ان التصرفات املذكورة ادناه غير مسموح بها نهائيا داخل الحرم املدرس ي و سيعاقب وفقا
لالوائح كل من يقوم بها
العبت بممتلكات املدرسة او اتالفها
الغش في االمتحانات و غيرها
التنمر و التمييز العنصري

ارتكاب أي جريمة
التحرش الجنس ي
البيع و الشراء

مضع العلكة
السرقة
أي سلوك غير اخالقي
التسبب بأذي الي شخص

العنف الجسدي و اللفظي

• التقييم (حضانة ،روضة ،الفصول :)10-1
هناك عدد معين من التقييمات للفصول من  .10-1حيث سيعطى الطالب تقييما و مالحظات كاملة و موجزة يطلع عليها أولياء االمور و
التى تكون مهمة جدا في عملية التقييم .يتم تقييم الطالب بناءا على مستوى نجاحة مقارنة مع متطلبات املناهج الدراسية.
الطالب الذين ال يصلون الى الكم املعرفي و املهارات املطلوبة الي مادة سيتحصلون على درجة ( )Rو التى تشير بأنهم بحاجة الى دوراة مكثفة.
سوف تشمل املالحظات املرفقة بالتقييم النقاط التى يجب التركيز عليها و تطويرها مثل مهارة القراءة و االستعاب و التحليل و غيرها و سيتم
مناقشتها مع ولى االمر للعمل على وضع الخطط املناسبة لتطويرها.
سيستلم الطالب صحيفة درجات في نهاية كل فصل دراس ي باالضافة الى تقييم سيقوم املدرسة بعرضة و مناقشتة مع ولى االمر خالل
اجتماعات أولياء االمور.

• االنتقال الى املرحلة القادمة:
يجب على جميع الطالب اجتياز جميع املتطلبات العلمية لكل مادة حتى يتمكنوا من االنتقال الى املستوى التالي .سيحتاج الطالب الى تقرير
املدرس في حال تغيب الطالب أكثر من  15يوما دراسيا ملعرفة مدي تمكنه من اجتياز املتطلبات االكاديمية و ستكون مسؤلية الطالب مراجعة
املادة العلمية التى فاتته و فهمها.

• طرق التواصل بين اولياء االمور و االكاديمية
تتبع إدارة االكاديمية سياسة الباب املفتوح في تعاملها مع جميع اولياء االمور فباالضافة الى االجتماعات الدورية التي تعقدها االكاديمية
مع اولياء االمر و لتوفير الوقت و الجهد و اللتنسيق الدائم يمكن لولي االمر االتصال باالكاديمية و اخد موعد ملقابلة االدارة او أيا من اعضاء
هيئة التدريس .و نحن نؤمن كمؤسسة تعليمية رائدة باملحافظة على التواصل االيجابي بين املنزل و املدرسة لضمان تحقيق الطالب الفضل
النتائج االكاديمية.

• قوانين االنضباط و العقوبات داخل االكاديمية
في حال مخالفة الطالب الي من اللوائح و القوانين املعمول بها و املشار اليها في هذا الدليل فسوف يتم أتخاد اجراء قانوني بحقة و تشمل:
 االجتماع بالطالب و تحديره لفظيا أرسال خطاب بالحادثة لولي االمر البالغة سحب االمتيازات من الطالب دعوة ول االمر الجتماع مع ادارة االكاديمية معاقبة الطالب خارج بالطرد املؤقت خارج الفصل و داخل املدرسة طرد الطالب خارج املدرسة ملدة تصل لخمس ايام -طرد الطالب من االكاديمية بشكل نهائي

مالحظة :سيكون نوع العقوبة بناءا على تقديرات االدارة
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