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 ة المشتركة مسؤولية التربوي الاتفاقية 
  2020يونيو  29في جلسة  درسةوافق عليها مجلس المالتي 

  

 
بوية  ) ي المؤسسة التعليمية، ُيطلب من األولياء والطالب التوقيع عىل اتفاقية المسؤولية التر

ي نفس الوقت الذي يتم فيه التسجيل ف 
كة،ف  ي و    المشتر

التر

كة فيما يخص العالقة بي   المؤسسة التعليمية والطالب والعائالت  تهدف  (إىل تحديد الحقوق والواجبات بطريقة مفصلة ومشتر
 

تعليم ثقافة القواعد  شيء،كل  قبلو خالل،ونموه الثقافي والمدني من  الشخص،ة هي بيئة التعلم التي يتم فيها تعزيز تكوين المدرس 
خالل القانون األخير   منى أهميتها التي تم التأكيد علوتدريب أساسية  كأمتعة الخصائص هتعتبر هذو المجتمع،والشعور باالنتماء إلى 

 .ذي أعاد إدخال التدريس المدرسي للتربية المدنيةوال 2019لعام  92رقم 
 .الكامل للقيم التي تستند إليها اإلجراءات التعليمية تقاسممن الضروري إقامة تحالف وثيق مع العائالت وال األهداف،لتحقيق هذه 

  ربويوبالتالي تسعى المدرسة إلى هدف بناء تحالف ت األسرة،إال بفضل التعاون النشط مع المدرسية ال يمكن أن يتم استيعاب القواعد 
 .كل طرفدوار المتبادل أل  مع االحتراممن خالل العالقات المستمرة  ،األسر مع 

من الطالب  حيث يُطلب   ،COVID-19 آفة فيما يتعلق بالطوارئ الوبائية من مهما جدالتحالف بين المدرسة واألسرة معنى ل يصبح
انتشار الوباء  لمنعالسلوكيات العامة  طبيقمن آجل تأن يكونوا أكثر التزاًما من حيث التعاون النشط  مبأكمله ةالتعليمي سرةواألسر واأل

 ياتتشترك المدرسة وأولياء األمور والتالميذ في االلتزام المشترك باحترام السلوك لذلك، في إطار المسؤولية المشتركة والجماعية. 
لتجنب انتشار الفيروس والتعرض   العلمية،وفقًا لمعايير االجتهاد والحذر أو الخبرة المستمدة من قواعد الخبرة وتوصيات اللجنة الفنية 

 . ةالمدرسي سرةصحة األالحفاظ على  من أجل لخطر اإلصابة

  

 

 :تلتزم المدرسة بما يلي

المرافقة في   المختلفة،دعم المهارات  والقيم،نضج السلوكيات  والمهارات،تعزيز تنمية المعرفة  وصحيح،خلق مناخ هادئ  •

 والتهميش؛مكافحة جميع أشكال التحيز  ،صعبةالحاالت ال

  ،ةالتعليمي نشطةالوطنية واإلقليمية والخيارات المنهجية والتربوية الموضحة في الخطة الثالثية لأل الدراسيةالمناهج  تحقيق •

 التعلم؛ مع حماية الحق في 

 األهداف؛وتحفيز  التعليم وتوضيح أساليب م،يالتعلبرامج يطابق  بماالمضي قدما في أنشطة التحقق والتقييم  •

التواصل بشكل دوري مع العائالت حول النتائج والصعوبات والتقدم في تخصصات الدراسة وكذلك الجوانب المتعلقة  •

 بالسلوك؛

 التالي؛ قبل االختبار  حال،وفي أي  ،إلى االولياء الفور على  واالمتحانات إيصال نتائج الفحوصات •

 ة التعليمي برامجاألنشطة المنصوص عليها في الخطة الثالثية لل بتنفيذالمتعلقة  المبادراتب االعالم •

 

 

 

 

 :الطالب بما يلي لتزمي
  http://www.iispololugo.edu.it/regolamentiمعرفة واحترام معايير الحياة المدرسية الواردة في لوائح المعهد •

 احترام اآلخرين في التعاون واتخاذ موقف يتمثل في ب،  

 المساهمة بمسؤولية في الحوار التربوي •

 بانتظام الدروس الى ر وحضاللدروس وبا توقيت المتعلقالط في انضباال •

 متحاناتلالاحترام المواعيد النهائية  •

 رة إلى االس  توصيل االتصاالتب القيامتشجيع العالقة بين المدرسة واألسرة من خالل  •

 أشكال اإلساءة وعدم القيام بأي شكل منرفاق الم ااحتر  •

http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti


 احترام التنوع الشخصي والثقافي ورأي اآلخرين وحساسيتهم  •

 ضراراألوتجنب التسبب في  ة،يالمدرس والمفروشات والمختبرات  المتواجدة في المدرسة  احترام جميع المساحات •

 درسة التي تمليها لوائح القطاع ولوائح المالسالمة المتعلقة بمراعاة األحكام التنظيمية و •

مع العلم   المختصة،الهيئات  تفرضهاالتي  تباعداالحترام على وجه الخصوص للشروط المسبقة لاللتحاق بالمدرسة وتدابير ال •

طر  خلل  ةالمدرسيجالية  ال  ولتعريض SARS-COV2أمر حاسم لتجنب انتشار فيروس    فرد يعتبر تماًما أن السلوك المسؤول لكل  

 يصحال

اآل • تجاه  الفردية  المسؤولية  أثناء    خرينممارسة  المساحات    الفيديو،  عبر  دروسالأيًضا  وفي جميع  الصفية  الدردشات  وفي 

قواعد الذي  النفس  احترام  اللغة والنبرة    استخدامعند  ك  حيث يُطلب من   االجتماعي،والتي تتكاثر بسبب التباعد    االفتراضية،

 الجسدي .  في الوجود اسنستخدمه

 

 :تلتزم األسرة بما يلي
 ؛  http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti لوائح المدرسة  احتراممعرفة العرض التعليمي للمدرسة و •

 التقييمية؛ مع احترام حريتهم في التدريس وكفاءتهم  ،ساتذةاألإقامة حوار بناء مع  •

 ؛ السجل اإللكتروني مراقبةمن خالل  للمدرسة التحقق من مبررات الغياب والتأخير والمغادرة المبكرة •

واتصاالت   البنكم   الشخصي  بباستمرار الكتي  عن طريق مراقبةمواكبة االلتزامات والمواعيد النهائية والمبادرات المدرسية   •

 المقررة؛ حضور االجتماعات و اإلنترنت؛وموقع المدرسة على  اإللكترونيالمدرسة واألسرة والسجل 

 معقول؛ وتبرير الغياب بشكل  ،للمدرسة  المبكرةوالحد من المغادرة  المدرسة،وقت الدخول إلى  احترام فرض •

 المدرسة؛ زامات الدراسة وقواعد الت  حترمأن الطالب ي االساتذةالتحقق من خالل االتصال المتكرر مع  •

 المدرسي؛ لألشخاص / األشياء أو التراث  ابنكمتعويض أي ضرر يسببه  •

   التعاون مع المدرسة في العمل التربوي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي والشعور بالمسؤولية من أجل منع انتشار فيروس   •

SARS-COV2 من خالل التعهد بما يلي ، يصحالخطر لل ةالمدرسيجالية ال لتعريضو: 

 *(انظر المالحظة المرفقةفي المدرسة التي تنظمها الجهات المختصة ) إبنكللشروط المسبقة لوجود  احترامضمان  -

 خاصة باالمتثال لتدابير المباعدة. و التوعية -

 

 

 

 

يرةالمد  األولياء  الطالب     
  ________________________  
  

_________________________  Prof.ssa Milla Lacchini  

 

 

ـــــــــ   ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ  

 __________________القسم  

 

ـــــــــ    (Lugoلوغو ) ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ـــــــــ

 ة المشتركة مسؤولية التربويالاتفاقية   االندماج في *
 

  

المعرب عنه في   الفني  الرأي  التقنية  2020مايو    28مقتطف من  العلمية  اللجنة  أنشئت في   (CTS) من قبل  الحماية   مصلحةالتي 

 :المدنية

  

درجة حتى في    37.5هو عدم وجود أعراض تنفسية أو درجة حرارة الجسم فوق    إن الشرط المسبق لوجود الطالب في المدرسة "

المنزلية   العزلة  أو  الصحي  الحجر  في  وجودهم  وعدم   ، السابقة  الثالثة  باأل االواخر يوًما    14  خاللاأليام  االتصال  وعدم    شخاص ، 

 ." االواخريوًما  14 خالل  همعلى حد علم ينيجابياإل

  

 :درسة الطبيب المختص في المتوضيحات مقدمة من 

 

في هذه الحالة السعال والتهاب الحلق واحتقان األنف والتهاب الملتحمة وفقدان الطعم والرائحة   بأعراض الجهاز التنفسي"نعني 

  وصعوبة التنفس بشكل عام". 

http://www.iispololugo.edu.it/regolamenti

