مدرسة الهدى التعليمية
Alhuda-Schule
نظام قبول التلميذ في مدرسة الهدى
نحيطكم علما بأن رسوم المدرسة للفترة من .01.03.17إلى  30.06.17سيتم بإحدى الطريقتين
 -١تسديد الرسوم دفعة واحدة للفترة كاملة نقدا على مرة واحدة
 -٢او تسديد كل شهر على حدة ولكن عن طريق تفعيل الخدمة البنكية
)(Dauerauftragوفي هذه الحالة لبد وان تطلعونا على الموافقة البنكية بتفعيل ال (Dauerauftrag).
وعلى من لم يدفع رسوم سابقة أن يسدد الفائت بأسرع وقت ممكن
 .ومن لم يسدد الرسوم لثلثاة أشهر متتالية فسوف تضطر إدارة المرسة لفصل ابنه عن المدرسة ،وتوفير مكانه لغيره

شروط التسجيل
.1
.2
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يشترط في الطفل المتقدم للدراسة أن ل يقل عمره عن  5سنوات.
تمل استمارة التسجيل لدى إدارة التعليم في المواعيد التي تعلن عنها الدارة في نهاية كل سنة دراسسسية ،
مع العلم أن هناك موعد محدد للتسجيل  ،وفي حالة التأخير سيوضع اسم التلميذ على لئحة النتظار.
يلتزم ولي أمر التلميذ بدفع كل رسوم التعليم المستحقة  ،طالما كسسان التلميسسذ مسسسجل فسسي المدرسسسة  ،ولسسم
تلغى إستمارة التسجيل  ،سواء حضر التلميذ المدرسة أم لم يحضر.

لغير العأضاء في المركز السلماي بكاسل
الطفل الول والثاني  20يورو )لكل طفل( شهريا
الطفل الثالث فما أكثر  10يورو )لكل طفل( شهريا

لعأضاء المركز السلماي بكاسل
الطفل الول والثاني  15يورو )لكل طفل( شهريا
الطفل الثالث فما أكثر مجانا

:يمكن تسديد الرسوم المستحقة إما عن طريق التحويل البنكي أو الدفع نقدا لدى إدارة المسجد
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إذا لم يلتزم ولي المر بتسديد رسوم التعليم بعد إرسال النذار الثسساني لسسه فسسسوف تضسسطر المدرسسسة إلسسى
فصل التلميذ من الدراسة  ،ول يتاح له المواصلة مع المدرسة إل بعد سداد الرسوم المتبقية.

نظام التعليم
.1

.2
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تقدم المواد التالية
 .aالقرآن الكريم
 .bالتربية السلماية
 .cاللغة العربية
تقدم الحصص الدراسية أيام
 .aالسبت والحأد مان الساعأة  9:00حأتى الساعأة  14:30في التوقيت الشتوي
 .bالسبت والحأد مان الساعأة  10:00حأتى الساعأة  14:30في التوقيت الصيفي
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ل تتحمل المدرسة مسؤولية تواجد الطفال أو بقائهم في المدرسة خارج أوقات التسسدريس  ,وعلسسى ولسسي
المر الحرص على إرجاع ابنه إلى المنزل في المواعيد المحددة.
يتحمل أولياء المور مسؤولية الضرار المادية التي قد يتسبب فيها أبناؤه في المسجد.
في حالة غياب التلميذ يجب على والي المر أخبار المعلم أو ادارة المدرسة كتابيا بذلك.
تعمل المدرسة بنظام تسجيل الحضور والغياب في كل حصة دراسية وتسلم عند الطلب شسسهادة السسدوام ،
وفق هذا النظام في حالة غياب التلميذ يجب على ولي المر إخبار المعلم أو إدارة المدرسة كتابيا بذلك.
يوجد عند نهاية كل فصل دراسي تقييم لكل تلميذ  ،يحدد مستواه  ،وبناءا عليه يتم توزيسسع التلميسسذ علسسى
الفصول الدراسية.
تخبر إدارة التعليم ولي أمسسر التلميسسذ عسسن سسسلوك التلميسسذ المعرقسسل لعمليسسة التسسدريس أو نظسسام التعليسسم فسسي
المدرسة.
تهيب إدارة التعليم بأولياء المور التجاوب مع مراسلت المدرسة والتعاون لتحقيق ما فيسسه خيسسر التلميسسذ
والمدرسة.
يمنع استعمال الهواتف المحمولة أثاناء الحصة  ،وفي حالة المخالفة يؤخذ الهاتف من التلميذ وعلى ولسسسي
المر استعادة الهاتف بعد الحصة.
على التلميذ انجاز الواجبات المنزلية.
على التلميذ والمدرسين اللتزام بالوقات والحضور مبكرا.
على أولياء المور مغادرة المسجد بعد إحضار أولدهم.
ستغلق أبواب المسجد بعد بداية الحصة الولى وعلى التلميذ المتأخر النتظسسار فسسي مكتسسب الدارة حسستى
الحصة التالية.

