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 النظام الداخلي لمرآز التعليم الثانوي
 

  العالقة مع العائلة. 1
ولذلك يعطى للعائلة . يتم االتصال ما بين العائلة والمرآز من خالل األستاذ األساسي بالدرجة األولى

وعلى العائلة أن تطلب من األستاذ . عات المقررة لمقابلة العائالتاقائمة األساتذة األساسيين والس
هذه الساعات ولكن في حالة ما إذا لم تستطع العائلة ضمن و األستاذة األساسية موعدا األساسي أ

  .الحضور في هذه الساعات يمكن لألستاذ أن يقترح وقتا آخر للمقابلة
وإذا دعت إلى ذلك الضرورة يمكن للعائلة طلب المقابلة مع أستاذ آخر أو عضو من أعضاء مجلس 

  .اإلدارة أو من قسم اإلرشاد
  
  الغياب وبيانه. 2
لغياب عند حدوث الغياب مهما يكن سببه يجب على عائلة الطالب أو الطالبة تعبئة نموذج بيان ا) أ

غير  "يوما بعد تاريخ الغياب وذلك لكي ال يظهر أن الغياب_____ ل وتقديمه لألستاذ األساسي قب
 حتى تتمكن من تحقيق لمبررريق البريد إخطار الغياب المبرر وغير اوتتلقى العائلة عن ط". مبرر
  .صحته

  
لطالب موجها ل اوإذا تأخر الطالب أو الطالبة دون تبرير وبشكل متكرر يجوز لألستاذ أن يكتب إنذار) ب
  .لطالبةلأو 
  
  أوقات االستراحة. 3

في التعليم الثانوي البقاء أثناء أوقات _________  والثانية من ىلويجب على طلبة السنة األ
  .أو في المقهى) المالعب(خل مرآز التعليم وفي األماآن المقررة االستراحة دا

 التعليمي أثناء أوقات االستراحة وعليهم أن ائر الفصول الخروج من فضاء المرآزويمكن لطلبة س
  . )بدون ورقة تبرير صادرة عن العائلة (يرجعوا قبل بدء الدروس من أجل تفادي التأخر غير المبرر

  
  ات خطيةاإلنذار. 4

 عندما يرى أن سلوك طالب ما ليس مناسبا أو عندما للتوجيه يمكن لألستاذ أن يفرضها وهي طريقة
  .يالحظ أن الطالب لم يف بواجب من واجباته

 تتم عملية ات خطية إنذارة ثالثتراآموعند .  إلى العائلة عبر البريدا اإلنذار الخطيآما يتم إرسال هذ
 يتم منعه من حضور المرآز التعليمي ليوم واحد بعد ضرب خطيا رابعاإنذارا وإذا تلقى الطالب . التحذير

  .موعد لمقابلة العائلة
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  الفترات ما بين الدروس. 5

 إلى )في حالة الضرورة إليه (توجد فترة خمس دقائق بين الدروس يجب على الطلبة استخدامها لالنتقال
أو إلى والتكنولوجيا والمعلوماتية  الموسيقى  الخاصة بتدريس بعض المواد مثل األخرىاتالقاع
وال يجب إطالقا استخدام هذه الفترات إلزعاج اآلخرين أو للصراخ والجري عبر الممرات . جمنازيومال

  .أو داخل القاعات في لعبة المالحقة أو التوجه إلى المقهى وإلى غير ذلك
  
  القواعد المتعلقة بالتدخين. 6

حسبما هو مقرر في قانون ) بنى وخارجهداخل الم(يمي لمرآز التعليمنع التدخين إطالقا في آامل فضاء ا
  . النظام الداخلي وفي قوانين إقليم أراغون الذاتي الحكم

 


