
 

 
 

  MS St. Andrä  - واألوصياء الطالبألهل  معلومات
 

 

 عام

 .الذهاب إلى المدرسةواجب على كل األطفال في النمسا• 

 .اللغة المشتركة في المدرسة هي األلمانية• 

 .7:30تفتح المدرسة في الساعة • 

يجب على التالميذ التواجد في الوقت المحدد لبدء التدريس على • 
 .في فصولهم الدراسيةصباحا  7:45الساعة 

 .بعد الدرس األخير ، يغادر الطالب المدرسة مرة أخرى• 

 السلوك في المدرسة

وفي حلة (دخول الفصول الدراسية مسموح به فقط في أشهر الشتاء • 
 !مع الحذاء المنزلي) هطول األمطار او الثلوج

 !بعد الفصل يجب أن يتم تنظيف ادراج الطاوالت• 

 واجبات التالميذ

دة بمساعء آلباب احري -م المنزلية جباتهوابم لقياب االطلاعلی ب يج• 
 !ليةزمنروض فك نان هکاإذا عما وا يسألأن ينبغي ل وفاطألا

 !تعامل الطالب مع اإلدارة والمعلمين تحت كامل التهذيب و االحترام• 

 !يجب على الطالب التعامل مع بعضهم البعض باحترام وإنصاف• 

بما في ذلك (ار المواد التعليمية الضرورية يجب على الطالب إحض. 
 )!الرياضة ومواد التقنية و التشكيلية

يتوفر كتاب لألولياء الذي يجب إظهارها االطالع عليه بانتظام ، إذا • 
 !كان هناك شيء جديد يخص المدرسة او الطالب

 !ألسباب صحية ، يجب دائما أخذ أغراض الرياضة إلى المنزل وغسلها• 

وال ...) الضرب ، الركل ، (ال جسديا : لتسامح مع العنفلن يتم ا
 ).اإلهانات ، والمضايقات(عقليا 

 الهواتف المحمولة والكاميرات

غالقها وإسي درالل الفصء اثناألة ولمحمف اتوالهل اتشغيف يقاب إ• يج
 .نةزالخافي 

 !ال يسمح اللتقاط الصور وتسجيالت الفيديو• 



 

 
 

الوالدين ، األشقاء ، األقارب ، األصدقاء ، (ألشخاص غير المدرسين 
 )إلخ

 .ال يسمح باإلقامة في مبنى المدرسة وفي ساحة المدرسة دون إذن• 

 للوالدين

 !يجب التحقق من كتيب الوالدين على األقل مرة واحدة في األسبوع• 

في حالة مرض الطالب او تواجد اسباب تمنعه من الحضور الى • 
   !إعالم المدرسة و هذاواجبالمدرسة، نرجو منكم 

يحتاج األطفال إلى اعتذار كتابي من الوالدين أو تأكيد طبي لكل • 
 !تخلف عن حضور الدروس

ات لتغييران والعنوافي ات بالتغييرر لفواسة على رلمدغ ابالإ• يجب 
 )!نيوإللكترالبريد أو الهاتف اعن طريق (لهاتف اقم رفي 

ل المدرسية فقط إلى الوصي يتم إعطاء المعلومات حول المسائ• 
 !القانوني أو األشخاص الذين لديهم توكيل رسمي

إذا كان لديك أو لدى طفلك مخاوف أو مشاكل ، يرجى االتصال بمعلم 
 !الفصل أو العمل االجتماعي للمدرسة

 

طفلك مريضا أو لم يتمكن من الذهاب إلى المدرسة ألسباب أخرى ، 
 !الفورفيرجى إخبار مدرس الفصل على 

 

 

Kontakt Klassenlehrer 
 
MS St. Andrä 
Kernstockgasse 1 
8020 Graz 
Telefon: +43 316 872 69 05 
E-Mail: ms-st-andrae@ms-st-andrae.edu.graz.at  

 
Name: _______________________ 

 
Telefon: _______________________ 

 


