
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
لي والمدرسي  2023-2022

ز  التواصل المنز
 

: الموظفون وأولياء األمور واألطفال بالعمل معا لتحقيق   ي م جميع أعضاء مدرسة نيوتن الدولية ، مجتمع الخليج الغرب  ز سيلن 

 .المهمة التالية

 

ي التعليم للطالب من جميع القدرات. من خالل 
ي عىل لتوفير أعىل مستويات الجودة ف  القيام بذلك ، نهدف إىل تشجيع كل طالب بشكل إيجاب 

مسؤولير  تحقيق التمير  األكاديمي ، واالستمتاع بالتنوع اإلبداعي ، وتطوير مهارات التفكير النقدي ، وأن يصبحوا متعلمير  مدى الحياة ومواطنير   . 

 

ي بيئة آمنة وداعمة تعزز 
. سنوفر ونحافظ عىل جو هادئ وثقة  لتحقيق ذلك ، سنوفر تعليما متنوعا ف  ي والتحفير 

االنضباط الذاب 
اكة مع موظفينا وطالبنا وأولياء األمور والمجتمع األوسع   ورعاية حيث يكون التدريس والتعلم هادفير  ومتطورين. سنعمل بالشر

ا لتحقيق رؤيي    . 
 

 المقدمه واالهداف   .1
 

ي عىل تعلم التالميذ ألنه  ,  ء األمور / مقدمي الرعايةنعتقد أن التواصل الواضح والمفتوح بير  المدرسة وأوليا  له تأثير إيجاب  : 

ي يحتاجونها لدعم تعليم اطفالهم  
 يمنح االهل الرعايه المعلوماتيه الت 

 يساعد عىل تطور المدرسه من خالل النقد البناء من االهل والتشاور مه اولياء االمور   

ل والمدرسة ، مما يساعد المدرسة عىل دعم االحتياجات التعليمية والرعوية لكل طفل بشكل أفضل  ي الثقة بير  المي  
 يبت 

 

 :الهدف من هذه السياسة هو تعزيز التواصل الواضح والمفتوح من خالل

 

ح كيفية تواصل المدرسة مع أولياء األمور / مقدمي الرعاية  
 شر

 وضع معايير واضحة لالستجابة التصاالت اآلباء / مقدمي الرعاية  
ي وضع أفضل لمعالجة استفسارهم   

ي الوصول إىل عضو طاقم المدرسة الذي هو ف 
مساعدة أولياء األمور / مقدمي الرعاية ف 
ي األقسام التالية ، سنستخدم "أولياء األمور"  أو مخاوفهم المحددة حت  يتمكنوا من 

ي أشع وقت ممكن ف 
الحصول عىل رد ف 

 لإلشارة إىل كل من أولياء األمور ومقدمي الرعاية 

 

 

 

 

 



 

 االدوار والمسؤوليات   .2

 المدير 2.1

 :مهمات المدير 

 

  التأكد من أن االتصاالت مع أولياء األمور فعالة وفي الوقت المناسب ومناسبة 

 مراجعة هذه السياسة بانتظام   

ز  2.2  الموظفي 

ز   :مهمات الموظفي 

 

الرد عىل اتصاالت أولياء األمور بما يتماشر مع هذه السياسة وسياسة االستخدام المقبول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
ي المدرسة

نت ف   واإلني 

ي الوقت المناسب )إذا لم يتمكنوا من معالجة استفسار العمل مع الموظفير  اآلخرين للتأكد من حصول اآلباء عىل  
المعلومات ف 

 أو إرسال المعلومات بأنفسهم(

أو خالل   صباحا  6:45ظهرا اىل الساعه الساعه  2:30لن يرد الموظفون عىل االتصاالت خارج ساعات الدوام المدرشي من الساعة 
 .العطالت المدرسية
 

صول على تفاصيل أخرى انظر سياسة السالمة اإللكترونية للح  

 األهل  2.3

 :مهمات االهل 

ي جميع األوقات  
ام التواصل مع المدرسة ف   ضمان احي 

ي المقام األول 
 بذل كل جهد معقول لتوجيه الرسائل إىل الموظف المناسب ف 

ي الوقت المناسب  
 الرد عىل االتصاالت الواردة من المدرسة )مثل طلبات االجتماعات( ف 

من المدرسة ارقام/ طرق التواصلالتحقق من جميع     

ء أو تهديد  م أو مسي بما يتماشر مع قواعد السلوك الخاصة بنا, سيتم التعامل مع أي اتصال يعتي  غير محي  . 
 

  اتفاقية المدرسه والمنزل /االهل 2.3.1
 
تحديثه وتغييره بشكل دوري.  يشرح أهداف  اتفاقية نيوتن ويست باي بين المنزل والمدرسة سارية منذ بعض الوقت. يتم  

المدرسة وقيمها ، ومسؤوليات المدرسة تجاه األطفال ، ومسؤوليات أولياء األمور ، وما تتوقعه المدرسة من األطفال. نطلب  
 .من أولياء األمور التوقيع على هذه االتفاقية عندما يبدأ طفلهم في مدرستنا

 
مدرستنا ، وروح المدرسة ، وتوقعاتنا فيما يتعلق بالحضور والسلوك والواجبات المنزليةتغطي االتفاقية مستوى التعليم في   .  
 

 كيف نتواصل مع أولياء األمور ومقدمي الرعاية  3

ي المدرسة نقاط توضح ال
ي اآلباء عىل اطالع دائم بتعليم أطفالهم وما يحدث ف 

أدناه كيف نبق  . 
ي قد تؤثر عىل أطفالهم  رسائلبانتظام للتأكد من عدم تفويت االتصاالت أو اليجب عىل اآلباء مراقبة كل ما يىلي 

المهمة الت  . 
 
 
 



ي  3.4
وبز يد االلكن   الن 

 

ي إلبقاء أولياء األمور عىل اطالع بما يىلي 
وب  يد اإللكي   :نستخدم الي 

 الفعاليات والنشاطات المدرسيه         

 إغالق المدارس المجدول  

   ) فير   االستفتاءات الدرسيه ) سير

 األنشطة الصفية أو طلبات المعلم 
 

 المسجات  3.5

We will text parents about: 

 الرسوم  

ي اليوم الدراشي   
 اشعارات حول تغيير ف 

ي حاالت الطوارئ )عىل سبيل المثال ، بسبب سوء األحوال الجوية(  
 إغالق المدارس ف 

 
لتقويم المدرسي  ا 3.6  

 

المدرسة ونتواصل مع أولياء األمور حول األحداث  موقعنستخدم أداة التقويم المدرشي عىل  . 

 

ي ذلك األيام   2حيثما أمكن ، نحاول إعطاء أولياء األمور إشعارا قبل 
أسابيع عىل األقل من أي أحداث أو مناسبات خاصة )بما ف 

الزوار أو طلبات التالميذ إلحضار عنارص أو مواد خاصة(غير الموحدة أو التجمعات الخاصة أو  . 

ي التقويم المدرشي 
 .سيتم تضمير  أي حدث من هذا القبيل ف 

ء مع طفلهم. من المتوقع أن يتصل اآلباء قبل التاسعة والنصف إذا كان   ي
قد نتصل بالوالدين إذا كان طفلهم مريضا أو نسوا إرسال شر

 .طفلهم غائبا
 
 

 رسائل 3.7

ل بانتظام نرسل ال  رسائل التالية إىل المي   : 

 رسائل عن الرحالت والزيارات 

 نماذج الموافقة 
 

 الواجبات والقراءه  3.8

لية أسبوعيا  .نرسل كتب القراءة والواجبات المي  

 
 التقارير  3.9

ي ذلك
 :يتلق  أولياء األمور تقارير من المدرسة حول تعلم أطفالهم، بما ف 

ي كل جزء من المنهج الدراشي ، ومدى تقدمهم ، وحضورهمتقرير نهاية العام الذي  
يغطي إنجازهم ف   

 KS2 و SATs KS1 تقرير عن اختبارات  

 

 

 



 المكالمات الهاتفيه 3.10

 

ي عن  إذا تغيب الطفل عن المدرسة ، ولم يكن لدينا أي السبب ، فستقوم اإلدارة باالتصال بأحد الوالدين )عي  الهاتف ، إن  عذر طت 
ل من قبل معلمي الفصل من   أمكن( لمعرفة سبب الغياب. يتم إرسال رسائل القلق بشأن التأخير المنتظم أو الغياب المستمر إىل المي  
ورة وط حسب الض   .خالل الشر

( أطفالهم حول إنجازاتهم وتقدمهم )انظر القسم  نرتب أيضا اجتماعات منتظمة حيث يمكن  للوالدين التحدث إىل معلم )معلمي
 .أدناه(

 
 االجتماعات  3.11
 

ي السنة. خالل هذه االجتماعات ، يمكن للوالدين التحدث مع المعلمير  حول إنجاز  جتماعات نعقد العديد من أ
اآلباء ف 

ل ، أو رفاهية أطفالهم ، أو أي مجال آخر مثير للقلقأطفالهم وتقدمهم ، أو المناهج الدراسية أو خطط العم . 

تيب اجتماعات بير  أمسيات أولياء األمور إذا كانت هناك مخاوف بشأن إنجاز الطفل أو   قد تتصل المدرسة أيضا بأولياء األمور لي 
 .تقدمه أو رفاهيته

، أو الذين لديهم احتياجات إضافية أخرى ،   (SEN) قد يطلب أيضا من أولياء أمور التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
 .حضور المزيد من االجتماعات لتلبية هذه االحتياجات اإلضافية

نت من خالل خدمة مثل ، سيتم منح اآلباء عنوان بريد  zoom أو google meet عندما تعقد اجتماعات أولياء األمور عي  اإلني 
ي محددا لالتصال بدال من 

وب  ي الفردية للموظفير  إلكي 
وب  يد اإللكي  عناوين الي  . 

 
مور  عندما يكون لدى األطفال احتياجات تعليمية خاصة ، أو إذا كانوا يحققون تقدما أقل من المتوقع ، نجد أنه من المفيد مقابلة أولياء األ

ال يستوفون التقدم المتوقع بالنسبة   برنامج تدخل ألي أطفال NIS West Bay بشكل أكثر انتظاما. من المتوقع أن يقدم كل معلم في

ألعمارهم. يتم إبالغ هذا البرنامج والدعم المقدم إلى آباء األطفال في البرنامج. يتواصل المعلمون مع أولياء األمور خالل الفصول 
مدرسان لدعم اللغة   الدراسية لمناقشة تقدم األطفال في مجال الملكية الفكرية. كان لدى نيوتن ويست باي )مدرسة ابتدائية( أيضا

للمساعدة   EAL يدعمان األطفال الذين ال يحرزون التقدم الالزم. يتلقى اآلباء أيضا معلومات وأفكار دعم من معلمي (EAL) اإلنجليزية

 .EAL أيضا مع أولياء األمور لمناقشة أي مسائل ذات صلة بتقدم أطفالهم في برنامج EAL في المنزل. عند الضرورة ، سيجتمع معلمو
 

 موقع المدرسة 3.12

ي ذلك
 :يتم نشر المعلومات األساسية حول المدرسة عىل موقعنا ، بما ف 

 أوقات الدراسة وتواري    خ الفصل الدراشي 

 األحداث واإلعالنات الهامة 

 معلومات المنهج 

مهمه سياسات وإجراءات    

 جهة اتصال مهمة 

ي قبل االتصال بالمدرسةمعلومات حول توفير التعليم قبل وبعد المدرسة يجب  
وب  عىل أولياء األمور التحقق من الموقع اإللكي  . 

 

 دليل الوالدين  3.13
 

يحتوي دليل أولياء األمور في المدرسة على مجموعة من المعلومات المحددة إلعطاء أولياء األمور صورة كاملة عن التوفير في  

 مدرستنا. نقوم بتحديث هذا لكل عام دراسي 

 

 



 النشرات االخباريه نصف االسبوعيه  3.14

. يرسل كال الحرمير  الجامعيير  هذا إىل أولياء أمور األطفال   نرسل رسالة إخبارية إىل أولياء األمور كل أسبوعير  خالل الفصل الدراشي

ة اإلخبارية ،  ي هذه المواقع.  يحتوي عىل تفاصيل عامة عن األحداث واألنشطة المدرسية. يتوقع اآلباء النشر
ويقدرون انتظام  ف 

ورة. يتم إرسالها حاليا كملف ي وكنسخة مطبوعة   PDF االتصال. نرسل رسائل أخرى ذات طبيعة عامة عند الض 
وب  يد اإللكي  عي  الي 

ي 
وب  يد اإللكي   .لهؤالء اآلباء دون تفاصيل الي 

 

 كيف يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية التواصل مع المدرسة 4

 
ي الملحق يرج  استخدام 

ي ذلك رقم مكتب   1القائمة الواردة ف 
لتحديد الشخص األنسب لالتصال به بشأن استفسار أو مشكلة ، بما ف 

ي 
وب  يد اإللكي   .المدرسة وعنوان الي 

 
ي ا 4.1

وبز يد االلكن  لن   

ي إىل المدرسة ، أو الموظف المناسب ، حول 
وب  ي المقام األول.  يجب عىل أولياء األمور دائما إرسال بريد إلكي 

المشكالت غير العاجلة ف 
. لن يتواصل الموظفون بعد  ي الرئيسي

وب  يد اإللكي  ي للفصل أو االستفسارات أو الي 
وب  يد اإللكي  يمكن القيام بذلك عي  صفحات الي 

ي 
وب  يد اإللكي  اف بجميع رسائل الي  ي الشخصية الخاصة بهم. نهدف إىل االعي 

وب  يد اإللكي  ي غضون أيام عمل اآلن عي  رسائل الي 
،  1 ف 

ي غضون أيام عمل 
2والرد بالكامل )أو ترتيب اجتماع أو مكالمة هاتفية إذا كان ذلك مناسبا( ف  . 

 .إذا كان هناك استفسار أو قلق عاجل ، وتحتاج إلى رد في وقت أقرب من ذلك ، فيرجى االتصال بالمدرسة

لمكالمات الهاتفيةا 4.2  

 

ي إىل استفسارات  إذا كنت بحاجة إىل 
وب  ج  إرسال بريد إلكي  التحدث إىل عضو معير  من الموظفير  حول مسألة غير عاجلة ، فير

ي غضون  
ي باالتصال بك ف 

ي للمدرسة الرئيسية @ وسيقوم الموظف المعت 
وب  يد اإللكي  أيام عمل 2الي  . 

 

امات األخرى( ، فسيتصل بك شخ ي وقت إذا لم يكن ذلك ممكنا )بسبب التدريس أو االلي  
ص ما لتحديد موعد مكالمة هاتفية ف 

ي غضون  
أيام من طلبك 2مناسب. نحن نهدف إىل التأكد من أنك تحدثت إىل الموظف المناسب ف  . 

 

 
 
ج  االتصال بمكتب المدرسة. قد تتضمن المشكالت الملحة أشياء مثل  :إذا كانت مشكلتك عاجلة ، فير
 
 حاالت الطوارئ العائلية  

الحماية أو الرعاية االجتماعيةقضايا    
00974لمزيد من االستفسارات العامة ، يرج  االتصال 0097444113860للروضه  -44110014 للمدرسه -  

 
 االجتماعات 4.3

ي إىل العنوان المناسب )انظر الملحق 
وب  ج  إرسال بريد إلكي  ي تحديد موعد اجتماع مع أحد الموظفير  ، فير

( ، أو 1إذا كنت ترغب ف 
 .االتصال بالمدرسة لحجز موعد

ي غضون 
أيام عمل من الطلب 3-2نحاول جدولة جميع االجتماعات ف  . 

 

 

 



ي بداية أو نهاية اليوم الدراشي إذا كنت بحاجة إىل التحدث إليهم بشكل عاجل ، نوصيك بحجز  
بينما يكون المعلمون متاحير  ف 

 :مواعيد لمناقشة

 أي مخاوف قد تكون لديك بشأن تعلم طفلك 
ي شهر سبتمي  من كل   

لية لطفلك أو رفاهيته نعقد اجتماعا لآلباء الجدد ف  التحديثات المتعلقة بالدعم الرعوي أو البيئة المي  
ي المدرسة.  

ها أطفالهم كطالب ف  ي سيختي 
عام. هذه فرصة ألولياء األمور لفهم المزيد عن المدرسة والمعلمير  واألنظمة الت 

ون مدعوون لحض ور الفصل الدراشي الجديد ألطفالهم لمقابلة المعلماآلباء الذين يحض   

. 

ز المعلم واالهل  4.4 تطبيق كالس دوجو    –كراسة التواصل بي   

 

ي جميع الفصول لديهم  
ل والمدرسة. يتيح ذلك ألولياء األمور تسجيل مجموعة واسعة من  كراسةاألطفال ف  اتصال بير  المي  

لية ،  ل والمدرسة لتسجيل الواجبات المي   ي مشاركتها بانتظام مع المعلم. يستخدم المعلمون مذكرات المي  
ي يرغبون ف 

المعلومات الت 
ي محاولة لتحفير  مسؤولي

ة الطالب ، تتم إدارة اليوميات من قبل كل طالبوكقناة منتظمة للتواصل مع أولياء األمور. ف  . Class 
DOJO   ة لالتصال والتواصل مع المعلمير  .هي طريقة منتظمة ومباشر

 
 التواصل مع المدارس األخرى والوكاالت الخارجية  5
 

  6الثانوية المقصودة. يحضر طالب السنة  ، ننقل معلومات حول األطفال إلى مدارسهم   6قرب نهاية الفصل الدراسي األخير في السنة 
نحاول إعطاء نظرة عن الطفل بأكمله ، ونقوم بتضمين نتائجهم ونقاط   .NIS Lagoon في الخليج الغربي في الغالب مدرستنا الشقيقة

فل، تنظمه اإلدارة  قوتهم وضعفهم واهتماماتهم ومسؤولياتهم إذا كان ذلك مناسبا. وهناك أيضا نقل مادي لمزيد من المعلومات عن الط
من خالل المسجل. يتم توفير التواصل المنتظم مع أولياء األمور من قبل نائب المدير فيما يتعلق بأمور الخليج الغربي التي تؤثر على  
 .الطالب في جميع مجموعات السنة

 
لتواصل داخل مدرستنا ا 6  
 
تتم إدارة االتصال عبر كال الموقعين في نيوتن ويست باي على الرغم من وجود حرمين جامعيين في مواقع منفصلة. يتم  6.1

التعبير عن جميع األمور المهمة للموظفين في كال الموقعين من خالل المالحظات اليومية واجتماعات الموظفين مرتين  
مور بشكل أكبر في اجتماعات الفريق األسبوعية واجتماعات أسبوعيا )المدرسة االبتدائية(. تتم مناقشة األ MMT و   SMT  .

 يستخدم الخليج الغربي أيضا رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة لنقل المعلومات المهمة.
 
 .جميع إجراءاتنا مفصلة في دليل الموظفين الذي يتم مراجعته سنويا 6.2
 
أو عن طريق البريد اإللكتروني فتحات الخزائن المخصصه للرسائل اليدويهكتوبة أيضا من خالل يتم تسليم االتصاالت الم 6.3 . 
 
 لن تتم مشاركة التفاصيل الشخصية للموظفين مع الموظفين اآلخرين أو مع أولياء األمور. 6.4

 
التواصل الداخلي  –الموظفون   

يد  ي كجزء من روتينهم الصباجي حت  الساعة يتم تشجيع الموظفير  عىل التحقق من رسائل الي 
وب  صباحا عند بدء التسجيل  7اإللكي 

ي أثناء وقت الدرس ؛ يجب استخدام عدم االتصال 
وب  يد اإللكي  وأثناء أوقات الراحة أو بعد المدرسة ، وال يجب التحقق من رسائل الي 

 .للتخطيط واإلعداد
ي الفيال 

بانتظام 1يجب فحص ثقوب الحمام ف   

 
ي من الساعة  •

وب  يد اإللكي    -صباحا من األحد إىل الخميس   7صباحا حت   6يمكن للموظفير  إرسال واستقبال رسائل الي 
ي صباح اليوم التاىلي من الساعة 

ي شكل مسودة وإرسالها ف 
صباحا حت  يكون متاحا للموظفير  للقراءة   6يجب حفظ اآلخرين ف 

، عند وصولهم إىل المدرسة  6:40من الساعة   
ي الفيال خزانة الرسائل ب فحص يج •

بانتظام  1ف   



ي ) Bamal أو Namal سيتم مشاركة المعلومات العاجلة عي  مذكرة داخلية يتم تسليمها من قبل •
ستكون المشاركة   EYFS ف 

 (الموظفير  اإلداريير   pardeebor من قبل
 

o تواصل WhatsApp  ي الفرق )من الساعة
احة( صباحا وخالل  7صباحا حت     6مع الموظفير  ف  ال توجد   - أوقات االسي 

ي عطالت نهاية األسبوع. يجب االحتفاظ   WhatsApp رسائل
أثناء وقت الفصل أو بعد ساعات الدوام المدرشي أو ف 

ي أوقات الدروس عند الحد األدب  
ة مع أعضاء الفريق ألوقات الراحة ، ويجب أن تبق  االنقطاعات ف   بالمحادثات المباشر

اؤه من  • قبل المدرسه الستخدامه للتواصل بير  جميع افراد المدرسه حت  طاقم الحراس و االداريير  و  تطبيق سالك تم شر
 عمال النظافه ايضا 

ز   اجتماعات الموظفي 

ي غضون يومير   24يجب مشاركة جداول أعمال االجتماع قبل  •
ساعة عىل األقل من االجتماع ومشاركة المحارص  ف    

ي مجلد محرك األقراص الخاص بالمدرسةيجب حفظ جميع جداول األعمال  •
والدقائق ف  . 

ي مجموعات أقل  .Zoom حيثما كان ذلك ممكنا ، يجب تقديم االجتماعات من خالل •
يجب أن تكون االجتماعات المادية ف 

. يجب أن تكون مدة االجتماعات الفعلية أقل من  10من  دقيقة 20مع الحفاظ عىل تدابير التباعد االجتماعي   

ي يمكن  2:30ظهرا و  1:30االجتماعات بير  الساعة  يجب جدولة •
ظهرا من األحد إىل األربعاء ، باستثناء أيام االثنير  الت 

مساء 3:00ظهرا حت   1:30جدولتها من الساعة    

ي غضون  •
ي الخاصة بالوالدين ف 

وب  يد اإللكي  ساعة من استالمها 24سيقوم الموظفون بالرد عىل الرسائل أو رسائل الي    

ي عطالت نهاية األسبوع والعطالت  3يقوم الموظفون بالرد بعد الساعة لن  •
مساء من األحد إىل الخميس أو ف    

 

 

 اجتماعات الموظفون مع اولياء االمور 

ي راحة متبادلة •
  سيتم االتفاق عىل االجتماعات بير  الموظفير  وأولياء األمور ف 

محيثما كان ذلك ممكنا ، يجب استضافة االجتماعات باستخدا •  Zoom  

يجب عىل الموظفير  االحتفاظ بسجل مكتوب موجز لالجتماعات مع أولياء األمور والذي يجب أن يوقعها جميع   •
ين. يجب تحميل نسخ ممسوحة ضوئيا من االجتماعات عىل ملف ي  SIMS الحارص 

، يتم  EYFS الخاص بالطفل ف 
ي ملفات فصل المنسق 

 االحتفاظ بهذه السجالت ف 
 

 

مالحظة: ستكون هناك أوقات يتم فيها التواصل العاجل ، خاصة أثناء زيارات الوزارة وأثناء عمليات التفتيشيرج   . 

 

 النتيجه 7

ي مجتمعنا من التواصل بسهولة مع المدرسة
 .من المهم بالنسبة لنا أن يتمكن كل فرد ف 

ات اإلخبارية( بلغات أخرى غير  يمكننا إتاحة اإلعالنات واالتصاالت الخاصة بالمدرسة بأكملها )مثل   ي والنشر
وب  يد اإللكي  تنبيهات الي 

ية إذا لزم األمر  .اإلنجلير 

ي التواصل مع المدرسة طلب الدعم التاىلي 
 :يمكن ألولياء األمور الذين يحتاجون إىل المساعدة ف 

جمة إىل لغات إضافية    اإلعالنات واالتصاالت المدرسية المي 

جمون فوريون   لالجتماعات أو المكالمات الهاتفية مي   

 .يمكننا إجراء ترتيبات إضافية إذا لزم األمر. يرج  االتصال بمكتب المدرسة لمناقشة هذه األمور
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السياسة من قبل مجلس اإلدارةسنوات. ستتم الموافقة عىل  2يراقب المدير تنفيذ هذه السياسة وسيقوم بمراجعة السياسة كل  . 

 

 الروابط للسياسات المدرسيه    9

 :يجب قراءة السياسة جنبا إىل جنب مع سياساتنا بشأن 

ونية    سياسة السالمة اإللكي 

  مدونة قواعد سلوك الوالدين

 قواعد سلوك الموظفير   

 

 الملحق 1: قائمة جهات االتصال بالمدرسة

 

 بمن يجب أن أتصل؟

ي التحدث إىل أحد الموظفير  إذا كانت 
ي الجدول أدناه ، أو ترغب ف 

لديك أسئلة حول أي من الموضوعات الواردة ف  : 

ي  
وب  يد اإللكي   أرسل العنوان األنسب بالي 

ي الموضوع 
 . قم بتضمير  االسم الكامل لطفلك ف 

ي غضون  
ي ف 
وب  يد اإللكي  أيام 2نحاول الرد عىل جميع رسائل الي   

 

 

I مع من تريد التحدث  ...لديك سؤال حول 

لية  ي للفصل  تعلم طفىلي / األنشطة الصفية / الدروس / الواجبات المي  
وب  يد اإللكي   معلم صف طفلك عي  دوجو الفصل أو الي 

wiidm@newtonschools.sch.qaالمدير @  رفاهية طفىلي / الدعم الرعوي  أو     

 معلم الصف عي  القنوات المناسبة 

االبتدائيةرئيس المرحلة   @ 
hop.westbay@newtonschools.sch.qa 

 @ منسق اللغة العربية 
arabic_coordinator@newtonschools.sch.qa 

 EYFS منسق
eyfscoordinator_wb@newtonschools.sch.qa  

  School office via phone or enquiries الدفعات

accountant.wb@newtonschools.sch.qa  

الزي الرسمي / المفقود والموجود  / الرحالت المدرسية  School office via phone or enquiries  

info.westbay@newtonschools.sch.qa  

  School office via phone or enquiries تسجيل طالب جدد 

Registrar.westbay@newtonschools.sch.qa 

mailto:hop.westbay@newtonschools.sch.qa
mailto:arabic_coordinator@newtonschools.sch.qa
mailto:eyfscoordinator_wb@newtonschools.sch.qa
mailto:accountant.wb@newtonschools.sch.qa
mailto:info.westbay@newtonschools.sch.qa


ي  استفسارات عن الحضور والغياب 
وب  يد اإللكي  مكتب المدرسة عي  الهاتف أو الي 
 لالستفسارات أو
admin.wb@newtonschools.sch.qa  

 أو معلم الصف عي  القنوات المناسبة المديراو التنمر والسلوك
Wiidm@newtonschools.sch.qa 

Hop.westbay@newtonschools.sch.qa  

School events/the school calendar/ School 
Reports 

ي 
وب  يد اإللكي  مكتب المدرسة عي  الهاتف أو الي 
 لالستفسارات أو
info.westbay@newtonschools.sch.qa  

  االحتياجات التعليمية الخاصة

 EAL دعم 

sen_wb@newtonschools.sch.qa 

eal1_wb@newtonschools.sch.qa  

ي  نوادي قبل وبعد المدرسة
وب  يد اإللكي  مكتب المدرسة عي  الهاتف أو الي 
 لالستفسارات أو
info.westbay@newtonschools.sch.qa 

كاء    Wiidm@newtonschools.sch.qa اآلباء كشر

 
 

  الشكاوي

ي يمكن 
ي سياسة الشكاوى الخاصة بنا. والت 

ج  اتباع اإلجراء المنصوص عليه ف  ي تقديم شكوى رسمية ، فير
العثور  إذا كنت ترغب ف 

 .عليها عىل موقعنا
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