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معلومات عن الحياة اليومية يف املدرسة 

يجب عىل كل املدارس املمولة من قبل القطاع العام يف أونتاريو اتباع قواعد معينة تم وضعها من قبل            
 Ministry of Education.

ويجب عليها أن تتأكد من تطبيق هذهالقواعد ملساعدة جميع الطالب عىل النجاح يف املدرسة ولضامن سالمتهم ورفاههم. وقد تم وضع 

بعض القواعد للمساعدة يف إدارة املدرسة بشكل أكرث سالسة.

الذهاب إىل املدرسة بالحافلة املدرسية

قد تتوفر الحافلة املدرسية إذا كان أبناؤك يعيشون بعيدا عن املدرسة. وإن كان أبناؤك يحتاجون مساعدة يف املواصالت بسبب الحاجة إىل 

تعليم خاص أو أي نوع آخر من الحاجة، فقد يتم تزويدهم بنوع من املواصالت )ولكن ليس بالرضورة أن تكون الحافلة املدرسية(. نرجو 

االستفسار قبل التسجيل يف املدرسة. يختلف وجود الحافلة املدرسية وترتيبات املواصالت األخرى والسياسات املتّبعة بني مجالس التعليم، لذا 

نرجو االستفسار قبل التسجيل يف املدرسة ملعرفة نوع املواصالت املتوفر وما إذا كان أبناؤك مؤهلني. وعادة ما يكون نظام التوصيل بالحافلة 

املدرسية مجانيا.

اإلرشاف عىل الطلبة يف الساحة املدرسية

سيتواجد أحد أعضاء الهيئة التدريسية يف املبنى املدريس يف كل يوم درايس، ملدة 15 دقيقة عىل األقل يف الساحة املدرسية قبل بداية املدرسة 

و15 دقيقة بعد انتهائها.

وأثناء الفسحة )اسرتاحة يف يوم الطفل املدريس والتي يلعب الطالب أثناءها يف الخارج أو يشارك يف أنشطة متعلقة باملدرسة( يكون أبناءك 

أيضا تحت اإلرشاف يف الساحة املدرسية.

إذا بقي أبناؤك يف املدرسة أثناء فرتة الغداء، فسترشف املدرسة عليهم. )سيتم إبقاء األطفال يف داخل املدرسة أثناء الفسحة واسرتاحات الغداء 

خالل الظروف الجوية القاسية(.

وال يتم اإلرشاف عىل الطلبة يف أي وقت آخر. وعليه فمن املهم أن ال ترتك األطفال الصغار يف الساحة املدرسية يف الصباح الباكر أو إىل وقت 

متأخر بعد املدرسة ـــ عندما ال يتوفر اإلرشاف من قبل املدرسة.
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ما هي األنشطة الالصفية؟

يف الغالب، تتم األنشطة الالصفية قبل أو بعد املدرسة.

تقدم العديد من املدارس هذه األنواع من الربامج التي قد تتضمن مساعدة يف تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، الرياضة، النوادي، 

املوسيقى، املرسح، اإلدارة الطالبية والكثري غريها. وقد يطلق عليها األنشطة املكملة للمنهج يف بعض األحيان. كام أنه يف بعض األحيان قد 

تتم أثناء الدوام العادي للمدرسة ولكن عادة ما تكون قبل أو بعد املدرسة.

الربامج غالبا ما تكون متاحة لجميع الطلبة وتحت إرشاف معلم.

يعد االشرتاك يف األنشطة الالصفية يف املدرسة وسيلة رائعة للطالب القادمني الجدد لتكوين صداقات، ومامرسة لغتهم اإلنجليزية، والشعور 

بأنهم جزء من املجتمع املدريس. وإضافة إىل ذلك، تأخذ كثري من الجامعات والكليات بعني االعتبار أنشطة الطالب الالصفية ومشاركته 

املجتمعية عند تقييم طلب االلتحاق أو طلب منح دراسية. 

ملزيد من املعلومات عن األنشطة الالصفية يف مدرستك، تحدث إىل معلم أو مستشار التوجيه.

اللباس للمدرسة

معظم املدارس لديها مدونة للباس املدريس تصف ما ميكن )وما الميكن( للطالب ارتداؤه للمدرسة. 

ميكنك التحدث إىل معلم أطفالك إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف حول قواعد اللباس املدريس املناسب أو الزي املوحد.

حصة الرياضة أو الرتبية البدنية: قد تطلب املدرسة من الطالب أن يلبسوا لباسا معينا أثناء حضورهم حصص الرتبية البدنية التي تؤخذ 

تدرس يف الصالة الرياضية أو خارج املدرسة: عىل سبيل املثال، أحذية الركض، الرساويل القصرية والتي شريت.

اللباس للعب يف الخارج: يتوقع أن يلعب الطالب يف الخارج أثناء الفسحة وقبل املدرسة وبعدها، إال إذا كانت حالة الطقس تجعل هذا غري 

آمنا أو غري مريحا.

يحتاج الطالب إىل مالبس مناسبة للعب يف الخارج أثناء فصل الشتاء )مثالً، معطف دافئ، قبعة، وشاح، أحذية خاصة لفصل الشتاء وحتى 

رساويل خاصة تقي من الثلج.
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مرجع

Dressing for Winter

http://settlement.org/ontario/education/elementary-and-secondary-school/general-information/dressing-for-winter/

