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 انارو ـــول بــش سـيـلــيـان ف ــسبالشامل د ــهـعــمال

 ق المسؤولية التربوية المتبادلةميثا

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

 نه ...أعلمك ضف إلى أ

  االعتبار ا بعينأخذ و  2 – ـفس كوالسار عدوى انتشارتدابير الوقاية والتخفيف من مخاطر تطبيق لضمان  الماسةلحاجة ل ارااعتب

 ؛ هااتحاجيلسد وفرين المتلموظفين لو  ؤسسةلمبا ةصخاظروف اللل

الفردية  وواالحتياجات التعليمية الخاصة  التربويةم بما يتوافق مع مبدأ العدالة يضمان حق الطالب في التعل الماسة حاجةللا اعتبار و

 ؛

ع مالتدريس فيما يتعلق بأكبر عدد ممكن من ساعات  ميةعليمواد التالنامج برضمون  م ضمان جودة لالماسة  لحاجة لا اعتبار و

 ة ؛يحتياجات المدرساال  تناسبالفصول الدراسية واألماكن التي  داخل و لموارد المتاحةابالتوافق مع  بقر حضور عنال

األسرة المدرسة والطالب و لككل، بما في ذال تعاونوالتعليم عمليتان معقدتان ومستمرتان تتطلبان  التكوينأن  ىارة إلاإلشمع 

 لمدرسي بأكمله ؛ والمجتمع ا

من   هاوغير وأدواتموارد بشرية  يضمم ، بل هي عبارة عن مجتمع منظم يلتعللمكان أن المدرسة ليست فقط  ىارة إلاإلشمع و 

 .  ظمةنللقوانين و األ االمتثال ع موالمشاركة  ةفظاحن والميتحسالهدف إلى تالتي تتطلب إدارة معقدة ل المسائ

 :المفروض ام مندامو 

 معقدة ومستمرة تتطلب تعاون الطالب والمدرسة واألسرة والمجتمع المدرسي بأكمله ؛ عمليات  ربيةوالت التكوينولتعليم اأن  -

 هاوغير وأدواتالمكان الذي يتم فيه التعلم فحسب ، بل هي عبارة عن مجتمع منظم به موارد بشرية  فقط  المدرسة ليستن أ -

 ،  ظمةنللقوانين و األاالمتثال ع موالمشاركة  ةفظاحتحسن والمالهدف إلى  تدة إدارة معق التي تتطلبل من المسائ

 خالله و الذي من  المتبادلةللمسؤولية  بويالتر الميثاق ذا توقعان هسالمدرسة واألسرة  ف

 :تلتزم المدرسة بما يلي

 ام هوية كل طالب مؤهل ومنفتح على تعددية األفكار مع احتر حترافيو اثقافي  ن تكويتقديم  ➢

بيئة تعليمية هادئة وآمنة ،   داخلعالية الجودة و تربوية  ة للنمو المتكامل للفرد ، وضمان خدمة تعليمي مناسبة توفير بيئة   ➢

 .لتعلملالوقت  كل ما احتاجه منو  واحترام إيقاعاته  كل طالب تكوين عملية مع دعم 

 .اقاالستحقو  تقديم مبادرات ملموسة لتعزيز الجدارة  ➢

نجاح  من أجل تعزيز  صةاإلحتياجات الخاذوي   وأ في الدراسة ر تأخالحاالت يض عومن أجل ت  تقديم مبادرات ملموسة  ➢

 .يالمدرس هجرالومكافحة  التعليم

لطالب األجانب ، وتحفيز  ا ندماجاو ستقبالا، وتعزيز مبادرات  اصةحتياجات الخاإلتعزيز االندماج الكامل للطالب ذوي   ➢

 .التي تهدف إلى رفاهية الطالب وحماية صحتهم بلالستفعيل قيام بلا و فكاراأل

 .رةاالجتماعات التي تطلبها األس إبانللتعاون والحوار التربوي  اإلستعداد ➢

 .فيما يتعلق بالتقدم التعليمي والتأديبي ةثابتة مع األسريدة و وط على عالقة المحافظة  ➢

 .إلنترنتهرة التنمر والتسلط عبر اوالوقاية فيما يتعلق بظا اإلرشادتنظيم أنشطة   ➢

 .الواعي والمسؤول لألدوات الرقمية والتقنيات الجديدة اإلستعمالتحفيز  ➢

المعاناة  حاالت و اكتشاف  طةيبسو لو  والتسلط عبر اإلنترنت  لتنمرف حاالت امن أجل اكتشاذرة بة الحمراققيام بالال  ➢

 .الشخصية أو االجتماعية
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 :تلتزم األسرة بما يلي

 .المتفق عليهافقًا للخيارات التربوية والتعليمية و المدرسينلحوار والتعاون المتبادل مع من أجل ا اخ إيجابيمن خلق ➢

 .عهدالم ظامنو بالمدرسة  التربويةمواد البرنامج الخطة الثالثية ل ة علىنظراء مع إلق تدريسالهيأة تعرف على لا ➢

حول التعلم و مراحلحول و  راسيالد األداء  حولطلب معلومات  بوذلك  ثابتة مع المعهد ،يدة و وط على عالقة  المحافظة  ➢

والتقييم وحاالت الغياب   لئالرساواالطالع المنتظم على  المدرسينت مع سلوك الطالب والطالبات من خالل المقابال

 .في السجل اإللكتروني صادرةال

 .مدرسيةة وحثه على احترام البيئة الوالتحقق من التزامه بالدراس لمدرسةإلى ا البنك المستمرحضور الضمان   ➢

 .عارإش على أي هتوقيع قم ب وميًا وي للتواصا أو دفتر  ذكرةالمالسجل اإللكتروني أو  بةبمراق القيام  ➢

 (ليماتخر التعآانتظار في  تبرير غياب التلميذ )ب القيام  ➢

 .المدرسة هامظنتاالجتماعات التي  خالل أواستدعائك  عندللتعاون والحوار التربوي  ادستعداال ➢

دام استخ من خاللأيًضا و ذلك ة التي تهدف إلى تعزيز االستقاللية والشعور بالمسؤولية مبادرات المدرسدعم وتعزيز   ➢

 .التسلط عبر اإلنترنت بشكل فعالضد  وته ومكافحالتنمر  ضدالوقاية من أجل  و األدوات الرقمية والتقنيات الجديدة

 .التي تقدمها المدرسة اإلرشادات والمشاركة في مبادرات الوقاية  ➢

 .الموقع مع المدرسة  المتبادلةللمسؤولية  بويالتر الميثاق  يما يخص بناء ف ة األ شاركم و  تعريف ة وناقش م  ➢

 :يلتزم الطالب بما يلي 

 .جباتاالو تسليممواعيد و احترام والوفاء بالتزامات الدراسة  بانتظام  سالدروحضور  ➢

 .الدروس اللخ اهاالنتب بجوا معالمشاركة   ➢

 .واحدوحقوق كل األشخاص جميع أوقات الحياة المدرسية ، واحترام  خاللؤدب مال و الحفاظ على السلوك المهذب  ➢

 .رسمية و بصفةن موظفيالورسين و المد هدالمعمدير م ارحتا  ➢

 . للضرر ةسالمدر اتممتلك  ضتعروالتصرف بطريقة ال  بعنايةالمرافق واألدوات والوسائل التعليمية  عمالاست  ➢

 .لمعهدل خليالدا نظامالفي حكام ه من أكل ما تم اإلشارة إلياحترام  ➢

 .وعبر اإلنترنتالناس مملوءة بال اتضاءفالجميع  خلدا ومحترم دبمؤ  ببأسلوالتكلم   ➢

ومبرر  حمصر وبتفويض  تعليميةتربوية و  ألغراض فقط معهد ولل  خليحترام النظام الدامع ااستخدام األجهزة الرقمية   ➢

 .المدرسمن 

 .عليها أو شاهدًا ضحية لها تنعن حوادث التنمر والتسلط عبر اإلنترنت التي ك اء األمورالمدرسين و أوليإبالغ ب القيام  ➢

 

 19 – وناكورفيروس ومرض   2 – يدفس كوانتشار السار و الحد  من أ احتواءفيما يتعلق بالوقاية و

 :بما يلي مدرسيةالتلتزم المؤسسة 

، في حدود اختصاصاتها وبالموارد المتاحة ، بما يتوافق مع التشريعات التنظيمي ابعالط ذات  تنفيذ جميع التدخالت ➢

العلمية والجهات   ة والتقنيالصادرة عن وزارة الصحة واللجنة  سية و التوضيحيةاألساوالمبادئ  ها العاملجاري بال

 .2– ـفس كوالسار خطر انتشار الحد منالمختصة األخرى ، بهدف 

لوقاية من انتشار افية كيعلى تستهدف المجتمع المدرسي بأكمله وتدريب الموظفين  إعالمية  إجراءات يذ تنظيم وتنف  ➢

 . 2– ـفس كوالسار

الحاالت   لكتيض عوت وكذلكفي بعض المواد  نالراسبيلتعويض بعد عن   أيضاو  ذميع حضور التالممبادرات القيام ب  ➢

 .صحيةطوارئ  بسببالمحرومة 

دريس ت طرقارات الرقمية من أجل تنفيذ وتعزيز لموظفي المدرسة حول موضوع المه حداثيةو إجراء دورات تدريبية  ➢

 .توالطالبا الطالبفترات الطوارئ الصحية ، لدعم تعلم  خاللوالمفيدة أيًضا  فعالة باستخدام التقنيات الجديدة 

تطوير االستخدام الفعال والواعي   دعم وجل من أ و الطالبلصالح الطالبات  عبر اإلنترنتالقيام بمبادرات محو األمية   ➢

 . نيات الجديدة في سياق مسارات التعلم الشخصيةللتق

   صلاوتال صما يخفيءة اف بكت وقالتدبير  والتام  لوضوح مع ااإلجراءات اإلدارية  خاللضمان أقصى قدر من الشفافية    ➢

 .الخصوصية ضمان احتراممع أدوات تكنولوجيا المعلومات   استعمالمن خالل سيما 

 .ضرواليحضرون وعات مختلفة من األطفال ع األنشطة التي تنطوي على االتصال بين مجميتشج عدم  ➢
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 :تلتزم األسرة بما يلي

 التدريس الرقمي ظامو ن 2 –ـ فس كوسار فيروس منع واحتواء انتشارعلى تدابير  نصيي نظام الذ على ال االطالع ➢

 .المبادرات التي تتخذها المدرسة بشأن هذا الموضوع حولر باستمرار استفساالطلب لمعهد ومن طرف ا المضاف

 .مانفي أ جميع األنشطة المدرسية أداء ودعم تعليمات المدرسة ، في جو من التعاون اإليجابي ، من أجل ضمان  مشاركة  ➢

ر ظهوفي حالة وأفراد األسرة اآلخرين بشكل منهجي ويومي ، و ءهم بناو أمراقبة الحالة الصحية لبناتهم  وجوب  ➢

درجة مئوية ، قشعريرة ، سعال جاف ،  37.5 رة تفوقحراحمى مع  ) 19كوفيد بة بعلى اإلصا تدلاألعراض التي 

إرهاق ، وجع ، وآالم في العضالت ، وإسهال ، وفقدان التذوق و / أو الشم ، وصعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس( ، 

 .والتعليمات اإلرشاداتفوًرا باتباع  الطبية الحراسة طبيب األسرة أو غ في المنزل وأبال مبه ظ احتفاال

إذا كان لديه أعراض أخرى   صةعد خاعن بباستخدام مقياس حرارة حرارة جسمه درجة قياس  تمسيأن طفلك  ةتقبل مسأل  ➢

 )بما في ذلك تلك المذكورة أعاله( 

 – يدفكوبـ  بتهماتدل على إصافي حالة ظهور أعراض مفاجئة طالبة أو الالطالب لسحب إلى المدرسة على الفور   ذهابال  ➢

 بالمعهد ؛  ةالخاص 2وفـ صارص ك المتعلقة بإجراءات منع واحتواء انتشار تعليمات مع احترام   19

تعاون مع مدير المدرسة أو مساعده األول ، الذي  يرجى ال،   2 –ـ فكو صارص في حالة إصابة ابنتك أو ابنك بفيروس  ➢

الرصد بصحية المحلية للسماح ، ومع قسم الوقاية التابع للسلطة ال نذاكنه حيب عنوتم تحديده على أنه الشخص الذي ي

 ظهور حاالت أخرى محتملة ؛ لالمبكر  فاالستكشا ل من أج  المقربينالقائم على تتبع المخالطين 

تجاه  اوتعزيز السلوك الصحيح ب و الطال المساهمة في تنمية االستقاللية الشخصية والشعور بالمسؤولية لدى الطالبات   ➢

دخول مواعيد ا يخص فيمالوقت بومكافحته ، بما في ذلك االلتزام  التدابير المعتمدة في أي مجال لمنع انتشار الفيروس

وعن بُعد واالمتثال للقواعد المتعلقة بالتعليم الرقمي   عن قربألنشطة التعليمية لإلى المدرسة  األبناءحضور و خروج و

 .افالمض

، 19 – يدفكو  عدوى اء خطر انتشارواحتوالجميع سالمة من أجل الصحية  نظافة العليمات لتو االمتثال لألحكام التنظيمية    ➢

للمنطقة الداخلية ة ببالنسطوارئ ة حال إال في خولالد نعمو  والخروج منها إلى المدرسة تعليمات كيفية الولوج وال سيما 

 .حضور الطالبخالل  إلقاء الدروس  أثناء أداء األنشطة و ؤسسةللم

الطفل  رجوعإلعادتها مطهرة عند  هامالتساكل مرة يتم الظهيرة خالل قيلولة ة المستخدم  غطيةاألتطهير ل وغسأن تتعهد ب ➢

 .إلى المدرسة

 .في اليوم التالي للمدرسيستخدمها الطفل في المدرسة بشكل يومي ، وإعادتها الشرب التي  قنيناتلتزام بغسل وتعقيم اال  ➢

في  طفلالالتي ال يقضيها األوقات واألماكن  ى ولو خاللالحيطة والحذر فيما يتعلق بخطر العدو كسلوالتعهد بتبني  ➢

 .المدرسة 

مكن القضاء على مخاطر ا مراقبة ليس من المهأنلو  و،  يةتفاعلصفة بو  نشطةاألاستئناف  وقاتأ خاللأنه  أن تدرك  ➢

السالمة  تقليلها إلى الحد األدنى من خالل التقيد الدقيق والصارم باإلجراءات االحترازية و الممكنن من و لكالعدوى 

 .لقيام باألنشطةلالمنصوص عليها في بروتوكوالت محددة 

 :بما يلي ةالطالب والطالب  لتزمي

 ، واحترام 2فـ كو صصار منع انتشار فيروسحتوي على تدابير الذي ي الخاص بالمعهدالنظام االطالع على قوانين  ➢

 ؛  ونه زمالء و الزميالت يحترمجعل كل القواعده و  جميع

المدرسة على الفور   و إشعارباستمرار ، بما في ذلك عن طريق قياس درجة حرارة جسمك ،  ةيصحال ة الحالةقبرام  ➢

درجة مئوية ، قشعريرة ، سعال  37.5 تفوقحرارة ب)حمى  19كوفيد صابة بـ  إلا   ىلبظهور األعراض التي تشير إ

لشم ، وصعوبة في التنفس أو ضيق  جاف ، تعب ، وجع ، وآالم في العضالت ، وإسهال ، وفقدان حاسة التذوق و / أو ا

 السالمة وتجنب خطر العدوى الجماعية ؛ في التنفس( للسماح بتنفيذ بروتوكول 

 خصما ي، فيالدراسة و زميالت  وزمالءة رسالمدبن موظفي ال غيرهم من  و المدرسينالتعاون بنشاط ومسؤولية مع   ➢

 الطوارئ الصحية  خالل عمالهااستالتي يتم  لرقميةالمنصات ا باستعمال ذ أو عن بعدر التالميضوح خاللأنشطة التدريس 

 .لمعهدخلي لظام الداام النو احتر كلم لليالتعلفي حق الحترام ا عم بما يتوافقذلك و 
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 نضباط اال

 

 :هذه االتفاقية ، أنه وفقًا لما يقتضيه التشريع الحالييدرك الوالد / الوصي ، عند توقيعه 

 

من الدستور ، المواد   30بموجب القانون )المادة  يهص علمنصورة ، كما هو في المقام األول مسؤولية األس  تبقى التربويةالمهمة  أ( 

 لتفاديكافية تربية القاصر  اإلبن ربيةلوالدين لتاي( مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية مكرر من القانون المدن 317،  155،  147

 ؛  (culpa in educando) غير القانونيالالسلوك  

 إلى عقوبات تأديبية ؛ في حاالت استثنائية وخطيرة  ومن قبل الطالب  خالفات التربويةالمقد تؤدي   ب(

 ؛ بشكل جماعي حهنفقة إصال يجب تعويض نهن عؤوليمسالالتعرف على تم ي ذي لم الو المشتركة  بالممتلكاتالضرر الذي يلحق  ج(

 .االستئنافكيفية  التأديبية و  العقوباتوسائل إصدار  يقنن لمعهد ي ل ام الداخل ظالن د(
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