
 

ثاق ي تمع م سة مج سي مدر ير دادي م  ةاإلع

 

هذا الميثاق يوفر المبادئ والتوقعات لتمكين مدرسة ميرسي االعدادية  للعمل مع اشتراك أولياء األمور/ األوصياء ومع مجتمع 

والعدالة واالمتياز وهذا الميثاق مكتوب بمبادئ الضيافة  مدرستنا لتعزيز المسؤولية المشتركة في التعليم لكل فرد صغير السن.

 والتعاطف. 
 

 هذه الشراكة تعترف: ●
 أن أولياء األمور/األوصياء هم األساس المستمر في تعليم ابنائهم. 

 أن المساهمة التي يقدمها  أولياء األمور/األوصياء تبين تقييم الهوية الكاثوليكية في مجتمع مدرستنا االعدادية. 
قية والرويية والعاطيية والتوورات االتتماعية لوالب مدرسة ميرسي إنها مسؤولية مشتركة عن التنمية االخال

 االعدادية. 

    
 أولياء األمور/األوصياء يتوقعون من مدرسة ميرسي االعدادية:  ●

 توفر تعليم ممتاز يعتمد على تقاليد التدريس الكاثوليكية .
 .تسعى للحياظ على بيئة آمنة و مريبة تؤثر على تعلم ورفاهية شبابنا 

 توفر وقت ومعلومات دقيقة ذات صلة في مستوى تقدم الوالب. 
اظهار ايترام خصوصية العائالت في تميع التياعالت على يدى سواء في موقع مدرسة ميرسي االعدادية و من خالل 

 استخدام التكنولوتيا ووسائل اإلعالم االتتماعية. 
 

 صياء: مدرسة ميرسي اإلعدادية تتوقع من أولياء األمور/األو  ●
 الدعم بكل نشاط السياسات واإلتراءات والتوقعات المولوبة لمدرسة ميرسي االعدادية.  

 العمل بكل تعاون مع قادة المدرسة والمدرسين والموظيين. 
 تقدير وايترام المهارات والمعرفة والخبرة لقادة ومدرسي مدرسة  ميرسي االعدادية. 

ميرسي االعدادية عبر تميع وسائل التواصل االتتماعي بما في ذلك إثبات التواصل المحترم مع موظيي مدرسة 

 وسائل اإلعالم الليظية/شيهية والكتابة والديجيتال واالتتماعية. 
 المساهمة في يياة المدرسة اإلعدادية بشكل يبين اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم. 

 دعم طالبنا لضمان الحضور المستمر والدقيق في المدرسة. 
موعد رسمي للمقابلة مع معلم الوالب والذي يتماشى مع إتراءات مدرسة ميرسي اإلعدادية عندما تكون هناك طلب 

 مشكلة ما أو أي شيء اخر يدعو للقلق والذي يتعلق بتعليم ورفاهية الوالب لكي يتم مناقشة األمر. 
 

 نحو:  مدرسة ميرسي لإلعدادية مع أولياء األمور/األوصياء لديهم مسؤولية مشتركة ●
 السعي للعمل معا اليجاد يلول ألي مشاكل أو مخاوف/قلق.

ايترام وتقدير قيمة الهوية الكاثوليكية لمدرسة ميرسي اإلعدادية وعالقتها بمجتمعها الرعوي وتعليم المعتقدات 

 الكاثوليكية. 
 مع مدرسة ميرسي اإلعدادية. االقتداء بالمبادئ والقيم المسيحية ودعم روح المدارس الكاثوليكية مع تميع أعضاء مجت

 التقدير وااليترام في تنوع األديان وتعدد الثقافات داخل مجتمع مدرسة ميرسي االعدادية. 
 التساهم في الترييب والتضامن المشتمل لمجتمع مدرسة ميرسي االعدادية. 

 الدعم في تعليم الوالب في المدرسة والمنزل. 
 ات واإلتراءات المولوبة المتعلقة في مستوى تقدم الوالب. المساهمة في االستشارة واتخاذ القرار

 العمل نحو إيجاد يلول ألي شكاوي من خالل النقاش والحديث بوريقة محترمة.
 المساهمة في ثقافة تضمن الخصوصية والسرية. 

ولياء ضمان االيترام  والرعاية في العالقات والتي تعكس الوريقة التي يتياعل بها الموظيون والوالب وأ

 عندما يشاركون في تميع انشوة التعليم.  األمور/االوصياء 


