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المدرسة الثانوية

اإلنتقال إلى
المدرسة الثانوية
أسئلة يطرحها الطالب في كثير من األحيان حول المرحلة اإلنتقالية
ما هو الوقت الذي يجب أن أكون موجودا بالمدرسة؟ متى ومدة فترة
الغداء ؟ متى ينتهي اليوم الدراسي؟
راجع كتيب مدرستك أو الموقع على اإلنترنت ،إحمل نسخة من هذه
التفاصيل على بطاقة في جيبك.
ماذا أفعل عندما أضل طريقي داخل المدرسة؟
يحدث ذلك في مدرسة كبيرة ،وهذا شئ مألوف في األيام أو األسابيع
األولى ،ولكن يتم تصحيح ذلك بسهولة .كن هادئا وإستفسر عن
اإلتجاهات .تحقق من الخريطة المدرسية الموجودة في مفكرتك أو
االحتفاظ بنسخة منها في جيبك.
هل مسموح لي بأخذ موبايل أو آي بود iPodإلى المدرسة؟
راجع كتيب مدرستك أو الموقع على اإلنترنت ،أو تحدث إلى المنسق
المسؤول عن مرحلتك حول القواعد المتبعة في مدرستك حول
إستعمال األجهزة اإللكترونية  .إذا كان لديك شك  ،أتركها في المنزل.
ماذا أفعل إذا تغيبت أو تأخرت في الحضور إلى المدرسة؟
إذا كنت ستغيب عن المدرسة  ،أطلب من ولي أمرك  /القائم برعايتك
لإلتصال بالمدرسة في أقرب وقت ممكن .إذا تأخرت في الوصول ،
راجع المكتب الرئيسي أو خدمات الطالب أو كتيب المدرسة  ،سوف
تكون بحاجة إلى مذكرة عن سبب التأخر .تطلب العديد من المدارس
من اآلباء إلى تدوين ذلك في المفكرة المدرسية.
كيف يمكننى أن أقوم بعمل طلبية الغداء؟
إذا كنت ال تعرف الطريقة المتبعة في مقصف المدرسة ،فكر في
تجهيز وجبة خفيفة صباح اليوم لفترة الغداء من المنزل حتى تتعرف
على الطريقة المتبعة في المقصف.
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أين يمكنني ترك دراجتي عندما أصل إلى المدرسة؟
تعرف على المكان الذي يمكن ترك الدراجات فيه بأمان أثناء النهار.
قد تحتاج إلى جنزير وقفل الدراجة إلى أحد األعمدة المخصصة لذلك.
كيف أعرف متى تنتهي كل حصة من دروس الجدول الدراسي؟
راجع مع المدرسة وإذا لم يكن هناك جرس يستعمل عند إنتهاء كل
حصة  ،تأكد من إرتداء ساعة.
هل سيكون لي خزانة؟
يختلف ذلك من مدرسة إلى أخرى ،راجع كتيب المدرسة ،أو موقع
المدرسة على شبكة اإلنترنت أو التحدث مع المدرسة .إذا حصلت
على خزانة ،تحقق إذا كنت في حاجة لجلب قفل معك.
ماذا أفعل إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ألي سبب من األسباب؟
إذهب مباشرة إلى المنسق العام للمرحلة التي أنت بها ،خدمات
الطالب ،معلم الرعاية الرعوية ،أو مكتب اإلستقبال أو وكيل المدرسة
والتحدث مع واحد من هؤالء األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك -
بغض النظر عن ما هي المشكلة .تعرف إلى أين تذهب للوصول إلى
هؤالء الناس  /أماكن تواجدهم.
ماذا أفعل لو كنت بحاجة إلى ترك المدرسة مبكرا؟
تطلب بعض المدارس أن يقوم أولياء األمور بكتابة مذكرة في مفكرة
طفلهم اليومية .مراجعة خدمات الطالبية وتعبئة النموذج المطلوب.

