
St Joseph'sاألبرشیةمدارسمجموعةوتنظمھاوتدیرھاوتمتلكھاملبورنفيالكاثولیكياألساقفةرئیسبموافقةتعملمدرسةھي
).MACS(ملبورنفيالمحدودةالكاثولیكیة

شروط وأحكام التسجیل

التعلیمیةالخدمات.1
مساعدةفيدورھاخاللھامنالكنیسةتؤديالتيالوسائلإحدىوھوالكنسیة.الرسالةمنجوھريجزءھوالكاثولیكيالتعلیم1.1

ً)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارستقّدمالمسیح.السیدمعالكاملةالحیاةوقبولاستكشافعلىالناس واسعاًمنھجا
وشامالً مشبعاً بفھم كاثولیكي أصیل للسید المسیح وتعالیمھ، باإلضافة إلى التقدیر الحي لالنتماء إلى الكنیسة الكاثولیكیة.

أطفالھم.دراسةودعملتعزیزالمدرسةمعشراكةفيیدخلونألطفالھم،ُمرّبینكأولالرعایة،ُمقّدمو/األوصیاء/واألمھاتاآلباء1.2
یجب على اآلباء واألمھات / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة تحّمل مسؤولیة الحفاظ على ھذه الشراكة من خالل دعم المدرسة في توفیر

التعلیم ألطفالھم على نطاق التسجیل في المدرسة وتعزیز الحیاة الروحیة واألكادیمیة ألطفالھم.

التسجیل.2
مرحلةفيسواءالتسجیل،إجراءاتأثناءطفلھمعنُمعّینةمعلوماتتقدیمالرعایةُمقّدمي/األوصیاء/واألمھاتاآلباءعلىیجب2.1

التقدیم وإذا قبلت المدرسة طلب تسجیل طفلك. یرجى التنویھ بأن تقدیم استمارة التسجیل ال یضمن التسجیل في المدرسة.
إذا لم یتم تقدیم المعلومات المطلوبة، فقد ال تتمكن المدرسة من تسجیل طفلك.

اآلباءیحتاجسوفالحكومیة،والمتطلبات)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةمتطلباتتلبیةیتملكي2.2
واألمھات / األوصیاء / ُمقّدمو الرعایة إلى تزوید المدرسة باستمارة تسجیل بعد إكمالھا بما في ذلك، ومن بین أمور أخرى،

المعلومات الُمدرجة أدناه:

دلیل على تاریخ میالد طفلك (مثل شھادة المیالد وجواز السفر)●

الطائفة الدینیة●
(إن وجدت)تقاریر المدرسة السابقة●

أسماء وعناوین الطفل والوالدین / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة؛ أرقام الھواتف (المنزل، العمل، الھاتف المحمول) للوالدین /●
األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة

أسماء وتفاصیل جھات االتصال في حاالت الطوارئ●

ترتیبات إقامة ُمعّینة●

معلومات عن اللغة / اللغات التي یتحدث بھا طفلك و/ أو یسمعھا في المنزل●

الجنسیة و/ أو المواطنة بما في ذلك فئة التأشیرة الفرعیة الممنوحة عند الدخول إلى أسترالیا (قبل منح الجنسیة)، حیثما ینطبق●
ذلك

اسم الطبیب ورقم ھاتفھ●

الحاالت الطبیة، بما في ذلك تاریخ التطعیمات●

معلومات عن احتیاجات التعلّم اإلضافیة (على سبیل المثال، ما إذا كان طفلك یحتاج إلى دعم إضافي فیما یتعلق بالحركة،●
واللغة، وتنمیة المھارات االجتماعیة، واحتیاجات الرفاھیة، والسلوكیات الصعبة، والتعدیالت على المناھج الدراسیة، وما إلى

ذلك)

اتفاقیات تربیة األطفال أو أوامر المحكمة، بما في ذلك أي أوامر حول الوصایة.●

بعد تقدیم استمارة التسجیل، قد یطلب موظفو المدرسة المزید من المعلومات، على سبیل المثال فیما یتعلق بأي أوامر قضائیة حول
تربیة األطفال أو حاالت طبیة أو احتیاجات التعلّم اإلضافیة التي تم تدوینھا في إستمارة التسجیل. باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما یكون
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مفیداً للوالدین / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة حضور اجتماع مع موظفي المدرسة قبل التسجیل لمناقشة أي احتیاجات إضافیة قد
تكون لدى طفلك. یمكن الترتیب لحجز مترجم، إذا لزم األمر.

2.3ً إدراجیتمفإنھلدیھم،االستثنائیةالتصرفحریة)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةاستخدامبمراعاةرھنا
بالمدرسة.الخاصةالتسجیلسیاسةفيMACSمدارسفيللتسجیلاألولویةترتیب

الرسوم.3
األبرشیةمدارسفيبالدراسةالمعنیةغیراإلجباریةالرسوممنوغیرھاوالضرائبالرسوممستویاتتحدیدمسؤولیةتقع3.1

األموالتخصیصمراعاةمع،MACSمدارسفيعلیھاالمنصوصالمتطلباتضمنالمدرسةعاتقعلى)MACS(الكاثولیكیة
الحكومیة. تعرض المدرسة عدداً من الطرق لدفع الرسوم والضرائب والرسوم غیر المعنیة بالدراسة وذلك لتقلیل األعباء المالیة

وللمساعدة في التخطیط المالي. إذا كنت تواجھ صعوبة في دفع المبلغ المطلوب للرسوم والضرائب والرسوم غیر المعنیة بالدراسة،
ندعوك إلى مناقشة ھذا األمر مع مدیر المدرسة.

الطالببتسجیلالمرتبطةوالمصاریفوالضرائبالرسومجمیعدفععنمسؤولونالرعایةُمقّدمو/األوصیاء/الوالدان3.2
وحضوره إلى المدرسة، كما ھو وارد في جدول الرسوم والمصاریف والضرائب الخاص بالمدرسة والُمّقدم للوالدین / األوصیاء /

ُمقّدمي الرعایة من وقت آلخر. یجب دفع الرسوم من أجل تسجیل الطفل ولمواصلة تسجیلھ في المدرسة. تحتفظ المدرسة بحریة
التصرف فیما یتعلق بالسماح للطالب بالمشاركة في المناسبات المدرسیة االختیاریة أو الغیر مندرجة ضمن المنھج، مثل الرحالت

المدرسیة المدفوعة أو األنشطة الغیر المنھجیة، بینما تظل الرسوم مستحقة وواجبة الدفع.

المدرسةدخوللسناألدنىالحدتحتالتسجیل.4
وعند)،MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةأنضمانإلىبالمدرسةالتسجیلوإجراءاتسیاساتتھدف4.1

تسجیل الطالب، تتوافق مع التشریعات المعنیة لحكومة فیكتوریا والحكومة األسترالیة. الحد األدنى لسن بدء تسجیل الطفل في
الذيالعاممن/أبریلنیسان30بحلولالخامسةالطفلیبلغأنیجبأيأشھر،وثمانیةسنواتأربعھوفیكتوریاوالیةفيمدرسة

یبدأ فیھ المدرسة. یتطلب تسجیل األطفال الذین تقل أعمارھم عن الحد األدنى لسن االلتحاق بالمدرسة وبرامج ما قبل الروضة موافقة
.للسناألدنىالحدمنإعفاءطلبخاللمن)MACSلـالتنفیذيالمدیرمندوب(أوMACSلـالتنفیذيالمدیرمن

عنعمرهیقّلطفلتسجیلبدءقبلالمندوب)(أوMACSمدارسلمجموعةالتنفیذيالمدیرمناإلعفاءاتعلىالموافقةطلبیجب4.2
الحد األدنى لسن البدء بالمدرسة. یتم منح الموافقة على التسجیل في سن مبكرة فقط في ظروف استثنائیة حیث یسعى كل من ولي

األمر / الوصي / ُمّقدم الرعایة إلى تسجیل الطفل تحت الحد األدنى للسن، ویدعم المدیر تسجیل ذلك الطفل في المدرسة.

للطفلاآلمنةالبیئة.5
مدرسیةبیئاتخلقفيالمدرسةرسالةتحقیقومسؤولیةوقانونیةأخالقیةمسؤولیةالكاثولیكیةالمدارسمجتمعاتعاتقعلىتقع5.1

راعیة حیث یتم احترام األطفال واالستماع إلى أصواتھم وحیث یكونون آمنین ویشعرون باألمان.

مدرستنا،فيالرعایةُمقّدمياألوصیاء/واألمھات/اآلباءجمیعذلكفيبماالكاثولیكي،التعلیمفيمشاركشخصكلیتحّمل5.2
مسؤولیة فھم األھمیة والدور الخاص الذي یلعبونھ بشكل فردي وجماعي لضمان أن تكون رفاھیة وسالمة جمیع األطفال في مقدمة

كل ما یفعلونھ وكل قرار یتخذونھ.

وإجراءاتالطفلبسالمةااللتزامعلىالطفلوأمانبسالمةالمتعلقةوالممارساتالسلوكقواعدومدوناتالمدرسةسیاساتتنص5.3
تحدید السلوك واالدعاءات المتعلقة بإساءة معاملة األطفال والتحدث واإلبالغ عنھا ومعالجتھا. تحّدد ھذه الوثائق التوّقعات الواضحة

من جمیع الموظفین والمتطّوعین بإلتزام السلوك الالئق مع الطالب من أجل حمایتھم من سوء المعاملة.

المدرسةفيوالمتطوعونالحالیونوالموظفونحدیثاًالمعّینونالموظفونیدركحیثالبشریةالمواردممارساتالمدرسةأنشأت5.4
أھمیة سالمة األطفال، ویتم تدریبھم على تقلیل مخاطر إساءة معاملة األطفال، وھم على درایة بالسیاسات واإلجراءات المعنیة

للمدرسة. توفر المدرسة أیضاً تدریب الموظفین واإلشراف علیھم ومراقبتھم باستمرار للتأكد من أنھم جدیرون للعمل مع الطالب
كجزء من ممارسات الموارد البشریة لدینا.

فيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةفيعلیھالمنصوصالنحوعلىالمخاطرإلدارةومنظمةمتینةإجراءاتالمدرسةلدى5.5
واسعةالمحتملةالخطرعواملفيالنظرتتضمنوالتيلألطفال،آمنةبیئةعلىوالحفاظإنشاءفيتساعدوالتي)MACS(ملبورن

النطاق عبر مجموعة واسعة من السیاقات والبیئات والعالقات واألنشطة التي یشارك وینخرط بھا طالب مدرستنا.

سیماالالقرار،صنععملیاتفيالنشطةومشاركتھموالشاباتوالشباناألطفالانخراطالعائالت،معوبالشراكةالمدرسة،تضمن5.6
تلك التي قد یكون لھا تأثیر على سالمتھم. وھذا یعني أن آراء الموظفین واألطفال والشبان والشابات واألسر تؤخذ على محمل الجد

ویتم التعامل مع مخاوفھم بطریقة عادلة وفي الوقت المناسب.
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تعھدحولالتفاصیلمنالمزیدعلىالحصولیمكنالمتناول.وفيبسھولةمتاحةالمدرسةفياألطفالسالمةوإجراءاتسیاسات5.7
أنحاءجمیعفياألطفالسالمةعلىبالحفاظالكاثولیكيالتعلیمومجتمع)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعة

فیكتوریا على:

صفحة سالمة الطفل التابعة للجنة التعلیم الكاثولیكیة في فیكتوریا●
www.cecv.catholic.edu.au/Our-Schools/Child-Safetyالمحدودة

(MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسلمجموعةالتابعةالطفلسالمةصفحة●
www.macs.vic.edu.au/Our-Schools/Child-Safety.aspx.

التسجیلفترة.6
آخرإكمالحتىویستمربالمدرسةبھایلتحقالتيالسنةفيالتسجیل،ھذاعلىالمدرسةمدیرموافقةبمجردالطالب،تسجیلیبدأ6.1

سنة دراسیة في المدرسة أو خالفاً لذلك إال أن یتم سحب أو إنھاء تسجیل الطالب.

واإلجراءاتالسیاسات.7
المدرسةسیاساتإلىاإلشارةتتضمناالتفاقیة،ھذهألغراضاإللكتروني.موقعھاعلىالمدرسةوإجراءاتسیاساتجمیعتتواجد7.1

وإجراءاتھا أیضاً العملیات واإلرشادات وأي وثائق إداریة أخرى معمول بھا.

المعقولةالخطواتجمیعواتخاذالمدرسةوإجراءاتلسیاساتاالمتثالالرعایةُمقّدمي/األوصیاء/واألمھاتاآلباءعلىیجب7.2
لدعمھا، كما یتم استحداثھا أو تعدیلھا من وقت آلخر، بما في ذلك تلك المتعلقة أو التي تتناول المواضیع التالیة:

رعایة وسالمة ورفاھیة الطالبأ)
معاییر الزي المدرسي والتبرج والمظھرب)
المظالم والشكاوىت)
وسائل التواصل االجتماعي واستخدام نظم المعلومات واالتصاالت والتكنولوجیاث)
تصرفات الطالب وسلوكھم وانضباطھمج)
تصرف وسلوك الوالدین، بما في ذلك أي مدونة لقواعد سلوك الوالدین / الوصي / ُمقّدم الرعایة كما قد یتم نشرھا من وقتح)

آلخر
الخصوصیة.خ)

إدارتھا،مجلسیقّرهالذيالنحوعلىوعروضھاوالتعلیمیةالتشغیلیةشؤونھاجمیعفيالمطلقةالتصرفبحریةالمدرسةتتمتع7.3
المدرسة.مدیرإلىالمعنیةللتفویضاتوتخضع)،MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسومجموعة

المقبولالسلوكأوبالتصرفیتعلقفیماالتسجیلشروط.8
أنفيالحقفردلكلأنالمدرسةمجتمعیقروالحقیقة.والعدالةوالتسامحالحبفيالمتمثلةاإلنجیلقیمُتجّسدمجتمعالمدرسة8.1

ُیحترم، وأن یشعر باألمن ویكون بأمان؛ وفي ھذا الصدد، یتفھم حقوقھ وَیّقر بالتزامھ بالتصّرف بطریقة مسؤولة.

إلى:نھدفلذلكوالتعلّم،والسعادةباألمانالشعورفيالحقالمدرسةفيفردلكل8.2

تعزیز قیم الصدق واإلنصاف واحترام اآلخرین●

االقرار بقیمة جمیع أفراد المجتمع وحقھم في العمل والتعلم في بیئة إیجابیة●

الحفاظ على النظام واالنسجام بشكل سلیم●

التأكید على التعاون وكذلك االستقاللیة المسؤولة في التعلم●

تعزیز االنضباط الذاتي وإنماء المسؤولیة في سلوك الفرد.●

ذلككانحیثماالمدرسيالمجتمعمعوبالتشاورالمدرسة،وإدارةMACSملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةستقوم8.3
مناسباً، بتحدید معاییر الزّي والمظھر والسلوك لھیئة الطلبة.

التصرفاتألھدافباالمتثالملزمالطالبأنعلىالرعایةُمقّدمو/األوصیاء/واألمھاتاآلباءیوافقطفلك،لتسجیلكشرط8.4
المدرسیة وقواعد السلوك، ودعم الكلیة في التمسك بالمعاییر المنصوص علیھا والمتعلقة بالزّي والمظھر والسلوك وضمان االمتثال

لمدونة قواعد السلوك للطالب.
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السیاساتبجمیعدرایةعلىالطالبیكونأنضمانعنالمسؤولیةتحملعلىالرعایةُمّقدمو/األوصیاء/الوالدانیوافق8.5
واإلجراءات التي تنطبق على الطالب، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلوك الطالب وتصرفاتھ وأي قواعد سلوك للطالب، وأن یدعم

بنشاط المدرسة في تنفیذ مثل ھذه السیاسات واإلجراءات ومدونات السلوك.

أيأوالرعایةُمقّدمي/األوصیاء/بالوالدینخاصةسلوكمدوناتألياالمتثالعلىالرعایةُمقّدمو/األوصیاء/الوالدانیوافق8.6
سیاسة أخرى تنفذھا الكلیة من وقت آلخر والتي تحدد توقعات المدرسة من الوالدین / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة الذین لدیھم طالب

ُمسّجل في المدرسة.

منمتكررأوو/جسیمسلوكأوالطفل،قبلمنیصدرمقبولغیرتصرفأيأنعلىالرعایةُمقّدمو/األوصیاء/الوالدانیوافق8.7
قبل أحد الوالدین / الوصي / ُمقّدم الرعایة، وُیعتبر من وجھة نظر المدرسة، غیر مقبول ویضر بالشراكة بین ولي األمر / الوصي
/ ُمقّدم الرعایة والمدرسة، أو ینتھك بخالف ذلك قواعد السلوك للطالب أو قواعد السلوك لولي األمر / الوصي / ُمقّدم الرعایة قد

یؤدي إلى تعلیق أو إنھاء تسجیل الطالب.

الكاثولیكیةالعقیدةمبادئمعبالتوافقیتعلقفیماالتسجیلشروط.9
ومبادئومعتقداتمذاھبتمثیلإلىالمدرسيالمجتمعحاجةاالعتبارعینفيالمدیرسیأخذالكاثولیكي،التعلیمتوّفركمدرسة9.1

العقیدة الكاثولیكیة واالمتثال لھا عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل إدارة المدرسة، بما في ذلك التسجیل. ترّحب المدرسة بالطالب
فيبالحقتحتفظ)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةفإنذلك،ومعأخرى.عقائدإلىالُمنتمینواألسر

ممارسة حریة التصرف اإلداریة في الظروف المناسبة لتعلیق أو إنھاء التسجیل، عندما یكون من الضروري القیام بذلك لتجّنب
اإلضرار بالحساسیات الدینیة لمجتمع المدرسة الكاثولیكیة.

دقیقةمعلوماتبتقدیمیتعلقفیماالتسجیلشروط.10
أوالوظیفیةأوالبدنیةاحتیاجاتھمعلىتؤثرطالماطالبلكلالفردیةبالظروفدرایةعلىالمدیریكونأنللغایةالمھممن10.1

العاطفیة أو التعلیمیة، ال سیما عندما تكون المدرسة مطالبة بتقدیم دعم إضافي للطالب.

أنویجبالتسجیلإستمارةإكمالعندوُمّحدثةدقیقةمعلوماتتقدیمالرعایةُمقّدمي/األوصیاء/واألمھاتاآلباءعلىیجب10.2
یزّودوا المدرسة، وقبل التسجیل، بأي معلومات إضافیة قد تكون مطلوبة، بما في ذلك نسخ من الوثائق مثل التقاریر الطبیة/

واألطباء المتخصصین (عندما تكون ذات صلة بتعلیم الطفل)، وتقاریر من المدارس السابقة، وأوامر المحكمة أو اتفاقیات تربیة
األطفال. یعتبر تقدیم المستندات المطلوبة شرطاً للتسجیل، وقد یتم رفض التسجیل أو إنھاؤه عندما یرفض أحد الوالدین / الوصي

/ ُمّقدم الرعایة بشكل غیر معقول تقدیم المعلومات المطلوبة أو حجب المعلومات المعنیة عن المدرسة عن قصد.

منوالرفاھیة،السالمةأو/والتعلیمیةالطفلالحتیاجاتأساسیةتكونجدیدةمعلوماتتتوفرعندماالطفل،تسجیلفترةأثناء10.3
أحد الشروط الستمرار تسجیل الطالب أن یتم تقدیم ھذه المعلومات إلى المدرسة دون تأخیر. سیتم التعامل مع عدم توفیر مثل ھذه

المعلومات على أنھ انتھاك لشروط وأحكام التسجیل ھذه.

لشروطانتھاكاًباعتبارهللطفلُمّحدثسكنيعنوانتزویدفيالتقاعسأوصحیحغیرسكنيعنوانإعطاءمعالتعاملأیضاًسیتم10.4
التسجیل.

إلىالمدرسةطلبعلىبناًءتصحیحھایتملموالتيدقیقةمعلوماتبإعطاءیتعلقفیماالتسجیلوأحكاملشروطخرقأيیؤديقد10.5
تعلیق أو إنھاء التسجیل.

اإلضافیةاالحتیاجاتذوياألطفالتسجیل.11
وسوفإضافیةاحتیاجاتلدیھطفلتسجیلفيیرغبونالذینالرعایةُمّقدمي/األوصیاء/واألمھاتباآلباءالمدرسةُترّحب11.1

تبذل قصارى جھدھا لتلبیة احتیاجات الطفل، بشرط أن یتم التوّصل إلى تفاھم بین المدرسة واآلباء واألمھات / األوصیاء / ُمّقدمي
الرعایة قبل التسجیل فیما یتعلق بما یلي:

طبیعة أي حالة طبیة / إعاقة ُمّشخصة أو ُمشتبھ بھا، أو أي ظروف أخرى ذات صلة باحتیاجات التعلم اإلضافیة للطفل،●
على سبیل المثال، الموھبة أو تجربة الصدمة

طبیعة أي مساعدة إضافیة موصى بھا أو مناسبة لتقدیمھا للطفل، على سبیل المثال، المعدات الطبیة أو المتخصصة،●
واإلحاالت إلى األطباء المتخصصین، ودعم الرفاھیة المعّین، والتعدیالت على بیئة الفصل الدراسي أو المناھج الدراسیة،

والمعّدات الُمساِعدة، وبرامج التعلیم الفردي، وخطط دعم السلوك أو التدخالت التعلیمیة األخرى المناسبة

األھداف الجسدیة أو الوظیفیة أو العاطفیة أو التربویة المناسبة للطفل، وكیف سیعمل الوالدان / األوصیاء / ُمقّدمو الرعایة●
والمدرسة في شراكة لتحقیق ھذه األھداف

أي قیود على قدرة المدرسة على تقدیم المساعدة اإلضافیة المطلوبة.●
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طالب.أيتسجیلإلجراءاتمشابھةذلكعدامافياإلضافیةاالحتیاجاتذويالطالبتسجیلإجراءاتتكون11.2

أيمراجعةللمدرسةالضروريمنیكونمافغالباًالوقت،بمرورتتغیرأنیمكنطفللكلالتعلیمیةاالحتیاجاتألننظرا11.3ً
مساعدة إضافیة یتم تقدیمھا للطالب، وذلك بالتشاور مع أولیاء األمور / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة واألطباء/المھنیین الذین

یقّدمون الخدمات الصحیة الُمساعدة والذین یعالجون الطفل، من أجل تقییم ما إذا:

تبقى المساعدة اإلضافیة ضروریة و/ أو مناسبة الحتیاجات الطالب●

المساعدة اإلضافیة لھا التأثیر اإلیجابي المتوّقع على أھداف الطالب البدنیة أو الوظیفیة أو العاطفیة أو التعلیمیة الفردیة.●

ما زال بقدرة المدرسة تقدیم المساعدة اإلضافیة، بالنظر إلى أي قیود قد تكون قائمة.

والتحدیثاتالتقییم.12
مكتوبینتقریرینتقدیمیتمأطفالھم.بتقّدمدائماطالععلىالرعایةُمّقدمي/األوصیاء/الوالدینإلبقاءمختلفةفرصتوفیریتم12.1

شاملین كل عام ویتم اتخاذ الترتیبات لمقابلة واحدة على األقل مع المعلم حیث یمكن للوالدین / األوصیاء / ُمّقدمي الرعایة مناقشة
تطّور طفلھم. باإلضافة إلى ذلك، یمكن ترتیب اجتماع إذا كانت ھناك أیة مخاوف أو إذا كنت ترغب في تلقي مستجدات بشأن

التقّدم.

االنضباط.13
اإلجراءاتتطبیقللمدرسةیجوزتأدیبي.إجراءاتخاذالطالبسلوكیستدعيمامتىتحدیدفيالمطلقةالحریةالمدرسةتمتلك13.1

التأدیبیة التي تراھا مناسبة وفًقا لسیاسات المدرسة وإجراءاتھا، والتي قد تشمل:

سحب االمتیازات●

حجز الطالب في األوقات التي یراھا المدیر مناسبة●

مطالبة الطالب بالقیام بعمل مدرسي إضافي أثناء أو بعد ساعات الدراسة العادیة●

فصل الطالب من المدرسة●

الطرد●

العقوبات األخرى التي تراھا المدرسة معقولة ومناسبة.●

فصلیتمقدبالمدرسة.الطالبتسجیلعلىوإجراءاتھاالمدرسةلسیاساتاالمتثالفيالطالبقبلمنجسیمإخفاقأيیؤثرقد13.2
الطالب ومنعھ من الحضور إلى المدرسة، وقد یتم إنھاء تسجیلھ و/ أو قد تفرض المدرسة أو تحتفظ بكل الرسوم أو الضرائب أو

النفقات أو جزء منھا عن ذلك الفصل الدراسي.

المدرسةقبلمنالطالبتسجیلإنھاء.14
أيفيالطالبتسجیلإلغاءأوالمدرسةمنالطالببسحبالرعایةُمقّدم/الوصي/الوالدینمطالبةفيبالحقالمدرسةتحتفظ14.1

وقت إذا اعتبرت المدرسة وفي حدود المعقول أن:

تصّرف الطالب أو موقفھ أو سلوكھ نحو العمل المدرسي أو خالل أنشطة المدرسة األخرى أو أثناء التحاقھ بالمدرسة غیر●
مرضي

الطالب أبدى سلوكاً أو أداًء غیر مرضي أو أساء التصّرف●

الطالب لم یمتثل لسیاسات المدرسة وإجراءاتھا أو لم یلتزم بأیة قواعد لسلوك الطالب في المدرسة●

عالقة الثقة والتعاون الُمفیدة بصورة متبادلة بین أولیاء األمور / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة والمدرسة أو أي من موظفیھا●
قد انھارت إلى الحد الذي یؤثر سلباً على المدرسة أو أي من موظفیھا أو على قدرة المدرسة في تقدیم الخدمات التعلیمیة

للطالب بشكل مرضي

تقّدم الطالب وأداءه یعكسان عدم استفادة الطالب من المقررات الدراسیة التي تقّدمھا المدرسة●
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تصرف أو سلوك الوالدین / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة تجاه المدرسة أو أي من موظفیھا ینتھك مدونة قواعد سلوك●
الوالدین / الوصي / ُمقّدم الرعایة

إذا لم یتم دفع أي حسابات أو رسوم مستحقة الدفع من قبل الوالدین / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة ضمن شروط الدفع الخاصة●
بالمدرسة أو ضمن شروط أي اتفاقیة مكتوبة بین المدرسة والوالدین/ األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة تسمح بالدفع في وقت

الحق أو بتأجیل الدفع

وجود ظروف ُیعتبر فیھا التسجیل المستمر للطالب في المدرسة غیر مقبول أو ال یخدم مصلحة الطالب أو المدرسة.●
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عامةمسائل.15
األبرشیةمدارسمجموعةوبینالرعایةُمقّدمي/األوصیاء/الوالدینبینوالشاملةالحصریةاالتفاقیةھذهالتسجیلاتفاقیةتشكل15.1

المدرسة.فيالطالبتسجیلیخّصفیما)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیة

آلخروقتمنتقومقد)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةبأنالرعایةُمقّدمو/الوصي/الوالدانیقر15.2
بتغییر شروط وأحكام اتفاقیة التسجیل ھذه.

مدارسمجموعةمعاالتفاقیةھذهوفسخالمدرسةفيالطالبتسجیلإنھاءبإمكانیةالرعایةُمقّدمو/األوصیاء/الوالدانیقر15.3
المدرسةسیاساتإحدىتطبیقأواالتفاقیةلھذهأساسيخرقحدوثحالةفي)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیة

وإجراءاتھا یستلزم أو یسمح بھذا الفسخ.

نافذاً.أوساریاًیكونوالاالتفاقیةھذهفيیردلمآخرشرطأوحكمأيأوضمانأوإقرارأوكفالةأياستبعادیتم15.4

أسترالیا.فیكتوریا،والیةلقوانیناالتفاقیةتخضع15.5

قبول التسجیل
)،MACS(ملبورنفيالمحدودةالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةمعاتفاقیةأبرمبأننيأقرھذه،التسجیلاتفاقیةتوقیعخاللمن●

بصفتھا المالك والسلطة الحاكمة للمدرسة وأنا أفھم وأوافق على شروط وأحكام التسجیل على النحو المنصوص علیھ في اتفاقیة
التسجیل ھذه. أوافق على أن ھناك توقعات والتزامات وضمانات ُمعّینة مطلوبة من الوالدین / األوصیاء / ُمقّدمي الرعایة لطالب

المدرسة، في سبیل إقامة عالقة متناغمة.

أقبل عرض تسجیل طفلي في المدرسة في سنة االلتحاق ومستوى الدخول المشار إلیھ في إستمارة طلب التسجیل.●

ذلكفي(بماوالمدرسة)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةوإجراءاتسیاساتبجمیعوألتزمأدعمسوف●
اإلجراءات واإلرشادات والوثائق اإلداریة األخرى)، بصیغتھا الُمّعدلة من وقت آلخر، فیما یتعلّق بالبرامج الدراسیة والریاضة

والرعایة الرعویة والزي الرسمي للمدرسة والسلوك المقبول وسالمة الطفل واالنضباط  واإلجراءات العامة للمدرسة.

سوف أحرص على أن المعلومات التي قدمتھا یتم تحدیثھا باستمرار طوال فترة التسجیل وسوف أبلغ المدرسة دون تأخیر بأي تغییرات●
تطرأ على تلك المعلومات (مثل تغییر عنوان السكن، والتغییرات في األوامر القضائیة حول تربیة األطفال).

سوف أدفع رسوم المدرسة الحالیة والضرائب لطفلي وأیضاً دفع أي تغییر أو زیادة في الرسوم والضرائب وفقاً لما تتطلبھ المدرسة، أو●
سأقوم بإبالغ المدرسة على الفور إذا كنت أعاني من صعوبات مالیة.

سأدعم مشاركة طفلي في الحیاة الدینیة للمدرسة (على سبیل المثال، المشاركة في القداس االلھي في المدرسة، وبرامج التأمل).●

سأحضر أمسیات المقابلة بین الوالدین والمعلم وأمسیات المعلومات المتعلقة بطفلي.●

سوف أشارك في برنامج النحلة العاملة مرة واحدة في السنة أو أقّدم مساھمة مالیة.●

في حالة وجود أي مخاوف لدي، سأطرحھا في البدایة مع المعلم المعني أو مدیر المدرسة.●

سوف أعامل جمیع أعضاء المجتمع المدرسي باحترام وبما یلیق بمدرسة كاثولیكیة.●

إذا تعّذر االتصال بي في حال حدوث طوارئ أو حوادث أو أمراض خطیرة، فأنا أعطي اإلذن للمدیر (أو من یمثلھ) لطلب الرعایة●
الطبیة لطفلي كما یتطلّب األمر (والتي قد تشمل النقل إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي أو طبیب بواسطة سیارة إسعاف أو مركبة

خاصة). أفھم أیضاً أن الموّقعین أدناه مطالبون بسداد أي تكالیف یتم تكّبدھا.

والمدرسة)MACS(ملبورنفيالكاثولیكیةاألبرشیةمدارسمجموعةرؤیةسأدعمرعایة،ُمّقدم/وصي/أمروليبصفتي●
والرعیة. من خالل قبول التسجیل، أوافق على االلتزام بجمیع سیاسات وإجراءات مجموعة مدارس األبرشیة الكاثولیكیة في ملبورن

)MACS(أيلدعمالمدرسةمعأعملسوفالمدرسة.لتقدیراتوفًقاللتغییرتخضعوقدمنتظمةبصورةمراجعتھاتتمالتيوالمدرسة
احتیاجات أكادیمیة / اجتماعیة / سلوكیة لطفلي. أفھم أن نتیجة عدم االمتثال لسیاسات وإجراءات مجموعة مدارس األبرشیة الكاثولیكیة

التسجیل.إنھاءإلىتؤديقدوالمدرسة)MACS(ملبورنفي
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لقد قرأت وفھمت قواعد السلوك الخاصة بولي األمر / الوصي / ُمّقدم الرعایة ومعاییر إنھاء التسجیل على النحو المنصوص علیھ في●
Stبمدرسةالخاصةاإلجراءاتأوو/السیاسات Joseph'sالوصياألمر/وليمنالمتوقعوالسلوكللتصرفاالمتثالعلىوأوافق

/ ُمّقدم الرعایة، بما في ذلك أي مدونة سلوكیة للوالدین / الوصي / ُمّقدم الرعایة كما قد یتم نشرھا من وقت آلخر.

أفھم أنھ إذا قّدمُت أي معلومات مضللة، أو تم إغفال أي معلومات مھمة في طلب التسجیل، فلن یتم منح القبول؛ أو، إذا تم اكتشافھ بعد●
القبول، فیمكن أن یتم إلغاء التسجیل.

1الرعایةُمقّدم/1الوصي/1األمرولي

التاریخ:التوقیع

2الرعایةُمقّدم/2الوصي/2األمرولي

التاریخ:التوقیع

واستخدامھا واإلفصاح عنھا وفقاً إلشعار جمع المعلومات المتعلق بالخصوصیةسیتم االحتفاظ بالمعلومات الشخصیةإخالء المسؤولیة:
للمدرسة وسیاسة الخصوصیة الُمرفقة بحزمة التسجیل ھذه والمتاحة على الموقع اإللكتروني

https://www.sjcribpoint.catholic.edu.au/
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