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 ر المسؤول مديال

 :  المتواجد بـنوفي دي مودنا R. Gasparini معهد كاسبيريني على
 

 :لمسؤولية المشتركة من أجلاويقترح ويوقع ميثاق  يقدم

    لمدة ثالث سنواتالمقترح  مواد البرنامج التعليمي ل الكاملضمان وتشجيع التنفيذ  •

، ووضع الطالب وأولياء األمور والمدرسين وغير المدرسين في   PTOF ـ المدعو بـو

 دورهم بشكل أفضل ؛ بـ القياممكنهم من ت لة حا
  

  ا تم اعتماده ةصحي وأ  ةتنظيمي وسيلة كل  يخصمعلومات في الوقت المناسب فيما لاتقديم  •

  الكل  فترة حضور األنشطة المدرسية وإبالغ  خالل  19 –كوفيد  ىودالحتواء انتشار ع

 على التعليمات الصادرة.  أي تغييرات أو إضافات ب
 

 :التالميذ وأولياء األمور بما يلي  نحو المدرسون، يلتزم كل تلميذتكوين نجاح  دعممن أجل 

المضافة  يلبي احتياجات التالميذ ويتوافق مع األغراض  تربوي تعليمي برنامجاقتراح  •

التدريس الرقمي  نظام الق نظرة على) التدريس الرقمي  نظام داخل المنصوص عليها و

 ( 2، الملحق  DDI،  المضاف
  

 معهد كاسبيرينيها النظافة والصحة التي اتخذ تعليماتجميع  شدةكل  بو م ااحترواجب  •

السالمة التي يجب اتباعها خالل جائحة كوفيد  انظر قواعد ) 19شار كوفيد من انت  للحد

 (. N 1  الملحق 19
 

، من أجل أداء دورهم األبوي بشكل صحيح ومن أجل تعاون مثمر بين    أولياء األموريلتزم 

 :المدرسة واألسرة ، بما يلي

 هواعدالمعهد واحترام ق  نظام  و علىو التربوي  التعليمي   البرنامج  التعرف على •

 .المعتمدة
  

معهد  ها النظافة والصحة التي اتخذ  تعليماتجميع  شدةكل  بو م ااحتر ضرورة •

السالمة التي يجب اتباعها خالل  انظر قواعد  ) 19شار كوفيد من انت للحد كاسبيريني

 (. N 1  الملحق 19جائحة كوفيد 

 



 
   

 

 

2 
 

 :واالجتماعيمن أجل تعزيز نموهم الثقافي  ، بما يلي الطالبيلتزم 

ة بكل  يالمدرس و القيام بواجباتهمعبر اإلنترنت،  بما في ذلك، حضور الدروس بانتظام •

 المنزلية ، واألنشطة الدراسية ، إلخ ...( ؛  التمارين)  يةمسؤول
  

، مع احترام  تلك الخاصة بالمدرسة وأالخاصة بهم بما في ذلك استخدام أجهزة الكمبيوتر  •

 صية وحقوق التأليف والنشر وشبكة اإلنترنت ؛القواعد التي تحمي الخصو
  

معهد  ها النظافة والصحة التي اتخذ  تعليماتجميع  شدةكل  بو م ااحتر ضرورة •

السالمة التي يجب اتباعها خالل  انظر قواعد  ) 19شار كوفيد من انت للحد كاسبيريني

 (. N 1  الملحق 19جائحة كوفيد 
 

 .حسن نية ل وبك  األطراف باحترامها   جميع يُلزم توقيع هذه االتفاقية

 

 نوفي.   ..../ ......./......... 

 

 المعهد مدير         مجلس الفصل  عن      ولي األمر    

 مانفريدي  جيوفانا   قالمنس       

         

          اللقب واالسم      اللقب واالسم  

____________    ____________   ____________  

 

       
 التوقيع       التوقيع        التوقيع    

____________             ____________   ____________  

 

      
 

 

 


