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مقتطف من ميثاق المسؤولية التربوية المتبادلة للسنة الدراسية 21/2020
Estratto del Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020/21

المدير المسؤول
على معهد كاسبيريني  R. Gaspariniالمتواجد بـنوفي دي مودنا :
يقدم ويقترح ويوقع ميثاق المسؤولية المشتركة من أجل:
• ضمان وتشجيع التنفيذ الكامل لمواد البرنامج التعليمي المقترح لمدة ثالث سنوات
والمدعو بــ  ، PTOFووضع الطالب وأولياء األمور والمدرسين وغير المدرسين في
حالة تمكنهم من القيام بـدورهم بشكل أفضل ؛
• تقديم المعلومات في الوقت المناسب فيما يخص كل وسيلة تنظيمية أو صحية تم اعتمادها
الحتواء انتشار عدوى كوفيد –  19خالل فترة حضور األنشطة المدرسية وإبالغ الكل
بأي تغييرات أو إضافات على التعليمات الصادرة.
من أجل دعم نجاح تكوين كل تلميذ ،يلتزم المدرسون نحو التالميذ وأولياء األمور بما يلي:
• اقتراح برنامج تعليمي تربوي يلبي احتياجات التالميذ ويتوافق مع األغراض المضافة
والمنصوص عليها داخل نظام التدريس الرقمي (الق نظرة على نظام التدريس الرقمي
المضاف  ،DDI ،الملحق )2
• واجب احترام و بكل شدة جميع تعليمات النظافة والصحة التي اتخذها معهد كاسبيريني
للحد من انتشار كوفيد ( 19انظر قواعد السالمة التي يجب اتباعها خالل جائحة كوفيد
 19الملحق.) N 1
يلتزم أولياء األمور  ،من أجل أداء دورهم األبوي بشكل صحيح ومن أجل تعاون مثمر بين
المدرسة واألسرة  ،بما يلي:
• التعرف على البرنامج التعليمي و التربوي و على نظام المعهد واحترام قواعده
المعتمدة.
• ضرورة احترام و بكل شدة جميع تعليمات النظافة والصحة التي اتخذها معهد
كاسبيريني للحد من انتشار كوفيد ( 19انظر قواعد السالمة التي يجب اتباعها خالل
جائحة كوفيد  19الملحق.) N 1
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يلتزم الطالب بما يلي ،من أجل تعزيز نموهم الثقافي واالجتماعي:
• حضور الدروس بانتظام ،بما في ذلك عبر اإلنترنت ،و القيام بواجباتهم المدرسية بكل
مسؤولية (التمارين المنزلية  ،واألنشطة الدراسية  ،إلخ  )...؛
• استخدام أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك الخاصة بهم أو تلك الخاصة بالمدرسة ،مع احترام
القواعد التي تحمي الخصوصية وحقوق التأليف والنشر وشبكة اإلنترنت ؛
• ضرورة احترام و بكل شدة جميع تعليمات النظافة والصحة التي اتخذها معهد
كاسبيريني للحد من انتشار كوفيد ( 19انظر قواعد السالمة التي يجب اتباعها خالل
جائحة كوفيد  19الملحق.) N 1
توقيع هذه االتفاقية يُلزم جميع األطراف باحترامها وبكل حسن نية.
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