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  مدرسة الطفل يسوع
بعبدات –البزنسون  ٨٢٠٧١٠ – ٠٤/٨٢٠٠٠٢هاتف:    

٠٤/٨٢١٣٧٥فاكس:   
  

 
 (على األقل ثالثة أسطر)   ما هي الدوافع اليت حدت بك اىل اختيار مدرسة البزنسون لتعليم ابنك/ابنتك؟

  
  
  
  
  
  
  

حرتام      النظام الداخلي للمدرسةالتعهد 
لنظام الداخلي نين أخذت علمَا  ه ............................................................ أصرح  وشرعة الّتعليم عن  أ املوقع أد

ا أوالدي. ماوأين ألتزم جبميع مقتضيا بعد نين سأعمل كل جهدي كي يلتزم    و
 توقيع املسؤول عن الولد: ..................................................  ................................بعبدات يف : 

  

ستعمال ونشر صور التلميذ   السماح 
ه ..............   ...................................ويل أمر الطالب........... ............................أ املوقع أد

   :ملدرسة الطفل يسوع الرجاء شطب العبارة غري املناسبة)( ال أمسح /أمسح 
دون أي  ةاألنشطة املدرسيّ لطالب املذكور أعاله واليت ّمت التقاطها ضمن  الفيديو اخلاصة الصور و / أو مقاطعستخدام 

  مقابل أو تعويض
   التواصل االجتماعي واملواقع االكرتونّية واملطبوعات الّتابعة للمدرسة. الفيديو على وسائل  و / أو مقاطع الصورهذه  ستخدامو

  توقيع املسؤول عن الولد: ..................................................  بعبدات يف : ................................
   

Lettre de motivation et engagement des parents 



 
  بالّصفوف الحضوريّة في المدرسةتعّهد من األهل في حال رفضهم التحاق أوالدهم 

  
  ...................................................ولّي أمر الّطالب  ..........................................، أنا الموقّع أدناه،

كتدبير وقائّي من جائحة  ، وعلى كامل مسؤوليّتي،لّما كنت قد قّررت االمتناع عن إرسال ولدي إلى الّصّف الحضوريّ 
  وجود: كورونا واالكتفاء بمتابعة الحصص االفتراضيّة، وذلك لعلّة

  صلة القرابة بين المريض والّطالب  مريض يعاني من
    
    

  

  .(نرفق ربًطا تقرير أو تقارير طبيّة بالحالة أو الحاالت المرضيّة المذكورة أعاله)
  سبب آخر:

  
  

تجاه المدرسة أو وزارة التربية أو أّي إدارة رسميّة أخرى، وعلى كامل مسؤوليّتي، ودون  الكتابأتعّهد بموجب هذا جئت 
  بما يلي: أّي تحفّظ،

  الحرص على متابعة ولدي لجميع الحصص االفتراضيّة وعلى أدائه لجميع الواجبات والفروض المدرسيّة المطلوبة
 ؛منه

 رسة في ي تستخدمها المدكترونيّة والّشبكات الرقميّة التبالمواقع االل تأمين ما يلزم من تجهيزات تمّكنه من االتّصال
 ؛عتمد هذا العامإطار التّعليم المدمج الم

 من أجل تقييم أدائه ومدى  ، كسواه من التالمذة،جراء جميع االمتحانات الدّوريّة والفصليّةالحضور إلى المدرسة إل
 ؛ اكتسابه للمهارات األساسيّة المطلوبة في صفّه

 لقرطاسيّةاقيمة  االلتزام بتسديد القسط المدرسّي  بكامله بما فيه. 
  

  إّن هذا التعّهد يبقى على كامل مسؤوليّتي تجاه اإلدارات الرسميّة، وال تتحّمل المدرسة أّي مسؤوليّة تجاه هذا القرار. 
  

 التّوقيع:..............................        اإلسم:.............................          بعبدات في .......................
 
 


