قواعد للمساعدة في الواجبات ٦
المدرسية عن طريق مؤسسة الصليب
األحمر بيت االجيال العديدة
طفلك حصل على امكانية المساعدة في واجباته الدراسية اليومية التي يقوم بها بعض الناشطين والناشطات االهليين
.مجانيا لمساعدة اطفالكم ويهدوا اطفالكم وقتهم وجهدهم الثمين من دون مقابل
هؤالء المشرفون سيقوموا بمساعدة وادارة القيام بلواجبات المدرسية مع اطفالكم ومساعدتهم لفهمها وتوعبها وهم
سيردوا على كل اسالة واستفسارات الطالب
واجبكم كوالدي االطفال أن تتاكدوا من حضور اطفالكم للدرس والتزامهم
بقواعد الحضور والتمسك بلمواعيد لمساعدة المشرفون على اداء عملهم باحسن طريقة وحتى يستفاد طفلكم من
.المساعدة ويجد المتعة بلحضور والتعليم
:لذلك نود منكم اتباع القواعد الستة التالية
يجب على طفلكم المجيء المستمر والمنتظم لدروس المساعدة ويجب عليكم إرساله الى الدرس في الموعد المحدد ١.
اذا تعذر على طفلكم الحضور الي سبب من األسباب كلمرض مثال ،يجب عليكم اخبار المسؤول او المسؤولة اما ٢.
عن طريق رسالة او االتصال التلفوني .سنزودكم بقائمة بكل ارقام التلفونات للعاملين مع اطفالكم ونرجوا منكم
االحتفاظ بها في بيوتكم او خزن االرقام في تلفوناتكم .أن لن تنجحوا بالتصال باي هذه االرقام يرجى االتصال
تليفونيا بادارة الصليب االحمر على هذا الرقم7933588/08041 :
يجب على طفلك الحضور إلى موقع المساعدة بلواجبات الطبيعية حتى وان لن يكون لديه واجبات مدرسية يجب ٣.
.أن ياديها ،المشرفون سوف يعيدوا معهم الدروس و التمارين
 ،٤يجب على اطفالكم أن يجلبوا كل المتطلبات الالزمة ألداء الواجبات البيتية ،مثل الكتب ،الدفاتر ،الدفتر الخاص
.للواجبات البيتي ،اقالم ،مساحات ،مساطر الخ .رجاءا تاكدوا من وجود هذي المعدات مع طفلكم قبل المجيء
المشرفون يهتموا باطفالكم ويعاملوهم بغاية الحب واالحترام لذا نطلب منكم تعليم طفلكم معاملة اآلخرين ٥.
.وخصوصا المشرفين بنفس الطريقة المبنية على الحب واالحترام
ليس هناك شرط على اكمال والقيام بجميع الواجبات المدرسية البيتية خالل مدة وجود طفلكم في مقر المساعدة٦. ،
لذلك ننصحكم كوالدين بسؤال اطفالكم عن مدى انجازهم في المركز عند عودتهم للبيت والقراءة معهم واالهتمام
.بمدى مشاركتهم وتعلمهم بلدروس ،هذا امرا ضروري جدا لتقدم اطفالكم بلمدرسةوتطورهم العلمي
ل

.لكم خالص تحياتنا وشكرنا على تجاوبكم معنا ونتمنى ان نعمل معا لمساعدة وتقدم اطفالكم

