 2021ربيع

االجتماع التمهيدي
لمركز تعليم الكبار

ال يوجد حدود للغياب  ,لكن يتوجب عليك الحضور لضمان الحصول على
درجات جيدة في المواد الدراسية

الحضور يتم تسجيله من قبل المعلمين حسب البرنامج الدراسي في المدرسة
بحيث يتم تسجيل الغياب ضمن القوائم الغياب ضمن النطام المدرسي بشكل
سريع و موثق

يتحمل الطالب مسؤولية اإلبالغ عن الغياب قبل الحصص الدراسية  ,و يتم
ذلك بالطريقة المتفق عليها مع مدرس المادة

إذا لم يحضر الطالب خالل اسبوعين متتاليتين  ،فستتصل المدرسة بالشخص
المعني لالستفسار .لذلك لديك فرصة واحدة في مركز تعليم الكبار إلكمال
تعليمك

الحضور

الدرجات و اإلمتحان
•
الطالب يجب أن يكون مسجل و لديه صفة الطالب الرسمية
•
يجب الحصول على درجة األعمال في كل المواد
المعلم هو من يحدد درجة األعمال و الدرجات بنا ًء على االختبارات والتقييمات والمحادثات •
طوال العام الدراسي  .لكي يتمكن المعلم من تقييمك  ،فإن الحضورمهم جدا خالل
الحصص التعليمية خالل العام الدراسي  .يجب المالحظة أن عدم الحصول على درجة
األعمال أو درجة االمتحان هو وضع قد يـأثر على نتيجتك النهائية.
•
بعض اإلمتحانات اجبارية و البعض األخر هو عن طريق القرعة .

الكتب المدرسية و المنهاج
مكنك استعارة الكتب المدرسية من مكتبة المدرسة في اليوم األول •
من المدرسة .لكن من المهم أن تقوم بتنزيل تطبيق الخاص
والتقاط صورة لنفسك .ستكون هذه بطاقة Pocet IDبالمكتبة
مكتبة رقمية وبطاقة طالب .

في العديد من المواد  ،سيتم استخدام الكثير من الوسائل التعليمية •
الرقمية  ،وبالتالي من المهم أن يكون لديك جهاز كمبيوتر الخاص
في التدريس .إذا لم تكن قد طلبت جهاز كمبيوتر  ،فيمكنك القيام
بذلك
هنا

القرض الطالبي

الطالب هم المسؤولون عن التقدم •
للحصول على قروض ومنح دراسية
من صندوق القروض إذا رغبوا في
ذلك.
ستؤكد المدرسة أن لديك حالة طالب •
في المواد ذات الصلة بعد جلسة
التدريس األولى .لذلك من المهم أن
تحضر هذه الجلسة .
في مكتب االستقبال تكون السيدة •
هي المسؤولة عن القرض Vibeke
الطالبي

مواقف السيارات
لسوء الحظ  ،ال يمكن للمدرسة توفير أماكن وقوف السيارات للتالميذ.
االستثناءات هي عدد قليل من المساحات شرق المبنى رقم
أماكن وقوف السيارات األخرى محجوزة لموظفي المدرسة.
يتم سحب السيارات بدون تصريح وقوف ساري المفعول على نفقة المالك وعلى
مسؤوليته.
في المنطقة المحيطة بالمدرسة  ،تطبق اللوائح العامة لوقوف السيارات.
التدخين .
هناك حظر على التبغ في ساحات المدرسة بأكملها
السيطرة على العدوى .
اتبع النصائح العامة لمكافحة العدوى
في حالة حدوث تغيرات في حالة اإلصابة  ،قد تصبح بعض الدورات رقمية عن
طريق االنترنت .لدينا حاليًا المستوى األحمر في انتقال العدوى  ،مما يعني
ضرورة المتابعة من خالل برنامج
Teams
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