
 ألولياء / مقدمي الرعايةم ميثاق اسيكسث فور معهدنت اتر أونمدينة ستوك 

 مقدمة

إلى مجموعة من شبابنا  كبيرإنتقل عدد  بستوك أون ترانت.في معهد سيكسث فورم نحن فخورون بإنجازات شبابنا هنا 

آخرون  إختار، بينما أخرىجامعات محلية  و 30و ساتين راسيل غروب  و أوكسبريدج  ، بما في ذلك اتالجامع كبيرة من

نحن  بوظيفة.مباشرة االلتحاق الصناعي ، بما في ذلك التدريب المهني المرموق أو  دريبتلل مواصلة الدراسة في برامج

 .هنعمل بجد لدعم كل شاب ، أيًا كان مسار التقدم المناسب ل

تختلف البيئة التعليمية في معهد سيكسث فورم تماما عن المدرسة الثانوية. نحن ندعم شبابنا لتحمل المسؤولية في ما يتعلق 

. يتم تقديم الدعم من قبل مجموعة من لكي يحققوا االستقاللية في التعلمبسلوكهم و تقدمهم من أجل تحقيق االنتقال الناجح 

كوالد / مقدم رعاية ال يقل أهمية ؛ ندرك أن التفاعل اإليجابي بين الوالدين / مقدم الرعاية ، ولكن دورك المعهد الموظفين في

 .له تأثير إيجابي على تعلم الشباب وسلوكهم وحضورهم وتقدمهم

رغب في العمل في شراكة معك يوأبنائهم التي يمكن أن يقدمها اآلباء / مقدمي الرعاية في تعليم  يُقدر المعهد المساهمة 

 معهداآلباء / مقدمي الرعاية على االتصال بالبشدة من تحقيق إمكاناتهم. لذلك ، نشجع  التالميذضمان أن يتمكن جميع ل

المرحلة التي يقضونها والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس من أجل ضمان حصول جميع شبابنا على الفرصة للنجاح خالل 

 معنا.

 

 :يمكنك توقع تلقيفتك أحد الوالدين / مقدم الرعاية ، بص

 .لتحقيق إمكاناته طالبدعم في مساعدة ال   •

 .للطالبالوالدين / مقدمي الرعاية في شهر سبتمبر من السنة الدراسية األولى خاصة بدعوة لحضور أمسية معلومات    •

الخاص بنا ، حيث  CEDAR تفاصيل تسجيل الدخول وكلمة المرور لمنحك إمكانية الوصول إلى نظام معلومات الطالب   •

ي جميع المواد الدراسية الحاصل فوااللتزام بالمواعيد والتقدم  الطالبحضور نسبة يمكنك الوصول إلى معلومات حول 

 .من العام الدراسي فترةأي خالل 

إتاحة الفرصة لهم للتحدث مع و ولياء / مقدمي الرعاية في فصلي الخريف والربيع األ لحضور أمسيات معدعوات    •

 الطالب.علمي المادة لمناقشة تقدم م

 .االمتحانالخاصة بترتيبات المعلومات عن  •  

 و   التعليم العالي والتي ستنظر في القضايا المتعلقة بالتمويلفي المعهد تخص عملية االنتقال إلى دعوة لحضور أمسية  •  

دليل  و الحصول علىااللتحاق بالتعليم العالي  طلبات لخدمةالتعليم العالي ، بما في ذلك المعلومات حول عملية تقديم ب

 .األولياء

 .معهدأيام عمل بال 5الرد على أي استفسار خالل • 

 :وف يتمس

 .إبنك أو إبنتكمهم في تعليم  يك. يُنظر إليك كشرمالتعامل معك باحترا  •

، إذا كنت ترغب في مناقشة أي قضايا أو مشاكل.  بإبنك أو إبنتكتشجيعك على االتصال بمدرب التقدم الخاص  •  

 .CEDAR ى ستكون أسمائهم متاحة عل

إذا كانت هناك مخاوف بشأن  بإبنك أو إبنتكمن قبل أعضاء هيئة التدريس أو مدرب التقدم الخاص كالتصال با  •

 .م الحاصلااللتزام بالمواعيد أو السلوك أو التقد حضور أوال

 ممثلي أولياء األمور. معهد من قبلالمحلية لل مديرةلفي الهيئة اتمثيلك    •



 

 :بصفتك أحد الوالدين / مقدم الرعايةمعهد ستوك سيكشث فورم توقع منك ي

بأي تغيير في تفاصيل االتصال، بما في ذلك تغيير العنوان أو رقم الهاتف أو  معهدإلبالغ ال إبنك أو إبنتكدعم أن ت   •

 .عنوان البريد اإللكتروني

في الوقت  ASPIRE لتحقيق إمكاناته من خالل تشجيعه على حضور جميع الدروس ودروس إبنك أو إبنتك أن تدعم   •

 .المحددة اآلجال المحدد. وإتمام جميع األعمال التحضيرية بعد كل درس في

مجهًزا تجهيًزا كامالً  معهدمن خالل القدوم إلى الأو دراستها على تحمل مسؤولية دراسته  أو إبنتكشجع ابنك أن ت   •

 .إذا كان متاًحا جهازه اإللكتروني المشحون بالكامل وما إلى ذلك(لف و وجاهًزا للتعلم )مثل القلم والورق والم

 .للوالدين / مقدمي الرعاية خالل كل عام دراسيأثناء االجتماعات التي تُعقد حضر أمسية واحدة على األقل أن ت   •

صف منتمرة واحدة على األقل كل   CEDAR Parent Portal ى بوابة دخول األولياءول إلبتسجيل الدخ أن تقوم   •

 معلومات حول حضور حصول علىدراسي ، وقبل المواعيد المسائية للوالدين / مقدمي الرعاية ، من أجل الفصل 

 المستوى الذي وصل إليه.والطالب 

لى خبرة عمل ذات صلة ببرنامج دراستهم )يتوفر الدعم في على تحمل مسؤولية الحصول ع أو إبنتكشجع ابنك أن ت   •

إلى مساعدة للقيام بذلك( ، ومساعدتهم على االنخراط في البحث بنشاط عن خطط وظيفية كانت هناك حاجة إذا  معهدال

 .مستقبلية

. ستكون معهدبخصوص أية مخاوف أو قضايا قد تؤثر على تقدمه في ال بالطالبتصل بمدرب التقدم الخاص أن ت   •

 .CEDARى بوابة أسمائهم متاحة عل

المواعيد الطبية غير العاجلة ودروس /  حجزتأكد من ت تجنب حجز اإلجازات خالل فترة الفصل الدراسي وأن ت • 

 خارج أوقات الدرس.اختبارات القيادة والمواعيد األخرى غير العاجلة 

 

مزيد من المعلومات التوفر معهد ستوك أون ترانت سيكسث فورم. تمع الرعاية  يالوالدين / مقدم تفاعلرحب بحن نن 

 .""اآلباء ومقدمو الرعاية تحت تبويب نترنتعلى اال معهدألولياء األمور / مقدمي الرعاية على موقع ال

صل يتواهو بدوره سوف  في المقام األول و الطالبب، فيرجى االتصال بمدرب التقدم الخاص اكلإذا كانت لديك أية مش  

؛ يتم التعامل مع  معهدمع الموظفين حسب الحاجة. إذا لم تكن راضيًا ، فيرجى السؤال عن تفاصيل إجراءات الشكاوى بال

 .أي شكاوى بشكل عادل وفعال

االتصال الموجودة على موقعنا على اإلنترنت إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف  بياناتعبر  معهدال تتردد في االتصال بال 

 .تراحات للتحسينأو اق

 نحن نتطلع إلى العمل معكم.

 


