
 أون ترانت سيكسث فورممدينة ستوك معهد 

 الميثاق األكاديمي للطالب

لديك كون ينأمل أن تستمتع بوقتك معنا وأن نحن . معهد مدينة ستوك أون ترانت سيكسث فورم هو معهد للشبابإن 
 منظومتنا التي تعتني بأفرادها.وأن تشعر بأنك جزء من  مصدر إلهام للعمل الجاد

 معهد:من ال هاتتوقعاألشياء اللتي يمكنك أن 

 .دعم التطوير األكاديمي والشخصي   •

 .خلق تحديات تحسن مستواهم و الطلبةومزودة بالموارد من شأنها إشراك جميع  مخطط لها بشكل جيددروس    •

 .لدعم احتياجات التعلم المتنوعة بأشكال متعددةموارد الدروس التي يتم تقديمها في    •

 لمساعدتك على التطور لتصبح متعلًما واثقًاالبرنامج الخاص بنا. تم تصميم هذا  ASPIRE فرصة النجاح في برنامج   •

 و يتم إعدادك لمواصلة مسيرتك التعليمية و االنخراط في سوق الشغل. ومستقًًل  من قدراتك

االلتحاق بالجامعة أو التدريب المهني أو طلبات  المساعدة على تقديمتقدم عالية الجودة بما في ذلك  توجيهات   •

 .التوظيف

دعم تعليمي إضافي عالي الجودة و / أو خدمات طًلبية إذا كان لديك احتياجات تعليمية إضافية أو لحصول على ا   •

 .مشاكل شخصيةبدراستك أو يتعلق بتحتاج إلى دعم 

 

 إنتظارات المعهد منك هي:

 

مساًء كل يوم من أيام األسبوع. يجب ترتيب أي مواعيد طبية  4.30صباًحا و  8.30ن متواجًدا بين الساعة وكأن ت   •

 .خارج أوقات الدرسغير عاجلة أو دروس في القيادة أو مواعيد أخرى غير عاجلة 

  المتواجدين في المعهد.األفراد واحترام جميع  داخل المعهدالتصرف بطريقة ناضجة ومسؤولة في جميع األوقات    •

 .اإلثراء التي تقوم بها نوادي العمل و اتورش و ASPIRE دروس جميع الدروس و حضور   •

إذا كان متاًحا جهازه اإللكتروني لف و مجهًزا تجهيًزا كامًلً وجاهًزا للتعلم )مثل القلم والورق والم معهدإلى ال مجيءال   •

 .في جميع الدروس بذل أقصى مجهودبدراستك من خًلل ل التزاًم كام ر( و إظهاالمشحون بالكامل وما إلى ذلك

منظمة وإرشادات  تمارينالتحضيري بعد كل درس وفي المواعيد النهائية المحددة. سيزودك المعلمون ب القيام بعملك   •

 .حول ما سيشمله ذلك

 رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالكلية مرة واحدة على األقل كل أسبوع. اإلطًلع على •  

يجب أن تكون هذه ساعات في األسبوع ؛  10-8بما ال يزيد عن  تكون نصف دوام تحديد أي وظيفة مدفوعة األجر •  

 .ععطًلت نهاية األسبو أثناءمساًء في أيام األسبوع أو  5، أي بعد الساعة الدراسةخارج ساعات 

و إذا كنت مريًضا جًدا إشكاليات أو مخاوف أمدرب التقدم إذا كان لديك أي إلى  و أساتذتكرسل بريًدا إلكترونيًا إلى ن تأ •  

قع على عاتقك مسؤولية تعويض و ت CEDAR ى بوابة، باإلضافة إلى تسجيل غيابك عل لمعهدبحيث ال يمكنك االلتحاق با

 .أي عمل فاتك

 .االتصال بما في ذلك تغيير العنوان أو رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني بياناتبأي تغيير في  معهدإبًلغ ال •  

المخصص في جدولك الزمني. سيتم  Futuresوالتخطيط الوظيفي خًلل الوقت ال Unifrog االنخراط الكامل مع •  

 .إرشادات حول كيفية القيام بذلكب تزويدك

المعهد تحمل مسؤولية الحصول على تدريب عملي ذي صلة ببرنامج دراستك )يتوفر المزيد من المعلومات والدعم في  •  

 .ومدرب التقدم ومنسق خبرة العمل ، إذا احتجت إلى مساعدة للقيام بذلك( قبل أساتذتكمن 

 

والتي تم تصميمها لتشجيع  معهدأداء الطًلب بالسيتم إحالة الشباب غير القادرين على تلبية هذه التوقعات إلى إجراءات إدارة 
 .ودعم شبابنا لتحقيق إمكاناتهم الكاملة

 !معهدومرحبًا بك في ال الدراسية حًظا سعيًدا في دوراتك

 


