
 :المستخدمين نحن
   

 بالمهارات التالميذ لتزويد جاهدين نسعى* 
 .العاطفية و اإلجتماعية

 
 على تنطوي محفزة و كاملة دروس نقدم* 

 .الحديثة التدريس مفاهيم
 
 المساعدات و األنشطة تلميذ لكل نوفر* 

 .الشخصي الجانب لتطوير الخاصة
 
 مساحة منحهم خالل من التالميذ نشجع* 

 التعليم شكل تطوير في للمساعدة أكبر
 .والمؤسسة

 
 اإلجابة خالل من األباء ننصح و نساعد* 

 تربية و بالمدرسة المتعلقة أسئلتهم على
 .أطفالهم

 
 نتطلع و األباء مع واضح بشكل نعمل* 

 .عملنا سيرورة في رغباتهم على
 
 عن الخارجية المؤسسات مع نتعامل* 

 .المدرسة نطاق
 
 خالل من أساليبنا تحديث الى نسعى* 

 اإلشراف و اإلستشارات ، المهني التطوير
 .الجماعي

 

  :أن ضروري األباء نحن
 

 المؤسسة داخل جيدة حالة في ابننا يكون * 

 .الدراسي مساره في ينجح و
 

 أطر مع وطيدة صلة على نكون ان * 

 .المؤسسة
 

 بمشاكل فورية دراية على تكون ان * 

 .أبنائنا
 

 المؤسسة داخل فعالة مشاركتنا تكون أن * 

 .المستخدمين مع مباشرة عالقتنا و
 

 الواجبات إنجاز على أطفالنا نساعد ان * 

 أثناء صحية وجبة لهم نوفر أن و المدرسية
 .اإلستراحة

 
 نكون أن علينا لدى ، األباء مرآة األطفال * 

 .حسنة قدوة و جيد مثال
 

 و جدد أصدقاء على طفلنا تعرف إمكانية * 

 .المدرسية األنشطة في مشاركته
 

 و خوف بدون للمدرسة الذهاب يحب أن * 

 .مأمن في

 : التالميذ نحن
 

 االخرين مساعدة و إلحترام نسعى* 
 
 اكمل على واجباتنا إنجاز و التعلم نريد* 

 .وجه
 
 نتعلم فمنه ، الخطأ في الحق لنا* 
 
 المدرسة في فعالة بصفة نشارك ان نسعى* 
 
 أدواتنا و مدرستنا على نحرص ان واجبنا* 

 التعليمية
 
  داخل اآلخر مع االصطدام تجنب* 

 بصفة مشاكلنا حل و الحافلة او المدرسة
 .ودية

 
 .صداقات لخلق مختلفة أنشطة الى نحتاج* 

 

 :مقدمة
 

 حق تخول تعليمية مؤسسة هي مدرستنا* 
 .وللكبار للشباب لألطفال، التعلم

 
وتطوير  لتعزيز الفرصة لديهم طالبنا* 

 .وإمكانياتهم مهاراتهم
 
 الحصول من التالميذ تمكين هو هدفنا* 

 .المجتمع داخل مستقلة حياة على
 
 .قيمنا من هي التسامح و الثقة ، اإلحترام* 
 
 والعمل ضرورة للتعلم مالئم جو توفير* 

 .للنجاح
 
 تحقيق بغية الجميع على تطبق القوانين* 

 . المساواة
 
 .اليومي العمل يسهل التنظيم* 
 
 هو مرادنا عمال و معلمون ، تالمذة معا* 

 .االهداف هذه تحقيق
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