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 المقّدمة 

، عندما يتعاون األهل والمدرسة، ينعكس ذلك في الواقعالتواصل الفّعال بين المنزل والمدرسة، أمر أساس. و 
ما تحاول المدرسة إنجازه. على دراية بأولياء التالمذة    خصوًصا إذا كانإيجاًبا على أداء التلميذ فيقّدم األفضل،  

 إلى نتائج أكثر فعالّية.إّن تفّهم األهل وجهة عمل المدرسة وفريق عملها سيؤّدي حتًما 

 الغاية

 السياسة هي تزويد األهل والموّظفين بالمعلومات الكافية حول وسائل االّتصال بينهما وهيكلّيته.إّن غاية هذه 

 وسائل االّتصال 

 اليوم المفتوح  .1

في بداية كّل عام دراسّي، ينّظم كّل قسم يوًما مفتوًحا، حيث يتعّرف األهل إلى معّلمي أوالدهم وإلى صفوفهم؛  
كما يتّم توجيه األهل حول تقييم، وما ُيتوّقع من التالميذ كّل وفق صّفه.  كما يتّم تعريفهم بالمنهج، طرائق ال

 كيفّية مساعدة أوالدهم واالنخراط في الحياة المدرسّية. 

 اجتماع أولياء األمور والمعّلمين  .2

تنعقد اجتماعات أولياء األمور والمعّلمين، لكّل المراحل، مّرتين في السنة، األولى عند منتصف الفصل األّول، 
والثانية قرابة نهاية الفصل الثاني. توّفر هذه اللقاءات معلومات لألهل حول أوضاعهم السلوكّية واالجتماعّية،  

الدعم. والجدير بالذكر، أّن إمكانّية تواصل األهل مع  اجة إلى  تقّدمهم األّكاديمّي، نقاط قّوتهم كما النقاط المحت
اإلدارة لتحديد موعد لقاء بالمعّلم المعنّي، هي متاحة دائًما. كما يجوز للمعّلم االّتصال باألهل وتحديد موعد  

 لقاء معهم عند الحاجة.  

 مدرسة موقع ال .3

يوّفر معلومات حولها ويقّدمها إلى جمهور أوسع. سياسات المدرسة   www.lsq.sch.qaإّن موقع المدرسة  
 منشورة على هذا الموقع.

 

http://www.lsq.sch.qa/
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 التقويم المدرسيّ  .4

ر  ، عطلة الشتاء، عطلة الربيع،... يصدر التقويم في شه يحّدد التقويم المدرسّي مواعيد الفصول الدراسّية الثالثة
   أيلول وُيوّزع على أولياء األمور، كما ُينشر على موقع المدرسة.

 مجّلة المدرسة  .5

أبرز ت على  الضوء  وتسّلط  والفرنسّية،  واإلنكليزّية  العربّية  باللغات  شهر  كّل  نهاية  في  المدرسة  مجّلة  صدر 
األحداث واإلنجازات وأعمال التالميذ التي حصلت، كما تعّرف باألعضاء الجدد في مجتمع المدرسة. يمكن  

 طبيق. البّوابة اإللكترونّية والتاالّطالع عليها من خالل موقع المدرسة، 

 مواقع التواصل االجتماعيّ  .6

للمدرسة وسائل تواصل رسمّية رقمّية مع األهل، من بينها الفيسبوك واالنستغرام، ويمكن الولوج إليها عبر موقع  
 المدرسة.  

 المذّكرات اإلدارّية .7

عض المعلومات. في  ُتعتبر المذّكرات اإلدارّية الرقمّية المنشورة على بّوابة المدرسة اإللكترونّية وسيلة لمشاركة ب
 ، يتّم إرسال نسخة ورقّية مع التالميذ.حال الحاجة إلى توقيع أولياء األمور

 البريد اإللكترونّي واالّتصاالت الهاتفّية  .8

، من خالل الملحق ، يمكن لألهل االّتصال بالمدرسة هاتفيًّا أو عبر البريد اإللكترونيّ ألّي توضيح أو استفسار
 يبذل موّظفو المدرسة قصارى جهدهم ليرّدوا على البريد اإللكترونّي الوارد خالل يومي عمل. المرفق ربًطا. 

 النشرات األسبوعّية  .9

أسبوع،  ف كّل  نهاية  التي سيتعّلمها  ي  التعّلمّية  النقاط  تشمل  تيمز  نشرة على  واالبتدائّي  الروضة  ينشر قسما 
 التالميذ في األسبوع التالي. 
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 مراجعة السياسة 

آب/أغسطس   السياسة في شهر  هذه  مراجعة  ومدى 2022تّمت  السياسة  هذه  تطبيق  القيادة  فريق  يراقب   .
 فعالّيتها. تراجع هذه السياسة كّل سنة وُتعّدل إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. 
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  الملحق أ 

 تفاصيل االتّصال 

األقسام )قضايا أّكاديميّة وسلوكيّة(: رؤساء   

Grade Level Head of Department Email Extension 

KG1/MS, KG2/GS, Gr. 1&2 Helene Hobeika helene.hobeika@lsq.sch.qa 167  

Grades 3-4-5-6 Hiba Hijazi hiba@lsq.sch.qa 161  

EB1-EB6 Carine Harb Kadri carine@lsq.sch.qa 40419522  

EB7-ES3 and Gr.7-Gr.12 Nancy Haddad nancy@lsq.sch.qa  127 

 

)قضايا أّكديميّة وسلوكيّة(: مساعدو رؤساء األقسام  

Grade Level Assistant Email Extension 

MS/GS Rosy Nassar rosy.nassar@lsq.sch.qa  31581101 

KG1/KG2 Lynn Abdul Nabi lynn.abdulnabi@lsq.sch.qa 77044029 

Grades 1 and 2 Abir Khalaf abir.khalaf@lsq.sch.qa 31336113 

Grades 3-4 Sahar Al Atrash sahar.alatrash@lsq.sch.qa 31581102  

Grades 5-6 Rola Abla rola.abla@lsq.sch.qa 31336133  

EB1-EB6 Lonida El Khoury lonida.elkhoury@lsq.sch.qa 40419523 

EB7- EB9 Martin Nseir martin.nseir@lsq.sch.qa  254 

Gr. 7-12/ ES1-ES3 Mohamad Lamaa Mohammad.lamaa@lsq.sch.qa 153 

 

 الممّرضون )قضايا صّحيّة(: 

Grade Level Nurse Email Extension 

Preschool and Gr. 1-2 Clemence Gedeon Clemence.gedeon@lsq.sch.qa 180  

Grades 3-4-5-6 Elissa El Abdalla elissa.alabdallah@lsq.sch.qa  140 

EB1 – EB6 Dayane Sejaane dayane@lsq.sch.qa  40419526 

Middle & Secondary Kristofer Ignacio kristofer.ignacio@lsq.sch.qa 250 

 

 المستشارات )قضايا اجتماعيّة، نفسيّة، إرشاديّة(: 

Grade Level Counselor Email Extension 

KG1/MS, KG2/GS, Gr. 1&2 Zeinab Kawsarani zeinab.kawsarani@lsq.sch.qa  141 

Grades 3-4-5-6 Hiba Jabal hiba.jabal@lsq.sch.qa 177  

EB1 – EB6 Manal Rahme manal.rahme@lsq.sch.qa 40419527   

EB7-ES3 and Gr.7-Gr.12 Joy Bassil joy.bassil@lsq.sch.qa  156 

mailto:lonida.elkhoury@lsq.sch.qa

