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 Education Under the supervision of the Ministry of                           تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

 
 سياسة التواصل المعتمدة بالمدرسة

  
 

 ،نسةةةعا دا مو إلا تمديم لفوةةةد ولمود خدمة لولي ا مرالخوصةةةة نحن في مدرسةةةة مدينة السةةةلبون  وبو     

وذلك عبر توفير وسةةو د التواصةةد المنممة ما إدارة المدرسةةة ونموم بتعميم السةةيوسةةة علا مميا منتسةةبينو ما 

 را لن بعضالحمنو مؤخ  بداية العوم الدراسةةةةي، ومن خلد المتوبعة الدورية وتمييم لسةةةةوليل التواصةةةةد المتوحة 

بعض  واتسةةةةول المدرسةةةةة مسةةةةؤولةة كلسةةةةيرا لو يرسةةةةلون إلا مدير نموم منصةةةة   لبنو نو التلميذ لوليوء لمور

ا ، كمو يتواصةةةةلون مه إلا ا خصةةةةو ية االمتموعيةالمواوةةةةيا التي ال تعود بولنمر لمم ومن الم ترض لن توم  

ا خصو ية لإلبلغ عن المشوكد التمنية التي تصودفمم، وسعيو منو لتوفير الخدمة ا مثد لكم واالستموبة ال ورية 

 نة بولمدود المرفق.نكم العمد بآلية التواصد المرسلة إليكم سوبمو والمبي  لبلبوتكم، نرمو م

 

اإليميل  رقم الهاتف اآللية الموضوع م

المسمى على )

 منصة كالسيرا(

1 

 

 بلل مموبلة المديرة

 بلل مموبلة مسوعدة المديرة

لخةذ موعةد مسةةةةةةةبق من خلد منسةةةةةةةمةةة 

 المدرسة 

 مدير المدرسة 93722642

االتصود علا الر م المبوشر لمسم المولية  ا مور المولية  9

ن بةةريةةق الةةبةةريةةةةد ا لةةكةةتةةرونةةي عةةلو 

 بولمنصة الخوص بولمحوسبة

 المحوسل 93726129

 السةةةةةةةلوكية، ا مور ا كوديمية، 4

الصةةةحية واالمتموعية الخوصةةةة 

 بولتلميذ 

المرشد  93726129 التواصد ما ا خصو ية االمتموعية

 البلبي

مرف مثةةد  (ا مور البةةور ةةة  3

سةةةةةةواء   )بورئ خوص بولتلميذ

 صحي لو عو لي

لا عالتواصد ما ا خصو ية االمتموعية 

ر م الموتف المبوشةةةةةر وكذلك التواصةةةةةد 

 علا ر م الواتسل الخوص بولمدرسة 

93726129 

واتسول 

61167194 

 مشرف الدور



المي ة لحد لعوةةةةوء بلل مموبلة  1

 مربي الص وف التدريسية لو

لخذ موعد مسةبق عن بريق ا خصو ية 

 االمتموعية 

المرشد  93726129

 البلبي

لخذ موعد مسةبق عن بريق ا خصو ية  بلل مموبلة المعلمين ا وا د 7

 االمتموعية 

المرشد  93726129

 البلبي

خةةةدمةةةة شةةةةةةةؤون البلبةةةة مثةةةد  6

الشةةةةةةمودات والمواد االختيورية، 

الةنةمةةةةد بةيةن الةمةةةةدار  وملف 

 البوابة التعليميةالتلميذ، 

التواصةد ما مسةؤولة شؤون البلبة عن 

 بريق البريد ا لكتروني 

مسؤود  93726123

 التسميد

التواصةةةةد ما مديرة نموم كلسةةةةيرا من  الدعم ال ني  7

خلد بريد مدير النموم علا المنصةةة لو 

 علا ر م الموتف

 مدير النموم 93722642

 

        

 إدارة المدرسة                                                                                               

 

 

 

 

 


