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الالئحــة الداخليـة للمرحلـة االبتدائيـة بالليسيــه الفرنسيـة
بمــدارس مصــر للغــات
مقدمـــة
تهـدف الالئحـة الداخليـة إعـالم جميع أعضــاء المجموعـة التعليمية والتربويـة (طلبـة ،أوليـاء أمـور ،عاملين من جميع المستويات)
بالمعاييـر التـى تحكـم النشــاط المدرسـى واالنضبــاط والتعايش بالمرحلـة االبتدائيـة.
ويتم وضع هذه الالئحـة تبعـا للقوانيـن والقواعـد التى تتم مناقشتهـا فى مجلـس المرحلة االبتدائية ،وتقوم هذه الالئحـة بتحديد حقوق
وواجبــات الطلبــة ،كما تشجـع التعايش األمثل للجميـع وضمان التعلم لكل طالب منهم.
وعمليـة التسجيل فى المدرسـة االبتدائيـة تستلزم بالتبعيـة قبـول الالئحة الداخليـة كما هـى .ولمجلس المدرسـة الحق فى تعديـل أو إكمــا ل
الالئحة الحاليـة بناء على اقتــراح من مجلس المرحلــة االبتدائيــة.

 )1قبول القيد والتسجيـل
قبول القيد والتسجيـل
إبــالغ أوليــاء األمــور بفتــح الباب لتسجيـل القيــد.
يتم قبول قيد الطالب بعد:
 االشتراك فى اجتمــاع تعريـفى ثم عقد مقابلـة لتحديد درجـة تحفيـز أوليـاء األمور واشتراك الطفل فى اختبار وقضاء فترة زمنية
محددة بأحد الفصول.
 التصديق على ملف طلب التسجيـل
 موافقـة إدارة المدرسـة
 سداد المصروفات الدراسيـة (مصاريف التسجيل والتيــرم األول)
 إعــادة ملف الطفل كامــال
لكـى يتم قبول الطفل في المدرســة فيجب أن يكون قد انتهى من مرحلة لبس الحفاضات وأصبح قادرا على التحكم بنفسه للذهاب لدورة المياه،
ففي حال استمراره في لبس الحفاضات فس يؤجـل قبولـه بالمدرسـة حتى انتهـاء هذه الفتـرة ،فمن غير المسموح ارتداء الحفاضات إال ألسباب
مرضيــة (بما سيستلزم إعــداد برنامج خاص لتعليمـه الدراسـى )PPS
تعنى عمليـة قبول الطالب فى المدرســة االلتـزام بالالئحـة الحاليــة والتعهـد باحترامهـــا.
ترك المدرســة:
فى حالة الرغبـة فى تـرك أوتغيير المدرسـة ،يجب على أولياء األمر إبالغ سكرتـارية المدرسـة والتى ستقوم بدورها بإفادتهم بالخطوات
الواجب اتباعها.
وفى حالة ترك الطالب للمدرسـة االبتدائية ،يتم التصديق على شهادته الرقمية من مدير القســم الفرنســى بالمدرسة ،ثم يتولـى ولـى
أمـرالطالب بنفسـه تقديمهـا للمدرســة الجديـدة.
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فى حالــة كـون أحد الوالدين فقط هو المسئول عن الطفل قانونيا ،فسيكون عليـه أن يقدم إلدارة المـدرسـة كــافـة المستندات /الشهادات
التي تثبــت هــذه الحالــة االستثنائيــة الخاصـة.

 )2المواظبـة – جدول موعـد اليـوم الدراسـى – االلتـزام بالموعـد
يستلـزم ويستتبع القيد في المرحلة االبتدائيـة بالقسم الفرنسـى التزام أوليــاء األمــور بمراعاة المواظبـة واالنتظــام في حضور األبناء
للمدرسة  ،وفى حالة عدم االلتزام بذلك فستقوم مديرة المرحلة االبتدائيـة بإبالغ االدارة العامـة للمدرسـة كتابـة والتي ستتخذ بدورها
االجراءات الالزمـة.

مواعيد اليوم الدراسـى:

مـن األحــد للخميــس
50ر 7صباحا -- /ر 3عصـرا

وفى غيــر هذه المواعيــد ،فغير مسموح بدخول الغرباء للمدرسـة االبتدائيـة من غير عاملين بهـا إال بتصريح.
تحيــة العلـم
روضة األطفال (رعاية) تعمل:

55ر 7صباحا
من 15ر 7حتـى 50ر 7صباحا
من --ر 15حتـى 30ر 15عصرا

ال يمكـن توفيـر خدمــة رعايـة الطفل قبــل الساعة 15ر 7وبعد السـاعـة 30ر15
بعد الساعــة 30ر ،15فإن رعايــة الطفـل ستكون مقابل رسم إضافـى.
التــأخيــر
يجب أن يراعـى أوليـاء األمـور االلتزام الصارم بمواعيـد الحضـور واالنصـراف من المدرسـة (50ر 7صباحا حتى  3عصرا) أما بعد
موعد دخول الفصل (--ر 8صباحا) لن يقبل المدرس دخول الطالب للفص ل إال بعد تقديم تذكــرة التأخير والتى تعطـى لـه من مكتب
السكرتاريــة.
وسيــؤدى تك ــرار التأخير (خمـس مـرات فى الشهــر) إلى إرســال خطاب تنبيــه إلـى ولــى األمــر.
وفى حالة اس تمرار التأخر بعد إرسال خطابين تنبيــه فسيتـم استدعــاء ولــى األمــر وقد يستلزم األمر توقيع جزاءات:
لن يقبل الطالب في الفصل حتـى موعـد الفسحـة األولـى (15ر 9أو –ر)10
الغيــاب
يتم تسجيـل الغيـاب فى منتصف اليوم الدراسـى يوميــا فى سجل الحضور والغياب والذى يتولـى مسئوليتـه المدرس.
 الغيـاب الطــارىء
يجب أن يقوم ولى األمـر بإخطـار المدرسـة بغياب الطفل إمـا تليفونيـا ،أو عن طريق رسالة  ،SMSأو بالبريد االلكترونـى ،ثم تقديم مبرر
الغياب كتابـة حين عودة الطفل.
وفى حالة الغياب المرضى لمدة تزيد عن ثالثة أيام ( 72ساعـة) فيجب تقديم شهادة مرضيـة .
 الغياب المحدد مسبقــا
يجب أن يقوم ولـى األمـر بإبــالغ مديـرة المرحلة االبتدائيـة كتابــة بالغياب المقترح حيث ستقوم بالتصديـق على الطلب بما يتســق مع سبب
الطلب المقدم ،وكذلك فستقوم باالخطــار بطريــقة تعويض الحصص التى سيغيب فيها الطفل.
فى الحـاالت الخاصة بالطلبــة ذوى المستوى الرياضـى الرفيع  ،فيمكن أن يقدم ولى األمر بالمشاركة مع واالتحـاد الرياضى للعبة التى
يمارسها الطفل ن يقدمــا طلب للموائمة الدراسيــة تبعا للبطوال ت المشــارك فيها الطفل (الجزء الخاص بالمواد الفرنسيـة)
وسيكون هذا الطلب موضوع بروتوكول يعد فى بداية العام الدراســى ويعتمــده مفتش وزارة التعليم العام الفرنسيـة.

انصــراف الطلبــة فـى الحضانــة:
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بالنسبــة للطلبة في الحض انـة ،فال يمكـن تسليــم الطفل ألخ أو أخـت أكبــر سنا في االبتدائــى ،فال بــد مــن تواجــد أحـد الكبـار البالغيـن
الستالمـه.
االنصـراف مبكـرا
ال يمكن للطفل ترك المدرسـة قبـل الوقت المحدد بدون طلب مكتوب من المسؤول القانونـى عن الطفل أو ولـى أمره والتصريح بذلك من
مديرة المرحلة االبتدائيـة.
كما يجب أن يتقدم الشخص المصرح له باصطحـاب الطفل لمكتب السكرتارية مصحوبـا ببطاقتـه الشخصيـة وذلك للحصول علـى إذن
بالخـروج.
وال يسمــح باالنصــراف قبـل نهايــة الحصــة إال بصفــة استثنائيــة بحتـة
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الحيــاة المدرسيــة

تشج ـع المدرســة انفتـاح الطالب للعــالم و من ثم تقــدم التربيــة الشاملة للطفـل .ويلتــزم جميــه أعضـاء العمليــة التعليميــة وكذلك الطلبــة
وأوليــاء األمــور ،باالمتنـاع تمـاما عن أ ىسلوك أو تصرف أو إشارة أو حديـث يحمـل معانـى تعبر عن النفور أو الالمباالة أو يمس بأى
شكـل احتــرام اآلخرين.
وممنــوع تمــامـا توقيــع أى عقــاب جســدى.

االنضبــاط:
يتم توقيـع جزاءات تأديبيــة فى حالـة مخالفـة االلتزامــات المدرسية إال أنه لن يتم حرمــان الطالب من كامــل فترة الفسحــة.
وتتصف هذه الجزاءات بكونهــا استثنائيــة ،وتدريجيــة وتربويــة وفرديــة وتتعلــق بالمخالفة المرتكبــة
 تذكيـر بالنظــام عن طريق المدرس أو مديرة االبتدائــى.
 تذكيـر بالنظــام بإخطــار كتابــى عن طريق المدرس أو المديرة يوقـع بالضرورة مـن ولــى األمــر
 توبيـخ من مديرة المدرسـة مـع كتابـة إشـارة بذلك فى كراسـة المراسلـــة الخاصة بالطفــل يستوجب ضرورة توقيعها من ولـى
األمــر.
 يؤدى الطالب عمــل ذو منفعـة عامــة متصــل بسياق الخطــأ الذى تم ارتكابــه مع إخطــار ولـى األمــر بذلك
 فصــل مؤقت من المدرســة يصدره مديــر القســم الفرنســى وذلك بعد االجتمــاع مع ولـى األمــر.
للتذكيــر :فى حالـة تطبيق جــزاء علـى أحـد الطلبــة ،فسيتم إبـالغ ولـى األمـر فــورا عن طريق الهاتف أو االنترنت أو برسالة SMS
قواعـد الحيــاة المدرسيـة:
برجـاء مراجعـة الورقــة المرفقــة
غيــر مسموح ألى طــالب ،أيا كــانت الحجج واألسباب ،أن يدخـل قاعـة فصل أو أى قاعـات أخـرى بالمدرســة ،فى عـدم وجــود المدرس
أو المدرســة
زى ومالبس الطلبــة والعامليــن  -األدوات المدرسيــة:
يلتزم الطلبـة بارتداء الزى المدرسـى والذى يحمــل اللوجو المميز داخـل المدرسـة ،وفى بعض األحيان خارجها أيضا اذا اقتضت الظروف
ذلك ( برجــاء نظــر الصــور علـى موقع المدرسـة على االنترنت)
ويجب أن يحمــل الزى إســم الطفــل وأن يكون دائمــا الئـق ومعتنى بــه.
ويلتزم العاملين بالمدرسـة (مدرسين ،عاملين إداريين ،موظفين) بالحضور للمدرسة مرتــدين مــالبـس الئقــة.
يجب علـى ولـى األمــر مراعــاة أن يحضـر الطفـل للمدرســة مرتديــا الزى المدرسـى ومعـه كافـة أدواتـه المدرسيــة ،ويتم توزيـع قائمة
باألدوات المطلوبـة فى بدايـة العام الدراســى.
كما يجب أن تكون حقيبـة المدرسـة مناسبــة لحجـم الطفـل ويكتــب عليهــا اسمـه بوضـوح ،ويجب مراجعـة محتـواهـا يوميــا.
ويتم فى نهاية العام الدراسـى إعـادة األدوات المدرسيــة الغيــر مستخدمــة.
وجبـة الطعــام:
يجب على أوليـاء األمـور مراعـاة إعطــاء أطفالهم فى المدرســه طعــام صحـى ،متنوع ومتوازن لثالث وجبات يوميـا ،تتكون من العناصر
التاليـة:
شطائــر (سندوتشــات) ،سلطـة أو خضروات ،فواكـه ،لبـن ،مــاء ،عصير فواكـه ،حلـوى جافــة.
كما يجب مراعــاة إعطــاء الطفــل كميــات إضافيـــة من مــاء الشــرب فى فتــرات ارتفاع حــرارة الجـو.
غيــر مسمــوح نهائيا فى المدرســة اللبـان ،المصاصات ،البونبون ،الشيبسـى ،المشروبــات الغازيــة
غيــر مصــرح ألى من العامليــن بالمدرســة بشــراء أى مستلزمات أو أطعمـة للطلبــة من كانتيــن المدرســة.
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المشـاركـة فى األحداث والمناسبات:
يمكـن إلدارة المدرســة أن تسمح فى بعض المناسبات بمشاركـة أولياء األمور فى بعض األنشطـة التربويــة ،ويتم فـى كل مـرة تحديـد اسـم
ولـى األمــر ،التاريخ ،المكان والمدة التى ستستغرقهــا المشــاركــة.

الرحـــالت والسفريــات المدرسيــة:
تكــون الرحــالت و /أو السفريــات المدرسيــة دائمـا ذات هـدف تعليمـى وتربوى ،فهـى تشكـل جـزء متــداخـل من العملية التعليمية
والتربويــة للطلبـة.
ويحــد مشـروع المدرسـة وملحقاتـه السنوية األولويــات والتنظيم الخاص بهذا الموضوع ،ويتم تعريـف أوليــاء األمــور فى بدايـة العام
الدراسـى باقتراحات المدرسيــن حــول السفريات المدرسيــة.
االشــراف والمتابعــة أثناء الرحالت والسفريــات يقع تحت مسئوليــة المدرســة.
ويتــولــى أوليــاء األمـور تمويــل الرحـالت و/أو السفريــات المدرسيـة

** للتذكيــر :يتضمــن عقــد العمــل الخاص بالمدرسيــن البنـــد التالــى:
"يحظــر علــى المدرسيــن قبول أى عطــايــا (مادية أو عينيــة) من أوليــاء األمــور"
ســداد المبالغ المالية:
يجب أن يتم أى ســداد لمبالغ مالية (قيمة صور ،رحالت )...،من خالل مظروف مغلق مكتوب عليه بوضوح اسم الطفل وفصله ،ولن تتحمل
المدرســة أي مسئوليــة في حال ضياع أو سرقة المظروف.

 )3التــــواصــــل:
التواصــل بيـن المدرســة  /أوليــاء األمــور
كراســة التواصــل:
تستخــدم كراســة التواصـل الموجـودة مع الطلبــة كـأداة تـواصـل بيـن المدرسيــن وأوليــاء األمــور ،حيث سيجد أوليـاء األمور بهـا كافـة
المعلومـات والدوريــات واالخطارات الموجهـة لهـم.
ويجب توقيع هذه الكراسـة مع كل معلومـة جديـدة ترد بهـا ،وكذلك المحافظـة عليها فى حالة جيدة ومراعاة تواجدهــا يوميــا فى حقيبــة
الطفـل.
وترســل المعلومــات ألوليــاء األمــور إمــا بالبريد اإللكترونــى أو بالرسائل القصيرة SMS
ويجب أن يتم إخطــار ولـى األمر بانتظــام فى حالة أى تغييــر فى المدرسيـن.
الشهــادة المدرسيــة الرقميــة ”: “Livréval
يتعرف أوليــاء األمـور علـى مدى تقدم أبنائهم الدراسـى والمهارت التى اكتسبوها عن طريـق الشهادات المدرسيـة وذلك  3مــرات سنويـا
فى نهايــة كـل سيمستــر (نصف العام الدراسـى).
وفى نهايـة كل عام دراسـى ،يقـرر مجلــس المرحلـة حـول استمــرار الطالب دراسيـا من عدمه ويدون قراره هذا فى الشهادة المدرسيـة.
ويمكن ألوليـاء األمــور طلب إعـادة النظر فى القرار وذلك خــالل الفتــرة المسموحــة لذلك.

إجتماعــات أوليــاء األمــور  /المدرسيــن
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يتـم استقبــال أوليــاء األمــور فى فصــل الطفــل عن طريــق جميــع المدرسيــن :
في بدايــة العام الدراســى اجتماع تعريفــى حول النظام التعليمــى
ويتـم استقبالهــم بشكـل فـردى عن طريق جميــع مدرسـى الفصـل:
فـى نهايـة السيمستــر ( التيــرم األول والثانـى) :عند تسلم الشهادة المدرسيــة.
اللقاءات – طلب عقد مقابلة:
يمكن استقبــال أوليــاء األمور بناء على طلب تحديد موعد فى أى وقت خالل العام الدراســى على أن يكون مع المدرسيــن أوال ثم مع
أعضاء االدارة تبعــا للتسلسل الوظيفــى المتبــع:
المـدرس – مديرة المرحلة االبتدائية – مديــر القسـم الفرنســى  -نائب مدير المدرســة – المديــرة العامة للمـدارس
يجب أن يقدم طلب عقــد المقابلــة كتابـة عن طريق كراســة التواصــل أو بخطــاب مــع ذكــر سبب طلب المقابلــة
ويمكن أن ي حضر المقابلــة أحد العاملين االداريين لمساعــدة المدرس خالل المقابلة وذلك إذا أبدى المدرس هذه الرغبــة
كما يمكن للمدرس وأعضــاء ادارة المدرســة – باستخدام نفس الطريقة – استدعاء أولياء األمور إذا دعت الحاجة لذلــك.

التعاون بيــن المدرســة  /العائلــة
مجلس المدرســة االبتدائيــة
في المدارس التى تتضمن تعليــم ابتدائى (حضانة و أساســى) وثانــوى يتم تشكيــل مجلس المدرسـة االبتدائية والذى يجتمع قبل انعقاد
مجلــس المــدرســة وذلك لمناقشـة المشاكـل المتعلقة بالعملية التعليميــة فـى المرحلــة االبتدائيــة.
ويتكون هـذا المجلــس مــن:

مديرة المرحلـة االبتدائيــة
ممثلــى المدرسيــن
ممثلــى أوليــاء األمــور

ويتشكل مجلس المرحلة االبتدائيـة لمدة عام واحــد ويجتمع  3مرات سنويــا بواقع مـرة كـل تيرم.
اإلختصــاصــات:
 تعديـل أو استكمــال الالئحــة الداخليــة للمرحلــة االبتدائيــة
 يبدى رأيـه ىف جميع المقترحات والمسائــل المتعلقــة بسير العمـل فى المدرسة االبتدائية.
 يقـر ويعتمد مشــروع المدرســة
يتم فى بداية العام الدراســى عقد اجتمـاع موسـع بهدف التعريـف بـدور مجلس المدرسـة االبتدائيـة ،وسيتـم توزيـع ونشـر قائمة أسمـاء
مندوبـى أوليـاء األمور بعد انتهـاء عملية التصويت واختيـار ممثلى أولياء أمور الطلبـة.
معلومــات ألوليــاء األمــور:
الموقــع علـى االنترنــتhttp://sf-mls-egypte.net :
وذلك للمعلومات:
 االداريـــــة
 المدرسيــة والخاصة باألنشطـة الغير دراسيـة بالمدرســة
 الثقافيــة

 )5الصحــة والسالمـــــة:
الصحــة:
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يجب علــى المسئول القانونـى عـن الطفــل أن يقوم بمــلء بيانــات االستمارة الصحيــة بكــل دقــة والتى يتم توزيعهــا فى بدايــة العام
الدراســى.
يجب أن يحضر الطلبـة للمدرســة في حــالـة طيبــة والئقـة من النظافــة والصحــة ،وفى حالة إصابـة الطفل بمـرض معــد ،فيجب على
ولـ ى األمر االتصال مباشــرة بالمـدرســة ،وااللتــزام بالفتــرات المقررة للعـزل أو االستبقاء بالمنـزل.،
وتطلــب شهــادة صحيــة مثبتة للشفاء والتعافـى حين يكـون الغيــاب بسبب مـرض معـــد.
العيــادة – األدويــــة:
يوجد بالمدرســة عيادة صحيــة بها طبيب وممرضـة متواجديــن بشكـل دائم.
إسـم ورقــم تليفــون طبيب المدرســة :الدكتــور /وســام – تليفون011 110 23 150 :
وفى حالة مرض الطفــل ،يتم اصطحابـه لمكتب الس كرتاريــة أوال حيث يكون تحت مسئولية أحد الكبار والذى يصطحبـه إلــى العيــادة
لتوقيع الكشف الطبى عليه.
يقوم الطبيب بإبالغ ولـى األمـر بحالــة الطفـل وما إذا كانت تستدعى إعطـاءه دواء معين أو انصرافـه من المدرسـة أو عدمــه ،كما أنه قد
يقوم بكتابة تقرير طبـى اذا استدعت الحاجــة ذلك.
فى الحالة التى يضطر فيها الطفل ألخذ دواء معين أثناء اليوم الدراســـى ،فيجب  -حتميـا  -على ولـى األمـر أو من ينوب عنــه تسليم
روشتــة الطبيب المعالج والدواء لطبيب المدرســة يدا بيد حيث أنه المسئول األوحــد عن إعطــاء الدواء ،ويمكــن إبــالغ المدرس بذلك.
وفى حالــة وقـوع أى حــادث ،فاللمدرســة صالحيــة اتخــاذ أى تدابيــر أو اجراءات الزمــة.
اذا تم االبـالغ عن وجود مشكلـة صحية معينة ،فيمكــن اعداد وتنفيذ (برنامج استقبال منفــرد  ، )PAIوهـذا ال PAIيتيـح للطلبـة المصابيــن
بأمــراض مزمنــة ،أو حساسيــة ،أو تحسس غـذائـى تجاه أطعمـة معينـة ،أن يتابعــوا دراستهــم بشكل طبيعـى بـدون تخلف دراسى.
ويتم طلـب اعــداد ال PAIعـن طريــف ولى األمــر أو مديرة المرحلة االبتدائيــة أو مديــر المدرســة ،ويكون ذلك بموافقة ومشاركــة ولـى
األمــر أو العائلـة.
حشــرات الشعــر (القمـل):
ال توجـد مدرسـة بمأمــن أو معــزل عـن حشرات الشعر (القمل) ،فعلــى أوليــاء األمــور االنتبــاه والمتابعــة المنتظمـة والمستمــرة لشعر
الطفل واللجوء إلــى العالجــات المكافحـة لهذه الحشرات فور اكتشافها.
في حـال تم اكتشـاف وجود قمل في شعـر أحد الطلبـة فيتـم إبالغ أولياء األمـر وتعطــى مهلــة  3أيــام لحــل هــذه المشكلــة ،وبانقضــاء
هـذه المهلــة ،اذا لم يكن قد تم اتخـاذ أي اجــراء ،فسيتـم استبعــاد الطفــل حتــى يتم حل هـذه المشكلـة.
أعيــــاد الميـــالد:
ال يتم االحتفا ل بأعيـاد الميالد فى المدرسـة سواء بالحضانـة أو االبتدائــى ،وسيتــم تلقائيــا إعــادة أى مأكوالت أو كعكات يرسلهـا أوليــاء
األمور بهذه المناسبات إليهم مــرة أخــرى.
تنظيف الفصول والقاعات:
تقوم عامالت النظافــة بتنظيف وتهويــة الفصول والقاعات يوميــا .ك ما تتم مراجعة والتأكد من نظافـة الحمامات بعد كل فسحة عن طريق
أحد عاملي الخدمــات.
األمــــان:
المدرسـة هى مكــان لتلقــى العلــم وتتحمــل مسئوليــة الطلبــة الموجـــوديــن بهــا.
وغير مسموح بإحضـار نقــود أو حلــى قيمــة ،أو ألعاب الكترونيـة أو تليفونات المحمولـة باإلضافـة إلى أى أداة يمكن أن تشكل تهديد أو
خطورة خاصــة القاطعات ) (cutterوالسكاكين.
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وال تتحمــل المدرســة أى مسئوليـة فى حالة ضياع أو سرقـة أى مبالغ مالية أو أشياء ذات قيمـة.
وسيتم نشر وتعليق اشتراطات األمـن والسالمـة فى المدرسـة حيث يجب على الجميع العلم وااللتزام بها .
اإلشـراف والمتابعـة:
يتم توفيـر اإلشــراف الالزم بشكـل مستمــرخــالل جميع أنشطــة اليوم الدراســى مع األخذ فى االعتبــار عناصر مثل توزيع الفصول
واألدوات التعليميــة وطبيعــة األنشطـة المقدمــة.
التواجـد والتجــول فى المدرســة:
علـى جميـع األشخـاص من غير العامليـن بالمدرســة والراغبيـن فى دخـول حرم المدرسـة االبتدائيـة والتحرك داخلـه أن يقوم باالبالغ
المسبق عن حضوره و /أو التقدم لسكرتاريــة القسـم االبتدائى للحصول على تصريـح بالدخــول.

……………………………………………………………………………أنـا الموقـع (ة) أدنــاه)Je soussigné(e
والد  /والدة /ممثـل قانونــى للطفل ،طالــب(ة) Père, mère ou représentant légal de l’enfant, élève,
:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………, reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur deفـى فصـل En classe de
l’école Primaire MISR – Section française.
أقـر بأننـى قرأت و ا ّ
طلعت على الالئحـة الداخليــة للمدرســة االبتدائيــة الخاصة بالليسيـه الدوليـة " لمدارس مصــر للغـــات"

القاهــرة فـى

Le Caire, le
:توقيـــع Signature

Elève
الطـالب(ة)

Représentant légal
الممثل القانونــى

Mère
الوالدة

Père
الوالد
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