مدرسة مار يوحنا اإلنجيلي األسقفية  -حيفا
كانون األول 2015
حضرة أولياء أمور الطالب المحترمين
تحية طيبة وكل عام وانتم بخير.

دعوة
أمسية إلفتتاح مشروع "قبـِّل وسافِّر" (נשק וסע)
يسعدنا دعوتكم ألمسية مميزة نخصصها إلفتتاح مشروع "قبـِّل وسافر" (נשק וסע) .وذلك يوم اإلنثنين
 14.12.2015في تمام الساعة السابعة مساء (ولمدة ساعة ونصف على األكثر) في قاعة كنيسة مار
يوحنا اإلنجيلي في المدرسة (الدعوة لكل األهالي ،يسرنا مشاركة الطالب من الصف السادس حتى
الثامن).
مشروع "قبـِّل وسافر" (נשק וסע)  .يهدف لضمان سالمة الطالب في طريقهم الى المدرسة وتخفيف
االزدحام المروري في منطقتها .هذا المشروع هو نموذج قطري والذي يخلق شراكة بين أولياء األمور،
المدرسة والبلدية ويحظى بدعم من وزارة التربية والتعليم والشرطة وسلطة األمان على الطرق في
وزارة التربية والتعليم.
من الجدير ذكره ،أن لجنة اولياء االمور واللجان الصفية صادقوا على المشروع في اجتماعهم ووافقوا
وتم انتخاب لجنة الحذر على الطرق التي ستقوم
بإجماع على تبني المشروع والعمل على تنفيذه ،كما َ
بإدارة المشروع واالشراف على تنفيذه على ارض الواقع بالتعاون مع جميع اولياء أمور طالب
المدرسة .حيث سيقف كل صباح ما بين السابعة والنصف والثامنة صباحا أباء وأمهات متطوعون عند
بوابة المدرسة (االبتدائية)  ،تتمثل مهمتهم في مساعدة الطالب الذين يصلون بالسيارة للنزول منها بأمان
والدخول الى المدرسة بشكل آمن ،وتمنح االهل الذين يقودون السيارة اإلستمرار في السفر دون تأخير او
عرقلة حركة السير.
يتخلل االمسية
 كلمات ترحيب.
 محاضرة بعنوان "عالقات التواصل بين االهل والمدرسة" -يقدمها اإلستاذ فتحي مرشود،
مدير "شتيل" ،حيفا .ورئيس سابق للجنة أهالي المدرسة.
 ارشاد ألولياء االمور حول المشروع.
حضوركم يزيدنا بهجة وسرورا
"قبل وسافر"" ،سّلم وسافر"
ّ
لجنة أولياء األمور
ولجنة الحذر على الطرق

إدارة المدرسة
وطاقم الهيئة التربوية

قبل وسافر" في مدرسة "مار يوحنا"
إنطالق مشروع " ّ
طور محيطا آمنا ألوالدنا!
نتحمل المسؤولية ون ّ
جمعية ״נשק וסע״ طورت نموذجا متكامأل لتطوير شراكة في مؤسسات التربية والتعليم ،بين الطالب،
األهل والبلدية .هذا المشروع حاصل على دعم و ازرة التربية والتعليم ،الشرطة والسلطة الوطنية لالمان

على الطرق في و ازرة المواصالت.
جوهر المشروع:

 تثقيف أوالدنا نحو سلوك آمن ،مبني على القدوة لآلخر والريادة الوالدية.

 خلق أجواء إيجابية بما يتعلق باآلمان على الطرق من خالل تطبيق المشروع على المستوى
الجماهيري.

 شراكة كافة العناصر المعنية بتثقيف وتربية أوالدنا.
 بحسب الضرورة ،اإلشارة الى مشاكل في البنى التحتية في األماكن المعدة إلنزال واصعاد
الطالب.

 خلق حلول عملية وغير مكلفة للتطبيق ،بشراكة كاملة مع البلدية ،و ازرة التربية والتعليم ،إدارة
المدرسة ،األهل والطالب.

 تجنيد أهالي متطوعين ،ودورهم في إرشاد وتوجيه عملية إنزال واصعاد الطالب بشكل قانوني
وبموجب توجيهات الجهات المختصة المذكورة أعاله.
في األيام القريبة سنبدأ بتطبيق المشروع ،مسلطين الضوء على السلوك والتصرفات بمحيط
المدرسة بمساعدة جمعية ״נשק וסע".

ورديات األهل المتطوعين ستكون في المنطقة المعدة إلنزال واصعاد الطالب ،كما وسيساعدون
في خلق محيط ومنطقة آمنة للطالب.

في الصف وف ،سيقوم الطالب بمناقشة سلوكهم عند الدخول الى المدرسة وسيطلب منهم تحمل
مسؤولية شخصية وريادة اجتماعية كرسل للتغيير.

الجميع يتحمل المسؤولية والريادة لتطوير جو األمان.
األهل األعزاء ،نناشدكم جميعا لكي نؤكد دورنا وقدوتنا ألوالدنا.
"قبل وسافر"" ،سّلم وسافر"
ّ
نطور معا محيطا آمنا الوالدنا
ّ

