
 

 

 

 

 
ل بوتر ن  م�ن

 

 

 
ل هود ن  م�ن

 

 

 

 
ن  ل ب���ن ن  م�ن

 

 

 
ل  ن ن م�ن باج�ن  

 

 

 
 س�اس�ة نظام الف��ق 

 
، ازل  . هناك أر�عة من ي

ا �عزز العمل الجما�ي والمرونة وآداب السلوك ال��ا�ن ا تقل�د�� ا ب��طان�� ل�� ن ا م�ن أخذت تدير مدرسة أركاد�ا نظام�
ي أطفال. هؤالء هم: 

 أسماؤها من أسماء مؤل�ن
 

 

ي 
ن موظ�ن ل. يتم تعيني ن ا تخص�ص األشقاء واآلباء لنفس الم�ن ي المدرسة ؛ يتم أ�ض�

ة وجودە �ن ل ل�ل تلم�ذ خالل ف�ت ن يتم تخص�ص م�ن
ي مدرستنا. 

ة وجودهم �ن ل و�بقون ف�ه طوال ف�ت ن ي م�ن
 المدرسة �ن

ل �عزز إحساس الطالب باله��ة واالنتماء و�خلق روح  ن ا من نظام الم�ن والتعاون ُ�منح هذا  . المنافسة الود�ة والتعاونكونك جزء�
ي 

ي مجموعة واسعة من المسابقات واألحداث الداخل�ة. إن روح المنافسة الصح�ة اليت
ة إلظهار نفسه �ن التنافس الودي فرصة كب�ي

لهم.  ن ي م�ن
ي أطفالنا وتعمل ع� منح كل طفل الفرصة للمساهمة �ن

ز أفضل ما �ن  يتم تع��زها و�شج�عها ت�ب
 

 النقاطمنح 
ي  Houseيتم منح نقاط 

العمل  .Arcadiaع� أساس يو�ي و�مكن منحها من قبل أي عضو من موظ�ن ي�ي  �مكن إعطاء نقاط لمعا
ي المتسق أو الجهد المستمر.  ن المستمر ، والمساعدة العامة واألخالق ، والسلوك اإل�جايب  العال�ة ، والتحسني

 
 

ي كأس 
ا و�تم احتسابها �ن ل أسبوع�� ن . يتم إضافة هذە  Arcadia Houseيتم �سج�ل جميع نقاط الم�ن ي نها�ة كل فصل درا�ي

�ن
ل الفائز درع  ن . تم منح الم�ن ي نها�ة العام الدرا�ي

 Valraniالنقاط إلعطاء النت�جة النهائ�ة �ن
 

ي أي وقت من األوقات ع� مدار العام م
ل �ن ن ل خلف مكتب االستقبال ، و�تم إرسال يتم عرض مواقف كل م�ن ن ن خالل دروع الم�ن

التحقق من  ون�ة األسبوع�ة إ� أول�اء األمور حيت يتمكن األطفال واآلباء والمجتمع األوسع من  المجم�ع الحا�ي ع�ب رسالتنا اإلل��ت
ل مع مرور العام.  ن  النقاط ل�ل منها م�ن

 



 

 

 

 
 
 

 ُموحدالزي ال
ي التصم�م PE�عكس الزي الرس�ي 

ل المدمجة �ن ن ل الذي هم جزء منه و�حتوي ع� ألوان الم�ن ن  . الخاص بالتلم�ذ الم�ن
 

 
 

 ق�ادةال
ي األوقات المناسبة. يتم اخت�ار 

ل �مثل ف��قهم �ن ن ل قائد م�ن ن ي جميع  House Captains�قود كل م�ن
من خالل عمل�ة التص��ت �ن

ل�ة.  ن ي إدارة األحداث الم�ن
ل كل أسب�ع والمساعدة �ن ن  أنحاء المدرسة و�ساعدون من خالل جمع نقاط الم�ن
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