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أهال وسهًال بكم في جهاز التربية والتعليم
تعليمات للتسجيل في جهاز:

للسنة الدراسية 2021 - 2022

- الروضات

- البساتين

- األوائل

- السوابع

    https://www.sakhnin.muni.il يتم التسجيل عبر موقع البلدية

أو القدوم إلى قسم التربية والتعليم.

يبدأ التسجيل يوم 14/01/2021 –15/02/2021
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ومضامينه  وأهدافه  برؤيته  مميز  وتعليم  تربية  جهاز  نحو  واسعه  خطوات  سخن�  خطت 

ومدرسة  مدرسة  لكل  خصوصية  وإعطاء  التسجيل  مناطق  بفتح  األنطالقه  وكانت  وتحدياته 

ورغباتهم  قدراتهم  تالئم  التي  املدرسة  يختاروا  أن  وأهلنا  طالبنا  أمام  املجال  نفتح  بحيث 

وميولهم ,واليوم ننطلق نحو تحديث جهاز الرتبية والتعليم وإعادة هيكلته بحيث نصوب فيه 

عىل بناء انسان املستقبل انسان قادر عىل العيش ببيئة رسيعة التغي¦ ورسيعة التطور . (ال 

تؤدبوا أوالدكم بأخالقكم، ألنهم خلقوا لزمان غ¦ زمانكم ). 

وعليه نخطط اليوم بناء حرم مدريس يقوم عىل الحداثة ويؤمن بالتحديث وهو الحرم األول 

من نوعه يف الدولة 

يحتضن رياض أطفال ومدرست� ابتدائيت� ومدرسة شامله . 

معايير تسجيل الطالب :
1.املالءمة ب� ميول الطالب ورؤية املدرسة الرتبوية وتوجيهاتها وخصوصياتها . 

2.القرب الجغرايف من املدرسة بحيث تعطى األولوية للطالب األقرب جغرافيا من املدرسة . 

التعريف بالبرنامج ومضامينه : 
-عرض بطاقة هوية املدارس  األبتدائية واألعدادية جميعها عىل موقع املدرسة والبلدية .

-عرض تفاصيل الربنامج عىل مواقع املدارس األبتدائية واألعدادية وكذالك موقع البلدية 

-تنظيم أيام مفتوحه ألهلنا الكرام لزيارة املدارس والتعرف عليها وعىل هويتها وخصوصيتها . 

-دعوة أهلنا لتسجيل أبنائهم يف الصف األول والسابع عرب األنرتنت أو يف قسم الرتبية والتعليم 

وتعبئة األستÈرة الخاصة بذلك .  

math
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ابنهم ويسهم يف صياغة  انتقاء واختيار مدرسة  ان برنامجنا هذا يجيب عىل رغبة األهل يف 

وصناعة خصوصية مدارسنا و�يزها بحيث تختار كل مدرسه �يزا معينا أو تخصصا يف مجال ما 

من مجاالت الرتبية والتعليم وتبنى خطط عمل مدرسية لتمنح الطالب تحقيق ذاته وتعزيز 

قدراته وصقل مهاراته ومواهبه .

لنعمل سوية أهايل وبلدية ومدارس عىل �يز جهاز الرتبية والتعليم يف سخن� ووضعه عىل 

سلم أولوياتنا الحياتية واليومية ¥ يجيب عىل تطلعات أبنائنا و¥ نرقى ونصل بهم اىل مجد 

وعز بلدنا ومجتمعنا ومستقبلنا .

معا نبني جهازنا وبلدنا باحترام
نبيه أبو صالح

مدير قسم التربية والتعليم

تعليمات التسجيل للروضات والبساتين للسنة الدراسية  2021 – 2022 

نبلغ االهل بنتائج التسجيل حتى 15/03/2021 

. 15/02/2021– 14/01/2021 ��� ������ ��
	�
 : ���� 4 – 3  ��� ������

31/12/2018– 01/01/2017 �  ���� ���� ����� ������ ���� - 1
  : ���� 5 ��� �������

 31/12/2016– 01/01/2016 �  ���� ����� ������� ���� - 2
. ������ ���� ����� ���כ  ���� ��� ������ ����� ����  ��¡�¢

 ��כ ©��¨ 40 ���¦ ���� ، £¤��¥ 161 ¥��¤£ ���¥ ���� ) £¤��¥ 250 ����« ����
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أهلنا وطالبنا األعزاء :

تعليمات التسجيل للصف األول والسابع للسنة الدراسية 2021 - 2022

ماهية خصوصية المدرسة : 

فتح مناطق التسجيل بشكل مراقب ومنظم بكل املدينه بحيث تكون كل مدارس املدينه مفتوحه بوجه األهل والطالب � 

يتسجل فيها وتعد منطقة تسجيل واحده غ� مقسمه ملناطق تسجيل رشيطة أن تكون كل مدرسة "مدرسة أم " يف حارتها 

" حسب مناطق التسجيل التي اعتمدت قبل اربع سنوات ويعني هذا ان ابن منطقة التسجيل له الحق يف ان يتسجل ابنه 
يف املدرسه األم مدرسة الحاره وان ¤ يرغب يف ذلك فله الحق ان يختار مدرسة ثانية او ثالثه حسب رغبته .

( منطقة التسجيل ) ان يتعلم يف مدرسة حارته ( منطقة تسجيله ). 

عىل األهل أن يسجلوا ابناءهم عرب موقع البلدية او يف قسم الرتبيه والتعليم يف البلدية  

الرابط :  
 https://www.sakhnin.muni.il

توزيع الطالب وتسجيلهم يكون بناء عىل معاي� تضعها مديرية فتح مناطق التسجيل ( أعضاء املديريه هم مدير قسم الرتبيه 

والتعليم، مفتش وزارة املعارف , ممثل عن األهل وممثل قسم األبحاث والتطوير يف وزارة املعارف ) . 

بذلك،  املطلوبه  باملدرسة  الطالب  اعداد  اذا سمحت  فقط  يجوز  الحاره  وخارج حدود  األم  مدرسة  ليس  ملدرسة  التسجيل 

األحقية ك¿ أسلفنا ألبن الحاره ويكون وفق املعاي� التالية . 

-القرب الجغرايف للمدرسه . 

-األختيار Ãنح ويعطى فقط ملن يتسجل يف موعد التسجيل الرسمي . 

-اذا كان هنالك طلبات تسجيل ملدرسة غ� املدرسة األم وهنالك أماكن استيعاب اقل من املتسجلÄ نعلمكم باعت¿د القرعه 

 . Äاملتنافس Äب

• يعتمد حجز أماكن يف املدارس قاطبة لكل عائلة مستضعفه ترغب يف تعلم أبنائها يف مدرسة ما .

• يحق لألهل اختيار املدرسة التي يرغبون ان يتعلم ابنهم فيها وذلك حسب املعاي� الوارده يف النرش .

• اذا اخرتتم مدرسة غ� املدرسة األم فسفرية ابنكم\ ابنتكم تقع عىل عاتقكم , البلدية ووزارة املعارف غ� ملزمÄ بنقل 

وتسف� ابنكم/ابنتكم . 

يرسنا ان نعلن عن بدء التسجيل للصوف األول وصفوف السابع للسنه الدراسية -2021 2020 

يبدأ التسجيل يوم 14/01/2021 – 15/02/2021

31/12/2015– 01/01/2015 Äيسجل لصفوف األول مواليد الفرتة الواقعة ب

لصفوف السابع :

يسجل لصفوف السابع من يتعلم يف الصف السادس للسنة الحالية 2020 – 2021
 https://www.sakhnin.muni.il

ماهية فتح مناطق التسجيل بشكل مراقب 
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يتم التسجيل عرب االنرتنت او يف  قسم الرتبية والتعليم – بلدية سخن
 ، كل حسب موقعه ومنطقه تسجيله . 

مالحظات :
1 -كل طالب تسجل لصف األول / السابع  ويتب
 لنا انه سجل يف منطقة غ� منطقة تسجيله لنا الحق  بإعادته ملنطقة 

تسجيله مع إخبار أهله بذلك . 

2 -عىل االهل احضار مستندات ووثائق طبية اذا كان الطالب يعا£ من ازمة صحية .

لمزيد من المعلومات أو اإلستفسار يرجى اإلتصال بالهاتف:

04-6787400
04-6787413
04-6787407
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