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الطالب األعزاء

الموضوع :تعليمات حول امتحانات البجروت

قامت وزارة المعارف بنشر تعليماتها حول امتحانات البجروت للعام الدراسي :2022-2021
 على الطالب التواجد في المدرسة نصف ساعة قبل موعد االمتحان. على الطالب التواجد في غرفة االمتحان ربع ساعة قبل موعد االمتحان. يمنع دخول أي طالب منعا باتا الى غرفة االمتحان بعد الوقت المحدد مهما كان السبب ,عندها سيضطر الطالبللتقدم لالمتحان في موعد الصيف.
 على كل طالب احضار بطاقة هويته أو جواز سفر لضمان التقدّم لالمتحان. الدخول الى المدرسة مع كمامة. على الطالب تسليم الهاتف النقال والساعة الذكية قبل بداية االمتحان -في مدخل المدرسة. في حال الحظ المراقب وجود هاتف نقال أو ساعة ذكية بحوزة الطالب ,حتى لو لم يقم باستعمالهم ,سيتممعاقبة الطالب بإلغاء امتحانه من قبل المراقب (חשד משגיח) .في هذه الحالة سيمنع الطالب من التقدم
لالمتحان لموعدين متتاليين مما سيؤ ّخر حصول الطالب على شهادة البجروت.
 في حال اكتشف مصلح البجروت استعمال هاتف نقال أو ساعة ذكية في االمتحان ستتم معاقبة الطالب بإلغاءاالمتحان من قبل المصلح (חשד מעריך) .في هذه الحالة أيضا سيمنع الطالب من التقدم لالمتحان لموعدين
متتاليين مما سيؤ ّخر حصول الطالب على شهادة البجروت.
 الجلوس في غرفة االمتحان يتم حسب الخارطة المرفقة للمراقب. ال يحق للطالب الغاء امتحانه بعد أن استلم نموذج االمتحان من قبل المراقب بعد أن استلم نموذج االمتحان. ممنوع اخراج نموذج االمتحان من غرفة االمتحان قبل نهاية مدته. على الطالب التواجد في غرفة االمتحان المحددة له في لوحة اإلعالنات وال يحق له الدخول الى غرفة أخرى. على الطالب االستماع لتعليمات المراقب وعدم مخالفة األنظمة المتبعة لضمان تسيير االمتحان بصورةصحيحة ومريحة.
 التقدم المتحان البجروت مشروط بالتقدم المتحان الدبلوم في كل موعد.نتمنى النجاح لجميع طالبنا
باحترام
إدارة المدرسة

