
 القواعد الواجب إتباعها في مدرستنا

تنطبق القواعد على المدرسة بأكملها ، أي في الفصول الدراسية والممرات وساحة المدرسة والكافتريا و صالة 

 الرياضة وما إلى ذلك

 كيف نتعامل مع بعضنا البعض 

عندما يتحدثون نتعامل مع بعضنا البعض كما نريد أن نُعامل. نحيي اآلخرين و نستمع لهم   

 نحن نحترم حق بعضنا البعض في أن نكون كما نحن عليه من اختالف آرائنا وقيمنا وخصائصنا 

 نحن ال نميز أو نضايق أو نسيء إلى بعضنا البعض ، على سبيل المثال ال نستخدم لغة مسيئة 

 نحن نعتني ببعضنا البعض وال نترك أحًدا وحيًدا

عض في المدرسة دون موافقة الطرف اآلخرال نلتقط صوراً أو نصور بعضنا الب   

 ننتظر دورنا في طابور قاعة الطعام 

 القواعد الواجب إتباعها في الصف 

 نصل في الوقت المحدد للدروس ومعنا ما نحتاجه ، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر المشحون 

 نركز في دروسنا 

الهواتف المحمولة ، أو ما إذا كان يمكن استخدامها في  نترك هواتفنا المحمولة مغلقة أو "صامتة". يقرر المعلم جمع 

 الدرس 

 نستخدم الكمبيوتر حسب تعليمات المعلم 

 نحافظ على الهدوء في المكتبة

 عدم الغش في االختبارات أو الواجبات المدرسية األخرى 

 ال نسبب اإلزعاج  في الممرات وال ندخل إلى حصص الطالب اآلخرين

كننا أن نأكل ونشرب في الفصول الدراسية يقرر المعلم متى وماذا يم  

على المدرسة  قواعد الحفاظ  

 نحن نهتم ببيئة المدرسة وال ندمرها. على سبيل المثال: الخربشة أو إلقاء القمامة في المدرسة أو في أرض المدرسة 

 نحن ال نلمس أو نأخذ أشياء بعضنا البعض دون طلب اإلذن 

رسة ، مثل أجهزة الكمبيوتر والكتب نتحمل مسؤولية الحفاظ على موارد المد  

 نترك الصف مرتبا فيما يتعلق بالكراسي والطاوالت

 إضافات وإيضاحات على القواعد المذكورة أعاله 

يجب أال يحدث أي نوع من الغش )مثل النسخ من اإلنترنت أو استعارة عمل صديق أو الغش في االمتحانات(. يعتبر أي 

المحمولة أثناء االمتحانات غًشا استخدام للهواتف   

 عواقب مخالفة القواعد أعاله 

 تتصرف المدرسة على أساس القاعدة التي تم مخالفتها. قد يشمل ذلك اإلجراءات التالية

 وفقًا لخطط العمل ، على سبيل المثال 



 في حالة االشتباه بتعاطي المخدرات 

 

التمييز في حالة التحرش أو المعاملة السيئة أو   

 وفقًا لقانون المدرسة الفصل الخامس 

 يجوز للمدير أو المعلم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطالب إذا لم يتم اتباع القواعد أعاله 

 

 يمكن أن يعني ذلك ، من بين أشياء أخرى ما يلي 

الحالية. يُشار إلى ذلك  قد يطلب منك معلمك تغيير سلوكك. قد يطردك المعلم من الفصل الدراسي لبقية جلسة التدريس 

 (الوقت على أنه غياب غير مبرر ويتم إبالغ الموجه )المنتور 

في حالة تكرار المخالفات أو استمرار السلوك غير الالئق ، قد يدعوك معلمك إلى اجتماع. إذا لم تكن قد بلغت السن  

 القانوني ، فستتواصل المدرسة أيًضا مع ولي أمرك 

المخالفات أو الجرائم األكثر خطورة ، يمكن لمدير المدرسة االتصال بك ، وإذا لم تكن قد بلغت السن  في حالة تكرار 

القانونية يمكن للوصي عليك حضور اجتماع. قد يشارك ممثلو صحة الطالب في التحقيق ، باإلضافة إلى المعلمين  

 والموجهين

 يمكن للمدير أن يقرر إعطائك تحذيًرا كتابيًا

فك عن الحضور إلى المدرسة كليًا أو جزئيًاقد تم إيقا  

 إذا كان ما فعلته مخالفًا للقانون السويدي )مثل السرقة والعنف والتهديد والتخريب( ، فستقوم المدرسة بإبالغ الشرطة عنك

 


