قواعد السلوك الواجب اتباعها في اليوم المدرسي

التدابير التي سيتم اتخاذها في حال
وقوع انتهاكات لقواعد السلوك المدرسي

وفقا ً لما نصت عليه تشريعات والية هيسن يُحظر التدخين على
أرض المدرسة و في داخل المدرسة أيضا ً.

ينص قانون المدارس في والية هي سن على اتخاذ التدابير التالية لدى
وقوع انتهاكات لقواعد السلوك المدرسي:

ال يُسمح باستخدام األجهزة ال ُم صدرة لألصوات الموسيقية من
أي نوع ،واليُسمح كذلك باستخدام الهواتف المحمولة اعتبار اً
من بدء الحصة التدريسة لغاية انتهائها (ويشمل المنع أيض ا ً
فترات الفواصل واإلستراحات).

تدابير تربوية :

يُمكن للتلميذات والتالميذ التحرك بحرية في ساحة المدرسة قبل
بدء الحصة التدريسية.
نحن ملتزمون بالحفاظ على النظافة والنظام ضمن مبنى
المدرسة ،في كامل حرم المدرسة وفي طريقنا إلى المدرسة.
يتوجب التخ لص من النفايات في الحاويات المناسبة
والمخصصة لذلك.
يُحظر البصق.
نحن نحافظ على المساحات الخضراء الموجودة في حرم
المدرسة.

إجراء محادثات مع التلميذة  /التلميذ
توجيه لوم شفهي أو خطي
تكليف التلميذة أو التلميذ بواجبات خاصة ,وربما في سياق "البقاء
في المدرسة لفترات أطول",
على سيل المثال:
 إعادة كتابة قواعد السلوك المدرسية من أجل استيعاب وفهم
المحتوى
 القيام بالواجبات والخدمات اإلجتماعية
 حضور ندوات التحكيم وفض النزاعات
المصادرة المؤقتة لألشياء والحاجيات التي من شأنها أن تتعارض أو
أن تُعطل سير الحصة الدراسية أو سير النظام في المدرسة.
تدابير تأديبية :
اإلستبعاد من التعليم للفترة المتبقية من اليوم الدراسي

يُحظر مغادرة حرم المدرسة بدون تكليف  /إذن خاص أثناء
الفترة الصباحية المدرسية.
أثناء انتظار الحافلة المدرسية سنقوم بالوقوف بانتظام في نسق
متتالي في مكان التجمع وراء الخط األحمر .إن إبداء الحرص
الكبير واحترام النظام هو ضروري جدا ً .اليُسمح بالتزاحم
والتدافع .يجب اتباع تعليمات سائق الحافلة المدرسية.

اإلستبعاد من الصفوف الخاصة أو من الفعاليات المدرسية
التهديد باإلحالة إلى صف موازي
اإلحالة إلى صف موازي
التهديد باإلحالة إلى مدرسة أخرى
اإلحالة إلى مدرسة أخرى

قواعد السلوك المدرسي

مقدمة تمهيدية

التعامل مع بعضنا البعض

السلوك الواجب اتباعه في فترات اإلستراحات
والفراغ

نحن ،التلميذات والتالميذ وأولياء األمور والكادر التعليمي في
مدرسة فون-جالين قد وجدنا هنا قواعد للحياة والعمل المشترك.

سوف يتم اإل متناع عن استخدام كافة أشكال العنف الجسدي
والنفسي.

تم تصميم هذه القواعد من أجل مساعدتنا على تكوين بيئة تعلم
قائمة على الثقة والمودة.

إن استراحة الخمس دقائق هي مخصصة فقط من أجل تغيير
الصفوف المدرسية والذهاب إلى المرحاض ومن أجل
التحضير للحصة التدريسية التالية.

نحترم بعصنا البعض ونحافظ على لهجة ودية في التعامل مع
اآلخرين.

من أجل أن يتمكن الجميع من الشعور بالراحة ،سوف نقوم
جميعا ً بالتعامل مع بعضنا البعض بروح المساعدة والمراعاة
والصدق مع بعضنا البعض.

نحرص ونحافظ على الملكية الخاصة والمشتركة.

نحن ندرك بأننا سنتمكن من تحقيق درجات جيدة فقط عندما
نكون مستعدين للعمل الدؤوب والشاق.
إن الحرية هي مهمة لكن هذا اليعني أن يفعل كل شخص
مايريده ,نحن نحترم بعضنا البعض ونتعامل بمنتهى الحذر
والعناية مع األشياء الموكولة إلينا.
نحن متفقون على أن لدينا ليس فقط حقوقا ً بل توجد أيض ا ً
إلتزامات ملقاة على عاتقنا .لذلك فإننا ملتزمون بالتقيد بالقواعد
ال ُمبينة في الصفحات التالية بحذافيرها.

السلوك داخل الحصة التدريسية
يجب علينا أن نتواجد في الحصة التدريسية في الوقت المحدد وأن
نكون مستعدين جيدا ً.
في حال الغياب أو في حال المشاركة غير النشطة في الحصة
التدريسية سوف يتوجب علينا مبدئيا ً تبرير ذلك في رسالة إعتذار
خطية إلى أهالينا .إذا توجب علينا ألسباب صحية التغيب عن
حضور امتحان ,فسوف يكون هناك حاجة لتقديم شهادة طبية من
أجل تبرير الغياب.
يتوجب علينا اإلمتناع عن التشويش على سير الحصة الدرسية.
يحظر مضغ العلكة أثناء الحصة الدرسية.
سوف نقوم سويا ً بالتعاون مع معلم  /معلمة الصف بإعطاء أنفسنا
نظاما ً داخلي ا ً للصفوف المدرسية في سياق القواعد الناظمة للسلوك
داخل المدرسة وسوف نقوم بتشكيل قاعتنا.
المعلم  /المعلمة هما آخر شخص يغادر قاعة الصف.

عند بدء اإلستراحة الطويلة سوف نقوم بمغادرة مبنى
ال مدرسة والتوجه إلى األماكن المخصصة لقضاء اإلستراحة.
لكن هذه الينطبق على حاالت "اإلستراحة أثناء هطول
االمطار" أو في حالة الطقس البارد جدا ً.
يمكن استخدام أماكن ممارسة الرياضة فقط بعد الحصول
على موافقة الهيئة المشرفة على فواصل اإلستراحة.
التلميذات والتالميذ الذي يأتون من األماكن السفلى ,اليجوز
لهم أن يدخلوا ويبحثوا في قاعات الصفوف عند بدء فترات
اإلستراحة الطويلة.
يُسمح بممارسة ألعاب الحركة في فواصل اإلستراحة وذلك
في أماكن قضاء اإلستراحة ,بشرط عدم تعرض أحدهم
للمضايقة والخطر.
يُسمح باألكل والشرب فقط في المساحة ال ُمتاحة في األسفل
وفي فناء ساحة المدرسة
نظرا ً لمخاطر اإلصابة بجروح فإنه يُحظر رمي كرات الثلج
ومخاريط الصنوبر وأشياء مماثلة.

