
القواعد السلوكية للتالميذ

معلومات لألهل أو مقّدمي الرعاية وللتالميذ

تحرص مدارس NSW الحكومية عىل توفري بيئة تعلّم آمنة وداعمة تلبي احتياجات الجميع. إننا 
نعلّم التالميذ عىل مامرسة السلوكيات ذات األهمية لدينا ونعمل كقدوة حسنة لهم.

يف مدارس NSW  الحكومية يُتوقَّع من التالميذ ما ييل:
احرتام التالميذ اآلخرين ومدرّسيهم وموظفي املدرسة وأفراد مجتمع املدرسة. ∙
اتباع قواعد املدرسة والصف وتعليامت مدرسيهم. ∙
بذل أقىص جهد لتحقيق أعىل مستوى درايس. ∙
 احرتام جميع أفراد مجتمع املدرسة وإظهار االحرتام والكياسة تجاه التالميذ واملدرسني وأفراد مجتمع  ∙

املدرسة. 
حل النزاعات باحرتام وهدوء وعىل نحو مالئم. ∙
التقيّد بنظام الزّي املدريس أو قواعد اللباس الخاص باملدرسة. ∙
املواظبة عىل الدوام املدريس كل يوم )إال إذا كان هناك عذر قانوين(. ∙
احرتام جميع املمتلكات. ∙
عدم الترصف بعنف أو جلب أسلحة أو أدوات قتالية أو مخدرات ممنوعة أو كحول أو تبغ إىل مدرستنا. ∙
 عدم مشاكسة )مامرسة التنمري والبلطجة( أو مضايقة أو تخويف أي شخص أو التمييز ضد أي شخص يف  ∙

مدارسنا. 

تتخذ املدارس إجراءات صارمة بحق أي شخص يترصف بشكل مؤذ وميسء للذات ولآلخرين أو يعيق إنجاز 
مستوى تعليمي ودرايس رفيع.
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خدمة الرتجمة الهاتفية

إذا شئت بحث مضمون هذه الوثيقة مع املدير وكنت تحتاج إىل مساعدة يف اللغة اإلنكليزية، فريجى االتصال 
بخدمة الرتجمة الهاتفية عىل الرقم 450 131 وأخربهم باللغة التي تريدها واطلب من موظف الخدمة االتصال 
باملدرسة نيابًة عنك. سوف يؤّمن لك املوظف مرتجامً عىل الخط ملساعدتك يف محادثتك؛ وهذه الخدمة مجانية.



القواعد السلوكية للتالميذ: الترصفات

يحتّل تعزيز عملية التعلم وتأمني العافية واألمان لجميع تالميذ مدارس NSW الحكومية املقام األول لدى 
    .Department of Education

وإلنجاز ذلك، نطبّق مقاربتّي التعليم والتعلّم دعامً لتنمية املهارات التي يحتاجها التالميذ واستيفاء معايرينا العالية 
للسلوك املتّسم باالحرتام واألمان واملشاركة. 

االحرتام 
معاملة الفرد لآلخر بكرامة. ∙
التكلم والترصف بلطف وكياسة.  ∙
التعاون مع اآلخرين. ∙
بناء عالقات إيجابية وعالقات احرتام والتفكري بتأثري الترصفات عىل العالقات قبل القيام بها. ∙
تقدير واحرتام اهتاممات اآلخرين وقدراتهم وثقافاتهم. ∙
ارتداء مالبس الئقة والتقيّد بالزي املدريس أو قواعد اللباس املدريس. ∙
الحرص عىل املمتلكات.  ∙

األمان
التقيد بقواعد السلوك والترصف الخاصة بالدائرة و/أو املدرسة و/أو الصف والعمل كقدوة لهذه القواعد.  ∙
التفاوض عىل حل النزاعات مع لحظ مشاعر اآلخرين. ∙
ل املسؤولية تجاه السلوك واألعامل الشخصية.  ∙ تحمُّ
الحرص عىل السالمة الذاتية وعىل سالمة اآلخرين. ∙
االبتعاد عن مامرسة السلوك الخطر وتشجيع اآلخرين عىل ذلك.  ∙

املشاركة
املواظبة عىل الدوام املدريس كل يوم )إال إذا كان هناك عذر قانوين(. ∙
الوصول إىل املدرسة والصف يف الوقت املحدد.  ∙
االستعداد والجهوزية لكل درس.  ∙
املشاركة بإيجابية يف عملية التعلّم.  ∙
التصميم عىل إنجاز أعىل معايري التعلّم وبذل الجهد لتحقيق ذلك. ∙

يستخدم املدير وموظفي املدرسة حكمهم املهني لضبط النظام وتوفري بيئة تعلّم آمنة وداعمة تلبي االحتياجات 
واملتطلبات. وتوفر الدائرة للمديرين وموظفيهم إطار عمل للنظام املطلوب منهم اتباعه وموارد، كالنرشات القانونية 

مثالً، ومجاالً للحصول عىل نصائح من متخصصني، وإرشادات مهنية تساعدهم يف إصدار أحكامهم كموظفني لدى 
الدائرة. ومن هذا املنطلق تساند حكومة NSW وDepartment of Education سلطة املديرين وموظفي املدرسة 

وأحكامهم عىل املستوى املحيل. 
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