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 (12إلى  6)للصفوف من العقد السلوكي للتلميذ  

      

 الفصل تاريخ الميالد اسم التلميذ)ة(

 أعلم أنني أتمتع بالحقوق التالية:

  والتعصب؛أن أتواجد في بيئة تعليمية آمنة وداعمة، خالية من التمييز والتحرش 

 أن أعرف ما هو السلوك المناسب وما هي السلوكيات التي قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية؛ 

  أن أحصل على اإلرشاد التوجيهي من قبل الموظفين المحترفين في قضايا متعلقة بسلوكي الذي يؤثر على تعليمي ورفاهيتي في

 المدرسة؛

 الة التعرض إلجراء تأديبي بسبب مخالفة قوانين المدرسة والتي قد تسفر عن توقيفي أن يتم تزويدي باإلجراءات القانونية المتبعة في ح

 أو إبعادي من الفصل.

 أوافق على ما يلي:

 الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد؛ 

 التواجد في كل حصة في الموعد المحدد لبدئها، وأنا مستعد للعمل؛ 

  لجميع الحصص؛تحضير جميع المستلزمات والتكليفات المطلوبة 

 إظهار االحترام لجميع أعضاء المجتمع التعليمي؛ 

  حل النزاعات سلمياً، وتجنب الشجار في داخل ومخارج المدرسة أو في مواقع البرامج؛ 

  التحلي بسلوك محترم، بدون مناقشات، والتعاون عندما يقوم أحد أعضاء الطاقم المدرسي بإعطاء توجيهات أو طلبات. وأنا أفهم أنه

 ف تتاح لي الفرصة للتعبير عن رأيي في الوقت المناسب إذا كنت ال أوافق على الطلب؛سو

 أن أحافظ على متعلقاتي الشخصية وأن أحترم ممتلكات اآلخرين؛ 

  ،أن ألتزم بالمبادئ التوجيهية الموضوعة المتعلقة بالزي واألنشطة في صالة األلعاب الرياضية بالمدرسة، وفصول التربية البدنية

 لمختبرات والورش؛وا

  التعبير عن نفسي من خالل المحادثة، والكتابة وغيرهما من وسائل التعبير، بما في ذلك التعبير اإللكتروني بأساليب تعزز التعاون وال

 تشوش على العملية التعليمية؛

 االمتناع عن إحضار األسلحة والمخدرات الممنوعة واألدوية الممنوعة والكحول إلى المدرسة؛ 

 أحضر معي إلى المدرسة إال الممتلكات الشخصية التي تكون آمنة وال تشوش على بيئة التعلم؛ أال 

 مشاركة المعلومات التي قد تؤثر على الصحة أو األمن والسالمة أو رفاهية المجتمع المدرسي مع المسؤولين بالمدرسة؛ 

  بالمدرسة، والتأكد من إطالعهم على جميع المعلومات المرسلة من إبقاء الوالد)ة( / ولي)ة( األمر على إطالع على األمور المتعلقة

 المدرسة؛

 اتباع جميع قواعد مدونة قواعد االنضباط؛ 

 .التصرف بمسؤولية كما هو مذكور في الئحة حقوق التلميذ ومسؤولياته 

 اق. أوافق على إتباع قواعد السلوك.وأفهم هذا الميث ،مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق التلميذ ومسؤولياتهلقد تسلمت نسخة من 

      

 التاريخ التوقيع )الرجاء الكتابة بخط واضح(االسم 

  

 }قسم اآلباء{

 وأفهم السلوكيات المطلوبة من طفلي. ،مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق التلميذ ومسؤولياتهلقد تسلمت نسخة من 

 عن طريق: وأوافق على مساعدة طفلي على االلتزام بهذا االتفاق

 تشجيع طفلي على أن يكون عضواً محترماً وودوداً في المجتمع المدرسي 

 مناقشة مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق التلميذ ومسئولياته مع طفلي 

 المشاركة في المناقشات والقرارات المتعلقة بتعليم طفلي 

 حضور اللقاءات المجدولة من طاقم المدرسة 

  هاتفي السارية وبمعلومات االتصال في حالة الطوارئتزويد المدرسة بأرقام 

 .إخطار المدرسة في حالة حدوث تغييرات كبيرة في صحة الطفل أو حالته العامة، والتي قد تؤثر على قدراته األدائية في المدرسة 

      

  لتاريخا توقيع الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر )الرجاء الكتابة بخط واضح(اسم الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر 
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 )للصفوف من الروضة إلى الخامس( العقد السلوكي للتلميذ

      

 الفصل تاريخ الميالد اسم التلميذ)ة(

 أعلم أنني أتمتع بالحقوق التالية:

 أن أتعلم في مدرسة آمنة، خالية من التمييز والتحرش والتعصب األعمى؛ 

  تؤدي إلى إجراءات تأديبية؛أن أعرف ما هو السلوك المناسب وما هي السلوكيات التي قد 

 أن أحصل على التوجيه من طاقم العمل حول سلوكياتي وكيف أنها تؤثر على تعليمي ورفاهيتي في المدرسة؛ 

 .أن أعامل طبقاً لإلجراءات القانونية عندما أخالف قواعد المدرسة، مما قد يؤدي إلى توقيفي أو ابعادي من الفصل 

 أوافق على ما يلي:

 مدرسة في الوقت المحدد بمساعدة والدي، وأنا جاهز للعمل؛الحضور إلى ال 

 أن أستخدم لغة حريصة ومؤدبة؛ 

 أن أحترم كرامة اآلخرين والمساواة معهم، وأن ابتعد عن التصرف الناكر  لحقوق اآلخرين أو المعتدي عليها؛ 

 أن أحل النزاعات سلمياً وأن أعبر عن مشاعري بالكلمات؛ 

 منة ومهندمة؛أن أرتدي مالبس نظيفة وآ 

 أن أحافظ على متعلقاتي الشخصية وأن أحترم ممتلكات اآلخرين؛ 

 أن أخبر والدي بما تعلمته في المدرسة كل يوم؛ 

 أن أكمل واجباتي المدرسية يومياً وأن أعرضها على الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر؛ 

 .أن اتبع مدونة قواعد االنضباط 

 لقد ناقشت هذا الميثاق مع والدي وسوف ألتزم بهذا االتفاق. 

      

 التاريخ التوقيع )الرجاء الكتابة بخط واضح(االسم 

  

 }قسم اآلباء{

 وأفهم السلوكيات المطلوبة من طفلي. ،مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق التلميذ ومسؤولياتهلقد تسلمت نسخة من 

 طفلي ستساعده على النجاح في المدرسة. لقد قرأت اهذا االتفاق وسأضطلع بالمسؤوليات التالية بأقصى قدراتي.أدرك أن مشاركتي في تعليم 

 .أن أشجع طفلي على أن يكون عضواً محترماً وودوداً في المجتمع المدرسي 

  مع طفلي. مدونة قواعد االنضباط والئحة حقوق التلميذ ومسئولياتهأن أناقش 

  اجتماعات اآلباء، وبرامج الفصل، واألنشطة األخرى التي يشارك فيها طفلي.أن أشارك في 

 .أن أتأكد من أن طفلي يصل إلى المدرسة يومياً في الموعد المحدد 

 .أن أوفر مكاناً هادئاً لطفلي لعمل واجباته المنزلية 

  دقيقة للقراءة مع طفلي. 15أن أقضي كل يوم على األقل 

 وي تجربته المدرسية.أن أستمع إلى طفلي وهو ير 

 .أن أزود المدرسة بأرقام هاتفي السارية وبمعلومات االتصال في حالة الطوارئ 

 .أن أخطر المدرسة في حالة حدوث تغييرات كبيرة في صحة الطفل أو حالته العامة، والتي قد تؤثر على قدراته األدائية في المدرسة 

      

 التاريخ توقيع الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر  الكتابة بخط واضح()الرجاء اسم الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر 


