
 العقد السلوآي للتلميذ
 )12 إلى 6من الصف (

 
 

     
 الفصل  تاريخ الميالد  )ة(اسم التلميذ

 
  :وق التاليةأعرف أنه لدّي الحق

  
   والتعصب األعمى؛،، والتحّرش والمضايقةالتمييزآمنة وداعمة للتعليم، وخالية من سليمة أن أآون في بيئة  •
   إجراءات تأديبية؛اتخاذ إلىؤدي تقد التي  اتتصرفال وما هي ،أن أعرف ما هو السلوك المناسب •
   فيما يؤثر على تعليمي ورفاهيتي داخل المدرسة؛،في أمور متعلقة بسلوآي الطاقم المحترفينأن ُيقدم لي التوجيه من قبل أعضاء  •
 من إخراجيقد تؤدي إلى فصلي أو التي و ،أن يطبق القانون بشكل سليم في حال اتخاذ اإلجراءات التأديبية للمخالفات المزعومة ألنظمة المدرسة •

  .الفصل
 

  : ما يليأوافق على
 

  المحدد؛الوقتأن أحضر إلى المدرسة في  
 أن أحضر آل فصل من فصولي في وقت ابتداء الفصل المحدد، وأن أآون مستعدًا لبدء العمل؛ 
 المطلوبة لجميع الفصول؛ التكليفاتو لكافة المواد مستعدًاأن أآون  
  التعليمي؛المجتمعحترام لكل أعضاء أن أظهر اال 
  أو في مواقع البرامج؛،خارج المدرسة أو  سلمية، وأن أتجنب المشاجرة داخل قبطرأن أحل جميع الخالفات  
ك وأدر.  بإعطائي تعليمات أو يطلب مني طلبًا ماالطاقمعندما يقوم عضو من أعضاء وأن أآون متعاونًا  ،وبدون مجادلة أن أتصرف بكل احترام 

 على مثل ذلك الطلب؛ موافقًا  أآن في الوقت المناسب إذا لمما يشغلنيأنني سأعطى فرصة للتعبير ع
  ؛اآلخرين ممتلكات أن أحترمأن أتحمل مسؤولية الحفاظ على ممتلكاتي الشخصية و •
  ،الرفيعةذات الحماالت بلوزات ال  مناسبة وأن ال أرتدي أي نوع من المالبس المثيرة بما فيهامالبسأن أرتدي  •

  ؛ جدًاالتنانير القصيرة وأ القصيرة جدًا، الشورتات و أ،البلوزات التي تكشف البطنو أ 
امتنع عن استخدام اإلشارات، أن ، و")بندانا"مثل أوشحة أو عصب الرأس  (ةأن أمتنع عن لبس المالبس التي تحمل عالمات االنتماء إلى عصاب •

  حات الخاصة بأفراد العصابات؛، والحرآات، والمصافواألناشيدوالنداءات، 
  إلى المدرسة؛ مشروبات الكحوليةوال ، والعقاقير الممنوعة،أن أمتنع عن إحضار األسلحة، والمخدرات •
  ،"بيبر"مثل الهاتف المحمول، و الـ(في المدرسة   والفوضىاإلزعاجأن أمتنع عن إحضار ممتلكاتي الشخصية التي قد تسبب  •

  ؛ ")بيجر" و الـ
  ؛يمجتمع المدرسال أو رفاهية ، أو سالمة،في األمور التي تؤثر على صحةلمعلومات ا  في المدرسةالمسئولين أتبادل معأن  •
  رفة بشأن األمور المتعلقة بالمدرسة وأن أحرص على إعطائهم أية معلومات ترسل معي إلى البيت؛ والدّي أو أولياء أموري على معيأن أبق •

  .أن أتصرف بما تمليه المسؤولية بحسب ما تنص عليه الئحة حقوق ومسؤوليات التلميذ •

قواعد االنضباطاستلمت نسخة من  

  ط؛أن أتقيد بجميع أحكام قواعد االنضبا •

  
  . أوافق على أن أتقيد بقواعد السلوكو.  أفهم هذا العقدوأنا ،الئحة حقوق ومسؤوليات التلميذو  لقد

 

  
  

  : التوقيع   : التاريخ   :)ة(اسم التلميذ
 )ط واضحبخاآتب (  

 

 }باآلباءجزء خاص {
 

قواعد االنضباطنسخة من سلمت  ت  .وأفهم السلوك والتصرف المطلوب من طفلي ،الئحة حقوق ومسؤوليات التلميذ و لقد

عل
  .ي

  . التلميذ مع طفلي
  .عليم طفلي

 .ةالمدرسفي  قد يؤثر على قدرته في األداء ذي، والرفاهيته أو ، طفليتنبيه المدرسة في حال وجود أي تغيير ملحوظ في صحة •

 )ة( وليأو) ة(سم الوالد

  
ى مساعدة طفلي في التقّيد بهذه االتفاقية بواسطة   :أوافق 

رسمجتمع المدالمن أعضاء  مسالماًًوتشجيع طفلي على أن يكون عضوًا محترمًا  •
 قواعد االنضباط والئحة حقوق ومسؤوليات مضمونمناقشة •
االشتراك في أية مناقشات أو قرارات متعلقة بت •
  .حضور المواعيد المحددة مع طاقم المدرسة •
  .ومعلومات االتصال في حاالت الطوارئ حالية،التزويد المدرسة بأرقام الهواتف  •

 
 
  : التاريخ   : األمرا

 )بخط واضحأآتب (          

  : األمر)ة( وليأو) ة(قيع الوالد

             
 
 تو
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 ذالعقد السلوآي للتلمي
 )5 إلى الصف الروضةمن (

 
 

     
 الفصل  تاريخ الميالد   )ة(اسم التلميذ

 
  :وق التاليةأعرف أنه لدّي الحق

  
   والتعصب األعمى؛،، والتحّرش والمضايقةالتمييزآمنة خالية من سليمة أن أآون في مدرسة  •
  تأديبية؛ؤدي إلى إجراءات تقد التي  اتتصرفال وما هي ،أن أعرف ما هو السلوك الصحيح •
  على تعليمي ورفاهيتي في داخل المدرسة؛ر  بشأن سلوآي، وآيف يؤثالطاقمأعضاء أن ُيقدم لي التوجيه من قبل  •
   . من الفصلإخراجيقد تؤدي إلى فصلي أو أن يطبق القانون بشكل سليم في حالة مخالفتي ألنظمة المدرسة التي  •

 
  : ما يليأوافق على

  
   وأآون مستعدًا للقيام بأعمالي المدرسية؛، المحدد بمساعدة والدّيأن أحضر إلى المدرسة في الوقت •
  ستخدم لغة لطيفة ومهذبة؛أأن  •
  ؛ لآلخرين شخص ما واحترامة لالعتراف بمراعاة ومساعدالمجتمعيةوشترك في االجتماعات الفصلية  أأن •
  أن أحل الخالفات بطريقة سلمية وأعبر عن مشاعري بالكالم؛  •
  ؛ة وسليمة ومرتبةأن ألبس مالبس نظيف •
  أحترم ممتلكات اآلخرين؛أن أن أحرص على االعتناء بممتلكاتي الشخصية و •
  ؛آل يوم  تعلمته في المدرسةبما والدّيأن أخبر  •
  ؛أو أولياء أمريأن أآمل واجباتي آل يوم وأعرضها على والدي  •
  .أن أتقيد بأحكام قواعد االنضباط •

  
 .قيد بتعاليم هذا االتفاقأتوف ناقشت هذا الموضوع مع والدّي وسلقد 
  
  

   : التاريخ   : التوقيع   :)ة(اسم التلميذ
 )بخط واضحاآتب (  

 

 }باآلباءجزء خاص {
 

 .وأفهم السلوك والتصرف المطلوب من طفلي ،الئحة حقوق ومسؤوليات التلميذ و قواعد االنضباطاستلمت نسخة من لقد 
 

  . قرأت هذه االتفاقية وسأنفذ المسؤوليات التالية قدر استطاعتي لقد.ه في المدرسةأفهم بأن مشارآتي في تعليم طفلي سيساعد في نجاح
  
  .يمجتمع المدرسالمن أعضاء  مسالمُاوأن أشجع طفلي على أن يكون عضوًا محترمًا  •
  . والئحة حقوق ومسؤوليات التلميذ مع طفلي،أن أناقش قواعد االنضباط •
  .رامج الفصل وأية نشاطات أخرى يشترك فيها طفليأن أشترك في اللقاءات الخاصة باآلباء، وب •
  .أن أحرص على أن يصل طفلي إلى المدرسة آل يوم في الوقت المحدد •
  .أن أقدم مكانًا هادئًا لطفلي ليقوم بواجباته •
  . دقيقة آل يوم في المطالعة والقراءة معه15أن أقضي مع طفلي ما ال يقل عن  •
  .اليوم الدراسي اللخ تجاربهيتكلم عن وهو أن أستمع لطفلي  •
  .ومعلومات االتصال في حاالت الطوارئ حالية،الأن أزّود المدرسة بأرقام الهواتف  •
 .في المدرسة قد يؤثر على قدرته في األداء ، والذيهترفاهي أو ، طفليأن أنّبه المدرسة في حال وجود أي تغيير ملحوظ في صحة •
 
 

  : التاريخ    : األمر)ة( وليأو) ة(اسم الوالد
 )بخط واضحأآتب (                        

 
   : األمر)ة( وليأو) ة(توقيع الوالد
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