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 المدرسة االبتدائیة .................. ، منظمة مساھمة عامة  
  مكتب مسجل في ......................

 

  قواعد التنظیم 
 

  أنظمة المدارس
 

 
 

 حقوق وإلتزامات التالمیذ .1
 

 
 للتالمیذ الحق في:

 
 

  والجسدیة.التعلیم ، وتطویر الشخصیة وفقا لمواھبھم ، والقدرات الفكریة 
 
  في شكل مناسب ال یتعارض مع مبادئ اللیاقة، ویعبر عن آرائھم وتعلیقاتھم على جمیع األحداث المدرسیة ؛ یجب التعبیر عن ھذا الرأي

 بشكل مناسب ، ویجب إبداء االھتمام الواجب لھذا الرأي ؛
 
 أن یكون تحت الحمایة ضد التعصب والعداء والعنف ؛ 

  
   ضد الظواھر المرضیة االجتماعیة ؛أن یكون تحت الحمایة 

  
 .الدراسة في بیئة صحیة 

 
 الراحة و الراحة 

  
 توفیر المعلومات عن تقدم ونتائج تعلیمھم ؛ 

  
 المساعدة االستشاریة للمدرسة في األمور المتعلقة بالتعلیم ؛ 

 
  و لدیھ أي مشاكل ؛إذا كان الطفل یشعر بأي إزعاج أ -طلب المساعدة أو المشورة من أي من موظفي المدرسة 

 
 لتحدث إنشاء ھیئات التالمیذ الذاتیة الحكم الخاصة بالتالمیذ (الحكم الذاتي للتالمیذ) ، للتصویت واالنتخاب لھذه الھیئات ، والعمل فیھا وا

 مع مدیر المدرسة من خاللھم ، ویجب على مدیر المدرسة مراعاة اآلراء والتعلیقات من ھذه الھیئات ذاتیة الحكم.
 

 
 التالمیذ ملتزمون بـ :

 
 

 وجیھیة التقید باللوائح المدرسیة ، ال سیما قواعد الفصول الدراسیة الفنیة وقواعد النادي المدرسي والمقاصف المدرسیة واللوائح والمبادئ الت
رسة المباني (مثل حلقات لحمایة الصحة والسالمة ، لیس فقط في المدرسة ولكن أیًضا في جمیع المناسبات المدرسیة التي تقام خارج المد

 التدریب ، والرحالت ، والدورات الریاضیة ، والمسابقات ، واألولمبیاد ، وما إلى ذلك) ؛
 
 على الذھاب إلى المدرسة أو مرافق المدرسة والتعلم بشكل صحیح ؛ 

 
 اتباع تعلیمات أعضاء ھیئة التدریس وموظفي المدرسة اآلخرین ؛ 
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  شكل من األشكال ، وفي حالة حدوث انتھاك خطیر للوائح المدرسة ، یمكن تعلیم التلمیذ بشكل فردي ؛عدم تعكیر صفو الفصل بأي 
 
  ، معاملة الكتب المدرسیة والمساعدات المدرسیة بلطف ، للحفاظ على مكانھا ، وفصولھا والمناطق أخرى من المدرسة نظیفة ومرتبة

 لحمایة الملكیة من األضرار؛
 
 ك في المدرسة ، وتلتزم بمبادئ السلوك الجید (یُنظر دائًما إلى الھجمات البدنیة اللفظیة والمقصودة ضد زمالء ال تضر بأشیاء زمالئ

 الدراسة والعاملین بالمدرسة على أنھا انتھاك خطیر لاللتزامات ، والتي سیتم التعامل معھا بدرجة منخفضة للسلوك )؛
 
 ر والتنمر عبر اإلنترنت والتمییز وغیره من الظواھر االجتماعیة المرضیة أو منعھ ؛إبالغ معلم الصف أو إدارة المدرسة بحدوث التنم 

 
 ي أن یحملوا معھم جمیع الكتب المدرسیة والوسائل المساعدة واإلمدادات المدرسیة التي یطلبھا المعلمون في ذلك الیوم وفقاً للجدول الزمن 

 
 أن تتسّبب في اإلصابة ، وتعرض الصحة أو التنشئة األخالقّیة لألطفال والشباب  عدم جلب أشیاء مدرسّیة ال عالقة لھا بالفصول ویمكن

، للخطر (مثل الھاتف المحمول ، الكمبیوتر اللوحي ، الكمبیوتر المحمول ، اإللكترونیات المحمولة ، الوالعات ، األلعاب الناریة ، إلخ) 
مثل األغراض الثمینة ، والمبالغ العالیة من المال ، إلخ. في حالة ) SEPسي (أشیاء ال عالقة لھا بالفصول في إطار برنامج التعلیم المدر

ند منح الممثل القانوني للتلمیذ لطفلة اإلذن بحمل الھاتف المحمول ، أو غیرھا من معدات االتصال أو التسجیل (یشار إلیھا فیما بعد بـ "ب
 الحقیبة؛ شخصي") یجب على التلمیذ أن یغلق البند الشخصي ویتم حفظة في

 
 .یضع التالمیذ عناصرھم الشخصیة في خزائنھم الشخصیة ، والتي یجب أن تكون مقفلة بشكل صحیح 

 
إذا لم یتم قفل خزائنھم الشخصیة بشكل صحیح ، فیجب على التالمیذ االحتفاظ بموادھم الشخصیة علیھم في الحال حتى یتمكنوا من العنایة  

 بھا.
 
 الثمینة أو مبالغ أكبر من المال إلى حیازة سكرتاریة المدرسة ؛یجوز للتلمیذ تمریر األشیاء  
 
  ال تكون المدرسة مسؤولة عن المواد الشخصیة التي ال عالقة لھا بالدروس ، وأي ضیاع أو تلف أو سرقة لألشیاء الشخصیة للتالمیذ یتم

 القانون ؛ التعامل معھ من قبل الممثل القانوني للتلمیذ مع شركة التأمین أو ھیئات تطبیق
 
  إذا انتھك التلمیذ حظر استخدام المواد الشخصیة أثناء الفصول الدراسیة ، فعلیھ أن یغلق جھاز االتصال فوًرا بناًء على طلب العامل

 التربوي ویسلم الغرض إلى مكتب العامل التربوي.
 
 عھ ووضعھ إلزامیا في حقیبتھ.قبل نھایة الدرس ، سیتلقى التلمید تعلیمات  من قبل المعلم بإستعادة الغرض ووض 
 
 المتثال یعتبر عدم االمتثال لتعلیمات العامل التربوي انتھاًكا خطیًرا للنظام األساسي للمدرسة ، حیث یُلزم التلمیذ وفقًا لقانون التعلیم با

 ائح المدرسیة أو القواعد الداخلیة للمدرسة.لتعلیمات العاملین التربویین في المدارس والمرافق المدرسیة الصادرة وفقًا اللوائح القانونیة واللو
 یكتب المعلم ھذه الوقائع في سجل تسجیل التالمیذ ویبلغ بشكل واضح الممثل القانوني (عبر الھاتف والبرید اإللكتروني). 
 ة ؛سیتم التعامل مع انتھاك ھذه الالئحة وعدم االمتثال لتعلیمات الموظف التربوي وفقاً ألحكام الالئحة المدرسی 
 
  عند استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ، یجب أن یتصرف التالمیذ بمسؤولیة ، وأن یتعاونوا مع المعلم والموظفین اآلخرین في

المدرسة في حمایة بیانات المدرسة ونظم المعلومات من الفیروسات أو الوصول غیر المصرح بھ أو التلف أو الفقد أو سوء االستخدام أو 
؛ یلتزم جمیع التالمیذ باستخدام نظام الكمبیوتر المدرسي بشكل قانوني وأخالقي ، أو استخدام األجھزة النقالة للتعلیم ، أو إنشاء السرقة 

 صور أو مقاطع فیدیو في مبنى المدرسة فقط بإذن من المعلم أو إدارة المدرسة ؛
 
 وا كتاب سجل التلمیذ للمعلم ؛أن یكونوا جاھزین في الوقت المناسب للفصول الدراسیة ، وأن یقدم 

 

  اللحاق على الفور بالخطة الدراسیة بعد عودتھ إلى المدرسة بعد المرض ؛ یمكن للتالمیذ استخدام التشاور المتفق علیھ مع المعلم لھذا
 الغرض ؛
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 االدمان ؛ كما یحظر حجز لحمایة صحتھم وزمالئھم في الصف ؛ یحظر التدخین وشرب المشروبات الكحولیة واستخدام المواد الضارة و
 أو توزیع أي مواد تسبب االدمان في المدرسة أو في المناسبات التي تنظمھا المدرسة ؛

 
  عدم جلب أي مواد خطرة أو صحیة أو تھدد الحیاة إلى المدرسة ، مثل األسلحة والمتفجرات واأللعاب الناریة وغیرھا من المواد المماثلة

 ل ویمكن أن تعرض صحة وسالمة التلمیذ أو سالمة األشخاص اآلخرین للخطر .، التي ال ترتبط مباشرة بالفصو
 
  یجب اإلبالغ عن أي إصابات تحدث فیما یتعلق باألنشطة المدرسیة إلى المعلم أو معلم الصف أو أي موظف آخر في المدرسة دون تأخیر؛

 أي حاالت یتم اإلبالغ عنھا الحقًا لن تقبلھا المدرسة ؛
 
  الكتب المدرسیة والمساعدات المدرسیة وممتلكات المدرسة بعنایة ؛ في حالة الضرر المتعمد بالممتلكات ، سیطلب من الممثل معاملة

 القانوني للتلمیذ تقدیم تعویض مالي أو تعویض آخر ؛
 
 واعد الصحیة ، وارتداء األحذیة الذھاب إلى المدرسة بالشكل المناسب ، في الوقت المناسب وارتداء المالبس المناسبة ، وااللتزام بالق

المناسبة بنعل غیر ملون ، غیر األحذیة الریاضیة ، وترك المالبس والقبعات في غرفة المالبس ، وعدم ارتداء المالبس واالكسسوارات 
 التي تعزز التمییز العنصري ، أو تعبر عن مواقف تشیر إلى المخاطر أو السلوك المتطرف ؛

 
 ن إذن أثناء الفصول الصباحیة و بعد الظھر. یبقى التالمیذ في المدرسة فقط بإذن من المعلمین وبإشرافھم ؛مغادرة مبنى المدرسة دو 

 
  ال سیما االعتداءات الجسدیة المتكررة واللفظیة المتعمدة من قبل تلمیذ أو طالب نحو المدرسة أو موظفي المنشأة

 في ھذا القانون.المدرسیة تعتبر خرقًا جدیًا لاللتزامات المنصوص علیھا 
 

إذا ارتكب أي تلمیذ أو طالب مثل ھذا الفعل ، یقوم مدیر المدرسة بإخطار ھیئة الحمایة االجتماعیة والقانونیة 
 لألطفال (في حالة القاصرین) أو مكتب المدعي العام (في حالة البالغین) من خالل ما یلي: یوم عمل بعد تعلمھ ؛

 
 

بااللتزامات المنصوص علیھا في ھذه اللوائح ، یجوز فرض التدابیر التعلیمیة التالیة على التلمیذ وفقًا لخطورة االنتھاك: تحذیر في حالة اإلخالل 
 ) .HRوتوبیخ مدیر المدرسة () ، CTRوتوبیخ معلم الفصل () ، CTAمعلم الصف (

 
 الربع).یمكن فرض التدابیر التعلیمیة مرارا وتكرارا في فترة تصنیف واحدة ( 
 
 یجب على المدرسة إخطار الطالب وممثلھ القانوني على الفور بالتوجیھ أو التوبیخ وأسبابھ بطریقة واضحة وتسجیلھما في وثائق المدرسة. 
 
 قواعد منح التوصیات وغیرھا من المكافآت والتحذیرات والتوبیخات ھي جزء من اللوائح المدرسیة كمرفق لقواعد التصنیف. 
 

 
 زامات الممثلین القانونیینحقوق والت .2

 

 الممثل القانوني ھو شریك للمدرسة في العمل التربوي للمدرسة.
 
 وال یمكن االستغناء عن دوره ، ولھ الحق في االطالع على جمیع الحقائق التي تؤثر على الطفل أو قد تؤثر علیھ. 
 

 
 یحق للممثلین القانونیین:

 
 االختیار الحر للمدرسة ألطفالھم ؛ 

 
 للحصول على معلومات حول تقدم ونتائج تعلیمھم ؛ 

 
  بشأن حریة الوصول إلى المعلومات ، بصیغتھا المعدلة ؛ 1999/ 106االطالع على معلومات حول المدرسة بموجب القانون رقم ، 
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 لتعلیم ؛المعلومات والمساعدة اإلرشادیة من مرفق اإلرشاد المدرسي  في األمور المتعلقة بالتعلیم بموجب قانون ا 
 
 لمقابلة المعلمین والمدرسین بأسئلة واقتراحات حول العملیة التعلیمیة ؛ 

 
 للتعبیر عن آرائھم بشأن القرارات المتعلقة بشؤون أطفالھم ، ویجب إبداء االھتمام الواجب آلرائھم ؛ 

 
 .للتصویت وانتخاب مجلس المدرسة 

 
 وس ؛ یتم تقدیم ھذا الطلب من قبل الممثلین القانونیین كتابةً ؛ یتم الموافقة إلعفاء الطفل من الحصص الدراسیة أو طلب خروجھ من الدر

على الغیاب لمدة یوم واحد من قبل معلم الصف ، أو أكثر من یوم واحد من قبل مدیر المدرسة أو ، في حالة غیابھ ، من قبل نائب مدیر 
 المدرسة ؛

 
 لطلب إعادة اختبار التلمیذ ؛ 

 
 

 قانونیین االلتزام:یجب على الممثلین ال
 

  التأكد من أن التلمیذ یذھب إلى المدرسة أو مرافق المدرسة بشكل صحیح ، وخاصة للحضور للمدرسھ والمناسبات المدرسیة في الوقت
 المناسب ، مع االستعداد السلیم ، غیر مصاب بمرض معدى، أو مریض أو مخمور؛ 

 
 وقانون التعلیم ، وغیر ذلك  2004/  561) من القانون رقم 3) و ( 2( 28قًا للمادة إخطار المدرسة بالبیانات الالزمة للسجل المدرسي وف ،

 من البیانات الضروریة لسیر تعلیم التلمیذ أو سالمتھ لإلبالغ الفوري بالتغییرات في ھذه البیانات ؛
 
 ادة المتعلقة بتعلیم التلمیذ ؛بناء على طلب من مدیر المدرسة أو غیره من المدرسین ، لحضور المدرسة لمناقشة القضایا الج 

 
 لمیذ إبالغ المدرسة عن تغییر اللیاقة الطبیة أو المشاكل الصحیة للتلمیذ أو غیر ذلك من الحقائق الخطیرة التي قد تؤثر على مسار تعلیم الت

 وأمانھ ؛
 
  ، ورحالت التزلج ، والرحالت ، والنزھات  لإلبالغ عن اللیاقة الطبیة للطالب للمشاركة في األنشطة التعلیمیة المدرسیة مثل السباحة

 القصیرة ، واالماكن المفتوحة بالمدرسة ؛
  
  عن طریق الھاتف ، عن طریق ، ً اإلخطار عن سبب غیاب التلمیذ عن الفصول في غضون ثالثة أیام من بدایة غیاب التلمیذ شخصیا

 البرید اإللكتروني ............... ؛
 
 عن أسباب الغیاب عن الدراسة بناء على طلب مكتوب من مدیر المدرسة ؛ التحریر في كتاب سجل التالمیذ 

 
  عند دخول المدرسة ، یجب علیك إبالغ مكتب المدرسة (یُحظر ھذا االلتزام في حالة اجتماعات اآلباء والمدرسین ، أو أیام التشاور أو

 األحداث األخرى التي تنظمھا المدرسة).
 

 
 
 
 

1. 9. 
 
 20 .. 
 
       

 مدیر المدرسة                   
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