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 سياسة قواعد سلوك أولياء األمور
 

في مدرسة تشايلدز هيل االبتدائية، نحن محظوظون جداً ألن لدينا مجلٌس داعم وودود من أولياء األمور. يُدرك أولياء 

 األمور لدينا أن تعليم األطفال هو عملية تنطوي على شراكات بين أولياء األمور، ومعلمي الصفوف، والمجتمع المدرسي.

وكشراكة، يُدرك أولياء األمور أهمية وجود عالقة عمل جيدة لتزويد األطفال بالمهارات الالزمة في مرحلة البلوغ. ولهذه 

 األسباب، نواصل الترحيب بأولياء األمور وتشجيعهم على المشاركة الكاملة في الحياة المدرسية.
 

لمدرستنا حول السلوك  مور، ومددممي الرعاية، والزواراأل الغرض من ُمدّونة قواعد السلوك هذه هو تذكير جميع أولياء 

 المتوقع. وذلك كي نتمكن من الُمضّي قُُدماً في تحديق االزدهار، والتددم، واإلنجاز في جوٍّ من التفاهم المتبادل.
 

 توجيهات 
 

 نتوقع من أولياء األمور وُمقدِّمي الرعاية والزّوار: 
 

  مدرستنا احترام روح الرعاية في. 
  .إدراك أن كالً من أولياء األمور والمعلممين بحاجة إلى العمل معاً لصالح األطفال 
   أعضاء المجتمع المدرسي يجب أن يُعاَملوا باحترام، ومن ثم تدديم مثاٍل يُحتذى في خطابهم  جميعإثبات أن

 وسلوكهم.
  هدف التوصل إلى حلٍّ سلمي ألي قضية.السعي لتوضيح رواية للطفل عن األحداث من وجهة نظر المدرسة ب 
  حيث يُخشى أن يؤدي إلى الصراع، أو السلوك العدواني، أو  أطفالهم، وخاصةً سلوكهم على المأل تصحيح سلوك

 السلوك غير اآلمن.
  .االتصال بالمدرسة للمساعدة في حل أي قضايا مثيرة للدلق 
  .تجنب استخدام العاملين بالمدرسة لتوجيه اللوم إلى األطفال بشأن سلوكهم 

  على سبيل المثال، عند توصيل األطفال إلى  -في موقع المدرسة  أثناء وجودهم تجنّب استخدام الهاتف الجّوال

وأثناء  المدرسة وأخذهم منها، وعند التحدث إلى العاملين بالمدرسة، وفي العروض والحفالت الموسيدية،

 االجتماعات أو المشاورات مع أولياء األمور.

  أخذ األطفال من المدرسة في الوقت المحّدد في نهاية اليوم الدراسي، أو من النوادي وفعاليات الرعاية بعد

 المدرسة. إذا تأّخر أولياء األمور ألسباٍب ال مفّر منها، فإننا نتوقع تلدّي مكالمة هاتفية منهم إلحاطتنا علماً.

 على أرض المدرسة. ئدة أثناء وجودهمارتداء مالبس ال 

  .ل المسؤولية عن سلوك أطفالهم اآلخرين غير الُمسّجلين في مدرسة تشايلدز هيل االبتدائية  تحمُّ
 

ومن أجل دعم بيئة مدرسية سلمية وآمنة، ال يمكن للمدرسة التسامح مع أولياء األمور، أو مقدِّمي الرعاية، أو الزّوار 

 يَصُدر عنهم ما يلي: الذين
 

  ّد بالتدّخل في، تشغيل الفصول الدراسية، أو مكاتب الموظفين، أو منطدة السلوك التخريبي الذي يتدّخل في، أو يهد

 المكاتب، أو أي منطدة أخرى في المدرسة.
 .الصياح على العاملين بالمدرسة، سواًء شخصياً أو عبر الهاتف 
  ٍّمن العاملين بالمدرسة، على سبيل المثال بالوقوف قريباً جداً منه/ منها. التخويف البدني ألي 
 .استخدام إيماءات اليد العدوانية 
 السلوكيات التهديدية. 
 .رفع قبضة اليد أو هّزها تجاه شخص آخر 
 الّسب. 

 الدفع. 
 الضرب، على سبيل المثال الصفع واللكم والركل. 
 .خرق اإلجراءات األمنية للمدرسة 
  د بالتدّخل في، تشغيل فصل دراسي، أو مكتب موظف، أو منطدة التخريبي الذي يتدّخل في، أو يهدّ السلوك

 مكاتب، أو أي منطدة أخرى من أرض المدرسة بما في ذلك أثناء المباريات بين الفَِرق.
 ب.استخدام اللغة الصاخبة/ أو الهجومية، أو السب، أو اللعن، أو استخدام لغة بذيئة، أو إبداء الغض 
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  التهديد بإلحاق ضرر بدنّي فعلّي بأحد العاملين في المدرسة، أو محافظيها، أو زوارها، أو أحد أولياء األمور أو

 مددممي الرعاية اآلخرين، أو التالميذ، بغض النظر عّما إذا كان السلوك يشكل جريمة جنائية أم ال.
 .إتالف أو تدمير ممتلكات المدرسة 
 هديدية عبر البريد اإللكتروني، أو الرسائل النّصية/ البريد الصوتي/ الهاتف، أو غير ذلك الرسائل الُمسيئة أو الت

 من وسائل االتصاالت المكتوبة.
  ٍّمن التالميذ/ أولياء األمور/ العاملين  التعليدات التشهيرية، أو المسيئة، أو الُمهينة التي تتعلق بالمدرسة أو أي

ا من مواقع شبكات التواصل االجتماعي. )انظر الملحق مبالمدرسة أو عن طريق الفيسبوك، أو تويتر، أو غيره

(. يجب اإلبالغ عن أي مخاوف قد تكون لديك بشأن المدرسة عن طريق الدنوات المناسبة من خالل التحدث إلى 0

مدرسة، أو الكتابة إلى رئيس المحافظين، بحيث يمكن التعامل معها بشكل عادل، معلمم الصف، أو مدير ال

 ومناسب، وفّعال لجميع المعنيين.
  استخدام العدوان البدني تجاه شخص بالغ أو طفل آخر. ويشمل ذلك إلحاق العداب البدني بطفلك في مباني

 المدرسة.
 بالغ أو طفل آخر. استخدام العدوان اللفظي أو اللغة الُمِسيئة تجاه شخص 
 بب تصرفات ذلك الطفل تجاه طفلكاالقتراب من طفل آخر من أجل مناقشته أو تأديبه بس. 
 .التدخين واستهالك الكحول أو المخدرات األخرى أثناء وجودهم على ممتلكات المدرسة 
 .جلب الكالب إلى مباني المدرسة 
 ائية غير الُمسّجلين بها بالتجول في ساحات اللعب يجب أال يدوم أشداء التالميذ بمدرسة تشايلدز هيل اإلبتد

بالمدرسة، أو دخول المباني المدرسية، أو إظهار سلوك عدواني )بدني أو شفهي( تجاه اآلخرين من أولياء 

 األمور، أو التالميذ، أو العاملين بالمدرسة.
 

أنه من الضروري االتصال تشعر المدرسة باني المدرسية، قد من السلوكيات المذكورة أعاله في الم أي  في حالة حدوث 

 ومنع األشخاص البالغين المخالفين من دخول أراضي المدرسة.بالسلطات المختصة 
 

 وقد يؤدي السلوك غير المقبول إلى إبالغ السلطات المحلية والشرطة بالحادث.
 
إننا على ثدة من أن أولياء األمور ومددممي الرعاية سيساعدون مدرستنا في تنفيذ هذه السياسة، ونشكركم على دعمكم 

 المستمر للمدرسة.  
 

 ونتوقع أن يدوم الوالدان بإخطار جميع األشخاص المسؤولين عن  أخذ األطفال من المدرسة بهذه السياسة.
 

 0الملحق  
 

 لمواقع شبكات التواصل االجتماعي االستخدام غير المناسب 
 

يجري استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي على نحو متزايد لتغذية الحمالت والشكاوى ضد المدارس، ومديريها،  

والعاملين بها، وفي بعض الحاالت، أولياء األمور/ التالميذ اآلخرين. ويعتبر محافظو مدرسة تشايلدز هيل االبتدائية أن 

 مواقع شبكات التواصل االجتماعي على هذا النحو غير مدبول وال يخدم مصالح الطفل أو المجتمع المدرسي ككل. استخدام
 
يجب اإلبالغ عن أي مخاوف قد تكون لديك بشأن المدرسة عن طريق الدنوات المناسبة من خالل التحدث إلى معلمم الصف، 

 تعامل معها بشكل عادل، ومناسب، وفّعال لجميع المعنيين.أو مدير المدرسة، أو رئيس المحافظين، بحيث يمكن ال
 

في حالة قيام أي تلميذ أو أحد أولياء األمور/ مددممي الرعاية لطفل/ أطفال يتلدّون تعليمهم في مدرسة تشايلدز هيل االبتدائية  

لتواصل االجتماعي، سيتم اإلبالغ بنشر تعليدات لالفتراء أو التشهير في الفيسبوك، أو تويتر، أو غيرها من مواقع شبكات ا

عنهم للدسم المختص "باإلبالغ عن إساءة االستخدام" على موقع الشبكة. جميع مواقع شبكات التواصل االجتماعي لديها 

قواعد واضحة حول المحتوى الذي يمكن نشره على الموقع، كما أنها توفر آليات ُمحكمة لإلبالغ عن االتصاالت أو 

م رعاية أو هك تلك الدواعد. وتتوقع المدرسة أيضاً أن يدوالنشاطات التي تنت تلميذ بإزالة هذه التعليدات م أي ولي أمر/ مددم

 فوراً.
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وفي الحاالت الخطيرة، ستنظر المدرسة أيضاً في الخيارات الدانونية المتاحة للتعامل مع أي إساءة الستخدام شبکات  

 التواصل االجتماعی والمواقع األخرى.

 
 


