
  

BEHAVIOUR MATRIX بلثقفا 
 
  كل القوانین الخاصة بالمدرسة

 

All settings 
 

 اجتماع كل المدرسة
Transitions & Assembly 

 

 

Offices مكتب المدرسة 

 

Toiletsالمراحیض  
 فناءالمدرسة

Oval/Playground 
 

 

Onlineاالنتیرنیت
 

Respect 

 االحترام
 

 

 سوف احترم كل التوجیهات المطلوبة من قبل المدرسة

 سوف استخدم كل اللغات الالئقة مثل شكرا لو سمحت

 یجب احترام عقائد كل الناس االخرین و احترام هویتهم

 یجب التحدث بكل ادب و ان اتعامل مع كل التالمیذ بشكل اوحد

 .یجب ان ارتدى الزى المدرسى المطلوب منى

  عدم الركود عند اجتماع االسبوعى من كل اسبوع

 یجب احترام النشید الوطنى و ان اخلع القبعة قبله

 .یجب الوقوف باحترام عند تحیة العلم و النشید

 عند الذهاب الىى مكتب المدرسى االنتظار بصبر-

 الوقوف الى الوراء واحترام خصوصیات

 االخرین- اقرع الباب و قول لو سمحتى او لو

 سمحت – العودة مرة اخرى فى حالة طول فترة

  .االنتظار

 یجب احترام خصوصیات االخرین

 على كل طالب استخدام التوالیت الذى یناسب سنه

 .استخدام التوالیت بحذر و نظافة

 احترام كالم المدرسة التى تقوم بواجباتها اثناء وقت الراحة –

 یجب استخدام كل االلعاب بفناء المدرسة بكل حذر و

 احترام

 .على معرفة حدودى اثناء اللعب مع االخرین

 استخدام الكمبیوتر و االنترنیت بحذر و استخدام اللغة الالئقة –

 على سؤال المدرسة قبل طباعة اى شىء على الكمبیوتر –

 احترام اراء االخرین و خصوصیاتهم – استخدام االجهزة

 .بشكل الئق و صحیح

 

Caring 

 الرعایة
 

 

 المشاركة فى نجاح االخرین – مساعدة االخرین و مشاركتهم

 .المشاعر الجمیلة و االحزان

 مشاركة االخرین فى استخدام االجهزة و االدوات الخاصة بالمدرسة

 .– یجب مساعدة و تشجیع زمالئى

 .الحفاظ على المدرسة و كل المبانى و البیئة

 عدم استخدام الید و االرجل و عدم االعتداء على اى تلمیذ او اى

 .شىء بالمدرسة

 عند الذهاب الى او العودة من المكان الذى یجتمع به كل المدرسة

 .من كل اسبوع عدم التحدث بصوت عالى او الركود

 

 الترحیب بكل العاملین بالمدرسة و كل التالمیذ الجدد و

 كل الزوار الذین یحضرون الى المدرسة و كل

 .اولیاء االمور الجدد

 .عند التحدث یجب استخدام الصوت الخافت او البسیط

 عدم الركود فى حالة الذهاب او العودة الى و من التوالیت

 الحفاظ على نظافة التوالیت

 غسیل الید بعد استخدام المرحاض و استخدام المیاه بحكمة و

 حرص – القاء القمامة فى سلة المهمالت. بعد استخدام

 .المنادیل الورقیة

 استخدام فناء المدرسة باحترام و التعاون مع االخرین و

 . المشاركة

 .االیجابیة عند المناقشة و احترام و رعایة االخرین

 تشجیع االخرین وقت استخدام الكمبیوتر و وقت اللعب على

 .الكمبیوتر

Cooper

ation 

 التعاون
 

 

 

 .یجب االستعداد للعمل مع االخرین و التعاون معهم

 

 یجب استخدام الباب الصحیح المؤدى الى الدخول او الخروج عند

 . اجتماع كل المدرسة من كل اسبوع

 یجب الوقوف الى الشمال عند االنتظار و الذهاب الى االجتماع

 .الحفاظ على النظام و نظافة الممرات التى بین الفصول

 

 عند وجود اى نقود مفقودة بفناء المدرسة الرجاء

 الصدق و االمانة فى ارجاعها الى مكتب المدرسة

 .او اعطائها الى مدرسة الفصل

 الرجاء استرجاع اى خطابات او اى مبالغ مطلوبة من

 التالمیذ خاصة باى نشاط او رحالت قبل الوقت

 .المحدد لها

 عند الذهاب الى  التوالیت على التلمیذ اختیار شخص موثوق

 .به او متحمل للمسئولیة للذهاب معه

 .االنتظار مع الصدیق حتى النهایة و عدم تركه بمفرده

 .على كل التالمیذ الذهاب الى التوالیت اثناء فترة الراحة

 تشجیع االخرین و المشاركة مع االخرین بااللعاب الخاصة

 .بفناء المدرسة

 .على كل تلمیذ استخدام االلعاب لكل تلمیذ و انتظار دوره

 عندالسماع الى جرس نهایة فترة الراحة على كل تلمیذ

 التوجه الى طابور الفصل للعودة الى الفصول

 .و الدراسة

 

 مشاركة االخرین بالعمل اثناء فترة الكمبیوتر و االلتزام

 .بالقوانین و التعاون مع فریق العمل

Honesty 

 

 

 الصدق  و
 االمانة

 

 

 یجب دائما قول الحق و االمانة و الصدق عند حدوث اى حدث و

 اعطاء التفاصیل الخاصة بالحدثا وتحمل المسئولیة تجاه

 .الحدث

 الذهاب من و الى المكان المحدد من جهة المدرسة و العودة فى

 .الحال بشكل الئق

 یجب الصدق و االمانة عند وجود اى نقود او اى اشیاء

 و اعطائها الى مكتب المدرسة غیر خاصة بالتلمیذ

 عند وجود اى ضرر بالتوالیت على التلمیذ اخطار ادارة

  .المدرسة

 یجب الذهاب الى التوالیت فى حالة االحتیاج فقط و لیس

 .لضیاع الوقت الخاص بالدراسة

 االنصات الى االخرین عند وجود اى نزاع لحل اى مشكلة

 .قبل ان تحدث

 یجب االمانة و الصدق عند استخدام الكمبیوتر و البحث على

 .الصور الالئقة

 على كل تلمیذ اخطار المدرسة عن اى تلمیذ یعمل اعمال غیر

 .الئقة او یستخدم الفاظ غیر الئقة

 على التالمیذ اخطار اولیاء امورهم عند استخدام االنتیرنیت و

 التحدث مع االخرین من خالله و اسم الشخص الذى

 .یتحث معهم

Personal  

Best 

 الشخصیة
 الفاضلة

 

 .یجب ان اعمل كل ما یجب اثناء وقت الدراسة و العمل

 على التالمیذ العودة الى المدرسة فى حالة عدم المعرفة باى شىء او

 .االحتیاج الى شىء

 .ارتداء الزى المدرسى الصحیح

 التحرك سریعا عند قیلمى باى نشاط اثناء اجتماع المدرسة العام

 .من كل اسبوع

 .یجب ان اكون منظما عند قبامى باى نشاط اثناء فترة االجتماع

 

 یجب ان اكون فعال و سریع باى عمل اقوم به  یجب العودة سریعال بعد استخدام التوالیت حتى ال اضیع

 .وقت الدراسة

 احترام قوانین فناء المدرسة و قوانین اللعب اثناء فترة

 .الراحة

 استخدام كل االلعاب بحذر و  بطریقة صحیحة و احترام

 .ادوات اللعب

 یجب استخدام الكمبیوتر و االنتیرنیت بامانة و البحث عن 

 .االشیاء التى تناسب عمرى

 . استخدام الكمبیوتر بحكمة و حذر ووقت محدد

 . عدم استخدام الكمبیوتر قبل ساعة من میعاد النوم



  

BEHAVIOUR MATRIX بلثقفا 
 

 
 


