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 رفتار

 انواع رفتارهای توهین آمیز یا آزار و ازیت و رفتارهای زشت غیر قابل قبول و ممنوع است.

همچنین مدیر به مقام مْسول  مرتکب جرم شده صحبت می کنند.با کسی که با کسانیکه قربانی هستند و  نانپیامد ها: کارک
  ۵:۵: هباالتر گزارش می دهد. طبق قانون مدرس

 زمان و حضور

همه باید به زمان های موجود برای جلسات و درس ها احترام بگذارند. به موقع بودن به معنای احترام گذاشتن به 

هنگام ورود به  کالس درس می شوند، کسانی که دیر وارددر دبیرستان اجباری است و یکدیگر است. حضور 

 کالس درس اطمینان حاصل کنند که مزاحم درس نشوند.

دار می دهند. و به سی اس ان اطالع داده می شود، که عواقب: معلم و مربی باید در باره غیبت های مکرر نامعتبر هش

با سرپرست خود با مدرسه سال باشد باید  ۱۸وز زیر تصمیم می گیرند کمک هزینه ی تحصیلی لغو شود. اکر دانش آم

 سی اس ان تماس بگیرد.

 تلفن همراه و سایر تجهیزات ا للترونیکی 

ممنوعیت تلفن همراه وجود دارد، مگراینکه معلتان اجازه دهد که از آن استفاده کنید و تصمیم گیرنده معلمتان است. در 

شوند. و اما قوانین در مربوط به کامپیوترهای  اما نباید مزاهم دیگرانلزوم موسقی از طریق هدفون مجار است، صورت 

 قرض داده شده باید رعایت شود.

یه ایجاد مزاحمت برای دیگران شود، دانش آموز احضار پیامدها: اکر از تلفن همراه به گونه ای استفاده شود که باعث

از پایان روز درس پس مارا مصادره کند. دانش آموزدریافت می کند. در صورت مالقات مکر، معلم می تواند تلفن ش

مراجعه کنید. در صورت خرابی کامپیوتر  ۵:۲۲ورش فصل تلفن را دریافت می کند، همچنین به قانون آ موزش و پر

 شما باید خسارت را پرداخت کنید.

 تقلب کردن 

کمک های غیر مجاز، ارسال آثار دیگران  تقلب کردن عواقب بسیار جدی دارد. تقلب، از جمله موارد دیگری، استفاده از

کپی متن بدون ذکر منبع است. به نام خود یا  

پرورش آمده آموزن، آزمون بالفاصله لغو می شود. بین معلم تدریس، دانش آموز و عواقب: در صورت تقلب درطول 

تصیمیم بگیرد.ی که خیانت کرده است است که مدیر می تواند در مورد تعلیق کامل یا جزئی  دانش آموز  

 زباله و تخریت 

زباله و تخریب مجاز نیست. به همه کمک می شود نظم و انضبات را در محل و خارج از مدرسه حفظ کنند. محیط کار 

 یک مسئولیت مشترک است. اگر چیزی خراب شد، به کارکنان اطالع داده شود تا به سرعت رفع شود.

خسارت شده است می تواند این کار راجبران مند. در صورت تخریب عمدی، شخصی که باعث عواقب: در صورت 

.۱۲فصل  ۱خسارت جدی، این حادثه توسط مدیر یا به پلیس گزارش می شود. قانون جز   

 مواد مخدر

و دخانیات است. سیگار کشیدن در محل مدرسه ممنوع است. این ممنوع در داخل و محوطه مدرسه عاری از مواد مخدر 

ری نیز اعمال می شود. خارج از اتاق غذاخو  

 -خود با سرپرست، خدمات اجتماعیپیامدها: در صورت مواجهه با مواد مخدر، با مدیر تماس گرفته می شود و به نوبه 

و پلیس تماس گرفته می شود. در صورت نقض ممنوعیت مصرف دخانیات، با  ۱:۱۴قانون خدمات اجتماعی، فصل 



با دانش آموز و والدین صحبت می شود و از طریق ی هو تی به دانشجو و  مربی تماس گرفته می شود که به نوبه خود

پیشنهاد می شود.دانش آموزان توقف دخانیات   

مراجعه کنید.۵:۵به فوانین دارو در مدرسه به صفحه آموزش فصل   

لباس های که با همه شما موظف هستید حال کسانی که حساسیت دارند مالحظه کنید. از عطرهای قوی استفاده نکنید، از 

اری کنید و همچنین آوردن به ته اند خوداری کنید. از آوردن و خوردن آجیل در مدرسه خودحیوانات خزدار تماس داش

 مدرسه ممنوع می باشد.

 دیدار خارجی

محوطه مدرسه عمومی نیست. بلکه فقط برای اقامت دانش آموزان و کارکنان است. افراد غیر مجاز دسترسی ندارند، 

امر در مورد دانش آ موزان سایر مدارس صدق می کند. مجوزها فقط توسط کارکنان امکان پذیر است به عنوان این 

م ۵:۵انجمن ها پس از تماس با مدیر اجازه می گیرند. مراجعه کنید به صفحه  آموزش و پرورش  مثال با رزرو نوبت.   

 آموزش از راه دور 

نیز اعمال می شود، اما برای شرایط که در آن زمان حاکم است، ثابت شده مورد آموزش از راه دور همان قوانین در 

 است. همچنین به رویکرد آموزش از طریق تیم ها مراجعه کنید.
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