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                                                                    قوانين النظام و العواقب بثانوية سبونج بيري فيليب ستاد.           

                                                                                                                               المعاملة          

                                                المضايقات و المعامالت المهينة  هي تصرف غير مقبول و ممنوع.                                                                    جميع أشكال 

العواقب: يتحدث الموظفون مع المتعرض لاٍلساءة ومرتكب الفعل. يقدم أيضا تقرير للمدير و المسؤول الرئيسي. المدير يبدأ  البحث.  بتم اتخذ التدابير وفقا لخطة المساواة في المعاملة . 

 الفصل الخامس و السادس من قانون التعليم                                                                                                                                                                        

                                                    االوقات و الحضور                                                                         

الذين  يجب على لمدرسة الثانوية ويجب على الجميع احترام أوقات ااٍلجتماعات و الحصص. أن تأتي في الوقت المحدد هو اٍظهارااٍلحترام لبعضنا البعض. الحضور اٍلزامي في ا  

                                                                                                                                    أن يحرصوا على عدم اٍزعاج اآلخرين بالحصة.   يصلون متأخرين 

                                                  :العواقب: يسجل المعلم الغياب و يحذر الموجه من تكرار الغياب الغير مبرر. يتم اٍرسال بالغا للمصلحة المركزية لاٍلعانات الدراسية التي تقرر سحب ااٍلعانة  الدراسية المالية    
 CSN. يتم تبليغ األهل اٍذا كان التلميذ تحت السن 18 عاما.  قانون التعليم الفصل 15:16.                                                                                                        

                                                                                        الهاتف المحمول و المعدات ااٍللكترونية األخرى

أثناء  تُغلقو لكن ال ينبغي أن تزعج اآلخرين.  عبر السماعات اٍذا لزم األمر يمكن السماح بسماع الموسيقى . هناك حضر على الهاتف المحمول ما لم يقرر المعلمون خالف ذلك 

                                                                                   .لالمراجعات والمحاضرات / العروض التقديمية. يجب اتباع القواعد الخاصة بإعارة الكمبيوتر على سبيل المثا

 العواقب: إذا تم استخدام الهاتف المحمول بحيث يزعج اآلخرين ، يتلقى الطالب إشعاًرا. في حالة تكرار األمور يمكن للمعلم مصادرة الهاتف   المحمول. يستعيد الطالب الهاتف بعد نهاية 

 الدرس أو على أبعد تقدير في نهاية اليوم الدراسي ، انظر أيًضا  قانون التعليم ، الفصل   5:22                                                                                                       

                                                                                                                         .ض عن الضررر ، يمكن المطالبة بالتعوياالكمبيوتر المستعاق الضررباٍلحفي حالة 

                                                                                                                                                                         الغش    

دون ذكر  رىنصوص آخ كتابة   مواضيع منأو بٍاسمك  ظائف اآلخرينتسليم والغش هو  كل استخدام لوسائل مساعدة غير مصرح بها ، .  الغش في عالم المدرسة أمر خطير للغاية

                                                                                                                    .رالمصد

في حالة حدوث الغش، تعتبر ولي األمر.  المينتور ويتم اٍبالغ  ات بين المدرس، الطالب و المدير.الغش  أثناء ااٍلختبار فسيتم اٍلغاء ااٍلختبار مباشرة. تجري محادث اٍذا وقع    :العواقب    

 الوظيفة فاشلة)راسبة(، يتم القيام بتحذير الشخص و في حالة التكرار يتم الفصل حسب  قانون التعليم الفصل 5:17

                                                ينص القانون على أنه يجوز لمدير المدرسة اتخاذ قرار بشأن اإليقاف الكلي أو الجزئي للطالب الذي قام بالغش.                                            

 

                                                                                     

 

                                                                                                                رمي القمامة و التخريب     

شيء ما ،  ف أو تعطيل تلفي حالة . بيئة العمل هي مسؤولية مشتركة .تتم مساعدة الجميع في الحفاظ على النظام في أماكن العمل وخارج المدرسةال يسمح برمي القمامة و التخريب.    

                            .                                                                                                                            بسرعة لكي تتم اٍجراءات التصليح إخطار الموظفين  يتم

   العواقب: في حالة التخريب المتعمد ،  يُرغم من تسبب في الضرر على تعويض ذلك.  في حالة حدوث أضرار جسيمة ، يتم إبالغ الحادث للشرطة من قبل مدير المدرسة.          

 الفصل 12 من القانون الجنائي.                                                                                                                                                                                     

  

                                                                                                                                                                 المخدرات        

                                                              يسري الحظر أيًضا داخل وخارج غرفة الطعام. .ال يسمح بالتدخين في مباني المدرسة .مباني المدرسة خالية من المخدرات والتبغ      

 1: 14مات االجتماعية ، الفصل قانون الخد -، والخدمات االجتماعية  ولي األمرالمحتمللمدير ، والذي بدوره يتصل بلمخدرات ، يتم االتصال باا تعاطيالعواقب: في حالة             
     .ااٍلقالع عن التدخين عن طريقلى الطالب يعرض ع وولي األمرتحدث إلى الطالب وحظر التبغ ، يتم االتصال بموجه ، والذي بدوره ي تجاوزفي حالة  .شرطةبال احتمالية االتصال و

       .EHT                                                                                                                      5: 5سياسة المدرسة الخاصة بالمخدرات وقانون التعليم الفصل أنظر اٍلى 

                                                        

                                                                                                                               الحساسية           

      كل شخص في المدرسة يأخذ بعين االعتبار أولئك الذين يعانون من الحساسية. ال تستخدم العطور القوية ، وتجنب المالبس التي كانت على اتصال مع حيوانات الفراء.  يمنع إحضار 

 وأكل المكسرات في المدرسة. قانون التعليم الفصل 5:5                                                                                                                                                        



                                                                                                                          زيارة الغرباء        

ال يمكن . من المدارس األخرى ، وهذا ينطبق أيًضا على الطالب مؤهلينغير ال شخاصلأل ال يحق الدخول.فيها حق التواجدولكن فقط للطالب والموظفين باني المدرسة ليست عامة ، م  

 منح اإلذن إال من قبل الموظفين ، على سبيل المثال عن طريق حجز موعد. تُمنح النقابات السياسية اإلذن بعد االتصال بالمدير. قانون التعليم الفصل  5:5                                    

                                                                                                                                                                 التعليم عن بعد

            حينئد. أنظر اٍلى" طريقة التصرف فيما يتعلق بالتعليم عبر الزوم" السائدة  من أنها تنفذ حسب الظروف بالرغم لتعليم عن بعد تنطبق نفس القواعد المذكورة أعاله أيًضا على ا   

       المدير                                                    يةمجموعة التعاونال        لجنة الطالب            

 


