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قواعد و قوانين مدرستنا

الهدف من قواعد مدرستنا هو تمكين روح التعاون في المدرسة
 لهذا، يجب اللتزام بالقواعد التالية: 

. نحن لننتهك و ل نسىءالى أي زميل-  ١

. ل يمكن ترك  أراضي المدرسة -علينا البقاء في ساحة المدرسة  -٢

مدرستنا  جميلة،حتى نشعر بالراحة هناك. لذلك علينا أن تلتزم بالقواعد: من الضروري ان تبقى

. نحن ل تضر مدرستنا - ل من الخارج وليس من الداخل-  ٣
وهذا يعني أننا لنشخبط على الطاولت والكراسي والخزائن أو الجدران و ل نكسرهم.

. نحن نحافظ على نظافة مدرستنا ونرمي القمامة في سلة المهملت-  ٤

.   نحن ل نمضغ العلكة على أراضي المدرسة أونصبق على الطرقات- ٥

. يتم تنظيف الصف بعد نهاية دوام المدرسة - نحن نكنس الرضية-  ٦

:  الصف، نريد أن نتعلم. حتى يتمكن كل فرد من تعلم جيدا، تلتزم بالقواعدفي

. قبل أن تبدأ بالدروس لن نتواجد في مبنى المدرسة، وانما ننتظر في موقع المحدد   -٧
. نحن نستمع إلى تعليمات المعلم    -٨

. نحن ننزع القبعات والسترات واغطية عندما ندخل الصفوف الدراسية-   ٩

. نحن نقوم باداء واجباتناالمنزلية-  ١٠

.  على أراضي المدرسةاللمانيةنحن نتكلم -  ١١

.استراحتناضرورية و مهمة. حتى نتمكن من السترخاء، يجب علينا اللتزام بالقواعد:

.  نحن ل نركض في مبنى المدرسة، بل نتواجد خارجا في ساحة المدرسة- ١٢

.  نحن ل نبقى طويل دون داع في المرحاض- ١٣

 .  نحن ل نرمي كرات الثلج  في فصل الشتاء- ١٤

  . ء في نهاية الستراحة نتواجد عند نقطة التقا- ١٥

.  على كافة أراضي المدرسة ل تستخدم أي أجهزة الكترونية أو الهواتف النقالة- ١٦



بالقواعد؟  نحن   ماذا يحدث إذا ل تلتزم 

: التزم بالقواعد, يجب علي القيام بشرح. هذا يعني لن كنتأ  

تنظيفها ل بد لي من رميت النفايات في المدرسة أو قمت بتوسيخها, ·      -
-    لالتزم بالقواعدو لوائح المدرسة, يجب علي مساعدة ناظر المدرسة في العمل بساحة المدرسة 

      والقيام بكنسها!
-    ل اجتهد بالدرس , يجب علي بالبقاء في الصف!  

 -    استخدم هاتفي النقال خلل فترة الستراحة, ل بد لي من إعطائها لقوى التعليم , يمكنني الحصول عليه مرة
     أخرى , عندما يستلمهه والداي من الستعلمات/السكرتيرة.

 لقد فهمت كل شيء، و أوافق مع قواعدو لوائح المدرسة، حتى نقضي معا عاما دراسياجميل.   (-:
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