
Regel-Merkblatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabisch 
 
 

 
Name / Anschrift der Schule 

                             

 
 ،أعزائي أولیاء األمور، أعزائي التالمذة

 

 !أھالً وسھالً بكم في مدرسة 
              Name der Schule     
 

بًا مدرستنا لوائح والتزامات مھمة، یجب االلتزام بھا، بحیث یتمكن التالمیذ والتلمیذات وكذلك المعلمین والمعلمات من التعلم والتعلیم جنتضع 
 إلى جنب بنجاح.

 
مع بعضھم بعًضا یمثل لذلك فإن التفاعل السلمي والتسامح واالحترام  تضُم مدرستنا تالمیذ وتلمیذات من مختلف الجنسیات والثقافات واألدیان.

 لنا أولویةً قصوى! فلن یتمكن جمیع التالمیذ والتلمیذات من التعلم معًا بنجاح إال في بیئة سلمیة وآمنة ومتسامحة فقط.
 

 كل التصرفات واألشیاء التي یمكن لھا تعریض التعایش السلمي اآلمن في المدرسة للخطر مثل: بشكل قاطعلھذه األسباب، فإننا نحظر 
 

 سلحة من أي نوعاأل 
 (كالشتائم) العنف اللفظي 
 (حتى لوكان ھذا العنف نتیجة لإلھانات والشتائم الصادرة عن الغیر) العنف الجسدي 
 التمییز 
 االختالس أو اإلضرار بممتلكات الغیر 
 البلطجة أو السخریة 
 اإلدالء ببیانات كاذبة/الكذب 
 التدخین/تعاطي الكحول 

 
ة، تالمیذ مدرستنا باتباع ھذه القواعد واالمتثال لھا. في حال مخالفة ھذه التعلیمات، سوف یتم تطبیق العقابات المناسبة (المھام العقابی یلتزم

والمكوث في المدرسة بعد انتھاء الدوام المدرسي، وإجراء مقابالت مع الوالدین، والحرمان من األنشطة المدرسیة والحرمان من المؤتمرات 
 مدرسیة، وتعلیق الدوام، وقد تصل حتى عقوبة الطرد).ال

 
 وعالوة على ذلك یلتزم جمیع التالمیذ والتلمیذات بما یلي:

 
 .الحضور إلى الحصص الدراسیة في الموعد المحدد 
 .الحضور إلى الصفوف المدرسیة مباشرةً بعد انتھاء فترات الراحة 
 ویضعونھا قید التجھیز لالستخدام. أن یُحضروا معھم جمیع المواد الدراسیة التعلیمیة 
 .اتباع التعلیمات الصادرة عن المعلمین والمعلمات 
 .التصرف والتحلي بالسلوكیات المحترمة والھادئة في الصف 
 .احترام قواعد التخاطب والحوار وااللتزام بھا 
 احة وفي اإلجراءات الالمنھجیة إظھار السلوك القائم على االحترام والمساعدة في الفصول الدراسیة، وفي فواصل االستر

 .)الرحالت، والتدریب الداخلي، والرحالت المدرسیة(
 عدم مغادرة حرم المدرسة أثناء الدوام المدرسي. 
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 الحفاظ على نظافة باحة المدرسة وأقسامھا وعلى نظافة المراحیض ودورات المیاه. 
  اإللكترونیة في الحرم المدرسي.عدم استعمال الھواتف المحمولة والخلویة وغیرھا من األجھزة 
 .إنجاز الواجبات المدرسیة بشكل صحیح وموثوق 
 .إدارة دفتر المتابعة المدرسي بشكل موثوق وكامل 
 .التعامل مع أثاث المدرسة باحترام وحذر 

 
 یلتزم الوالدان وأولیاء األمور بما یلي:

 
 .االمتثال للقواعد التعلیمیة عن طریق دعم اإلجراءات التعلیمیة 

  إعالم المدرسة في حالة مرض التلمیذ أو التلمیذة وذلك قبل حلول موعد الحصة الدراسیة في موعد الیتجاوز الساعة:  
 عن طریق

 :إجراء اتصال ھاتفي على الرقم  
 .(یمكن تدوین ذلك في دفتر المتابعة المدرسي) االلتزام بتقدیم اعتذار خطي بعد تعافي التلمیذ/التلمیذة مع بیان التاریخ وأیام الغیاب             

في حاالت الغیاب المتكرر من ! سیتم تدوین أیام الغیاب دون عذر في الشھادة المدرسیة ویمكن أن یؤدي ذلك إلى فرض غرامات
 .ب واضح، یمكن للمدرسة المطالبة بتقدیم تقریر طبي رسمي یبرر الغیابدون سب

 .مراقبة دفتر المتابعة المدرسي بانتظام وتوقیعھ أسبوعیًا 
  ،الحفاظ على عالقة وتواصل جیدین بین المدرسة وبیت األسرة وااللتزام بمواعید االجتماعات المدرسیة (أمسیات األھل المدرسیة

 ور، مع إحضار مترجم إذا لزم األمر).اجتماعات أولیاء االم
 .إبالغ المدرسة فوًرا في حال تغییر العنوان أو تغییر رقم الھاتف 
  دفع النفقات الالزمة للمواد التعلیمیة أو الرحالت المدرسیة في الموعد المناسب دون تأخیر أو تقدیم طلب بشأن تولي دفعھا من قبل

 .إدارة البلدیة المحلیة أو إدارة المدینة
 

 یلتزم المعلمون والمعلمات بما یلي:
 

 .تعلیم التالمیذ وتشجیعھم على قدر المساواة 
 .الحرص على ضمان توفیر جو تعلیمي سلمي ومحترم في الصفوف 
 .السعي لتحقیق بیئة تعلیمیة مدرسیة جماعیة ال یتم فیھا عزل أحد عن اآلخرین 
 .تعلیم التالمیذ االستقاللیة والثقة بالنفس والنضوج 
 .إبالغ أولیاء أمور التالمیذ معلومات شفافة عن نتائج وسلوكیات أطفالھم وكذلك اإلجابة عن التساؤالت والمساعدة في حل المشاكل 
 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة في حال لزم األمر من أجل التأثیر إیجابیًا على التطور والتنمیة االجتماعیة للتلمیذ/التلمیذة 

 
 قواعد والتعلیمات المدرسیة ونلتزم باالمتثال لھا.لقد تم إطالعنا على ال

 
 

__________________________________                      __________________________________ 
 ولي/ولیة األمر       التلمیذ/التلمیذة

 
 

 
__________________________________                      __________________________________ 

 إدارة المدرسة      المعلم/المعلمة
 
 
 
 

 
 _______________________ التاریخ:

 
 

(Erziehungsberechtigte) (Schülerin/Schüler) 

         (Schulleitung) (Klassenlehrkraft) 

(Datum) 
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