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Marymede Catholic College  هي مدرسة تعمل بموافقة رئيس األساقفة الكاثوليكي في ملبورن وتمتلكها وتديرها وتنظمها

 (.MACSالمحدودة في ملبورن )مجموعة مدارس األبرشية الكاثوليكية 

 الغاية

Marymede Catholic College تلتزم مدرسة بضمان بيئة تعليمية محترمة وآمنة وإيجابية وداعمة لجميع طالب المدرسة  

 وموظفيها وزوارها. 
إلى توفير إرشادات واضحة لجميع أولياء األمور والزوار فيما يتعلق بالسلوك   Marymede Catholic Collegeتهدف مدرسة 

في األنشطة المدرسية أو عند تمثيلهم   انشغالهمأثناء  تابعة للمدرسةالماكن األفي  المدرسة، أووجودهم في مبنى  المتوقع منهم أثناء
 للمدرسة. يتوقع من أولياء األمور/األوصياء/ُمقّدمي الرعاية االلتزام بالقيم األساسية للمدرسة في جميع األوقات. 

 سريان 
ابعة في األماكن الت أو تسري مدونة قواعد السلوك هذه على جميع أولياء األمور واألوصياء وُمقّدمي الرعاية وزوار مدرسة

ال يقتصر سريان هذه المدونة السلوكية على التواجد في موقع المدرسة وساعات   .Marymede Catholic Collegeلمدرسة 

صر:  ح)تشمل األمثلة، على سبيل الذكر ال الالدوام الدراسية فحسب. بل تمتد لتشمل جميع األنشطة والمناسبات المتعلقة بالمدرسة 
 . وعند زيارة أو تمثيل المدرسة( ت أو المناسبات الرياضية، واألنشطة عبر اإلنترنت، وما إلى ذلكاالحتفاالت المدرسية، المخيما

 المبادئ األساسية 

 Marymede Catholic College تستند مدونة قواعد السلوك هذه إلى المبادئ التالية التي تنّص على أن لكل فرد في مدرسة
 الحّق في:

 أن يكون بأمان   •

 باحترام وأن يحظى بالتقدير، حتى في حاالت الخالفأن يُعامل  •

 أو أي سلوِك ضار أوتهديدي أو مسيء  المشاركة في بيئة آمنة دون تدخل أو تخويف أو مضايقة أو تنّمر أو تمييز •

 أن يتّم تشجيعه على االحترام والتهذيب والتحلي باللياقة ومراعاة اآلخرين  •

 ون باستمرار. الحصول على الَدعم والتحدي كأفراد يتعلم •

 السلوك والتصرفات المتوقعة من جميع أولياء األمور/األوصياء/ُمقّدمي الرعاية  
 يتوقع من كل ولي أمر/وصي/ُمقّدم الرعاية:

 االلتزام بالمعتقدات والقيم األساسية للمدرسة  •

 التصرف بطريقة ال تُعّرض صحته وسالمته ورفاهيته أو اآلخرين للخطر  •

إجراءات الصحة والسالمة المعمول بها داخل المدرسة والمواقع األخرى التي قد يزورها أثناء تمثيله  االلتزام بجميع قواعد و •
 للمدرسة 

 التأكد من أن أفعاله ال تؤدي إلى فقدان المدرسة لسمعتها الجيدة  •

 احترام الهيئة المدرسية واألخذ بسلطتهم وتوجيهاتهم في إطار ممارسة واجباتهم في المدرسة  •

 قوانين المدرسة كما هو مطلوب  مراعاة جميع •

 االلتزام التام بسياسات المدرسة وإجراءاتها كما هو مطلوب  •

 لياقة ومراعاة اآلخرين احترام والتصرف ب  •

 العزوف عن جميع أشكال التنمر والمضايقة  •

 التخويفالعزوف عن أي شكل من أشكال اإلهانات اللفظية أو اإلساءة وأي شكل من أشكال اإلساءة الجسدية أو   •

العزوف عن األنشطة أو السلوك أو االتصاالت التي قد يُنظر إليها وبشكل معقول على أنها تقوض سمعة المدرسة أو الموظفين أو   •
 طالب المدرسة، بما في ذلك األنشطة على وسائل التواصل االجتماعي 

 احترام ممتلكات المدرسة والموظفين والمقاولين والمتطوعين والطالب اآلخرين •

MARYMEDE CATHOLIC 
COLLEGE 

 مدونة قواعد سلوك 
  ولي األمر/ الوصي/ ُمقّدم الرعاية  
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دم التواجد في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات غير المشروعة أو غيرها من المؤثرات الضارة بالصحة أثناء زيارة موقع  ع •
 المدرسة أو أثناء حضور المناسبات المدرسية أو االنخراط في األنشطة المدرسية

 في المدرسة احترام الهيئة المدرسية واألخذ بسلطتهم وتوجيهاتهم في إطار ممارسة واجباتهم  •

استخدام سياسة التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمدرسة عند السعي للوصول إلى حل ألية مشاكل قد تحدث، والقبول بإجراءات   •
 المدرسة للتعامل مع مسائل الشكوى. 

 السلوك غير المقبول 
 يشمل السلوك غير المقبول، على سبيل المثال ال الحصر: 

أو القيام بأفعال جسدية أو جنسية مع الطالب أو األطفال أو غيرهم بطريقة غير مناسبة وقد  اللمس أو التعامل السيء أو الدفع  •
 تُعرض صحة ذلك الشخص وسالمته ورفاهه للخطر 

أوالسلوك الذي يكون بخالف ذلك  أو االعتداء أو التهديد بالعنف  شجارأي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي بما في ذلك ال •
 أو مسيئاً  ضاراً أو مهدداً 

 االقتراب من طفل غير طفلك بهدف تأديب هذا الطفل على سلوكه. يقوم موظفو المدرسة فقط بالتعامل مع مثل هذه األمور  •

التواصل مع أولياء األمور اآلخرين في المدرسة لحل المشكالت التي تنشأ بين الطالب في المدرسة. يجب إحالة مثل هذه األمور   •
 المدرسة إلى موظفي 

أي شكل من أشكال التنمر أو اإلساءة عبر اإلنترنت الموجه نحو المدرسة أو أعضاء الهيئة التدريسية أو الطالب أو أولياء األمور   •
 أو أي عضو مرتبط بالمدرسة 

 أي شكل من أشكال العبارات اللغوية أو اإليماءات أو السلوك المنطوي على التهديد •

الذي من المحتمل أن يُسيء أو يضايق أو يتنمر أو يُميّز بشكل غير عادل ضد أي  م بالتهديد والمسيء الضار، المتساللغة أو السلوك  •
 طالب أو موظف أو مقاول أو متطوع أو غيرهم

المراسلة أو التواصل مع موظفي المدرسة بطريقة غير معقولة )بما في ذلك على سبيل المثال، عبر البريد اإللكتروني أو التطبيقات(  •
 يث التكرار أو كمية االتصاالت، أو طبيعة أو نبرة هذه االتصاالت من ح

 سرقة أو احتيال أو إساءة استخدام موارد المدرسة  •

 استخدام كلمات أو إيماءات أو صور غير الئقة أو مسيئة للدين  •

  في حالة سكر بسببزيارة المدرسة أو حضور المناسبات االجتماعية أو الرياضية أو غيرها من الوظائف عندما يكون الفرد  •
 الكحول أو تحت تأثير المخدرات غير المشروعة أو غيرها من المؤثرات الضارة بالصحة 

 التدخين في مباني المدرسة أو في المناطق المحيطة مباشرة للمدرسة  •

 االدعاء بتمثيل المدرسة في أي مسألة دون إذن صريح من مدير المدرسة للقيام بذلك. •

  



 

D22/79875[v2] Parent/Guardian/Carer Code of Conduct – v2.0 – 2022 Page 3 

Arabic 

 قواعد السلوك انتهاك مدونة 
سوف يقوم مدير المدرسة باستدعاء أولياء األمور/ األوصياء / ُمقّدمي الرعاية الذين ينتهكون مدونة قواعد السلوك هذه. يكون  

مباني المدرسة، أو حضور المناسبات أو األنشطة المدرسية أو تحديد اإلجراء المناسب، الذي قد يشمل منعك من القدوم إلى 
بحسب تقديرات المجتمع المدرسي  سالمةب خاصةأو فرض أوامر فورية مستمرة ول أساليب وتوقيت التواصل، معايير إلزامية ح

 . واألشخاص المخولين األخرين مدير المدرسة

يتم إحالة أولياء األمور/ األوصياء / ُمقّدمي الرعاية الذين ينتهكون باستمرار مدونة قواعد السلوك هذه أو الذين يتورطون في 
بسلطة تقديرية كاملة التخاذ أو  ونيتمتع ن، الذيواألشخاص المخولين األخرين مدير المدرسةانتهاك جسيم و/ أو خطير، إلى 

 د يتضمن إنهاء اتفاقية التسجيل هذه. السعي التخاذ إجراء والذي ق

قد يحدث إنهاء اتفاقية التسجيل في الظروف التي ينتهك فيها أي ولي أمر/ وصي/ ُمقّدم الرعاية بشكل متكرر مدونة قواعد 
ء  السلوك )بعد تحذير ولي األمر/ الوصي/ ُمقّدم الرعاية، أو األسرة بشكل جماعي، من أن أي انتهاك آخر قد يؤدي إلى إنها

 التسجيل(، أو عند تورط أي ولي أمر/ وصي/ ُمقّدم الرعاية في سلوك غير سوي في مناسبة واحدة مما يشكل انتهاكاً خطيراً 
لمدونة قواعد السلوك )بما في ذلك على سبيل المثال، السلوك الذي يشكل خطراً جسيماً على الموظفين أو صحة الطالب  

 سجيل طفلهم.وسالمتهم(، قد تؤدي الظروف إلى إنهاء ت

 ال يجوز اتخاذ قرار بسحب أو إنهاء تسجيل الطالب إال من قبل المدير والخدمات التعليمية واإلقليمية وذلك بعد النظر في ما يلي: 

 وجهة نظر مدير المدرسة  •
 تقييم موضوعي لجميع الظروف الحالية. •

لنظر فيها في هذا الصدد قبل اتخاذ أي قرار نهائي يتم إعطاء أسرة الطالب فرصة للتعليق و/ أو تقديم أي معلومات ذات صلة ل
 بشأن إنهاء التسجيل. 

الطفل في المدرسة، يتم إبالغ الشرطة و/ أو "خدمات العائلة واألطفال" ورفاهية بموجب التشريعات المعمول بها وسياسة سالمة 
 المدونة. بأي انتهاكات غير قانونية لهذه( DFFHالتابعة لوزارة األسرة والعدل واإلسكان )

 

 التوقيع  اسم ولي األمر/ الوصي/ ُمقّدم الرعاية:

 

 التاريخ:
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