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

 (.MACSمجموعة مدارس األبرشية الكاثوليكية المحدودة في ملبورن )

  الغاية

Marymede Catholic Collegeتلتزم مدرسة  بضمان بيئة تعليمية محترمة وآمنة وإيجابية وداعمة لجميع طالب المدرسة.   
إلى توفير إرشادات واضحة لجميع الطالب فيما يتعلق بالسلوك المتوقع منهم   Marymede Catholic Collegeتهدف مدرسة 

توقّع من الطالب االلتزام بالقيم  أثناء وجودهم في المدرسة، أو مشاركتهم في األنشطة المدرسية أوعند تمثيلهم للمدرسة. ي  
 األساسية للمدرسة في جميع األوقات. 

  سريان 

. ال يقتصر سريان هذه المدونة Marymede Catholic Collegeتسري مدونة قواعد السلوك هذه على جميع طالب مدرسة 

جميع األنشطة والمناسبات المتعلقة السلوكية على التواجد في موقع المدرسة وساعات الدوام الدراسية فحسب. بل تمتد لتشمل 
بالمدرسة وعند تمثيل المدرسة أو القيام بعمل نيابة عنها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، في جميع األوقات عند ارتداء  

النظر عما  الزي المدرسي. تتطلب المدونة السلوكية أيضاً أال تؤدي أفعال الطالب إلى تشويه سمعة المدرسة في أي وقت، بغض 
 إذا كان الفعل يحدث أثناء القيام باألنشطة المدرسية أو خارجها.

  المبادئ األساسية 
  Marymede Catholic Collegeتستند مدونة قواعد السلوك هذه إلى المبادئ التالية التي تنّص على أن لكل فرد في مدرسة 

 الحّق في:

 أن يكون بأمان   •

 ير، حتى في ظل التنّوع أن ي عامل باحترام وأن يحظى بالتقد •

 المشاركة في بيئة آمنة دون تدخل أو تخويف أو مضايقة أو تنّمر أو تمييز  •

 أن يتّم تشجيعه على االحترام والتهذيب والتحلي باللياقة ومراعاة اآلخرين  •

 الحصول على الَدعم والتحدي كأفراد يتعلمون باستمرار.  •

 الطالبالسلوكيات والتصرفات المتوقعة من جميع 
 من المتوقع من كل طالب: 

 االلتزام بالقيم األساسية للمدرسة في جميع األوقات  •

 التصرف بطريقة ال ت عّرض صحته وسالمته ورفاهيته أو اآلخرين للخطر  •

 االلتزام بجميع قواعد وإجراءات الصحة والسالمة المعمول بها داخل المدرسة والمواقع األخرى التي قد يزورها الطالب  •

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

 احترام سلطة أعضاء الهيئة التدريسية وااللتزام بقوانين المدرسة وتوجيهات المعلم كما هو مطلوب •

تّسم بالمسؤولية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •  االلتزام التام للطالب باتفاقية االستخدام الم 

 باإلحترام وأن يكون داعماً لمعتقدات المدرسة وقيمها أن يَتّسم  •

 التصرف بلياقة ومراعاة اآلخرين •

 العزوف عن جميع أشكال التنمر والمضايقة والتشهير العنصري والتمييز على أشكاله  •

 اإلبالغ عن أي سلوك صادر من الطالب اآلخرين والذي يَض ر بالطالب اآلخرين أو المعلمين أو المدرسة  •

 لب المساعدة للطالب اآلخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة أو أنهم في موقف ضعيفدعم أو ط •

 العزوف عن السلوك الذي من شأنه أن يعطّل عمل أي فصل دراسي أو ي عيق فرص التعّلم للطالب اآلخرين  •

 احترام ممتلكات المدرسة وممتلكات الموظفين والمقاولين والزوار والطالب اآلخرين •

 ر جميع الفصول الدراسية اإلنضباط وحضو •

 البقاء في ساحات المدرسة خالل اليوم الدراسي ما لم يوافق المدير على خالف ذلك •
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إكمال العمل المدرسي الذي يحدده المعلمون دون تأخير وبأفضل ما لديه من مقدرة واالستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة   •
 في المدرسة 

 اة الواجبة للصحة والنظافة والسالمة وفقاً لمتطلبات الزي المدرسي. ارتداء مالبس أنيقة مع المراع •

 السلوك غير المقبول 

 يشمل السلوك غير المقبول، على سبيل المثال ال الحصر: 

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

أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي )بما في ذلك الشجار أو االعتداء أو التهديد بالعنف أو التنمر أو الشتائم أو التمييز   •
 العنصري أو التمييز ألسباب تتعلق باإلعاقة أو المظهر أو الدين(

 أي شكل من أشكال التنمر أو اإلساءة عبر اإلنترنت  •

 رقة أو إساءة استخدام ممتلكات تخص طالب آخرين أو المدرسة س •

 إرسال رسائل نصية أو صور أو مقاطع فيديو غير الئقة أو مسيئة أو فاضحة  •

 اللغة أو السلوك الذي من المحتمل أن يسيء أو يضايق أو يتنمر أو ي ميّز بشكل غير عادل ضد أي طالب أو معلم أو مقاول أو زائر  •

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

 مستويات حضور غير مقبولة للفصل الدراسي  •

 عدم التعاون مع المعلمين أثناء الفصل أو األنشطة المدرسية وتعطيل األنشطة المخطط لها بشكل عام.  •

 دعم السلوك اإليجابي 
. إنه النموذج الذي يَقر بالسلوك اإليجابي لغالبية تعتمد سياسة إدارة السلوك في المدرسة على نموذج دعم السلوك اإليجابي

ركز، بما   الطالب، ويضع موضع التنفيذ استراتيجيات كقدوة للطالب تعلّمهم بوجه خاص السلوكيات المتوقعة. ويستهدف الدعم الم 
 في ذلك العقوبات المرحلية، لألقلية من الطالب الذين ال يتبنون السلوك اإليجابي.

 اعد سلوك الطالبانتهاك مدونة قو
قد يتم معاقبة الطالب الذين يخالفون مدونة قواعد السلوك هذه من قبل معلم الفصل أو مدير المدرسة حسب االقتضاء وبالنظر 

 لطبيعة المخالفة وعمر الطالب.  

صة بمدرسة في حاالت المخالفات الجسيمة و/ أو المتكررة لمدونة قواعد سلوك الطالب، تحّدد سياسة إدارة السلوك الخا
Marymede Catholic College   العواقب المترتبة على سوء سلوك الطالب وإدارة التوقيف والطرد إذا وصلت األمور إلى

 هذه الحدود القصوى. 

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

 التاريخ:

   توقيع الطالب:

 التاريخ:

قّدم   توقيع ولي األمر/ الوصي/ م 
 الرعاية: 

  

 التاريخ:
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