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سوية بعضنا مع بعض   

  “سوية بعضنا مع بعض„ نون المدرسة هو بمثابة قا 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 أعمدة تواجدنا سوية مع بعضنا البعض

 هكذا نشعر                               هكذا نتعامل

بالراحة في المدرسة                      مع بعضنا  

  

 هكذا نشعر بالراحة في المدرسة

 األساس

 – وعليه نبني -

ص آخر .هماً. انت وأي شخمكل فرد يعتبر -  

نقدر ونحترم بعضنا البعض، الن كل فرد يتحمل مسؤلية  -

 التعايش السلمي في مدرستنا .

تعامل معهم بلطف ومراعاة لشعورهم .أاألخرين واحترم  -  

 .نريد مدرسة جميلة ومعتنى بها . الكل يتحمل مسؤولية ذالك -

. 
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 هكذا نريد ان نتعامل مع بعضنا البعض

 

ي .حترمناكن لطيفاً معي و  

 ال تزعجني .

 التضحك علّي .

 التخرجني من المجموعة .

 استمع إلي ودعني اكمل حديثي عندما أريد أن أخبرك امراً .

 ال تتحدث عني بما يحزنني .

 ساعدني عندما احتاج للمساعدة .

 واسيني عندما اكون حزيناً .

 التزعجني عندما أقوم بعملي .

يرضيك أمر ما .التلجأ الى الضرب بل تحدث معي عندما ال  

 ال تذهب إلي اغراضي دون ان تسألني .

. لف األشياء التي تخصنيتتال  
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 هذه هي القواعد التي نلتزم ونتمسك بها :

 

 الأسبب الماً الي كان .

ال الرمل وال الحجارة .وال أقذف كرات الثلج   

 ال أرمي اية أشياء حولي .

أو اركض في الصف وفي الممرات .ال اشيطن   

الدرج . ى ادفع احداً وخاصة علال  

 بعد رنين الجرس أدخل بهدوء ودون تدافع الي مبنى المدرسة .

 ال أتسلق على الكراسي والطاوالت .

 اجلس بكل هدوء على مقعدي .

 ال اجلب معي اشياء خطرة ) سكينة، والعة،...( .

 ال اغادر المدرسة دون إذن .
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ياح في المدرسةلكي نشعر معاً باالرت القواعد التي يجب ان اتمسك بها  

 

 احافظ على النظافة والترتيب في مقعدي وفي مبنى المدرسة وفي باحتها .

عند بدء الدوام وبعد الفرصة احافظ على الدقة في المواعيد حتئ اليتضايق بقية 
ومعلماتي من تأخري . التالميذ  

 اراعي النظافة في المراحيض وأحافظ عليها .

ق احواض الزرع حتى تتمكن النبتات من النمو .ال أمشي فو  

 في الصف البس حذاء البيت .

الت واأللعاب بكل عناية حتى يمكن استعمالها لوقت طويل .استعمل اآل  

في المدرسة وفي البيت بانتظام وترتيب .أقوم باتمام فروضي المدرسية   

 احتفظ بشكل دائم بكل أدواتي المدرسية .

مطلوية مني كمسح اللوح او التكنيس يومياً .أقوم ببعض االعمال ال  

عند انتهاء وقت الدرس أترك الصف بشكل مرتب وأضع الكرسي علي الطاولة 
. هكما اضع كل شيئ في مكان  
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 وكيف يمكنني ان أتجنب المشاجرة ؟

 

 مايمكنني فعله لتجنب المشاجرة ؟

 ال انفعل بسرعة بل ابقى هادئاً .

ند التشاجر يجب سماع الطرفين .علّي ان افكر انه ع  

 احترم رغبة من يريد انهاء اللعب .

 اتكلم عن مشكلتي وال اخفيها .

كون جباناً .ااتجنب العنف دون ان   

 يجب ان افكر دائماً انه يمكن ان نجرح األخرين بالكالم وباالفعال .

 ال انتقم .

ليهم .إمن الذين جرحتهم أو أسأت  ذراعت  

 

 ما الذي يمكنني فعله عندما اليلتزم أحدهم بالقواعد المتبعة ؟

ي يضايقني .ذاعلن في البداية للتالمذة بشكل مهذب عن األمر ال  

 أو أقوم باستدعاء أحد التالميذ المكلفين بالمراقبة اثناء الفرصة .

وإذا لم يوصل كل ذلك الى اي نتيجة أخبر قسم المراقبة أو معلمة صفي وهذا ال 

 يعتبر نميمة !
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؟‘‘ماذا يحصل عندما ال يلتزم احدهم بقاعدة ,,تواجدنا مع بعضنا البعض  

 يصار الى تنبيه شفهي من قبل المعلمة او المعلم .

. حديث داخل الصف ) مجلس الصف ( إجراء  

 حديث مفصل مع المعلمة أو المعلم أو المساعدين التربويين .

.احاديث مفصلة مع والديك ومع مدير المدرسة   

  

ديث الى اي نتيجة يتوجب اللجوء إلى وسائل اإذا لم توصل هذه االح

 تربوية وفقاً للمادة )واحد وستون( من قانون المدارس في نيدرساكسن .

 تصادر منك االشياء الخطرة أو األلعاب المزعجة .

لك في االستراحة المقبلة  حلم تتقيد أثناء االستراحات بالقواعد المتبعة فال يسم اإذ

عب .بالل  

ضايق اثناء الدرس األخرين يتوجب عليك مثالً العمل لمدة ساعة في ت  عندما 

 صف آخر .

يمكن ان تكلف بعمل خاص يتوجب عليك القيام به في المدرسة، وسي علم والداك 

 باألمر .

الً تنظيف األشياء التي وسختها( كل ماتسببه من اضرار )مث ةيتوجب عليك إزال  

ك خطياً بكل تصرفاتك المخالفة .سيصار الى اخبار والديو  

حرم من صفوف خاصة أو من الحفالت المدرسية .ت  يمكن أن   
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المعلمات والمعلمون والمساعدون التربويون والسكرتارة والبواب جميعهم 

عن حسن شروط التعليم . مسؤولون  

 

 

 لديهم الحق:

 بمعاملة لطيفة ومهذبة،

 بتعليم خال من االزعاج،

مساعدة في حال وجود مشاكل .الحترام والبا  

 

 

: الواجب    

 وءعرف علي مواهب وضعف التالميذ، ثم التحادث مع الوالدين وإعالمهما، واللجتال

، التي يجب القيام بهاضرورية الوسائل الالى   

التدريس في الوقت المحدد وكذالك إنهاؤه ، بدء  

 تحضير الدرس قبل االبتداء به وبعد االنتهاء منه ،

لتالميذ اثناء دوام المدرسة .مراقبة ا  
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يضع المسؤولون عن التربية لممارسة عملهم االسس التي يمكن ألوالدكم 
 اتباعها وفقاً لحقوقهم وواجباتهم في المدرسة .

 

 يحق لكم :

 الحصول على معلومات مفصلة وإرشادات في حينه .

 

 الواجب :

طات مدرستنا .ان تشاركوا بقدر استطاعتكم بنشا  

تضمنوا حضور اوالدكم إلى المدرسة بشكل منتظم ودون تأخير .ان   

إلزام اوالدكم بأخذ وسائل العمل المطلوبة معهم الى المدرسة وكذالك الفروض المنزلية 
 كلها بعد إنجازها بشكل مرتب .

 اعطاء اوالدكم وجبة فطور صحية يومياً يأخذونها معم الى المدرسة .

ة أو العاب ألخذها معهم الى المدرسة .عدم اعطاء اوالدكم أشياء ثمين  

اتصالكم بنا فوراً واعالمنا في حال مرض االوالد قبل بدء الدرس أو في حال تغيرات 
ل صحية .كلي أو في حال وجود مشازفي الجو المن  

 

 

 

 

 

 

 


