الئحة السلوك املدريس
وضعت كل مدرسة الئحة للسلوك  Code of Conductتبني إرشادات سلوك الطالب .ويتم وضع هذه الالئحة
عادة لتشجيع الطرق املساملة يف التعامل مع اآلخرين ،واحرتام اآلخرين ،وبيان أساليب حل املشاكل لتعزيز بيئة
آمنة ترحب بالجميع.
تساعد الئحة السلوك املدارس عىل أن تصبح أماكن خالية من اإلساة ،والرتهيب  ،والتحرش ،والتمييز  ،والتخويف ،والكلامت واألعامل التي
تنم عن الكراهية ،وكافة أشكال العنف والعدوان األخرى.
ستقوم املدرسة واملعلم بتطوير اإلرشادات والقواعد ملساعدة الطالب ليتبعوا الئحة السلوك .و يتم رشح هذه القواعد للطالب وعادة ما يتم
نرشها عالنية بتعليقها عىل جدار يف املدرسة باإلضافة إىل وضعها يف موقع املدرسة اإللكرتوين أو التقويم املدريس .وميكن ألولياء األمور طلب
نسخة من الئحة السلوك.
ويتوقع من كل شخص ينتمي إىل املجتمع املدريس ،ويشارك يف نشاط متعلق باملدرسة ،مبا فيهم الطالب ،وأولياء األمور أو األوصياء،
واملتطوعني ،واملعلمني ،وأي أعضاء من الهيئة التعليمية أو موظفي االستقرار يف املدارس ،أن يتبعوا الئحة السلوك .وتطبق الئحة السلوك حتى
وإن كان النشاط خارج املبنى املدريس (ولكنه متعلق باملدرسة).
االسرتاتيجيات التالية ميكن أن تساعدك وتساعد أطفالك عىل دعم واحرتام الئحة السلوك املدريس:
•اطلب نسخة من الئحة السلوك املدريس وراجعها مع أطفالك.
• ناقش مع أطفالك أن هناك تبعات خطرية للمشاجرة أو السب أو نعت الشخص اآلخر بكلامت نابية وغريها من أشكال السلوك غري
الالئق.
• ناقش مع أطفالك أهمية احرتام الحقوق األساسية للجميع ،وحقوقهم وحقوق اآلخرين .وهذا يشمل الحق يف العيش دون إساءة
ومضايقة (اللفظية والعاطفية والجسدية والجنسية) ،باإلضافة إىل التفرقة العنرصية.
• ساعد أطفالك عىل تطوير الرغبة يف احرتام االختالفات بني الناس ،مبا يف ذلك االختالفات القامئة عىل أساس العرق أو الثقافة أو الدين
أو اللون أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو نوع الجنس (مبا يف ذلك الهوية الجنسية) والتوجه الجنيس.
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• دعهم يعرفون أنه إذا انتهكت حقوق أي شخص ،فإن أي واحد سيكون عرضة ملواجهة اإلساءة أو التمييز.
• تحدث إىل معلم أطفالك ،أو مدير املدرسة ،إذا كنت تشعر أن الئحة السلوك أو القواعد املدرسية غري عادلة ألطفالك.
• أخرب املعلم بأنك تود أن تكون عىل ِعلم إذا كان هو أو هي يشعرون بالقلق تجاه سلوك أطفالك.
• تحدث إىل املعلم إذا كنت قلقا بشأن سلوك طالب آخر.
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