
OBS Bad Fallingbostel  باد فالينغبوستل لعداديةالقواعد المدرسية 

تعليمات

.OBS Bad Fallingbostelيجب أن يشعر الجميع بالراحة وتحقيق شيئاا ما في المدرسية العدادية باد فالينغبوستل 
.لتحقيق ذلك ، يجب مراعاة قواعد العيش معاا

 تحية الشخاص جزء منه.ونحاول أن نكون ودودين 
.نتعامل مع بعضنا البعض بإنصاف ول نؤذي أو نعيق أو نضايق أي شخص

.نمتنع عن العنف ونحاول تسوية النزاعات من خلل المحادثات

 قواعد اساسية

. أريد أن يحترمني الخرون وبالتالي أعامل الخرين وفقاا لذلك.1
ا مع الراء الخرى وأحاول فهمها. ينبغي أن يؤخذ رأيي على محمل الجد.2 . أنا أتعامل أيضا
ا على تجربة الحياة المدرسية اليومية دون خوف وأن أتصرف بطريقة ل يحتاجها الخرون.3 أود أن أكون قادرا

. للخوف
كما أنني ل أريد استخدام. ل ينبغي لحد أن يضحك علي أو يهينني أو يضربني أو يؤذيني بأي طريقة أخرى.4

. العنف الجسدي أو اللفظي في النزاعات
ا يمكنني فيه العمل بشكل جيد والشعوربالطمئنان.5 بالنسبة لي ، هذا يشمل داخل الفصل وخارجه ، أتوقع جوا

. ل ينبغي استبعاد أحد. تشجيع بعضنا البعض ومساعدة الخرين
لهذا السبب أتعامل مع. أود أن أعيش وأعمل وأساعد في تشكيل مدرسة نظيفة وجميلة بمرافق جيدة الصيانة.6

. جميع المواد والمفروشات بعناية
. أريد أن تعمل حياتنا المدرسية اليومية بشكل جيد ،  وبالتالي أتولى مهام في المجتمع المدرسي.7
لهذا السبب أستخدم مواد صديقة للبيئة ، وأستخدم المياه والطاقة باعتدال ،. الوعي البيئي مهم بالنسبة لي.8

. وفصل القمامة
أعلم أن كل الرغبات والفكار التي ذكرتها ل يمكن تنفيذها إل إذا كان التعاون بين المعلمين وأولياء المور.9

والطلب والموظفين يمارس بشكل جيد وبروح من الثقة. لهذا السبب أؤيد هذا التعاون.

الحصة و قاعات الدراسة

.ينهي المعلم الدرس. تبدأ الدروس وتنتهي في الوقت المحدد •
)على سبيل المثال في غرف العلوم وغرفة الموسيقى(التلميذ الذين لديهم دروس في غرف متخصصة  •

.ينتظرون في المنتدى ويتم أخذهم من هناك من قبل معلميهم
لن يتم دخول غرف تغيير. ينتظر التلميذ في غرفة انتظار الصالة الرياضية قبل دروس التربية البدنية •

.الملبس إل إذا  أعطى المعلم الذن
 يجب  النتظار قبل بداية الحصة التدريبية في قاعة النتظار و لن يتم دخول غرف تغيير الملبس إل إذا•

أعطى المعلم الذن.
 إذا لم ياآتي المدرس إلي الفصل بعد عشر دقائق من بدء الدرس ، يبلغ احد الطلب مكتب الدارة.•
ا إل إذا تم تجنب الضطرابات. الدروس هي أوقات العمل • ل يسمح باستخدام. ل يمكن أن يكون هذا ناجحا

.يحق للمعلم أن يأخذ مثل هذه الجهزة.  الكهربائية واللكترونية التخريبيةالجهزة
. الطلب ملزمونالحصةالمعلم مسؤول علي مراقبة نظافة قاعة الدراسة وضعها في حالة جيدة. في نهاية  •

بالمتثال لهذا الطلب.
 للمساهمة في توفير الطاقة ، يجب إغلق النوافذ وإطفاء النوار عند مغادرة الفصل.•

السلوك أثناء فترات الراحة وأوقات الفراغ

خلل فترتين الستراحة الطويلتين ، يغادر الطلب قاعات الدراسة.•



 دقائق ، ليمكن مغادرة مبنى المدرسة (باستثناء تغيير القاعة).5خلل فترات الستراحة التي تبلغ مدتها •
خلل أوقات الدراسة ، ل يمكن للتلميذ البقاء في فناء الستراحة الخلفي للمدرسة•
ل يجوز للتلميذ مغادرة المدرسة إل بإذن من المعلم.•
 بسبب تعريض الخرين للخطر ، يجب عدم رمي كرات الثلج أو الشياء الخرى.•
 يمك__ن للجمي__ع الت__أثير بش__كل إيج__ابي عل__ى س__معة مدرس__تنا م__ن خلل اس__تعدادهم للداء وظه__ورهم ف__ي الم__اكن•

العامة. هذا  ممكن بش__كل خ_اص م__ن خلل الس_لوك الحكي__م ف_ي الطري_ق إل__ى المدرس_ة ، ف_ي وس__ائل النق__ل الع_ام ،و أثن__اء
 التدريب العملي  وفي ألنشطة  المدرسية.

القواعد العامة لسلوك  التلميذ 

).1989 يناير 9ل يسمح للتلميذ بالتدخين في مباني المدرسة (قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ  •
 يحظر إحضار السلحة والمفرقعات والمخدرات والمشروبات الكحولية•

).29/7/1977(قرار وزير التربية والتعليم في 
 يجب التعامل مع مرافق المدرسة ومعداتها بعناية. يجب على كل من يتسبب في ضرر أن يدفع ثمنه.•
 يجب على الزوار دائما التسجيل في مكتب الدارة. زيارة الطفال والشباب الخرين في الفصل ممكنة فقط في•

حالت استثنائية ويجب التفاق مع المعلم.
 نولي اهتماما للنظافة والنظام. نحن نفصل النفايات ، ونقتصد الماء والطاقة .•
 الجميع مسؤول عن نظافة المدرسة. يجب على التلميذ النصياع لطلب المعلم لزالة الوساخ ، حتى لو لم•

تكن انت المتسبب في ذالك.
 ل نرتدي القبعات في المبنى.•
 يمنع مضغ العلكة في المبنى.•
 ومشغلت القراصMP3 ل يسمح بإحضار أجهزة تشغيل الفيديو والصوت من أي نوع (مثل مشغلت • 

المضغوطة والجهزة المحمولة والهواتف المحمولة) إلى المدرسة. في حالة "النتهاك" يتم مصادرة الجهزة ويمكن
استلمها مرة أخرى من إدارة المدرسة.للوالدين 

الجراءات المتخذة في حالة انتهاك القواعد المدرسة

  في حالة انتهاك القواعد المدرسة ، يمكن للمدرسة إستخدام الساليب التربوية المناسبة.•
61  في حالة النتهاكات الجسيمة أو المتكررة ، سيتتقدم مسؤلين الفصل بطلب لعقد مؤتمر وفقاا للمادة •

NSchG.لتحديد الجراء التأديبي 

ملحظة أخيرة

 ، المكمل2002 مايو 13دخلت هذه النسخة من القواعد المدرسة حيز التنفيذ من خلل قرار المؤتمر العام الصادر في 
.2006 مارس 27بقرار المؤتمر العام الصادر في 


