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 Stocksätterskolanفي 
نعمل على تهيئة بيئة تعليمية جيدة حيث يجب على الجميع االستمتاع والتطور وأن   ، 

. تستند قيمنا على المعرفة واألمان والفرح. نحن نسعى جاهدين كي يتحمل يكونوا هم أنفسهم

حترم فيه  ي مسؤولية مشتركة عن المدرسة كونها مكانًا  ولياء االمور الموظفون والتالميذ وا

بشكل جيدمع بعضنا  تعامل نوأن  نا البعض بعض . 
كجزء من عملنا على قيمنا األساسية ، سنعمل بشكل إضافي على كيفية التصرف تجاه  

نريد ان تكون  ئ واللغة السيئة. اآلخرين ، وبالتالي لن نسمح مطلقًا أي تسامح مع المزح الس

في المدرسة حيث ال يكون من المقبول القتال أو الشجار بأي شكل من األشكال  ثقافة

  لضمان أن بيئة التعلم  آمنة وإيجابية كما نتمنى.
عندما يتعلق األمر بمزاح وشجار  ، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت مزحة ام  

ذلك ، يتم تطوير العديد من النكات التي تؤدي  للقتال لذلك ،  شجار خطير  ، وباإلضافة إلى

 .يجب علينا التدخل والتحدث مع  الجميع
ان استعمال هذه اللغة  إلى في االمر تجد غة سيئة. إذا نظرت للاالشيء نفسه ينطبق على 

اد هذه اللغة سوًءا. األخطر هو عند استخدام تعبيرات  يزدوا يؤدي الى تصعيد المشاكل 

خرالشخص آجارحة توجه للشخص المقابل اوال . 
سيتم إبالغ جميع الفصول ومناقشة قاعدة عدم التسامح مطلقًا ، مع كل من فريق األمن 

إذا ، على الرغم من ذلك ، يصبح الطالب منتهكين للقاعدة ، وبالمدرسة ومع معلميهم. 

ة لجعل الجميع فسنتحدث معهم بشكل خاص حول أهمية اتباع قواعد النظام في المدرس

، أو إذا كان يمثل مشكلة أكثر  وسئ  يشعرون بالراحة. إذا كان السلوك ال يزال ال يتوقف 

وفي المرحلة التالية أيًضا سيتم   م، فسيتم إخباركالسيئة استخدام اللغة  في  خطورة أو سوء

إلى اجتماع في المدرسة ماستدعاؤك . 
 نريد منك أن تتحدث مع أطفالك حول هذا األمر في المنزل ، بحيث ،ولكي تتعاونوا معنا 

باالمان  ومن جانبنا نحن جميعا نسعى لتوفير بيئة دراسية امنة  رونيشع  
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