
 

 في المدرسة
أمشي ببطء في 

المدرسة. السباق 

 ممنوع.

ال ُيسمح لي بالدفع أو 

 فع.ادتال

أنا أتحدث بصوت 

 طبيعي.

أثناء الدروس أتحدث 

حتى ال أزعج  تام بهدوء

األطفال اآلخرين أثناء 

 دراستهم.

النعال في  أرتدي

الفصل. أعلق مالبسي 

أنا  على عالقة المالبس.

أرتدي قبعتي فقط في 

 فناء المدرسة.

ال ُيسمح لي باستخدام 

جهازي المحمول في 

مباني المدرسة. عندما 

أدخل أرض المدرسة 

أطفئه وأتركه في 

 جيبي.

 

في الصالة 

 الرياضية

أدخل الصالة الرياضية 

فقط إذا سمح لي أحد 

 بذلك. البالغين

 

بسرعة  أبدل البسي

 وبهدوء.

 

في صالة األلعاب 

الرياضية ، أرتدي 

أحذية رياضية ومالبس 

 رياضية.

 أنا ال أرتدي مجوهرات.

 

ال ُيسمح لي باستخدام 

المعدات الرياضية إال 

أو  إذا سمح لي المعلم

 بذلك. المعلمة

 

األطفال أنا انتبه على 

اآلخرين وألعب بشكل 

 عادل لتجنب الحوادث.

 

 في ساحة المدرسة
يجب أن يكون جميع األطفال 

قادرين على االسترخاء في 

 فناء المدرسة.

 

في بداية االستراحة ، 

أذهب إلى ساحة المدرسة 

 بأسرع ما يمكن.

إنني أتصرف بطريقة ال 

تزعج أو تؤذي األطفال 

 ن.اآلخري

يجب أن تظل النباتات 

جميلة. أحرص على عدم 

 إتالفهم.

الحجارة وكرات يحظر رمي 

 الثلج.

أنا ألعب كرة القدم وكرة 

السلة فقط في ملعب كرة 

 القدم وملعب كرة السلة.

في نهاية االستراحة ، 

مرة  أعيد معدات الملعب

 أخرى.

 

ثم سأعود إلى غرفتي في 

 أقرب وقت ممكن.

 

 على المرحاض
عندما أذهب إلى الحمام 

أتأكد من أن  و ، أجلس

 كل شيء يبقى نظيًفا.

أنا أستخدم ورق 

التواليت وأتأكد من أن 

ورق التواليت ينتهي به 

 المطاف في المرحاض.

سوف عندما انتهي ، 

أقوم بسد السيفون 

. قد أضطر إلنزال المياه

إلى تنظيف المرحاض 

 بفرشاة المرحاض.

ثم أغسل يدي جيًدا 

 بالصابون وجففهما.

أنا فقط بحاجة إلى 

 منشفة ورقية.

ية أرمي المنشفة الورق

المستعملة في سلة 

 المهمالت.

المرحاض بحالة  أترك

جيدةوبنفس الحالة 

 .عندما دخلت 

المراحيض والحمامات 

ليست موجودة للعب 

 والتحدث.

 

 في المقصف
أتبع قواعد الرفاهية في 

الكافتيريا ألنه من المهم 

جًدا أن يكون لديك وقت 

 هادئ لتناول الطعام.

أنا ال أرتدي قبعة أو 

في غرفة الطعام. سترة 

 أعلق المعطف على كرسي.

أنا أقف في الصف بهدوء 

 وبتأن.

أنا آكل بشكل صحيح وأكون 

 حذرا فيما آكله وأشربه.

أبقى جالسًا حتى ينتهي 

الجميع على طاولتي من 

تناول الطعام. نقوم 

 بتنظيف طاولتنا مًعا.

أتخلص من بقايا الطعام 

في الحاوية المخصصة 

 لذلك. أكدس األطباق

واألوعية واألكواب على 

الرف. أضع أدوات المائدة 

 في دلو بالماء.

خدمة المائدة تمسح 

 الطاولة.

 

 نحن جميًعا نساعد حتى يشعر الجميع بالراحة في المدرسة.
 

  

 .مؤدبيجب أن يشعر الجميع بالراحة في مدرستنا. هذا هو السبب في أننا يجب أن نتعامل مع بعضنا البعض بشكل عادل و

 نحن نتمسك بالقواعد.

 أحتاجها في مكاني.أستعد للفصل. أضع كل المواد التي • 

 إلى مكانهم. نظيفأتعامل مع المواد والكتب ودفاتر التمارين بعناية. بعد الحصة ، أعيدهم بشكل مرتب و• 

 ألتزم بقواعد العمل الحر.• 

 مع األطفال اآلخرين ، أضمن نظافة الطاوالت وأماكن العمل.سوية • 

 جها للصف.آخذ معي األشياء والمالبس فقط إلى المدرسة التي نحتا• 

 أنا مسؤول عن أشيائي الخاصة.• 

 أتبع جميع تعليمات الكبار.• 

 

 النظام المدرسي       
 


