
 

مدرسه  ساختمانآهسته در من. 
 قدم یم زنم. مسابقه ممنوع است. 

اجازه ندارم دیگران را هول من 
 . بدم. 

من با صدای معمویل صحبت یم 
 کنم. 

 ارایمدر طول درسها من به 
 درسصحبت یم کنم تا در هنگام 
 مزاحم سایر کودکان نشوم. 
کت یا  دم کالس دمپایی یم پوشم.  

را به رختکن آویزان .ژاکت خودم  
. من فقط در حیاط مدرسه یم کنم

 . پوشمکاله یم 
از گوشی من مجاز به استفاده 

خود در محل مدرسه موبایل 
نیستم. وقتی وارد محوطه مدرسه 
یم شوم ، آن را خاموش کرده و در 

جیبم یم گذارم. 
 

 در سالن ورزشی 
ی وارد سالن 

من فقط درصوریی
ورزش یمی شوم كه يك بزرگسال به 

 من اجازه داده باشد. 
 

لباسم را رسی    ع و یی رس و صدا 
 یم کنم.  عوض

 
و  در سالن ورزش ، کفش ورزشی 

 یم پوشم.   لباس ورزشی 
 من جواهرات نیم پوشم. 

 
من فقط درصورت مجاز بودن 
معلم اجازه استفاده از وسایل 

 ورزشی را دارم. 
 

من از بچه های دیگر مراقبت یم 
ی از حوادث  کنم و برای جلوگیر

 منصفانه بازی یم کنم. 

 

 آ.در حیاط مدرسه 
همه کودکان باید بتوانند در حیاط 

احت کنند.   مدرسه اسیی
 

وع زنگ تفری    ح ، هرچه  با رسی
 رسیعیی به حیاط مدرسه یم روم. 
من به گونه ای رفتار یم کنم که 

سایر کودکان مزاحم و صدمه دیده 
 نشوند. 

گیاهان باید زیبا بمانند. من مراقب 
 هستم که به آنها آسیب نرساند. 
 ممنوع 

ی
پرتاب سنگ و گلوله برف

 است. 
ی  ی فوتبال و زمیر من فقط در زمیر

ل بازی بسکتبال فوتبال و بسکتبا
 یم کنم. 

احت ، وسا یل در پایان وقت اسیی
ی بازی را دوباره رس جایشان  زمیر

 . میگذارم
 

در ارسع وقت به اتاقم بریم گردم. 
 

 روی توالت 
 به دستشویی یم روم ، یم 

وقتی
ی یم شوم که  نشینم. من مطمی 

ی بماند.  ی تمیر  همه چیر
من از دستمال توالت استفاده یم 
ی یم شوم که دستمال  کنم و مطمی 

 توالت در توالت باشد. 
 سیفون توالتوقتی کارم تمام شد ،

. ممکن است مجبور میکشم را 

ی  باشم توالت را با برس توالت تمیر
 کنم. 

 با صابون 
ً
سپس دستانم را کامال

 شسته و خشک یم کنم. 
من فقط به یک حوله کاغذی 

 ارم. احتیاج د
را  اسفاده شده دستمال کاغذی 

 داخل سطل آشغال یم اندازم. 
توالت را ترک یم کنم همانطور که 
 دوست دارم خودم آن را پیدا کنم. 
توالت و دستشویی برای بازی و 

. نیستند صحبت 

 

 در سفره خانه 
ی رفاه را در کافه تریا  من قوانیر
ی یک  رعایت یم کنم زیرا داشیی

 وعده غذایی آرام بسیار مهم است. 
من در اتاق غذاخوری کاله و ژاکت 
نیم پوشم. ژاکت را باالی صندیل 

 آویزان یم کنم. 
ایستاده  من یی رس و صدا در صف

 . میشوم
من به درستی غذا یم خورم و غذا و 

اداره یم  نوشیدیی خود را با دقت
 کنم. 
تا زمایی که همه در  مینشینممن 

مان را با  ی ی من غذا یم خورند. میر میر
 هم پاک یم کنیم. 

ی شده  غذای مانده را در ظرف تعییر
دور یم ریزم. بشقاب ها ، کاسه ها 

. میچینمو لیوان ها را روی قفسه 

من کارد و چنگال را داخل سطل با 
 . میدهمآب قرار 
ی را پا   رسویس ی میر ک یم کند. میر

 

 همه ما کمک یم کنیم تا همه در مدرسه احساس راحتی کنند. 
 

 

وی یم کنیم ی پیر ی دلیل است که باید با یکدیگر منصفانه و مودب رفتار کنیم و از قوانیر  . همه باید در مدرسه ما احساس راحتی کنند. به همیر

  من تمام مواد مورد نیاز خود را در جای خود قرار داده ام. کنمبرای کالس آماده می خودم را . 

 ، ها بریم آیم. بعد از کالس ، آنها ر   من با دقت از پس مطالب  . میدهما مرتب و مرتب رسجایشان قرار کتابها و دفیی

  ی پایبند هستم.  آزاد من برای کار  به قوانیر

 ی و محل کار اطمینان حاصل یم کن ی بودن میر  م. یمن و کودکان دیگر از تمیر

  .من فقط وسایل و لباس هایی را که برای کالس الزم است به مدرسه یم برم 

  .من مسئول امور خودم هستم 

  .من تمام دستورالعمل های بزرگساالن را دنبال یم کنم 

 

 قانون خانه
 


