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 :األهداف

ال  نسعى قطراللبناني    ةمدرسفي  في  الطالب  التعل    حب  بناء  إلى    ة  لدى  والتقييم   الذاتي    واالنضباط  ةبالمسؤولي    اإلحساسو م 
واحترام  ة  قوالث    اتللذ    اإليجابي   ندر  خراآلبالنفس  نحن  ونحف  .  السلوك  س  ال  تعزيز  إلى  ضافةإلبا  ي  بيجااإلز    لافع  االستماع 

ة  ة إيجابي  خذوا خيارات سلوكي  ع من الطالب أن يت  ويتوق    واالحترام المتبادل.  تالمشكال  حل    ىعل  والقدرةاء والتعاون  والتواصل البن  
  م.ز سالمتهم  وسالمة اآلخرين في بيئة مواتية للتعل  تعز  

 

 ة: األساسي   المعتقدات

  أمرا    األخطاء  وتعد    والطالب.  األمور أولياءو  ةمشترك بين المعلمين في المدرس  جهد جماعي    درسي  ط المنضبااال  بأن  نحن نؤمن  
قرارات   خاذات    ةكيفي  في  هم  مودعم تعل    ةالسلوكي    أخطائهم  إعادة النظر في  ىحيث نساعد طالبنا عل  ،النمو    ةمرحل  أثناء  اطبيعي  
                                                                                                                          . أفضل

  جزاءات السلوك غير المرغوب فيه و ح عواقب  ها توض  وتكافئهم. كما أن    ا إيجابيا  الطالب الذين يظهرون سلوك    هذه السياسة   روتقد  
 غير المناسب.و 
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 بك الطالمعايير سلو 

 :اآلتية اتع من الطالب السلوكي  يتوق  

 .مالتعل   ةل مسؤولي  تحم   •
 . القائمين عليهم مسؤولينباع توجيهات الت  إ •
 . اآلخرينمشاعر واحتياجات  مراعاة •
 .اآلخرين احترام •
 .ةالمناسب ةغاستخدام الل   •
 . ةممتلكات المدرس الحرص على •
 . المدرسة أنحاءفي  بأمانك التحر   •
   .المدرسةالتي وضعتها  ةالتوجيهي   دئباوالمعد االمتثال للقوا  •
 .الحافالتو النقل  سالمة باع قواعدت  إ •
 .ةتسوية الخالفات بطريقة سلمي   •
 .ةاستخدام التكنولوجيا بحكمة ومسؤولي   •
 . بالقوانين والتقاليد في مجتمعنا والمجتمع المضيف االلتزام •

 دريسالتّ  ةبأعضاء هيئ  المتعّلقةعات التوقّ 
 : تياآلالتدريس  ةيئه أعضاءع من يتوق  
 . التالميذ ضمان سالمة •
 .بد للطاللضمان السلوك الجي   األمور أولياءو  القسم التعاون مع مدير •
 . ا  ومحترم ا  ومثابر  يكون عادال   أن •
 . ةفي الفصول الدراسي   تشجيع وتعزيز السلوك اإليجابي   •
 .للسلوك   واضحةالعات توق  ال تعزيز •
 . انتقاد السلوك وليس الشخص •
 . بمواعيد دروسهم االلتزام ىعل يذمالتال ث  ح •
 .ةالفردي   االحتياجات كافةي م بشكل مناسب يلب  ط ومنظ  تقديم درس مخط   •
 غير الالئق. االلتزام باإلجراءات المدرسي ة عند التعامل مع حوادث السلوك •
 .من التأنيب العام   بدال   استخدام التأنيب الخاص   •
 

 صياء و األ /  ورماأل بأولياءقة عات المتعلّ التوقّ 
 :تياآل واألوصياء األمور أولياءع من يتوق  
 . دلضمان السلوك الجي   بالتعاون مع الموظ فينالعمل  •
 . صعوبات بأي   الموظ فين إبالغ •
 .التدريس ةهيئ أعضاءغ عنها صعوبات يبل   أي  التجاوب مع  •
 . ين للعمل بشكل صحيحزين ومستعد  وصول الطالب إلى المدرسة مجه   ضمان •
 . دب إلى المدرسة في الوقت المحد  اللطوصول ا ضمان •
 . الحفاظ على سمعة المدرسة •
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 والتقدير  المكافأة ظامن
 

سلوك   أي  د وتقليل حدوث  ات لتعزيز السلوك الجي  ستراتيجي  المجموعة واسعة من ا  قطر  في  اللبناني ة  المدرسة في    نحننستخدم  
ة وشهادات التقدير لألفراد بين كلمات الثناء واإليماءات الودي    ةإليجابي  المكافآت ا  ع وتتنو  (.  1غير مرغوب فيه )انظر الملحق  

 :والفصول. وفيما يلي وصف لنظام المكافأة
 .ة والملعبفي الفصول الدراسي  و المدرسة مختلفة في  أماكنفي  عات عرض القواعد والتوق   يتم   •
 .ومالئمةة منتجة في بناء بيئة مدرسي   بالطدور الوزيادة الوعي ب يجابي  تعزيز السلوك اإل ىز علة ترك  شهري   موضوعات •
 . والسلبي   يجابي  ة بما في ذلك السلوك اإلة واالجتماعي  في جوانب التنمية الشخصي   والتفكير ة لمناقشلد ص وقت محد  يخص   •
 ( ي  بتدائوالتعليم اال "الحضانة"،  المدرسيلتعليم قبل )ا  لكل  صف   ةالفئة العمري   بما يناسبلمكافأة اتطبيق نظام  •
والمسؤولي   • والهدايا  الشهادات  الرئيسي  منح  اإليجابي  ات  السلوك  عن  الدراسي    ة  المنهج  تشمل  مجاالت  في  )القسم    واإلنجاز 

 .االبتدائي(
 .(االبتدائياختيار "نجم األسبوع" لالحتفال باإلنجاز )القسم  يتم   •
 بأكملها(. ةسر )المد ةواالجتماعي   ةاألخالقي  لمناقشة المسائل  دوري ة اجتماعات عقد •
لة على البو ابة اإل 10 تلميذ، في كل  مر ة يجمع فيها ال1بالنسبة للحلقة  • يحصل على هدي ة  لكتروني ة(، نقاط حسن سلوك )مسج 

 من رئيس القسم.
التلميذ  في كل  مر ة يجمع فيه  ،3  و  2بالنسبة للحلقتْين   • البو ابة اإللكتروني ة  10ا  لة على  ، يحصل (نقاط حسن سلوك)مسج 

ة يوم واحد... امتى عل ، عدم ارتداء الزي  المدرس  لمد  ، تغيير مقاعد في الصف   ياز خاص  مثل تخط ي واجب منزلي 
 نقاط حسن السلوك تتضم ن:  •

 المشاركة في الصف  بحماس.  -
م ملحوظ في مواد  معي نة.  -  إظهار تقد 
 تقديم المساعدة لتلميذ آخر بحاجة للمساعدة.  -
. مساعدة المعل م في ا -  لصف 
 . عملأو ر جهد إضافي  في تقديم مشروع اهظإ -
 صالح. إظهار ِسمات المواطن ال -
ن كبير في اهإظ -  لسلوك. ار تحس 
 إنهاء عمل/ مهم ة ببراعة. -
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 هيكلّية اإلجراءات  الدعم و 

  أوس  لمدر  ا يقك عن طر جهات الدعم تل  إلى إحالتهم ويتم   ،لقلقل المثيرينالهياكل التالية لدعم الطالب على  تحتوي المدرسة
 . الحاالت في كل   ة جدا  ضروري   األمور أولياءعتبر مشاركة وت .القسمرئيس 

 
 :يهة التوجخطّ 

 عات المدرسة. ون توق  الذين ال يلب   بدعم وتشجيع الطال علىالمدرسة  مرشدو  مساعديهبالتعاون مع  رئيس القسميعمل 
 

 لجنة دعم الطالب
حالة وات خاذ   . ويجتمع هؤالء األعضاء بشكل دوري  لمناقشة كل  لين لديهاالمسج  ب اللوك الطجنة بمراقبة سالل   أعضاءيقوم  

 األسلوب األمثل للتدخ الت.  بتحديدالقرارات 
 

 األخّصائّي االجتماعّي في المدرسة 

ائي  االجتماعي  يعمل      بطالحالة ال  مو/أو في مجموعات حسب االحتياجات. ويقي   مع الطالب على أساس فردي   األخص 
  إلى األمور ولياءأ د ما إذا كان هو / هي الشخص األفضل لمعالجة الوضع أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحالةد  ويح

خدمات  ال للحصول على  واإلحاالت الخاص  التعليم  لتقييم واإلحاالت ةالتأديبي  المسائل  اإلحاالتخدمات خارجية. وتشمل هذه 
. ة عند دراسة سلوك الطالبة البيانات الطالبي  ة وخصوصي  سري   ىعل  في قطر ةاني  بنللمدرسة اتحافظ ال كما ة.االستشاري    

 

 للطالب رديّ السلوك الفة خطّ 

صة هذه الخطط  الت المدرسة. تدخ   ح بهاوتوض   ،تحديد أهداف للطالب ة ويتم  للطالب الذين لديهم مخاوف سلوكي   مخص 

 

 مجلس االستماع 

ة يومين وللطرد. وتهدف جلسات االستماع هذه إلى ضمان معاملة الطالب  قف الدراسة لمد  و ل ةأديبي  يستلزم األمر عقد جلسات ت
 .األمور أولياءبحضور  معاملة عادلة 
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 التعامل مع السلوك غير المقبول  إجراءات

 ( 2حقملظر ال. )ان المت صلة بهاعات واالنتهاكات وجميع الجزاءات نة سلوك واضحة تصف التوق  لدى المدرسة مدو  

 .وتنقسم االنتهاكات والجزاءات إلى مستويات تتراوح بين طفيفة وخطيرة جدا  

 ة.  ة التعامل مع الحوادث الطفيفة التي تقع في الفصول الدراسي  سين مسؤولي  ر  وتقع على عاتق المد 

ونقلها إلى رئيس القسم ة  ي  ونااللكتر   ابة المدرسة  تسجيلها على بو    ، ولكن يجب أيضا  حوادث أكثر خطورةم معالجة  ويمكن للمعل  
 ق منها. للتحق  

في العديد من  ب القلق  د يسب  إذا كان هذا السلوك المحد    ويتدخ ل  بة مراقبة سلوك الطالمسؤولي    صف  م الوتقع على عاتق معل  
 خاذ اإلجراءات المناسبة.م بعد ذلك تسجيل جميع الحوادث وات  . ويجوز للمعل  المواد  الدراسي ة

ع . وماضطراب خطيرالحاالت التي يحدث فيها  مدار اليوم لتعليق حضور الطالب عن الدروس في    ى عل  قسام ألا  اءد رؤسيتواج
 .االلكتروني ة ابة المدرسةتسجيل هذه الحوادث على بو   تزال هناك حاجة إلىذلك، ال 

الم  باإلنابةرئيس القسم    أو )  المدير العام   االستبعاد عقوبة    فرض   هالذي يمكن  ينلموظ فاالوحيد من    العضو( هو  ير العام  دعن 
والتعليم   التربية  وزارة  من  موافقة  على  الحصول  بعد  حالالعالي.  ليم  والتعالدائم    أولياء   إبالغ  يتم    ،االستبعاد  ةوفي 

 د.عااالستب  طوال فترةيتم  توفير عمل للطالب المستبعدين هم في االستئناف. و بأسباب االستبعاد وحق   كتابيا   األوصياء/األمور
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 العقوبات

أمثلة  ر  توف  ت المقبول  لسلوكا  ىعلأدناه  ليست    غير  وهذه  ثابتةوالعقوبات.  كل  في،  قاعدة  تناول   لوقائعها ا  وفق    حالة  جب 
ق طب  . وستنمعي    ة االنتهاك وتواتر السلوك ضمن إطار زمني  الطالب وشد    عمر  ر الجزاءات بعد النظر فية. وستقر  الموضوعي  

 ر بدائل أخرى. م االستبعاد عندما ال تتوف  استخدتم  اوسي بشكل عادلات اءجز ال

 الحوادث الطفيفة

 وهي تشمل: ، ةالفصول الدراسي   عل مممن قبل  الحوادث هذه عامل معالت يتم  

 . إلقاء القمامة •
 )مناداة اآلخر بألقاب غير مناسبة( التعيير •
 . صف  مضغ العلكة في ال  •
  .اتالتعليم باعت  اعدم  •
 نزلي ة.المالواجبات  إتمام العمل في الفصل و/أوم عد •
 . ف  عدم االستعداد للص   •
 . األروقة ف بشكل غير الئق فيالتصر   •
 .دالموح    المدرسي   ي  بالز عدم االلتزام  •
 

 روضة من المدرسين ما يلي:تشمل الجزاءات المف
 .المناسب  : إعادة تدريس السلوك1الخطوة 
 ميذ.تلاليرة مع إجراء مناقشة قص: 2الخطوة 
 .تلميذم والبين المعل  اتفاق عقد  توقيع: 3الخطوة 
 نشر مالحظة المعل م ليراها األهل. : 4الخطوة 
ائي  5الخطوة   .االجتماعي   : إحالة التلميذ إلى األخص 
 : االت صال باألهل. 6 الخطوة

 من الحوادث الخطيرة.  1الخطوة  الرجوع إلى : 7الخطوة 
مسؤول القسم بشأن سلوكه/ها    في بداية كل  فصل دراسي  بناء  على حكم  ة،  /لكل  تلميذة  يفدث الطفمن الممكن إقصاء الحوا 

   العام .
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 الحوادث الخطيرة 

ائي  االجتماالتعامل مع الحوادث الخطيرة من قبل رئيس القسم و  يتم    فريق القيادة العليا وتشمل: أوالمدرسة و/ عي  فياألخص 
 
 ة. البسيطتكرار الحوادث  •
   .لدروسلم االستعداد عدر تكرا •
  .ولين المسؤ  األشخاصعدم احترام   •
 الوقاحة الشديدة مع اآلخرين.  •
 .رالتنم   •
 .التخريب •
 . باأللفاظالتنابذ  •
 

 (مناسبا   يراهلجزاء الذي ا باختياررئيس القسم / تشمل جزاءات: )يقوم رئيس القسم   إجراءات
 . مي الطالبالمناقشة مع معل   •
 . لبالمقابلة مع الطا •
.اة عمل مع األخص  ط  خ وضع •  ئي  االجتماعي 
 .األوصياء /األمور أولياءاالتصال ب •
 . ي  توقيع الوالدين / األوصياء على إنذار خط   •
 ( 4ب السلوك )الملحق  استخدام كتي   •
 . كعقابتخصيص فترة احتجاز  •
 . تخصيص فترة احتجاز بعد مواعيد المدرسة كعقاب •
 . استبعاد الطالب داخليا   •
 (المدرسة   قبل ما مرحلة على ينطبق ال) .ي  رجخابعاد التطبيق االست •

 
 األولى من تأقلم الطفل في المدرسة. في حال كانع الفريق اإلجراءات المذكورة أعاله بعد األسابيع القليلة  ، يتبالروضاتفي قسم  

ر ا  سلوك الطفل غير مناسب ائي  االجتماعي    بدعم من  ، يلجأ المعل مون   ومتكر  ة فردي ة وتنفك  لو خط ة س  إلى وضع  األخص  يذها لمد 
ة، تجتمع إدارة المدرسة م بعد هذه المد  مع ولي  أمر الطفل وتطلب منه تقييم ا   ست ة أسابيع متتالية. وفي حال عدم مالحظة أي  تقد 

. وُيطلع أولياء األمور إدارة المدرسة  خارجي ا من طبي موارد  الع  يفير جممع تو   على توصيات الطبيب المعالجب أو معالج نفساني 
 ي أشار إليها.الت
 

م في حالة الطفل يتم  تعليق تسجيله في اللوائح المدرسي ة وذلك إلعادة دراسة ملف ه.    وفي حال لم تلمس إدارة المدرسة أي  تقد 
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 ة جدا  حوادث خطير 
ائي  االجتماعي  فيالحوادث من قبل رئيس القسم و  هالتعامل مع هذ يتم    :تياآلوتشمل ادة العليا قيالوفريق  المدرسة األخص 
 . تكرار الحوادث الخطيرة •
 . ر على اإلنترنتر بما في ذلك التنم  حوادث خطيرة من التنم   •
 . الجنسي   االتصال •
 . العرقي  /التحرش الجنسي   •
 . الشجار •
 ملة(الخ...)هذه القائمة ليست شا لسالح إلى المدرسة)السكاكين، بنادق الحبيبات،األلعاب الناري ةإحضار ا  •
 الكحول.  أورات ط في المخد  ر  تو ال •
 من الخطورة(. ةدرج بأقصى االنتهاك)سيتم التعامل مع هذا أعضاء هيئة التدريس على أحد الجسدي  االعتداء  •

 
 

 :اآلتي  العقوبات الموجودةن تتضمّ 
   .الستبعاد الداخلي  ا •
  .االستبعاد الخارجي   •
  .التسجيل إعادة منع •
 االستبعاد الدائم. •
 . طةلشر ل اتدخ   •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 1الملحق 
 

 د لتعزيز السلوك الجيّ  ةات مفيداستراتيجيّ 
 

 قد الخاّص والنّ  الثناء العامّ 
 

إبهام مرفوع أو  أو    ابتسامة  :ا وغير لفظي   شفهي    ثناءاليكون    يمكن أنو ة.  بطريقة إيجابي    مؤثرا  د  بالسلوك الجي    االعتراف العام    يعد  
الطالب  عب  يجد قد    لمديح. ا  مفردات  توسيع  ،ملصق معه أن   ض  التعامل  المباشر صعب  يكون  لذا    ،المديح  أن  المديح  يجب 
 التأثير.  في تقديرأكثر وعي ا  كون يأن  ى المعل موعلقدر اإلمكان،  اوصفي  
الب تقليل ثقة الط ىإلي د  ؤ قد ي زمالئه أمامتأنيب الطالب  حيث إن   ؛اإلمكانقدر  اخاص   نقدالكون ي أنيجب  ،خرى أناحية ومن 
ب الوقوف على  تجن    من الضروري  و   .الحقا    ذلكلم يحدث ذلك في الحاضر فسوف يحدث    وإذا  ،وزيادة السلوك العدائي    هبنفس

 . أيضا  ة الفصل يشعر بالتأنيب مما قد يجعل بقي   على الجانب اآلخر النقد لشخص ما  وتوجيه صف  جانب واحد من ال
 

 واحد وقف سلبيّ يجابية قبل مإثالثة مواقف 
 

  أنعمل الطالب أو سلوكه،  ينتقد  قبل أن  يتوج ب على المعل م،  ة.  يمكن أن ينطبق ذلك على األفراد وكذلك على الفصول الدراسي  
أكثر تقبال  سعادة    فالطالب.  بقا  مس   اتإيجابي    بثالث  هتواصل معيو   همدحي المعل ملما سوف يجب أن    يكونون    م وسيتعل  .  يقوله 

 ء.سي  ال مقارنة بسلوكهمد فون أو يعملون بشكل جي  االهتمام عندما يتصر    على سيحصلون هم أن  بالطالب 
 

 االهتمام بالمشاعر  

التصر  غالب    على وجه الخصوصالطالب واألطفال   يمكن أن يكون    ذلك عرون بالضيق. أحد أسباب  هم يشف ألن  ا ما يسيئون 
بمشاعر   واالحساس  االعترافيساهم  هم.  نالمساعدة م  يحصلوا على بعضمل أن  ئة على ألجذب انتباه البالغين لمشاعرهم السي  

 . لجذب االنتباهاللجوء إلى طرق أخرى   عه منمنفي الطفل 

 االختيار   ى القدرة عل الطالب مْنح  

.  أوال    يريدون القيام به  جزء من العمل   أيمثل تحديد    وهذا قد يكون بسيطا    .اإلمكانالطالب الخيار قدر    أن يمنح  على المعل م
 تنمية احترامه لذاته.  ي إلىيؤد   األمر الذي، ي ةشعور الطالب باالستقالل من زيدفذلك ي

 العمل بشكل منتظم وثابت  يةأدت

يتصر   المعلمعندما  وثابتو ف  منتظم  بشكل  ين   ،ن  علفسوف  ذلك  توت  ويقل    باألمانالطالب    إحساسزيادة    ىعكس  من   رهم. ل 
 .ئالسي  ب في ظهور السلوك الضغوط التي قد تتسب    عن بعيدا   آمن مناخ  توفير المعل م عييستطوبذلك 
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 السلوك المطلوب  نموذج

االهتمام و   االحترامب  في ما يتعل ق  البعونها من الطفات التي يتوق  المدرسة بنفس التصر    رجاءأفي    كبارف اليتصر    أن  من المهم  
 .  ي  المعضالت بشكل عادل وود   حل  و العدل و 

 صفّ ال تفّحص  

الدو  يب توق  المعلمون  يستطيعون  قبل  ذين  الحدث  ُيثير ر   رةمؤخ  في    اأعين  لهم    كأن    وقوعهع  ما  فعلى   الطالب.  إعجاب  ؤوسهم 
الطالب    توجيه، فُيعيد  تي التركيزبحث عن الطالب مشت  يو   ،يجري   ما  معرفة كل    خاللهستطيع من  يفي مكان    يقف  أن  المعل م
سلوك خارج عن    ىإلوالتي قد تشير    في أنماط المحادثة  راتالتغي    لىإ  ليه االستماعوع  ب.ل سلوكهم لسلوك مخر  يتحو    أنقبل  

 فترة.  كل   هير موقعييق تغ عن طر  أوعن طريق استخدام التواصل المباشر بالعين ه حضور وبذلك ُيثبت  ة.ة التعليمي  نطاق العملي  

 الطالب   ىإل االستماع

ر مدرك ومقد    المعل م  بأن  يشعر الطالب    أن   من المهم  ف  ديثهم.بح  هون باهتماميشعر   يجعلهملطالب و إلى ا  على المعل م أنيستمع
إلى القول    بحاجة   ان حتى لو ك  ،بالطال  مخاوفو   ى شكاو   وعليه أن يتابع  . ؟(أغضبك  شيءهل حدث    ، ا)تبدو غاضب    لمشاعرهم

ف  وعدم التصر    المعل م  مع  قضاياال    ةمشارك  ىعليحتاجون  إلى الشعور بالقدرة    همألن    تعامل معها في وقت الحقيسوف    هبأن  
 . هعن نظر  بعيدا  

  التواصل الدائم ىعلالمحافظة 

وهذا سوف يجعل الطالب    .لتساوي باجميع  ال  ىعل   هاهتمام  موز ع ا  ة معتدل  بطريقةمع طالبه    من المهم  أن يتواصل المعل م دائم ا
بمثابة    إعطاء  بأن  يدركون   هو  لهم  الجي    مكافأةاالهتمام  اللسلوكهم  وسيعطيهم  مناسب.د  بشكل  الوضع  احتياجات  لتلبية   دافع 

رة معهم اتصاالت متكر    ُيجري   فعلى المعل م أنْ عملهم،    فيلطالب الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على التركيز  وبالنسبة إلى ا
 .منه قعود للتحق  يس هرهم بأن  ذك  يا يجب عليهم فعله بعد ذلك و عم   سؤالهمما أنجزوه بالفعل و  الحظْ يو 

 لسلوك التخريبيّ ا اقاستب

 .ازعج  مإلى الدرس قبل أن يصبح سلوكهم   انتباههمإعادة   يه ةالهام   ةني  التقْ  فإن   ،ت اهتمام الطالبتشت   إذا
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 على ذاتك  فْ تعرّ 

 في اعتبارك ما يلي:   ة، ضعْ مل مع الحوادث التخريبي  عند التعا

   .تمركزك في الفصل •
 .بالطالب المخر  المسافة التي تفصلك عن  •
 . تعبيرات وجهك •
 .نبرة صوتك •
    .جسدك ةي  وضع •
   .اختيارك لكلماتك •
 . استخدام االتصال بالعين •

 سلطتك وثقتك ؟  تنقل ة تلك االعتباراتكاف   بأن  هل تشعر 
 
 

 د  لوك الجيّ الس  ىعل الثناء
الطالب، ولكن    يكون هذا صعبا    قد أهمي  مع بعض  أكثر  لهم  ه عادة ما يكون  بالنسبة  ا  عنة  اآلخرين.  العديد من  إن  لطالب 

 تقديم أفضل ما لديهم.  علىهؤالء الطالب  سيحف ز أدنى سلوك إيجابي   وإدراك مالحظة
 

 لالتدخّ 
يكون هذا  و ة.  عن الفصول الدراسي    بعيدا    هادئةص لهم" في بيئة  خص  توفير "وقت م  يجبم،  من أجل تمكين الطالب من التعل  

ن " يستمع يجدوا م    حتى  شخص بالغ" مع  ثللتحد  "وقت  إلى  أو قد يحتاجون    ستقل  للتفكير بشكل مبالنسبة لهم    االوقت ضروري  
ائي  االجتماعي  لهم" مثل األ  .خص 

 
 ة مراجعة السياس

. وسوف يقوم أعضاء إدارة المدرسة اللبنانيّة 2020ت مراجعتها في حزيران  ، وتمّ 2019  تّم وضع هذه السياسة في شهر أيّار

 عند الضرورة.حديثها ها سنويًّا وت ت تتّم مراجعس كماوفعاليّتها.   اسةييق هذه الستطببمراقبة 
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 2الملحق 

 

 المخالفات  الكود 

يف
طف

ة
 

 . ةعدم إظهار المسؤولي    -  اإلهمال في العمل المدرسي    1.1
 .في المدرسة المدرسي   الزي  رتداء اعدم    1.2
 . ةنزلي  المعدم إنجاز الواجبات   1.3
 .لآلخرينة المساحة الشخصي   ىي علغالل ممتلكات اآلخرين أو التعد  است  1.4
   .ولينالمسؤ  كبارال األشخاصبطريقة غير مناسبة مع  الرد    1.5
 . عدم االمتثال لقواعد المدرسة  1.6
 األقران. عدم احترام   1.7
 .األطفال اآلخرين إغاظة  1.8
 .والمكتبة ومختبر الحاسوب والحمامات والممرات  الصفوفزعجة في اء مضوضب في التسب    1.9

 .اتاللعب في الحمامات والممر    1.10
 . أو األروقة أو أعلى وأسفل الدرج ياالكافيتر الجري في   1.11
 . قواعد المدرسة أثناء وجودك في الحافلة باعت  اعدم    1.12
 . استخدام الهاتف دون إذن  1.13
 . ة من المعدات التي تنتمي إلى المدرسةءة استخدام قطعإسا  1.14
 . ث دون إذن أو الضحك بصوت عال  لتشتيت انتباه اآلخرينالتحد    1.15
 . أو تناول الطعام دون إذن  صف  ضغ العلكة في الم  1.16
 . الوقوف على الكراسي أو الطاوالت دون إذن  1.17
 .إذن مسبقدون سة إحضار األلعاب إلى المدر   1.18
 .  داالصطفاف في الوقت المحد    عدم  1.19
 . استخدام المصعد دون إذن   1.20
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 المخالفات  الكود 

ر
طي

خ
ة

 

 طفيف. انتهاك  رار في ارتكاب أي  االستم  2.1
 . ةالمدرسي   المناسبات ع أو غيرها منصفير أو استهجان أثناء التجم    2.2
 . إذن مسبق من الوالد والمدرسة  ىعلون الحصول  ة دلة المدرسي  لحافر ااستخدام وسيله نقل غي  2.3
 . ات أو لآلخرين ب مخاطر السالمة للذ  تسب   ةبطريقف التصر    2.4

 . استخدام التكنولوجيا من المنزل أو في المدرسة لمضايقة الطالب اآلخرين أو تخويفهم أو اإلساءة إليهم  2.5
 .لمسؤو لغ شخص با عدم احترام أي    2.6
 . ر أو التهديد أو التخويف لشخص آخرم  التن  2.7
 . آلخرينتجاه ا كون وقحا  يأن   2.8
 .مدرسة أو غيرهاإلحاق أضرار طفيفة بممتلكات ال  2.9

 . جنسي ة داللة ذات  لغة استخدام 2.10
 . الشتائم /استخدام لغة مسيئة عند مخاطبة األصدقاء  2.11
 حلة التعليم المبكر والمرحلة اإلبتدائية(لى المدرسة )مر ور إلحضالتأخير عن ا 2.12
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 المخالفات  الكود 
رة

طي
خ

 
دا

ج
 

 .خطيرانتهاك  االستمرار في ارتكاب أي    3.1
 واضح. ب عن المدرسة دون عذر التغي    3.2
 . ب عن الحصصالتغي    3.3
 .(والثانوي   طالمتوس    ) ر عن موعد المدرسةالتأخ    3.4
 . دون سبب واضحان ب عن االمتحغي  الت  3.5
 .رفض االمتثال للجزاءات  3.6
 . إظهار سلوك عدواني    3.7
 .فينظ  الشجار مع األصدقاء أو المو   3.8
 . فينمع الموظ   ف بشكل فظ  التصر    3.9

 . فينالسرقة من األصدقاء أو الموظ    3.10
 . رلغيتخريب ممتلكات المدرسة أو ممتلكات ا  3.11
 .ةة ذات طبيعة جنسي  أفعال جسدي  ارتكاب   3.12
 .ط فيه أو التور   بدء شجار جسدي    3.13
 . المدرسة إلى أخرى  أسلحة أو ينسكّ  إحضار  3.14
 . المدرسة في التدخين أو  المدرسة  إلى التبغ إحضار  3.15

 . المدرسة  في الكحول أو استخدام إحضار  3.16

 . المدرسة في ةيّ قانون غير وادّ مام تخدأو اس إحضار  3.17
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 3الملحق 
 قطر   –ة المدرسة اللبنانيّ 

 االجتماعيّ  ائيّ لألخّص  اإلحالةنموذج 
 

 اتمن السلوكي    أي  طالب  ال  ىلوحظ عل   إذاو   ات.السلوكي    مرشدل   إحالتهونقل السلوك الملحوظ فقط عند    الطالبمراقبة    لمهم  من ا
  لتقديم أفضل   مرشدالمن أجل مساعدة    تراقبهاات التي  توثيق السلوكي    ُيرجى  .السلوكي    شدمر لل  إلحالته  ا  ر ش  مؤ   فقد تكون   ،اآلتية

 لطالب. لمساعدة 
 

 

 

 اتاألولويّ 

 الطوارئ ) انظر اآلن(       أسرع وقت ممكن(في  دول) الجدول عند توفره(       مرتفع )الج منخفض •
 

 .ة طويلةخالل فترة زمنيّ ات التي الحظتها يرجى وضع عالمة على السلوكيّ 

 ااجتماعي                                                                                يمي ا  أكاد        

 خجول/ هادئ                                                                                               ة             والمثالي   اإلتقان
 يسعى للفت االنتباه                                               عي من أجل تحقيق اإلنجاز               الكفاح /الس           

    في تكوين صداقات  صعوبة                          لغش                                            ا              
 مشكلة مع األصدقاء          المنجزة ضعيفة                                                      المهام           

 ر(ة أو متنم  ر ) ضحي  التنم                                                              ل   لعمصعوبة إتمام ا         
 

اسلوكي    
                         يستخدم لغة بذيئة                                                         بشكل مستمر    االنتباهت مشت          
ل األخطاء تقب   يصعب عليه                                                     يرة المدى     ة قصفتر التركيز ل          
        يبدو حزين ا/ مزاجه مكتئب                                                               ع   متسر   /نشيط جدا          
   متقلب المزاج                                                                                                           يخلق األعذار/ يلوم                                                           متقل ب المزاج        

 تنقصه الثقة                         صعوبة في التركيز                                                  
 الصف  كثيرا ما يغادر                                يزعج اآلخرين                                                

 
 
 
 
 

 الطالب  
والقسم  الصف     
  إحالة الشخص 
( االجتماعي   مرشدالإلى) اإلحالة   

 التاريخ  
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 عائلي ا                                                        اجسدي                      

 االنفصال / الطالق حديث  ة رعاية الذاتي  ال /فة  سوء النظا
 ةمشاكل عائلي   النوم في الفصل  

 مولود جديد في العائلة  بشكل مستمر   منهك
 األسرة أفرادحد فقدان أ    ةمشاكل جسدي   يشتكي من

 
 
 ى أخر  أسباب       

 
  

 

 
 الطالب؟  أمور أولياءهل ناقشت مخاوفك مع 

 
 

     ال      نعم  

 

 ة / تعليقات: مخاوف إضافي  
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 4الملحق 
 

 

 

 _________________________التاريخ:

’’االنضباط هو  
الجسر بين األهداف 

 واإلنجازات.،، 
 : لـ سلوكال بتيّ ك

------------ 
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 1الحّصة 

 المعلّم:

 مالحظات: 
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 المعلّم:

 مالحظات: 
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 4الحّصة 
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