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سلوك التالميذ

نشرة معلومات لألهل/مقّدمي الرعاية

السلوك

تحرص دائرة التربية والتعليم في نيو ساوث ويلز على 

توفير األمان والسعادة لطفلك في مدرسته. من هنا 

األهمية القصوى لدعم سلوك التالميذ من أجل تعزيز 

وتحسين أدائهم ورفاهيتهم وانخراطهم في عملية 

التعّلم. وتهدف المدارس إلى توفير بيئة تعّلم حاضنة 

تّتسم بالتعاون والدعم والتناغم. يحدد الرابط اإللكتروني  

ميثاق مجتمع المدرسة وسائل تحقيق هذا الهدف 

لألهالي ومقدمي الرعاية والمرّبين وموظفي المدارس. 

إستراتيجية سلوك التالميذ 

 تساعد »إستراتيجية سلوك التالميذ«

)Student Behaviour Strategy( الخاصة بنا والمتوفرة 

على الموقع اإللكتروني على بناء نظام تربوي حاضن 

ُيعرف فيه كل تلميذ ويتم التعامل معه كفرد يحظى 

بالتقدير والرعاية، ويفتح مجال تعّلم جميع التالميذ 

إلى أقصى طاقاتهم. وتدرك الدائرة أن التالميذ الذين 

يشعرون بالدعم واألمان يكونون في الغالب أكثر ارتباطاً 

بمدرستهم ويشاركون بنشاط في عملية تعّلمهم.     

إن بيئة التعلّم اإليجابية والتي تّتسم باالحترام تعّزز 

الرفاهية والمشاركة وتحسن اإلنجاز األكاديمي. وتشّجع 

»إستراتيجية سلوك التالميذ« اتباع نهج وقائي وإيجابي 

محوره التلميذ ومجتمعي-عائلي-مدرسي يّتصف بالثبات 

بالدرجة األولى. وُتستوفى احتياجات جميع التالميذ من 

 )Care Continuum( »خالل نظام »الرعاية المستمرة

المتكامل والمتوفر على الموقع اإللكتروني.   

قواعد سلوك التالميذ

 تحدد قواعد سلوك التالميذ

)Behaviour Code for Students( المتوفرة على 

 NSW اإلنترنت السلوك المتوّقع في جميع مدارس

الحكومية. كذلك ُتقوم مدرسة طفلك بإعداد التوّقعات 

السلوكية التي ُينتظر من التالميذ التقّيد بها في المدرسة. 

وسوف يعّلم الموظفون في مدرسة طفلك قواعد السلوك 

المتوّقع ويلتزمون بها.  

السلوكيات المثيرة للقلق

يمكن أن تنجم عن األطفال والبالغين في مقتبل العمر 

سلوكيات غير سليمة أحياناً بطبيعة عملية النمو. وقد 

يكون سلوك طفلك تأثر بسلوكيات اآلخرين أو قد يؤثر 

سلوكه على اآلخرين. يتوفر المزيد من المعلومات بشأن 

»ما يجب أن تفعله إذا أخبرك طفلك عن مشاكل سلوكية 

في المدرسة« على الموقع اإللكتروني. 

للمزيد من المعلومات

إذا أردت المزيد من المعلومات عن »دعم السلوك« 

المتوفرة على الموقع اإللكتروني أو كانت لديك أية 

مخاوف بشأن سلوك طفلك فيرجى االتصال بالمدرسة. 

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا رغبت باالتصال بالمدرسة وكنت بحاجة إلى مساعدة 

باللغة اإلنجليزية فيرجى االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية 

على الرقم 450 131 وطلب مترجم يتكلم لغتك. أعط 

موظف الرّد على المكالمات رقم هاتف المدرسة كي 

يؤمن لك مترجماً على الخط ليساعدك في حوارك. ولن 

يتم تحميلك تكلفة هذه الخدمة. 
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