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 سياسة سلوك الطالب 

  رؤيتنا

An international community of learners striving for excellence and celebrating success. 

  مهمتنا

نحن نهدف إىل توفير أعىل جودة ممكنة من التعليم للطالب من جميع القدرات. من خالل القيام بذلك ، نهدف إىل تشجيع  

ز األكاديمي ، واالستمتاع بالتنوع اإلبداعي ، وتطوير مهارات التفكير النقدي ، وأن  ي عىل تحقيق التمير كل طالب بشكل إيجاب 

ز  ز مدى الحياة ومواطنير ز يصبحوا متعلمير مسؤولير . 

. سنوفر ونحافظ عىل  ز ي والتحفير
ي بيئة آمنة وداعمة تعزز االنضباط الذاب 

ز
 جو هادئلتحقيق ذلك ، سنوفر تعليما متنوعا ف

اكة مع موظفينا وطالبنا وأولياء األمور والمجتمع  ز ومتطورين. سنعمل بالشر وثقة ورعاية حيث يكون التدريس والتعلم هادفير

معتقداتنا األوسع لتحقيق رؤيتنا.   

  ي هي مكان ي المجتمع المدرسي له حقوق ومسؤوليات لضمان أن مدرسة نيوتن الدولية ، الخليج الغرب 
ز
أن كل فرد ف

  آمن للتعلم واللعب

 ي مدرسة ودية وآمنة ومفيدة
ز
ي التعلم واللعب ف

ز
  لألطفال الحق ف

  ي مدرسة ودية وآمنة وهي
ز
ي التدريس والعمل ف

ز
ز الحق ف ز والموظفير   للمعلمير

 دعم من المجتمعب   

  ي مدرسه وديه وامنه ومفيده
ز
حيب ومعرفة ان اطفالهم يلعبون ف ي الشعور بالي 

ز
 لالباء الحق ف

 

  قيمنا

ي مدرسة نيوتن الدولية ، الخليج 
ز
تدعم القيم األخالقية التالية معايير التدريس والمعرفة والكفاءة المهارية والسلوك هنا ف

 : ي ام الغرب  األحي   

ام يدعم المعلمون   ي ممارستهم المهنية ، يظهر المعلمون احي 
ز
. ف ي

ز
ي والمعرف

كرامة اإلنسان ويعززون المساواة والتطور العاطفز

 .القيم الدينية والثقافية والتنوع والعدالة االجتماعية والحرية والديمقراطية والبيئة

  السالمه 

اهة. يمارس المعلمو  ز ي اليز
ز
ي ف

 
اماتهم ومسؤولياتهم وأفعالهم يتجسد الصدق والموثوقية والعمل األخالف ز اهة من خالل الي  ز ن اليز

ي جميع األوقات
ز
 .المهنية ف
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 الرعايه

ز برعايتهم. يظهر المعلمون ذلك من خالل التأثير  ز مدفوعة بالمصالح الفضىل للتالميذ الموكلير ي وممارسة المعلمير اإليجاب 

ي الممارسة
ز
ي والتعاطف ف

 .والحكم المهنز

 الثقه

ز وأولياء األمور وإدارة المدرسة والجمهور عىل الثقة. الثقة تجسد العدالة تقوم عالقات  ز مع التالميذ والموظفير المعلمير

 .واالنفتاح والصدق

  نهجنا

ي صميم إدارة السلوك 
ز
ي ، وبناء عالقات إيجابية مع األطفال هو ف ي ، نهجنا اإليجاب  ي مدرسة نيوتن الدولية ، الخليج الغرب 

ز
ف

بطنا عالقة قوية بأطفالنا وبدون هذا االتصال تتضاءل قدرتنا عىل التأثير عليهم وقيادتهمالفعالة لدينا. تر  . 

 

ي , مدرسينا :  ي مدرسة نيوتن العالميه الخليج الغرب 
ز
 ف

  دائما متأهبين 

 يقابلون الطالب بحماس ولطف 

 إظهار اهتمام حقيقي بكل طفل  

 استمع بسهولة إلى وجهة نظر كل طفل  

  ونمنحهم المسؤوليات والخياراتنثق بطالبنا  

  نحافظ على كرامتنا واحترامنا لذاتنا حتى عند التحديات  

  نعمل طالبنا بقدر االحترام الذي نستحقه لذاتنا 

 المنهج 

نحن ندرك أن الدروس المحفزة جيدة التخطيط لها تأثير إيجابي على سلوك تعلم التلميذ. مع وجود توقعات عالية ، فإننا نضمن 

دروس متباينة لتلبية احتياجات التالميذ وقدراتهم. من خاللأن ال  PSHE  نهدف إلى تعليم التالميذ مجموعة من المهارات

 .االجتماعية والعاطفية لدعم سلوكهم وتعلمهم

 

 المكافآت والحوافز 

  اإلبهام ألعلىردود الفعل العاطفية هي أكثر أشكال المكافأة فعالية. االبتسامات والشكر واإليماءات مثل   

 النجوم والملصقات والطوابع ليست فعالة على المدى الطويل ما لم تكن مرتبطة بردود الفعل العاطفية  

  المكافآت الممنوحه للطالب الينبغي ابدا سحبها منه اذا الطالب الحقا عمل عمال سيئا ولكن يتكم تطبيق عقوبه مناسبه 

 ها كرشوى يجب منح المكافآت بشكل عادل وعدم استخدام  
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 تكريم طالب متميز في كل اسبوع 

كل أسبوع ، سيكون لمعلمي الفصل تركيز مختلف لمنح تلميذ الفصل )نجمة( األسبوع مثل ؛ اللغة العربية ، الكتابة ، عالم 

وإدراج الرياضيات ، المفكر النقدي ، إلخ. سيتم تقديم الشهادات في التجمعات األسبوعية حيث سيتم دعوة أولياء األمور 

 .أسمائهم في لوحة الشرف الخاصة بنا في نشرتنا اإلخبارية األسبوعية التي يتم تحميلها أيضا على موقعنا

 

 نقطه تشجيعيه لكل طالب اظهر تميزه

سيتم منح  الفرق االربعه المنسقه منذ بداية العام , كل طالب من طالبنا من الصف االول الى الصف السادس ينتمى الى 

ال ينبغي مكافأة السلوك المتوقع بل السلوك المثالي الذي يتجاوز توقعاتنا العالية.  الذي يحصد على نقاط مكافآت ,  الفربق

في كل فصل والتي سيتم جمعها في كل مجموعة ومرحلة سنوية. سيتم اإلعالن عن أبطال  فرقهمسيقوم األطفال بتسجيل نقاط 

ةكل أسبوع مع حصول الفائزين على جائز فرقال . 

 

 الحضور والغياب 

 كل أسبوع ، سيحصل الفصل الذي حقق أفضل حضور في كل مرحلة على جائزة ، على سبيل المثال ، تتلقى الفصول ذات 

 

  أفضل حضور أسبوعي  .1
الفشار   .2  

 االنجازات 

معلمون مزايا للجهد نحن ملتزمون باالحتفال باإلنجاز واصطياد األطفال الذين يظهرون مواقف إيجابية تجاه تعلمهم. يمنح ال

واإلنجاز الممتازين ويشاركون نجاح األطفال مع والديهم من خالل التواصل في الفصل ، والبطاقات البريدية ، والشهادات 

 .الفورية "المتورطة في الفعل" وشهادات اإلنجاز التي يمنحها المدير أو نائب المدير في التجمع )اآلباء مدعوون(

وإبداعه الخاص إلنشاء بيئة تعليمية نابضة بالحياة حيث يتم االحتفال بجهود األطفال وإنجازاتهم.  يستخدم كل معلم صف ذوقه

مسافة( لتسجيل مزاياهم. يمكن منح  25ومع ذلك ، يتوقع من جميع معلمي الفصل التأكد من أن كل طفل لديه مخطط جدارة )

. يمكن أن يشمل ذلك التقدم في مواقفهم وسلوكهم تجاه تعلمهم المزايا من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس لإلنجاز في تعلمهم

 .وكذلك التحصيل األكاديمي

  يصدر المعلمون مزايا في الكتب لتحقيق اإلنجازات الشخصية. إذا كان الطفل يفهم اآلن طريقة توقف الحافلة للقسمة

ى مخطط الجدارة / الملصقات الخاص في اختبار إمالئي ، فسوف يمنحه معلمه ميزة سيتم تسجيلها عل 10/10أو حقق 

 .به

 ( 25ميزة( على النحو التالي: البرونزية ) 25يحصل األطفال على شهادات اإلنجاز إلكمال مخططات الجدارة بنجاح 

(. اآلباء مدعوون للتجمع في اليوم الذي يقدم فيه 100ميزة( والبالتينية ) 75ميزة( ، الذهبية ) 50ميزة( ، الفضية )

نائب المدير جوائز اإلنجازالمدير أو  . 

  يحتاج المعلمون الى معرفة طالبهم جيدا واستخدام حكمهم المهني من أجل الحصول على النتائج المرجوه عند تقديم

 المالحظات ألطفالهم 
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  المسؤوليات

وتعيين األطفال في نحافظ على توقعات عالية من أطفالنا وغالبا ما نكافئ نضجهم وضميرهم من خالل منحهم مسؤوليات أكبر 

 .مناصب قيادية

 

  العواقب والعقوبات

We acknowledge the ABC of behavior and strive to use approval, incentives and rewards 

effectively in order to influence behavior. However, we believe that on occasions, it is necessary 

to apply sanctions in order to develop a child’s awareness of the inappropriateness of their 

behaviour choices. 

 Antecedents – بشكل أساسي ، ما الذي يسبق السلوك أو يحفزه 

 Behaviour – السلوك الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه هو سلوكك 

 Consequences – اإليجابية والمكافآت والحوافز تشكل السلوك المرغوب فيه. العقاب ال    

 

 تذكر أنه ال يوجد شيء اسمه طفل سيء ، فقط خيارات سيئة.

 ليست شدة العقوبة هي التي تجعلها محددات فعالة. إنها حتميتها

 – كرة في معظم الحاالتنتوقع أن يهدأ سلوك البالغين ويقلل من السلوك غير المرغوب فيه في المراحل المب . 

 

 يتم ترتيب عقوباتنا المتفق عليها في التسلسل الهرمي التالي: 

 

  ارجع إلى القاعدة المتفق عليها بشكل عام )بدون أسماء( ، واجعل الحقوق  -تذكير القاعدة  :القاعده االولى

على سبيل المثال "مرحبا يا أوالد. اذكر ما يفعلونه وأبلغهم بحزم بما تريد منهم فعله ،  -والمسؤوليات هي التركيز 

 !احتفظ بيديك وقدميك لنفسك ، فأنت تعرف القاعدة

  ارجع إلى القاعدة المتفق عليها بشكل عام )بدون أسماء( ، واجعل الحقوق  -تذكير القاعدة  :القاعده الثانيه

على سبيل المثال "مرحبا يا أوالد. اذكر ما يفعلونه وأبلغهم بحزم بما تريد منهم فعله ،  -والمسؤوليات هي التركيز 

 !احتفظ بيديك وقدميك لنفسك ، فأنت تعرف القاعدة

  في البداية قد يطلب المعلم من الطفل أن يأخذ وقتا قصيرا جانبا للتفكير في سلوكه.  -منطقة التفكير  :القاعده الثالثه

وقتا مفرطا. في الملعب ، قد يطلب أحد قد يتبع ذلك بكلمة موجزة خالل االستراحة أو الغداء التالي ولكن ليس 

 .الموظفين ببساطة من الطفل الجلوس بهدوء لبضع دقائق ثم إجراء محادثة سريعة للمتابعة

 سيشرح المعلم للطفل أنه على بعد خطوة واحدة من تسجيل سلوكه بشكل دائم في  -تحذير نهائي  :القاعده الرابعه

نسجل السلوك الذي قد يتضمن إبالغ الوالدي . 
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 اسم الطفل سيتم إضافة وصف موجز للحادث إلى سجل سلوك الطفل على -منطقة التدخل  :القاعده الخامسه  SIMS. 

سيقضي الطفل كامل وقت االستراحة مع أحد الموظفين وسيتم إبالغ قائد الفريق ونائب المدير والمدير. سيكمل الطفل 

إبالغ أولياء األمور إذا تم إصدار تنبيه أحمر لطفلهم ، من سيتم  .SIMS انعكاسا شخصيا ، والذي سيتم تحميله على

قبل المعلم الذي أصدر هذه النتيجة ، في نهاية يوم العمل هذا. ينطبق هذا على جميع المعلمين المتخصصين ولكن 

مين يجب إبالغ معلم الفصل واالحتفاظ بسجل ألي تقارير عن الحوادث. يتوقع من معلمي الفصل االنضمام إلى المعل

المتخصصين في أي اجتماعات مع أولياء األمور ، لكن المعلم الذي يصدر النتيجة مسؤول عن االتصال بأولياء 

                                                                                                    .األمور

م. إذا تكررت الدورة بانتظام ، فسيشمل االجتماع الثاني مع أولياء يتوقع من فرق التدريس االحتفاظ بسجل لسلوك أطفاله

األمور معلم الفصل وقائد الفريق وسيكون االجتماع النهائي مع نائب المدير أو المدير ، حيث سيتم توعية أولياء األمور 

 .بالحاجة الملحة لتحسين األمور

ل نماذج علمون المتخصصون إلى المتابعة أثناء الدرس والتأكد من إكماستبدأ كل جلسة تعليمية جديدة ببداية جديدة. سيحتاج الم

 .التفكير الشخصي إذا تصاعدت األمور إلى حالة تأهب قصوى

 

 التالميذ االقل حظا في استيعابهم) الضعفاء (

فترة وجودهم في  خالل .في مدرسة نيوتن الدولية ، الخليج الغربي ، نعتقد أنه ال يوجد شيء اسمه طفل شقي فقط طفل محتاج

المدرسة ، سيحتاج بعض التالميذ إلى دعم إضافي في إدارة سلوكهم. في هذه األوقات ، قد تحتاج استراتيجية السلوك إلى تكييفها 

 لدعم التالميذ الضعفاء وسيتم نشر استراتيجيات بديلة أكثر مالءمة والتي قد تحل محل أي إرشادات ضمن هذه السياسة

اق تتبع السلوك من معلمي الفصل لتزويدسيتم تجميع أور  . بنظرة عامة على تقدم التلميذ. وسيمكن ذلك من  ) تتبع السلوك ( 

تقديم الدعم المستهدف للتالميذ الضعفاء. ستساهم هذه المعلومات في خطط السلوكيات الشخصية. ستحتاج المدرسة إلى العمل 

الطفل في إجراء التغييرات الالزمة عن كثب مع ولي األمر لتحديد سبب هذه السلوكيات ودعم . 

 

 نموذج تقرير الحادثه الي طالب مخطئ

. تقع عىل عاتق  ز عند وقوع حادث خطير ز من قبل جميع الموظفير يتم إكمال نماذج حوادث سلوك التلميذ / الموظفير

معلم الفصل وقائد الفريق. الموظف الذي يتعامل مع الحادث مسؤولية المتابعة ، والتأكد من اكتمال التحقيقات وإبالغ 

ة ويجب تحميل جميع نماذج الحوادث إىل ملف ذلك الطفل عىل   يجب أن يكون المدير عىل علم بجميع الحوادث الخطير

 

ز التوقعات  من الطالب والموظفير  

  سيقوم جميع أعضاء المجتمع المدرسي بما يىلي: 

 الرعاية والتعاون وإظهار االهتمام باآلخرين. 

 امحا تجاه اآلخرينكن مهذبا ومتس . 

  نسىع جاهدين لتعزيز مجتمع تعليمي آمن ومزدهر ومتنامي. 

 ام حقوق وممتلكات اآلخرين  .احي 
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 ي تجاه التعلم  تشجيع موقف إيجاب 

  اهة ز  السىعي إىل أن تكون صادقا وتشجيع اليز

 

 ماذا متوقع من الطالب 

 ام بها ز  .معرفة قواعد المدرسة ومراعاتها وااللي 

  ز ام المعلمير ز اآلخرين والطالب اآلخريناحي  والبالغير . 

 تحمل المسؤولية عن أفعالهم. 

 كن عىل دراية وتقبل عواقب السلوك غير الالئق. 

 ي بيئة المدرسة
ز
 كن مهذبا ومهذبا وإيجابيا مع اآلخرين ف

. 

 ماذا متوقع من االهالي 

 ل ز ي الميز
ز
 .معرفة ودعم قواعد المدرسة ف

 اتيجيات التعزيز اإلي ي للفصل والمدرسة بأكملهاكن عىل دراية باسي  جاب  . 

 كن عىل دراية بالعواقب عىل أطفالهم إذا تم كش قواعد المدرسة. 

  ي فهم سبب أهمية
ز
ي ذلك تعزيز المكافآت والحوافز ودعم أطفالهم ف

ز
ي تنفيذ هذه السياسة ، بما ف

ز
ز ف دعم الموظفير

 ..توقعاتنا

 

 ملخص االجراءات 

ز الذين يستخدمون مناطق  .1 لدينا من أجل تعزيز السلوك للتعلم 5التعلم ال جميع الموظفير   

ي سيتم عرضها  .2
سيقوم معلمو اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بإدارة مناطق تعليمية متطابقة باللغة العربية والن 

ي كل فصل دراسي 
ز
  أيضا ف

اء .3 ي منطقة التعلم الخضز
ز
 سيكون كل يوم بداية جديدة لألطفال ف

ن المستوى المنخفض إىل المتوسط ، سيدعم المعلمون جميع األطفال من أجل إعادة بالنسبة للسلوك المتكرر م .4

  توجيه خياراتهم السلوكية

عندما يصل الطفل إىل منطقة التدخل الحمراء ؛ يتوقع من المعلم المسؤول االتصال بأولياء األمور من أجل ترتيب  .5

(. يجب أن يكون  ز ين لدعم هذا االجتماع ويجب اجتماع يجب تسجيله )انظر دليل الموظفير معلمو الفصل حاضز

ي يصل فيها الطفل إىل منطقة التدخل الحمراء عىل
 . تسجيل جميع الحاالت الن 

إذا وصل الطفل إىل منطقة التدخل مرة ثانية خالل نصف المدة ، من خالل اضطراب منخفض المستوى مستمر ؛  .6

ز مشاركة التقنيات والمبادرات ثم سيتم استدعاء أولياء األمور وينضم قائد الفريق إ ىل االجتماع. يتوقع من المعلمير

ي استخدموها حن  هذه النقطة علنا. يجب عليهم أيضا أن يسألوا اآلباء كيف يدعمون 
)مع األدلة المناسبة( الن 
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ي حالة أن يكون معلم الفصل هو قائد الفريق ، سيدعم 
ز
ي تناسبهم. ف

ل وما هي التقنيات الن  ز ي الميز
ز
 نائبأطفالهم ف

.المدير االجتماع. سيتم االتفاق عىل خطة سلوك يجب توقيعها من قبل الوالدين )الوالدين( توكيل مهمة ابالغ  سيتم

  االهل من قبل المدير 

ار بممتلكات المدرسة  .7 ي حاالت نادرة من الخرق الخطير لقواعد المدرسة ، مثل التنمر الكبير أو االعتداء أو اإلضز
ز
 -ف

ز يكملون نموذج الحادث. إذا كان األطفال قادرين ، فيجب يحتاج الموظفون  إىل التأكد من أن جميع األطفال المعنيير

ي من 
عليهم كتابة حسابهم الخاص لألحداث باستخدام األسئلة الرئيسية كمطالبات. يمكنهم استخدام الجزء الخلفز

ي الرأس أو ترك عال 
ز
مة ، فيجب إبالغ الوالدين من قبل فريق الورقة إذا احتاجوا إىل ذلك. إذا أصيب الطفل إما ف

التمريض المدرسي الذي سيتم تسجيله. يجب إبالغ نائب المدير و / أو المدير قبل االتصال بالوالدين. ستكون 

ي النقطة 
ز
عىل النحو المتفق عليه من قبل 7أو النقطة  6النتيجة إما اجتماعا كما هو موضح ف  SLT. 

ي الحاالت القصوى أو عندما يظه
ز
ي حجب ف

ز
ر الطفل باستمرار تجاهال لمدرستنا وقيمنا ، تحتفظ المدرسة بالحق ف

 .مكان المدرسة
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Account of what happened: 
 
 
 
 
 

Action Taken: 
 
 
 
 

 

Teacher(s):                                                                                                              Principal: Ms. Wiid  

Signature of teacher:  

Date completed:  
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