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ΔΔΕ Μαγνησίας, Σεπτέμβριος 2018.  

Οδηγός για τους Πρόσφυγες (και όχι μόνο) μαθητές. 

στα Ελληνικά, στα Αραβικά, στα Ορντού και στα Φαρσί. 

Ο Οδηγός αυτός έχει ως πηγή τον εσωτερικό κανονισμό του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου. 

Τον Οδηγό επιμελήθηκε η Χαριτίνη Χατζή, εκπαιδευτικός ΠΕ06 του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου.  

Ο Οδηγός μεταφράστηκε στα Ορντού από τον Αχμέντ Ναντίμ, στα Φαρσί από τον Αμίρ Ακμπαρί και στα Αραβικά από τον 

Μπάμπη Κανανά. 
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στο Σχολείο μας… 

ενθαρρύνουμε… αποθαρρύνουμε… 

 την κατάκτηση της γνώσης, τη 

δημιουργικότητα, τη φαντασία 
 τις ολοκληρωτικές πρακτικές 

  τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, την ομαδικότητα και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών που αυτή 

συνεπάγεται 

 την οχλαγωγία, την έλλειψη 

επιχειρηματολογίας, τη δια της βίας 

επιβολή των απόψεων 

 το διάλογο, τη γόνιμη αντιπαράθεση 

απόψεων, την ελευθερία στην έκφραση 
 τη ρατσιστική συμπεριφορά 

 το σεβασμό στη διαφορετικότητα  την ημιμάθεια, τη στείρα απομνημόνευση 

 την καλλιέργεια φιλικού κλίματος με 

 τους συμμαθητές μας, τον 

αλληλοσεβασμό 

 την προπέτεια, την ανάγωγη και 

προκλητική συμπεριφορά 

 το σεβασμό στο δάσκαλό μας  τη φυγοπονία, την άρνηση συνεργασίας  

 τις δημοκρατικές αρχές  την προσκόλληση και την εξάρτηση  

 την εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία 

και  τις πολύπλευρες εφαρμογές της 

 την άσκηση βίας κάθε μορφής: σωματική, 

λεκτική, ψυχολογική 

 τις ενασχολήσεις-αθλητικές, πολιτιστικές  

που ομορφαίνουν και δίνουν ιδιαίτερο 

νόημα στη ζωή μας  

 τις ανόητες συνήθειες που καταστρέφουν 

τις ζωές μας, όπως τη συνήθεια του 

καπνίσματος 
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γνωρίζουμε τη λειτουργία του σχολείου και τηρούμε τις αρχές του… 

 Το Σχολείο μας λειτουργεί με βάση τις αρχές της ελευθερίας, της υπευθυνότητας, της 

δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της επικοινωνίας, της ισότητας, της συμμετοχής, της 

ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας για την εφαρμογή των κανόνων. 

Εμπνεόμαστε από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση. Η ελευθερία της 

θρησκευτικής συνείδησης του καθενός είναι απαραβίαστη. 

… ενημερωνόμαστε 

 Στην πρωινή συγκέντρωση για όσα έχουν να μας πουν η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου. 

 Από τους πίνακες ανακοινώσεων για τους μαθητές, για τα τρέχοντα ζητήματα του Σχολείου 

όπως: για τα ωρολόγια πρόγραμμα, τις αίθουσες, τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, τη 

στρατολογία, τις  εξετάσεις, τους απόντες εκπαιδευτικούς, τις αναπληρώσεις και τις 

προσωρινές μεταβολές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, εκδηλώσεις, δράσεις, προσκλήσεις, 

διαγωνισμούς κλπ). 

 Από τον Υπεύθυνο εκπαιδευτικό του Τμήματός μας. 

για να … 

 … συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα  εκπαιδευτικής ή παιδαγωγικής φύσης και για 

να λάβουμε γενικές πληροφορίες απευθυνόμαστε στους καθηγητές Υπευθύνους των 

Τμημάτων. Τέτοια θέματα είναι (πρόοδος, παρουσίες, απουσίες, ύλη μαθημάτων, εξετάσεις,  

εκπαίδευση, προτάσεις, παράπονα κλπ). 

 … ζητήσουμε άδεια εξόδου από το σχολείο απευθυνόμαστε στον Διευθυντή. 

 … ζητήσουμε οποιοδήποτε έγγραφο απευθυνόμαστε στη Γραμματεία του σχολείου. 

 … ζητήσουμε κάτι σχετικό με μέσα, έγγραφα  και τρόπους συγκοινωνίας ή μεταφοράς 

απευθυνόμαστε στον ορισμένο Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό. 

 … ζητήσουμε κάτι σχετικό με βιβλία απευθυνόμαστε στον ορισμένο Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό. 

 … ενημερωθούμε για τους τομείς, τις ειδικότητες, τις προοπτικές και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους απευθυνόμαστε στον Υπεύθυνο εκπαιδευτικό του Τμήματός μας. 

 … συζητήσουμε θέματα βελτίωσης και ανάπτυξης του σχολείου απευθυνόμαστε στον 

Υπεύθυνο εκπαιδευτικό του Τμήματός μας. 

 … ενημερωθούμε αν το σχολείο θα λειτουργήσει στις έκτακτες καιρικές καταστάσεις 

«μπαίνουμε» στην ιστοσελίδα του σχολείου και διαβάζουμε τις ανακοινώσεις. 

 … τηλεφωνήσουμε επειγόντως απευθυνόμαστε στη Γραμματεία του σχολείου. 

 … για να συζητήσουμε τυχόν μαθησιακές μας ιδιαιτερότητες απευθυνόμαστε στον Υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό του Τμήματός μας 
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 …. για να συζητήσουμε τα, κοινωνικής χροιάς, προβλήματά μας, απευθυνόμαστε στους 

καθηγητές μας. 

δεν επιτρέπεται … 

 … να βιαιοπραγούμε ενάντια σε οποιονδήποτε και οτιδήποτε, να προσβάλουμε την 

προσωπικότητα, να ενοχλούμε ή να παρενοχλούμε οποιονδήποτε. 

 … να προσποριζόμαστε αντικείμενα, χρήματα, τιμαλφή από συμμαθητές μας ή άλλα 

πρόσωπα. 

 … να βγαίνουμε από το σχολικό συγκρότημα χωρίς γραπτή άδεια και χωρίς ενημέρωση του 

κηδεμόνα μας. 

 …  το κάπνισμα, ακόμη και η απλή κατοχή προϊόντων καπνού σε κανένα χώρο του Σχολείου 

 …  καμία χρήση κινητού τηλεφώνου στο Σχολείο, ιδιαίτερα μέσα στην τάξη. 

 … η άσκοπη περιφορά την ώρα του μαθήματος, εκτός των αιθουσών διδασκαλίας. 

 … να επισκεπτόμαστε τους χώρους (αίθουσες, διαδρόμους, αυλή, κυλικείο) άλλων σχολείων 

του συγκροτήματος. 

 … η χρήση ή η κατοχή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας στο σχολείο. 

ενημερώνουμε αμέσως τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς… 

 …όταν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε βίαιη ή επικίνδυνη πράξη ή κατάσταση. 

 …όταν διαπιστώσουμε είσοδο εξωσχολικών στο Σχολείο. 

 …όταν μας ενοχλούν, προσβάλλουν την προσωπικότητά μας, μας καταπιέζουν με την 

συμπεριφορά τους. 

 …όταν διαπιστώσουμε ρατσιστικές, αντιδημοκρατικές,  απάνθρωπες ή παράνομες πράξεις. 

 …όταν διαπιστώνουμε σοβαρό πρόβλημα οποιασδήποτε φύσεως σε συμμαθητή μας. 

 …όταν διαπιστώσουμε χρήση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών στο σχολείο. 
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στο σχολείο μας …. 

 Επιδιώκεται η έμπνευση όλων με σκοπό τη φροντίδα της καλής λειτουργίας του σχολείου, 

αλλά και των καθημερινών σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.  

 Οι δημοκρατικές διαδικασίες, ο διάλογος και ο σεβασμός στο συνάνθρωπο αποτελούν την 

πηγή των κανόνων συμπεριφοράς στο Σχολείο. 

 Βασικό στοιχείο της σχολικής ζωής αποτελεί η ξεκάθαρη ενημέρωση όλων για τα δικαιώματά 

τους και τις υποχρεώσεις τους και η αμοιβαία συναίνεση όλων των παραγόντων της Σχολικής 

κοινότητας (Μαθητές, Καθηγητές, Γονείς και Κηδεμόνες). 

 Τα 5μελή και 15μελή Σχολικά Συμβούλια συνεδριάζουν τακτικά και συζητούν τα προβλήματα 

του Σχολείου με τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 Επιπλέον, κάθε μαθητής, ατομικά, μπορεί να εκφράζει τις προτάσεις του για τη βελτίωση του 

Σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και τυχόν παράπονα και προβληματισμούς 

του στον Υπεύθυνο εκπαιδευτικό του Τμήματός του.  Εκείνος θα φροντίσει για την αξιοποίηση 

ή την επίλυσή τους. 

 Στo Σχολείο έχουν καθιερωθεί τακτικές ώρες διαλόγου και επικοινωνίας με τους υπευθύνους 

εκπαιδευτικούς των τμημάτων για θέματα που απασχολούν τους μαθητές στην 

καθημερινότητά τους. Επίσης, προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες της Δημόσιας Εκπαίδευσης 

για να συμβουλεύουν τους μαθητές για ποικίλα θέματα, όπως, ο Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός,  η υγιεινή και η ασφάλεια στο Σχολείο, θέματα Σχολικής Ζωής και άλλα. 

 Οι μαθητές προστατεύουν τις δομές, την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και φροντίζουν 

για την καθαριότητά του. Δε ξεχνούν ότι το σχολείο αποτελεί το σπίτι τους για πολλές ώρες 

κάθε μέρα και πράττουν ανάλογα. 

 Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η αποχώρηση από αυτό αλλά και η προσέλευση 

και αποχώρηση προς και από τις τάξεις, τα εργαστήρια και τις εκδηλώσεις του σχολείου είναι 

απόλυτα σύμφωνη με το προβλεπόμενο ωράριο.  

 Οι μαθητές πρέπει απαραίτητα να είναι παρόντες στο προαύλιο του σχολείου στην πρωινή 

συγκέντρωση. Εκεί ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και επικοινωνούν άμεσα με 

τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς τους Σχολείου.  

 Δεδομένου του δικαιώματος κάθε ανθρώπου να έχει τις δικές του θρησκευτικές πεποιθήσεις 

στην πρωινή προσευχή όσοι μαθητές το επιθυμούν μπορούν να μην προσεύχονται, αλλά 

οφείλουν να σέβονται τις στιγμές της προσευχής των υπολοίπων. 

 Οι μαθητές πρέπει να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων, όπως βιβλία, όργανα σχεδίου, φόρμες γυμναστικής και εργαστηρίου κλπ. Σε 

περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε μαθητής αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα να 

προμηθευτεί κάποιο από τα βοηθήματα διδασκαλίας το αναφέρει αμέσως στον αρμόδιο 

εκπαιδευτικό  
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 Στο σχολείο πραγματοποιούνται και εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Μέσω αυτών ενισχύεται η 

ελεύθερη έκφραση των μαθητών και  το ομαδικό πνεύμα, παροτρύνεται η ομαδοσυνεργατική 

δράση μέσα και έξω από την μαθησιακή διαδικασία και βοηθιέται η καλύτερη σχέση των 

μαθητών με το σχολείο. 

 Πραγματοποιούνται καινοτόμες δραστηριότητες, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, 

δραστηριότητες πολιτισμού και επαγγελματικού προσανατολισμού, θεάτρου, χορωδίας. 

Επίσης, υλοποιούνται προγράμματα ευρωπαϊκής εμβέλειας. Οι μαθητές ενημερώνονται γι 

αυτά και δηλώνουν την συμμετοχή τους εθελοντικά. 

 Πραγματοποιούνται σχολικές εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις οι οποίες αποτελούν 

απαραίτητο στοιχείο για την υγιή ανάπτυξη και την ενεργή εκπαιδευτική συμμετοχή των 

μαθητών. Ο σχεδιασμός και η επιλογή του περιεχομένου, του προγράμματος και των στόχων 

των εκδρομών πραγματοποιείται από το Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη του τις απόψεις και τις προτάσεις των μαθητών.  

 Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην διαμόρφωση και βελτίωση των 

σχολικών εγκαταστάσεων και υποδομών πάντα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, τους 

καθηγητές και τους γονείς και κηδεμόνες .  

 Η χρήση των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε σημείο του Σχολικού 

Συγκροτήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας του μαθητή με 

πρόσωπο εκτός τους Σχολείου χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνα της Γραμματείας του Σχολείου.   

 Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο του Σχολικού Συγκροτήματος. Η ανόητη αυτή 

συνήθεια πρέπει να εξαλειφθεί από τους νέους μας. Επίσης, θεωρείται ανεπίτρεπτο το να 

καπνίζουν οι μαθητές ακόμη και στα πεζοδρόμια γύρω από το Σχολείο, αφού και κακό κάνουν 

στον εαυτό τους και παρέχουν αφορμές να σχολιαστεί άσχημα ο παιδαγωγικός ρόλος και το 

κύρος τους Σχολείου μας. 

 Σε περίπτωση που εντοπίζονται άτομα τα οποία τους προσεγγίζουν και τους προτείνουν να 

αγοράσουν ή να χρησιμοποιήσουν δωρεάν απαγορευμένες ουσίες, οι μαθητές οφείλουν να  

ενημερώνουν άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου.  Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να 

επιτρέψουμε σε παράνομα και κακοποιά στοιχεία να καταστρέψουν τις ζωές των μαθητών του 

σχολείου μας. 

 Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε εκδήλωση του Σχολείου, σε κάθε εκδρομή και σε κάθε 

δραστηριότητα. 
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 توجيه للتالميذ الالجئين

...في مدرستنا نشجع   

.ربح المعرفة و االبداع و الخيال    1  

  

عليميه والعمل الجماعي و تولي المشاركة في برامج ت   2  

.المبادرات   

 

.المفيدہ و حریة التعبير عن الراي ( المثمرہ)الجدال و المناقشه   3  

 

.احترام التنوع بعامة اشكاله   4  

 

.زرع اقليم الصداقة بين التالميذ واحترام البعض لالخر   5  

 

.احترام المعلم   6  

 

.المبادئ الدیمقراطية   7  

 

.لتكنلوجية الحدیثه في عدة االشكال و تطبيقاتها المام با  8  

 

.نشاطات ریاضية و حضاریة التي تجمل و تعطي معنى خاص لحياتنا   9  
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 التوجيه للتالميذ الالجئين

...في مدرستنا ال نشجع   

.الممارسات الشامولية   1  

 

.وجود حجج وفرض وجهات النضر بقوة   2  

 

.السلوك العنصري   3  

 

.سلوك استفزازي  – البراعة  4  

 

.الكسل و عدم المشاركة   5  

 

.االلتصاق و االدتماد   6  

 

.ممارسة العنف من جميع االشكال جسدیا و لفضيا و نفسانيا   7  

 

.العادات السخيفة التي تضر حياتنا مثل عادة التدخين   8  
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نحن نعرف اداء المدرسة و االلتزام بمبادئها           

 

ل مدرستنا بموجب مبادء الحریة و المسؤولية و تعم            

الدمقراطية و االحترام المتبادل و المساواة و المشاركة و المسامحة و 

نحن مصدر الهام من . التضامن على تطبيق القوانين و القواعد 

و حریة الدیانة لكل شخص محصونة . الحب لالنسان للحياة الطبيعية

.و مضمونة   

 

 یعلنون لنا 

 نحن على معرفة بذلك ...

:في االجتماع الصباحي االدارة و المعلمون یعلنون لنا   

على لوح االعالنات التابع للطالب،عن مواضيع المدرسة،عن قاعات 

. الدروس،عن المعلمين وعلى اي صف یكونون مسؤولون   

عن قوانين المدرسة وعن طریقة االمتحانات ،عن المعلمون 

وعن االحتفاالت و ,البرنامج الدراسي الغائبيين، وعلى التغيرات في 

... .الدعوات اللعاب و نشاطات مختلفة الخ  

لكي نحل مشاكل تعليمية او تربویة او لكي نحصل على معلومات 

عامة نتوجة الى المحاضىين المسؤولين او المسؤلين عن الصفوف 

مثل التقدم في الدروس الحضور و الغياب ، مواد االمتحانات والى )

ت و شكاوي خاصة  اقتراحا  
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 للخروج من المدرسة نطلب االذن من المدیر 

.لكي نطلب اوراق رسمية نتوجه الى مكتب السكرتير   

  

لكي نطلب اوراق رسمية من شئن السفر و التنقل نتوجه الى المعلم 

.المسؤول   

 

.لكي نطلب كتب خاصة نتوجه الى المحاضى المسؤول   

 

في مجال التطور او التقدم  لكي یعلنوا لنا عن مواضيع او تخصص

.نتوجه الى المحاضر الخاص المسؤول عن الفرع   

 

لكي نعلم عن مجال تطور و تحسن المدرسة نتوجه الى المحاضر 

.مسؤول الفرع   

 

لكي نعلم كيف برنامج المدرسة في حاالت طقس طارئة ندخل على 

.صفحة المدرسة في االنترنت و نقرأ المالحضات   

 

.في حاالت طارئة نتوجة الى مكتب السكرتير  الستعمال الهاتف  
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 لكي نسأل عن مناهج تعليمية نستشير المعلم المسؤول 

.لمشاكل اجتماعية نتوجه الى المعلمين   

 

 

 

 غير مسموح ...

 

.التعدي و اهانة و مضایقة اي شخص   

 

من اوالد الصف او اشخاص . اشياء ، نقود ، اشياء ثمينة ( : الكسب)الربح 

.اخرین   

 

.الخروج من المدرسة بدون اذن مكتوب و ایضا بدون اذن من ولي االمر   

 

.التدخين او ملك اي حاجة من حاجات التدخين داخل اطار المدرسة   

 

.استعمال الموبایل داخل المدرسة   

 

.التجول في المدرسة خالل وقت الدروس   
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رى زیارة قاعات الدراسة او مطعم المدرسة الذي یتبعون لمدارس اخ

.مجاورہ   

.استعمال اي شيء من المخدرات داخل اطار المدرسة   

 

 

 

 اعالن االدارة و المعلمين فورا 

 

  عندما نالحظ اي عمل خطر او مضر. 
  عندما نالحظ دخول اشخاص من خارج المدرسة. 
  عندما نالحظ اشخاص الذین یضغطون علينا و یهينون

 .شخصيتنا 
 زازیة عندما نالحظ تصرفات او اعمال استف. 
  عندما نالحض اي نوع من المشاكل الجدیة المتعلقة بتالميذ

 .المدرسة 
  عندما نالحظ استعمال او تجارة مواد غير مرغب بها. 

----------------------------------------- 

 مدرستنا ...

  مطلوب االلهام من االجميع الجل مصلحة المدرسة و عالقات الطالب اليومية

 .مع المحاضرین 
  االجرائات الدمقراطية و الحوار و االحترام تكون من المبادئ االساسية في

 .المدرسة 
  المبدئ االساسي في حياة المدرسة هو تبليغ كل الموجودین في اطار المدرسة

 .على حقوقهم و واجباتهم و التعاون بين الطالب و المحاضرین و االهالي 
  عضو یجتمعون  55خر من اعضاء و اال 5مجلس الطالبي الذي یشكل من

 .على مراحل من اجل النقاش على مشالكل المدرسة مع ادارة المدرسة 
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  كل تلميذ او طالب یمكن ان یعبر بحریة عن رأیه من اجل المدرسة و منهاج

 .التعليم 
  وان كان لدیه شكاوى فيجب عليه ان یبلغ المعلم المسؤول لحلها. 
 دال بين المسؤولين المعلمين و بين یوجد اوقات معينه من اجل النقاش و الج

 .الطالب لمواضيع خاصة في الطالب 
  ودعوة بعض االكادميين التابعين لوزارة الثقافة من اجل النقاش و اعالم

الطالب عن مواضيع العمل و المستقبل وعن مواضيع الصحه و االمن داخل 

 .المدرسة 
 فة الن المدرسة الطالب یحافضون على االجهزة االلكترونية و على النظا

 .یجب ان تكون مثل بيتهم 
  حضور الطالب الى المدرسة و الخروج منها و الحضور و الخروج من

قاعات الدروس او المختبرات او من اي نشاط اخر سوف یتم في االوقات 

 .المعينه 
  في كل صباحا یجب حضور الطالب جميعا من اجل االصغاء للتعليمات التي

 .المعلمين  تخصهم و تخص االدارة و
  من المعروف لكل شخص یوجد الحریة الكامله بالدیانة التي ینتمي لها و

بالرغم من ذلك في صالة الصباح یمكن المشاركة لمن یرید و االخرین یجب 

 .عليهم احترام ذلك 
  یجب على الطالب ان یحضرو معهم االشياء الخاصة الضروریة مثل الكتب

مة للمختبرات وكل طالب ال یملك هذة الثياب الریاضية ،واالشياء االز,

 .االشياء لسبب مادي یجب عليه ان یخبر االدارة 
  و في المدرسة ایضا یوجد تشاطات غير دراسية التي تساعد على حریة تعبير

و النشاطات الجماعية التي تساعد على تحسين العالقات بين الطالب , الرأي 

. 
 حضاریة و مهنية و ترفيهة  تحدث ایضا نشاطات من اجل البيئة و نشاطات

مثل المسرح و المسيقة و على االدارة اعالن عن هذہ النشاطات لكي كل 

 .طالب یرغب شيأا یحق له التسجيل و المشاركة 
   یوجد رحالت دراسية و تربویة. 
  ترتيب رحالت دراسية و تربویة التي تساعد على تطور و تشجع مشاركة

امج الخاص بالرحل یتم من قبل الطالب، ترتيب الرحل و اختيار برن

 .المحاضرین الخاصين من بعد مشاورة الطالب 
  الطالب یمكن ان یساعدون في ترميم المدرسة و البنایة وهذا یتم بعد استشار

 .االدارة و المحاضرین و مجلس االهالي 
  ممنوع استعمال الموبایل داخل المدرسة و كل شخص یشعر بحاجة االتصال
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 .یتوجه الي مكتب السكرتير او االدارة بالهاتف یمكن ان 
  التدخين ممنوع في كل مكان داخل اطار المدرسة. 
  لكي نساعد على قطع هذہ العادة المضرة لذلك ممنوع التدخين خارج المدرسة

 . الن هذہ یضر صحتهم كثيرا 
  في حاالت معينة اذا الحظوا ان بعض االشخاص یحاولون بيعهم اشياء مضرة

قابل یجب اخبار االدارة لكي تبعد هؤوالء االشخاص عن اطار و ایضا بدون م

 .المدرسة 
  كل االشياء التي ذكرناها یجب ان نحافظ عليها في كل نشاط او برنامج تابع

 .للمدرسة كاحتفاالت او رحل 
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 ہدایات پناہ گزیں طلباہ کے لئے

 ہمارے سکول ميں

 ہم حوصلۂ دیتے ہيں 

  ہم اپنے سکول ميں چاہتے ہيں 

 ہ سيکہے اور تخيل کرےکچ  

  طور پر سکول ميں حصۂ لے ایک گروپ طرحمجموعی  

 متفق ہوں پهر بهی بحث سے ہل نکالے  بحث کرے اگر کو  

  کا احترام کرےتنوع  

 استاد کا احترام کرے 

 جمہوریت کے حکام 

 نئ ٹيکنالوجی سيکهے 

  کهيل اورکلچر سيکهے 

 

 کيا نہيں چاہتے ہم اپنے سکول ميں

 قت نہ سمجو دوسروں کی بهی سنواپنی سوچ کو مطاب  

  سب ایک اکهٹے نہ بولے اور دوسروں کو زبردستی اپنی سوچ پر رضا مند کرنے کی کوشش

 کرے

   نسل پرستی نہ کرے 

 کوہی چيز آدهی نہ سيکهے جو بهی سيکهے مکمل طورسيکهے 

 ہمارا روایا علظ نہ ہو 

 ہميں چاہے اپنے گروپ ميں شامليت کرے بغير نا کيۓ 

 اہتے ہمارے جگہ دوسرا کوہی بات کرےہم نہيں چ  
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 کسی کرح کا تشدد نہيں چاہتے ہاته ،بات،نفسياتی دباؤ وغيرہ 

  بری عادتيں سے دور رہے جو ہماری صحت کو نقصان پنچاہے مثال کے طور پر سگریٹ وغيرہ 

  ہم سکول کے قوانين کو جانتے ہيں اور ان کی پيروی بهی کرینگے

 

 یکجہتی اور تعاون ان قوانين کو کاگو کرےآذادی،جمہوریت،احترام،مساوات،  

 محبت سے پيش آۂیں زندگی  فطرت اور انسانيت کے ساته

 مذہب کی آذادی،کوہی کسی بهی مذہب پر یقين کرے اسے حق ہے

 

 ا 

 اسمبلی ہال ميں جمع ہونا ہے۔ 

 کی اطالع ہوتی ہے۔(پيپرز'کهيلوں)نوٹس بورڈپرہرطرح  

 سپل سےلينی ہو گی                                            سکول سے باہر جانے کی اجازت بهی پرن  

                                                اگرکوئی کتاب چاہئيے ہو تو کالس انچارج سے رجوع کریں 

 اگرکسی چيز کی سمجه نہ آئے تو کالس انچارج سے رجوع کریں  

 

                          ممنوع چيزیں 

 

 دهمکی اور بالوجہ تشدد 'ئیلڑا  

 

          کسی بهی طالبعلم سے کوئی بهی چيز لينے کی اجازت نہيں 
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       بغير اجازتسکول سے باہر جانا منع ہے 

 

 سگریٹ نوشی منع ہے 

 

 موبائل کا استعمال منع ہے 

 

  اپنے سکول کی حدود سے باہر جانا منع ہے 

 

 نشہ آور چيزیں منع ہے 

 

         ریں                   سب کی عزت ک  

 

 اساتذہ اور پرنسپل کو مطلع کيا جاتا ہے کہ 

 اگر ہميں پتہ چلے کہ کوئی ہمارا حقمارتاہے یا ہميں کسی سے حطرہ ہے 

 کسی دوسرے شحص کا سکول ميں داحلہ منع ہے 

 اگر کوئی ہميں تنگ یا تشدد کرتا ہے 

 نسل پرستی یا حق مارتا ہے 
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 کسی ساتهی طا لبعلم بيمار ہے 

 ير ممنوعہ چيزوں کی حریدوفروحتغ  

 ہمارے سکول ميں 

 سکول کا سسٹم اچها ہو اور ہم مل جل کے رہيں 

 ہميں عزت،جمہوریت اور بات کرنے کا حق ملے 

 ہميں ہمارے حقوق اور ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہيے 

 ل کے ہميں کوئی مسئلہ ہو گا تو ہم کالس کے پانچ چنندہ نمائندو کو بتائيں گے اور وہ آگے سکو

 پندرہ چنندہ نمائندوں کو بتائيں گے

 اپنی رائے کے کا موقع دیا جائے گا 

 آپکو سکول ميں اپنے مشغلہ،دلچسپی اور کهيل بتانے کا ٹائم دیا جائے گا 

 سکول کی تمام اشياء کی حفاظت طالبعلم کی ذمہداری ہے 

 وقت کی پابندی ضروری ہے 

 اسمبلی ہال ميں ادب سے رہيں 

 ر کهيل کا سوٹ ساته رکهيںسکول کی کتابيں او  

 طالبعلم کے ميل جهول کے لئے محتلف سرگرمياں بهی کی جاتی ہيں 

 جو بهی حصہ لينا ہے اسے ( ميوزک،ڈانس،ماحوليات،تہذیب)دوسری غير ضروری سرگرمياں

 اجازت ہے

 سير پربهی لے جایا جائے گا اسکا انچارج آپکا استاد ہوگا 

 ساتذہ کی مدد کریںسکول کے ماحول کو بہتر بنانے کيلئے ا  

  موبائل سحتی سے منع ہے ۔ اگر ضروری ہو تو سکول ميں موجود محصوص جگہ پر جا
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 کےاستعمال کریں 

  سگریٹ نوشی سحتی سے منع ہے 

 سگریٹ نوشی سحتی سے منع ہے۔ اگر پتہ چلے تو پرنسپل کو بتائيں 

  

  اوپر دی گئيں ہدایات پر عمل کریں 
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