
 

 

 

امات قواعد ز مدرسية  والت   

29.10.2019 بتاري    خ المدرس    القرار عىل بناء  

  هدف المدرسة االبتدائية - مثل جميع المدارس النمساوية - وضمن   §2

   مهمة تطوير الطالب 
 قانون تنظيم المدرسة  ه   تصب ف 

 
 
الحقيقة القيم ترسيخ طريق  عن ذالك واالجتماعية والدينية األخالقية للقيم وفقا   

   المناسبة الدروس خالل من والجميلة الطيبة
تحسي    وسبل الطالب تطور مراحل  مع تتناسب الت   

التعليم   مسارهم  

كاء جميع يتحمل الهدف هذا لتحقيق  المسؤولية من جزًءا المدرسة شر . 

كاء ون الذين المدرسة شر م المتبادل بالتواصل يتمي   أجل من هو  التواصل هذا أساس ان حيث والمحي   

الطفل مصلحة   

ز  ووظائف واجبات المعلمي   

المعلمي    خدمة لقانون المعلمي    ووظائف واجبات يخضع  

قانون تحت ينظم  . SchUG §17 / 1 (تدريسية  حصص) و  SchUG § 51 ( المدرس وظائف ) 

   المدرسة 
نت او االستفسار ف   مالحظة يمكن الوصول لهذا القانون  عن طريق  تصفح االني 

امات ز التالميذ  الت   

امات    مذكورة التالميذ الي  
رقم القانون ف  SchUG § 43 يليها وما  

   المدرسة 
نت او االستفسار ف   مالحظة يمكن الوصول لهذا القانون  عن طريق  تصفح االني 

االمور اولياء وواجبات حقوق  

   موضحة للطفل القانونيي    األوصياء وواجبات حقوق
رقم القانون ف   SchUG § 61 

   المدرسة 
نت او االستفسار ف   مالحظة يمكن الوصول لهذا القانون  عن طريق  تصفح االني 

امات  مدرسية  ز  معلومات قواعد والت 

نت    موجودة ايضا عىل موقع المدرسة الرسم   عىل االنت 

 

 التواصل التقديري مع بعضنا البعض 

  نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة ودية وحذرة ومراعية -



كاء جميع والتقدير التحية - المدرسة  شر  

كاء جميع يمتنع   -   - العنف أشكال  من شكل أي عن المدرسة شر
 
  لفظيا

 
وبدنيا . 

ام  - الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقية محتويات إحي   

ام  - األطفال شخصية استقاللية احي    

كاء جميع وحريات حقوق  - ف المدرسة شر بها معي   

ام  - للجميع  الشخصية  الملكية احي   

بعناية  المدرسية والكتب المدرسية اللوازم مع نتعامل  -  

البيانات  لحماية لقانون االمتثال  -  

 تعليمات طريق الذهاب إل  المدرسة ، الدخول، بداية  ونهاية الدرس 

المدرسة  مبت   أمام أطفالهم وتوديع المدرسة إىل التالميذ مرافقة للوالدين يمكن -  

بالمدرسة   الخاص الممر عي   السيارة ركوب يمنع -  

   الفصول تبدأ
ف    VS Mittersill ا

ً
مدرسة لقرار وفق   

صباًحا 7:40 الساعة المدرسة   

ام يرج   الدراسية  المواعيد كافة  بدقة االلي    

فورا المدرسة إبالغ يجب الحضور من الطالب يتمكن لم إذا -   

   المدرسة اىل الطالب  دخول قبول يبدأ  -
عند صباًحا 7:25 لساعةا تمام ف   

تحت  الطالب ان اي عليه المنصوص القانون يبدأ ، النقطة هذه عند .الرئيس   المدخل  

اف المدرسة إشر  

ف  تحت دائم بشكل الطالب يبق   ان يجب - االشر  

 

الكل الفصل انتهاء قبل والطاوالت األرضية من القمامة إزالة تتم  -  

الطاوالت عىل الكراس   وضع يتم  

-   
المالبس  تغي   غرفة إىل األطفال بإحضار المعلم يقوم ، الدرس نهاية ف   

الظهر بعد دوام لديهم ليس اللذين الطالب ويودع  

   االنتظار للطالب يمكن -
   امره وىل   يحض   حت   المدرسة ف 

ل اىل وحيدا العودة يمكنه ال حال ف  المي    

اف واجب ينته    - المدرسة مبت    يغادرالطالب عندما الطالب عىل المعلم اشر  

الغرض لهذا الخاص الممر عي   العلوي للطابق  يتوجهون الظهر بعد دوام طالب -   



لية الواجبات حل اي  الدراسية للحصة بالنسبة الظهر بعد دوام طالب  - دقيقة 15 قبل يمكنهم المي    

   االنتظار
   اال المالبس تحضي   غرفة ف 

بي    مكتوب اتفاق هناك يكون أن يمكن خاصة حاالت  ف   

اف تحت يبقوا ان اجل من والمدرس األمور أولياء  االشر  

 تنظيم  الفرصة 

احة قواعد تطبيق  -    االسي 
مدرسة ف   VS Mittersill للمدرسة الرئيسية الصفحة عىل  الموجودة . 

احة تتم - اف تحت االسي  المعلم اشر VS Mittersill 

- احة منطقة مغادرة لألطفال يسمح ال إذن  بدون االسي   

ة خالل اطفالهم الوالدين رةزيا - احة في  به  مرغوب غي   االسي  . 

 ساحة المدرسة ، مبنز  المدرسة

اف تحت المدرسة مبت   حول الوصول  وطرق الساحات  - اشر  

المدرسة  مسؤولية ليست المناطق  هذه .البلدية   

التدخي    من خالية مدرستنا  تكون أن نريد -  

   المساهمة وبالتاىل  
لأطفا صحة عىل الحفاظ ف    

   الجميع ينتبه  -
   الصفوف ف 

   الممرات وف 
الدرج  وف   

بالراحة  نشعر حت   ، والنظافة النظام عىل  

ورة مع الدراسية الحصة خالل ممكن المراحيض استخدام  - الحصة خالل التكرار عدم اىل االنتباه ض   

   حت  
ه عىل الطالب يبق     تركي  

الدراسية   الحصة ف   

مالعب  ليست المراحيض مرافق  -  

واضح بشكل مقسمة وه   عليها الحفاظ يرج   والطالب بالمدرسة العاملي    كافة من استخدامها يتم   

ء ال الجميع سالمة لضمان -  
النوافذ  من يلق   سر  

  النظافة

كاء جميع يهتم  - من  نتمكن حت   الشخصية بنظافتهم المدرسة شر  

تيب  والمالبس المدرسية اللوازم نظافة  إىل  االنتباه يرج   .جيد بشكل البعض بعضنا مع التعامل والي   

نظيفة  وتركها والذكور باالناث الخاصة الصحية المرافق  استخدام -  

-    
   ارتدائها يتم خاصة احذية الطالب جميع يرتدي المدرسة داخل ف 

المالبس تغي   غرفة ف   

القمامة  فصل يجب  -  

- ر اي اصالح او بنظافة القيام يجب وىل   طريق  عن او  ذالك فعل المتعمد الشخص ريق ط عن ض   

   التكاليف دفع ويجب االمر
ورة حال ف  الض   



ونية من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب   استخدام األجهزة اإللكت 

ونية األجهزة  استخدام يجوز ال - ونية واأللعاب اإللكي  الذكية الساعات أو الموسيق   أجهزة  او اإللكي   

   اللوحية األجهزة أو لةالمحمو  الهواتف أو
تعليمية ألغراض استخدامها يتم لم إذا المدرسة مبت   ف    

-   
الخاص الخليوي الهاتف مع مكالمات إجراء عن نمتنع المدرسة مبت   ف    

الدراسية  االجواء عىل للحفاظ  

-   
المدرسة  هاتف عي   الظرورية  الطوارئ مكالمات إجراء للطالب يمكن المدرسة ف   

الرسقة   منها اسباب لعدة المدرسة اىل الخاصة المحمولة الهواتف حضاربا ينصح ال -   

   ووضعها اطفائها الطالب عىل فيجب الخاصة المحمولة الهواتف حمل تم إذا -
المدرسة الحقيبة  ف  . 

   والفيديو  الصوتية والتسجيالت الصور  -
التالميذ  قبل من المدرسة ف   

المدرسة  إدارة من  بإذن فقط مسموح  

المدرسة  إدارة من  موافقة بعد فقط يسمح  المدرسية التسجيالت وتوزي    ع نرسر  -  

   األشياء  -
المدرسية التعليمات مع تتعارض أو للخطر السالمة تعرض الت    

ا
ً
الطالب قبل من وتستخدم  (4) 4 القسم النمساوي المدرس   للقانون وفق  

للمدرس فورا تسليمها يجب  

ام  - االمور لياءاو  نرجو   فرد  كل خصوصية احي   

المدرسة  وإدارة المعلمي    مع بالتواصل  

الخاصة  موافقتهم إعطاء بعد الخاص الخلوي الهاتف عىل  

   الموافقة هذه سحب ويمكن
وقت  أي ف   

   المعلمي    مع موعد بدون الناقشات يمنع  -
الدرس  أثناء أو الصباح ف   

حقهم  اعطائهم يجب لذالك الطالب يخص الوقت هذا  

و  القانونيي    األوصياء بي    المدرسية عاتالموضو  و االمور -  

   المثال سبيل عىل) المدرسة مبت   خارج تتم ال ان يجب المدرسون
   اال ( ماركت السوبر ف 

الحاالت  ف   

الطرفي    موافقة بعد استثنائية  

 حاالت المرض للطالب 

   المدرسة اىل القدوم الطالب يستطيع ال اذا -
المرض حالة ف   

فورا الظهر بعد ودوام المدرسة اخبار يجب   

   الهاتف عي   بالوص   االتصال  يتم الدرس أثناء الطالب مرض إذا -
االتصال  يتم الرد عدم حالة ف   

ورة عند باالسعاف الض   



   أن يمكن الصف مدرس أو المدرسة إدارة فقط -
الرياضية الحصة من يعق  . 

  
   ال الرياضية الحصة من اإلعفاء وهذا خط   طت    تأكيد يتطلب الحاالت بعض ف 

   إلغاء يعت 
تلقائ   

 للدروس 

-   
فاتهم  ما تعويض الطالب عىل يجب الدراسية الحصص حضور عدم حالة ف   

مستقل  بشكل   

 عنوان المدرسة ورقم الهاتف

مدرسة عنوان  -  VS Mittersill  هو Poststrasse 5 ، 5730 Mittersill.  تحت 

باإلدارة االتصال يمكن 1-5338 / 06562 الهاتف رقم . 

االبتدائية  للمدرسة القانونيي    األوصياء هاتف ورقم  العنوان منح يجب -  

ات إجراء عند يجب -    تغيي 
من وثيقة احضار مع فورا المدرسة اعالم المدارس  ألطفال العنوان ف   

الجديد للعنوان البلدية   

ات إجراء - فورا  المدرسة راخبا يجب القانونيي    األوصياء هاتف أرقام عىل تغيي   

والتالميذ  االمور واولياء المعلمي    قبل من المدرسية القواعد هذه وضع تم -  

مة االتفاقات هذه  اجل  من للجميع وقواعد إرشادات بمثابة المي   

مالئمة  دراسية اجواء عىل للحفاظ وبناء تقديري بتعاون التمسك  

-    
للحفاظ فورا المتعاون والنقاش التواصل يجب القواعد هذه وانتهاك والضاعات الخالفات حال ف   

المالئمة  الضوابط ووضع القواعد هذه عىل  

 

ز  بالمدرسة   :Unterschriften der Schulpartner توقيعات االشخاص المعنيي 

 _____________________________ :Schülerin/Schüler:التلميذ 

 _____________________________ :Erziehungsberechtigte وىل   األمر

   ذلك أعضاء هيئة التدريس
 :Schulleitung inkl. Lehrkörper إدارة المدرسة بما ف 


