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ويستمنستر مدرسة سلوك سياسة ملخص سياسة
.تالميذنا لجميع متميز تعليم توفير هو هدفنا

باألمان المدرسة مجتمع أعضاء جميع يشعر حيث روح تطوير أجل من المناسب السلوك مكافأة تالميذنا برعاية نؤمن نحن
.واالحترام

آمن  -ق
سعيد  -ح
و
التعلم  -الم
معا  -تي

سلوكهم إدارة في أكبر صعوبة األحيان بعض في يواجهون وقد المعقدة االحتياجات من العديد ويستمنستر مدرسة تالميذ لدى
الرعاية مقدمي  /األمور وأولياء التالميذ من كل مع فردية خطة وضع سيتم  ،الحاالت هذه في .اآلخرين بالتالميذ مقارنة
.المدرسة موظفي مع وتقاسمها

ويتم جيد بشكل التالميذ مع التعامل يتم .ومتسقين وهادئين إيجابيين كونهم خالل من متميزة تعليمية بيئة على الموظفون يحافظ
.دائما الجيد بالسلوك االحتفاء

:قواعد ثالث لديها وستمنستر مدرسة
بالتعلم لآلخرين والسماح للتعلم هنا نحن •
لتحقيقه البعض بعضنا ندعم نحن •
المحيطة المناطق وجميع البعض لبعضنا االحترام نظهر •

المكافآت
فيفو نقاط
 -TTFالجمعة رائع نص
المنزل الهاتفية المكالمات
والشهادات األقران الحمد جمعيات
التقديمي العرض يوم
المدرسة يوميات  /الرئيسية الصفحة في رسائل
الدراسي اليوم نهاية في المحادثات
سنويا  -تلميذ األوسمة
المكافآت زيارات
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اآلثار
 1تحذير
 2تحذير
الكبار حديث
تهدئة أو )أخرى فئة في( السيارات وقوف

الرعاية مقدمي  /األهل مع العمل
.السلوك لتحسين معاً والمدرسة البيت يعمل أن المهم من
.اجتماع ترتيب سيتم األمر لزم إذا .االستثنائية المخاوف أو السلوك لمناقشة اتصال إلجراء الموظفون سيسعى

االستثناءات
أولياء مع باالتصال  SLTأعضاء أحد سيقوم .الخطيرة الحوادث عن تلميذ استبعاد الضروري من يكون قد الظروف بعض في
.المشاركة استبعاد الجتماع موعد وتحديد القضية لمناقشة الرعاية مقدمي  /األمور

التسلط مكافحة سياسة راجع  -الفتوة مكافحة سياسة
أسباب إزالة إلى تهدف التي بأكملها المدرسة نهج هو .األوقات جميع في التنمر تجاه التسامح عدم أسلوب وستمنستر مدرسة تدير
أحد قبل من )االجتماعي التواصل وسائل واستخدام اإللكترونية البلطجة ذلك في بما( البلطجة حوادث مع التعامل يتم .البلطجة
.الموظفين كبار

 Ofsted:اقتبس

ومهذبين ويحترمون معهم يعملون الذين للبالغين جيد بشكل يستمعون .بدروسهم ومتحمسون مهتمون التالميذ .رائع التالميذ سلوك
) 2017نوفمبر( .والزائرين للبالغين

: www.thewestminsterschool.co.ukمن التحميل يرجى  ،لدينا السلوك لسياسة الكاملة التفاصيل على للحصول

Behaviour Policy Summary - Arabic

