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 سلوك الطالب وآداب الطالب )المدرسة الصيفية(قواعد 
 

لمدرسة الصيفية قبول قواعد سلوك الطالب وآداب الطالب )ا Concord Collegeيجب على جميع الطالب الملتحقين بمدرسة 
 يجب على جميع الطالب االلتزام بما يلي:الصيفية( وااللتزام بها: 

 

  الجميع من خالل إظهار التقدير واالحترام لجميع أعضاء مجتمع المدرسة التعامل بود ولطف ومعاونة وأدب تجاه
 الصيفية.سيتم التحقيق في حالة وجود سلوك مسيء من أي نوع.

  أي لغة(.ب) الئقةعدم استخدام ألفاظ غير 

 .التحدث باللغة اإلنجليزية في جميع الفصول واألنشطة 

 أي فرد من أفراد فريق العمل. اتباع تعليمات ولي أمرك في المسكن أو الُمعلِم أو 

 مع ولي أمرك في المسكن والمعلمين والطالب اآلخرين. ةجيد صورةالعمل ب 

  وعدم التسبب في إلحاق الضرر بممتلكات المدرسة أو إلقاء القمامة نظافة المناطق المحيطة بالكلية وجمالهاالحفاظ على ،
بإلقاء القمامة أو  وال ُيسمح، هالى نظافة غرفة النوم وتنسيقفي فناء المدرسة أو المركبات أو الفصول، مع الحفاظ ع

 الرسم على الجدران.

 .االنضباط في مواعيد حضور الدروس والرحالت االستكشافية والنوم 

  هاأو استخدامنقلها تعلقات اآلخرينأو ماحترام ممتلكات اآلخرين.يشمل هذا األمر أخذ. 

  ،في حالة الحصول على تصريح بغير ذلك من ِقبل أحد أفراد إال البقاء داخل الحرم الجامعي للكلية في جميع األوقات
 فريق العمل.

 ( 07للطالب الذين يزيد عمرهم عن  7711سنة،  07للطالب تحت عمر  7011البقاء في ُنزل المبيت في وقت النوم 
ذلك من ِقبل أحد أفراد فريق العمل، أو في حالة تمديد وقت النوم بسبب  سنة(، إال في حالة الحصول على تصريح بغير

 حدث معين.

 مجتمع المدرسة الصيفية. فيخرين عدم إزعاج األعضاء اآل 

 خالل التواجد  المواد غير المسموح بها)يشمل هذا السجائر اإللكترونية(، أو الكحول أو  تهاالسجائرأو حيازتناول  عدم
 أثناء القيام باألنشطة والرحالت االستكشافية خارج الحرم الجامعي. في مقرات الكلية أو

  اإلقامة المخصصة للجنس اآلخر. عدم تواجد البنات في األماكن المخصصة لألوالد وعدم تواجد أماكن عدم دخول
 األوالد في األماكن المخصصة للبنات.

  معة خطر أو إلحاق الضرر بسُ للمجتمع المدرسة الصيفية عدم تعريضConcord College  .الطيبة 
 

استمارة اإلشراف الخاصة بالرحلة. يجب أن يخضع الطالب الذين تتراوح أعمارهم من  ون بملءمطالباألوصياء أولياء األمور/
عاًما  01للطالب في ُعمر  األوصياءأولياء األمور/يستطيع  إلى اإلشراف الكامل خالل أي رحلة خارج الموقع.سنة  01إلى  01
بقضاء اليوم مع أصدقائهم.في حالة عدم خضوع الطالب لإلشراف، يطلب منهم لسماح لهم اإلشراف، ل منكثر االنسحاب وأ

 تأديبي.إجراء ذلك قد يؤدي إلى توقيع إّن عدم االلتزامبمتفق عليها على مدار اليوم. تجمع نقطة  فيالتسجيل مع معلم 
 

ب إلى منزله في حالة خرق هذه القواعد أو في حالة استمرار إظهار سلوك تحتفظ المدرسة الصيفية بالحق في إرسال أي طال
 Concord Collegeمعة سيء أو ألي سبب ُيعتقد أنه يتسبب في وضع مجتمع المدرسة الصيفية في خطر أو إلحاق الضرر بسُ 

قرار المدرسة نهائًيا، كما لن ُيعد . الطيبة. سوف يتم إرسال الطالب إلى المنزل على نفقة أولياء األمور، ولن يتم إعادة الرسوم
الرجوع إلى إجراءات الشكاوى الخاصة ألولياء األمور يكون هناك حق االلتماس نظًرا لقصر مدة الدورة. ومع ذلك، يمكن 

 .هذا األمر ضروري بالمدرسة الصيفية في حالة استشعار أنّ 


