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اﻟدﻟﯾل اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺣﻘوق اﻟطﺎﻟب وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻷﺑﺗداﺋﯾﺔ
اﻟﻣدارس ھﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺿم أﻓراداً ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻌﺎً .ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺈﺣﺗرام وﻟطف .ﻋﻠﯾﻧﺎ رﻋﺎﯾﺔ ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض واﻟﻠﺟوء اﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟو د ﺧط ر .ﯾﺳﺎﻋد ك ھذا اﻟﻛﺗﯾب ﻋﻠﻰ ﺗذﻛ ر اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﮭﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭ ﺎ ﻟﺑﻧﺎء
و ﺳط ﻣدرﺳ ﻲ ﻣﺗ ﯾن وﺳﻌﯾد وﺧﻼق.
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ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺣﺗرام .إذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌر ﺑﺈﻧك ﻻ ﺗﺣظﻰ ﺑﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻌﻠﯾك
اﻟﺗﺣدث اﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠم/اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ أو أي ﺷﺧص أﺧر ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺛق ﺑﮫ.
ﻟدﯾ ك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟدراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣدرﺳ ﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﮭدو ء واﻷﻣﺎن .ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﻷي
أﺣ د أن ﯾﺿرﺑ ك أو ﯾرﻛﻠ ك أ و ﯾﻠﺣق اﻷ ذى ﺑك أ و ﯾﻠﻣﺳ ك ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻌر ك ﺑﻌد م
اﻟراﺣﺔ.
ﻟدﯾك اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﻔﺗرض ﺑﺄن ﻣﻘﺗﻧﯾﺎﺗك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ أﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ،
ﻟﻛن ﻻ ﺗﺣﺿ ر ﻣﻌ ك أﺷﯾﺎء ﻏﺎﻟﯾﺔ أ و ﻟﮭ ﺎ ﻣﻛﺎﻧ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدﯾ ك ﺧﺷﯾ ﺔ ﺿﯾﺎﻋﮭﺎ أ و ﻛﺳرھ ﺎ
ﻋرﺿﺎً.
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إذ ا ﻛﻧ ت ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ أي ﻗﺎﻋدة  ،ﻓﻠدﯾ ك اﻟﺣق ﻓ ﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾ ر ﻋن ﻣﺷﺎﻋر ك وآراﺋ ك ﺑطرﯾﻘﺔ
ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻷﺣﺗرام ﺑدون ﻣﻘﺎطﻌ ﺔ أو ﻋﻘﺎب  .إذ ا ﺷﻌرت ﺑ ﺄن أﺣ د اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻗ د
أﺗﺧذ ﻗراراً ﻣﺟﺣﻔﺎ ً ﺑﺣﻘك ،ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻟﻠﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم/ﻣﻌﻠﻣﺔ أو ﻣدﯾر
اﻟﻣدرﺳﺔ وﺳﯾﻌﻘدون إﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ً ﻣﻌك.
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ﻟدﯾ ك اﻟ ﺣق ﻓﻲ ﺗردﯾ د ﻗﺳم اﻟوﻻ ء واﻟوﻗو ف دﻗﯾﻘﺔ ﺻﻣ ت ﺑد ون ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣن اﻷﺧرﯾن.
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إذا ﻛﺳرت أﺣدى اﻟﻘواﻋد أو اﻟﺣﻘت اﻷذى ﺑﺷﺧص ﻣﺎ ،ﻓﻠدﯾك اﻟﺣق ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ
ﺣدث .ﻗ د ﯾطﻠ ب ﻣﻧك ﺗدوﯾن ﻣ ﺎ ﺣدث  ،ﻟﻛن ﻻ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾ ك ﻓﻌل ذﻟ ك إذ ا ﻛﻧت ﺗﻔﺿل
اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﮫ ﻓﻘط.

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت












ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر وأن ﯾﻔﻛروا ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
وﻣﺷﺎﻋ ر اﻷﺧر ﯾن ﺣﺗ ﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻷﻧﺳﺟﺎ م ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻧ ﺎ اﻵﺧ ر ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ.
ﻋﻠﯾ ك اﻟﺣﺿور ﻛ ل ﯾوم إﻟ ﻰ اﻟﻣدرﺳ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣرﯾﺿﺎ ً .ﯾﻧﺑﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟطﻼب اﻟﺣﺿو ر إﻟﻰ
اﻟﺻف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد .ﻋﻠﯾك اﻹﺻﻐﺎء ﺑﺈﻧﺗﺑﺎه وأﺗﺑﺎع اﻹرﺷﺎدات وإﻛﻣﺎل اﻟواﺟﺑﺎت.
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘ ك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓ ﻲ إﺑﻘﺎ ء اﻟﻣدرﺳ ﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ً آﻣﻧﺎً .ﻋدم أزﻋﺎج اﻷﺧر ﯾن ﺑدﻧﯾﺎً.
ﻋدم ﺿر ب أ و ﻟﻣ س اﻷﺧر ﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ُﺗﺷﻌرھ م ﺑﻌد م اﻷرﺗﯾﺎ ح .ﻻ ﺗﺣﺿ ر أي ﺷﻲ ء ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
ﯾﻣ ﻛن أن ﯾﻠﺣق اﻷذى ﺑﺄي ﺷﺧص ،ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﺧﺻوص ﻋﻠ ب اﻟﻛﺑرﯾ ت أو اﻟوﻻﻋﺎ ت أو
اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﺗﺑﻎ أو اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ أو اﻷﺳﻠﺣﺔ أو اﻟذﺧﯾرة أو ﻣﻔرﻗﻌﺎت ﻧﺎرﯾﺔ أو ﺳﻛﺎﻛﯾن
أ و أي ﻧوع ﻣن أﻧوا ع اﻷﺳﻠﺣ ﺔ .إذ ا رأﯾ ت أي ﺷﻲ ء ﯾﺑد و ﻟ ك ﺧطﯾراً ﻓﻌﻠﯾ ك إﺧﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ
اﻟﻔور.
إذ ا ﻛ ﺎن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾ ك أﺧذ اﻟدوا ء ﻓ ﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  ،ﻓﯾﺟب أن ﯾﺣﺿره ﺷﺧ ص ﺑﺎﻟ ﻎ إﻟﻰ ﻏرﻓ ﺔ اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﻣدرﺳﯾ ﺔ ﻟﺿﻣ ﺎن أﺧ ذ اﻟﺟرﻋ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت اﻟﻣﺣد د و ﻻ ﯾﺗﻧﺎوﻟ ﮫ أي ﺷﺧ ص أﺧر ﻋن طرﯾق
اﻟﺧطﺄ.
أﺣﺗرم ﻧﻔﺳك واﻷﺧرﯾن  .أﺳﺗﺧد م ﻟﻐ ﺔ ﻻﺋﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻛﻼم و ﻻ ﺗﺷﺗ م أو ﺗﺗﻔو ه ﺑﺄﺷﯾﺎء ﺗؤ ذي اﻷﺧرﯾن.
ﻛن ﻣﮭذﺑﺎ ً وﻧزﯾﮭﺎً .أﻧﺟز واﺟﺑﺎﺗك ﺑﻧﻔﺳ ك وﻻ ﺗﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣن ﺷﺧ ص أﺧر .ﻋﺎﻣل اﻷﺧر ﯾن ﺑﺄﻧﺻﺎف.
ﺗﻧﺎو ب ﻓﻲ اﻷدوا ر .ﺗوﻗف وأﺳﺗد ر وأﺻﻐ ﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺎدﯾ ك ﺷﺧ ص ﺑﺎﻟﻎ.
ﺑﺄﻣﻛﺎﻧك أﺣﺿﺎر ﺣﺎﺳوب )ﻛﻣﺑﯾوﺗر( ،ھﺎﺗف ﻣﺣﻣول ،ﺟﮭﺎز  ،tabletأو أي ﺟﮭﺎز أﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﺧر اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ .أﺳﺗﻣﻊ ﻟﻣﺎ ﺗﻘوﻟﮫ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ وﻻ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮫ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻣﺣت ﻟك اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑذﻟك.
أﻋﺗﻧﻲ ﺑ ﮫ ﻷن اﻟﻣدرﺳ ﺔ ﻟن ﺗدﻓﻊ ﻟ ك ﺛﻣﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ﺣﺎل ﺿﯾﺎﻋ ﮫ أو ﻋطﻠﮫ  .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧ ك أرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋ ل
اﻟﻧﺻﯾﺔ أو ﻟﻌب اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺟﮭﺎزك اﻷﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻧد رﻛوﺑك اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻛن ﻻ ﺗﺗﺣدث ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف.
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗرﻛﺗ ب ﺧط ﺄ ﻣﺎ  ،ﺣﺎو ل ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ .أطﻠ ب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧ د اﻟﺣﺎﺟ ﺔ .إذا ﻛﺳر ت
ﺷﻲء ﻣﺎ ،أﺧﺑر اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑذﻟك وﯾﻣﻛﻧﻛﻣﺎ ﻣﻌﺎ ً إﯾﺟﺎد طرﯾﻘﺔ ﻷﺻﻼﺣﮫ أو إﺳﺗﺑداﻟﮫ.
إذ ا ﺗﺳﺑﺑت ﺑﺎﻷذى ﻟﺷﺧص ﻣﺎ  ،أﻋﺗذ ر ﻟ ﮫ وأﺳﺄﻟﮫ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛ ون اﻷﻣور ﺑﯾﻧﻛﻣ ﺎ
أﻓﺿل.

 ﻗﺎﻧون اﻟز ي اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻘﺑول





ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب أرﺗداء ﻣﻼﺑس ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ .ﺳﺗدرس وﺗﻠﻌب وﻗد ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء أو اﻟرﺳم أو اﻟرﺳم ﺑﺈﺳﺗﺧدام
اﻷﻟوان أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ درس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﻻ ﺗرﺗدي ﻣﻼﺑس ﺗﺣﻣل ﻛﻠﻣﺎت أو ﺻور ﺗﺷﺟﻊ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت أو اﻷﺳﻠﺣﺔ أو اﻟﻣﺧدرات أو
اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﮭدﯾد.
ﻻ ﺗرﺗدي ﻣﻼﺑس ﻣطﺑوع ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺷﺗﺎﺋم أو ﺻور ﻓﺎﺣﺷﺔ أو ﺧﻠﯾﻌﺔ.
ﻗد ﯾﻛون ﻟدى ﻣدرﺳﺗك ﻗواﻋد أﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻠﺑﺎس اﻟﻣدرﺳﻲ.

 ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗوﻗ ف اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ،وﻓﻲ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ُﺗﻘﺎم ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
أﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻟﻛن أﻧﺗﺑﮫ أﻛﺛر ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ .أﺑق ﺿﻣن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻗف ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾف أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺷب و ﻻ ﺗﻘف ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع .أﺑﺗﻌد ﻋن إزﻋﺎج اﻷﺧرﯾن
ﺟﺳدﯾﺎ ً داﺧل اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ وأﺑق ﺟﺎﻟﺳﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧك وﺗﺣدث ﺑﺻوت ھﺎد ئ .ﻻ ﺗﺣﺿر ﻣﻌك ﻣطﻠﻘﺎ ً أﺷﯾﺎء
ﺧطرة إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ أو إﻟﻰ أي ﻧﺷﺎط ُﯾﻘﺎم ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ أو إﻟﻰ رﺣﻠﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ -ﻻ ﺗﺣﺿر ﻋﻠب
اﻟﻛﺑرﯾت أو اﻟوﻻﻋﺎت أو اﻟﺗﺑﻎ أو اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺧدرات أو اﻷﺳﻠﺣﺔ.

 اﻟﺗرھﯾب واﻹﺳﺗﻘوا ء ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧرﯾن واﻟﺗﺣرﺷﺎت وإﺳﺎء ة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرﯾن
اﻷﺷﺧﺎص ﻓ ﻲ ﻣدرﺳﺗﻧ ﺎ ھم ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻣﺧﺗﻠﻔون .ﻓﮭم ﯾﻧﺣدرون ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدا ن وﯾﺗﻛﻠﻣون ﺑﻠﻐ ﺎت ﻋد ة .ﻛﻣﺎ
ﺗﺧﺗﻠف أﺣﺟﺎﻣﮭم واﺷﻛﺎﻟﮭم وأﻟواﻧﮭم .وھم ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدﯾﺎﻧﺎت وﯾﻧﺣدرون ﻣن أﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻌواﺋل .ﻻ ﺗﻘم
ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺳﺧرﯾﺔ أو ﺗرھﯾب ﺷﺧص ﻣﺎ واﻹﺳﺗﻘواء ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻛوﻧﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ً ﻋﻧك أو ﻟﻛوﻧك ﻏﺎﺿب ﻋﻠﯾﮫ أو ﻷﻧك ﺗرﯾده
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﻌﯾن .إذا رأﯾت ﺷﺧص ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺳﺧرﯾﺔ أو اﻟﺗرھﯾب واﻹﺳﺗﻘواء ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﺷﺧﺻﻲ أو ﻋﺑر
ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ،ﻓﻌﻠﯾك ﻗول ﺷﻲء ﻣﺎ .أﺧﺑر اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮭذه اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻋن ﻓﻌﻠﮭﺎ .أﺧﺑر
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺗرھﯾب واﻹﺳﺗﻘواء ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﻛون ﺻدﯾﻘك وأﺧﺑره ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻣﻌك
ﺑﻌﯾداً ﻋن ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن .ﻗم ﺑﺄﺑﻼغ ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ إذا ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋن ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ.
إذا ﻗﺎم أﺣد اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺗرھﯾﺑك واﻹﺳﺗﻘواء ﻋﻠﯾك ،أﺧﺑره أن ﯾﺗوﻗف ﻋن ﻓﻌل ذﻟك .إذا ﻟم ﯾﺗوﻗف ،أﺑﺗﻌد ﻋﻧﮫ .إذا
أﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ وﻟم ﯾﺗوﻗف ،ﻗم ﺑﺈﺑﻼغ ﺷﺧص راﺷد ﻋﻠﻰ اﻟﻔور .ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺎﻷﺧرﯾن أو
ﺗﺧوﯾﻔﮭم أو اﻹﺳﺗﮭزاء ﺑﮭم.
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