مقررات مدرسه
بعد از گفتگو با انتظامات در مورد مقررات جاری مدرسه تصمیم گیری شد .مقررات و رفتار یکسان تکمیل
کننده یکدیگر هستند و در رسیدن به یک هدف مشترک که همان داشتن یک محیط خوب کاری است ما را
کمک می کنند .همه حق داشتن یک محیط کاری خوب و راحتی را دارند .یک محیط کار خوب بنا شده از
صلح و ن ظم ,به این دلیل باید دنباله رو قوانین مدرسه باشیم

کمد دانش آموزی
مدرسه مالک کمد ها میباشد و در طول زمان تحصیلی آنها را به دانش آموز امانت می دهد.دانش آموز
جوابگو کمد قفل شده خود می باشد .بعد از تصمیم گیری ,مدرسه حق باز کردن کمد را دارد

Frykenskolan
در هر مدرسه ای قانون مخصوص خود را اجرا میکنند و اگر دانش آموزی از جای دیگر وارد آنجا شود
باید طبق قانون همان مدرسه رفتار کند

غیبت
برای اعالم در مورد غیبت ,خود دانش آموز و یا سرپرست آنها باید از طریق دکستر ویا به شماره زیر
تماس بگیرند 0560-16315
برای غیبت دانش آموزان به آنها و یا برای دانش آموزان زیر  18سال به سرپرست آنها بصورت میل و یا
پیغام تلفنی خبر داده میشود ,اگر غیبت دانش آموزان غیر موجه و یا طوالنی گردد  csnکمکهای مالی خود
را قطع میکند

تقلب
تقلب کردن ضد ارزشهای اخالقی می باشد.تقلب کردن میتواند باعث اخراج از مدرسه می شود.مدرسه
قانونهای خاصی در مورد کسی که تقلب میکند را دارد

در خواست مرخصی
برای درخواست مرخصی می توانید به مشاور خود مراجعه کنید.پایین برگه درخواست مرخصی شما را باید
مشاور شما امضا کرده باشد.برای درخواست مرخصی بیشتر از  3روز در طی سال تحصیلی ,مدیر مدرسه
تصمیم گیری می کندو این تصمیم گیری بر اساس حضور و عملکرد شما میباشد

تلفن همراه
صدای تلفن همراه باید در طی زمان درس بسته باشد.اگر در کالس درس صدای تلفن همراه دانش آموزی
مزاحم کالس شود معلم حق گرفتن آن را از دا نش آموز دارد.در زمان امتحان تلفن همراه شما باید خاموش
باشد و شما نمیتوانید آن را به همراه داشته باشید

آشغال ریختن
برای تمیزی و زیبایی مدرسه همه جوابگو میباشند

سیگار کشیدن,مشروبات الکلی و مواد مخدر
مدرسه برای یک محیط بدون مواد مخدر تالش می کند.سیگار کشیدن نیز در محیط مدرسه ممنوع میباشد
کسانی که تحت تأثیر مواد مخدر و یا الکل باشند نمیتوانند در محیط مدرسه باقی بمانند

آسیب دیدن
اگر در محیط مدرسه و یا در ساختمان مدرسه آسیب دیدید باید آن را به دفتر مدرسه اعالم کند .دانش آموزان
میتوانند از بیمه حوادث دانش آموزی استفاده کند و همچنین میتواند در صورت آسیب دیدگی شدید آن را به
اداره پلیس نیز اعالم کند

رستوران مدرسه
رستوران مدرسه باید یک محیط آرام و شاداب داشته باشد.بعد از اتمام غذا شما باید ظرفهای خود را جمع کنید

طرز رفتار و صحبت
برای یک مدرسه هماهنگ و برابر همه باید به یک زبان صحبت بکنند .همه باید به یکدیگر احترام
بگذارندو با احترام با یکدیگر صحبت کنند

سرقت
تمامی سرقت ها مستقیم به پلیس اعالم میشود .مدرسه فقط در مقابل خبر دادن به پلیس جوابگو میباشد و
هیچگونه مسئولیتی در مورد وسایل شخصی دانش آموزان ندارد

حمل و نقل
دانش آموزان و کارکنان که توسط حمل و نقل عمومی به مدرسه میآیند باید طبق اصول حمل و نقل عمل
کنند .فقط در جاهای مخصوص و مشخص شده میتوانید ماشین خود را پارک کنید

آموزش-تحصیل
وظیفه اصلی مدرسه تالش برای آموزش مناسب و اهمیت دادن به آموزش و پرورش می باشد.دانش آموزان
پس ارزیابی خود از روی امتحانات و بررسی و مطالعه فردی برای دوره تحصیلی خود برنامهریزی کند هر
دانش آموز وسایل مربوط به هر کالس درسی را باید به همراه داشته باشد .معلم پس از مشورت با دانش
آموزان در مورد امتحان و زمان آن تصمیم گیری میکند

