
   الطالبولیات ؤومسحقوق  -JIسیاسة 
آدمیة أي فرد نظًرا لكونھ طالًبا لفترة وال یمكن إنكار  ا،لمجرد كونھم بشرً األشخاص  حًقا مشروًعا لكلحقوق اإلنسان  تعد

حقوق  السلوكیات التي تحترموالمعرفة والممارسة، في اإلطار المدرسي،  أن ُیحرم الطالب من فرصة یجوز؛ وال محدودة
   اإلنسان، والكرامة اإلنسانیة، والمساواة والسالمة.

ومراقبة  في تحدیدویحظى بنفس القدر من األھمیة حق السلطات المدرسیة، بما یتفق مع الضمانات الدستوریة األساسیة، 
قواعد في اللتصرفاتھم  بین الحریة التي یتوقعھا الطالب والقیود الالزمة الفارقالربط بین  یمكنالسلوك في المدارس. 

 بالتحلي یالسلوك المالئم من كال الطرفین.  ارس للحفاظ على النظام العامالمنصوص علیھا من قبل المد

 حقوق الطالب 

 مالئمة الحتیاجاتھم وقدراتھم. و ،ومتكافئة ،. للطالب الحق في الحصول على خدمة تعلیمیة آمنة1

 . خریناآل. للطالب الحق في أن ُیعاملوا باحترام من قبل الطالب وموظفي المدرسة 2

وارتداء مالبس تظھر رموز لقیم  والنشروالتعبیر عن أنفسھم من خالل التحدث، والكتابة،  ،. للطالب الحق في االجتماع3
، الھندمة راع، أو من خالل نمط الملبس أو، والشارات، والشعارات، وشارات الذاألزرار، أو ثقافیة أو سیاسیة مثل عرقیة

تنظیم العبارات، شریطة أن یكون ھناك أساس واقعي لالعتقاد في بالمدیر، أو من ینوب عنھ،  ویستثنى من ذلك جواز قیام
مدرسیة  ةأنشطشكل معین من التعبیر من قبل الطالب المحدد الذي یقوم بإحداث أو سیقوم بإحداث اضطراب كبیر أو ممارسة 

 عن التعبیر عن أنفسھم في ھذه األنشطة االمتناع یحظى الطالب أیًضا بحقن أعلى الصحة أو السالمة. یجب  خطًراأو یمثل 
    التي یكون مصدرھا الطالب.

م تقدیم شكوى أو تظلم لمدیریھم، أو من ینوب عنھم، أو اإلداریین اآلخرین المختصین، إذا شعروا بأن حقوقھ یحق للطالب. 4
عن و/ أو المراقب التعلیمي إلى ب تقدیم الشكوى أو التظلم ج. وإذا كان موضوع الشكوى أو التظلم ھو المدیر، یانتھكتقد 

   .Safe To Tell طریق مؤسسة

 الطالب ولیات ؤمس

داخل المدرسة، أو في المنشآت المدرسیة، أو في المركبات التابعة للمنطقة التعلیمیة، أو محطات الحافالت  تواجدھم أثناء
 الطالب كالتالي: ولیات ؤمسالمدرسیة المخصصة أو الفعالیات التي ترعاھا المدرسة، یجب أن تكون 

یعطل أو  بحیث ال ینخرط أي طالب في أي نشاط. المساعدة في الحفاظ على جو عام مشجع على التعلیم، واحترام المدیر 1
 . لآلخرینیھدد بتعطیل العملیة التعلیمیة و/ أو التعارض مع الحقوق التعلیمیة 

، أو الجنس/ األصل العرقي، أو العرقعلى أساس خرین اآلتتضمن التمییز العنصري للطالب  عن أیة سلوكیات االمتناع. 2
 الجنسیة.  الجنسي أو الھویة التوجھ، أو العمرالنوع، أو الحالة االجتماعیة، أو األصل القومي، أو اإلعاقة، أو الدیانة، أو 

وموظفي المنطقة التعلیمیة من خالل  وأولیاء األمور، خریناآلطالب ل، بما في ذلك ايالمدرسالمجتمع . احترام جمیع أفراد 3
 . االحترام عدم تخدام العبارات واإلیماءات التي تنم عناالمتناع عن اس

  



السلوك العدواني، بما في ذلك االقتتال مع  من خالل االمتناع عنخرین لآلواألمن الشخصي  . تعزیز السالمة البدنیة4
 . خریناآلالطالب، أو الموظفین أو األشخاص 

أو الموظفین  ،من ممتلكات المنطقة التعلیمیة أًیاواالمتناع عن سرقة أو إتالف  التعلیمیة. التعامل بحذر مع ممتلكات المنطقة 5
 . خریناآلأو الطالب 

 حمل، أو حیازة أو استخدام أي نوع من السالح.  عنخرین اآلا، وثني شخصیً  االمتناع. 6

 المواد المخدرة، أو العقاقیر المخدرة أو. االمتناع عن استخدام، أو حیازة، أو شراء، أو بیع، أو المتاجرة في الكحولیات، أو 7
أو  الوصفات الطبیةالمواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المنشطات والعقاقیر التي یوصي باستخدامھ األطباء من خالل 

واد عقاقیر أو م یشار إلیھا باعتبارھا التيفي المواد مع الطالب واالمتاع عن بیع أو المتاجرة  العقاقیر األخرى الخطیرة
 خاضعة للرقابة. 

 استكمال متطلبات التخرج كما ھو محدد من قبل مجلس التعلیم.  الدراسیة، في الوقت المحدد، ومحاولة الفصول. حضور 8

من  أن یتم نقل الطالبتعویض المدرسة باستبدال قیمة كل مادة، قبل  ممتلكات المنطقة التعلیمیة للمدرسة، أو كافة إعادة. 9
  تخرجھ.داخل المنطقة التعلیمیة، أو  وانتقالھ إلى صف آخرالمنطقة التعلیمیة، 

   . التعامل بصدق في العمل األكادیمي وفي جمیع األنشطة األخرى.10
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