مدرسه فنالندی زبان اوراوایس
آرامش و قوانین سازماندهی
دانش آموز باید همیشه:

دانش آموز باید در رفتارو حرکت های خود با دانش آموزان دیگر  ،معلمین مدرسه ،پرسنل
مدرسه ،راننده های ماشین های نقل و انتقال مدرسه ،همچنین مهمانهای مدرسه از احترام
برخوردار باشد.
مواظب و رعایت احتیاط الزم در برابر وسایل مدرسه و محیط مدرسه  ،چناچه باعس ببار آوردن
خسارتی شود ،باید خسارت وارده را جبران کند.
وابسته به قوانین و رعایت قوانین موجود و همچنین باید رعایت برنامه هایکه داده شده اند را
بکند و همچنین بخوبی ودقت الزم تکالیف خود را انجام بدهد.
در هنگام زنگ تفریح باید در بیرون باشد ،اگر چنانچه هیچ برنامه ای دیگری نباشد.
در هنگام مدرسه باید در محیط مدرسه باشد.
الزم به یاداوری می باشد که  ،اسکی بازی و سرسره بازی کردن ،دوچرخه سواری کردن و یا
بکار گیری وسایلی دیگر تنها در مکانهایی که اجازه داده شده استفاده خواهند شد.

توپ بازی با برف (توب برفی) سنگ انداختند و یا وسایل دیگری پرت کردن ،که
مو جب ببار آوردن خسارت می شوند ممنوع می باشند .رفت و آمد کردن به
سکیتی رامپی از ساعت ٨تا  ١٥ :١٥دقیقه ی بعداز ظهر ممنوع میباشد.
دانش آموز حق ندارد بدون اجازه معلم یا جلسه معلمین از برنامه ی صبحگاهی  ،جلسه ی درس
و یا تمرین بغیر از هنگام بیماری غیبت داشته باشد .در هنگام غیبت بخاطر مریضی الزم و
ضروری میباشد که به معلم کالس خبر بدهیید.
طبق قانون فنالند تمام کسانیکه دوچرخه سواری می کنند باید از کاله ایمنی استفاده بکنند.
دانش آموز هنگام اجازگرفتن باید از درخواست والدین برخوردار باشند.
برای یک ساعت اجازه گرفتن مرخصی باید از طریق معلم باشد.
بیشتر از دو روز اجازه گرفتن باید از طریق ناظم مدرسه باشد.
برای دو هفته اجازه گرفتن باید از طریق مدیر مدرسه باشد.
برای دراز مدت اگربه مرخصی احتیاج باشد باید از طریق هیئت آموزش و پرورش و به موقع
اقدام و درخواست را ارائه دهید.
دانش آموز باید مطمئن باشد  ،که تکالیف انجام نشده حتما انجام خواهد شد.

دانش آموز حق آوردن هیچ خوردنی و شیرینی را به مدرسه ندارد که چناچه
موجب مزاحمت بشود  .معموال پول و اشیا گران بها را به مدرسه نمی آورند.
مدرسه در برابر وسایل گم شده جبران خسارت نمی کند.

اگر چناچه دانش آموز قوانین مدرسه را بشکند ،می توانیم طبق دستور و
مقررات مدرسه می توانیم تنبیهی و سرزنشهای زیر را اجرا کنیم.
انجام دادن تکالیف و تمرینات بعد از پایان مدرسه در روز.
اخراج دانش آموز از ساعات درسی در مدرسه.
نشست اضافی در کالس تا دوساعت.
فرستادن اخطاریه به منزل .
دادن اخطاریه کتبی.
بیرون کردن از مدرسه حداقل برای  ٣ماه.

این قوانین از طرف پرسنل مدرسه در تاریخ  ١٩.٨.٢٠٠٤تنظیم و پسندیده شده است.

این قسمت را به مدرسه برگردانید.

من تمامی قوانین سازماندهی مدرسه را قبول دارم و رعایت می کنم  ،تکالیف خودم را با دقت و اشتیاق انجام خواهم داد و
با احترام و ادب در مدرسه برخورد خواهم کرد.

-------------------------------------------------------------

امضا دانش آموز

همراه فرزندم با این قوانین سازماندهی مدرسه آشنا شدم و به فرزندم کمک خواهم کرد که آنها را رعایت بکند.

-----------------------------------------------------------

امضا سرپرست

