
 

 مدارس مدينة الكساندريا قواعد سلوك متطوعيقانون 

 (مدارس مدينة الكساندريا لكل متطوعيالتوقعات  تحددهذه الوثيقة )

 

  :انون قواعد سلوك المتطوعين لتزام بقاإلأوافق على  ،مدارس مدينة الكساندريا  كمتطوع لدى

 

 لذلك وسوف أقوم دائما" بتسجيل     المخصصالمركز  أوول في المكتب الرئيسي ، سوف أقوم بتسجيل الدخ فور وصولي .  ١

     الخروج عندما أكمل مهمتي التطوعية .        

 .مدارس مدينة الكساندريا هوية المتطوع في كل األوقات التي أعمل فيها كمتطوع مع\بطاقة سوف ارتدي.   ٢

   ة في أسرع الُمحدَّد تصالإلاالمتطوعين أو جهة  منسق أعلمسي. كما انني في حضور ا"ومنتظم مستعدا"سوف أكون  . ۳

 التأخير أو الغياب .  وقت ممكن في حال     

 . عين وزمالء العمل تواصل جيد ودائم مع ُمنسِّق المتطووالحفاظ على  سوف أقوم بتأسيس.  ٤

أو طالبها  ، ، أو أفرادها  الكساندريامدارس مدينة  أّي تعليقات سلبية عن ال أعملسوف  .نّاءسوف أحافظ على سلوك ب.  ٥

 .  خارج المدرسة من  فرادأاآلخرين أو المتطوعين مع أي من 

ي ستثناء معلمإطالب مع أّي شخص ب لن أناقش حالة أيّ  . سوف على خصوصية الطالب في كل األوقاتسوف أحافظ . ٦

 . بالمعلومات ومشروع تعليميهتمام إالذين لديهم الكادر اإلداري أوو/ مستشاريهاالمدرسة ، 

  .الب طلل ن /أو الرعاية اإلجتماعية أم أّي اهتمامات تخص و/أو الكادر اإلداري المدرسةمع معلمي  شارك سوف أ .۷

مدرسة الظفين موأن بأتفهم  . كما أنني تعرضه لإلساءهبخصوص  ما وثق بي الطالب  في حال علم الكادر اإلداري أسوف . ٨

 . الخصوص  رير ومتابعة بذلك يقومون بعمل تق

ت على إطفاء الحرائق، )مثل التدريبا تم تعييني به رسة أو القسم الذيواإلجراءات في المدتعليمات كّل ال راقبةسأقوم بم. ٩

 ، وما إلى ذلك(المتبعة في األحوال الجوية السيئة الغداء، واإلجراءات  إمتياز تناول لحوادث،بليغ عن اتال

 بالغين.لبا الخاصة حماماتالسأستعمل فقط مرافق . ١٠

 سلطات المدرسة.ال أو ينعلمإشراف المتواجد و بدون جد منفرًدا مع الطالبأتواال  أن وافق على أ. ١١

لمتطوعين في حالة وجود سلوك أتفهم أن العقاب البدني محظور مطلقًا. سوف أطلب المساعدة من المعلم وُمنسِّقي ا. ١٢

 الطالب.من إشكالي 

 .هم بإذن من آباء/أولياء أمور إال الدوام المدرسي ل بالطالب خارج ساعاتاصسوف لن أقوم باإلت. ١۳

 . اآلخرين و، أعن الطلبة ة ، أو المعلومات الشخصيالطالب  أو استخدم، أو انشر صور أكشف، سوف لن. ١٤

 .(IIBEA/GAB)الملف:  مدينة الكساندريامدارس وب في تخدام نظام الحاسسإسياسة مسؤولية وأوافق على . ١٥

 المدرسة. سوف لن أدخن على أرض ل . ا تحت تأثير المخدرات، أو الكحوأكون أبدً سوف لن . ١٦

القبض علّي في أّي جريمة أو جناية جنسية،  تمرئيس القسم المناسب في حالة  مدير المدرسة أو أعلمأوافق على أن . ١۷ 

 بالمخدرات أو السالح.-أو أّي جريمة أخرى مرتبطة

 الشخصية والخلفيات الخاصة بالطالب. مأحترم القيسوف . ١٨ 

 أوافق على أن أفعل فقط ما هو األفضل من حيث المصلحة الشخصية والتعليمية لكل طفل سأكون على تواصل معه.. ١٩

)الملف:  مدارس مدينة الكساندريا على أن اقرأ وألتزم بسياسة التعامل مع المضايقات الجنسية لدىأوافق . ٢٠

GBA/JFHA .) 

 .في جميع األوقات مدارس مدينة الكساندرياقواعد سلوك متطوعي قانون تبع أأوافق على أن 

  

 التاريخ                                             التوقيع     اإلسم         


