
 

 

Dear Parents/Guardians,    

 

After 18 months of students being at home, it is understandable that they will need a lot 

of support from the community to get back into their normal routines – with their 

academic work and general behavior at school.   

 

In order to create an environment where all students can learn, it is important for all 

students to be responsible, respectful and safe.  We need your support as parents to 

achieve this goal, advising your children on some points while at home, and to help us 

guide them on the track. 

 

 

Being Respectful 

- Students should show equal respect to all staff at school, regardless of their position, 

whether they be teachers, supervisors, cleaners, drivers or senior administrative staff. 

- They must follow the instructions of teachers, supervisors and support staff. 

- Students show respect by asking before handling others’ possessions, but more 

importantly, by respecting others’ personal space.  This is an important life lesson to 

learn. 

- It is important to be polite and courteous at all times, and to show respect by listening 

when others talk. 

- Finally, greeting others (staff and students) every day show how polite, positive and 

respectful a student is. 

- Students must treat others the way they wish to be treated, and we must always remind 

them to be considerate and kind to others. 

Being Responsible 

- Parents can support their children by checking that their daily review and/or homework is 

completed – this helps them to create healthy study habits. 

- Students must develop a routine where they arrive on time, wear the appropriate clothing, 

come to school prepared, have all the needed supplies and take pride in their work. 

- They must take care of their possessions and treat the possessions of others with respect. 

 

Being Safe 

- Students must clean up after themselves and throw away garbage in the appropriate 

containers. 

- They should follow the guidelines for appropriate use of technology (and the time spent 

at home on non-academic screen time should be limited). 

- Students should respect the school facilities and help to keep it clean and in a good 

condition, and should make sure that they leave bathrooms in a state that they would like 

to find it in. 



- All students must wear masks while on buses and on campus to protect themselves and 

other students/staff. 

 

Overall, we need to work together to create a school culture where students actively 

participate in taking care of their peers and surroundings, and where they act in a 

manner becoming the young, promising students they are. 

 

We thank you for your support in this matter and appreciate working with you as 

parents towards a common goal. 

 

Regards, 

School Administration 

 

Rules/Procedures  
Rules and procedures are established to keep your child safe and to ensure that the 
environment is conducive to their social and academic growth.  Please read and ask 
your child to follow the procedures given below. 
 

1. Uniform.  Come to school in complete regular uniform every day. This applies 

too, when the child may come on a Saturday for makeup, retake or external 

exams. 

2. Personal Appearance: Hair:   

Boys must keep their hair neat and short.  No ponytails or hair buns will be 

allowed for boys.  The school will also not allow undercuts or shaved designs into 

the haircut or eyebrows. 

Girls need to keep their hair neat and tied back, off their face. Unnatural hair 

colors are not allowed. 

3.  Makeup/jewelry: For safety, avoid long nails and dangling jewelry. Small ear 

posts are acceptable. Face should be clear of any sort of makeup. 

4. Buses: Under no circumstances the child will be allowed to ride another bus or 

have a friend ride with them. (Students who miss the bus will be picked up by 

parents) 

5. If there is any change of house location the school should be informed 2 

weeks ahead of desired change.  Please note despite notice bus seats may not 

be available. 

6. The morning bus cannot wait for the children more than 1 minute.  So please 

make sure the child is ready on time Otherwise the parent will be responsible to 

bring the child to school. 

7. If for any reason the parent decides to pick the child after school, the school 

should be notified by 12:00 noon. 

8. Names should be written on all belongings:  the uniform, books etc.  So that they 

can be traced and returned. 



9. PE lessons are mandatory. Students should attend and participate in PE lessons 

unless they have a medical note provided by the school doctor. 

10. In the event a student is tardy, except those commuting by bus, he/she will need to 

wait 7-10 minutes before they may enter the class with a late note. Chronic 

tardiness may lead to being kept out for lesson one and/or after school detention. 

11. Mobiles and all electronics are prohibited in school and on the bus.  If found 

in student possession, the phones will be confiscated till the end of the year.   In 

case of emergency, school phone may be used to call. 

12. Parents will be charged if the child vandalizes or damages school property. 

13. According to the school rules whenever infractions exceed a certain number, 

consequences will be applied starting by (lunchtime detention, afterschool 

detention, weekend detention, suspension). Parents will need to pick the child 

after school or on Saturdays.  

14. Bullying, fighting, using bad words, cheating, stealing are serious incidents and 

serious consequences will be meted out.  

15. Students may not leave school early except in the event of emergency. 

16. Students are cautioned against bringing expensive items.  The school will not be 

responsible in the event of theft 

 
 
 

 اء،عز  األ أولياء األمورحضرة األهلين و 
 

ة إلى روتينهم للعود بهم المحيطينمن   كبير  عم  دإلى  سيحتاجون همأن   البديهي  المنزل، من  مالزمة الت المذةشهًرا من  18بعد 
 .في المدرسة وسلوكهم العام   الد راسي  عملهم ب في ما يتعل قالمعتاد 

 
وتالًيا، . مسؤولين ومحترمين وآمنين الت المذةجميع  أن يكون ، من المهم  فيها معل  الت   الت المذةيمكن لجميع  بيئة   تكوينمن أجل 
 في المنزل، وجودهم قاط أثناءفي بعض الن   ألوالدكملتحقيق هذا الهدف، وتقديم المشورة  أهاًل وأولياَء أمور  لى دعمكم نحتاج إ

 توجيًها صحيًحا.ومساعدتنا في توجيههم 
 االحترام

شرفين أو مين أو م  كانوا معل  أ، سواء ظر عن مناصبهمالن   فين في المدرسة، بغض  جميع الموظ  ٱحترام  الت المذةيجب على  -
 .اين كبارً فين إداري  سائقين أو موظ  ال نظافة أو عم  
 .عمالد   فريقشرفين و مين والم  بعوا تعليمات المعل  يجب أن يت   -



من  من ذلك، األهم   ولكن   .اآلخرين الت صر ف في مقتنيات يستأذنون فيه طرح سؤال االحترام من خالل الت المذةي ظهر  -
 .مهفي الحياة يجب تعل   مهم   هذا درس  ف. ة لآلخرينخصي  حترام المساحة الش  ٱ خالل

ظهار، في جميع األوقات م  الت حل ي بالت هذيب واألدبمن المه -  .ث اآلخراالحترام من خالل االستماع عندما يتحد   وا 
 وموقفه اإليجابي   الت لميذتهذيب مدى ( الت المذةفين و الموظ  على ) يوم   كل  في  آلخريني ظهر إلقاء الت حي ة على اأخيًرا،  -
 .ه لآلخرحترامٱو 
آلخرين ا ي راعوا، ويجب علينا دائًما تذكيرهم بأن لوا بهاعامَ تي يرغبون في أن ي  ريقة ال  اآلخرين بالط   الت المذةيجب أن يعامل  -
 .معهم لطفاءأن يكونوا و 

 
 المسؤولّية

، أو كال األمرين مًعا ةواجباتهم المدرسي  و  ةكتمال المراجعة اليومي  ٱق من حق  عن طريق الت   أوالدهمدعم  ألولياء األموريمكن  -
 .ةي  صح   ة  دراسي   تكوين عادات   فيوهذا يساعدهم 

، وذلك في ما يتعل ق حس نيجب أن ي - ، وبجهوزي ة كاملة دحد  في الوقت الم   إلى المدرسة وصولهمب الت المذة سلوكهم اليومي 
 الل وازم المطلوبة. كما يجب أن ينجزوا عملهم بفخر وٱعتزاز.  وبحوزتهم، بةرتداء المالبس المناسٱو 
 .اآلخرين مقتنيات يحترمواوأن  ،قتنياتهموا بميجب أن يعتن -
 

 الحفاظ على األمان
 .ورمي القمامة في الحاويات المناسبة ،وترتيبه بأنفسهم تنظيف المكان ال ذي عملوا فيه الت المذةيجب على  -
 اشة  شأمام  في المنزل الت لميذ يقضيهذي ويجب أن يكون الوقت ال   .كنولوجياإرشادات االستخدام المناسب للت  بعوا يجب أن يت   -

فيه و   .محدوًدا لغير الحاجات الد راسي ة،للتر 
د أك  ويجب عليهم الت   .دة  جي   وفي حالة   والمساعدة في الحفاظ عليها نظيفةً  العام ة، لمدرسةا مرافق حترامٱ الت المذةيجب على  -

  جي دة ونظيفة، تماًما كما يرغبون أن يجدوها دائًما. حالة  في امات من ترك الحم  
لحماية أنفسهم وغيرهم من  ي  مدرسم الرَ دهم في الحافالت وفي الحَ وجو أثناء  الِكمامات وضع الت المذةيجب على جميع  -

 .فينموظ  و  تالمذة
 برفاقهم وأترابهم االعتناءفي  بصورة فع الة الت المذة فيها يشارك في المدرسة، حيث ثقافة   لتكوينمًعا علينا العمل ، عموًما

ًفا يليق بهمفون ، وحيث يتصر  ومحيطهم  .واعدين وشاب ات وشب اًنا تالمذةً  تصر 
 

 .شتركم  الهدف ال هذا لتحقيق مر العمل معكونقد  ، في هذا األمر معلى دعمك منشكرك



   األنظمة واإلجراءات
 

. واألكاديمي   االجتماعي   مهة لنمو  الئمم بيئة تكونولضمان  أوالدكم،للحفاظ على سالمة  و ِضعت األنظمة واإلجراءات
 :الواردة أدناه اإلجراءاتباع ت  قراءة اآلتي، والط لب من أوالدكم ٱ ي رجى

 
 أيًضا على حضور الت لميذ هذا األمر وينطبق. يوم   الكامل كل   سمي  الر   إلى المدرسة بالزي   الحضوريجب  .دالموحّ  يّ الزّ  .1

 .الم عترف بها دوليًّا إلجراء ٱختبارات اإلكمال واإلعادة أو االمتحاناتبت يوم الس  
 :عرالش  : خصيّ المظهر الشّ . 2

ذيل الحصان أو لهم بتسريح شعرهم بشكل يشبه لن ي سمح . على شعرهم أنيًقا وقصيًرا الت المذة الذ كوريجب أن يحافظ 
حلق جزء  من الش عر وترك )غير المألوفة  الحاجبينبتسريحات غريبة أو بأشكال سمح المدرسة أيًضا لن ت. ربطه للخلف

  .(الباقي
 .ةبيعي  عر غير الط  ألوان الش  ستخدام ٱبوال ي سمح . ًبا وربطه للخلف بعيًدا عن وجوههنمرت   الحفاظ على شعرهن   وعلى اإلناث

غيرة األذن الص   أقراط. توفيًرا للس المة يةويلة والمجوهرات المتدل  الط   األظفارب تجن   :المجوهرات /مستحضرات الّتجميل. 3
 .(كياجاالم)مستحضرات الت جميل من أنواع  نوع   يجب أن يكون الوجه خالًيا من أي  . مقبولة

 أصدقاء لهم.صطحاب ٱأو  أخرى مدرسي ة روف بركوب حافلة  من الظ   ظرف   تحت أي   لألوالدلن ي سمح  :الحافالت. 4
توا )  .(الحافلةويتول ى أولياء األمور ٱصطحاب الت المذة ال ذين فو 
. االنتقال إلى الموقع الجديدقبل أسبوعين من  بذلك ، يجب إبالغ المدرسةفي موقع المنزل تغيير   إذا كان هناك أيّ . 5
 .تاحة  قد ال تكون م  و  محدودة العدد، مقاعد الحافلة رجى مالحظة أنّ ي  
 ،دحد  في الوقت الم   الت لميذستعداد ٱد من أك  رجى الت  لذا ي  . أكثر من دقيقة واحدة الت المذةنتظار ٱباح مكن لحافلة الص  ال ي. 6

ال    .إلى المدرسة إحضاره مسؤولي ة أولياء األمور سيتول ى وا 
المدرسة بحلول  فعليهم إعالم، ي  المدرس بعد الد وام أن يصحبوا أوالدهممن األسباب  سبب   ألي   أولياء األمورر إذا قر  . 7
 .ظهًرا 12اعة الس  
معرفة الش خص ال ذي من ن مك  نت ، كي(وما إلى ذلك ،لكتبا ،سمي  الر   ي  الز  ) األغراضب كتابة األسماء على جميع يج. 8

عادتها تعود إليه هذه الحاجيات،  .في حال ضياعها وا 
رة ة ما لم يكن لديهم مذك  ربية البدني  الحضور والمشاركة في دروس الت   الت المذةيجب على . ةة إلزامي  ربية البدني  دروس الت  . 9
 .طبيب المدرسة ة من مَ قد  ة م  ي  طب  



دقائق قبل  10إلى  7من يجب أن ينتظروا بالحافلة،  إلى المدرسة أتونذين يستثناء أولئك ال  ٱ، بالت المذةر في حالة تأخ  . 10
رب ص ف  نوا من دخول الأن يتمك   الص ف  خالل  من دخول الت لميذ منعإلى  ستمر  أخير الم  ي الت  قد يؤد  . موجب ورقة إبالغ بالت أخ 
ة   .، أو إلى األمرين مًعابقائه في المدرسة بعد نهاية الد وامأو  ولىاأل ي ةسار الد  الحص 

ذا و  .ة في المدرسة وفي الحافلةستخدام الهواتف المحمولة وجميع األجهزة اإللكترونيّ ٱحظر ي  . 11 ، الت لميذحوزة ب و ِجَدتا 
 .صالستخدام هاتف المدرسة لالت  ٱ، يمكن وارئالط   تفي حاال. ى نهاية العامالهواتف حت  ت صاَدر سف

 .أوليائهعلى  فرض رسوم   سيتم  ف، هابتخريب ممتلكات المدرسة أو إتالف الت لميذإذا قام . 12
 :بدًءا من قوباتالع ت طب ق، ًناا تجاوزت المخالفات عدًدا معي  مكل   ،المدرسة ألنظمة طبًقا. 13

  

 Advise not to repeat: يُنصح الّطالب بعدم تكرار ذلك الّسلوك 
 Lunch Detention:     فترة الغداء لنُصحِ الّطالبدقيقة من  25يؤخذ  
 Afterschool Detention:  يبقى الّطالب مع المشرف ساعةً بعد الّدوام لنُصحه وتوجيهه وإرشاده      
 Weekend Detention:  يأتي الّطالب إلى المدرسة يوم الّسبت لتلقي النّصح واإلرشاد والتّوجيه من

  ظهرا. ۱۲ الّساعة صباًحا وحتّى 9الّساعة 

 Suspension:   يتم  إبعاد  الط الِب عِن المدرسِة بشكل  مؤق ت 
 

 .ةوخيم عواقب تترت ب عليها ة،خطير  أفعااًل رقة والس   الكلمات البذيئة والغش  ب والت فو ه الش جارر و نم  الت   ي َعد  . 14
 .وارئالط   ت في حاالر إال  مبك   المدرسة في وقت   مغادرة للت المذةال يجوز . 15
 .رقةفي حالة الس   لن تكون المدرسة مسؤولةً . منمن إحضار أشياء باهظة الث   الت المذة ي حذ ر. 16

 

 

 

 

 
 دەيک و بابێن بهرێز 

 

پالپشتی و هاريکاريا زوور يا  دێ ئهوان پێدڤی ب هئاسايييا ، ماينه ل مال قوتابی ههيڤان 18 پشتی

کومهلگههێ ههبيت بو ڤهگهريانێ بو بارێ ئاسايی ژاليێ ئهکاديمی ڤه و رەوشتێ ئهوان ب گشتی ل 

  قوتابخانێ. 

 

يێ ب رێز و بهرپسيار  یگهلهکا گرنگه قوتاب قوتابی بشێن تێدا فێرببن، داکو سهقايهکی نادروستكر بو

بو  بيت و ب سهالمهت بن. هوين وەک دەيک و باب قوتابخانێ پێدڤی ب هاريکاريا ههوە ههيه



ئاگههداريکرنا قوتابيان ل سهر هندەک خال و رێنمايان ل دەمێ ئهو ل بدەستڤهئينانا ئهڤێ ئارمانجێ، 

  .قوتابخانێ، داکو ئهوان ئاراستهی رێکا دوروست بکهين

 

 

 رێزگرتن: 

 

ههر چ پله ههبيت ئهوی کارمهندی. ، يا پێدڤيه قوتابی رێزێ ل ههمی کارمهندێن قوتابخانێ بگرن -

 ابخانێ بن. کارمهندێن مهزن يێن قوتيان  ئهگهر ماموستا بن يان سهرپهرشت بن 

 ماموستای و سهرپهرشتياری و کارمهندێن پالپشتيێ بهێنه بجهئينان. پێدڤيه رێنمايێن  - 

بهێته کرن بهری کهرەستهکێ کهسهکێ دی. يا ژ  . رێز بن دەمێ پسيارەکێ دکهن و داخازقوتابی ب  -

 ههميێ گرنگتر، رێزگرتنا ئێکو دو بکهن و ئهڤه وانهکا گرنگه د ژيانێ دا. 

و ب رێز بن دەمێ گوهداريا کهسێ بهرامبهری رێز بن،  يا گرنگه ههرگاڤ رەوشت جوان و ب -

 خو دکهن. 

ئهڤه رێز و رەوشتێ ( کارمهند و قوتابی) ڤ ل کهسێن دی بهێته کرنرۆژانه سال،   دوماهيێ -

 .جوان يێ قوتابی دياردکهت

پێدڤيه قوتابی بشێوەکی سهرەدەريێ لگهل قوتابيێن دی بکهت کو ب ههمان شێوە حهزدکهت ب  -

  وی شێوی سهرەدەری لگهل وی بهێته کرن. 

 

 

 سايهتیبهرپر

بکهن ب رێکا دووپاتکرن کو پێداچوونا رۆژانه قوتابی دەيک و باب دشێن پالپشتيا زاروکێن خو  -

و ئهڤه دێ هاريکاريا يانژی ههردوو پێکڤه،  چێکرينه تهمام کريه و ئهرکێن ئهوان يێن قوتابخانێ

 ئهوانا کهت ئهو روتينهکا خواندنێ يا ساخلهم چێکهن.

 

ئهوانا بو قوتابخانێ ل  پێدڤی قوتابی رەوشتێ خويێ رۆژانه بهردەوام باشتر لێبکهن، وەکی گههشتنا -

. و جلکێن دوروست لبهربن، و ههمی پێدڤی لگهل بن.وههروەسا ب شانازی دويف دەمێ دوروست

  .کارێن خو ئهنجام بدەن



 . پێدڤيه گرنگيێ ب کهرەستێن خو بدەت، و رێزێ ل کهرەستێن يێن دی بگريت -

 

 پارێزگاریا سالمەتیێ بکەت

نه د دەستێ خو لێکدەن، و بهرمايکا پاڤێن پاقژ بکهن و بپێدڤيه ئهو جهێ قوتابی لێ کاردکه   -

 کونتهينهرێن تايبهت دا. 

پێدڤيه ئهو دەمێ زاروک ل  و .بچن تهکنولوژيايێ يا دوروست بکارئينانا رێنمايێن ل دويف پێدڤيه - 

  بهر شاشا تهلهفزيونێ دبورينيت بو خوشيێ يێ سنوردار بيت. مالێ 

هاريکار بن داکو ههردەم د پاقژ  پێدڤيه ل سهر قوتابيان پاقژيا تهوالێتا و دەست شووا بپارێزن، و د -

  باش ئهوی جهی بهێلن.  ێدەردکهڤن ب شێوەکژێ بن و ئهو دووپات بکهن دەمێ 

پێدڤيه ل سهر ههی قوتابيان ماسکان بکار بينن د ناڤ پاسێ دا و ل قوتابخانێ داکو خو و کهسانێن  -

 قوتابی و فهرمانبهران.  وەکدی ب پارێزن 

، قوتابی يداکيهنپه ل قوتابخانێ ی پێکڤه کارکهين داکو رەوشهنبيريهکێبشێوەکێ گشتی پێدڤيه ئهم ههم

 .  کی تێدا بهژدار دبنب چاال

 

کارێ ههوە دگهل مه بهرچاڤ وەردگرين داکو پێکڤه ئهڤێ ئهم سوپاسيا ههڤکاريا ههوەدکهين و 

 ئارمانجێ ئهنجام دەين. 

 

 

 

 

 زانیاري / اسای

بهێته ئارام  ێک، و داکو سهقايهبو پاراستنا سالمهتيا زاروکێن ههوە  هاتينه دانانو رێنما  ياسا

 .ومهاليهتی و ئهکاديمیبو گهشهکرنا ئهوانا يا کدابين کرن 

 دويف ئهڤان رێنمايان بچن : داخازێ ژ زاروکێن خو بکهن ل و هيڤيه ئهڤا ل خواری بهێته خواندن

 

پێدڤيه رۆژانه قوتابی ب جلکێن قوتابخانێ ئامادە بيت. و ههروەسا ئهڤه بو  :قوتابخانێجلکێن  -1

 .ئامادەبوو نيڤدەولهتی اژا شهمبيێ ژی ئهگهر بو ئهزموونهکئامادەبوونا رۆ



  :پرچ /یێ دەرەکیسیما -2

رێک بو ناهێته دان پرچێ  ێب رێک و پێک بيت و يێ کورت بيت.قوتابيێن کور پێدڤيه پرچێ ئهوانا ي

خو وەکی کوريا ههسپی چێکهن يان ل پشتێ بهێته گرێدان. ههروەسا قوتابخانه رێکێ نادەت بو 

 .هندەکێ ژێڤهکهن و هندەکێ پێلن پرچێ يان بريێن خو نهندەک ستايلێن سهير يێ

پرچێ خو جوان ب پارێزن و بو پشتێ بگرێدەن دوير ژ ناڤ چاڤێن پێدڤيه  رەگهزێ مێو ل سهر 

 و نابيت رەنگێن سهير بو پرچێ خو بکاربينيت.ئهوان. 

 ، يستنوو زێرو زيڤێن دهێنه ههالنينوکێن درێژ خو دوير کرن ژ :  Jewelry / مکیاژ -3

   . بن جورەکێ مکياژی ههر بێیو چاڤ  سهرپێدڤيه  ، گوهارکێن کورت دوروسته

سياری پاسهکا دی بيت يا ههڤالێن خو لگهل خو بينن. و  ب هيچ رەنگهکی چێنابيت قوتابی:  پاس-4

.ئهو قوتابيێن نهگههشتينه پاسا خو دەيک و باب دێ وی گههينن  

يا  جهێ نویدوو حهفتيان بهری ، پێدڤيه قوتابخانه ههر گورانکاريهک چێبوو ل جهێ مالئهگهر  -5

  . پێ ئاگههداربيت

پاسه نهشێت زێدەتر ژ خولهکهکێ ل هيڤيا قوتابی بمينيت. ئهڤجا هيڤيه قوتابی يێ ئامادەبيت د دەمێ  -6

سيا دەيک و بابان. ربهروڤاژی ڤێ چهندێ هاتنا قوتابی بو قوتابخانێ دێ بيته بهرپ ديارکری دا.   

، ل وی ئهگهر دەيک و بابان بريار دا ژبهر ههر ئهگهرەرکی قوتابی پشتی دەوامێ لگهل خو ببهن -7

 نيڤرو.  12دەمی پێدڤيه قوتابخانێ ئاگههدارکهن دەمژمێر 

( هتدێسين )جلکێ قوتابخانێ، پهرتووکان، وی بهێته نڤقوتابی ل سهر ههمی کهلوپهلێن  ێپێدڤيه ناڤ -8

 . و تا بو بهێنه زڤرين داکو ئهم بزانين ئهڤ تشته يێن کێنه دەمێ بهرزەدبن

بن بتنێ ئهو  قوتابی ئامادەی وانا وەرزشێ بن و تێدا بهژدارپێدڤيه  :وانێن پەروەردا وەرزشی -9

   بهژدار نابيت ئهگهر نوژدارێ قوتابخانێ مولهت دابيتێ وەرزشێ نهکهت.

خولهکان  10تا  7دەمێ قوتابی گيرو دبن، ژبلی ئهوێن ب پاسێ دهێنه قوتابخانێ، پێدڤيه قوتابی  -10

خوو بگرت بهری بچيته دناڤ پولێدا ل دويڤ کاغهزا گيروبوونێ. گيروبوونا بهردەوا دبيت ببيته 

ابی داکو دەوام ب دوماهی ئێکێ دا يان مانا قوت وانائهگهرێ نههێالنا قوتابی بو ناڤ پولێ د دەمێ 

   دئێت يان ههردوو پێکڤه. 

بکارئينانا موبايلێ و جورێن دی يێن ئاميرێن ئهلکترونی قهدەغهنه بهێنه بکارئينان دناڤ پاسێ دا. -11

   .ێ هێته وەرگرتن تا دوماهيکا سالێد موبايلهئهگهر هاته ديتن لدەف قوتابی دێ ئهو 



ەمی پێدڤيه دەيک و بابا بخانێ شکاند و ژ ناڤ بر ل وی دئهگهر قوتابی کهرەسته و مولکێ قوتا -12

 حهقێ وێ بدەن. 

 13-ل دويف سيستهمێ قوتابخانێ ، ئهگهر خهلهتی چهند زێدەبن، سزا دەستپێدکهن: 

Advise not to repeat – 1   : ئهوێ خهلهتيێ جارەکا دی نهکهت. دبيتئاگههدارقوتابی  

2- Lunch Detention   :25  فراڤينێ ژ قوتابی دهێنه وەرگرتن بو ئاموژگاريێخولهک ژ خوارنا. 

3- Afterschool Detention  : قوتابی بو ماوێ دەمژمێرەکێ دمينيته ل قوتابخانێ بو

 . بو بهێته روونکرن دورورست رێکاکرنا وی و يئاموژگار

4- Weekend Detention  :اموژگاری قوتابی رۆژێن شهمبی دهێته قوتابخانێ داکو بهێته ئ

 نيڤرو. 12سپێدێ تا  9ژ دەمژمێر  کرن

5- Suspension  : ژ قوتابخانێ دهێته دويرئێخستن.  ديارقوتابی بو ماوەکێ  

 

شهر و بکارئينانا پهيڤێن نهجان و قوپيا و دزی ژ کارێن مهترسيدارن. سزايێن توند دويف خورا  -14

 دئينيت. 

حالهتێن تهنگاڤيا. قوتابخانێ بدەرکهڤيت بتنێ بو نابيت قوتابی زويکا ژ -15  

نابيت قوتابی تشتێن گران بينه قوتابخانێ و ئهگهر هاته دزين قوتابخانه نهيا بهرپرسه. -16  

 


