Summit International School : Behavior Expectations

 مدارس القمة الدولية: توقعات السلوك المدرسي للطالب
Classroom
الفصول الدراسية
Respect

االحترام

Hallways
الممرات

 Use kind language
 Listen while others speak
 Refrain from plagiarism,
cheating and bullying
 Follow the displayed
classrooms
procedures/expectations
استخدم لغة لطيفة
استمع بينما يتحدث اآلخرون
، والغش،االمتناع عن االنتحال
والبلطجة
 قواعد الفصول/ اتبع إجراءات
المعروضة






Courtyard/Pitch
 الملعب/ الساحة

المسؤولية





التزم في الموعد المحدد واستعد
للحصة واتبع تعليمات المعلم
أكمل جميع مهامك اليومية
حافظ على نظافة غرفتك الصفية
تعاون مع أقرانك وكن مفيدًا
 معدات/استخدام ممتلكات
المدرسة بعناية

Safe

األمن والسالمة

Bus
الحافلة المدرسية

 Wear your hall pass
 Stay within boundaries
 Wear your hall pass
 Use kind language
 Walk quietly and stay in  Voice levels should be
 Keep restrooms clean
 Follow the Bus Conductor’s
line
conversational (no
including walls and doors
and the supervisor’s
shouting)
 Respect other’s privacy
instructions
 ارت ِد بطاقة الخروج Follow the playground
 Keep your hands, feet and
 امش بهدوء والتزم بالطابور expectations displayed in
 ارت ِد بطاقة الخروج belongings to yourself
 حافظ على نظافة دورات المياه
the courtyard
بما فيها الجدران و االبواب
 استخدم لغة لطيفة
 أحترم خصوصية األخرين  اتبع تعليمات السائق و مشرفة
 البقاء داخل الحدود المسموحة
الحافلة
 يجب أن تكون مستويات
)الصوت حوارية (ال تصرخ
 ابق يديك وقدميك و مملكاتك
لنفسك
 اتبع تعليمات الملعب المعروضة
في الساحة

Responsible  Be on time and prepared to  Go directly to your
class and follow the
teacher’s instructions
Complete daily
assignments
Keep your classroom clean
Cooperate with your peers
and be helpful
Use school’s
property/equipment with
care

Bathroom
دورة المياه

 Keep the courtyard/pitch
designated class/area
clean by throwing the
 Make sure to take your
garbage in the trash bins
needed belongings to  Line up with your class
the other class/area
when the bell rings
 توجه إلى فصلك الدراسي
مباشرة
 تأكد من أخذ جميع احتياجاتك
إلى الحصة الصفية



الملعب/حافظ على نظافة الساحة
برمي النفايات في األماكن
المخصصة
اصطف مع زمالئك عند سماعك
الجرس

 Report any vandalism to  Food and beverages are
the pod supervisor
not allowed in the bus
 Return to class promptly  Be ready and on time at
your bus stop
 اإلبالغ عن أي تخريب إلى Use the bus properties
مشرف القسم
with care
 العودة إلى الصف مباشرة

 ال ُيسمح بتناول األطعمة
والمشروبات داخل الحافلة

 كن مستعدًا وفي الوقت
المحدد في موقف الحافلة
الخاصة بك
 استخدم ممتلكات الحافلة
بعناية






 Always report to an adult  Always report to an
when you see an unsafe
adult when you see an
choice
unsafe choice
 Keep your hands, feet and  Keep your hands and
belongings to yourself
feet to yourself
 Do not stay in the
 قم دائما بإبالغ شخص بالغ
classroom during recess
عندما ترى موق ًفا غير آمن
unless the decision is made
 ابق يديك وقدميك وممتلكاتك
by the school’s
لنفسك
administration or
 Teachers/supervisors.
Students should never be
left unsupervised at any
time
 قم دائما بإبالغ شخص بالغ
عندما ترى موق ًفا غير آمن
 ابق يديك وقدميك وممتلكاتك
لنفسك
 ال تبقى في الفصل الدراسي أثناء
وقت الفسحة إال إذا تم اتخاذ
القرار من قبل إدارة المدرسة أو
 يجب عدم. المشرفين/ المعلمين
ترك الطالب أبداً بدون إشراف
في أي وقت

 Always report to an adult  Always report to an adult  Always report to an adult
when you see an unsafe
when you see an unsafe
when you see an unsafe
choice
choice
choice
 When you play, take turns  KG students should
 Remain in your assigned
and no rough playing
always be accompanied
seat facing the front with
 If the ball goes outside the
by a Teaching Assistant
your seatbelt fastened at
play area, ask an adult for
to the bathroom
all times
permission to get it.
 Wash and dry your
 Do not retrieve any
 Finish your food during
hands before leaving the
dropped items anywhere
recess time and get
bathroom
close to the bus
healthy snack
 Do not attempt to open
 قم دائما بإبالغ شخص بالغ
the bus’s windows
عندما ترى موق ًفا غير آمن
 قم دائما بإبالغ شخص بالغ
 يجب مرافقة طالب الروضة
عندما ترى موق ًفا غير آمن
 قم دائما بإبالغ شخص بالغ
إلى دورة المياه من قبل
 وال، التزم بدورك أثناء اللعب
عندما ترى موق ًفا غير آمن
مساعدة المعلمة
تلعب بخشونة
 ابق في المقعد المخصص لك
 اغسل وجفف يديك قبل مغادرة
 إذا خرجت الكرة خارج منطقة
مع تثبيت حزام األمان في
دورة المياه
 اطلب من شخص بالغ،اللعب
جميع األوقات
الحصول على إذن للحصول
 ال تلتقط أي من األشياء التي تم
.عليها
إسقاطها في أي مكان بالقرب
 حاول االنتهاء من تناول وجبتك
من الحافلة
،الصحية خالل وقت الفسحة
 ال تحاول فتح نوافذ الحافلة
التزم بالغذاء الصحي

 Students are required to wear school uniforms every day to school
 Students are not allowed to get/use their own electronic device unless their parents notify the supervisors. If the students’ electronic devices are to be
brought to school, they should be kept in the supervisor’s locker until dismissal time
 When you hear a fire alarm, follow the evacuation procedures shared by your teachers and don’t run or push
 يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي كل يوم في المدرسة
 فيجب إبقاءها في خزانة المشرف حتى نهاية، إذا تم جلب األجهزة اإللكترونية إلى المدرسة. ال يسمح للطالب باستخدام أجهزتهم اإللﮐترونية الخاصة بهم إال إذا أبلغ أولياء األمور المشرفين
اليوم الدراسي
 ال تركض أو تدفع زمالء، اتبع إجراءات اإلخالء للحريق التي تم شرحها لك من قبل العلمين، عندما تسمع جرس إنذار للحريق

