Forskrift om ordensreglement for elever i videregående skoler i Vestfold og Telemark
fylkeskommune

Fastsatt med hjemmel i Opplæringsloven § 9 A-10.
Vedtatt etter fullmakt av direktøren for opplæring og folkehelse, 27.06.2019

تجمع البلديات في فيستفولد وتلمارك
اللوائح المتعلقه بأتباع األنظمه لطالب الثانويه في تجمع البلديات في فيستفولد وتلمارك
والتي تم نصها وفقا ً للفقره:
9A-10من قانون التعليم
لقد اُتخذ القرار بتاريخ  27.06.2019وذلك بعد حصول مدير التربيه على الوكاله للعمل به.
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الفصل األول ( الهدف ونطاق العمل)
الهدف حسب الفقره :1-1
الهدف من صياغة اللوائح المتعلقه باألنظمه في تجمع البلديات في المحافظه :

 . 1لمساعدة كافة الطالب لتطوير مهاراتهم ,تصرفاتهم ومعرفتهم ألتقان حياتهم من أجل تمكينهم للمساهمه للعمل
في المجتمع بشكل فعال.
 . 2من أجل تامين أطار واضح لتعزيز النظام والسلوك الجيد ,ولخلق جو تعليمي آمن ومريح.
 . 3أعطاء المعلومات الكافيه للطالب عن حقوقه وواجباته ,وعن أنواع العقوبات التي سيتعرض لها الطالب في حالة مخالفته
للقوانين المتبعه في المدرسه.

 . 4أن يكون واعيا من سلوكه وتصرفاته ولديه قابلية لتقييم عواقب و نتائج أفعاله وبان يعلم بأن الجميع يٌعاملوا
بالمثل وال فرق بين طالب وآخر في حالة فرض العقوبه عليهم.

§ 1-2. Virkeområde
تشمل هذه القوانين والنٌظم كافة الطالب في ثانويات المدارس الحكومية في محافظة فيستفولد وتلمارك .
وتكون هذه القوانين سارية المفعول في أوقات الدوام ,والمناطق العائده الى المدرسه ,وأطرف المدرسه ,وطريق المدرسه,
وكافة الرحالت التعليميه والمدرسيه والنشاطات التي تقوم المدرسه بتنظيمها.
وكذلك يشمل حاالت التنمر واألهانات التي قد تحصل خارج المدرسه ,طريق المدرسه ,وفي شبكات التواصل
األجتماعي .وكافة الحاالت التي قد تؤثر على بيئة المدرسه وتترك آثارها على الوضع الدراسي.

Kap. 2 Elevenes rettigheter
§ 2-1. Trygt og godt læringsmiljø
حق الطالب في الحصول على بيئه تعليميه آمنه ومريحه.
ستعمل المدرسه بشكل فعال ومنظم من أجل الحصول على أجواء أجتماعيه ونفسيه جيدة وتعزيزها ,بحيث كل طالب يحس بالهدوء
وأألمان وأألنتماء أثناء قيامه بحل الواجبات.
وال تتسامح المدرسه مطلقا ً مع األنتهاكات والتمييز والمضايقات  ,ويجب على المدرسه قد وضعت خطه واضحه لمثل هذه
األنتهاكات.
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§ 2-2. Elevenes rettigheter

حقوق الطالب:
 - 1أن يُعامل الطالب بأدب وأحترام مع مراعاة وضعه.
 - 2على المدرسه أتباع الخطه التعليميه الصادره من قبل تجمع البلديات في المحافظه ,وذلك حسب القوانين
واللوائح المدرجه في قانون التعليم.
 – 3أن يحصل كل طالب على تعليم خاص به متناسبا مع قدراته وقابلياته.
[ – 4ان يٌشارك كل طالب بوضع خطط العمل وأنجازه  ,وذلك من أجل خلق بيئه مدرسيه مريحه وآمنه.
 – 5على الطالب معرفة هدف التعليم وعلى المعايير التي يتم على أساسها التقييم.
 – 6أن يٌساهم الطالب بشكل فعال في تقييم عمله ,تطوره وكفاءته الشخصيه.
 – 7وعلى الطالب متابعة تطوره في التقدير النهائي في المواد ,وفي السلوك والنظام وبشكل مسنمر ونظامي
شفهيا وتحريريا.
 – 8يجب حصول الطالب على المحادثات مع األهاي ومرشدة الصف على األقل مرتين في السنه ,باألضافة الى
ذلك يجب توثيق هكذا محادثات (.) Utviklingssamle
 – 9الحصول على التوجيهات مهم جدا وبشكل يتناسب مع تطوره وأحتياجاته ضمن األطار التعليمي والعملي
والمهني.
– 10يجب أن يتم أخطارك كتابيا ,وبدون تأخير ال مبرر له في األحوال التاليه:
أ – فيما أذا كان هناك أية شك في تصنيف الطالب في المواد أو وضع تقييم لمعدله النصف السنوي او النهائي.
ب – أذا كانت هناك مخاطر من تنقيص درجاته في النظام والسلوك عند تقييم معدله النصف السنوي أو النهائي.
 . 11ستقوم المدرسه بالتعاون مع أهالي الطالب .
§ 2-3. Elevdemokratiske rettigheter
حقوق الطالب اليموقراطيه:
على المدرسه أن تضع األمور في نصابها فيما يتعلق بالديمواطيه الطالبيه والمشاركه األجتماعيه .بما فيه:

 . 1للطالب حق المشاركه في اللجنه المدرسيه واللجنه البيئيه.
 . 2يحق للطالب بتشكيل مجلس الطالب ,وعلى المجلس الحضور بأجتماعات مع الهيئه األداريه في المدرسه
وعلى فترات منتظمه.
 . 3ستعمل المدرسه بشكل فعال من أجل خلق عالقات جيده في العمل ,وتقوم بالتدريبات المنتظمه لممثلي الطالب
المنتخبين ,وكذلك على المدرسه أتاحه الفرص ألستخدام قنوات المعلومات الضروريه للطالب.
 . 4يجب على اللجنه المدرسيه والبيئيه في المدرسه وكذلك لجنة ممثلي الطالب تقديم نتائج القضايا التي يتناولونها
في األجتماعات ,كمثال على ذلك نتائج األستفتاء آلراء الطالب.
 . 5يُسمح للطالب القيام بالنشاطات السياسيه والتنظيميه في المدرسه ,وسيتم األتفاق على التنفيذ عمليا مع أدارة
المدرسه.

§ 2-4. Varslingsrett
حق التبليغ:
في حالة عدم ضمان تطبيق حقوق الطالب ,بموجب هذه الفقره من قانون التعليم ,فعلى الطالب تبليغ المدرسه ,أو لجنة ممثلي الطالب,
أو لجنة حماية حقوق الطالب.
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Kap. 3 Elevenes plikter
الفصل الثالث /واجبات الطالب
§ 3-1. Orden
النظام:
على الطالب المواظبه على الحضور في المدرسه بدقه وفي األوقات المحدده للدوام, ,ان يبذل قصارى جهده وأهتمامه في
العمل.
والمقصود بالنظام هو كمايلي:
 . 1أن يُشارك في التعليم بنشاط وأن وأن يُ ًحضر واجباته بالشكل المطلوب.

 . 2أن يحل الواجبات المطلوبه بأفضل وجه وتسليمها في وقتها المحدد.
 . 3في حالة التغيب ,على الطالب أخبار المدرسة بذلك وفي أسرع وقت ممكن.
 . 4عليه أن يوثق غياباته قبل أنهاء المده المحددة وبالتناسق مع روتين الغيابات.
. 5أن يجلب معه كافة األدوات والمستلزمات الضروريه للتعليم في المدرسه.
 . 6أن يُحافظ على قاعد السالمه والحمايه المتبعه في المدرسه, ,ان يرتدي المالبس المخصصه للطالب والتي
هي شرط من شروط الخطه التعليميه.
 . 7بأن ينظف المكان بعد أستعماله وفي كافة مرافق وساحات المدرسه وكذلك المطعم.
 . 8بأن يتابع التعليمات الروتينيه للمدرسه ومالك المدرسه ,كما تم ذكره في الفقره  5-3من قانون التعليم.

§ 3-2. Atferd
السلوك:
يجب على الطالب محاولة خلق بيئه مدرسيه مريحه ,وذلك من خالل العمل بشكل مهذب ومتفهم لبعضهم البعض ,وأظهار العادات
الشعبيه الدارجه بشكل جيد.

والسلوك الجيد ,يعني التالي:
 . 1المساهمه في خلق جو هادئ للعمل.
 . 2أن يتابع بدقه تعليمات المعلمين وكافة العاملين في المدرسه .
 . 3أن يعتني بممتلكات المدرسه بشكل جيد.

عليك تجنب التالي:
 . 1ال يجوز بتاتا ً أستعمال الكلمات البذيئه ,وال التنمر ,وال أهانة الآلخرين ال باقول وال بأفعال ,وال باآلالت الرقميه أو
بأستعمال التهديدات أو العنف.
 . 2ال يجوز أستعمال الهواتف النقاله وال أي جهاز ألكتروني أو رقمي دون األتفاق المسبق مع المعلم.
 . 3ممنوع ألتقاط الصور وتسجيل األفالم للزمالء ,أو المعلمين أو أي موظف في المدرسه دون الحصول على موافقتهم.
. 4ممنوع تنزيل أو توزيع مواد الكترونيه أو أباحيه أو عنصريه أو غيرها من أألشياء المسيئه لألشخاص وغير القانونيه.
وال يسمح بألعاب المقامره مقابل األموال.
 . 5ممنوع أستخدام أو األستحواذ على التبغ ,أو السعوط ,أو السجائر األلكترونيه ,أو المخدرات ,أو الكحول أو غيرها من
المواد المسكره أو المخدرات بكافة أنواعها.
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 . 6ممنوع جلب األدوات الحاده والخطيره أو األسلحه الى المدرسه.
 . 7ممنوع الغش ومحاولة القيام بالغش في األمتحانات وفي تسليم الواجبات المطلوبه في أوقاتها المحددة ,وبأن ال يقوم
الطالب بأخذ مساعدة من األشخاص اآلخرين ,أو أستعمال وسائل المساعدة الغير مسموحه بها.
 . 8ال يجوز تسليم النصوص أو الحلول التي تم كتابتها من قبل أشخاص آخرين ,أو تم تنزيلها في األنترنيت والتظاهر
بأنها ُكتبت من قبل الطالب نفسه.
 . 9ال يسمح بأستعمال غطاء الرأس المبالغ به بحيث يمنع التواصل مع الطالبه أو التعرف عليها أثناء التدريس.

§ 3-3. Vurdering i orden og atferd
سيتم تقييم سلوك الطالب والتزامه في النظام بشكل منفصل عن تقييمه في المواد ,وسيكون التقييم حسب األنظمه المدرسيه.

§ 3-4. Fravær og oppmøte
الحضور والغيابات:
يجب حضور الطالب في الدروس بشكا منتظم ,أال في حالة أتفاق المدرسه على نظام متخلف ولظروف خاصه.
والتسجيل يتم على الساعات واأليام ومعنى ذلك في حالة تأخر الطالب عن الحصه الدراسيه سيتم التأشير عليها.
يجب على الطالب أبالغ المدرسه في حالة تغيبه بسبب المرض أو أية ظروف أخرى وبأسرع وقت ,وهذا يشمل أيضا في
حالة أضطرار الطالب لمغادرة الحصه ,أو في حالة أحتياجه الى تمديد األجازه لظروف خاصة ,فعليه أعالم المدرسه
يذلك.
بالمناسبه أن تسجيل الغيابات ٍيكون حسب قانون الغيابات المسمى ب  %10والمتخذ من قبل تجمع البلديات في المحافظه.

Kap. 4 Saksbehandling og sanksjoner
الفصل الرابع/
العقوبات وكيفية النظر فيها:

§ 4-1. Generelt om saksbehandling
وصف عام لطبيعة العقوبات:

قد يتعرض الطالب الذين ينتهكون قواعد السلوك المدرجه في الفصل الثالث  ,الى فرض العقوبات.
وتكون العقوبات متناسيه مع حجم المخالفه للوائح المذكوره آنفا ً ,مع العلم بأن خطورة المخالفه وتكرارها لها تأثير كبير
على حجم العقوبه.
والطالب ملزم بأتباع العوبات التي أتخذتها المدرسه ,وفي حالة عدم أمتثاله للعقوبه ستقوم المدرسه بأتخاذ عقوبات جديده.
وال يجوز أتخاذ العقوبات الجماعيه بسبب خطأ أرتكبه طالب لوحده.

6

§ 4-2. Alminnelige sanksjoner
العقوبات العامه:

سيتم فرض العقوبات العامه في حالة أنتهاك الطالب ألحد أو عدد من الفواعد المتبعه في المدرسه ,ويُبلغ الطالب بذلك ويتم
تسجيل العقوبه مع ذكر األسباب.
وحينها يُفرض على الطالب أحدى أو عدد من العقوبات التاليه:
 . 1محادثه شفيه مع الطالب
 . 2مذكره كتابيه
 . 3حرمان الطالب من من األشياء أو المواد المخدره
. 4تُفرض عليه واجبات وأعمال يجب أنجازها ,ويُطالب بتحسين األضرار التي تسبب بها ,مثالً كتنظيف وترتيب المكان وأزالة
األشياء المتناثره.
 . 5أمر بالحضور في األجتماعات المنعقده ضمن أوقات الدوام المدرسي وخارجه ,مثالً أمر بالحضور في لجنة الصلح.
 . 6الحد من دخوله الى الورشه المدرسيه والغرف الخاصه بالطالب ,ومنع أستعماله األدوات والغرف الخاصه للمدرسه.
. 7طرده من الصف أو المجموعه التي ينتمي اليها والى نهاية الحصه التعليميه  ,تحديد تدريسه الى مدة ساعتين وذلك يعتمد على
تقدير وقرار المعلم.

§ 4-3. Særlige sanksjoner
العقوبات الخاصه:

يُتخذ القرار الفردي في العقوبات الخاصه .ويتم فرضه بعد حوادث فرديه خطيره .أو خروقات متكرره لقواعد األنظمه
المتبعه في المدرسه.
وقبل تقييم و أتخاذ القرار العقوبات الخاصه ,يٌعطى للطالب فرصة لألدالء بأقواله بشكل شفهي ,ويجب على المدير أن
يُعرض على الطالب أمكانية أصطحاب شخص كبير معه أثناء األدالء بأقواله.
,أذا كان الطالب أقل من  18سنه ,فعلى المدرسه بأخطار والديه وتبليغهم بذلك.
ويجب أن يتُكتب العقوبه الخاصه بشكل خطي ,مع ذكر األسباب وأعالم الطالب بحقه في األعتراض على القرار.
كما أن للطالب حق بأعالمه عن كافة حقوقه كطرف في القضيه ,وعن أجراءات كتابة األعتراض.
وقبل أتخاذ قرار الطرد بحقه ,يجب تقديم مشاريع المساعده له ,أو فرض عقوبات عليه ,من النوع البسيط.
Eleven kan ilegges en eller flere særlige sanksjoner:
قد يُفرض على الطالب أحد أو عدد من العقوبات التاليه:
 . 1تنقيص درجاته في السلوك والنظام
 . 2طرده من المدرسه بقيه الدوام في ذلك اليوم وحسب قرار من المدير
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 . 3طرده من المدرسه الى حد خمسة أيام دراسيه كامله ,وذلك حسب قرار المدير
 . 4طرده من المدرسه الى نهاية السنه الدراسيه وذلك بعد صدور قرار من مدير التعليم والصحه العامه في تجمع البلديات
في المحافظه
§ 4-4. Klageinstans
حق األعتراض:

حسب الفقره  4-3من القانون فأنه هناك حق للألعتراض على القرار وارساله الى مجلس المحافظه كمرجع للنظر في
الشكاوي على العقوبات الخاصه.

Kap. 5 Diverse bestemmelser
الفصل الخامس /األحكام المختلفه

§ 5-1. Erstatningsansvar
مسؤولية التعويض:

قد يكون الطالب مسؤوال عن تعويضه لألضرار التي لحقت بالمدرسه أو بممتلكات اآلخرين.
§ 5-2. Straffbare forhold
األعمال الجنائيه:

مسائل يعاقب عليها القانون في نطاق الخروقات في النظام الدلخلي ,ونقوم بتبليغ الشرطه عن ذلك ,وذلك حسب الفقره
 1-2من القانون.
§ 5-3. Øvrige rutinebeskrivelser

وصف عام لألنواع األخرى من الروتينات المتبعه:
يمكن لمالك المدرسه أعداد الوصف الروتيني الخاص به في المجاالت التاليه:
 . 1أنظمة المعلومات واألتصاالت
 . 2نظام األمتحانات
 . 3الرحالت المدرسيه /والرحالت العلميه
وتقوم بعض المدارس بصياغة روتين خاص بهم في الجاالت التاليه:
 . 1في مطعم المدرسه
 . 2في مكان وقوف السيارات
. 3كيفية أستعمال األدوات المدرسيه /الورشه /والغرف الخاصة بالمدرسه
 . 4السالمه الصحيه والبيئبه
 . 5الرحالت المدرسيه والعلميه
§ 5-4. Ikrafttredelse
فاعلية القانون:
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الوثائق األساسيه المشتركه و التي يُطالب بها مالك المدرسيه بأتاحتها للطالب:
 . 1القانون المتعلق بالمدارس األساسيه والثانويات كما هو مدرج بقانون التعليم واللوائح الخاصه بالقانون.
 . 2القنون األداري وطرق معالجة القضايا األداريه.
 . 3األجراءات المتخذه لمعالجة شكاوي الطالب على العاملين في المدارس الثانويه في تجمع البلديات في فيستفولد وتلمارك.
 . 4الخطط الدراسيه لمنهاج رفع المعرفه للطالب.
 . 5أنظمة تكنولوجيا المعلومات واألتصاالت لموظفي وطالب المدارس الثانويه في تجمع البلديات في فيستفولد وتلمارك.
 . 6أصول األمتحانات في الثانويات في تجمع البلديات في فيستفولد وتلمارك.
 . 7الروتين المتبع في تسجيل الغيابات في المدارس الثانويه في تجمع البلديات في فيستفولد وتلمارك.
Rutinebeskrivelser som skolen plikter å ha tilgjengelig for elevene:
الوصف الروتيني الواجب أتاحته للطالب من قبل المدرسه:
الوصف الروتيني الخاص الذي تم صياغته من قبل المدرسه ,باألضافه الى القواعد واألنظمه المتبعه في المدارس وذلك حسب الفقره
 5-3من قانون التعليم.
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