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Dear Parents, 

We reviewed our student behavior policy further to systematically address some behavior 

concerns of our students in grades 4 to 12. This shall be implemented this term.  

As the student’s behavior affect the academic performance , AIAS established a system to 

monitor the students behavior. This system is aligned to the MOE Rules and Regulation. The system is 

called COLORED CODED TRAFFIC LIGHT BEHAVIOR SYSTEM , which will be implemented 

as following:  

• Teachers will monitor the students’ behavior and issue color coded cards as per the students’ 

violations as mentioned below: 

White Green Amber Red 

For any minor 

violation, the teachers 

will issue the white 

card to warn the 

students 

If the student repeated one of 

the mentioned below    

violations the teacher will 

issue the green card: 

• Uniform defaulter. 

• Not bringing books and 

other school materials. 

• Moving in and out of class 

without permission. 

• Negligence or not doing 

homework. 

• Not following the positive 

behavior rules inside and 

outside the class rooms. 

If the student repeated one of 

the mentioned below    

violations the teacher will 

issue the Amber card.  

• Sleeping in class. 

• Eating or chewing gum in 

the class. 

• Writing on school walls 

and damaging school 

furniture 

If the students have done 

one of the mentioned 

below violation, the 

teacher will issue the red 

card:  

• Bringing mobiles or 

electronic devices. 

• Misuse of electronic 

devices in the 

classrooms 

• Verbal or physical 

abuse in the 

classroom. 

• Photographing 

possession 

publication and 

circulation of 

photographs 
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• Social Workers will be collecting the cards from all classrooms on a daily basis . Action will be given 

to students as per the MOE Behaviour Policy. Parents will be informed about their Sons/ Daughters’ 

behaviours on a daily basis if required by a phone call from the Social Workers or even schedule a 

meeting. 

On the other hand the Social workers will award the students as per their records on a daily basis with 

the following criteria: 

• Never Been Absence & Never Been Late - Best Attendance. 

• Well- behaved Students  

• Best Uniform 

 

  We look forward to a healthier and productive term. 

Kind Regards, 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal / School Director 
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 الئحة السلوك

2018-2019  

 2019يناير  17

 ،أولياء األمور األعزاء

 

تطبيق سنبدأ ب. 12إلى  4الصفوف  منالسلوكية الطالب  مشاكل لمعالجة بعض أفضلسلوك لدينا بشكل ال اتسياس لقد قمنا بمراجعة

 من هذا الفصل الدراسي. ًء الئحة السلوكيات المعدلة ابتدا

 

نظام لمراقبة سلوك الطالب يتماشى مع قواعد وزارة  لقد قامت مدرستنا بإعداداألكاديمي ،  أدائهنظًرا ألن سلوك الطالب يؤثر على 

 ، والذي سيتم تنفيذه على النحو التالي: م "قواعد سلوكيات الطلبة الملونة بألوان إشارات المرور"التربية والتعليم. يطلق على هذا النظا

 

 على انتهاكات الطالب كما هو مذكور أدناه: اً سيقوم المعلمون بمراقبة سلوك الطالب وإصدار بطاقات ملونة بناء• 

 

 

وفقًا لسياسة سلوك وزارة  التعامل مع الطالبسيتم سية يومياً. رالدل الفصوامن جميع ت لبطاقاابجمع ن الجتماعيوا المرشدونم سيقو

ً  سيتموالتعليم.  لالجتماع إذا تطلب األمر ذلك من خالل مكالمة هاتفية أو تحديد موعد يومياً إبالغ أولياء األمور بسلوكيات أبنائهم  أيضا

 .بهم

 وفقًا للمعايير التالية:بطاقات من ناحية أخرى ، سيقوم األخصائيون االجتماعيون بمنح الطالب 

 أفضل حضور. - عن الدوام الدراسي أو التأخر عدم التغيب• 

 الطالب الملتزم والمتميز )أفضل سلوك(• 

 مدرسيأفضل زي • 
 

 نشكركم على حسن تعاونكم
 مديرة المدرسة:
 السيدة جيسيكا جريفين

 

 

 أبيض أخضر برتقالي أحمر

إذا قام الطالب بأحد االنتهاكات 

المذكورة أدناه ، فسوف يصدر 

 المعلم البطاقة الحمراء:

إحضار الهواتف النقالة  ✓

 .أو األجهزة اإللكترونية

إساءة استخدام األجهزة  ✓

اإللكترونية في الفصول 

 الدراسية

اللفظية أو اإلساءة  ✓

 .البدنية في الفصل

التصوير دون إذن  ✓

 وإساءة استخدام الصورة

 

إذا كرر الطالب أحد المخالفات 

 يعطيهالمذكورة أدناه، فسوف 

 .يالمعلم البطاقة ذات اللون البرتقال

 

 النوم بالفصل ✓

مضغ العلكة أثناء  ✓

 الحصص

أو  انالكتابة على الجدر ✓

 تدمير األثاث المدرسي

إذا كرر الطالب أحد المخالفات 

 يعطيهالمذكورة أدناه ، فسوف 

 المعلم البطاقة الخضراء:

 

 عدم ارتداء الزي ✓

 المدرسي

عدم إحضار الكتب  ✓

واألدوات المدرسية 

 األخرى.

االنتقال والخروج من  ✓

 الفصل دون إذن.

اإلهمال أو عدم القيام  ✓

 بالواجبات المنزلية.

عدم اتباع قواعد السلوك  ✓

 وخارج الفصل.داخل 

 

، بسيطفي حالة حدوث أي انتهاك 

سيصدر المعلمون البطاقة البيضاء 

 لتحذير الطالب

 


