
 وصاسج انرشتٍح
 ح انعهىو وانركُىنىجٍايذٌشٌ

 انرفرٍش عهى ذذسٌظ انعهىو وانركُىنىجٍا

 

 

 مختثشالفي  قواػذ األمان والسلوك

 

 .وتوجوده ػامل/ج مختثش أو مؼلمال تإرنلغشفح التحضيش مسموح فقط  للمختثش أوالذخول  .1

في مواضيغ التؼليم منتجاخ النمارج والنّفزوا الفؼالياخ، التجاسب والمشاهذاخ، تناء  .2

 .أو ػامل/ج مختثش تؼليماخ المؼلمحسة 

 ًىجىدج عهى انطاونح.انخ دوااألًىاد وتانانهعة ت ممنوع . أ

 ذعهًٍاخ انًعهى فمط.ج عهى طاوالخ انعًم حغة األدواخ وانًىاد انًىجىد اعرعًهىا . ب

انًعهى أو عايم  ارٌانحصىل عهى تعذ  حتظ انكهشتائٍاأوصهىا األجهضج انكهشتائٍح نهًم . خ

 هى.ذعهًٍاذحغة تانًخرثش و

 واضحح نزنك. ارا اعطى انًعهى ذعهًٍاخأشعهىا انغاص أو انكحىنٍح، فمط  . ز

 

 في المختثشفؼالياخ الأثناء تنفيز  حافظوا ػلى قواػذ الحزس .3

 زوق وشى يىاد.ذ ممنوع . أ

 فعانٍاخ.انذُفٍز  أثُاء فً انصف انمٍاو وانرجىل ممنوع . ب

 .وأجضاء انًالتظ انًرطاٌشج كىشعش ىاستطأثُاء ذُفٍز ذجشتح, ا . خ

، كفىف, داء واٍقسىصذكى )انزي تحاعرعًال االدواخ انىالٍح أثُاء ذُفٍز ذجشتح عهٍكى  . ز

 والٍح(. َظاساخ

أدواخ ذانفح، شظاٌا صجاج  يثم: خطش أيعٍ أو عايم/ج انًخرثش انًعهى  واأخثش . ج

 (.وغٍشها فح )طاوالخ، كشاعً، أسضٍح انغشفحانغشاَحاء أو يىاد ُعكثد فً  اَرششخ

 فً َهاٌح انعًم. تانًاء وانصاتىٌٌذٌكى اغغهىا أ . ح

 

 

 ة والنظافحػلى قواػذ التشتي حافظوا .4

 .فعانٍاخحافظىا عهى يحٍط عًم َظٍف ويشّذة أثُاء ذُفٍز ان . أ

 َّفزوا انرجاسب فىق صٍٍُح وعهى طاونح ثاترح. . ب

فً َهاٌح  طاونح، صٍٍُح يع أدواخ ويىاد( َظٍف ويشّذة) عًمانيحٍط  اذشكىا . خ

 انذسط.
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 المختثشاألمان والسلوك في  - للطالب دليل

 

 أو عايم/ج انًخرثش يعهىفمط تىجىد هًخرثش انذخىل ن.  

 انًخرثش. /جطٍعىا ذعهًٍاخ انًعهى او عايمأ 

  فمط تهثاط يشّذة وشعش يشتىط.هًخرثش نانذخىل 

 أو  َّفزوا انفعانٍاخ، انرجاسب وانًشاهذاخ، تُاء انًُارج وانًُرجاخ حغة ذعهًٍاخ انًعهى

 .عايم/ج انًخرثش

 ُح فٍهاذأكذوا يٍ فهًكى نرعهًٍاخ انرجشتح وانخطىسج انكاي. 

 ذزوق أو شى يىاد. ممنوع 

  ًىجىدج عهى انطاونح.اندواخ األًىاد وتانانهعة تممنوع 

 دوٌ ذعهًٍاخ انًعهى. حتظ انكهشتائٍاذىصٍم أجهضج كهشتائٍح نهًم ممنوع 

 .إشعال غاص أو كحىنٍح ٌرى فمط حغة ذعهًٍاخ واضحح يٍ انًعهى 

  لاٌح حغة انرعهًٍاخ.سداء ولاٌح، كفىف وَظاساخ و –اعرعًهىا وعائم ولائٍح 

 عهى طاونح ثاترح، َظٍفح وفىق صٍٍُحٌرى انرجاسب  ذُفٍز. 

 ًوا انًعهىشأخث -الحظرى ذشمك فً وعاء صجاج. 

 انًعهى أو عايم/ج انًخرثشحاال َادوا  - يادج دَثِكُع. 

 فً انًخرثش. انعًمفً َهاٌح  تانًاء وانصاتىٌ ىٌذٌكا ىاهاغغ 

 


