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Student behaviour expectations at Qabas Oman School
To ensure the proper running of the school and the successful social- and academic
development of your child, Qabas Oman School considers the following student behaviour
expectations to be of importance. Parents are requested to read these expectations and share
them with their children.
1. Students are expected to follow the instructions given by their teachers, at all times,
without undue complaint or showing a negative attitude. The instructions given by the
teachers are directed at the child’s educational- and social development. This includes
instructions given in class, and on the playground.
2. Students are not to use physical violence at school; they need to control their anger
and frustrations. Teachers will assist each child, as need arises, to learn how to control
themselves.
3. Students may not run inside the school buildings. This is not safe.
4. Students are expected to play in groups and pairs, in a safe and peaceful manner.
5. Students are expected to show respect to the other students and staff at Qabas Oman
School, for example, by looking at the face of the person who is talking to them.
6. Students are expected to be clean, wash their hands after using the bathroom, and be
hygienic. Students are expected not to pick their noses or spit at Qabas Oman School.
7. Students are expected to speak with a clear voice, with confidence, to their teachers
and peers. But note that shouting and screaming is not an acceptable way of
communicating.
8. Students are expected to be keen to learn and diligent in their work at Qabas Oman
School.
9. Students may not damage property belonging to another student or the school.
10. The student should be committed to following the school’s rules. This will help the
student in later life where we encounter similar rules and regulations in our adult life.
11. During the weekend, the student should enjoy the time spent with his or her family
and do some activities that are entertaining.
12. Students are required to bring all their necessary school books, other materials, and
equipment to school each day, as needed.
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توقعات سلوك الطالب في مدرسة القبس عمان
لضمان حسن سيرة المدرسة ونجاح وتطوير الحالة االجتماعية واألكاديمية لطفلك ،تهتم مدرسة قبس عمان بتطوير سلوك
الطالب كون ِه ذا أهمية كبيرة .لذلك يتوجب على اآلباء قراءة هذه التوقعات ومشاركتها مع أطفالهم.

 .1من المتوقع أن يتبع الطالب التعليمات المعطاه لهم من قبل معلميهم ،في جميع األوقات ،دون شكوى ال مبرر لها
أو أن يظهر موقفا سلبيا .التعليمات المعطاه لهم موجهه من قبل المعلمين تساعد في نمو الطفل تعليميا
واجتماعيا .وهذا يشمل التعليمات المعطاة في الصف ،وفي الملعب.
 .2من المهم توعية الطالب بعدم استخدام العنف البدني في المدرسة ،بحيث يجب عليهم السيطرة على الغضب
واإلحباط .المعلمين على أتم استعداد لمساعدة كل طالب في السيطرة على سلوكه .وكلما دعت الحاجة سوف
يساعدوهم على معرفة كيفية السيطرة على أنفسهم بطرق صحيحة وسليمة.
 .3لضمان سالمة أطفالكم ،يجب توعيتهم بعدم الركض داخل مبنى المدرسة.
 .4من المتوقع أن يلعب الطالب في مجموعات بطريقة آمنة إلضافة روح العمل الجماعي.
 .5من المتوقع أن يظهر الطالب االحترام لزمالئه الطلبة وغيرهم من الموظفين في مدرسة قبس عمان ،على سبيل
المثال ،من خالل النظر في وجه الشخص الذي يتحدث إليه الطالب.
 .6من المتوقع أن يمتلك الطالب خلفية صحية من النواحي التالية :نظافة الجسد والمالبس ،غسل اليدين بعد استخدام
دورة المياه ،عدم اللعب باألنف أو البصق في المدرسة والصفوف الدراسية.
 .7من المتوقع أن يتحدث الطالب بصوت مسموع وواضح بثقة مع معلمه و أصدقائه .ولكن الصراخ والصياح ليست
طريقة مقبولة للتواصل.
 .8من المتوقع أن يكون الطالب حريصا على التعلم واالجتهاد في عمله في مدرسة قبس عمان.
 .9من المتوقع أن يكون لدى الطالب وعي بأهمية احترام ممتلكات زمالئه الطلبه وممتلكات المدرسة بوجه عام
وعدم إلحاق الضرر بأي منها.
 .11يلتزم الطالب بقوانين المدرسة فذلك يساعده في الحياة على تطبيق القوانين لتكون حياته ميسرة.
 .11خالل نهاية األسبوع يستمتع الطالب مع عائلته الصغيرة أو الكبيرة ببعض األنشطة الترفيهية.
 .12التأكد من إحضار جميع المستلزمات المدرسية.
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