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 عزيزي الطالب الرياضي،
 

في المالعب  لنا سفراًءاالعديد من طالب مدارس سينسيناتي العامة ليكونوا  انطالق نشعر بالفخر إزاءنحن 
فالمنافسات الرياضية توفر الفرص لتنمية المواهب الجسدية وآذلك تعلم قيمة العمل . والساحات الرياضية

ك العادات قد تكون مصادر قوة قيمة في الفصل، لذا ليس من المستغرب أن وإن تل. المثابرة والترآيز والجماعي
الطالب الرياضيين بمدارس سينسيناتي العامة يكون أدائهم الدراسي أفضل من الطالب الذين ال يمارسون 

 .الرياضة
 

وإن . ر العلياوبصفتهم قادة، فإن الطالب الرياضيين تقع عليهم مسئولية أن يكون سلوآهم متوافًقا مع المعايي
خاص بفرق مدارسهم الرياضية يجب أن يكونوا قدوة الطالب الذين يحظون بشرف ارتداء الزى الرياضي ال

 .لغيرهم من الطالب وآذلك لمشجعيهم
 

 يجب - االحترام، اإلنصاف، مراعاة اآلخرين والتحكم في النفس–إن المواضيع الرئيسية في مدونة السلوك هذه 
 .تأن تنعكس طوال الوق

 
وأنا أعتمد على قيادتكم لوضع قواعد السلوك المناسب في جميع األحداث الرياضية  في مدارس سينسيناتي 

 !حظ سعيد في محاوالتكم الرياضية واألآاديمية. العامة
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 
 

 روزا بالآويل
 المديرة



Student-Athlete Code of Conduct 
 

August 2006 
 

 الطالب الرياضيمدونة سلوك 
سلوآهم    اضي مسئوليات الطالب الرياضيين وت    يتشرح مدونة سلوك الطالب الر     دليل ل وفي  . عمل آ

سيناتي                  دارس سين سياسات األخرى الخاصة بم حالة وجود أية أسئلة حول مدونة السلوك هذه أو ال
 .العامة، يجب على الطالب استشارة مدربيهم أو المسئولين اإلداريين بالمدرسة أو اإلدارة

 

  آطالبمسئولياتك
 

لب في مدارس سينسيناتي العامة هي التقدم نحو إن مسئوليتك آطا
 .الحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي

 
انوي        يم الث ام التعل هادة إتم ى ش صول عل م والح ي العل و تلق ي ه دفك األساس ن . إن ه الرغم م ات  أنوب  االلتزام

م الرياضي اء الموس د أثن رةبالمواعي ب آثي ل مطال د تحم صب  ق ضع ن ك أن ت ه يجب علي ه ، فإن ا يتطلب ك م  عيني
امعي          و وبعد التخرج، نريد لك أن تشعر بالفخر بإنجازاتك األآاديمية        . التخرج يم الج ك مواصلة التعل تتيح ل ي س الت

 .أو مستقبل مهني ُمرضي
 

 : آطالب يجب عليكمسئولياتكلتحقيق 
 

 .الحفاظ على التأهل األآاديمي لكل ربع دراسي
 

شطة الرياضية، يجب ع  ي األن شارآة ف اديمي للم ع األآ ي الرب اح ف ديرات النج ى تق ك أن تحصل عل لي
ديرات        ط تق اظ بمتوس ل االحتف ى األق ب عل ك ويج ي تخرج ؤثرة ف ية م واد دراس س م ي خم سابقة ف ال

(GPA) على األقل2.0 تراآمي بـ *. 
 

 المشارآة في األنشطة الرياضية     2.0 و 1.0 بين   (GPA)يمكن للطالب الحائزين على متوسط تقديرات        
ي حا  سات     ف ل جل ة، مث ل المدرس اديمي الموضوعة من قب دخل األآ رامج الت ي ب شارآة ف امهم بالم ة قي ل

 .مراجعات التأهل األسبوعية، الخ والتعليم الخاص
 

ديرات               : مالحظة* ى لمتوسط التق وب   )1.0 (معايير متوسط التقديرات الخاصة بنا أعلى من الحد األدن  المطل
 .دارس الثانوية ألوهايوللممن قبل اتحاد الرياضات الطالبية 
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 مسئولياتك آرياضي
 

مسئوليتك آرياضي هي قيامك بتمثيل األشخاص والقيم المرتبطة 
 .بمدارس سينسيناتي العامة على نحو شريف ونزيه

 
ًدا من             ة   إن البرنامج الرياضي هو جزء ملحوظ ج سيناتي العام دارس سين إن     . م وبصفتك طالب رياضي، ف

ك               مواقفك وأفعالك وتصريحاتك     ى مدرستك وإدارت رًة عل نعكس مباش . تكون دائًما محط أنظار الرأي العام وت
 . ولهذا تقع على عاتقك مسئولية حسن تمثيلهم

 
 :مسئولية نشر القيم األساسية التالية تقع على عاتقكآرياضي، فإن و
 

 االحترام
سك        ع نف ق التعامل م ى المع      وأظهر االحترام عن طري ا ألعل سلوآية اآلخرين ورياضتك وفًق رم  . ايير ال واحت

 .دعاوى السلوك المتحضر والكريم مع الالعبين والمدربين والمشجعين وأولياء األمور
 

 اإلحساس بالمسئولية
اديمي نحو التخرج        أظهر إحساسك بالمسئولية وتحملك لها عن طريق إحرا        دم األآ م . ز التق حل المشكالت   ب ق

ذار ق األع ن خل دال م ي ال وب ه ف د علي رد يعتم ن ف قآ راراتهم . فري الهم وق سئولية أفع يتحملون م الطالب س ف
 .وسيحافظ المدربون والمسئولون اإلداريون على معايير عالية لسلوك وتصرفات الطالب. الشخصية

 
 الشرف والنزاهة

ق  ة عن طري شرف والنزاه ر ال اءأظه رينالوف ع اآلخ ك م ي تعامالت ا ف لوًآا أميًن ار س ك وإظه إن .  بالتزامات
ه        الفرد عالية من الشرف هو أن يقوم إظهار درجة    ة عدم وجود من يراقب ي حال ى ف دائًما بفعل الصواب، حت

 .أو يراه
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 سيد القوم خادمهم
ك الخاصة                أظهر أن سيد القوم خادمهم عن طريق تقديم الجماعة أوال وتحمل مسئولية األهداف الشخصية وتل

ك           ديم أفضل أداء شخصي ل ق              ويظهر الطالب   . بالفريق أثناء تق ادمهم عن طري وم خ يد الق  الرياضيين أن س
دوة الحسنة لآلخرين         . االستجابة الحتياجات اآلخرين  ديم الق ة أال وهي تق ة عظيم دمون موهب فالقادة الخدام يق

 .المحيطين بهم
 

 الروح الرياضية
ه   ايير اللعب النزي ى مع اع أعل ق إتب ن طري روح الرياضية ع ر ال ن المفت. أظه سئولون فم وم الم رض أن يق

ى          و المشاهدون و الطالب الرياضيون  و المدربون و اإلداريون ى نحو صحيح حت اء األمور بالتصرف عل أولي
 .إظهار اإلنصاف والمساواة في جميع األوقات وفي حالة عدم قيام اآلخرين بذلك

 
 :لتحقيق مسئولياتك آرياضي، يجب عليك

 
دة      .1 ع منك أن    . إظهار روح رياضية جي الروح              المتوق سم ب سلوك المت ة لل ادية الثابت الخطوط اإلرش زم ب  تلت

فالسلوك المتسم بالروح الرياضية يتضمن إظهار االحترام       . ، داخل وخارج الساحات الرياضية    الرياضية
ي الحدث الرياضي      لجميع الح  سئولين : اضرين ف دربين  و الم شجيع   والخصوم  ونالرياضيي  و الم رق الت  ف

سل . المشاهدين واإلعالم  و ة أو                  فال ي اللغ بة ف ر المناس صرفات غي شمل الت روح الرياضية ي ر لل وك المفتق
 . تعرضهم للخطر أو تروعهم جسدًيا أو األفعال، التي تهين اآلخرين أواإلشارات

شكل     / باإلضافة إلى تلبية متطلبات التدريب الخاصة برياضتك      . حافظ على صحتك   .2 يجب عليك الحرص ب
اآلخرين      وتناول الكحوليات ويةخاص على تجنب العقاقير غير العالج     ك وب د تضر ب ي ق اول  . الت وال تتن

 .عقاقير لم يصفها لك أحد األطباء
ومن المفترض أن     . لقد وضع مدربوك قواعد وسياسات ترشدك إلى النجاح       . التزم بالقواعد والسياسات   .3

 .فريقكتعمل على إتباع إرشاداتهم وتطوير القدرة على العمل بشكل جيد مع األشخاص اآلخرين ب
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  المحليمسئولياتك آفرد بالمجتمع
مسئوليتك آفرد بالمجتمع المحلي هي احترام سياسات وقواعد إن 

 .وقوانين هذا المجتمع وااللتزام بها
 

سيناتي             ع من        . مثلك مثل جميع طالب مدارس سينسيناتي العامة، فإنك فرد في مجتمع سين ع يتوق ذا المجتم وه
لوًآا محترمً       وانين      أفراده أن يظهروا س ع الق ا م ك من              . ا ومتوافًق ا خاصة تعفي وق أو مزاي ة حق ديك أي يس ل ول

 .العقاب
 

 .القوانين، فستتم محاسبتك عن أفعالك والقواعد وفي حالة قيامك بانتهاك السياسات 
 

 :لتحقيق مسئوليتك آفرد في هذا المجتمع، يجب عليك
 

ة      وانين الخاصة بالوالي      و إطاعة جميع القوانين الفيدرالي ة  الق اك      . ة والمدين وم بانته وإن أي طالب يق
 .القانون قد يعرض نفسه لعقوبات مفروضة من قبل السلطات المدنية

 
د واع         . تذآر أنك بكونك طالب رياضي، فأنت شخص ملحوظ داخل المجتمع           ذل جه ك ب ويجب علي

 .حسن التقدير طوال الوقتاستخدم ". التواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ"لتجنب 
 

 إنفاذ مدونة السلوك
يس حقً          إن المشارآة في األ    زة ول ع الطالب، من المفترض أن             . انشطة خارج المنهج هو مي ل جمي ك مث ومثل

ية          ة المدرس ة الثقاف ة وخط سيناتي العام دارس سين ة بم سلوك الخاص ة ال االلتزام بمدون يون ب وم الرياض يق
 . ذلك احتمال إبعادك عن الفريق أو النشاطوعدم قيامك بذلك سيعرضك لتحمل العواقب بما في. اإليجابية

 
ك                           ي ذل ا ف ة سلوك الطالب الرياضي، بم اذ مدون ة بإنف سيناتي العام دارس سين ين بم سيقوم المسئولين المختلف

 . السلطات األخرى بمدارس سينسيناتي العامة أوالمسئولون اإلداريون بالمدرسة والمدربون
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 مفاتيح نجاح الطالب الرياضيين
 

 .إنجازه على نحو جيد و قم بإتمام آل عمل تبدأه–لفخر إزاء ما تقوم به اشعر با 
 

 . تعلم من األخطاء وحاول دائًما أن تقوم بالتحسين–تخطى اإلخفاقات  
 

 .، حتى في القاموس"العمل"بعد " النجاح"ودائًما ستجد .  الموهبة وحدها ليست آافية–اجتهد في العمل  
 

 .حقيق األهداف التزم تماًما بت–آن ملتزًما  
 

 . ضع جدوًلا منتظًما والتزم به–آن ثابًتا  
 

 . افعل أآثر مما هو متوقع-% 110قدم دائًما  
 

 . للمضي قدًما خطط مقدًما–آن مستعًدا  
 

 .قم به جيًدا و آن إيجابًيا واستمتع بما تقوم به–آن متحمًسا  
 

 .ق ذلك لتحقيق النجاح، آن على يقين من أن تستطيع تحقي–واثًقا  آن 
 

 مدارس سينسيناتي العامةمن إصدار إدارة العالقات العامة ب
 .بالتعاون مع إدارة األنشطة الرياضية بمدارس سينسيناتي العامة

 
وظيفية متساوية لجميع األشخاص بغض النظر عن           و مهنية و إدارة مدارس سينسيناتي العامة توفر فرص تعليمية      

ة  أو اإلعاقة أو السن  أو للون ا  أو  العنصر اإلثني   أو  الجنس  أو العرق ومي   أو الديان دة  أو األصل الق  التوجه   أو العقي
سي ة أوالجن ة مهني اد أو منظم اء إلتح سادسة.  االنتم ادة ال ة بالم ادة التاسعة وواإلدارة ملتزم سم  والم ن 504الق  م

 التاسعة على للمزيد من المعلومات، اتصل بالمنسق المسئول عن تطبيق الفقرة . قانون التأهيل المهني
 .363-0124جهاز اتصال المعاقين سمعًيا رقم . 363-0000رقم 

 
www.cps-k12.org 
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