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عملتكماالرياضيينالطالبعاتقعلىالواقعةالمسؤولياتالرياضيينللطالبالسلوكقواعدمدونةُتبين

مدارسسياساتمنغيرهاأوهذهالسلوكقواعدمدونةبخصوصأسئلةأيةهناككانتوإذا.لسلوكهمكدليل

.التعليميةالمنطقةأوالمدارسمديريأومدربيهمإلىالرجوعالطالبعلىفينبغيالعامة،سينسيناتي

المسؤوليات بصفتك طالًبا

ي النجاح تتمثل مسؤوليتك بصفتك طالًبا في مدارس سينسيناتي العامة ف

.والوصول إلى إتمام شهادة المدرسة الثانوية

وفي.يةالثانوالمدرسةشهادةعلىوالحصولالتعليميالتحصيلفييكمنطالًبابصفتكاألساسيهدفكإن

الالزمةلباتالمتطتلبيةهدفعنتتوانىأاليجبالرياضي،موسمكأثناءالكثيرتتطلبالزمنيةااللتزاماتأنحين

أوالجامعيمالتعليالستكمالالطريقلكستفتحوالتيالدراسية،بإنجازاتكتفخرأننريدكالتخرج،وبعد.للتخرج

..مرضيةمهنةفيالعملأوالجيشفيالتجنيد

:للقيام بمسؤولياتك بصفتك طالًبا، يجب عليك

..الحفاظ على األهلية األكاديمية ربع السنوية

يفالسابقاألكاديميالربعفينجاحدرجاتعلىحصلتقدتكونأنيجبالرياضية،األلعابفيللمشاركة

حصلتأنيجبكماالتخرج،عنداحتسابهايتموالتيأدنىبحدالواحدلالستحقاقمكافئةتعليميةدوراتخمس

*.األقلعلى(GPA)2.0مقدارهتراكميمعدلعلى

فيشاركواحالالرياضيةاأللعابفيالمشاركة2.0و1.0بينتراكميمعدلعلىالحاصلينللطالبيجوز

AAAوالدراسيةالرياضيةالمسؤوليةمسارخاللمناألكاديميالتدخلبرامج Pathway))المدرسة،أنشأتهالذي

.وغيرهااألسبوعية،األهليةمنالتحققوعملياتالتدريسحصصمثل

قدالرياضيالطالبكانوإذا.أسبوعًياالدرجاتمنتحققلعملياتالموسمفيالالعبونالرياضيونيخضع
خاللمناألكاديميالتدخلبرامجفيالمشاركةفعليهأكثر،أومقبولدرجتيأورسوبدرجةأيعلىحصل
.المدرسةأنشأتهالذيوالدراسيةالرياضيةالمسؤوليةمسار

الذي تطلبه الجمعية ( 1.0)تعد معاييرنا للمعدل التراكمي أعلى من الحد األدنى للمعدل التراكمي  :ملحوظة *

.الرياضية لمدارس أوهايو الثانوية



ا المسؤوليات بصفتك رياضيًّ
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ل بنزاهة األشخاص والقي ا في أن ُتمثِّ ل مسؤوليتك بصفتك رياضيًّ م ذات الصلة تتمثَّ

.بمدارس سينسيناتي العامة

سلوكياتكفإنرياضًيا،طالًباوبصفتك.العامةسينسيناتيمدارسنحواألنظاريجذبجزًءاالرياضيالبرنامجُيعد

ولهذا.ةالتعليميوالمنطقةمدرستكعلىمباشربشكلوتنعكسالعامةأنظارمحطتكوندائًماوأقوالكوأفعالك

.جيدةبصورةلتمثيلهمخاصنوعمنمسؤوليةعاتقكعلىيقعالسبب،

ا، فأنت مسؤول عن تعزيز القيم األساسية التالية :بصفتك رياضيًّ

االحترام

إلىويدعفاالحترام.السلوكيةالمعاييرألعلىوفًقارياضتكوفيواآلخرينذاتكمعتعاملكفياالحترامأظهر

..األموروأولياءوالمشجعينوالمدربينالالعبينتجاهوودودحضاريسلوك

المسؤولية

العبنوكاألعذار،اختالقمنبداًل المشاكلوِحل.التخرجحتىوالنجاحالدراسيالتقدمبتحقيقبالمسؤوليةتحل

ونوالمشرفالمدربونوسيعمل.الشخصيةوقراراتهمأفعالهمعلىالطالبسُيحاسبكما.عليهيعتمدفريق

..وأفعالهمالطالبسلوكمعاييرعّلوعلىالحفاظعلى

النزاهة

النزاهةمنعاليةدرجةإظهارإن.اآلخرينمعتعامالتكفيالنزيهالسلوكوإظهارالتزاماتكبتنفيذبالنزاهةتحل

.األنظارعنبعيًداكانلوحتىالصحيح،الشيءفعلعلىيدأومالشخصأنعلىيدلالشخصية .

الخدومالقائد 

ريقالفوأهدافالشخصيةاألهدافعنالمسؤوليةوبتحملللمجموعةاألولويةبإعطاءالخدومالقائدبسماتتحل

هؤالءقدموي.اآلخرينالحتياجاتباالستجابةالخدومةالقيادةالرياضيونالطالبُيظهر.لديكمابأفضلاألداءأثناء

.حولهممنلآلخرينحسنةقدوةيكونوابأناألعظمالهديةالقادة

الروح الرياضية

بوالطالوالمدربينالمشرفينمنُيتوقع.دوًماالنظيفاللعبمعاييرأعلىباتباععاليةرياضيةبروحتحل

العدلبيتحلواوأنذلك،اآلخرونيفعلالعندماحتىصحيًحاتصرًفاالتصرفاألموروأولياءوالجمهورالرياضيين

.الوقتطوالواإلنصاف



ا، يجب  :عليكللقيام بمسؤولياتك بصفتك رياضيًّ

الروحبيتحلىالذيللسلوكبهاالمعمولاإلرشاديةللمبادئاالمتثالمنكُيتوقع.عاليةرياضيةروحإظهار1.

أييفالحاضرينلكلاالحترامإظهاررياضيةبروحيتمتعالذيالسلوكويتضمن.وخارجهالملعبداخلالرياضية،

.الماإلعووسائلوالجمهورالتشجيعوفرقوالخصوموالرياضيينوالمدربينالمسؤولينمثل:رياضيةفعالية

تحطلتيااألفعالأواإليماءاتأواللغةحيثمنالالئقغيرالسلوكرياضيةبروحيتمتعالالذيالسلوكويتضمن

.للخطرتعرضهمأوالجسدىلألذىالتعرضمنُتخيفهمأواآلخرينقدرمن

تناعلالمخاصنوعمناهتماًماتوليأنعليكلرياضتك،التدريبمتطلباتاستيفاءجانبإلى.صحتكحماية2.

عقاقيرالتتناولفال.اآلخرينوعلىعليكبالضرريعودقدمماالكحوليات،ومعاقرةالعالجيةغيرالعقاقيرتناولعن

.الطبيبلكيصفهالمالتي

وُيتوقع.النجاحطريقإلىبكلتصلوسياساتقواعدمدربوكوضعلقد.وسياساتهالفريقلقواعداالمتثال3.

.فريقكفياآلخرينمعبيديدالعملعلىقدرتكوتنميةإرشاداتهماتباعمنك
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المسؤوليات بصفتك فرًدا في المجتمع:

ل مسؤوليتك بصفتك فرًدا في المجتمع في احترام سياسات المجتمع و قواعده تتمثَّ

.وقوانينه وااللتزام بها

منعالمجتمهذاويتوقع.سينسيناتيمجتمعفيفردأنتالعامة،سينسيناتيمدارسفيالطالبجميعكحال

.بةالعقومنتعفيكبهاتمتازخاصةمزاياأوحقوقثمةفليس.القانونمعويتسقمحترمسلوكإظهارأفراده

أفعالكعلىفسُتحاسبوالقوانين،والقواعدالسياساتانتهكتفلو.

:بمسؤولياتك بصفتك فرًدت في هذا المجتمع، يجب عليكللقيام 

 يناتي وقد يتعرض أي طالب في مدارس سينس. بجميع القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية والمدينةااللتزام

.العامة ينتهك القوانين لعقوبات تفرضها السلطات المدنية

 ا لتجنب فعليك أن تبذل جهًدا حثيثً . أنه بصفتك طالًبا رياضًيا، فأنت محط أنظار الجميع داخل المجتمعتذكر

.واستخدم الحكم الصائب طوال الوقت". مواضع الشبهات"



سياسة التنمر والمضايقة
ضغطكعاملالببالطجسدًياأونفسًياضرًراُيلحقكبيرخطرعنهينشأأويتسببفعلارتكاب"المضايقة"بـُيقصد

هافيالبقاءأوأخرىمدرسيةمجموعةأومدرسيةمؤسسةأورياضيفريقإلىاالنضمامبغرضالطالبذلكعلى

ارتيادساعاتغيرفيأوخارجها،أوالمدرسةأسوارداخلالمضايقةتحدثأنيمكن.إليهالالنضمامكشرطأو

..المدرسة

وأطالبُيظهرهمتكررجسديأوتصويريأولفظيأوكتابيفعلأيالتخويفأوالتحرشأوبالتنمريقصد

تجاهأوغرامية،عالقةضمنالموجودونذلكفيبمابعينهم،آخرينطالبأوطالبتجاهالطالبمنمجموعة

:السلوكينوكالالمدرسة،موظفي

معقولخوفوطأةتحتالفردوضعإلىإضافةالمدرسةموظفي/اآلخرينللطالبجسدًياأونفسًياضرًرايسببان

درجةبمتفشًياأومستمًراأوشديًداالخوفهذاويكونالشخصية،بالممتلكاتاإلضرارأو/والجسدياألذىمن

.المدرسةموظفي/اآلخرينللطالبمسيئةأوُمهددةأومخيفةتعليميةبيئةيخلقأنهحتىكافية
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السلوكإنفاذ مدونة قواعد 

وليستميزةالمناهجفيالمندرجةغيراألنشطةفيالمشاركة

ونةبمدااللتزامالرياضيينمنُيتوقعالطالب،جميعوكحال.حًقا

الخاصيناإليجابيةالمدرسيةالثقافةوبرنامجالسلوكقواعد

يعرضكبذلكااللتزاموعدم.العامةسينسيناتيبمدارس

.اطالنشأوالفريقمناستبعادكإمكانيةذلكفيبماللعواقب،

علىالعامةسينسيناتيمدارسمسؤوليمنالعديدوسيعمل

المدربينذلكويشملالرياضي،الطالبسلوكمدونةإنفاذ

سينسيناتيمدارسفياألخرىوالسلطاتالمدارسومديري

.العامة
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الرياضيينأساسيات النجاح للطالب 

.وأتقنهأنِه كل عمل تبدأه  ‒افتخر بما تفعله ●

.تعلم من األخطاء وحاول التحسن دوًما‒َتقبل الفشل ●

.ال يعرف المرء قدرته إال بالمحاولة‒حدد أهداًفا جديدة ●

يف"عمل"كلمةتسبق"نجاح"كلمةأنتجدفلن.أبًداتكفيالوحدهاالموهبة‒بجداعمل●

..مكانأي

.األهدافلتحقيقالتامبااللتزامتحل‒بااللتزامتحل●

.بهضع جدواًل منتظًما والتزم  ‒كن حريًصا ●

.المتوقعافعل أكثر من ‒٪ من مجهودك 110أعِط دائًما ●

.استباقيةخطًطاولتضعقدًما،للمضي‒متأهًباكن●

.وأتقنهتفعلهبماواستمتعباإليجابية،تحل‒بالحماسمغعًماكن●

.للنجاحطريقكبقدرتكاإليمان‒بالثقةتحل●

لتعاون مع التابع لمدارس سينسيناتي العامة بامكتب االتصال والمشاركة صادر عن 

..قسم الرياضة التابع لمدارس سينسيناتي العامة

جميعلمتساويةوتوظيفيةومهنيةتعليميةفرًصاالعامةسينسيناتيمدارسمنطقةتوفر

نالديأواإلعاقةأوالعمرأواللونأواإلثنيةأواالجتماعيالنوعأوالعرقعنالنظربغضاألفراد

مهنيةمنظمةأومانقابةإلىاالنتسابأوالجنسيالتوجهأوالعقيدةأوالقومياألصلأو

التأهيلإعادةقانونمن504والقسمالتاسعوالبابالسادسللبابالمنطقةتمتثل.معينة

القسموالتاسعبالبابالمختصالطالببمنسقاتصلالمعلومات،منالمزيدلمعرفة.المهني

.0124-363السمعضعافهاتفرقم.0000-363الرقمعلى504

www.cps-k12.org
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