J
وسھالً يف املدرسة الشعبیة العالیة
أھالً َ

الشُ عور باإلرتیاح
مباين وغُرف املدرسة الشعبیة العالیة یجب صیانتها
والحفاظ علیها بحالة جیدة .لذلك نرجو التعامل مع
األثاث والفرش واألدوات ِ
بحرص وعنایة .برجاء ترك املكان
نظیفا ومرتبا (كذلك أیضا املراحیض) بنفس الحالة التي
ترغب ان تجدهم علیها .وأیضاً اإلنتباه بأن مراحیض
الرجال والنساء منفصلة .

الكُل سواسیة
(املساواة بني الجميع)
التدریس يف املدرسة الشعبیة العالیة یتم بطریقة محایدة
سیاسیا وعقائدیا ودینیا .فالتعامل مع جمیع املشاركین
عىل حد سواء .لذلك فإن عدم املساواة يف املعاملة ألي
من األسباب السیاسیة أو اإلیدیولوجیة أو الثقافیة أو
الدینیة لیس لها مجال يف هذا املكان .ومن أجل جعل
هذه املنظومة التعلیمیة والتثقیفیة ممكنة للجمیع یجب
ان یكون بین كل املشاركین والحارضین
احرتام وتقدیر متبادل لآلخر كإنسان قبل اي شئ .

نبذ ال ُعنف وتأیید االنفتاح
فتض يف التعلیم والتعلم االستعداد لتقبل أشیاء جدیدة.
یُ َ َ
لذا فاالنفتاح عىل محتوى جدید ،معتقدات وثقافات
وأدیان وأمناط حیاة مختلفة یخلق بیئة تعلُم إیجابیة  .إن
محیط یغلب علیه االحرتام واملودة یُعزِز إمكانیة التبادل
والتفاهم .العنف والتهدید بالعنف ال مكان له يف املدرسة
الشعبیة العالیة !

املشاركون/املشاركات
املتدربون واملتدربات

املدرسة الشعبیة العالیة هي مكان
للتعلیم وااللتقاء ،وهي مفتوحة للجمیع.
كل الناس من مختلف الطبقات االجتامعیة
ومختلف األعامر ،من بلدان عدیدة
وثقافات ومعتقدات مختلفة والكل هنا
موضع ترحیب وینبغي ان یشعر كل شخص
انه موضع ترحیب .ولتحقیق ذلك ،هناك
قواعد یجب عىل الجمیع اإللتزام بها .
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یرتدد عىل دورات ومحارضات املدرسة الشعبیة العالیة
رجال ونِساء واشخاص من مختلف البلدان والثقافات
ایضا كبار السن والشباب وذوي االحتیاجات الخاصة.
جمیع هؤالء لهم حق االعتزاز بكرامتهم وحق التعلیم
وحق االحتفاظ مبعتقداتهم باألضافة إىل املساواة يف حریة
التعبیر واملشاركة .

مسئولو الدورة الدراسية
(املُدربون/املُدربات & املوظفون/املوظفات)
مسئولو الدورات من الذكور واإلناث هم أشخاص ذوي
كفاءة مهنیة وفردیة ُمد َّربین عىل أعىل مستوى .لذلك
فإحرتام سلطاتهم ومكانتهم یجب مراعتُها بغض النظر
عن الجنس واألصل والعمر .األمر نفسه ینطبق عىل
املوظفین واملوظفات باملدرسة الشعبیة العالیة .

هام ...و َيع ِنينا جميعاً !

قواعد املشا ركة /
و التسجيل يف الدﻭﺭﺍت

إحرتام املعلمني واملوظفني
يجب إحرتام سلطة اإلدارة و بالطبع املوظفني باملكان بغض النظر
عن الجنس والعمر واألصل .

َع َدم اإلضطهاد
يجب معاملة الجميع عىل حد سواء بغض النظر عن:

ال للمخدرات

			

∙ الجنس
∙ العمر
∙ التو ُجه الجنيس
∙ اإلعاقة
∙ األصل

∙ اللون
∙ اللغة
∙ الوطن
∙ العقيدة
∙ الرؤية الدينية او السياسية

غري مسموح مطلقا بالترصيحات او الترصفات القامئة عىل التفرقة بني الجنسني او التحيز
ضد املرأة ,او العنرصية ,او التخوف من املثيلني او اي نوع من أنواع اإلضطهاد .
اي مضايقة او تحرش ضد احد املشاركني سواء ذكر او انثي محظور متاما.

الكحول والتدخني واملخدرات غري مسموح بهم
داخل كيان املدرسة الشعبية العالية .

ال للضوضاء

ال للعنف

ضع الهاتف الخاص بك عىل حالة الصمت .

ويحظر أي شكل من أشكال العنف أو
التهديد باستخدام القوة.

انتهاك هذه القواعد او إحداها قد
يؤدي إىل اإلقصاء من الدورة التدريية
واإلحالة واملنع والحظر من دخول
املكان .يف حالة القرار بعدم االستمرار
يف الدورة بإرادة املتدرب ال يتم
إستعادة او إسرتداد رسوم ومرصوفات
التسجيل .

ممنوع مامرسة الشعائر الدينية
التي قد تسبب قلق او إزعاج
غري مسموح مبامرسة الشعائر
الدينية التي قد تتعارض او تعرقل
العملية التعلمية .
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