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المقطع  :1راقب تصرفاتك  -مقدمة
موقع الفٌدٌو :رواق ودرج المدرسة
الطالبة :1

قواعد السلوك تقع فً  57صفحة .هذا كثٌر جداً كً ٌقرأ.

الطالب :3

أجل ..لقد افتقدت الصفحات من  16إلى  18ولم أعلم عنها .ماذا نقول عنها .حتى عدم االستعداد للفصل الدراسً بشكل متتابع
موجود فً قواعد السلوك؟

الطالبة :2

أجل ،إنها بٌن موضوعً المضاٌقة والسلوك اتجاه سالمة اآلخرٌن.

الطالب :3

كٌف عرفت ذلك؟

الطالبة :2

أعرف كل ما تحتوٌه قواعد السلوك.

الطالبة :1

لماذا نحتاج إلى قواعد السلوك؟

Dr. Walts:

كأننً سمعت أحداً ٌتحدث عن وثٌقة السلوك!

جمٌع الطالب:

الدكتور والتس!

Dr. Walts:

مساء الخٌر أٌها الطالب

الطالبة :2

دكتور والتس ،ما الذي أتى بك إلى مدرسة نوكسفٌل؟

Dr. Walts:

حسناً ،أظن أننً سمعت طالب المرحلة المتوسطة ٌناقشون قواعد السلوك ،لذا ،أتٌت بأسرع ما ٌمكن.

الطالب :3

ثوان!
حسناً ،بدأنا للتو بالتحدث عن ذلك الموضوع ،ربما منذ 10
ٍ

Dr. Walts:

أعرف ذلك ،اعتدت أن أكون أسرع من ذلك ...إذاً كنتم تسألون لماذا نحتاج إلى قواعد السلوك؟

الطالبة :1

إممممم ..كال.

Dr. Walts:

حسناً .إنه سؤال مقبول .وضعناه كً ٌفهم كل واحد منكم ما هو المأمول منه عندما ٌكون فً المدرسة .وهذه القواعد تجعلنا
فً أمان وتحفزنا على التعلم.

الطالب :3

هل تنطبق هذه القواعد على الفعالٌات الرٌاضٌة فً المدرسة؟

الطالبة :2

نعم

الطالبة :1

وعلى الرحالت الخارجٌة؟

الطالبة :2

نعم
قسم تعلم الطالب والمحاسثيح  -يونيو  .6102نفر المشروع تالتنسيق مع مكتة الخدماخ الطالتيح.

المقاطع الكالمية لقواعد السلوك  -فيديو المرحلة المتوسطة في مدارس برينس ويليام العامة
الطالب :3

وعلى الحافلة المدرسٌة؟

الطالبة :2

نعم

الطالبة :1

الحافلة...

الطالبة :2

أجل.

الطالبة :1

انتظري ،دعٌنً أكمل ...وعلى مواقف الحافالت

الطالبة :2

نعم

الطالب :3

إذا ٌشمل كل شًء ٌتعلق بالمدرسة؟

Dr. Walts:

ها قد فهمت األمر!

الطالبة :1

وهذا ٌنطبق علٌنا كطالب فً المرحلة المتوسطة بمدرسة نوكسفٌل؟

Dr. Walts:

أجل ،إنه ٌنطبق على جمٌع طالب المرحلة المتوسطة فً مدارس مقاطعة برٌنس وٌلٌام العامة.

الطالبة :1

هذا كثٌر جداً كً ٌقرأ.

Hayden:

هل تتحدثون عن قواعد السلوك؟ (ٌستدٌر) ..أوه ..مرحبا دكتور والتس

Dr. Walts:

مرحبا ً هاٌدن ،تسعدنً رؤٌتك.

الطالبة :2

كنا نتحدث عن قواعد السلوك وخالل  10ثوانً ظهر لنا من حٌث ال ندري.

Hayden:

 10ثوانً؟ أنت تصبح أبطأ؟

Dr. Walts:

حسناً .إنها مدرسو كبٌرة جداً .جئت إلى هنا بأسرع وقت ممكن .إذاً ،هل لدٌكم أٌة استفسارات حول
قواعد السلوك؟

Hayden:

سمعت أن طالب المرحلة الثانوٌة أنتجوا فٌدٌو عن قواعد السلوك.

الطالبة :2

لقد فعلوا ذلك .شاهدته على هاتفً .كان عمالً رائعاً.

الطالبة :1

لدي فكرة .فلٌقم طالب المرحلة المتوسطة بإنتاج الفٌدٌو الخاص بهم .أعنً بالمرحلة المتوسطة ...

الجمٌع:

بالمرحلة المتوسطة ...

الطالبة :1

اوه .هل تعلم ..كنت على وشك أن أقولها.

Hayden:

ذلك رائع حقاً.

Dr. Walts:

أظن أنها فكرة رائعة.أجل ،هذه فكرة جٌدة.

الطالب :3

ماذا ٌمكننا فعله اتجاه ذلك؟
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Hayden:

ماذا عن المقدمة؟ ٌمكننا أن نخبر لماذا ننتج هذا الفٌدٌو.

الطالب :1

أظن أننا قد فعلنا ذلك للتو .هٌا لنذهب إلى زمالئنا فً مركز .New Dominion

Dr. Walts:
--------

آمل أنكم استمتعتم بهذا التقدٌم الذي ٌرقى إلى المستوى العالمً حول قواعد السلوك لطالبنا فً المرحلة المتوسطة.

(الفصل الدراسً)
Mr. Lint:

أهالً بكم فً العام الدراسً الجدٌد! تجمّعوا أٌها الطالب ،ودعونا نتعلم المزٌد عن وثٌقة السلوك الخاصة بمدارس برٌنس
وٌلٌام العامة.

الطالبة:1

قواعد السلوك؟ وما هً قواعد السلوك؟

الطالب :2

هل ٌخبرنا أٌضا ً كٌف نحترم المدرسٌن؟

الطالب :3

هل ٌعرض جمٌع األحكام واللوائح التً ٌتعٌن على الطالب اتباعها؟

المدرس:

قواعد السلوك تساعدنا على تحقٌق تعلٌم ٌرقى إلى المستوى العالمً من خالل شرح األحكام واللوائح بوضوح.

الطالبة :4

أوه ،فهمت .قواعد السلوك تكون للطالب وللموظفٌن وللمدرسٌن .فهً تحافظ على سالمة الجمٌع بحٌث ٌمكننا تلقً التعلٌم
الذي نرٌده.

الطالب :5

هً عبارة عن خالصة لألحكام واللوائح فً المدرسة.

الطالب :6

أجل ،وهً تساعدنا لنصبح طالبا ً إٌجابٌٌن ومهتمٌن.

Mr. Lint:

كٌف حالك ٌا سٌدي؟

Mr. Bixby:

ٌسعدنً لقاؤك سٌد لٌنت! مرحبا جمٌعا! كٌف حالكم الٌوم؟

الطالب:

مرحبا سٌد بٌكسبً

Mr. Lint:

فً هذا الفٌدٌو سنساعدكم على فهم مسؤولٌات جمٌع الطالب.

الطالبة :7

سنتحدث عن النجاح الذي حققناه سابقا ً وما أنجزناه من عمل رائع بتطبٌقنا لقواعد السلوك.

Mr. Bixby:

كما أن قواعد السلوك الخاصة بمدارس برٌنس وٌلٌام بدٌعة فً مساعدة كل واحد ،سواء من الموظفٌن أو الطالب أو أولٌاء
األمور ،على فهم األهداف والمخرجات المأمولة منا جمٌعا ً لنجعل من المدرسة مكانا ً جٌداً للتعلم.

الطالب :نأمل أن تستمتعوا بمقاطع الفٌدٌو.
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المقطع  :2المضايقة
موقع الفٌدٌو :الفصل الدراسً وأماكن أخرى مختلفة
الطالب :1

موضوعنا الرئٌسً لهذا الٌوم هو المضاٌقة .تعالً إلى هنا ..تعالً .ما هً المضاٌقة؟

الطالبة :2

أي سلوك عنفً أو غٌر مرغوب به ٌسبب األذى أو اإلحراج

الطالبة :3

وٌكون متكرراً.

الطالبة :2

أجل! إنه متكرر.

--------

(مجموعة من الطالب)
المراسلة:

ما هً بعض األمثلة عن المضاٌقة؟

الفتاة :1

ٌا فتاة ..أرجوك!

الفتى :1

ٌمكن أن تكون السخرٌة من اآلخرٌن لجرح مشاعرهم.

الفتاة :2

هاه؟

الفتاة :3

ها! أنت ال تعرفٌن.

الفتاة :4

ٌمكن أن ٌشٌر إلى إرسال رسائل نصٌة إلى الناس مرة تلو األخرى.

الفتاة :5

آه ..أنا أعرفه عندما األوالد...

الفتاة :5

انتهى الوقت...

--------

النص على الشاشة:
أٌن تحدث المضاٌقة؟
فً الممرات وفً الفصول الدراسٌة وفً الصالة الرٌاضٌة والخزائن وفً الحافالت ..وحتى فً الخارج.
_______
المراسلة:

مرحبا ً بكم ثانٌة إلى لعبتنا االستعراضٌة .والسؤال التالً لدٌنا هو :ما هً المضاٌقة عبر االنترنت؟
معنا هنا زاك

Zach:

المضاٌقة عبر االنترنت هً أي نوع من اإلزعاج الذي ٌؤثر على أحد الطالب أو الموظفٌن .وٌتضمن ذلك الصور
والرسومات ومقاطع الفٌدٌو والرسائل النصٌة السٌئة.
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المراسلة:

شكراً لك ٌا زاك .المقطع التالً ٌبٌن لنا ما ٌتعٌن علٌنا فعله عندما نرى مضاٌقة عبر االنترنت.

--------

(البهو)
الطالب :1

ٌا عزٌزتً هذا جنون.

الطالبة :2

علٌنا إخبار أحد ما.

الطالب :1

أجل ،علٌنا فعل ذلك.

الطالبة :2

أوالً ٌجب أن نحتفظ بلقطة من الشاشة ثم نخبر أحد البالغٌن.

الطالب :1

نعم ..فلنخبر أحد البالغٌن.

-------جمٌع الطالب:

كٌف نبلغ عن المضاٌقة( ..الجمٌع ٌشٌرون إلى شاشة الكومبٌوتر)

الطالبة :4

ٌمكنك أٌضا ً فعل ذلك.....

الطالبة :3

أخبر المدرس أو المرشد الطالبً.

الطالب :2

أخبر ولً األمر أو أي شخص بالغ تثق به.

الطالب :1

أو ٌمكنكم أن ترفع نموذج شكوى بالمضاٌقة.

-------الطالبة :1

ماذا تفعلون من أجل القضاء على المضاٌقة؟

الطالبة :2

ماذا تفعلون من أجل القضاء على المضاٌقة؟
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المقطع  :3العصيان وعدم االحترام والتشويش
موقع الفٌدٌو :الفصل الدراسً
Mr. Hixon:

حسناً .واآلن تذكروا أن لدٌكم  12دقٌقة إلتمام التمرٌن التمهٌديٌ .مكنكم استخدام الدفاتر أو الكتب أو أٌة أبحاث بحوزتكم
إنجاز العمل الذٌن بٌن أٌدٌكم .لدٌكم  12دقٌقة.

(طالبة تدق بقلم الرصاص على الطاولة)
Mr. Hixon:

غرٌس .أرٌدك أن تتوقفً عن الدق ،هل هذا تمام؟

الفتٌات:

ٌضحكون

Mr. Hixon:

تذكروا أن لدٌكم  10دقائق إلتمام التمرٌن التمهٌديٌ .ا فتٌات لو سمحتكم حافظوا على الهدوء وركزوا ،حسناً؟
شكراً لكم

(الطالبات ٌدققن بقلم الرصاص على الطاولة)
فتى:

سٌد هكسون؟ لو سمحت اطلب منهن أن ٌتوقفن! نحن هنا لنتعلم

فتاة:

ال أستطٌع أن أركز.

Mr. Hixon:

كاتً وغرٌس ،اخرجن من فضلكنٌ .جب أن نتحدث فً الرواق.

الفصل:

أووووه

Mr. Hixon:

حسنا ً ٌا فتٌات .سبب إخراجكن إلى هنا هو أننً تكلمت معكن مرتٌن حول التشوٌش فً الفصل الدراسً
ألن الطالب اآلخرٌن مستعدون للتعلم .اآلن علٌكن العودة للداخل لٌتسنى لنا إتمام الواجبات.

Grace:

أنا أكره الفصل الدراسً.

Katie:

أنا آسفة سٌد هكسون .هل ٌمكننً العودة إلى العمل.

Mr. Hixon:

أجل كاتً .عودي إلى الداخل .وأنت ٌا غرٌس علٌنا التحدث معاً.

الفتاة :1

لماذا ال ٌستمعون إلى المدرس؟

الفتاة :2

أجل .التشوٌش على بٌئة التعلم مخالف لألحكام.

الطالب:

أجل! بكل تأكٌد.

الفتاة :3

أجل .عدم االستماع إلى المدرس ٌعتبر مخالفة.
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المقطع  :4الشجار
موقع الفٌدٌو :الرواق بجانب الخزائن/الحمامات/المكتب
الطالب :1

هل أنجزت واجب الرٌاضٌات مساء أمس؟

الطالب :2

نعم .أنجزت الواجب.

الطالب :1

هل واجهت أٌة مشكلة فٌه؟

الطالب :2

أجل ،فً الجزء األخٌر من المتراجحات .تعلم ذلك.

(الطالب ٌ 3مشً فً الرواق وٌصطدم بالطالب )2
الطالب :2

هاي ..لماذا فعلت ذلك؟

الطالب :3

فقط أمزح

الطالب :1

لم تبد لً كأنها مزاح.

الطالب :3

ماذا ستفعلٌن؟ تتشاجرٌن معً؟

الطالب :2

نعم ،أنا سأتشاجر معك.

الطالب :1

أجل ،كالنا مستعدان لك.

الطالبة :3

حسناً .الٌوم بعد الدوام المدرسً.

---الفتاة :1

هل سمعت ذلك؟

الفتاة :2

أجلٌ .رٌدون أن ٌتشاجروا .هل ترٌدٌن أن تشاهدٌهم؟

الفتاة :1

الٌ ..جب أن نبلغ أحد البالغٌن.

الفتاة :2

إنك على حق .أظن عندي خطة.

(الطالب ٌتدربون فً الفصل الدراسً وٌستعدون للقتال) موسٌقا تعزف
(الفتٌان ٌخرجان من الحمام)
الطالب :2

لعبت بألعاب الفٌدٌو.

الطالب :1

وأنا شاهدت سوبرمان ٌقاتل الرجل الخفاش.

الطالب :3

ها أنتما ثانٌة ٌا أوالد..
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الطالب :1
الفتاة :2

دعونا نفعل ذلك ،فلنتشاجر!
قاتله ،قاتل ،قاتل ..اضربه على وجهه!

الفتاة :1

آنسة تٌلور ..آنسة تٌلور،

المدرسة:

توقفوا ٌا شباب .ابتعدوا عن بعضكم .ال نفعل مثل ذلك فً مدرسة  .Lake Ridgeأٌها الطالب ،أرٌدكم أن تأتوا معً.
قفوا فً رتل واحد وتوجهوا إلى مكتبً حاالً!

--------

(فً المكتب)
المدرسة:

ٌا شباب ..حقا ً شعرت بخٌبة األمل فً األسبوع الماضً عندما فصلت بٌنكم فً النزاع .ولألسف فسوف توقفون من الحضور
المدرسً بسبب تلك الواقعة .لقد عاٌنت مقاطع الفٌدٌو وأخذت أقوال الطالب وبشكل مبدئً قد ٌتم طردكم من مدارس مقاطعة
برٌنس.

الطالب :1

أمً ستقتلنً .ربما ٌتعٌن االنتقال إلى بلد آخر.

الطالب :2

لماذا حدث ذلك؟

-------المدرسة:

صباح الخٌر ٌا فتٌات .أبلٌتم بالء حسنا ً عندما أخبرتمونً بذلك الشجار الذي وقع األسبوع الماضً .لكن لو أتٌتم إلً منذ
البداٌة بدالً من أن تأخذوا المبادرة بأنفسكم لكنا تجنبنا تلك المشكلة .وهل تعلمون أن المتفرجٌن قد ٌكونوا فً ورطة أٌضاً.
فً المرة القادمة أرجوكم أخبروا أحد البالغٌن مثل المدرس أو المرشد الطالبً أو أي إداري آخر بأسرع وقت ممكن.
نحن هنا لنساعدكم.

الفتاة :1

نشكرك على إخبارنا بهذا.

الفتاة :2

أجل ،شكراً لهذه النصٌحة .نحن آسفون.

-------مشهد جدٌد

(فً الخارج)
الفتاة :1

ألن تأتوا إلى حفلتً ٌوم السبت؟

الفتاة :2

ال .لدي تدرٌب على كرة القدم.

الفتاة :1

ٌا إلهىٌ ..ا إلهً ،ستٌفانً لدٌها صدٌق آخر.

الفتاة :2

أو ...واو!

الفتاة :1

فلنأخذ اللقطة وندرجها فً المحادثة.

--------

(فً المكتبة)
الفتاة :1

هل سمعتم عن مو اعدة ستٌفانً و إدوارد؟
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الفتاة :3

ٌا إلهى ..حقاً؟ هذا صدٌقها الخامس لهذا العام؟

الفتاة :4

واو ..مرة أخرى؟

الفتاة :2

أجل! انظروا .تلك كانت لقطتً التً دارت حولها حواراتً

الفتاة :5

حقاً؟ متى كانت المرة األخٌرة التً واعدت فٌها صبٌا ً ألكثر من شهر؟

جمٌع الفتٌات:

أدرك ذلك!

الفتاة :6

أدرك ذلك .ترغب كثٌراً فً الخروج.

جمٌع الفتٌات:

هً كذلك.

الفتاة :7

ٌا فتٌات ..حٌاتها االجتماعٌة لٌست من اختصاصكم أبداً.

الفتاة :1

ومن أنت؟

الفتاة :7

حقاً!

--------

(عند الحزائن)
الفتاة :7

ٌا ستٌفانً! هل لً أن أتحدث إلٌك للحظة؟

Stephanie:

أجل ..بالتأكٌد.

الفتاة :7

سمعت البعض ٌتحدث عن مواعداتك الكثٌرة.

Stephanie:

حقا؟ مـن؟

الفتاة :7

حسناً .تٌلور سجلت لك لقطة مع إزرا فً السوق ووضعتها كرسالة على تطبٌق المحادثة.

Stephanie:

ٌا إلهً ،ظننت أننا أصدقاء.

الفتاة :7

أجلٌ ..ؤسفنً ذلك .أظن علٌك معرفة ذلك.

Stephanie:

شكراً إلحاطتً علماً.

--------

(فً الكافتٌرٌا)
الفتاة :1

كٌف صادقت كل أولئك الفتٌان؟

جمٌع الفتٌات:

(ٌتحدثن معاً) اشششش ..إنها قادمة ،إنها قادمة.

Stephanie:

ٌا تٌلور!
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الفتاة :2

نعم .ما األمر؟

Stephanie:

سمعت أنك سجلت لقطة لً مع صدٌقً إزرا فً السوق ووضعتٌها كرسالة على تطبٌق المحادثة بدون إذنً.

الفتاة :2

نعم .فعلت ذلك .ألٌس ذلك هو صدٌقك الخامس لهذا العام؟ حقا ً علٌك أن تترٌثً ألن الناس بدؤوا بنشر الشائعات.

Stephanie:

أجل .وأنت تزٌدٌن منها بما تنشرٌن .أظن أننا أصدقاء.

الفتاة :2

أجل .أنا كذلك ..لكنهم على حق ٌا ستٌفانً.

Stephanie:

احذفً الصورة من محادثتك حاالً.

الفتاة :2

ماذا؟ هل ترٌدٌن أن نتشاجري معً .أستطٌع فعل ذلك عك فً أي ٌوم من أٌام األسبوع.

جمٌع الفتٌات:

هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا!
هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا! هٌا تشاجروا!

المدرسة:

ٌا بنات ..أنهوا األمر حاالً .أنهوه! توجهوا إلى مكتبً أنتن الثالثة حاالً!

--------

(فً المكتب)
المدرسة:

ما األمر؟

Stephanie:

تٌلور تتدخل فً حٌاتً االجتماعٌة .وهذا لٌس من شأنها .نشرت فً تطبٌق المحادثة مقطع فٌدٌو لً ولصدٌقً بٌنما
كنا فً السوق.

المدرسة:

هذا كله مخالف لـقواعد السلوك .فً الصفحة ٌ 9حظر الشجار حظراً تاماً .ومكتوب فٌه أٌضا أنه ٌحظر علٌكم إحضار
هواتفكم إلى المدرسةٌ .ا بنات ..جمٌعكم و ّقع على االتفاقٌة مع المدرسة والتً عنوانها (أحضر جهازك الخاص) .كالكما
وافقتما على استخدام أجهزتكم فً المدرسة ألغراض تعلٌمٌة .ما هو الغرض التعلٌمً فً هذا األمر؟

الفتاتان  1و :2

ال شًء

المدرسة:

تماما وقمت بتسجٌل لقطة ألناس دون أخذ إذنهم .النص فً الصفحة ٌ 10قول ال ٌسمح باستدراج المخالفات الخارجٌة إلى
داخل المدرسةٌ .ا فتٌات ،أنتن تشوشن على البٌئة التعلٌمٌة .كٌف ٌمكن تسوٌة األمر؟

الفتاة :2

ستٌفانً ،أنا آسفة ألننً سجلت لقطة لك ولصدٌقك إزرا فً السوق .لم ٌكن ذلك جٌداً.

الفتاة :1

ولم ٌكن جٌداً منً أن أبدأ الشجار بٌنكما .آسفة.

Stephanie:

أشكركن ٌا صدٌقات على االعتذار .أظن أننا جمٌعنا تعلمنا الدرس الٌوم.

المدرسة:

أجل ،لقد تعلمناه .واآلن عودوا إلى الفصل الدراسً.
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المقطع  :5التفتيش والمصادرة
موقع الفٌدٌو :فً الخارج على مقعد وفً المكتبة
الطالبة :1

هاي

الطالبة :2

ما األمر؟ هل أحضرت األشٌاء معك؟

الطالبة :1

أجل ،إنها فً حقٌبة الظهر هنا.

الطالبة :2

ٌا صدٌقتً أنت تخاطرٌن كثٌراً .والمشكلة أنك أخبرت الجمٌع عنها مساء أمس.

الطالبة :1

حسناً ،إنه الٌوم األخٌر فً الدوام المدرسً .أرٌد أن أتأكد من خروجً بشكل جمٌل.

الطالبة :2

هل تعلمٌن ..إذا عرفت المدٌرة باألمر فٌمكنها أن تصادرها.

الطالبة :1

حسناً ..إنها أشٌائً وال تستطٌع أن تفتش خزانتً وحقٌبتً.

الطالبة :2

فً الحقٌقة إذا كان لدٌها ما ٌثٌر الشك بشكل معقول ،فٌمكنها أن تفتشك وتفتش خزانتك وحقٌبتك.

الطالبة :1

عندها ٌجب أن أتأكد من عدم فعلها لذلك.

--------

(فً المكتبة)
الطالب على الطاولة :الجمٌع ٌتحدثون مع بعضهم فً نفس الوقت.
المدرس:

مرحبا ٌا فتٌات .لٌلً ،هل ٌمكننا لقاؤك للحظة من فضلك؟

الفتٌات:

أووووه!!!

(فً المكتب)
المدرسة:

لقد عاٌ ّنا العدٌد من التقارٌر باإلضافة إلى صفحتك على توٌتر...

المدرس:

وكانت تشٌر إلى نٌتك بإحضار مواد محظورة إلى مرافق المدرسة.

المدرس :2

لذ ا ٌتعٌن علٌنا تفتٌش خزانتك وحقٌبتك .السٌد المدٌر ،هذه هً المواد التً كانت لٌلً تتحدث عنها.

المدرسة:

اشرحً لً لم أحضرت هذه المواد إلى المدرسة.

الطالبة :1

أردت أن حضر هذه الهندباء لمدرستً المفضلة اآلنسة جونسون.

المدرس:

هذه لٌست أزهاراً .هذه أعشاب برٌة.

الطالبة :1

أوه!
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المدرسة:

هذه مخالفة صرٌحة لـقواعد السلوكٌ .جب أن أتصل بضابط األمن وأخطر والدٌك.

المدرس:

قد ٌؤدي هذا إلى إٌقافك أو طردك أو ربما اعتقالك .وقد ٌطلب منك حضور برنامج الوقاٌة من المواد المحظورة

الطالبة :1

أظن جٌس كانت على حق.
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المقطع  :6المواد المحظورة
موقع الفٌدٌو :فً الخارج على مقعد
مجموعة من الطالب :مرحبا ً ٌا أوالد! ...مرحبا ً ٌا أوالد!
الطالب :1

ٌا أصدقاء هل درستم الختبار قواعد السلوك؟

مجموعة الطالب :كال
الطالبة :2

ندرس لماذا؟ أنا أعرف محتواه من قبل.

الطالب :3

تحتاجٌن إلى دراسته .ستدهشٌن عندما ترٌن األشٌاء التً ال تعرفٌنها.

الطالبة :4

تقدمت المتحان قواعد السلوك وكان سهالً.

الطالب :3

أجل ..لكن ..ألم تدرسً لتحضري له؟

الطالبة :4

آه ..نعم .جاك على حقٌ .جب أن تدرسً .بعض األسئلة فً االختبار مربكة نوعا ً ما.

الطالبة :5

األمر ال ٌستحق .فلو رسبت ٌتوجب علٌك إعادته مرة أخرى.

مجموعة الطالب :أو  ...واو
الطالبة :6

لكننً أعرف جمٌع األحكام المتعلقة بالتدخٌن وشرب الكحول والمخدرات والفنفانٌلٌا...

مجموعة الطالبٌ( :ضحكون) ..تقصدٌن األدوات ذات الصلة بالمخدرات!
الطالبة :6

أجل ..تلك هً!

الطالب :7

الجمٌع ٌعرفون أنه ال ٌسمح بتعاطً المخدرات أو التدخٌن فً المدرسة أو فً مرافقها أو على متن الحافلة المدرسٌة أو حتى
بالقرب من المدرسة .هذه أمور منطقٌة.

الطالبة :6

حسناً ..إذا كنت تعانً من صداع فحسبما ورد فً الجزء الرابع ٌمكنك االحتفاظ بالتاٌلنول فً حقٌبتك المدرسٌة إذ ال تعتبر من
المخدرات.

مجموعة الطالب :إجابة خاطئة
الطالبة :4

أرأٌت؟! لهذا السبب تحتاجٌن ألن تدرسً الختبار قواعد السلوك .جٌسٌكا لم تستطع حتى أن تلفظ كلمة "األدوات ذات الصلة
بالمخدرات" وتظن أنها تستطٌع إحضار التاٌلنول إلى المدرسة!

الطالبة :6

أنا أحتفظ بجهار االستنشاق فً حقٌبة الكتب فقط فً حالة تعرضت لنوبة الربو ،وأمً تعلم بذلك ،لذا أعلم أننً على ما ٌرام.
فأنا لست قلقة حٌالها.

مجموعة الطالب :إجابة خاطئة
الطالب :1

نعمٌ ،مكنك أن تحضري المستنشق إلى المدرسة ،ولكن هل علمت ممرضة المدرسة به؟
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الطالب :6

انتظر ،انتظر ،انتظر .ماذا لو أصبت بالصداع..

الطالب :7

أو لم أستطع أن أتنفس...

الطالبتان  2و  :8أو أصبت بمغص معوي.
الطالبة :8

أنا حقا ً ال أستطٌع العمل بدون دواء موترٌن .فما علٌنا فعله هو أن نصوت ضد اعتبار الموترٌن كمادة مخدرة.

الطالبة :7

الحٌاة بدون موترٌن مثل البرجر بدون جبنة .مثل البطاطس المقلٌة بدون كاتشاب .مثل ..مثل...

الطالبة :2

مثل هاتف جوال بدون حزمة البٌانات!

مجموعة الطالب :كال!
الطالبة :5

ٌا رفاق ،اهدؤوا! ٌمكنكم أن تأخذوا الموترن أثناء الدوام المدرسً ،لكن ٌتعٌن على أولٌاء أموركم أن ٌوقعوا على بعض
النماذج وٌسلَّموا الموترن لممرضة المدرسة .وال ٌمكنكم أن تأخذوا المورتن بأنفسكم إلى المدرسة.

الطالبة :4

نفس األمر بالنسبة لألسبرٌن والمستنشق .ال ٌعنً األمر أنكم ال تستطٌعون تعاطٌها ،إنما ٌتعٌن علٌكم اتباع األحكام المحددة
الستخدام مثل هذه األشٌاء.

الطالب :1

ٌقول هنا فً الصفحة  14من كتٌب قواعد السلوك ..تسلم هذه األدوٌة على الفور إلى الممرضة المسؤولة بالمدرسة أو
الموظف المختص ،وال ٌمكن استخدامها بواسطة الطالب أو تركها بحوزة الطالب إال بموافقة الممرضة المسؤولة أو الموظف
المختص.

مجموعة الطالب :أوووه!
الطالبة :5

وهل تعلمون ٌا رفاق أن استخدامكم ألي دواء بوصفة ٌعرضكم لنفس عواقب استخدام المخدرات القانونٌة.

الطالبة :6

ماذا تعنٌن؟

الطالب :3

ٌمكن أن تطردي من المدرسة إذا أحضرت المواد الخاضعة للرقابة أو كل ما ٌشابه المواد الخاضعة للرقابة أو المارٌجوانا إلى
مرافق المدرسة أو إلى أي نشاط ترعاه المدرسة.

الطالبة :8

حسناً ،ال ٌهمنً هذا األمر ألننً ال أتعاطى المخدرات ولن أتعاطاها أبداً .والديّ سٌقتالننً.

الطالبة :1

هٌا ٌا رفاق ،دعونا ندرس الختبار قواعد السلوك كً نجتازه من المرة األولى!
أجل ،هذه فكرة جٌدة!

مجموعة الطالب:
--------

(فً الفصل الدراسً)
الطالبة :1

لقد أحضرت بعض الفودكا فً حقٌبتً .سأحضرها إلى الغداء.

الطالب :2

هل أنت جادة .هذا لٌس جٌداً .ستكونٌن فً ورطة.

الطالب :1

لن أكون إذا ما أبقٌت فمك مغلقاً.
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الطالب :2

مهما ٌكن

الطالب :1

هذا ما ظننته.

المدرس:

صباح الخٌر أٌها الطالب! سنبدأ بورقة العمل هذه .أرٌدكم أن تنتهوا منها خالل  10دقائق .هل هذا جٌد؟

الطالب :1

(تمرر مالحظة إلى طالب آخر)

الطالب :3

هكذا إذاً ..سمعت أنك تفكر بالوشاٌة.

الطالب :2

حسنا ٌا عزٌزي ،تعلم أن حٌازة الفودكا مخالف لقوانٌن المدرسة.

الطالب :3

اشششش

الطالب :1

حسنا ً تعلم ما ٌقال...

الطالبان  1و  :3من ٌشً ٌوشى به.
الطالب :2

ماذا؟

الطالب :3

ال تهتم باألمر ،لن ٌتم اإلمساك بنا على أٌة حال.

المدرس:

ما األمر ٌا ساشا؟

الطالب :1

هل أستطٌع الذهاب إلى الحمام؟

المدرس:

حسناً ،لكن أسرعً.

الطالب :2

آشلً ،هل أستطٌع أن أخبرك بشًء ما؟

الطالبة :4

(تومئ برأسها)

الطالب :2

حسناً ،عدٌنً أن تبقً األمر سراً بٌننا؟

الطالبة :4

أجل! بالتأكٌد.

الطالب :2

حسناً ،أختً وإٌفان لدٌهم الفودكا فً حقٌبتهم وقاال إننً لن أخبر أحداً ألنها أختً.

الطالب :4

حسناً ،كونً أقرب صدٌقة لك ،علً أن أخبرك .أنت تتصرف بغباءٌ .جب أن تذهب وتخبر عنها.

الطالب :2

ال أعلم إن كنت على حق فً هذا األمر.

الطالب :4

حسناً ،إذا كنت ال ترٌد مساعدتً ،إذن لماذا تسألنً؟

الطالب :2

حسناًٌ .بدو جٌداً .لنذهب
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(المدرس ٌقترب من الطالب الذي ٌرفع ٌده)
الطالب :2

هل نستطٌع أن نذهب إلى غرفة التوجٌه؟

المدرس:

بالتأكٌد.

الطالب :2

شكراً

----

(فً المكتب)
المرشدة الطالبٌة :أٌها الطالب ،كٌف تسٌر األمور؟
الطالب :2

على ما ٌرام .آنسة باركر ،لدٌنا ما نخبرك به.

المرشدة الطالبٌة :ماذا ٌجري؟
الطالبة :4

حسناً ،ساشا أخت آلبرت لدٌها فودكا.

المرشدة الطالبٌة :لدٌها فودكا؟
الطالبة :4

أجل.

المرشدة الطالبٌة :كٌف عرفتم بذلك أٌها الطالب؟
الطالب :2

لقد أخبرتنً بذلك باكراً.

المرشدة الطالبٌة :هل تعلمون أٌن هً اآلن؟
الطالبة :4

أظن أنها فً حقٌبة الظهر

المرشدة الطالبٌة :شكراً جزٌالً لكم على إخباري ٌا رفاق .تأكدوا أنكم لو لم تأتوا إلً إخباري لكنتم أٌضا ً فً ورطة.
الطالب:

أجل.

المرشدة الطالبٌة :حسناً ،فلنخرج للحظة .أرٌدكم أن تكتبوا لً تقرٌراً.
الطالبة :2

حسناً .ال مشكلة.

-------المرشدة الطالبٌة :ساشا ،ادخلً.
Sasha:

لم تم استدعائً إلى هنا؟

المرشدة الطالبٌة :لماذا تظنٌن أنك هنا؟
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Sasha:

ال أعلم.

المرشدة الطالبٌة :هناك شائعات تقوم أن لدٌك مشروبا ً كحولٌا ً فً حقٌبتك.

(تتوقف عند دخول مدرس آخر)
Sasha:

لماذا تحمل أغراضً؟

المدرس:

رجاء تخلً عن هذا السلوك .تلقٌنا معلومات تفٌد باحتمال حٌازتك مشروبا ً كحولٌا ً فً خزانتك .وكما تعلمٌن ،هذه مخالفة
لقواعد السلوك .لدٌنا الحق فً تفتٌش أغراضك.

Sasha:

ال ٌمكنكم تفتٌش أغراضً.

المدرس:

أجل ،نستطٌع .لدٌنا صالحٌة لفعل ذلك.

Sasha:

توقفوا عن التفتٌش حاالً .لٌس لدي أي مشروب كحولً.

المرشدة الطالبٌة :ما هذا؟
Sasha:

ماء! ماذا ٌمكن أن تكون؟

المرشدة الطالبٌة :حسناً ،ال تبدو رائحتها كالماء.
Sasha:

إنه لٌس خطأي وحدي .إٌفان عرف بذلك أٌضاً.

المرشدة الطالبٌة( :على الهاتف) أرجوك استدعً إٌفان روبرتز إلى مكتب التوجٌه.
Evan:

إنه لٌس خطأي .فقط وافقت على األمر ألنها صدٌقتً المفضلة .كانت تلك فكرتها.

المدرس:

أنتما تواجهان اإلٌقاف مع احتمال الطرد .لقد خٌبتما أملً فٌكما.
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المقطع  :7لباس الطالب ومظهره
موقع الفٌدٌو :الفصل الدراسً
الطالبة :1

أهالً بكم إلى فقرة "ما ال ٌنبغً ارتداؤه"!

الطالبة :2

حٌث نساعدكم على االحتفاظ بالموضة فً مدارس برٌنس وٌلٌام العامة.

الطالب :3

هل تعلمون أن مدارس برٌنس ولٌام العامة وضعت قواعد اللباس الخاصة بالطالب؟

الطالبة :4

أجل ،أنا أعلم ذلك .سوف نستعرض الٌوم األلبسة المسموحة للفتٌات.

الطالبة :2

أووهٌ ..ظهر هنا الكثٌر من األرجل! واآلن ..من مكتب الخدمات الطالبٌة نرحب بخبٌرة األناقة السٌدة كاسترد!

ٌسعدنً أن أكون معكم هنا ..فأنا خبٌرة األناقة فً مدارس مقاطعة برٌنس وٌلٌام العامة .سمعت أن مقاطعة برٌنس
Mrs. Custard:
وٌلٌام فٌها الكثٌر من الطالب الظرفاء ،ولكن هل ٌلٌق اللباس الذي ترتدونه بالمدرسة؟
الطالب:

كال

إذنٌ ،جب أن نخفض هذه لألسفل قلٌالً بسبب قاعدة رؤوس األصابع .واآلن ،هذا ثوب جمٌل .انظروا إلى هذه
Mrs. Custard:
الحواف .ألٌس جمٌالً؟
أستطٌع أن ألبسه ٌوم السبت.

الطالبة :2

تلك هً الفكرة .إنه جمٌل لٌوم السبت ،وهذا جمٌل للمدرسة .وهذا من خبٌرة األناقة .ما رأٌكم؟

Mrs. Custard:

أنا أوافق علٌه.

الطالبة :2

شكراً لك من خبٌرة األناقة.

Mrs. Custard:
الطالب :3

ٌا لها من قبعة أنٌقة.

الطالبة :1

رائعة لتلبس فً الخارج ،ولكنها لٌست الخٌار األمثل للمدرسة.

الطالب :3

ما سبب ذلك؟

الطالبة :1

حسناً ،كً نجد السبب دعنا نستدعً خبٌرة األناقة لدٌنا!

Mrs. Custard:
الطالب:

ها أنا مرة أخرى .تذكروا أنا خبٌرة األناقة .ما هذه؟ إلى أٌن هً ذاهبة؟ هل هً ذاهبة إلى المدرسة؟

كال.

أرٌد أن أخبركم اآلن  -وأنا خبٌرة األناقة -أن هذه جمٌلة جداً لشاطئ البحر .أوه ،أنا أحب هذه ّ
النظارات ،حقا ً إنها
Mrs. Custard:
رائعة .لكن ،أظن أن علٌنا نزع هذه القبعة للمدرسة ،ونزع النظارات .لست متأكدة حول هذه ،لكنها تحتاج إلى أن تغطً
كتفٌها فً المدرسة .إذن ،دعونا ننزع القٌعة والنظارات ونغطً الكتفٌن .باعتباري خبٌرة األناقة ،أظن أنها ستبدو رائعة .ما
رأٌكم؟
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الطالبة :1

أظن أنها جمٌلة حقا ً.

الطالب :3

واو ..حفلة نوم؟

الطالبة :4

هكذا تظن ،لكن األمر لٌس كذلك .لٌس سوى خٌار غٌر موفق للباس.

الطالب :3

نحتاج إلى خبٌرتنا فً األناقة.

Mrs. Custard:
الطالبة :4

ها هً ..خبٌرة األناقة فً مدارس مقاطعة برٌنس وٌلٌام العامة ....ما هذه؟
لٌس مالئما ً للمدرسة.

ال أظن ذلك! طالبة لطٌفة .ولباس جمٌل .لكنه لٌس مالئم لمدارس برٌنس وٌلٌام العامةٌ .جب أن نعطٌها إشارة
Mrs. Custard:
الحظر ،ما لم ٌكن هناك إذن خاص من المدٌر .هذا رأي خبٌرة األناقة فً مدارس مقاطعة برٌنس وٌلٌام العامة .ما رأٌكم؟
الطالب :3
Mrs. Custard:

إذا كنت تنامٌن بها ،فال تأتً بها إلى المدرسة.
أحب ذلك!

الطالبة :1

إذن ،لكً تكون أناقة لباسكم مقبولة فً المدرسةٌ ،رجى منكم فعل ما ٌلً...

الطالبة :2

 ...البسن سراوٌل أو فساتٌن تبدأ عند رؤوس األصابع .تأكدوا من عدم لبس البٌجاما أو رداء االسترخاء فً المدرسة.

الطالبة :4

وامتنعوا عن وضع أغطٌة الرأس ما لم جزءاً من مظهر وجهكم.

الطالبة :2

ال تحضروا الشبشب .اتركوها فً المنزل لكن البسوا أحذٌة مالئمة.

الجمٌع:

أفضل نصٌحة :إذا كان لدٌكم أي سؤال حول خٌاركم من اللباس ،فاستفتوا أنفسكم.

--------

(البهو)
Mr. Smith

صباح الخٌر ٌا شباب .إنه ٌوم جمٌل.

الطالب :1

صباح الخٌر سٌد سمٌث .كٌف حالك؟

Mr. Smith

جٌد .شكراً لك شكراً لسؤالك عن حالً.

الطالب :2

على الرحب والسعة.

Mr. Smith

أتٌتكم لمناقشة مظهركم الخارجً.

الطالب :3

حقا؟ أظن أن أمتعتنا مناسبة للمدرسة.

Mr. Smith

ال تبدو كذلك حتماً .تحتاجون إلى مساعدة من فرقة اللباس المالئم

الطالب:

فرقة اللباس المالئم؟
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Mr. Smith

نعم ،فرقة اللباس المالئم( .عبر الالسلكً) فرقة اللباس المالئم ،أحتاج إلى مساعدتكم عند نقطة االلتقاء.

العضو  1فً فرقة اللباس المالئم:
وبسوٌة واحدة

سٌد سمٌث ،ندرك سبب نداء االستغاثةٌ .ا شباب ،رجاء اتبعونً إلى غرفة النكهات .على خط واحد

هٌكري ،دٌكري ،دوك ...ننتظر حتى نسمع ثالث ضربات .عند العد بالرقم ثالثة ،ستظهر النمور مرتدٌة
العضو  2فً فرقة اللباس المالئم:
مثلك ومثلً .هٌكري ،دٌكري ،دوك
جمٌع الطالب:

وأنتم أٌضاً ..اقرؤوا تعلٌمات قواعد اللباس كً تتأهلوا للنجاح.

الطالب :1

أرٌد أن أذهب للحمام.

الطالب :3

أربد أن أذهب إلى الفصل.

الطالب :2

أرٌد أن أنطلق.
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المقطع  :8سوء استخدام التقنية
موقع الفٌدٌو :الفصل الدراسً
المدرس:

أٌها الطالب ،بذلك ننتهً درسنا حول الدٌناصورات .تجدون على اللوح واجبكم المنزلً لٌوم الغد فً الصفحات  234و
 .235رجا ًء تأكدوا من تسلٌمها حالما تصلون صباحاًٌ( .نظر إلى الطالبة) آشلً ،ماذا تفعلٌن؟

Ashley:

حسنا ً سٌد سمٌث .أسجل لقطة للواجب المنزلً كٌال أنسى إنجازه.

Mr. Smith

آشلً ،عندما درسنا قواعد السلوك خالل األسبوع الماضً كان األمر واضحا ً جداً .ال ٌسمح للطالب بأخذ الصور فً الفصل
الدراسً بدون إذن المدرس.

Ashley:

آسفة سٌد سمٌث .كان علً أن أتذكر ذلك كوننا درسنا قواعد السلوك.

Mr. Smith

علٌك أن تتذكري ذلك ٌا آشلً .تماما ً كما تذكر جمٌع زمالئك فً الفصل.

Ashley:

أتقصد  ..هم؟

--------

(فً فصل الكومبٌوتر)
المدرس :ماذا تفعل؟
الطالب:

كنت أضٌف بعض العناصر إلى موقع مدارس برٌنس ولٌام العامة لٌبدو أجمل.

المدرس:

أال تتذكر شٌئا ً فً معرض حدٌثنا عن قواعد السلوك؟ هذه مخالفة صرٌحة لـقواعد استخدام التقنٌة .إنها إساءة الستخدام جهاز
الكومبٌوتر .أنت تتعدى على الموقع االلكترونً للمدرسة.

الطالب:

لكنه ٌبدو جمٌالً جداً ،ألٌس كذلك؟

المدرس:

سوف تخسر امتٌازاتك فً استخدام الكومبٌوتر.

الطالب:

ولماذا أحتاج الكومبٌوتر على أٌة حال؟
(ٌحلم) لماذا؟
أوه ..أظن أنك على حق .أنا آسف .سأعود إلى العمل حاالً.

المدرس:

هذا جٌد .أزله حاالً .وعد إلى عملك.

الطالب:

حسناً.
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المقطع  :9السلوكيات غير الالئقة:
موقع الفٌدٌو( :الرواق)
الطالب :1

أتساءل ماذا ٌعنً هذا المصطلح PDA؟

الطالبة :2

أوه ،ال ٌهم األمر.

الطالب :1

أال ترٌدٌن أن ترافقٌنً إلى المباراة مساء الجمعة؟

الطالبة :2

بالتأكٌد!

المدرس:

معذرة أٌتها الفتاة ،وأنت أٌها الفتى .ال ٌسمح بالـ  PDAفً المدرسة.

الطالب :1

وما هو PDA؟

المدرس:

ٌعنً إظهار العواطف للعموم.

الطالبان  1و  :2وماذا ٌعنً إظهار العواطف للعموم؟
المدرس:

كالعناق والتقبٌل واإلمساك بالٌد وأي فعل آخر ٌفضً إلى مالمسة الطالب لبعضهم البعض إلظهار عالقتهم الودٌة أمام
اآلخرٌن .هو لٌس أمراً سٌئاً ،غٌر أنه غٌر مالئم فً المدرسة.

الطالب :1

أوه ،آسف ٌا سٌدي .لن تتكرر ثانٌة.

المدرس:

أنا أقدر ذلك.

Lexi:

أٌها الطالب ،أنا لٌكسً؟ ال ٌسمح بإظهار العواطف للعموم فً المدرسة .أرجو التقٌد .وشكراً لكم.

-------الطالب :1

المبارزة!

الطالب :2

المبارزة!

المجموعة :1

المبارزة!

المجموعة :2

المبارزة!

(صراخ من كال المجموعتٌن)
الطالبة :3

ٌجب أن نضع حداً لهذا الهراء فً مملكة مارستٌلر!

(المزٌد من الصراخ من كال المجموعتٌن)
الفتاة :1

ٌجب أن نخبر السٌدات بهذا!

الفتاة :2

ٌجب أن نفعل ذلك!
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الفتاة :3

سوف تدعو إلى اجتماع.

----

(فً المكتب)
الفتاة :3

صاحبة الجاللة .أتٌنا نلتمس عونك وإرشادكٌ .جب أن نضع حداً لهذا الهراء!

الملكة:

الحل موجود فً  ....قواعد السلوك .لقد أبلٌت بال ًء حسنا ً أٌتها المواضٌع الرائعة .وفً طٌات ما كتب :تقع على طالب مملكتنا
مسؤولٌة حل النزاعات بطرٌقة سلمٌة وبدون عنف ،وعلٌهم االستعانة بتوجٌه المسؤولٌن فً المدرسة.

الملكة الرشٌدة:

تذكرواٌ ،قول هنا ٌخضع الطالب إلجراء تصحٌحً نتٌجة لتصرف سلوك قد ٌظنون إنه لٌس مؤذٌاً .مثل المزاح الخشن
واللعب ،خاصة إذا ما سبب سلوكهم األذى أو التخرٌب أو إزعاج اآلخرٌن.

الفتاة :4

هذه خطة رائعة.

صوت الملكة:

أٌتها السٌدات ،أٌها الفرسان ،أٌها الضٌوف ،لدي خبر رائع! سٌعم السالم والرخاء فً أرض مارستٌلر.
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المقطع  :11قواعد الحافالت المدرسية
الموقع :الحافلة المدرسٌة

(السٌنارٌو على الشاشة)
المشهد :1

فً انتظار الحافلة :ما ٌنبغً تجنبه!

المشهد :2

فً انتظار الحافلة :ما ٌنبغً فعله!

المشهد :3

على متن الحافلة :ما ٌنبغً تجنبه!

المشهد :4

على متن الحافلة :ما ٌنبغً فعله!

المشهد :5

على مقاعد الحافلة :ما ٌنبغً تجنبه!

المشهد :6

األكل والشرب :ما ٌنبغً تجنبه!

المشهد :7

النفاٌات :ما ٌنبغً تجنبه!

المشهد :8

الكالم :ما ٌنبغً تجنبه!

المشهد :9

الكالم :ما ٌنبغً فعله!

المشهد :10

أٌن تجد قواعد الحافالت المدرسٌة؟
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المقاطع الكالمية لقواعد السلوك  -فيديو المرحلة المتوسطة في مدارس برينس ويليام العامة
المقطع  :11أخطاء وعثرات
موقع الفٌدٌو :متنوع
الطالبة :1

لدي فكرةٌ .جب أن ٌنتج طالب المرحلة المتوسطة مقطع فٌدٌو .من قبل المرحلة المتوسطة ...

الجمٌع:

للمرحلة المتوسطة ...

Dr. Walts:

أظن أنها فكرة رائعة!

الطالبة :2

ماذا ٌمكننا فعله اتجاه ذلك؟
(ٌضحكون)

---فتاة:

قواعد السلوك فً بٌنسون وبٌنجتون ....السلوك ٌأخذ ٌ( .1ضحكون)

فتى:

أجل!
(ٌضحكون)

---الفتاة:

ماذا ..ماذا نستخدم ....بااا ...نسٌت السطر!
(ٌضحكون)

---صوت

ماذا تعنٌن؟

الفتى:

ٌمكن أن تطردي من المدرسة إذا أحضرت المواد الخاضعة للرقابة أو كل ما ٌشابه المواد الخاضعة للرقابة أو المارٌجوانا
إلى مرافق المدرسة أو آاه....

---صوت

حسناً ..أرٌدكما أن تنظرا بهذه الطرٌقة عند البدء.

الفتاة:

انتظر! أٌن نظرت؟

---الملكة الرشٌدة:

خاصة عندا هذا السلوك....

الفتٌات:

(ٌضحكن)
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المقاطع الكالمية لقواعد السلوك  -فيديو المرحلة المتوسطة في مدارس برينس ويليام العامة
المدرس:

هذا كله مخالف لـقواعد السلوك .النص فً الصفحة ٌ 9قول ال ٌسمح بإثارة الشجار .وأٌضاًٌ( ...بدأ الضحك) لم بدأتم
بالضحك؟

الفتاة:

آسفة.

---الفتى:

هً عبارة عن خالصة لألحكام واللوائح فً المدرسةٌ( .ضحكون)

---الطالبة :1

أوه!

صوت

حسناً ،ابدؤوا من جدٌد .حسناً .شكراً لك

الطالبة :2

أجلٌ( ..ضحكون)

الطالبة :1

من نسً أٌن ٌقول هذا السطرٌ( ...ضحكون)

الطالبة :2

حسناً ..األمر قد ٌحدث.

---المدرس:

قد ٌؤدي هذا إلى إٌقافك أو طردك أو وربما ٌوٌ ..ؤدي إلى أن ....نحن نستدعً ضباط الشرطة ..طةٌ( ...ضحكون)

---صوت

الزموا الهدوء جمٌعاً 1 ،2 ،3 .ابدؤوا.

الطالب :ال أستطٌع أن أركز( ...صوت صافرة مع الكالم) (ٌضحكون) .
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