قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
يتضمن النص المقاطع الكالميت لقواعد السلوك  5102مأخوذة من فيديو المسحلت الثانويت ،وهو متوفس على هرا السابظ
http://pwcs.ss9.sharpschool.com/cms/one.aspx?pageId=789928
سوف يتسجم النص إلى اللغاث العسبيت والفازسيت والكوزيت واإلسبانيت واألوزديت والفيتناميت ،وسوف ينشس في قائمت االنضباط ( )Disciplineفي
الصفحت االلكتسونيت لكل لغت من هره اللغاث باإلضافت الى السابظ المركوز أعاله.

المقطع  :1راقب تصرفاتك  -مقدمة
موقع الفٌدٌو :مركز كٌلً للقٌادة
الطالب :1

ٌا لها من مهمة صعبة أن نتناول كل هذه المعلومات فً مقاطع فٌدٌو مدتها دقٌقتٌن.

الطالب :2

حسناً ،لدٌنا الكثٌر من المواضٌع المتنوعة ،ولكن نفرد لكل منها مقطع فٌدٌو .هٌا ،أظن بإمكاننا إنجازها.

السٌدة Custard:

مرحبا ً ٌا أوالد! كٌؾ حالكم؟ ماذا تفعلون؟

الطالبان  1و :2

مرحبا آنسة Custard

الطالب :2

نعمل على إنجاز مقاطع الفٌدٌو الخاصة بقواعد السلوك.

السٌدة Custard:

آه ..إننً متحمسة لها .إننً سعٌدة ألنكم ستنجزونها هذا العام .إذن ماذا ٌجري؟ أخبرانً عن المقطع الذي تعملون علٌه اآلن.

الطالب :2

نعمل على قواعد اللباس والتفتٌش والصرع واألسلحة ،لكن مدرستً تعمل تحدٌداً على األجهزة اإللكترونٌة

السٌدة Custard:

أحب هذه المواضٌع كلها .فجمٌع هذه المواضٌع هامة جداً جداً للطالب .فكروا فً األمر ..فأنتم تنجزونها للمدرسة بأكملها ،فٌا
له من عمل رائع ..رائع .حقا ً متحمسة لهذا العمل.

المشرؾ العام :Walts

مرحبا آنسة  !Custardمرحبا أٌها الطالب .إننً متوجه إلى اجتماع ،وها أنا ألتقٌكم هنا منهمكٌن بالعمل .ماذا تفعلون؟

السٌدة Custard:

حسناً ،هؤالء طالبنا الذٌن ٌعملون على فٌدٌو قواعد السلوك ،وأنا متحمسة جداً .أعتقد ستكون معجبا ً جداً بفٌدٌو هذا العام.

المشرؾ العام :Walts

ٌا له من مشروع عظٌم! فقواعد السلوك هامة جداً .فهً تحدد األمور التً تحافظ على سالمة األطفال والمدرسٌن والمدارس
جمٌعاً .لعل أكثر ما أعجبت به أنه ٌتحدث عن المخرجات المأمولة من كل طالب ،وقد قام الطالب أنفسهم بكتابتها .إذن
أحٌطونً علما ً متى تم إنجازه .أود أن أشاهده.

السٌدة Custard:

شكراً لك على توقفك معنا.

الطالبان  1و :2

شكرا لك دكتور والتس (فً نفس الوقت مع السٌدة )Custard

المشرؾ العام :Walts

حسناً ،علً أن أذهب.

Student 1:

سعدت برؤٌتكم.

قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
المقطع  :2المضايقة
موقع الفٌدٌو :قاعة رفع األثقال ( -الذاكرة فً السٌارة وفً الملعب الخارجً)
الطالب :1

من هذا؟

الطالب :2

ٌا رجل ،هذا رٌان .إنه رٌاضً رائع .سمعت أنه مبدع فً كرة القدم

الطالب :1

كرة القدم األمرٌكٌة؟ سوؾ نرى ذلك بأنفسنا.

Ryan:

مرحباً ،هل تمانعون لو تمرنت معكم ٌا شباب؟

الطالب :1

من أنت؟

Ryan:

اسمً رٌان .ومن أنتم ٌا شباب؟

الطالب :1

ال ٌهمك األمر ٌا رجل .انظر ،هل ترفع األثقالٌ ،ا أخً؟ أراك ترتدي سرواالً وال نرى رجلٌك فً ٌوم التمرٌن!

Ryan:

حسناً ..ظننت بإمكانً أن أتمرن معكم ٌا شباب؟ أقصد..

الطالب :1

حسناً ..انظرٌ ،بدو أنك جدٌد هنا ،وسوؾ أوضح لك األمر .األربعاء هو ٌوم السراوٌل القصٌرة .وعندما نعري أرجلنا ،نتمرن بجد.
واآلن ،اخرج من هنا أٌها الرجل!

Ryan:

حسناٌ ،ا شباب ،حسناً ،فهمت الوضع.

الطالب :1

هل تصدق هذا الفتى؟

الطالب :2

ال أدري فٌ َم ٌفكر.

(ذاكرة من الماضً  -فً السٌارة)
األم:

ال ٌمكنك االلتحاق بأي جامعة بهذه الدرجات.

الطالب :1

لكن ،لكن ،لكن ٌا أمً.

األم:

اذهب إلى صفك! وتصرؾ بمسؤولٌة ولو مرة واحدة.

الطالب :1

حسناً ،سأفعل! ٌا إلهً ،ال ٌمكنك أن تفهمً الوضع ٌا أمً!

(ذاكرة فً الملعب)
الفتٌات:

(ٌضحكن) ٌا إلهً ،ال نصدق أنك ضٌعتها .هل أنت حقا ً العب كرة قدم؟ لٌس علٌك إال
أن تؽادر

(العودة إلى قاعة رفع األثقال)
الطالب :1

انتظر! رٌان ،عد إلى هنا لحظة .انظر ٌا رجل ،أعرؾ أنك منزعج وأن ما قلته لم ٌكن لطٌفاً ،وأعتذر لذلك .بما أن جمٌع األجهزة
األخرى مشؽولة ،لماذا ال تتمرن معنا؟

Ryan:

حسناً ...دعونا نقهر ٌوم السراوٌل القصٌرة.
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الطالب :1

أجل! اجلس ،اجلس .حسناً ،حافظ على استقامة جذعكٌ .جب أن تكون جاداً فً ٌوم التمرٌن.

Ryan:

أجل!
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المقطع  :3األجهزة االلكترونية
موقع الفٌدٌو :الفصل الدراسً  /الكافتٌرٌا

(الفصل الدراسً)
المدرسة:

وبعد استنتجنا دوال  Uو  Vنستطٌع أن نستبدلهما فً هذه المعادلة .سوؾ نستخدم هذه الطرٌقة كثٌراً خالل هذا الدرس ،لذا تأكدوا أندوا
أنكم فهمتموها( .تستدٌر) ماذا؟

الطالب:

لماذا توقفت؟ أحاول التأكد أننً سجلت كل شًء.

المدرسة:

أال تعرفون السٌاسات المتعلقة بالتسجٌل فً مقاطعة برٌنس وٌلٌام؟

جمٌع الطالب:

ال.

المدرسة:

حسنا ً ،لعل ما فعلتموه عمل رائع ،لكن التسجٌل ٌعتبر فً مقاطعة برٌنس وٌلٌام من مسائل الخصوصٌة .ال بد أن تحصلوا على موافقة من
أي شخص سٌتم تصوٌره قبل الشروع فً ذلك .وهذا لٌس فقط للفٌدٌو ،بل ٌنطبق أٌضا ً على هواتؾ الجوال وعلى التسجٌل الصوتً.

(ٌرن الجرس)
المدرسة:

ها هو الجرس ٌرن .أظن بإمكاننا إتمامها بعد الؽداء أٌها الفتٌة.

(فً الكافتٌرٌا)
الطالب :1

كان األمر ؼرٌباً .لقد أحضرت جمٌع معدات التصوٌر إلى الفصل الدراسً .ال أدري لماذا أحضرتها إلى هناك.

الطالب :2

أجل ،هذا ؼرٌب .لقد ذ ّكرتنً .لدي مقطع فٌدٌو وأرٌد أن أرٌك إٌاه .شاهدته عبر االنترنت مساء أمس .أجل.

الطالب :1

حسن ،أحاول االعتٌاد على سٌاسات المدرسة .ففً مدرستً القدٌمة ال ٌسمح لنا بإحضار
أجهزتنا االلكترونٌة خالل وجبة الؽداء.

الطالب :2

أطن أنك على حق .لكننً راجعت المكتب الرئٌسً ألتأكد أنه مسموح.

الطالب :1

ال زلت ؼٌر متأكد ألننً أدرك أن بعض مقاطع الفٌدٌو ؼٌر الئقة فً المدرسة ،وأعلم أن
هذه القاعدة ال تختلؾ بٌن مدرسة وأخرى.

الطالب :2

أطن أنك على حق .ربما كانت فكرة سٌئة.

الطالب :1

أجلٌ ،جب أال نقدم على فعل هذا.

الطالب :2

انظر ،الطابور قصٌر .دعنا نذهب إلحضار طعام الؽداء.

الطالب :1

حسناً.

(طالب ٌوقعون الطعام على الكومبٌوتر)
الطالب :2

ال ٌمكن لهذا أن ٌحدث.

الطالب :1

آه ،انظر! لقد تضرر جهاز الكومبٌوتر! هممممم...
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الطالب :2

هل تعلمٌ ..جب أن تدفع المدرسة التكلفة! إنه لٌس خطأي!

الطالب :1

آسؾ ،لكن المدرسة عملٌا لن تدفع تكلفة هذا ألنهم ؼٌر مسؤولٌن عنه .أنت أحضرت جهازك المحمول إلى المدرسة على مسؤولٌتك.
لكن ،ما أقصده ،انظر إلى الجانب الجٌد من األمر .جبنة الناتشو مجاناً!

الفتٌات من الخلؾ :جبنة الناتشو!!
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قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
المقطع  :4العصيان  /عدم االحترام
موقع الفٌدٌو :الفصل الدراسً

Dejah:

انظري إلى ثوبها .ال أصدق أنه ارتدت مثل ذلك الثوب فً الحفلة.

Ms. Red:

ٌا للهول ،ماذا تلبس؟

Dejah:

ال أدري ،ال بد أن أحداً أخبرها بذلك.

Ms. Red:

معذر ًة ،هل هذا هاتؾ؟

Dejah:

ال.

Ms. Red:

ال بد أنك تعرؾ القواعد .ال ٌسمح لك بحٌازة هذا فً الفصل الدراسً.

Dejah:

آنسة رٌد ،لماذا تدققٌن هكذا؟ ال أفهم لماذا ال ٌسمح لً باستخدام هاتفً؟

Ms. Red:

اآلن أطلب منك بلطؾ .لذا أعطٌنً الهاتؾ وإال سأتصل باإلدارة.

Dejah:

(أفكار شرٌرة فً ذهنها) ٌا جماعة! ال تدعو ها تتكلم معكم بهذه الطرٌقة! افعلً ما ترٌدٌن فعله!
هٌا تصرفً! ٌمكنك االتصال بأي شخص ترٌدٌنه .أنا ال أهتم لألمر.

Dejah:

(أفكار حسنة فً ذهنها) ٌا جماعة ،هذا أحمق .أقصد ،ال ٌستحق األمر أن ٌؤخذ الهاتؾ منً.

Dejah:

أنا آسفة ٌا آنسة رٌد .ال ٌنبؽً أن أصطحب الهاتؾ معً .آمل أن أتمكن من استرجاع هاتفً فً نهاٌة الٌوم.
.day

Ms. Red:

ٌسعدنً أنك فهمت األمر .نعمٌ ،مكنك استرجاعه فً نهاٌة الٌوم.

Dejah:

شكراً لك

الطالب :1

كان هذا تصرفا ً جٌداً.

Dejah:

شكراً

الطالب :2

إننً حقا ً معجبة .لو كان األمر لً لخرجت عن طوري.

الطالب :3

مثٌر لإلعجاب

الطالب :4

أجل ،تماماً.

الطالب :5

عمل رائع ٌا دٌجا.

Dejah:

علٌكم أن تحترموا المدرسٌن.
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المقطع  :5المخدرات و المشروبات الكحولية
موقع الفٌدٌو :رواق المدرسة و الفصل الدراسً

(البهو)
الطالب :1

هل أحضرت الوعاء؟

الطالب :2

أجل.

الطالب :3

 8أونسات ،ألٌس كذلك؟

الطالب :2

نعم ،أحضرته.

الطالب :1

حسناً.

(الفصل الدراسً)
المدرس :ماٌا
Mia:

هنا

المدرس :جون لوك
John Luke:

حاضر

المدرس :فٌلٌب
Phillip:

هنا

المدرس :إرٌك
Eric:

هنا

المدرس :كٌلن
Kalen:

هنا

مدرس آخر :آسؾ لمقاطعة فصلك الدراسً سٌد سمٌث .أرٌد التحدث إلى دٌلن.
جمٌع الطالب:

أوووووه

(مكتب المدٌر)
المدرس :اجلس هنا
Daylin:

أبً ،ماذا تفعل هنا؟
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األب:

حسنا ً ٌا بنً .اتصلت بً المدرسة وطلبوا منً المجًء.

المدٌر:

مرحبا دٌلن .هل تعلم ما هً المواد المحظورة فً مدارس مقاطعة برٌنس وٌلٌام وفقا ً
لوثٌقة قواعد السلوك؟

Daylin:

أجل .مثل المشروبات الكحولٌة والتبػ والمخدرات األخرى .صحٌح؟

المدٌر:

أجل ،هذا باإلضافة الى بعض األدوٌة التً تتطلب وصفة طبٌة واألدوٌة الشبٌهة بالمخدرات واألدوات ذات الصلة بالمخدرات والكحول.

Daylin:

مهالً ،هل سأكون فً ورطة من أجل أي شًء ٌبدو كالمخدرات والكحول؟

المدٌر:

حسنا .إذا كان قصدك أن تجعلها تبدو كالكحول والمخدرات األخرى فستكون فً ورطة لمجرد محاولتك الحصول على المخدرات أو
شرائها أو توزٌع أٌة مواد محظورة.

األب:

ما هً العقوبة التً تفرض على ولدي؟

المدٌر:

وفقا ً لقانون والٌة فٌرجٌنٌا فإن أي طالب ٌؤكد مجلس اإلدارة حٌازة أي مواد محظورة ضمن مرافق المدرسة سوؾ ٌطرد

األب و دٌلن:

ٌطرد؟

المدٌر:

سٌد هاو ...هل تمنحنا اإلذن بتفتٌش حقٌبة ولدك للبحث عن أٌة مادة من المواد المحظورة؟

األب:

نعم ،أسمح لكم .وآمل أال تجدوا شٌئا ً فٌها.

المدرس:

هال أعطٌتنً حقٌبتك؟ (ٌفتح الحقٌبة) أوه .إنه أصٌص لألزهار.

المدٌر:

(ٌضحك)

Daylin:

هذا لمشروع الفنون

المدٌر:

معذرة لسوء الفهم .دٌلن ،هٌا عد إلى فصلك الدراسً واستمتع بٌومك.

(البهو)
جمٌع الطالب:

ٌتحدثون فً البهو

الطالب :1

هل أحضرتم جمٌعكم الزجاجات؟

الطالب :2

هل أحضرتم زجاجتً؟

جمٌع الطالب:

أجل.

الطالب :3

ستكون المباراة ممتعة!

جمٌع الطالب:

أجل!

(فً الصالة الرٌاضٌة)
مدرس:

أٌها الطالب ،أرٌدكم أن تأتوا معً.

جمٌع الطالب:

ماذا؟
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قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
مدرس:

هل تعرفون أٌها الفتٌة لم أحضرتكم إلى هنا؟

الطالب :1

ال .لكن هل نستطٌع العودة إلى المباراة؟

مدرس:

هل تعلمون أن المشروبات الكحولٌة والمخدرات محظورة ضمن مرافق المدرسة وخالل أو بعد الدوام المدرسً؟

الطالب :2

نعم ،لماذا؟

مدرس:

سمعتكم تتكلمون عن زجاجات أحضرتموها إلى المباراة هذه اللٌلة ،وٌبدو لً األمر مثٌراً للشكوك ألنكم
جمٌعكم تحملون حقائبكم.

جمٌع الطالب:

ٌضحكون

الطالب :3

واو .جمٌعنا أحضر الزجاجات...

جمٌع الطالب:

 ...لنشاط إعادة التدوٌر!

مدرس:

آه ..معذرة .استمتعوا بالمباراة.

الطالب :4

شكراً الهتمامك بسالمتنا.

قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة
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المقطع  :6المخالفات خارج مرافق المدرسة
موقع الفٌدٌوٌ :تناولون الشاي خارج المدرسة
الطالبة :1

كم أنا سعٌدة بعطلة الربٌع لهذا األسبوع .سوؾ أخرج مع ذلك الشاب الجدٌد
جً

الطالبة :2

أوه ،جً! علٌك أن تتوخً الحذر .كان ٌواعد لٌز ،وقد فقدت عقلها عندما وجدت أنه
ٌتحدث إلى فتاة أخرى جاءت أثناء الؽداء وتشاجرت معها .وانتهً األمر بإٌقافهما عن الحضور المدرسً.

الطالبة :1

لكن جً ٌقول أنهما انفصال .فلماذا تتسبب فً إثارة المشكالت معً؟

الطالبة :2

ال تدرٌن .سمعت أنها ؼٌورة جداً.

الطالبة :1

ٌا إلهى جً أرسل لً رسالة لٌخبرنً أن لٌز نشرت خبراً على توٌتر أنها ستتشاجر معً
وسوؾ تضربنً لسرقة صدٌقها.

الطالبة :2

ولماذا تفعل ذلك؟

الطالبة :1

ما هً مشكلتها؟ أنا لم أسرقه!

الطالبة :2

ٌا إلهً .الجمٌع ٌقولون إنها ستتشاجر معًٌ .بدوا أنها حمقاء حقاً.

الطالبة :1

ال أرٌد أن أتشاجر معها .فأنا أبلً بال ًء حسنا ً فً المدرسة وال أرٌد أن أخرب األمور.

الطالبة :2

ما أقصده ..ألٌس مخالفا ً للقانون تهدٌد شخص آخر بهذه الطرٌقة؟

الطالبة :1

أجل .لكن قد ٌكون ذلك سوء فهم .فأنا ال أرٌد أن أتشاجر معها .ال ارٌد خوض المشاكل.
سأتصل بأمً وأخبرها لما تقوله عبر توٌتر.

الطالبة :2

هذه فكرة جٌدة .ال بد أنها تعرؾ ما علٌك فعله.

الطالبة :1

(على الهاتؾ) ٌا أمً ،هل تعرفٌن ذلك الفتى الذي خرجت معه ذلك األسبوع؟ نعم ،صدٌقته القدٌمة تقول الترهات عبر توٌتر
وأشعر بالخوؾ اآلن .نعم ،أنا متخوفة أن تالحقنً أو أن تهددنً .حسنا ٌا أمً .سنتصل بك عندما نعود من النزهة.

الطالبة :2

حسنا ،ماذا قالت؟

الطالبة :1

قالت ٌجب أال أتشاجر معها .كما تعلمٌن .وأن أحتفظ بنسخة مصورة من أو قصاصات من رسائلها الحواربة
ورسائل توٌتر.

الطالبة :2

هذه فكرة جٌدة .ربما تعٌن علٌنا إبالغ نائب المدٌر لدى
عودتنا إلى المدرسة.

الطالبة :1

أجل ،هذه فكرة جٌدة.

الطالب :2

انتظري .لٌز قادمة.
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الطالبة :1

ماذا؟

الطالبة :2

لٌز قادمة.

Liz:

ماذا تظنٌن أنك فاعلة؟ تحاولٌن سرقة صدٌقً؟ ألم تسمعً بما حدث
للفتاة األخٌرة التً حاولت فعل ذلك؟

الطالبة :1

أنا لم أسرق صدٌقك .أنتما انفصلتما عن بعضكما.

Liz:

األفضل لك أن تتركٌه وشأنه.

الطالبة :1

اسمعً .ال أرٌد أن أتشاجر معك من أجل صبً .فأنا أبلً بال ًء حسنا ً فً المدرسة وال أرٌد
أن أخرب األمور.

Liz:

ال شأن لهذا فً المدرسة.

الطالبة :2

بل له شأن فً المدرسة .إذا تسبب بمشكلة خارج المدرسة ٌمكن أن
تطردي.

الطالبة :1

خففً من لهفتك نحو هذا الصبً .ال نرٌد أن نتشاجر معك.

الطالبة :2

ال ٌوجد صبً ٌستحق خوض مثل هذه المشكلة .إذا كنت ترؼبٌن فً الشجار ،اقصدي مكانا ً آخر واتركٌنا وشأننا.
.alone

الطالبة :1

إلى اللقاء .لنذهب

قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة
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المقطع  :7التفتيش والمصادرة
موقع الفٌدٌو :الفصل الدراسً  /مكتب المدٌر

Jake:

ٌا تاٌلر ،تبدو منهكا ً فً الفترة األخٌرة .ما خطبك؟

Tyler:

أدرك ذلك ٌا رجلٌ .جب أن أحصل على درجة  Bفً اختبار الرٌاضٌات وإال رسبت .لن أتمكن من التخرج.
بقٌت مستٌقظا ً طوال اللٌلة ألدرس.

Jake:

حسنا ،ما أرٌد قوله لدي ما ٌساعدك على البقاء مستٌقظا ً والدراسة .بل وٌرفع درجاتك فً االختبار.

Tyler:

حقاً.

Jake:

حقاً .فقط قابلنً عند خزانتً بعد الحصة الدراسٌة الثانٌة.

Tyler:

حسناًٌ .بدو رائعاً.

الطالب :3

سمعت تاٌلور ٌقوم أن لدٌك ما ٌساعد على البقاء مستٌقظاً.

Jake:

بالتأكٌد لدي ما ٌبقٌك مستٌقظاً .لماذا؟ هل ٌهمك األمر؟

الطالب :3

أجل ،فمع كل هذه المهام والوظائؾ واألنشطة الرٌاضٌة أشعر بالتعب الشدٌد.

Jake:

حسناً ..سأساعدك حقاً ،ولكن أخفض صوتك .أخفض صوتك .وقابلنً عند خزانتً عند الحصة الدراسٌة الرابعة.

الطالب :3

حسناً.

(مكتب )Mr. Carter
المدرس:

جٌك طالب جٌد وحصل على درجة  Aفً مادتً الدراسٌة ،وهو ٌثابر على إنجاز واجباته بإتقان كبٌر.

Mr. Carter:

حسناً ..أفهم ذلك .إذا كان األمر حقا ً كذلك ،فسٌتم إٌقافه لمدة خمسة أٌام مع جلسة السماع مع المدٌر واحتمال بالطرد .وقد ٌؤثر األمر على
إجراءات قبوله فً الجامعة ،بل وحتى على حٌاته المهنٌة.

المدرس:

أدرك ذلك .وباعتباري معلمه أشعر بمسؤولٌتً اتجاه األمثل لمصلحة طالبً.

Mr. Carter:

حسناً ..أفهم ذلك.

Mr. Carter:

(ٌرفع سماعة الهاتؾ)آنسة جونز ،أرجوك استدعً جٌك سمٌث إلى مكتبً .شكراً لك

Mr. Carter:

(للمدرس) شكراً لك .سأقوم بإشعار أولٌاء األمر.

المدرس:

حسناً .شكراً لك

-------Jake:

أمً ..أبً ،ماذا تفعالن هنا؟

Mr. Carter:

اجلس ٌا جٌك.

Jake:

حسناً.
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Mr. Carter:

لدٌنا ما ٌدفعنا لالعتقاد بحٌازتك مواد ؼٌر قانونٌة فً خزانتك .هل لدٌك ما تقوله قبل أن أتابع؟

Jake:

ما أقصده ..قد تكون ؼٌر صحٌة ولٌست مخالفة للقانون.

Mr. Carter:

جٌكٌ ،تعٌن علٌنا تفتٌش خزانتك.

األب:

عفواً سٌد كارتر .ماذا ٌجري هنا؟

Mr. Carter:

حسنا ً ٌا سٌدي .لدٌنا ما ٌدفعنا لالعتقاد بأن ولدك لدٌه مواد ؼٌر قانونٌة فً خزانتكWe .
سمعناه ٌتحدث عنها فً واقعتٌن منفصلتٌن صباح الٌوم.

األم:

هذا مستحٌل .ال ٌمكن أن تقوم بمثل هذا الفعل ،ألٌس كذلك ٌا جٌك؟

Jake:

ما أقصده ..تحملً طوٌل جداً.

Mr. Carter:

جٌكٌ ،تعٌن علٌنا تفتٌش خزانتك.

األب:

لٌس لحق فً فعل ذلك بدون موافقتً.

Mr. Carter:

فً مثل هذه الحالة وعندما نعتقد بوجود مواد ؼٌر قانونٌة فً خزانته نستطٌع القٌام بالتفتٌش لنضمن سالمة المدرسة.

(أما الحزانة)
Jake:

أنا أقوا لك لٌس فً خزانتً شٌئاً.

Mr. Carter:

حسناً ،إذاً لٌس هناك ما ٌثٌر قلقك.

أحد األفراد:

معذرة ال ٌوجد أٌة مخدرات هنا ٌا سٌدس .فقط شراب الصودا.

Mr. Carter:

حسناً .نعلم أن هذه ال تعتبر ؼٌر قانونٌة .لكن هل تعلم أنه ال ٌسمح لك ببٌع الصودا
فً المدرسة؟ ألٌس كذلك؟

Jake:

نعم ٌا سٌدي .كنت أحاول الحصول على المال بسرعة.

األم:

سوؾ آخذ هذه.

األب:

لنذهب

قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
المقطع  :8لباس الطالب ومظهره
موقع الفٌدٌو :خشبه المسرح

Maureen:

هممم ....أتساءل ماذا ٌمكننً أن ألبس للمدرسة الٌوم؟ هذه البلوزة والسروال أم هذا الجٌنز؟

إلهام الشر:

أحب هذه أكثر .تبدو رائعة.

إلهام الخٌر:

أحب هذه أكثر .إنها أفضل للمدرسة.

إلهام الشر:

أحب هذه أكثر .تبدوا أكثر تبختراً.

Maureen:

هً كذلك.

إلهام الخٌر:

لكن ذلك اللباس سٌجعلك فً ورطة.

إلهام الشر:

هذا اللباس ٌظهر تفاصٌل جسمك.

إلهام الخٌر:

هذا أفضل.

إلهام الشر:

سوؾ تحصلٌن على الكثٌر من الثناء.

Maureen:

أنا أحب الثناءات أظن سأرتدي هذا اللباس.

---Gwentin:

سأتأخر عن المدرسة .ال أستطٌع أن أقرر ما ألبسه .ال أستطٌع أن أقرر إذا ما أشعر بعدم االرتٌاح فً لبس المعطؾ ذي
القلنسوة والسروال الخاكً أو سأشعر بارتٌاح أكثر فً لبس السروال المتدلً والبلوز.

إلهام الشر:

أحب هذه أكثر .تبدو رائعة حقاً.

ؼوٌنتن:

إنها حقا ً تبدو كذلك.

إلهام الخٌر:

أحب هذه أكثر .إنها أكثر شٌوعاً.

Gwentin:

هذا صحٌح.

إلهام الشر:

سوؾ تحصل على الكثٌر من الثناء من النساء.

Gwentin:

أنا أحب الثناءات من النساء.

إلهام الخٌر:

لكن ذلك اللباس لن ٌضعك فً ورطة أما النساء.

Gwentin:

إذا كنت فً ورطة أمام النساء ،فسٌكون ذلك محرجاً .سوؾ أرتدي هذا اللباس.

(الطالب ٌتحدثون إلى بعضهم)
Gwentin:

ما األمر ٌا شباب؟

ثالث فتٌات:

مرحبا ً ٌا شباب!
قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
الفتاة :1

تبدو رائعا ً الٌوم.

Gwentin:

شكرا جزٌالً لكم.

Maureen:

وماذا عنً ٌا بنات ،أال أبدو رائعة؟

الفتاة :3

إن قمٌصك متعرٌا ً قلٌالً.

الفتاة :2

أجل ،ال أحب هذا أبداً.

Maureen:

لماذا؟

الفتاة :1

ال ٌتفق مع قواعد اللباس.

الفتاة :3

وضٌق جداً على رجلٌك.

Maureen:

(تتنهد) مهما ٌكن! علٌنا الذهب إلى الفصل اآلن.

Gwentin:

أجل ،ال نرٌد أن نتأخر .إلى اللقاء.

الفتٌات:

مع السالمة .استمتعوا بٌومكم.

---Ms. Va:

صباح الخٌر جمٌعاً.

Maureen:

صباح الخٌر أنسة فا.

Ms. Va:

كٌؾ حالكم هذا الصباح؟

 :Maureen and Gwentinنحن بخٌر.
Ms. Va:

مورٌن .ه لً أن أتحدث إلٌك للحظة؟

Maureen:

ؼوٌنتنٌ ،مكنك أن تذهب إلى صفك!

Gwentin:

أراكم الحقا ً ٌا جماعة.

Maureen:

لماذا ذهب ؼوٌنتن إلى الفصل الدراسً وعلً أن أبقى؟

Ms. Va:

مورٌن ،هل تعلمٌن ما تلبسٌن هذا الصباح؟

Maureen:

أجل .أال أبدو رائعة؟

Ms. Va:

أخشى أن لباسك مخالؾ لـقواعد السلوك.

Maureen:

كٌؾ ذلك؟

Ms. Va:

هذه البلوزة والسروال ٌعتبران مخالفة واضحة؟

Maureen:

لكننً أبدو رائعة.
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Ms. Va:

ٌجب أن تبدلً مالبسك بمالبس أخرى.

Maureen:

حسناً.

Ms. Va:

انتظري هنا .سأعود حاالً .....ها هً.

Maureen:

(تتنهد) لكن هذا قبٌح جداً!

Ms. Va:

إذن اتخذي قراراً أفضل فً المرة القادمة.

Maureen:

(تتنهد) حسنا ً ٌا آنسة فا.

المدرسة:

شكراً لك

---:Maureen

ً
ثانٌة( .تتنهد)
فً المرة القادمة سأتبع قواعد اللباس ألننً ال أرٌد أن أرتدي هذا اللباس القبٌح

قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
المقطع  :9تخريب الممتلكات
موقع الفٌدٌو :صالة العرض
الطالبٌ :ا آشلً!
Ashley:

مرحبا ٌا شباب ،ماذا تفعلون هنا؟

الطالب :1

نتسكع .وماذا عنك؟

Ashley:

أنا هنا للمشاركة فً المسرحٌة .ال أظن أن مسموح لكما بالتواجد هنا.

الطالب :1

حسناً .ولم ال؟

Ashley:

ألنه لٌس لدٌكما اإلذن بذلك .فأنتما ؼٌر مشاركٌن فً المسرحٌة.

الطالب :1

نحن طالب متقدمون ونفعل ما ٌحلو لنا.

Ashley:

ال ..ال ٌمكنكم ذلك.

الراوٌة

هل ترون المشكلة هنا؟

(ٌدخل مدرس)
الطالب:

مرحبا سٌد رولونػ ،كٌؾ حالك؟

Mr. Rolong:

جٌد .وكٌؾ أنتم ٌا شباب؟

الطالب:

نبلً بالء حسناً .جٌد.

Mr. Rolong:

ماذا تفعالن هنا؟

الطالب :1

فقط نتسكع.

Mr. Rolong:

فقط تتسكعان .دخلتم إلى هنا فقط للتسكع؟ هل أنتما مشاركان فً المسرحٌة؟

الطالب:

ال.

Mr. Rolong:

إذن نحن بحاجة للذهاب إلى مكتبً لنتحدث عن الموضوع.

الراوٌة:

إنه مخالؾ لقواعد السلوك أن ٌتواجد الطالب ضمن مرافق المدرسة بعد ساعات الدوام بدون إذن.

(خارج المدرسة)
الطالب:

ال تخبرونً بما علً فعله .فأنا طالب متقدم .وأفعل ما أرٌد.

Mr. Rolong:

هًٌٌ! ماذا تفعل؟ هذا تخرٌب للممتلكات وٌعتبر جرٌمة.

الطالب :1

ال ..إنه فنون.

الراوٌة

تخرٌب الممتلكات مخالؾ لـقواعد السلوكٌ .حق للمدرسة أن تتخذ إجراءات قانونٌة لتؽطٌة تكلفة األضرار.
قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
المقطع  :11األسلحة
موقع الفٌدٌو :موقؾ السٌارات/المدرسة
الطالب :1

أوه ..ال .لقد ترك أبً بندقٌته فً السٌارة.

الطالب :2

ماذا سنفعل؟

الطالب :1

فقط ال تخبري أحداً .دعً األمر ٌمر الٌوم ،حسناً؟

الطالب :2

هل أنت متأكد؟

الطالب :2

ال تخبري أحداً.

الطالب :1

حسناً.

(رواق المدرسة)
الطالب :2

آلٌسا ،أبً ترك بندقٌته فً سٌارة أخً.

Alyssa:

ٌا إلهً ،هل أخبرت أحداً باألمر؟

الطالب :2

ال .وعدت أال أفعل.

Alyssa:

علٌنا الذهاب إلى الفصل قبل أن نتأخر.

الطالب :2

حسناً.

(المكتب)
المدٌرة:

هل تعرفون أٌها الفتٌة لم استدعٌتكم إلى هنا الٌوم؟

الطالب :1

ال ..ال أعرؾ.

المدٌرة:

بلؽنً أن بحوزتكم سالحا ً فً السٌارة.

الطالب :1

من أخبرك بهذا؟

الطالب :2

أخبرت آلٌسا فقط ،ووعدت أال تخبر أحداً.

الطالب :1

(ٌتنهد)

المدٌرة:

بؽض النظر .إذا كان لدٌكم أسلحة فالتصرؾ السلٌم أن تخبروا أحد إدارًٌ المدارس .قد تواجهون عقوبة الطرد.

الطالب :1

كل ما فً األمر بندقٌة الصٌد الخاصة بوالدي .وقد تركها هناك صدفة.

الطالب :2

أجل ،إنها لٌست لنا .لقد نسٌها.

المدٌرة:

سوؾ أرسل الضابط دافٌس لتفتٌش السٌارة.

 Officer Davis:هل لدٌك ما تقوله قبل أن أذهب لتفتٌش سٌارتك؟
قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
الطالب :1

ال

 Officer Davis:جٌد.

قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
المقطع  :11أخطاء وعثرات
موقع الفٌدٌو :متنوع

(الموقع :فً السٌارة)
ال ٌمكنك االلتحاق بأي جامعة بهذه الدرجات.

األم:
الطالب :أمً
(ٌضحكان)
المدٌر:

اقطع!

(الموقع :ؼرفة الخزائن)
الطالب :حسناً ،حافظ على استقامة جذعكٌ .جب أن تكون جاداً فً ٌوم التمرٌن.
(ٌضحك)
الطالب :هذه جاد جداً.
(ٌضحك)
---الطالب :واآلن ،اخرج من هنا أٌها الرجل!
حسناٌ ،ا شباب ،حسناً ،فهمت الوضع.

Ryan:

(الموقع :فً الرواق)
المدٌر:

العد التنازلً 1 ،2 ،3

الطالب :1

هل أحضرت الوعاء؟

الطالب :2

أجل.

الجمٌع:

(ٌضحكون)

الطالب :2

هٌاٌ ،ا رجل!

(الموقع :فً الخارج)
المدٌر :ابدأ
قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
(الموقع :على خشبة المسرح)
المدٌر:

1 ،2 ،3

Maureen:

(تتنهد) فً المرة القادمة سوؾ ...فقط سوؾ( ...تضحك)

(الموقع :فً المكتب)
Mr. Carter:

جٌكٌ ،تعٌن علٌنا تفتٌش خزانتك.

األب:

عفواً سٌد كارتر .ماذا ٌجري هنا؟

Mr. Carter:

حسنا ً ٌا سٌدي وسٌدتً .لدٌنا ما ٌدفعنا لالعتقاد بأن ولدكم

األم:

آسفة ،سأتوقؾ .إنه ...أوووه!!

(الموقع :فً الفصل الدراسً)
المدٌر:

ابدأ

Dejah:

أنا آسفة أنسة رٌد .ال ٌنبؽً أن أستخدم هاتفً .آمل أن أتمكن من استرجاعه فً نهاٌة الٌوم.
.day

Ms. Red:

ٌسعدنً أنك فهمت الوضع .نعمٌ ،مكنك استرجاعه فً نهاٌة الٌوم .شكراً لك

الطالب :1

واو ..دٌجا....

المخرج :توقفوا
الطالب :1

...حسنا ً

المخرج :أسرع قلٌالً هناك.
Dejah:

إنها مثل ،واو دٌجا!

الجمٌع:

(ٌضحكون)

المخرج :أنت تبلٌن بال ًء حسناً!
----

Dejah:

أنا آسفة أنسة رٌد .ال ٌنبؽً أن أستخدم هاتفً .آمل أن أتمكن من استرجاعه فً نهاٌة الٌوم.

Ms. Red:

ٌسعدنً أنك فهمت األمر .شكراً لك .نعمٌ ،مكنك استرجاعه فً نهاٌة الٌوم.

Dejah:

شكراً
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قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
الطالب :1

واو دٌجا .لقد أبلٌت بال ًء حسناً!

الطالب :2

أجل ،تماماً.

Dejah:

ع َّم تتكلمٌن؟ ومن أنت؟ (ٌضحكون)

المخرج :حسناً .أٌن ذلك اللطؾ الذي تتحلٌن به؟
Dejah:

آسفةٌ( .ضحكون)

صوت خلؾ الكامٌرا.
Dejah:

نعم .أفعل ذلك عندما أضحك .آسفة.

صوت خلؾ الكامٌرا:
الجمٌع:

هل أطلقت صوتا ً كالشخٌر؟

(صوت شخٌر مثل الخنزٌر)

(ٌضحكون)

المخرج :حسناً ..جاهزون؟

(الموقع :فً الخارج ٌتناولون الشاي)
الطالب :2

إذا تسبب بمشكلة خارج المدرسة ٌمكن أن تطردي.

الطالب :1

أجل ..تعالً .خففً من لهفتك نحو هذا الصبً .ال نرٌد أن نتشاجر معك.

الطالب :2

ال ٌوجد صبً ٌستحق خوض مثل هذه المشكلة .إذا كنت ترؼبٌن فً الشجار ،اقصدي مكانا ً آخر واتركٌنا وشأننا .هٌا لنذهب

الطالب :1

إلى اللقاء.

Liz:

نسٌتم هواتفكم.

المخرج :دعونا نعٌد المشهد.
الجمٌع:

(ٌضحكون)

Liz:

حاولت .حاولت.

(الموقع :فً موقؾ السٌارات)
الطالب :1

أوه ..ال .لقد ترك ابً بندقٌته فً السٌارة.

الطالب :2

أوه ،كال ..ماذا سنفعل؟

الطالب :1

ال تخبري أحداً .دعً األمر ٌمر الٌوم ،حسناً؟

الطالب :2

هل أنت متأكد؟
قسم تعلم الطالب والمحاسبٌة ٌ -ونٌو  .2016نفذ المشروع بإشراؾ مكتب الخدمات الطالبٌة

قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة نص الفيديو الخاص بالمرحلة الثانوية
الطالب :1

نعم ..فقط ال تخبري أحداً.

الطالب :2

حسناً.

(ٌضحكون بٌنما ٌؽلقون صندوق السٌارة)
المخرج :اقطع! عثرات! حاولوا مرة أخرى! (ٌضحكون)

(الموقع :فً الكافتٌرٌا)
الطالب :2

كالٌ ..جب أن تدفع المدرسة التكلفة! إنه لٌس خطأي!

الطالب :1

آسؾ ،لكن المدرسة عملٌا لن تدفع تكلفة هذا ألنهم ؼٌر مسؤولٌن عنه .أنت أحضرت جهازك المحمول إلى المدرسة على مسؤولٌتك.
لكن ،ما أقصده ،األمر مرٌع لكن انظر إلى الجانب الجٌد .جبنة الناتشو مجاناً! ألٌس كذلك؟

الطالب :2

هذا مقزز.

الطالب :1

المزٌد لً.

الطالب :2

(ٌتنهد)

الفتٌات من الخلؾ :أوه! ٌا شباب...
المخرج :اقطع ،اقطع ،اقطع
الجمٌع:

(ٌضحكون)

---الطالب :2

هذا مقزز.

الطالب :1

المزٌد لً.

الفتٌات من الخلؾ :جبنة الناتشو!!
المخرج :واقطع! عمل رائع ٌا شباب.
---الطالب :1

أحضرت جهازك المحمول إلى المدرسة على مسؤولٌتك .لكن انظر إلى الجانب الجٌد من األمر .جبنة الناتشو مجاناً! ألٌس كذلك؟

الطالب :2

هذا مقزز.

الطالب :1

المزٌد لً.

الفتٌات من الخلؾ :جبنة الناتشو!!
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