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النظام الداخلي للمدرسة الشعبية العليا و مدرسة الموسيقى في ڤلهامسهافن
1ـ التدخين و شرب الكحول  /المخدرات
شرب الكحول و تعاطي المخدرات ممنوع في المباني التابعة للمدرسة كذلك في الباحة الخارجية .كما و إن ّالتدخين في مبنى المدرسة
ممنوع منعا ً باتا ً  .يسمح للمدخنين التدخين عند المخارج  ،في األماكن المخصصة لذلك و رمي أعقاب السجائر في الحاويات الخاصة.
2ـ األسلحة
األسلحة النارية  ،كالغازية و المنبهة و المسيلة للدموع كما و أسلحة الضغط و التنبيه و سائر أنواع األسلحة و حتى المقلدة منها و كل
األدوات الخطيرة ممنوعة منعا ً باتاً.
 3ـ زيارة الطبيب
ينبغي عند الحاجة لزيارة الطبيب أخذ الموعد خارج دوام الدورات أو العمل .إذا كان البد من زيارة الطبيب خالل الدوام ،عليكم تبليغ
مدير المشروع أو المسؤول عن الدورة قبل الموعد و إحضار إفادة خطيّة بذلك.
4ـ قاعة التدريس/مطبخ اإلستراحة
كل مشتركة و مشترك مسؤول عن نظافة قاعة التدريس ،كما و المحافظة على نظافة و توضيب مطبخ اإلستراحة يومياً.
5ـ مغادرة مبنى المدرسة
مغادرة مبنى المدرسة و الباحة المحيطة غير مسموح خالل وقت التدريس و اإلستراحة،في حال المغادرة من دون تصريح خالل الدوام
يلغى الغطاء التأميني تلقائياً.
الجوال
6ـ
ّ
تشغيل الهواتف الخاصة خالل حصص التدريس ممنوع .
7ـ النفايات
كل مشتركة و مشترك مسؤول عن النظافة وعن رمي النفايات في األماكن المخصصة لذلك.
 8ـ الطعام و الشراب في غرف تكنلوجيا لمعلومات (الكمبيوتر)
الطعام و الشراب في غرف تكنلوجيا المعلومات ممنوع منعا ً باتاً.
9ـ إستخدام أنظمة تكنلوجيا المعلومات و إرسال الرسائل في الشبكة الخارجية
المشتركات و المشتركون ملزمون بالعمل و إستخدام البرامج الموضوعة من قبل المدرسة الشعبية العليا ،ومن غير المسموح تنزيل أي
برامج من أي مصدر كان.هذا يعني أيضاً،أن المشتركون مجبرون بعدم إستخدام أي حامل بيانات غير صادر عن المدرسة.عند المشاركة
في شبكات نقل البيانات يكون من الممكن و عبر العالم تبادل رسائل خاصة مع مستخدمين آخرين أو المشاركة في منتديات حوارية عامة،
لذا يتحمل مرسلو الرسائل الخارجية و اللتي يتم إرسالها من المدرسة ،المسؤولية الكاملة عن محتوى الرسائل المنشورة.
10ـ اإلنترنت /األلعاب
ألعاب اإلنترنت غير مسموحة خالل دوام العمل.
إستخدام اإلنترنت مسموح فقط للباحثين عن عمل أو للتحضير لمقابلة التقدم لوظيفة والتواصل في هذا اإلطار.
11ـ الصور  /الڤيديو
إلتقاط الصور و الڤيديو خالل اإلجراءات و الدورات تتم بعد التشاور و موافقة المشاركين و المحاضرين.
12ـ الحيوانات
يمنع و بشكل أساسي إصطحاب الحيوانات إلى المدرسة.
13ـ أمور أخرى
تتبع تعليمات مدير المشروع أو المحاضر.
يجب المحافظة على األثاث و كامل األشياء المتواجدة في مكان التدريس.
يجب تبليغ مدير المشروع أو المحاضرفي حال حدوث أي خطأ أو التعرض ألية مشكلة.
13.1ـ مهام المدرسة الشعبية العليا و مدرسة الموسيقى
المعلومات ،الشروط و كل جديد يخص المدرسة الشعبية العليا تجدونها تحت العنوان اإللكتروني التالي :
www.vhs-whv.de
13.1ـ األدب المتخصص
يتم تبليغ المشاركين بخصوص أي نشاط أدبي متوفر.

