
 

Misconduct and Behavior Management Procedure. 

Updated: 01.09.2018 

 اجراءات ضبط السلوك السيء للطلبة

Policy: Any disciplinary action used to address student misconduct should be firm, consistent, 

clear and in compliance with the relevant ADEK and UAE laws, policies and guidelines. 

السیاسة المتبعة : أي إجراء تأدیبي یتم استخدامھ لمعالجة سوء السلوك عند الطالب یجب  أن یكون حازما، وثابت و واضح 

 وبما یتفق مع قوانین دولة االمارات العربیھ المتحدة  والسیاسات والمبادئ التوجیھیة لمجلس أبوظبي للتعلیم .

The disciplinary action shall also be in accordance with the nature of the negative behavior and 

the level of offense that is associated with the behavior. 

 یجب أن یكون االجراء التأدیبي متفقا ایضا مع طبیعة السلوك السيء ودرجة االساءة . 

School staff will ensure that students are given appropriate opportunities to act positively before 

progressing to disciplinary action 

یجب أن یضمن العاملین في المدرسة اعطاء الطالب الفرص المناسبة والكافیة  للتصرف بشكل إیجابي قبل التقدم الي إجراءات 

 تأدیبیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Levels of Misconduct 

سوء السلوك مستویات  

Level 1: Behavior that causes disruption of teaching and learning 

  المستوى االول:  السلوك الذي یؤدي الى عرقلة التعلیم والتعلم

1- Tardiness (lateness/unpunctuality).  التأخیر ( التأخر وعدم الدقة في المواعید ) 

2- Unexplained absences.   الغیر مبررالغیاب   

3- Not bringing the necessary books and equipment to class.       

 عدم احضار الكتب والمواد االزم احضارھا الى الصف   

4- Incorrect school uniform (including sports uniforms).   عدم االلتزام بالزي المدرسي( متضمنا الزي
 ( الریاضي

5- Disruptive behaviour in classrooms and in the school. السلوك المخل بالنظام في الصفوف وفي المدرسة 

6- Breaking the school rules including in classrooms, hallways, playgrounds and buses 

   خرق قوانین المدرسة في الصفوف والممرات والباحات والباصات .

7- Defying orders from the school management and staff. تحدي اوامر ادارة المدرسة والمدرسین  

8- Mocking others.  السخریة من االخرین 

9- Disruptive behaviour on the school buses (e.g. vandalizing bus seats,)  السلوم المخل بالنظام في
 (الحافالت المدرسیة ( مثل: تخریب كراسي الحافلة

10. Make up. الماكیاج یرتدي  

Level 2: Behavior that causes greater disruption of teaching and learning than what is 
described in level one behavior. This level covers student behaviors that may lead to 
physical and mental harm to another person or may lead to property damage. 

المستوى الثاني : السلوك الذي یعطل ویعرقل العملیة التعلیمھ بشكل اكبر مما تم وصفھ في الدرجة االولى . ھذا المستوى 
  .یتضمن السلوك الذي یمكن ان یؤدي الى اآلیذاء الجسدي والعقلي لالخرین أو تخریب الممتلكات

1. Skipping classes or School.  المدرسة الھرب من الحصص أو  

2. Sneaking into School after school hours without the presence of supervisors.  

 . التسلل الى المدرسة بعد ساعات الدوام دون وجود احد المشرفین



3. Using abusive or inappropriate language toward peers and/or teachers. 

ع الطالب أو المدرسیناستخدام لغة بذیئة أو غیر مناسبة م . 

 4. Fighting with other students and/or bullying them.  

 الشجار مع الطالب والتنمر على االخرین

5. Theft.  السرقة 

6. Vandalizing School property or the property of others. (e.g: tables, computers, books)   

الكتب -الحواسیب -ت االخرین ( مثل: الطاوالتتخریب ممتلكات المدرسة أو ممتلكا  ) 

7. Using cell phones during School time without the School administration’s permission. 

 استخدام الھواتف المحمولة خالل ساعات الدوام المدرسي بدون إذن االدارة المدرسیة

8. Possessing or viewing pornographic or other inappropriate material.  

 امتالك أو عرض اي مواد غیر مناسبة أو إباحیة

9. Cheating in exams or assignments.  

 الغش في االمتحانات أو الواجبات

10. Providing false documents (e.g. forging Parents’/Guardians’ signatures).  

 ( التزوید بمعلومات أو ملفات مزیفة ( مثل: تزویر توقیع ولي االمر

11. Misuse or abuse of the School’s IT systems. 

 سوء استخدام او تخریب  أنظمة تقنیة المعلومات في المدرسة

Level 3: Behavior that endangers or otherwise threatens the safety of fellow students, 
school staff and/or other people. Behaviors in Level 3 are, at times, also violations of UAE 
Laws. 

المستوى الثالث:  السلوك الذي یعرض للخطر أو یھدد سالمة الطالب االخرین او العاملین في المدرسة او اي شخص اخر. 
لة االمارات العربیھ المتحدةالسلوك في المستوى الثالث ھو ایضا خرق لقوانین دو . 

1-Assaulting Teaching Faculty members, staff or members of the local community.  

   .التھجم أو االعتداء على أحد أفراد المدرسة أو العاملین أو المجتمع المحلي

2- Distributing (or participating in the distribution of) pornographic material.  

 توزیع ( أو المشاركة بتوزیع) اي مادة إباحیة



3- Willful damage to, or destruction of, School and personal property. 

 التخریب المتعمد لممتلكات المدرسة او االخرین

 4- Possessing or selling weapons or explosives. 

  امتالك أو بیع األسلحھ أو المتفجرات

5- Using or promoting illegal drugs or substances in violation of public order and morals.  

 استخدام أو الترویج للعقاقیر الغیر قانونیھ أو المواد التي تؤدي الى انتھاك التوازن العام و االخالق

6- Exchanging any inappropriate materials, such as letters or photos. 

 تبادل اي مواد غیر مناسبة مثل الرسائل والصور

 7- Committing major actions contradictory to public morals such as sexual 

   ارتكاب أفعال مخلة ومناقضة  باالخالق العامة مثل الجنس

 

 

Disciplinary Action for Misconduct 

 االجراءات التأدیبیة الساءة السلوك

Student misconduct shall be dealt with as follows: یجب التعامل مع اساءة السلوك عند الطالب كما یلي :  

For Level 1 Misconduct: 

The teacher provides a verbal recognition of the misbehavior, then he/she takes note of the 
incident in a student report which available at floor supervisors' desk; after that, he/she provides 
a verbal reminder of proper conduct. Teachers are not allowed to remove students from the 
classroom for level 1 misconduct. Students can be removed from the class if they continue the 
misbehavior after two verbal warnings, and social workers conference.  

لسوء السلوك من المستوى االول :  یقوم المعلم بالتصریح الشفوي عن سوء السلوك داخل الصف. ثم یقوم بكتابة الحادثة بتقریر 
الجید . ال یسمح للمعلمون باخراج الطالب الطالب الموجود عند مشرفین االقسام , ویقوم المعلم بالتذكیر الشفھي للطالب بالسلوك 

المسئ للسلوك من الصف اذا كانت االساءة من المستوى االول. یتم اخراج الطالب خارج الصف اذا تابع االساءة بعد اعطاءه 
  تحذیرین شفھیین ومقابلة االخصائیة االجتماعیة

1-Students get two verbal warning. ناعطاء الطالب تنبیھین شفویی   

2- In case continuation of misconduct teacher should report the student to social worker.  

 إذا تابع الطالب اساءة السلوك یقوم المعلم بارسال الطالب الى االخصائي االجتماعي



3.- Social worker held correction and conference with student.  

اعي بمقابلة الطالب والتحدث معھیقوم االخصائي االجتم  

4- Call for parents' conference. The School should inform Parents/Guardians by letter and hold a 
meeting or a series of meetings with them to agree to a reasonable joint home-School strategy. 
Parents/Guardians shall be required, at this stage, to sign an undertaking to support the agreed 
strategy.    االتصال بولي أمر الطالب ز یجب أن تقوم المدرسة بإعالم ولي االمر عن طریق رسالة وعقد اجتماع مع سلسة

ي ھذه المرحلة توقیع تعھد بالمتابعھ اجتماعات معھم للموافقة على استراتیجیھ ربط المنزل بالمدرسة . یطلب من أولیاء األمور ف
  .ودعم ھذه االستراتیجیھ

5-The student continues to behave unacceptably gets 1 hour detention on after school. The 
students will be held in the classroom under the supervisor of a teacher. It should not contain 
more/extra school work. During detention the student will not use any school facilities such as 
bus and pool. Parents are responsible for transportation.  

الطالب الذي یستمر باالساءة في السلوك بصورة غیر مقبولة یعاقب بالحجز ساعة بعد المدرسة یوم الخمیس. یبقى الطالب في 
لصف باشراف المعلم. یمنع اعطاء الطالب عمل دراسي اضافي حسب سیاسة مجلس أبوظبي للتعلیم. خالل الحجز ال یستخدم ا

 .الطالب اي من تسھیالت المدرسة مثل الباص أو المسبح. توصیل الطالب تكون مسؤولیة ولي أمره

6. The student continues to behave unacceptably gets one day suspension.  

  الطالب الذي یستمر بالتصرف بشكل غیر مقبول یتم فصلھ لمدة یوم واحد

7. Suspension (up to 5 days). It shall issue to the student and his or her Parent/Guardian a final 
warning. School Disciplinary Committee decides the duration of suspension.  

أیام) یؤكد للطالب وألولیاء أمره التنبیھ النھائي. یتم تحدید مدة الفصل عن طریق لجنة المدرسة التأدیبیة 5لغایة  الفصل (    

8. Final stage is disciplinary transfer/expulsion; If the student fails to modify his or her behavior 
in accordance with the requirements of the School policy, the School may apply to the ADEC to 
transfer the student to another School or to permanently exclude the student concerned. In 
making an application to the ADEC, the School shall include evidence that all these stages have 
been followed.  

مرحلة األخیرة ھي النقل أو الطرد التأدیبي . إذا فشل الطالب بتعدیل سلوكھ حسب متطلبات سیاسة المدرسة , تقوم المدرسة ال
بالتقدم لمجلس أبوظبي للتعلیم بنقل الطالب الى مدرسة أخرى أو اقصاء الطالب المعني بشكل دائم.  لتقدیم طلب الى مجلس 

ة األدلة بأن جمیع ھذه التدابیر قد تم اتخاذھا بحق الطالبأبوظبي للتعلیم یجب أن تقدم المدرس . 

For Level 2 Misconduct,  الساءة السلوك من المستوى الثاني 

1. The teacher may isolate the student from the group by sending him to section supervisor.  

a. قسم المشرف یقوم المعلم بعزل الطالب عن مجموعتھ بارسالھ الى . 

2. Communicate with students about the possible consequence of his behavior. 



a. التحدث مع الطالب واعالمھ بالعقوبات المحتملة لسلوكھ. 

3. The teacher completes the disciplinary report. Social worker sent a letter parents to 
explain the consequence of repeating the same/similar action.  

a.  یتابع المعلم التقریر التادیبي . یرسل اإلخصائي االجتماعي رسالة ألولیاء أمر الطالب واعالمھم بعواقب اعادة
 . السلوك مرة اخرى

4.The student continues to behave unacceptably gets 1 hour detention on Thursday after school. 
The students will be held in the classroom under the supervision of a teacher. It should not 
contain more school work as it banned in ADEK policy. During detention the student will not 
use any school facilities such as bus. Parents are responsible for transportation. 

الطالب الذي یستمر بالسلوك الغیر مقبول یعاقب بالحجز باحد فصول المدرسة لمدة ساعة كاملة عند نھایة الدوام من یوم 
حجز االستاذ المرافق كما یمنع على الطالب استخدام اي من تسھیالت المدرسة(مثل الحافلة المدرسیة) الخمیس و یشرف على ال

الطالب  مسؤول عن المواصالت في ذلك الیومو یكون ولي امر    

5. Third times the student gets one day suspension. 

  . في المرة الثالثة یعاقب الطالب بالفصل لمدة یوم واحد

6. Forth times up to five days suspension. It shall issue to the student and his or her 
Parent/Guardian a final warning. School Disciplinary Committee decides the duration of 
suspension 

في المرة الرابعة یعاقب الطالب بالفصل لمدة خمسة ایام. و سیتم ابالغ الطالب و ولي االمر باالنذار النھائي . ویتم تحدید مدة 
 .  . الفصل من قبل لجنة المدرسة التادیبیة

7. Final stage is disciplinary transfer/expulsion; If the student fails to modify his or her behavior 
in accordance with the requirements of the School policy, the school may apply to the ADEK to 
transfer the student to another school or to permanently exclude the student concerned. In 
making an application to the ADEK, the school shall include evidence that all these stages have 
been followed.  

المرحلة األخیرة ھي النقل أو الطرد التأدیبي . إذا فشل الطالب بتعدیل سلوكھ حسب متطلبات سیاسة المدرسة , تقوم المدرسة  
أبوظبي للتعلیم بنقل الطالب الى مدرسة أخرى أو اقصاء الطالب المعني بشكل دائم.  لتقدیم طلب الى مجلس بالتقدم لمجلس 

 .أبوظبي للتعلیم یجب أن تقدم المدرسة األدلة بأن جمیع ھذه التدابیر قد تم اتخاذھا بحق الطالب

For Level 3 Misconduct,  إساءة السلوك من المستوى الثالث 

1. The teacher provides a verbal recognition of the misbehavior and records the incident in a 
student report; in addition, the student is sent to the Social Worker’s Office for behavior 
management and parents are contacted.  



جل الحادثة في سجل الطالب كما و یرسل الطالب الى مكتب االخصائي یقوم المعلم باعالم الطالب باساءة السلوك و یس
  . االجتماعي لضبط السلوك و یتم اعالم ولي االمر بذلك

2- Next, the student is sent home for the day and a written warning is sent home and has to be 
signed by the Parents/Guardians.  

لى المنزل بقیة الیوم مع انذار كتابي لتوقیعھ من ولي االمریرسل الطالب ا   .  

3-Third the student gets up to five days suspension. It shall issue to the student and his or her 
Parent/Guardian a final warning. (School Disciplinary Committee decides the duration of 
suspension)   

أیام) یؤكد للطالب وألولیاء أمره التنبیھ النھائي. یتم تحدید مدة الفصل عن طریق لجنة المدرسة التأدیبیة 5الفصل ( لغایة     

4-Final stage is disciplinary transfer/expulsion; If the student fails to modify his or her behavior 
in accordance with the requirements of the school policy, the school may apply to the 
ADEK/MOE to transfer the student to another school or to permanently exclude the student 
concerned. In making an application to the ADEK, the school shall include evidence that all 
these stages have been followed. 

المرحلة األخیرة ھي النقل أو الطرد التأدیبي . إذا فشل الطالب بتعدیل سلوكھ حسب متطلبات سیاسة المدرسة , تقوم المدرسة 
بالتقدم لمجلس أبوظبي للتعلیم بنقل الطالب الى مدرسة أخرى أو اقصاء الطالب المعني بشكل دائم.  لتقدیم طلب الى مجلس 

ن تقدم المدرسة األدلة بأن جمیع ھذه التدابیر قد تم اتخاذھا بحق الطالبأبوظبي للتعلیم یجب أ  

Banned Disciplinary Action:   التأدیبي العمل حظر  

• All form of physical punishment جمیع اشكال العقوبات الجسدیة         

• Lowering grades or threatening to do    بفعل ذلكتخفیض الدرجات أو التھدید . 

• Removing students outside of school without following school based procedures for 
sending students outside. إخراج الطالب خارج المدرسة دون اتباع اجراءات المدرسة بارسال الطالب خارجا 

• Punishing group of students for individual misconduct موعة من الطالب بسبب اساءة عقوبة مج
 سلوك فردیة

• Imposing more school work  فرض المزید من االعمال المدرسیة 

• Mocking and insulting students in private and public   السخریة أو إھانة الطالب في العلن أو على
 انفراد

• Deprived the students by using toilet facilities or meals  حرمان الطالب من استخدا الحمامات أو
  الوجبات

 



 

Students with Special Educational Needs  الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة 

• Students with special education needs are required to follow the same rules and conduct as 
other students. However, any disciplinary action for a student with special education needs must 
consider the nature of the student’s special education needs and the Individual Education Plan for 
that student. 

وعلى اي حال اي اجراء یطلب من الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة االلتزام بنفس القوانین والسلوك الجید كما االخرین. 
 تأدیبي بحق الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة یجب أن یأخذ بعین االعتبار طبیعة الطالب والخطة التعلیمیھ الفردیھ

 • Students with special education needs must not be subject to more severe consequences than 
those imposed on the rest of the students, for comparable violations.  

بقیة الطالب عند  یجب أال یتم تعریض الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة لعقوبات حادة أو أكثر حدة من تلك المفروضة على
  ارتكاب انتھاكات مماثلة

 


