قوانین محوطه ی مرکز اموزشی چارلز آی جونز
قوانین ذیل باالی تمام پروگرام های مرکز قابل اجرا میباشد
.1منع استفاده مواد مخدر (بشمول تنباکو):
استفاده از تمام انواع مشروبات الکولی  ،تنباکو  ،و انواع دیگر مواد مخدر در احاطه مرکز اموزشی جدا ممنوع میباشد .نقض
کننده این قانون شاید منجر به اخراج شدن یک شاگر گردد.
.2راننده گی موتر و پارک وسایط:
سرعت موتر در احاطه مرکز  5میل در ساعت است.
جواز پارکنگ وسایط ضروری است و قیمت جواز آن مبلغ  5دالر است (این مبلغ دوباره به شاگرد قابل پرداخت نیست)
بعد از پارک نمودن وسایط ت ان موتر تان را قفل نموده و تمام اشیای قیمتی تان را مخفی و یا باخود نگهدارید.
 .3غذا و نوشابه:
آوردن غذا در صنف ممنوع میباشد.
.4تلفون
در جریان صنف تلفون تان باید در حالت بی صدا (سایلنت) باشد.
استفاده و یا آوردن آالت شخصی تفریحی برای شنیدن در صنف ممنوع مبیاشد.
.5مراجعین و اطفال:
برای حفاظت و رفاه شاگردان ،تمام مراجعین که برای مالقات با یکی از پرسونل و یا یکی از شاگردان این مرکز تشریف
میاورند لطفا در نخست باید به دفتر معلومات به خاطر اخذ کارت مالقات مراجعه نمایند.
اطفال و کودکان زیر سن در محوطه مرکز اموزشی و صنوف ممنوع میباشد.

.6گشت و گذار بی مورد:
مرکز اموزشی (چارلز ای جونز) به هیچ فردی اجازه گشت و گذار بی مورد را در داخل و اطراف مرکز نمیدهد ،وقتی در
صنف درس خالص میشود و یا تعطیل باشد شاگردان باید مرکز اموزشی را ترک نمایند و نباید که در زینه ها بنشینند و یا در
چهار اطراف مرکز بی مورد قدم بزنند.
.7پالیسی فیصدی حاضری و یا اخراج:
توقع حاضری کم از کم  90فیصد میباشد  ،شاگردانیکه فیصدی حاضری اش از  90فیصد کمتر باشد شاید از حاضری اسم
ایشان حذف گردد و همچنان شاگردانیکه اکثرا ناوقت به صنف میایند و یا همیشه قبل از رخصتی از صنف بیرون میشوند نیز
شاید اسم شان از حاضری حذف گردد.
 .8نوع لباس پوشیدن:
شاگردان میتواند با لباس عادی معمول به صنوف خویش بیایند  ،بوت ها باید همیشه پوشیده شود  ،و لباس ها باید طوری باشد
که محرمات را بپوشان د  ،پوشیدن پتلون نیمه اویزان (سگینگ پینت) ممنوع میباشد ،اندازه دامن نباید دو اینچ باالتر از زانو
باشد و همچنان لباس هایی که پوشیده میشود نباید رسامی و یا شکل های داشته باشد که به دیگران در آن توهین باشد ،لباس
نباید عالیم داشته باشد که خالف اخالق مرکز اموزشی باشد  ،روی لباس عکسها و یا رسامی مواد مخدر  ،اسلحه  ،خشونت ،
باند ها  ،تصاویر عذیت کننده و یا الفاظ و یا نشانه های غیر اخالقی دیگر جدا ممنوع میباشد.
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.9روش و رفتار مناسب:
مزاحمت و یا اخالل در ساعات درسی شاید منجر به اخراج شاگرد گردد.
 .10تالشی:
برای مصونیت شاگردان ،مسولین مرکز تعلیمی و پولیس در وقت ضرورت نظر به قوانین نافذه پرس پال نموده میتواند ،
شاگردان و مراجعین در وقت ضرورت کارت هویت خویش را باید نشان دهند.
.11قوانین محوطه:
ناقضین و متخلفین قوانین شاید از مرکز تعلیمی اخراج گردد.
.12پیشنهادات:
اّپاینتمنت (یا گرفتن وقت مالقات های داکتر و یا دیگر) در صورت امکان قبل یا بعد از وقت درسی پیشنهاد میگردد.
.13شماره تلفون:
شماره تلفون فعال تان را به استاد خویش بدهید.

من این قوانین مرکز تعلیمی چارلز ای جونز را خوانده و برای دنبال کردن و عملی ساختن ان باالی خویش موافق ام

امضاء_________________________________

تاریخ_______________

نوت :در صورتیکه کدام سوال داشته باشید لطفا از استاد تان بپرسید  ،ما اینجا هستیم تا به شما کمک و همکاری
نماییم.
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