مدرسة لطيفة االبتدائية للبنات
سياسة التدقيق
مدرسة لطيفة للبنات هي مدرسة محلية للمواطنات المسلمات مما يدفعنا إلى إتباع سياسة التدقيق لجميع المواد التعليمية.
يقوم جميع أعضاء هيئة التعليم باإلجراءات المذكورة أدناه من أجل ضمان عدم مواجهة التلميذات ألي مادة تسيء إلى ديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
على جميع الموظفين تطبيق هذه السياسة في كافة األوقات.
يتم تدقيق جميع النصوص قبل استخدام المادة ويتم إرسال النصوص الغير مالئمة إلى منسقة المادة.
لمزيد من االستفسارات ،يمكن الرجوع إلى منسقة المادة أوالً ،والتي تقوم بدورها بالرجوع إلى رئيسة المرحلة االبتدائية إذا لزم األمر.

إرشادات التدقيق
قبل استخدام أي موارد تعليمية في الفصل الدراسي مع التلميذات ال بد من تدقيقها أوالً ،بحيث يجب إزالة أي مادة غير مناسبة للتلميذات  .وتشمل هذه الموارد التعليمية الكتب ،والمواد المكتوبة ،وأشرطة الفيديو،
واألقراص المدمجة ،واألشرطة الصوتية ،ومواقع االنترنت والصور وغيرها...

العبارات المهينة
ال يسمح بإبقاء العبارات المسيئة مثل كلمة ’تباً!‘
في الدين
ال يجوز إبقاء أية إشارات مسيئة إلى اهلل سبحانه أو أية تساؤالت حول قدرة اهلل سبحانه وتعالى.
يجوز استخدام أي إشارات تدل على الدين/اآللهة في سياقات تاريخية (مثل يونان القديمة ومصر)
ال يجوز استخدام أي رموز يهودية (كالنجم المسدس)
يسمح بقراءة الكتب الحقيقية المتصلة بالدين اإلسالمي .ويجب أن يتم تدقيق الكتب االنجليزية ذات الصلة بالدين اإلسالمي من قبل معلمات التربية االسالمية.
يمنع استخدام الرسوم التصويرية التي تمثل األنبياء الـ 25أو المالئكة أو الشياطين( .أنظر البيان لالطالع على أسماء األنبياء عليهم السالم.
يسمح باستخدام اإلشارات المحايدة ألماكن العبادة في الموضوعات الخيالية.
يسمح باستخدام اإلشارات التي تدل على أديان أخرى ومعتقدات خرافية من فعل الخيال شرط أن ال تتم مقارنتها مع اإلسالم.
في السياسة
إسرائيل غير معترف بها ،ويجب حذفها بالكامل.
يجب تجنب المراجع السياسية الحالية.
عدم وجود أي إشارات معادية للعرب أو لإلسالم المتداولة تاريخياً والتي يجب التعامل معها بمنتهى الحساسية.
في العالقات
ال يجوز استخدام أي إشارات صريحة حول العالقات الجنسية أو غير المشروعة دينياً واجتماعياً (األمهات غير المتزوجات أو األمهات مع أصدقائهن أو اآلباء مع صديقاتهن أو الشذوذ الجنسي).
يسمح باإلشارة إلى الطالق ولكن ال يسمح باإلشارة إلى العالقات الغير مشروعة.
في الطعام والشراب
يحظر اإلشارة إلى الكحول
يحظر اإلشارة إلى آكلي لحم الخنزير/حيوان الخنزير.
يسمح اإلشارة إلى آكلي لحم الخنزير من الحيوانات.
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في الصور المتحركة

األطفال:
يسمح بالصور التي تُظهر الطفل عارياً أو طفل في صورة الرضاعة الطبيعية.
يجب أن يكون الطفل مرتدياً الفوطة الواقية على أقله.
الفتيان:
يسمح بظهور الجزء العلوي من جسد الفتى شرط أن يكون مغطىً من السرّة حتى أعلى الركبتين.
في سياق السباحة ،يسمح بظهورهم في السراويل الشرعية ،في حين تمنع السراويل القصيرة جداً والضيقة.
الفتيات:
على الفتاة ارتداء ما يغطي من الكتف حتى الركبة.
يمكن لليدين والجزء السفلي من القدمين أن يكونا ظاهرين.
في سياق السباحة ،يسمح بثوب سباحة بال أكمام ،ولكن يجب أن يغطي أعلى القدمين .ال يسمح بظهورهن في لباس سباحة من قطعتين غير محتشم.
الرجال:
يجب أن يغطى عند الرجال من السرّة حتى القدم.
في سياق السباحة ،يسمح بارتداء السراويل الشرعية ،في حين يمنع السراويل القصيرة جداً والضيقة.
النساء:
يجب أن يكن محتشمات من الكتف حتى الركبة ،بما في ذلك أعلى اليدين.
في سياق السباحة ،يجب أن يغطي اللباس القسم العلوي من اليدين والرجلين .وال يسمح بلباس سباحة من قطعتين غير محتشم.

في الصور الفوتوغرافية

األطفال:
يسمح بالصور التي تُظهر الطفل عارياً أو طفل في صورة الرضاعة الطبيعية.
يجب أن يكون الطفل مرتدياً الفوطة الواقية على أقله.
الفتيان:
يسمح بظهور الجزء العلوي من جسد الفتى شرط أن يكون مغطىً من السرّة حتى أعلى الركبتين.
في سياق السباحة ،يسمح بظهورهم في السراويل الشرعية ،في حين تمنع السراويل القصيرة جداً والضيقة.
الفتيات:
على الفتاة ارتداء ما يغطي من الكتف حتى الركبة.
يمكن لليدين والجزء السفلي من القدمين أن يكونا ظاهرين.
في سياق السباحة ،يسمح بثوب سباحة بال أكمام ،ولكن يجب أن يغطي أعلى القدمين .ال يسمح بظهورهن في لباس سباحة من قطعتين غير محتشم.
الرجال:
يجب أن يغطى عند الرجال من السرّة حتى القدم.
في سياق السباحة ،يسمح بارتداء السراويل الشرعية ،في حين يمنع السراويل القصيرة جداً والضيقة.
النساء:
يجب أن يكن محتشمات من الكتف حتى الركبة ،بما في ذلك أعلى اليدين.
في سياق السباحة ،يجب أن يغطي اللباس القسم العلوي من اليدين والرجلين .وال يسمح بلباس سباحة من قطعتين غير محتشم.

في القبل

ال يسمح بظهور أشخاص يتبادلون القبل.
يسمح بأن يقبل األشخاص حيواناتهم.
يسمح التقبيل في سياق الصور المتحركة ،والقصص الخرافية والخيالية إال أن القبل الفموية مرفوضة.

في الحب
ال يسمح باإلشارة إلى الحب والعالقات قبل الزواج.
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