
 

  

 

 

 

 

TEACHER COUNSELOR 

 

 

 

 

 Follow up:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTION 1 

Re-teach appropriate 

behavior, minor 

documentation is 

needed in your record 

book with student’s sign. 

RE-DIRECT 

STUDENTS 

INTERVENTION 2 

Re-teach appropriate behavior 

& Verbal Reflection 

One to one discussion outside 

the class or during the break 

time or free period. Minor 

documentation is needed in 

your record book with 

student’s sign. 

INTERVENTION 3 

Written concern in student’s 

handbook and Contact Home. 

INTERVENTION 4 

Refer to Counselor with all 

the documented sheets and 

referral form. 

INTERVENTION 1 

Parents are notified of 

student being referred to 

Counseling. 

INTERVENTION 2 

Formal Behavioral Counseling 

session begins and reference to 

the Behavior Modification 

Centre [BMC] is assigned. 

INTERVENTION 3 

The student attends Behavior 

Modification Centre [BMC] for 

three consecutive days with 

reflection sheets and behavior 

contracts. 

INTERVENTION 4 

Session with Parent discussing 

the student concerns along with 

concerned teacher if needed.  

INTERVENTION 5 

Depending on the Parents 

meeting, referred students 

attends intensive counseling 

sessions with documented 

incident.   

If Behavior still continues 

despite of Teacher 

management, BMC & 

Counseling. Reference to SLT 

with parent & student- assign 

consequences according to 

BMC Policy 

Has the behavior 

been 

corrected??? 



 

  

 

 

 

 

 األخصائية االجتماعية الـمـعــلــم

 

 

 

 

 اتــبــع اآلتــي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـتـصـرف 1

إعادة تعليم الطالب السلوك 

المناسب اتباعه وهناك حاجة 

لتوفيرمستندات معك في 

السجل الخاص بك مع توقيع 

.الطالب على هذا   

 إعادة توجيه الطالب 

 الـتـصـرف 2

إعادة تدريس السلوك المناسب 

 وانعكاس هذا على أفعاله .

التناقش مع الطالب خارج الصف في 

و وهناك وقت الراحة أو وقت الفراغ 

حاجة لتوفيرمستندات معك في السجل 

الخاص بك مع توقيع الطالب على 

 .هذا. 

 الـتـصـرف 3

الكتابة في المفكرة اليومية للطالب و 

 االتصال بولي األمر العالمه .

 الـتـصـرف 4

تحويل الطالب مع المستندات المتوفرة 

صائية االجتماعية لدى المعلم لالخ  

 الـتصرف  1

يتم اخطار أولياء األمور الذين 

 تم تحويل أبنائهم لألخصائية

 الـتـصـرف 2

تبدأ الجلسات الرسمية لإلرشاء السلوكي 

 بالرجوع إلى مركز تعديل السلوك 

 الـتــصــرف 3

يحضر الطالب إلى مكتب االخصائية 

االجتماعية لمدة ثالثة أيام على التوالي 

مع األوراق الالزمة باالضافة إلى عقد 

 االتفاق مع االخصائية .

 الـتـصـرف 4

اجتماع مع ولي األمر لمناقشة ما يهم 

استدعاء المعلم  الطالب و من الممكن

  .المسؤول إذا لزم األمر .

 الـتـصـرف 5

اعتمادا على االجتماع مع ولي األمر 

وبالرجوع إلى حضور الطلبة جلسات مكثفة 

 مع االخصائية مع وجود مستندات الحالة 

إذا استمر الطالب في سلوكه 

بالرغم من إدارة المعلم و 

االخصائية االجتماعية و جلسات 

االستشارة يرجع األمر إلى 

الهيئة التعليمية و ولي األمر 

فيطبق عليه العقاب حسب 

سياسة المركز االجتماعي 

 االستشاري 

هـل تـم تـعـديل 

 سلـوك الطالب !!!!


