مدونة قواعد السلوك في البرنامج

 إني ألتزم ،بموجب هذا ،بأن أخدم ُمثل السالال،م ،حارتمام الوقوا ااسالال،سالاللت ،حالتقدم اي تاالال،ما حايجتم،عي ،حالتو،حن الدحلي
كم ،ألتزم بأن أؤما حاجب،تي حأن أتامف ،سواء في رل،تي الو،مت أح الخ،صت ،متولل ً ،بقلم الكف،ءة حالنزاهت حالول،م حايستق،
حالوا،فت
 أتعهد بأن أتقلد بلوائح البرنامج ح واعده ح/أح بش الالالالالمح عقدا مون ،حبأن أبلي عر أا خما لتل اللوائح حالقواعد أح ش الالالالالمح
الوقد ،على أن يكون مفهوم ً ،أني أتمتع ،عند ل،مي بذل  ،ب،لوق في الوم،يت مر اينتق،م حفق ً ،لس الالالالل،س الالالالت البرنامج بش الالالالأن رم،يت

المبلغلر عر المخ،لف،ت
 أ ّم بأن ايمتل،زات حالواالالالالال،ن،ت التي يتمتع به ،الو،ملون في البرنامج ،إن حجدت ،إنم ،تُمنح لخدمت ماالالالالال،لح البرنامج حرده،
حهي ي توفلني مر التقلد ب،لقوانلر الموللت أح مر الوف،ء ب،يلتزام،ت الق،نونلت أح الم،للت الخ،صت
 أتوهد بأن أسالالالالالال،هم ،في ع، ،تي مع الو،مللر اآلخمير في البرنامج ،في بن،ء بلئت عمل متن،غمت تس الالالالالتند إلى ايرتمام حالتف،هم
المتب،مللر ،حارتمام التنوع ،حتتسم بخلوه ،مر المض،يقت أح إس،ءة استخدام السلطت كم ،سأتقلد ب سل،ست البرنامج ب شأن مك،فوت

المض،يق،ت حالتومش الجنسي حإس،ءة استوم ،السلطت


أتوهد ،في جملع جوانب تو،ملي مع الن،س الذير يومل البرنامج على مس الالالالال،عدتهم حالمجتمو،ت التي يولش الالالالالون فله ،،بأن أرتمم
رقو هم حكمامتهم ح س،متهم ،حبأن أراعي ارتل،ج،تهم ح شواغلهم المولنت ،حبأن أعمل متولل ً ،ب،لول،م حاإلن ا،ف كم ،أتوهد بأن
أتقلد بسل،ست البرنامج الخ،صت بتدابلم الوم،يت مر ايستغ ،حايعتداء الجنسللر



أتوهد بأن أسالالالتند في جملع تاالالالمف،تي إلى اام،نت حالاالالالدا حالول،م ح ه،رة اللد حأتوهد بأن أتقلد بسالالالل،سالالالت البرنامج لمك،فوت
التدللس حالفس،م حبأن أبلي عر أيت مم،رست أح مو،حلت تتو،رض مع هذه السل،ست أح يُش على نوو موقو بأنه ،تتو،رض موه،
 أتوهد بأن أؤما حاجب،تي المسالالملت حأصالالمف شالالنحني الخ،صالالت باالالورة تتجنب أا تضالال،رص في الماالاللوت ،سالالواء ك،ن فولل ً ،أح
ظ،همي ً ،أح موتم ،ً،أح ك،ن ينوكس باورة سلبلت على البرنامج كم ،أني لر أ بل أا تكميم شخاي أح حس،م أح جملل أح هديت
أح مك،فأة مر أيت ركومت أح أيت جهت خ،ص الت أح ع،مت أخمى خ،رجت عر البرنامج ،إي حفق م ،تسالالمح بن سالالل،سالالت البرنامج بشالالأن
الكشف عر الما،لح الم،للت حاانشطت الخ،رجلت حالجوائز الشمفلت حااحسمت حاإلكمامل،ت حالهداي ،حالمك،فآت ،عند اي تض،ء
حأتوهد ،في ر ،نشوء أا تض،رص في المالوت ،بأن أكشف عر ذل التض،رص أم،م المكتب الموني في البرنامج حأن أتو،حن
على رلن حاضو ً ،ناب علني ما،لح البرنامج حرده
بأي أسالالالالتخدم ،اغماض غلم مأذحن به ،،أيت مولوم،ت سالالالالميت يمكنني الواالالالالو علله ،أتن،ء ع ،تي مع البرنامجّ ،
 أتوهد ّ
حبأي
أكشف عر تل المولوم،ت اا شخص غلم مأذحن لن ب،ي ،ع علله ،،حفق ً ،لتوجلن البرنامج بشأن الكشف عر المولوم،ت
 إني أ بل ،بافتي ع،م ً،في البرنامج ،بأن أخضع للمس،ءلت حالمو،سبت ،عر جملع م ،أ وم بن مر أعم ، ،حكذل عم ،أتخذه مر
مارات حعم ،أمخل فلن مر التزام،ت في س الالالل،ا أمائي لمه،مي كم ،أتوهد بأن أس الالالتخدم أص الالالو البرنامج حممتلك،تن حمولوم،تن
حغلم ذل مر موارمه بون،يت حكف،ءة حفو،للت حنزاهت ،حلألغماض المأذحن به ،حرده ،،كم ،أ بل بأن أكون مس الالالالالنحيً عر رم،يت
موارم البرنامج الموجومة توت تامفي
 إني أ بل ،كدللل أسالالالالتمشالالالالد بن في جملع أعم،لي ،ب،لمب،مل حالقلم التي يجسالالالالده ،ملث،ا اامم المتودة ،أي حهي رقوا اإلنسالالالال،ن
ااسالال،سالاللت ،حالودالت ايجتم،علت ،حكمامت اإلنسالال،ن ح دره ،حارتمام المسالال،حاة في الوقوا بلر المج ،حالنسالال،ء حبلر اامم كبلمه،
حصغلمه،
 أتوهد بأن أس،هم في تنفلذ رس،لت البرنامج المتمثلت في توزيز اامر الغذائي حالومل على القض،ء على الجوع

