
إقرار ُكتیّب دلیل الطالب

والتوقعات.القواعدجمیعوفھمتالطالبدلیلُكتیّبقرأتلقداألمر.الطالب/وليدلیلُكتیّبمننسخةتلقیتلقد
أوافق على أن أكون مسؤوالً عن اتباع جمیع قواعد وتوقعات المدرسة وأفھم عواقب عدم اتباع المتطلبات.

علىمتاًحااصدارأحدثفيالُكتیّبھذاسیكونإنذار.سابقدونالعامخاللتعدیلھیتمقدالطالبدلیلُكتیّبأنأفھم
اإلدارةستقومتغییر.أيتنفیذعندالطالبجمیععلىوینطبق)www.dist126.org(التعلیمیةالمنطقةموقع

بإخطار جمیع أولیاء األمور والطالب كتابیًا، حیثما أمكن، بأي تغییرات في ھذا الُكتیّب في أقرب وقت ممكن عملیًا.

اسم الطالب: ___________________________________________

التاریختوقیع الطالب

التاریختوقیع ولي األمر
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Alsip, Hazelgreen & Oak Lawn
District 126

ألسب، ھیزل جرین وأوكالن
126التعلیمیةالمنطقة

ُكتیّب دلیل الطالب
م2022–م2021

"حیث األطفال أوالً"

ھذا الكتیب یخص:

االسم:

الصف: ______________________
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7المدرسةفيالحیوانات
33واالنصرافالوصولإجراءات

28الریاضیةوالسلوكیاتالقواعد
8الحضور

24والمضایقةوالتخویفالتنمر
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17الصلةذاتالخدماتسجالت
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7المدرسةفيالمتطوعین
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32الجنسیةالثقافةتعلیمات
25معاملةوسوءواالعتداءاتالجنسيالتعدي
17االجتماعيالعمل
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8والصوتیةالمرئیةالمراقبةأنظمة
6الزوار
32والسالمةالصّحةسیاسة
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معلومات عامة عن المدرسة

للعامةویمكنالمدرسة.إجراءاتلكلشامًالبیاناًیعدوالالمدرسة،فيوالتوقّعاتالقواعدعنملخًصاالكتیّبھذایعد
منأو)www.dist126.org(التعلیمیةالمنطقةموقعمناإلدارةمجلسعنوالصادرالشاملالسیاساتدلیلقراءة

.11900Sفيالواقع126التعلیمیةللمنطقةاإلداريالمركز Kostner Avenue
یشرف مجلس اإلدارة على المنطقة التعلیمیة، ومنتخب من قبل المجتمع المحلي. أعضاء مجلس المدرسة الحالیین ھم:

Marigrace(سنوكسسینوتماریجریسالسیدة Sinnott-Snooks،(رئیس
Joe(التشیكاجوالسید LaChica،(الرئیسنائب

Lori(بیرسلوريالسیدة Pierce،(األمین
Brian(ماكلولینبریانالسید McLaughlin،(عضو
Kimberley(باورزكیمبرليالسیدة Powers،(عضو
Therese(زاكرتیریزالسیدة Zaker،(سكرتیر
Harry(تانیھیلھاريالسید Tannehill،(عضو

وقام مجلس اإلدارة في المدرسة بتعیین الفریق اإلداري التالي للعمل وإدارة المدرسة:
DISTRICT(التعلیمیةالمنطقةمكتب OFFICE)1900 S. Kostner Avenue 0490-631-708
Craig(جولنيكریجالسید Gwaltney،(العامالمشرف
Steven(جریسستیفنالسید Gress،(والعملیاتالمالیةللشؤونالعامالمشرفمساعد

Lori(كونوليلوريالسیدة Connolly(،والتعلمالتدریسمدیرة
Claudia(بیرالتاكلودیاالسیدة Peralta،(اللغةثنائيبرنامجمنسقة
Robert(كوندونروبرتالسید Condon،(الخاصةالتربیةمدیر

Gina(فیسكجیناالسیدة Fiske،(الطالبدعممنسقة
Brian(نیفیرابریانالسید Nievera،(النقلاجراءاتمنسق

Ms. JoAnn Potsic, Chief of Maintenance

مركز التعلیم المبرك
)EARLY CHILDHOOD CENTER(12250S. Orchard Avenue0490-631-708

Gina(فیسكيجیناالسیدة Fiske،(المبكرةالطفولةمنسق

مدرسة ھیزیل جرین
)HAZELGREEN SCHOOL(11751S. Lawler Avenue5351-371-708

Leah(میسونھمفريلیاالسیدة Humphrey-Mason،(المدرسةمدیر

مدرسة لین االبتدائیة
)LANE ELEMENTARY(4600W. 123rd St.0720-371-708

Patti(إیغانباتياآلنسة Egan،(المدرسةمدیر

مدرسة ستوني كریك
)STONY CREEK SCHOOL(11700S. Kolin Avenue0220-371-708

Nicole(یغیتنیكولاآلنسة Leggett،(المدرسةمدیر
Jennifer(ساتیرنوسجینیفرالسیدة Saternus،(المدرسةمدیرمساعد

مدرسة بیریري االعدادیة
)PRAIRIE J. HIGH SCHOOL(11910S. Kostner Avenue3080-371-708

Maureen(بولمایرمورینالسیدة Paulmeyer،(المدرسةمدیر
Brian(نیفیرابراینالسید Nievera،(المدرسةمدیرمساعد
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126التعلیمیةالمنطقةفيالخاصةالمھمةببان

تقضي مھمتنا بتخریج طالب مسؤولین وأصحاب ثقة ذاتیة، یكونوا جاھزین لمواجھة تحدیات المرحلة الثانویة وما
بعدھا من خالل نظام تعلیم ُمخّصص یوفّر أساس أكادیمی سلیم وتعزیز التنمیة االجتماعیة والعاطفیة والبدنیة في بیئة

آمنة وداعمة.
الزوار

المكتبإلىفوًراوالتوّجھاألمامیةالمبنىبوابةمنالدخولاإلخوة،أوالوالدینذلكفيبماالزوار،جمیعمنیطلب
الرئیسي. یجب على الزّوار التعریف بأنفسھم وإخطار العاملین في المكتب عن سبب زیارتھم المدرسة.

یریدونالذيالمكانأوالصفوتحدیدالوصولووقتالزیارةوتاریخأسمائھموكتابةالتوقیعالزّوارعلىیجب
إلىفوًراالتوّجھالزّوارعلىیجباضح.بشكلوتعلیقھازائربصفةتعریفیةبطاقةأخذالزّوارعلىیجبزیارتھ.

وجھتھم بطریقة ھادئة. یجب على جمیع الزّوار العودة إلى المكتب الرئیسي والتوقیع قبل الخروج من المدرسة.

معالمؤتمراتتُعقدموعد.لتحدیدبالموظفاالتصالالموظفینأحدمعالتشاورفيیرغبشخصأيعلىیجب
المعلمین، إلى أقصى حد ممكن، خارج ساعات المدرسة أو خالل مؤتمر المعلم/فترة التحضیر.

یتصّرفالالذيالزائرمنسیطُلبالمدرسة.ضمنتواجدھمخاللالمدرسةقواعدبكلااللتزامالزّوارمنیتُوقّع
غیرالتصّرفو/أوبھالمصّرحالغیرالدخولبسببجنائیةلعقوبةیتعّرضوقدالمدرسةمنالخروجمناسبةبطریقة
الالئق.

ال یجوز ألي شخص في المدرسة أو في حدث مدرسي القیام بأي من األعمال التالیة:
مدربأوریاضيمسؤولأوإدارةمجلسعضوأوموظفتخویفأومضایقةأوتھدیدأوجرحأوضرب)1

أو أي شخص آخر.
التصرف بطریقة غیر ریاضیة أو تستخدم لغة بذیئة أو قذرة.)2
اعتبارهیمكنشيءأيأوسالح،امتالكالوالیة،قانونقبلمنالتحدیدوجھعلىبذلكمسموًحایكنلمما)3

بشكل معقول سالًحا أو یشبھ السالح، أو أي جھاز خطیر.
اإلضرار أو التھدید بإلحاق الضرر بممتلكات الغیر.)4
إتالف أو تشویھ ممتلكات المدرسة.)5
انتھاك أي من قوانین والیة إلینوي أو مرسوم بلدي أو محلي أو مقاطعة.)6
التدخین أو استخدام منتجات التبغ.)7
منتجأوقنبأوكحوليمشروبتأثیرتحتأوبسببعجزأوامتالكأواستخدامأواستھالكأوتوزیع)8

قانوني آخر أو مخدرات.
بغضاكتشافھ،تمحالفيمخدراتأوآخرقانونيمنتجأوقنبأوكحوليمشروبمنالقربأوالتواجد)9

النظر عن وقت و/ أو مكان حدوث االستخدام.
وسیاساتالطبيللقنبالستخدامإلینويلقانونامتثلتأویمتثللمماحیازتھ،أوالطبيالقنباستخدام)10

المنطقة.
ذلكفي(بمامدرسیةوظیفةأونشاطأيفياألشكالمنشكلبأيالتدخلأوتعطیلأوتأخیرأوإعاقة)11

استخدام الھواتف المحمولة بطریقة تخریبیة).
بھاوالمصرحالمشروعةتلكغیرأخرىألغراضوقتأيفيالمدرسةمبانيمنجزءأيعلىالدخول)12

من قبل مجلس اإلدارة.
انتھاكفيج)أوالساعة،فيمیال20ًعنیزیدما(ب)بالمخاطر،محفوفةبطریقةأ)السیارة:قیادة)13

لتوجیھات موظف المنطقة المرخص لھ.
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االنخراط في أي سلوك محفوف بالمخاطر، بما في ذلك التزحلق أو التزلج على األلواح.)14
المنطقةموظفأومعتمدأمنضابطمنتوجیھأوأخرى،تعلیمیةمنطقةقوانینأوسیاساتانتھاك)15

التعلیمیة.
االنخراط في أي سلوك یتدخل في أو یعطل أو یؤثر سلبًا على المنطقة التعلیمیة أو عمل المدرسة.)16

المتطوعین في المدرسة

فيالمساعدةقبلالمدرسةمدیرموافقةعلىوالحصولالمتطّوع"معلومات"استمارةملءالمتطّوعینكلعلىیجب
الصفوففيالمتطّوعینالوالدینالمّدرسونبعضیستعملقدالمدرسة.مكتبفياالستماراتتتوافرالمدرسة.
بذلك.الوالدینبإخطارھممتطوعینیُریدونالّذینالمدّرسینیقوموسوفالمّدرسین.إلىھذاالقرارویعودالدراسیة.

أّما بشأن فرص التطّوع على صعید المدرسة، فیجب التواصل مع مدیر المبنى.

إلىالذھابقبلزائرشارةعلىوالحصولالرئیسالمكتبفيوخروجھمدخولھمتسجیلالمتطّوعینمنسیطُلب
وجھاتھم.

تكافؤ الفرص والمساواة بین الجنسین

اختالفعنالنظربصرفالطالبلكلبالتساويالدراسيالمقّرخارجتقُّدمالتيوتلكالتعلیمیةالفرصتتوافر
أوالدینیةالمعتقداتأوالعمرأوالجذورأوالجسدیةالھویةأوالجنسیةالحالةأوالجنسأوالجنسیةأواللونأوالعرق

االحتیاجات الخاصة الجسدیة أو العقلیة أو التشرد أو الحالة الزوجیة أو العائلیة الحالیة أو المحتملة ویشمل ذلك الحمل.

والنشاطاتبالبرامجلالنخراطمتساویةفرصةعلىالحصولمنجنسي،اختالفأيوفقطالب،أّيیُمنعلن
العادلةالفرصةمنیُمنعولنأفضلیةعلىالحصولأوامتیازأوحقأّيممارسةفيیُحّدولنوالمزایاوالخدمات

لالنخراط بأي برامج تعلیمیة أو برامج ونشاطات من خارج المقّر الدراسي.

معالتواصلبالجنسالمتعلقّةالعدالةأوالمتساویةبالفرصتتعلّقمشكلةأّيلدیمھالذیناألمر/الوصيلوليیمكن
مدیر المبنى.

الحیوانات في المدرسة

أوطالباًترافقالتيالخدمةحیواناتإالّالمدرسة،إلىالحیواناتبدخولیُسمحالالطالب،وسالمةصحةعلىحفاظًا
فرصةوجودحالفيالمدرسةمدیرقبلمنمؤقتاًالقاعدةھذهتعلیقیُمكنموثقّة.خاصةإحتیاجاتلدیھمآخرفرًدا

مناسبة،بطریقةویُعاملرؤوفة،بعنایةویحظىمناسب،قفصفيالحیوانیكون(أ)أنبشرطللطالب،تعلیمیة
و(ب) ال یتعّرض الطالب إلى حیوان خطر أو یكونوا في بیئة غیر صحیةّ.

الدعوات والھدایا

اللىالبرید.فيإرسالھاویجبخاصةطبیعةذاتھياألمورفھذهالمدرسة.فيوالدعواتالھدایاتوزیععدمیجب
ھواتفوأرقامعناوینعنبالكشفمخوالًلیسالمكتبأنعلًماالطالب.ھواتفوأرقامعناوینعنبالكشف
الطالب.

إغالق المدرسة ألسباب طارئة
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مالمعرفةالمحلیةّالتلفازأواإلذاعةمحطةإلىاإلستماعیُجرىمحلیةّ،طارئةحالةأيأوسیئمناخيظرفحالفي
طارئةحالةأيأوسیئمناخيظرفحالوفيالمعتاد.الموعدقبلالطالبصرفإذاأوستغلقالمدرسةكانتإذا

بصرفمتعلقّةمعلوماتأيلمعرفةالمحلیةّاإلعالمیةالمحطاتإلىاإلستماعیُرجىالدراسي،الیومخاللأخرى
الطارئاالتصالقائمةفيالمسّجلةاألرقامكلإلىآلیةنصیةّرسالةإرسالیتمسوفالمعتاد.الموعدقبلالطالب
علىحرًصاالمعتاد.الوقتقبلالطالبصرفأوالمدرسةبإغالقاألمور/الوصّيأولیاءإلخطاربطفلكالخاصة
المدرسةمنالخروجحالفيإلیھالتوّجھیجبالذيللمكانمسبقاًالطفلمعرفةعلىالحرصیُرجىطفلك،سالمة

المدرسةبعدالنشاطاتجمیعفإّنما،طارئلسببالمعتادالوقتقبلالطالبصرفتمحالفيالمعتاد.الوقتقبل
ستلُغى.

أنظمة المراقبة المرئیة والصوتیة

العامةاألماكنفيمرئیةمراقبةنظامیُستخدموقدالمدرسة،حافالتفيصوتیةو/أومرئیةمراقبةنظامیُستخدمقد
مشكلةتسجیلحالفيالمدرسة.وملكیةوالزّوارالعملوفریقالطالبلحمایةاألنظمةھذهُوضعتوقدالمدرسة.في

فعلأيتسجیلحالفيللطالب.تأدیبيإجراءفرضفيتُستخدمقدالتسجیالتھذهفإّنمرئیاً،أوصوتیاًإنضباطیة
إجرامي، یمكن إعطاء نسخة للشرطة.

قبول األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة

والیةقوانینوفقوذلكومجانّيمناسبحكوميتعلیمعلىالحصولالخاصةاالحتیاجاتذويالطالبلجمیعیحق
المعوقیناألطفالھؤالءووضعوتقییمتحدیدمسؤولیةالتعلیمیةالمنطقةعاتقعلىیقعالفدرالیة.والقوانینإیلینوي
Americans(اإلعاقةذوياألمریكیینقانونیتطلبصحیح.بشكل with Disabilities Act - ADA(وقانون
ووفقًاالخاصة.احتیاجاتھعلىبناًءفردأيضدالتمییزعدمضمانالتعلیمیةالمنطقةمنالفیدراليالتأھیلإعادة

تتعلّقخاصةترتیباتأوخدماتعلىالحصولالخاصةاالحتیاجاتذويالمؤھلینللطالبیحقالفدرالي،للقانون
تحدإعاقةمنیعانيطفلھمأنتوقعواحالفيالمدرسةبمدیراالتصالاألمورأولیاءعلىیجبالمدرسیة.ببرامجھم

قدرمسبقبشكلاإلخطارھذایتمأنویجبالمدرسة.فيصحیحبشكلالعملعلىأطفالھمقدرةمنكبیربشكل
اإلمكان لألحداث المقامة برعایة المدرسة، والبرامج المدرسیة، واالجتماعات.

الحضور

ستةمنعمرهیتراوحطفلأيعلىالوصایةأوالحضانةحقلدیھشخصكلعلىإیلینويوالیةفيالقوانینتفرض
لھمالمخصصةمدرسةإلىالطفلذھابعلىیحرصأنعاًماعشرسبعةإلىسبتمبر)شھرمناألولحلول(مع

كلعلىإیلینويوالیةفيالقوانینوتفرضالثانویة).منتخرجقدالطفلكانإذا(إالالدراسيالعامفترةطوال
یحرصأنالطفل،عمرعنالنظروبصرفالمدرسة،فيالمسّجلالطفلعلىالوصایةأوالحضانةحقلدیھشخص

على ذھاب الطفل إلى المدرسة طوال الدوام الدراسي.

غیاب الطالب

الدینیة،األعیادالمرض،بھا:المصرحالغیابحاالتتشملبھ.المصرحوغیرالمصرحالغیاب:مننوعانھناك
عنھاینتجالتيالحاالتالطالب،سیطرةعنالخارجةالحاالتالطارئة،العائلیةالحاالتالعائلة،فيمباشرفردوفاة
آخرسببأيعسكریدفنحضورالجسدیةأوالعاطفیةأوالعقلیةالطالبسالمةعلىاألمور/الوصيأولیاءقلق

منسوبالطالبأمر/وصيوليفیھایكونالتيالحاالتفيأیام5إلىتصللمدةالطالبسیُعفىالمدیر.علیھیوافق
دعممراكزأوالعملیاتمسرحمنالفورعلىعادأومنإجازةفيكانأوللخدمةاستُدعيوقدالعسكریةبالخدمة

فيالعسكریةبالخدمةالمنسوبینلألفرادإضافیةألیامالطالبیعذرأنتقدیره،حسبالتعلیم،لمجلسیجوزالعملیات.
أيقبلالطالبمعلميمنمھامعلىالحصولمسؤولیةاألمر/الوصيووليالطالبیتحملللخدمة.استدعاءحال

االمدرسة.إلىعودتھقبلالطالبقبلمنالمھامھذهاكتمالولضمانمعذورغیاب غیرفتعدالغیابأنواعباقيأمَّ
تشرحوثائقالمدرسةتطلبقدُمسبقاً.لھاالُمخطّطالغیاباتبشأنالمدیرموافقةعلىالحصولیجببھا.مصرح
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قبلاألساسيالمدرسةرقمعلىاالتصالالطالبوصّيأووالدعلىیجبالغیاب،حالفيالطالب.غیابسبب
فيالمدرسيالمسؤولینجحلمحالوفيموعده،فياالتصالتلقّيعدمحالفيالغیاب.سببلشرحصباًحاالثامنة

منھاوالطلبالمحلیةّبالشرطةاالتصالفسیجريصباًحا،العاشرةالساعةحلولمعالوالد/الوصّيمعالتواصل
منموقعةمذكرةتقدیمالطالبمنیطلبسوفاألمر/الوصي،وليمعالتواصلتعذرإذاالطالب.سالمةمنالتحقّق

علىالحفاظیمكنعذر.دونغیابتسجیلإلىبذلكالقیامعدموسیؤديالغیاب.سببتوضحاألمر/الوصيولي
سریة الغیاب بناًء على طلب من ولي األمر أو الوصي.

بعدمن4:00و2:00الساعةبینماالمدرسةمكتبمنالمنزلیةالطالبواجباتتسلمیمكنُمسبّق،طلبعلىوبناًء
الظھر.

وقت الواجبات الدینیة/الصلوات

علىیجبدیني.نشاطأودینيعیدفيیشاركحتىبإذن،غیابھذاوسیعدالمدرسة،منالخروجللطالبسیمكن
المتوقعالغیابمناألقلعلىتقویمیةأیام5قبلالمبنىمدیرإلىكتابيإشعارتقدیمالطالباألمر/وصيولي

للطالب. سیتم منح الطالب المعفیین ألسباب دینیة فرصة إلجراء أي امتحان أو دراسة أو متطلبات عمل.

العمل التعویضي

أوواجباتأيإلكمالحتىثانیةفرصةعلىیحصلسوفالطالب،تعلیقحالفيأوبعذرالطالبغیابحالفي
الطالبناقصة.الذيالعملیُسلّمحتىفیھاغابالتيذاتھااألیامعددعلىالطالبوسیحصلناقصة.امتحانات
مابتعویضلھمیُسمحلنعذردونالمدرسةعنالمتغیبونالطالبأساتذتھ.منالواجباتعلىالحصولعنمسؤول

فاتھم من الواجبات.

التخلّف عن الحضور

وسیجريكبیرةمشكلةالحضورعنالتخلفیُعّدالسبب،ولھذاالتعلّم.عملیةفيأساسيأمرالطالبحضورإّن
التعامل معھا بحزم من قبل المدرسة والمنطقة التعلیمیة.

العاممنیوًما180تبلغالتياالعتیادیةالدراسةأیاممن%5یتعدىالبماولكن%1منأكثریفوتونالذینالطالب
أو%5یفوتونالذینالطالبالمدرسة.منمتسربینیعتبرونبھ)معترف(عذرصالحسببدونالسابقالدراسي

منمتسربینیعتبرونصالحسببدونالسابقالدراسيالعاممنیوًما180تبلغالتياالعتیادیةالدراسةأیاممنأكثر
تصحیحإلىتھدفداعمةومواردخدماتمزمنبشكلالمدرسةمنالمتسربینللطالبسیقدَّممزمن.بشكلالمدرسة

مشكلة التخلف عن الحضور.

المدرسةستتّخذالصلة،ذاتالمواردمنوغیرھاالدعمخدماتتوفیربعدالحضورعنالتخلفاستمرارحالفي
والمنطقة التعلیمیة خطوات أخرى، وتشمل:

Alsip(ألسیبشرطةقسمضمنالحضورعنالتخلفحاالتعنالمسؤولإلىاإلحالة● Police
Department(

Juvenile(األحداثقضاءلقانونوفقًاالمسؤولینإلىالتقاریرإرسال● Court Act(
اإلحالة إلى مكتب المدعي العام في الوالیة●
إجراءات تأدیبیة في المدرسة●
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إلزامھیمكنالالذيأومكانھتحدیدیمكنالوالذيصالحسببدونمتتابًعادراسیًایوًما15یفوتالذيالطالب
دالمدرسة.منللطردعرضةیصبحالمتاحة،الدعمخدماتجمیعاستنفادبعدالمدرسة،إلىبالعودة أواألمروليیُعَّ

الوصي اللذان یسمحان بتسرب الطفل من المدرسة عن درایة وعمد منتھكین لقانون الوالیة.
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الدرجات/العالمات

استفسارأوسؤالأيزجودحالفيالثالثة.الدراسةفصولمنفصلكلبعدالطالبإلىالمدرسیةالتقاریرتُعطى
بشأن العالمات، یرجى التواصل مع معلم الصف.

سیاسة عدم التخرج من الصف الثامن

االختباراتفيواألداءوالحضور،بنجاح،المنھجإكمالعلىالتاليالصفمستوىإلىالطالبترقیةقراریعتمد
باألداءلھعالقةالآخراجتماعيسببأيأوالعمرأساسعلىالطالبترقیةیتملناألخرى.واالختباراتالموحدة،

األكادیمي.

الواجبات المنزلیة

یتم استخدام الواجب المنزلي كطریقة للطالب لممارسة ما تعلموه في الفصل. تختلف المتطلبات الزمنیة للواجبات
المنزلیة ومدى تكرارھا وفق ما یحدده المعلم إلى جانب قدرة الطالب والصف الذي ھو فیھ.

التعلیمات الخاصة بالمنزل والمستشفى

الطالبغابحالفيأوالمدرسة،عنطویلةلمدةغیابھطبیبھتوقعحالفيأوطویلةلمّدةالطالبغیابحالفي
لمزیدفیھ.یتعالجالذيالمستشفىأومنزلھفيخاصتدریسعلىالحصوللھیحقفقدطبّي،لسببمتقطّعةفترات

من المعلومات عن التدریس في المنزل أو المستشفى، یرجى التواصل مع مدیر المدرسة.

منمكتوببیانتلقيبعددراسیةأیامخمسةیتجاوزالموعدفيمؤھلفریقمنالمناسبةالتعلیمیةالخدماتستبدأ
الصلةذاتأوالتعلیمیةالخدماتتحدیدسیتمالمتقدمة.الممارسةفيمسجلةممرضةأوطبیبمساعدأوطبیب

للطالب الذي یتلقى خدمات التعلیم الخاص من خالل برنامج التعلیم الفردي للطالب.

النقل بالحافالت

میل1.5مسافةعلىیعیشونالذینالطلبةلجمیعالمدرسةإلىمنالحافالتبواسطةالنقلخدمةالتعلیمیةالمنطقةتوفر
الدراسيللعامالحافالتبواسطةالنقلمعلوماتعلىالحصولاألمورأولیاءیستطیعسوفالمدرسة.منأكثرأو

المنزل.إلىالبریدعبرخطاباتإرسالیتملنأغسطس.شھربدایةفي)Skyward(ویردسكايطریقعنالقادم
تغییرأيطلبفيالراغبیناألمورأولیاءعلىلھم.الُمخّصصةتلكغیرحافلةأيالطالبركوبیمنع

مواقفأيتضافولنالحافالتومواقفتحدیدوتماألقل.علىساعة24قبلالشأنبھذارسالةكتابةبالمواصالت،
جدیدة. وقد جرى تحدید خطوط السیر لضمان أفضل إنتقال للحافالت.

حّلالحافةلسائقیُمكنالحاالت،أغلبوفيالحافلة.سائقإشرافتحتالحافلةركوبھمأثناءالطالبسیكون
الحافلةداخلالطالبمشاكلفيالتحقیقفسیجريخطیةّ،تأدیبیةإحالةوجودحالوفيباإلنضباط.المتعلقّةالمشاكل

وسیھتّم مدیر المبنى أو مساعد المدیر بتلك القضیة.

السالمةمناقشةالوالدینمنونطلبالطالب.قبلمنالحافلةفيمقبولةغیرسلوكیاتبأياألمورأولیاءسیُخطر
والسلوكیات المناسبة في الحافلة مع الطفل قبل بدء العام الدراسي وبشكل مستمر.
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حرًصا على سالمة الطالب والتزاًما بقوانین الوالیة، یتُوقّع من الطالب اتباع القواعد التالیة:
موعدمندقائقعشرةقبلفیھاواالنتظارلھمالمخّصصةالحافلةمحطاتإلىالحضورالطالبعلىیجب.1

وصول الحافلة الُمحّدد. یجب أن ال ینتظر الطالب في منزلھ أو في مكان ركن السیارات.
یجب اختبار مقعد والجلوس علیھ فور دخول الحافلة. ال تقف عند باب الدخول أو في الممشى..2
الحافلة.داخلآخرإلىمقعدمنتنتقلال.2
الحافلة.داخلالطالبأغراضوكلالجسدكاملإبقاءیجب.3
فيمقبولةغیرالالئقةغیرواأللفاظوالضوضاءالمزعجةوالتصّرفاتوالغناءمرتفعبصوتالمحادثةإّن.4

الحافلة.
تماًما.تتوقفحینمنھاوالنزولالحافلةركوبیجب.5
االنتظار.فترةوخاللالحافالتمواقفوفيالحافلةمتنعلىالمدرسةقواعدكلستطُبّق.6
فقط.الطوارئحاالتفيفقطالطوارئأبواباستخدامیجب.7
السائق.تعلیماتوانتظارالحافلةداخلالبقاءیجبالطوارئ،حالفي.8
یعدبسالمة.الحافلةقیادةمھمةعنالحافلةسائقانتباهیصرفالوالذيالجیّدالسلوكعلىالمحافظةیجب.9

التجمع والتدافع والتشاجر وغیرھا من األفعال المزعجة أسًسا إلجراءات تأدیبیة بحق مفتعلیھا.
النوافذ.فتحعدم.10
الحافلة.وترتیبنظافةعلىالمحافظة.11
الحافلة.داخلالمسامیرذاتالریاضیةباألحذیةیُسمحال.12
قواعداتبّاععدموسیؤديالمدرسةفيالمسؤولةالجھاتإلىمناسبغیرسلوكأّيعناإلبالغسیجري.13

السالمة إلى تعلیق استخدام خدمة النقل بواسطة الحافالت.
أوالحافلةمعداتمنأيأوعلیھا،أوالحافلةداخلغرضأيتشویھأواإلضرارأوالعبثعدمیجب.14

المدرسة.
تكونأنیجبالممشى.عناألغراضمنوغیرھاوالمعاطفوالرزموالكتبالكتبحقائبأبعادیجب.15

جمیع أعضاء الجسد بعیدة عن الممشى عند الجلوس.
الحافلة.فيالطعامبتناولیُسمحال.16
الحافلة.فيالطالببھایتسببضررأوتشویھأّيمسؤولیةاألمورأولیاءسیحمل.17

أیام10ولمدةموقتاًالحافلةركوبمنالطالبیُمنعقدالحافلة.ركوبعندالمدرسةقواعداتباعالطالبمنیتوقع
مدرسیة متتالیة بسبب حاالت العصیان الشدیدة أو سوء التصّرف، بما في ذلك على سبیل الذكر ال الحصر:

خرق أّي من قواعد المدرسة أو سیاسة المنطقة التعلیمیة..1
التسبّب بإصابة متعّمدة أو التھدید بإصابة سائق الحافلة أو أّي راكب آخر..2
التسبّب بتشویھ متعّمد و/أو التشویھ المتكّرر للحافلة.3
تكرار األلفاظ غیر الالئقة..4
تكرار العصیان المتعّمد لتوجیھات سائق الحالفة أو أّي مشرف آخر..5
أي سلوك آخر یراه مدیر المبنى على أنھ تھدید لعمل الحافلة و/أو راكبیھ..6

إدارةلمجلسسیُمكنالحافلة،فيالتصّرفسوءأوالشدیدالعصیانبسببالحافلةفيماطالبركوبتعلیقحالفي
العادیةالخدمةتعلیقإجراءاتستطُبّقبالسالمة.تتعلّقوألسبابأیام10لمّدةالحافلةركوبمنالطالبمنعالمدرسة

للمنطقة التعلیمیة في تعلیق حّق الطالب في ركوب حافلة المدرسة.

فرصةعلىأخرى،نقلوسیلةلدیھلیسوالذيالمدرسة،حافلةركوبتعلیقبحقھجرىالذيالطالبیحصلسوف
لدیھلیسالطالببأّنالمدرسةإخطارمسؤولیةالطالبوصيأوأمرووليعاتقعلىوتقعفاتتھ.التيواجباتھإلتمام

وسیلة نقل أخرى إلى المدرسة.

بحاالتالتحقیقفيتُستخدموقدالطالبسلوكلتسجیلالحافالتفيوالمرئیةالصوتیةالتسجیلكامیراتتُشغّلقد
سوء التصّرف على متن الحافلة.
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فيالنقلمنّسقمعالتواصلیجبالمدرسیة،النقلبخدمةالمرتبطةالقضایابشأناستفسارأوسؤالأيوجودحالفي
المنطقة التعلیمیة أو مدیر المدرسة.

فحوصات التطعیم والصحة والعیون واألسنان

الفحوصات الطبیة والتطعیمات المطلوبة
وتشخیصطبّيفحصعلىحصلقدالطالبأّنتثُبتالتيالمناسبةالوثائقإظھارالطالبجمیعمنیطُلب

وتطعیمات ضد األمراض المعدیة التي یُمكن الوقایة منھا وذلك ضمن فترة عام واحد قبل:

دخول مرحلة الحضانة أو الصف األول؛.1
دخول الصفین السادس والتاسع؛ و.2
التسجیل ألّول مّرة في مدرسة ضمن والیة إیلینوي، بصرف النظر عن صف الطالب..3

راتعنالناتجةاألمراضضّدتطعیمإثباتوثیقةأیًضاویطُلب منللطالب)meningococcal(السِّحائیةَّالُمَكوَّ
لیسالسكرّيالداءإختبارأن(علًماالسكرّيللداءفحًصاالطبّيالفحصیشملأنأیًضاویجب.12إلى6الصف

جرىقدالعمرمنوالسابعةالواحدةبینمااألطفالبأّنیفیدطبیبعنصادرتقریرتقدیمأیًضایجبضروریاً).
مناسبتنمويفحصإجراءیجبالرصاصبتسّمممصابینكانواإذامالمعرفةفحصھمأوعلیھم"المخاطر"تقییم

للعمر وفحص اجتماعي وعاطفي مناسب للعمر في كل فحص صحي.

الطالبدخولمنعإلىسیؤديالحاليالدراسيالعاممنأكتوبر15قبلأعالهالمذكورةالمتطلبّاتإستیفاءفيوالفشل
ھذهفياإلستثناءاتبعضھناكتكونوقدالمدرسة،فيالمطلوبةالصحیةّاالستماراتتقدیمحتىالمدرسةإلى

حتىالتسجیلتاریخبعدیوًما30فترةالدراسيالعاممنتصففيتسّجلواالذینالجددالطالبأمامسیكونالحاالت.
منالطالبیمنعطبّيسببوجودحالوفيوالتطعیمات.الصحیةّالفحوصبلوائحلاللتزامضروريھومایوفّروا

یسردوتقریًراالمقّررةالتطعیماتجدولإظھارالطالبفعلىأكتوبر،15قبلالضروریةالتطعیماتعلىالحصول
األسباب الطبیةّ وراء التأخیر. یجب توقیع الجدول وتقریر األسباب الطبیةّ من قبل مختّص طبّي مؤھّل.

فحص العیون
العاممنأكتوبر15قبلدلیلتقدیممرةألولالمدرسةأوالحضانةمرحلةیدخلونالذینالطلبةجمیععلىیجب

المدرسة.أوالحضانةمرحلةدخولقبلواحدعامغضونفيإجراؤهیتمالذيالعینفحصعلىالحاليالدراسي
ببطاقةباالحتفاظللمدرسةیسمحأكتوبر،15بحلولالدلیلتقدیمعدمحالوفيأكتوبر.15بحلولدلیلتقدیمعدم

بعدیوًما60غضونفيسیُجرىالعیونفحصأن)2(أومكتمل،عیونفحص)1(الطالب:یقدمحتىالطالبتقریر
أكتوبر.15

فحص األسنان
إجرائھمتثُبتوالتيالسادسأوالثانيالصفأوالحضانةمرحلةفيسیُسَجلّونالذیناألطفاللكلوثیقةإظھاریجب

للمدرسةیسمحالدلیل،تقدیمعدمحالوفيالحالي.الدراسيالعاممنمایو15قبلمعتمدأسنانطبیبقبلمنفحًصا
فيسیُجرىاألسنانفحصأن)2(أومكتمل،أسنانفحص)1(الطالب:یقدمحتىالطالبتقریرببطاقةباالحتفاظ

مایو.15بعدیوًما60غضون
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اإلعفاءات

یُعفى الطالب من المتطلبّات المذكورة أعاله في الحاالت التالیة:

وفق أرضیة طبیةّ إذا قدم ولي أمر/وصّي الطالب إلى مدیر المبنى بیاناً موقعاً یشرح فیھ وجھ اإلعتراض؛.1
وفق أرضیة دینیة إذا قدم ولي أمر/وصّي الطالب إلى مدیر المبنى شھادة تامة تبُیّن اإلعفاء ألسباب دینیة؛.2
ویُعفى من متطلبّات الفحص الصّحي أو التطعیم وفق أرضیة طبیةّ إذا قّدم الطبیب شھادة توثیق خطیةّ؛.3
علىالقدرةعدمأوالماليعجزهیثبتماالطالبأمر/وصّيوليقدمإذاالعیونفحصمتطلبّاتمنویُعفى.4

لقاءعلىالقدرةعدمأوللعیونفحوصتوفّرالتيالفروعمنأّيفيالطبمھنةیُمارسمعتمدطبیبلقاء
إختصاصي نظّارات معتمد؛ أو

علىالقدرةعدمأوالماليعجزهیثبتماالطالبأمر/وصّيوليقدمإذااألسنانفحصمتطلبّاتمنویُعفى.5
لقاء طبیب أسنان.

األمراض المعدیة

Illinois(إیلینويوالیةفيالعامةالصّحةمكتبلتوصیاتوتمتثلالمدرسةستتابع Department of Public
Health(المعدیة.باألمراضوالخاصة

معدي.بمرضمصابطفلھمأنظنّواإذاالمدرسةفيالممرضةإخطاراألمورأولیاءعلىیجب.1
العودةمنھمیطُلبوقدالمدرسةدخولمنمعدیةبأمراضالمصابینالطالبیُمنعقدالحاالت،بعضفي.2

إلى منازلھم بعد إخطار ولي األمر أو الوصي
المعدي.للمرضالمناسبالعالجبشأنالوصيأواألمولوليخطیةّتعلیماتالمدرسةستوفّر.3
رسالةالوصّيأواألمروليإحضاربعدالمدرسةإلىالعودةمعديبمرضالمصابللطالبیتاحسوف.4

سبباًیكونلنوأنھمعديبمرضمصاباًیعدلمالطالبأّنعلىتنصوالتيالطالبطبیبمنالمدرسةإلى
في نشر أي مرض معدي.

اإلجراءات المدرسة أثناء جائحة أو حالة طوارئ صحیة أخرى

مناعةتوجدالوألنھاألفراد،لیصیبجدیدفیروسیظھرعندمااألوبئةتحدثعالمي.مرضتفشيھيالجائحة
إلىجنبًاأساسیًا،دوًرالطفلكالتعلیمیةوالمنطقةالمدرسةتلعبمستدام.بشكلینتشرفإنھالجدید،الفیروسضدمسبقة
غیرھاأوالجائحةأثناءوسالمتھالجمھورصحةحمایةفيالطوارئ،إدارةووكاالتالمحلیةالصحةإدارةمعجنب

من حاالت الطوارئ الصحیة.

تطرأالتيالتغییراتبجمیعالمناسبالوقتفيإخطاركسیتم،الصحیةالطوارئحاالتمنغیرھاأوالجائحةأثناء
منعقدةالمدرسةتكنلملوحتىأنھمنالتأكدیرجىطفلك.علىتؤثرالتيالزمنيوالجدولالمدرسیةالبیئةعلى

بأفضلطفلكتزویدھوالتعلیمیةوالمنطقةالمدرسةھدففإنالمدرسة)،إلىالطالب(حضورشخصيبشكل
الفرص التعلیمیة الممكنة.

باإلضافة إلى ذلك ، یرجى مالحظة ما یلي:

االنقطاعذلكفيبماالزمني،والجدولالمدرسیةالبیئةفيبالتغییراتالمتعلقةالقراراتجمیعاتخاذسیتم.1
الوالیة،حاكممنبتوجیھاألمر،لزموإذامع،بالتشاورالعامالمشرفقبلمنالشخصي،للتعلمالمحتمل

Illinois(إلینويفيالعامةالصحةإدارة Department of Public Health،(و/أوالمحلیةوالصحة
وكاالت إدارة الطوارئ و/أو المكتب اإلقلیمي للتعلیم.
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الطالبوحضوربعدعنالتعلیمبین(الخلطالمختلطالتعلمو/أوبعدعنالتعلمالمتاحةالتعلمفرصتشملقد.2
إلى المدرسة). قد یتطلب التعلم المختلط أن یذھب طفلك إلى المدرسة وفقًا لجدول زمني معدل.

المدرسةقبلمنمطلوبھوكمابعدعنوالتعلیموالمختلطالتعلیمفيالمشاركةالطالبمنیُتوقع.3
الالذینالطالباعتبارسیتمأطفالھم.مشاركةضمانعنمسؤولیناألمورأولیاءالتعلیمیة.والمنطقة

یشاركون في التعلیم المختلط أو التعلیم عن بُعد متسربین من المدرسة.

الطالبیخضعالشخصي.التعلمانقطاعأثناءالمفعولساریةالمدرسةفياالنضباطقواعدجمیعتظل.4
الدراسیةالفصوللتعطیلاالنضباطفرضفیھیتمالذيالقدربنفسبعدعنالتعلمبیئةلتعطیللالنضباط
التقلیدیة.

المدرسةتنفذھاالتيالعامةوالسالمةالصحةتدابیرجمیعمراقبةاألموروأولیاءالطالبمنسیُطلب.5
والمنطقة التعلیمیة بالتزامن مع متطلبات الوالیة والمتطلبات المحلیة.

الفرصإتاحةالتعلیمیةوالمنطقةالمدرسةستضمنالصحیة،الطوارئحاالتمنغیرھاأوالجائحةأثناء.6
التعلیمیة لجمیع الطالب.

لتقلیلللخطرالمعرضینالطالبمنوغیرھماإلعاقةذويالطالبمعوثیقبشكلالمدرسةموظفوسیعمل.7
تأثیر أي اضطراب تعلیمي.

المناعةجھازفيضعفمنیعانيفردمعیعیشونأوضعیف،مناعيجھازلدیھمالذینالطالبعلىیجب.8
حاالتمنغیرھاأوالجائحةأثناءالمدرسةإلىالذھابعلىقدرتھمعلىتؤثرقدطبیةحالةلدیھمأو،

الطوارئ الصحیة العامة ، االتصال بمسؤولي المدرسة.

إضافیًاتدریبًاالمدرسةوموظفوالمعلمونسیتلقى،الصحیةالطوارئحاالتمنغیرھاأوالجائحةخالل.9
على تدابیر الصحة والسالمة.

سیتملطفلك.یوميصحيتقییمإجراءإلىالمدرسةتحتاجقد،الوالیةأوالتعلیمیةالمنطقةلتفویضاتوفقًا.10
إخطار أولیاء األمور والطالب بإجراءات التقییم الدقیقة إذا أصبح ذلك ضروریًا.

معتتفقأعراضأيطفلھمعلىظھرتإذاالمدرسةإلىأطفالھمإرسالعدماألمورأولیاءعلىیجب.11
الوباء أو أي حالة صحیة طارئة أخرى.

سالمتھ،أوصحتھأوطفلكبتعلیمتتعلقمخاوفأیةلدیككانتإذاأواستفسارأوسؤالأيوجودحالفي.12
یرجى االتصال بالمدرسة أو مسؤولي المنطقة.
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سیاسة األدویة
األدویة الخاصة بالطالب

لصحةضروریاًذلككانإذاإالبالدراسةالصلةذاتاألنشطةخاللأوالدراسةساعاتأثناءاألدویةتناولیحظر
الضروريمنأنھبالطالبالخاصالمرخصالصحیةالرعایةومقدماألمر/الوصيوليیعتقدعندماالطالب.وعافیة
األمر/الوصيوليیطلبأنیجببالدراسة،الصلةذاتاألنشطةخاللأوالدراسةساعاتأثناءدواءتناولللطالب

School(المدرسة"فيالدواءباستخدامالتصریح"استمارةإكمالطریقعنللطفلالدواءالمدرسةتصرفأن
Medication Authorization Form.(

طالبأليدونھاأوطبیةبوصفةیُصرفدواءأيبتقدیمالتعلیمیةالمنطقةفيأوالمدرسةفيموظفأليیُسمحال
التصریحاستمارةعلیالطالبأمر/وصيوليیقدمأنبعدإالبنفسھلھاالطالبأحدتناولعلىاإلشرافأو

School(المدرسةفيالدواءباستخدام Medication Authorization Form(أليیُسمحالوموقعة.مكملة
بالدراسةمتعلقنشاطفيأوالمدرسةأراضيفيدونھاأوطبیةبوصفةیُصرفدواءأياستھالكأوبحیازةطالب

فيالوصي،أواألمروليقبلمنالمدرسةمكتبإلىالدواءإحضاریجباإلجراء.ھذافيعلیھالمنصوصبخالف
بفحصالمدرسةممرضةستقوملإلدارة.الصلةذاتوالتعلیماتالدواءواسمالطفلاسموبوضوحتظھرصیدلةعبوة

جرعةفيتغییرھناككانإذاالطبیبمنأمرمطلوبللطالب.جرعةأيإعطاءقبلواألدویةالتفویضنموذج
الدواء أو إذا تم ایقاف الدواء.

أخذ الدواء ذاتیًا
أمر/وصيوليیكونأنعلىالربو،بخاخو/أو)EpiPen(®(األدرینالین)إبینیفرینحاقنةبحیازةللطالبیُسمح

الطالب أكمل ووقع استمارة التصریح باستخدام الدواء في المدرسة.

قبلمنبذلكالتصریحتمإذاواألنسولینالسكراختبارمستلزماتبحیازةالسكريبمرضالمصابللطالبیسمح
خطة رعایة مرضى السكري الخاصة بالطالب، والتي یجب أن تكون في سجل المدرسة.

نوباتعملخطةخاللمنبذلكالتصریحتمإذاذاتي،بشكلالمناسبةاألدویةبأخذبالصرعالمصابللطالبیسمح
الصرع الخاصة بالطالب، والتي یجب أن تكون في سجل المدرسة.

حوزتھ)،فياألدویةھذهیكونأنیمنع(ولكنمؤھلةخطةبموجبذاتيوبشكلاألخرىاألدویةبأخذللطالبیسمح
وعلى أن یكون ولي أمر/وصي الطالب أكمل ووقع استمارة التصریح باستخدام الدواء في المدرسة.

أخذعنناجمةإصابةألينتیجةوالمتعسف،المتعمدالسلوكباستثناءمسؤولیة،أيالتعلیمیةالمنطقةتتحمللن
بموجبالمطلوبةاألدویةأو(األدرینالین)،اإلبینیفرینحاقناتأوالربو،أدویةذلكفيبماذاتي،بشكلللدواءالطاللب

عنھا،الضرروإبعادووكالئھاوموظفیھاالتعلیمیةالمنطقةتعویضالطالبأمر/وصيوليعلىیجبمؤھلة.خطة
حاقناتالطالبأخذعنالناشئةوالمتعسف،المتعمدالسلوكعلىالقائمةالمطالبةباستثناءمطالبات،أيضد

اإلبینیفرین (األدرینالین) وبشكل ذاتي، وأدویة الربو، و/ أو دواء مطلوب بموجب خطة مؤھلة.

أخذ القنب الطبي
Compassionate(الطبيللقنبالستخدامالتعاطف""لقانونوفقًا Use of Medical Cannabis Program،(
یرجىالمدرسیة.المناسباتوفيالمدرسةفيالتواجدأثناءالطبیةالقنّبمنتجاتباستخدامالمؤھلینللطالبیُسمح

رعایةمقدمقبلمنلمنتجأخذهبسببالطالبتأدیبیحظرإضافیة.معلوماتعلىللحصولالمبنىبمدیراالتصال
المنتجأخذیتطلبأنھلمجردالمدرسةإلىالطالبحضوررفضالتعلیمیةللمنطقةیجوزالاإلجراء.لھذاوفقًامعین

خالل ساعات الدراسة.
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أدویة غیر محددة

حقن)2(الربو؛دواء)1(الطوارئ:حاالتفيلالستخدامالموصوفةالمحددةغیرالتالیةباألدویةالمدرسةتحتفظقد
سبیلعلىذلكفيبماشخص،أليینبغيالالجلوكاجون.)4(واألفیون؛مضادات)3((األدرینالین)؛اإلبینیفرین

المثال ال الحصر، أولیاء أمور/الوصي على الطالب، االعتماد على المدرسة أو المنطقة التعلیمیة لتوافر األدویة غیر
المحددة. ال یضمن ھذا اإلجراء توافر أدویة غیر محددة. یجب على الطالب وأولیاء أمورھم/الوصي استشارة الطبیب

الخاص بھم فیما یتعلق بھذه األدویة.

المساعدات الطارئة للطالب
ال یوجد في ھذه السیاسة ما یمنع أي موظف بالمدرسة من تقدیم المساعدة الطارئة للطالب، بما في ذلك إعطاء

األدویة.

رعایة الطالب المصابین بالسكري

إذا كان طفلك یُعاني من الداء السّكري ویحتاج مساعدة في التعامل مع حالتھ الصحیةّ في المدرسة وملحقاتھا، یجب
حینئذ إرسال خطة الرعایة الخاصة بالسّكري إلى مدیر المدرسة. أولیاء األمور/الوصي مسؤولون عن التالي ویجب

علیھم:

الخاصةالرعایةخطةعلىإدراجھابجبتغییراتبأّيمناسبزمنيإطارضمنالمدرسةإخطار.1
بالسّكري الموجودة في سجل المدرسة.

أرقامأوالطوارئحاالتفيبھماالتصالألرقامتغییربأّيمناسبزمنيإطارضمنالمدرسةإخطار.2
الھاتف الخاصة بموفّري خدمات الرعایة الصحیةّ.

توقیع على خطة رعایة مرضى السكري.5

الرعایةمقدممعمباشرةللتواصلالمعینینالتعلیمیةالمنطقةلممثليوالتصریحالموافقةمنح.8
الصحیة الذي تم تضمین تعلیماتھ في خطة رعایة مرضى السكري.

لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بمدیر المبنى.

الطالب الذین یعانون من حساسیة غذائیة

تھُّددغذائیةحساسیةمنیُعانونالذینالطالبأمروليإخطارالتعلیمیةالمنطقةعلىیجبأنھالوالیةقوانینتنّص
1973عامالصادرالتأھیلإعادةقانونمن504القسمبموجبسنویاًالحیاةتھُّددالتيالمزمنةاألمراضأوالحیاة

)Section 504 of the Rehabilitation Act of وأيبالوالیةالخاصةأواللوائحفدرالیةلوائحوأي)1973
تنظمیات فدرالیة وقواعد خاصة بالوالیة.

إذا كان الطالب یُعاني من حساسیة غذائیة تھُّدد الحیاة أو مرض مزمن یھدد الحیاة، فیجب إخطار مدیر المبنى بذلك.

كبیربقدرتحّدوالتيالخاصةاالحتیاجاتبسببالتمییزضّدالطالبحمایةھوالفدرالیةالقوانینمنالھدفإّن
عندئذیجبالفئة،ھذهضمنلیكونمؤھًالتجعلھخاصاحتیاجاتالطالبلدىكانإذاالحیاة.فياألساسیةالنشاطات

تعلیمعلىالحصولالطالبیستطیعوحتىالمطلوبالدعملتوفیروتطبیقھا504الفقرةوفقمخّصصةخطةوضع
مناسب وبنفس مستوى الطالب األصحاء.
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الفئةضمنلیكونمؤھلالحیاةتھُّددالتيالمزمنةاألمراضأوالحیاةتھُّددغذائیةحساسیةمنیُعانيطالبكللیس
أخرىوسائلعبرالطالبیحتاجھماتوفیرالتعلیمیةمنطقتناتستطیعوقد.504الفقرةتغطیھاالتي

العمل االجتماعي

الذینالطالبمعمتواجًداالمدرسةفياإلجتماعيالموظّفویكونللطالب.إجتماعیاًموظفاًالمدرسةستوفر
یحتاجون مساعدة إضافیة.

اإلجراءات والسلوكیات الخاصة بتدریبات السالمة

واالمتثالالصمتعلىالمحافظةالطالبمنوسیطُلبالمدرسة.مجلسیُحّددھاأوقاتفيالسالمةتدریباتستجري
)3(ثالثةاألقلعلىالواحدالعامفيستجريالطوارئ.تدریباتخاللالمدرسةفيالمسؤولینتوجیھاتإلى

في(اإلحتماءالقاسیةالمناخیةالظروفمعللتعاملاألقلعلى)1(واحدوتدریبالمدرسة،منإخالءتدریبات
حافالتمنالطارئللخروجاألقلعلى)1(واحدوتدریبالشرطة،معاألقلعلى)1(واحدوتدریبمكانك)،

المدرسة. قد تكون ھناك تدریبات أخرى بتوجیھ من اإلدارة.

سجالت الخدمة ذات الصلة

Individualized(فرديتعلیميبرنامجلدیھالذيللطفلبالنسبة Education Program - IEP،(علىیجب
المنطقة التعلیمیة إنشاء سجالت خدمة ذات صلة تسجل نوع الخدمات ذات الصلة التي یتم إدارتھا في إطار البرنامج

أولیاءالمدرسةستزودتقدیمھا.تمالتيالصلةذاتالخدماتمننوعلكلالدقائقوعددللطفل)IEP(الفرديالتعلیمي
وفيللطفل)IEP(الفرديالتعلیملبرنامجالسنویةالمراجعةفيالصلةذاتالخدمةسجلمنبنسخةاألمور/الوصي

أي وقت آخر عند الطلب.

قواعد اللباس المدرسي/مظھر الطالب

حضورو/أوالمدرسةممتلكاتفيتواجدھمأثناءتماًماومناسبةونظیفةأنیقةمالبسارتداءالطالبمنیتوقع
تُسبّبالتيالمالبسبإرتداءلھمیُسمحوالیرتدونھاالتيالمالبساختیارالطالبعلىالمدرسة.ترعاھاالتياألنشطة

االضطراب في البیئة المدرسیة.

أوكحولیةمشروباتتصویرأوترویجأواإلعالنالملحقات)ذلكفي(بماالطالبمالبسعلىیمنع●
مخدرات أو أدوات المخدرات أو سلوك عنیف أو صور أخرى غیر الئقة.

یمنع ارتداء أو عرض الشارات أو الرموز أو أي وشم غیر مناسب في المدرسة.●
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یمنع الكتابة أو الرسم على الیدین أو الذراعین أو الجلد. أیًضا،●
المساحةفيفقطاألخیراسمھمكتابةالطالبعلىیجبالریاضي.زيأوالمالبسعلىبالكتابةیمنع●

المناسبة على زیھم الریاضي.
أليیمنعذلك،إلىباإلضافةمزعجة.أومناسبةغیرتعتبروالاألذنفيفقطولكنالحلق،بارتداءیسمح●

جزءأيفيأواألذنفياألخرىالبدائلأوالمثبتاتأوالخیوطأوالعصيارتداءأنثى،أوكانذكًراطالب،
التربیةأثناءنوعأيمنمجوھراتأيارتداءیجوزالبُعصابة.منھاأيتغطیةویمنعالجسم،منآخر

البدنیة
بما،مسیئةأوفاحشةأوسوقیةأوبذیئةرموزأولغةالملحقات)ذلكفي(بماالطالبلباسیعرضأنیمنع●

في ذلك رموز العصابات.
فيالشمسیةوالنظاراتالرأسوعصاباتالحجاب)(غیرالرأسوغطاءوالمعاطفالقبعاتارتداءیمنع●

المبنى أثناء الیوم الدراسي ما لم یكن ذلك مطلوبًا ألسباب دینیة أو طبیة.
یمنع استخدام حقائب الكتب أو المحافظ أو أي نوع آخر من الحقائب أثناء الحصص الدراسیة أو بدون إذن.●
و/أوالجلدتظھروالتيالمالئمة،غیروالمالبسوتمزیقات،وشقوق،ثقوب،بھاالتيالمالبسارتداءیمنع●

آخرمثبتأيأوالمرنةاألربطةأوالمطاطیةاألربطةاستخدامیجوزالالمدرسة.فيالداخلیةالمالبس
عندارتداؤھاویجبالمناسبینوالطولبالحجمالسراویلتكونأنیجبالبنطال.لتثبیتالحزامبخالف

الخصر.
یجب أن یكون طول الشورت أو التنانیر مناسبًا لبیئة المدرسة.●
یجب ارتداء األحذیة المناسبة في جمیع األوقات.●
إذا كان ھناك أي شك بشأن اللباس والمظھر، فإن مدیر المبنى ھو الذي یتخذ القرار النھائي.●
أوصحةیعرضأوالمدرسةلوظائفالمنظمةالعملیةفيكبیراضطرابفيلباسھمیتسببالذینالطالب●

سالمة الطالب أو الطالب اآلخرین أو الموظفین أو غیرھم للخطر قد یتعرضون للتأدیب.

الطالبسلوكیات

تقع على عاتق موظفي المدرسة مسؤولیة توفیر بیئة تعلیمیة آمنة ومنظمة لجمیع الطالب. تعزیًزا لھذه المسؤولیة،
اعتمد مجلس التعلیم سیاسة وقواعد انضباط الطالب التالیة. تتضمن المدونة أنواع سوء السلوك التي ستخضع الطالب

إلجراء تأدیبي. یتوقع من أولیاء األمور والطالب مراجعة، وفھم، واالمتثال لجمیع أحكام قانون وسیاسة انضباط
الطالب في المنطقة التعلیمیة.

یتملنالمعنیة.الخاصةالظروفمراجعةعلىبناًء،واإلدارةالمنطقةلموظفيالسلیمالتقدیرضمناالنضباطیبقى
بسریةتتعلقمسألةھذهألنأمره/الوصيووليالطالبغیرآخرشخصأيمعللطالبالفردياالنضباطمناقشة

الطالب وھي جزء من السجل المدرسي للطالب.
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المحظورالطالبسلوك

قد یتم تأدیب الطالب بسبب العصیان الجسیم أو سوء السلوك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

السجائرذلكفيبماالنیكوتین،موادأوالتبغبیععرضأوبیع،شراء،توزیع،حیازة،استخدام،.1
اإللكترونیة أو غیرھا من منتجات ذات الصلة.

تحتالواقعینللطالبیُسمحالبیعھا.أوشراؤھاأوتوزیعھاأوحیازتھاأوالكحولیةالمشروباتاستخدام.2
كانلوكمامعھمالتعاملویتمالمدرسیةاألنشطةحضورأوالمدرسةإلىبالحضوركحوليمشروبتأثیر

الكحول في حوزتھم.
استخدام أو حیازة أو توزیع أو شراء أو بیع أو عرض للبیع:.3

لمماالطبيوالقنبوالحشیشالماریجواناذلكفي(بماقنبأوللرقابةخاضعةمادةأومخدراتأي.1
Ashley'sآشلي(قانونبموجببالقنبمملوءطبيمنتجبإعطاءللطالبیُصرح Law.(

أي منشطات ما لم یتم إعطاؤه وفقًا لوصفة طبیب أو ممارس مرخص..2
عندماأومرخص،ممارسأوطبیببواسطةللطالبموصوفًایكونالعندماطبیةبوصفةدواءأي.5

قامالذيالمرخصالممارسأوالطبیبتعلیماتمعأوالطبیةالوصفةمعتتسقالبطریقةیُستخدم
وصفتمطالببواسطةذلككانلوحتىحیازتھ،أوالطبيالقنباستخدامیحظرالعقار.بوصف

قانونبموجبللتسریبقابلطبيقنبمنتجبتناوللھمصرًحاالطالبكانإذاإاللھ،الطبيالقنب
)Ashley.(القنبوصفتمطالببواسطةذلككانلوحتىحیازتھ،أوالطبيالقنباستخدامیحظر

الطبي لھ.
یعتقد(أ)للرقابة:خاضعةمادةأوقانونیةغیرمادةعلىیحتويكانإذاعماالنظربغضمستنشق،أي.8

الجھازأوالدماغتبلدأواإلثارةأوالھلوسةأوالتسممفيالتسببعلىالقدرةیمثلأوقادرأنھالطالب
بأناالعتقادإلىعاقًالشخًصایقودأنشأنھمنسلوكفيالطالبانخرطماحول(ب)أوالعصبي؛

العصبي.الجھازأوالدماغتبلدأواإلثارةأوالھلوسةأوالتسممفياالستنشاقیتسببأنقصدالطالب
األخرىاالستنشاقأدویةأوللربوالطالباستخدامعلىالقسمھذافيالواردالحظرینطبقال

الموصوفة قانونًا.
أنھاالطالبیعتقد(أ)واحدة:ولكنھاالسیاسةھذهتحظرھاالمادةذلكفيبما،مقلدةأو"شبیھة"مواد.26

السیاسة؛ھذهخاللمنمحظورةأخرىمادةأویمثلھا،أوللرقابةخاضعةمادةأوقانونيغیرمخدر
یمثلالطالببأناالعتقادإلىعاقًالشخًصایقودأنشأنھمنسلوكفيانخرططالبأيعن(ب)أو

محظورةأخرىمادةأيأوللرقابةخاضعةمادةأوقانونيغیرعقارأنھعلىضمنیًاأوصراحةً
بموجب ھذه السیاسة.

ابتالع(أ)أجل:مناستخدامھایمكنأواستخدامھایمكنالتياألجھزةذلكفيبماالمخدرات،أدوات.27
أوتخزینأوتجھیزأوزراعة(ب)؛الجسمفيللرقابةالخاضعةالموادأوالقنبحقنأواستنشاقأو

إخفاء القنّب أو المواد الخاضعة للرقابة.
بقصدأخرىبطریقةامتصاصھاأوتناولھاأواستھالكھاأوتدخینھاأوحقنھاأواستنشاقھایتممادةأي.11

النقيالكافیین،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،الجسمفينفسيأوفسیولوجيتغییرإحداث
في شكل أقراص أو مسحوق.

األنشطةحضورأوالمدرسةإلىبالحضورمحظورةمادةأيتأثیرتحتالواقعینللطالبیُسمحال
المدرسیة ویتم التعامل معھم كما لو كان الكحول في حوزتھم.

ھذاإجراءمناألسلحةحظرقسمفيأدناهالمذكورةاإلجراءاتانتھاكأو"سالح"نقلأوحیازة،استخدام،.4
الُكتیّب.

ذلكفيبمانوعأيمنالضربأوالتدافعأوالدفعأوالصراخأوعاٍلبصوتالتحدثأوالركضیمنع.5
الحاالت التي یكون فیھا الطالب "یمزحون فقط" أو "یمرحون فقط".

استخدام أو حیازة جھاز االستدعاء اإللكتروني..6
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الشخصيالرقميالمساعدأوبالكامیراالفیدیوتسجیلجھازأوالذكيالھاتفأوالخلويالھاتفاستخدام.7
)PDA(جھازأوiPodحقوقتنتھكأوالتعلیمیةالبیئةتعطلطریقةبأيمشابھإلكترونيجھازأيأو

،بالغشتقوم،الحماماتأوالمالبسخلعغرففيالصوراللتقاطالجھازاستخدامذلكفيبما،اآلخرین
،الحصرالالمثالسبیلعلى،التحدیدوجھعلىالمحظورالسلوكیتضمنالطالب.سلوكقواعدتنتھكأو

منآخرلشخصأولنفسكالئقغیرمرئيتصویرامتالكأوتلقيأوعرضأومشاركةأووإرسالإنشاء
الرسائل"إرسالباسمالمعروف،محمولھاتفأوإلكترونياتصالجھازأوكمبیوترجھازاستخدامخالل

مغلقةالمماثلةاإللكترونیةواألجھزةالمحمولةالھواتفجمیعتظلأنیجبالجنسي".المحتوىذوالنصیة
األولى.المرةفيتحذیرهفسیتم،اإلجراءھذاالطالبخالفإذابھا.الخاصةالكتبحقیبةأوالخزانةوفي

بعد ذلك، سیُطلب من ولي األمر/الوصي استالم الجھاز في مكتب المدرسة.
ال یسمح استخدام أو حیازة موجھ اللیزر..8
ال یسمح بألواح التزلج في المدرسة..9
عصیانعنأمثلةالمدرسة.مسؤوليأوالتدریسھیئةأعضاءتوجیھاتأوالطالبسلوكقواعدمخالفة.10

توجیھات الموظفین, تتضمن رفض طلب الموظف بالتوقف أو تقدیم ھویة المدرسة أو الخضوع للتفتیش.
تلقیھاأوالمساعدةوتقدیمالمتعمد،واالنتحالالغش،ذلكفيبمااألكادیمیة،األمانةخیانةفياالنخراط.11

االختباردرجاتأونسخعلىوالحصولالتقاریربطاقاتوتغییراألكادیمي،االمتحانأثناءخاطئبشكل
بشكل خاطئ.

نفسيأوجسديضررفيیتسببالذيالعدوانيالسلوكمننوعأيأوالمعاكساتأوالتنمرفياالنخراط.12
السلوكیتضمنالسلوك.ھذامثلفياالنخراطعلىاآلخرینالطالبیشجعأوآخرطالبأولموظف

أوالقوةأوالتخویفأوللعنفاستخدامأي،الحصرالالمثالسبیلعلى،التحدیدوجھعلىالمحظور
سرقةأوالعلنياإلذاللأوالجنسيالتحرشأوالمضایقةأوالمطاردةأوالتھدیداتأواإلكراهأوالضوضاء

المدرسةكمبیوترشبكةأوالمدرسةكمبیوترباستخدامالتنمرأوالمعاكساتأواالنتقامأوالممتلكاتتدمیرأو
، أو سلوك مشابھ آخر.

الشخصیةالممتلكاتأوالمدرسةممتلكاتسرقةمحاولةأوسرقةأوضررفيالتسببمحاولةأوالتسبب.13
لشخص آخر.

دخول ممتلكات المدرسة بدون تصریح مناسب..14
التغیب بدون عذر مقبول..15
أوالعصاباترموزعرضذلكفيبما،بالعصاباتشبیھةأنشطةفياالنخراطأوعصابةفياالنخراط.16

األدوات.
العمدوالحرقوالضرباالعتداء،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماجنائي،قانونأيانتھاك.17

واالنتھاك.،والسرقة والمقامرة والتنصت والتخریب
أوالمدرسةعملیاتأوالمدرسیةالبیئةمعیتداخلخارجھ،أوالجامعيالحرمداخلنشاط،أيفياالنخراط.18

الذيالسلوك،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،سلبًاعلیھایؤثرأویعطلھاوالتعلیمیةالوظیفة
أوصحةتعریض(ب)أو؛الموظفینأحدتخویفمحاولةأوتھدید(أ)أنھ:علىمعقولبشكلاعتبارهیمكن

سالمة الطالب أو الموظفین أو ممتلكات المدرسة للخطر.
والتحرش،العدوانياللمس،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،جنسينشاطأيفياالنخراط.19

الجنسي ، والتعرض غیر الالئق (بما في ذلك اإلظھار العاري ألسفل الظھر) واالعتداء الجنسي.
االنخراط في المواعدة العنیفة في سن المراھقة..20
بالرقم(االتصالللطوارئالمستجیبیناستدعاء،طوارئحالةبوجودمعقولاعتقادوجودعدمحالةفي.21

إلىاإلشارةأو؛طوارئحالةوجودإلىتشیرإشاراتأوإنذاراتإطالقأوإشاراتإرسال)؛1-1-9
وجود قنبلة أو عبوة ناسفة في ساحات المدرسة أو الحافلة المدرسیة أو في أي نشاط مدرسي.

صلةذيموظفأيأوطالبأوبالمدرسةموظفضداإلنترنتمواقعأحدعلىصریحبتھدیدالقیام.22
المدرسةداخلإلیھالوصولیمكنكانموقعھوالتھدیدخاللھمنتمالذياإلنترنتموقعكانإذابالمدرسة

المدرسةأراضيداخلدرسواأوعملواالذینالثالثةلألطرافمتاحكانأوالتھدیدفیھتمالذيالوقتفي
بسببالمھدَّدالفردوأمنلسالمةتھدیدأنھعلىمعقولبشكلالتھدیدتفسیرویمكن،التھدیدوقتفي

واجباتھ/ھا أو وضعھ/ھا الوظیفي أو وضعھ كطالب داخل المدرسة.
21



أيفيأوالمدرسةأرضفيغرضأليطیاربدونطائرةأو)AUS(مسلحةغیرطائراتنظامتشغیل.23
حدث مدرسي ما لم یتم الحصول على إذن من مدیر المبنى.

شيءعلى،الماضيفيأوحالیًا،الرعایةأوالوصایةأوالسیطرة"حیازة"مصطلحیشملالقواعد،ھذهألغراض
ینتميآخرعنصرفيمضمنة(ب)؛الطالبشخصعلى(أ)العنصر:فیھایكونالتيالمواقفذلكفيبما،مادةأو

المكتبأوالطالبخزانةفي(ج)؛السیارةأوالظھرحقیبةأوالطالبمالبسمثل،لسیطرتھیخضعأوالطالبإلى
في(ھـ)أو؛المدرسةترعاھاحدثفيأوالمدرسةممتلكاتفيمكانأيفي(د)؛األخرىالمدرسةممتلكاتأو

حالة تعاطي المخدرات والكحول ، المواد التي یبتلعھا الشخص.

فيأوالمدرسةفيوجودھمأثناء،الطالبلردعوالدعماإلیجابیةالتدخالتاستخدامذلكفيبما،الجھودبذلیجب
حدث متعلق بالمدرسة ، عن االنخراط في سلوك عدواني قد ینتج عنھ ضرر جسدي أو نفسي لشخص آخر.

إلعطاءالطالبعلىالوصي/أمروليرفضعلىجزئیًاأوكلیًایستندطالبأيضدتأدیبيإجراءأياتخاذیتملن
أو الموافقة على إعطاء المؤثرات العقلیة أو األدویة المنشطة للطالب.

متى وأین تنطبق قواعد السلوك
أوالمدرسیةباألنشطةمعقولبشكلمرتبطًاالطالبسلوكیكونعندماأیًضاالتأدیبیةاإلجراءاتأسستنطبق

المدرسة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

في ساحات المدرسة أو على مرأى منھا قبل أو أثناء أو بعد ساعات الدراسة أو في أي وقت؛.1
خارج المدرسة في نشاط أو حدث ترعاه المدرسة، أو أي نشاط أو حدث لھ عالقة معقولة بالمدرسة؛.2
السفر من أو إلى المدرسة أو نشاط أو وظیفة أو حدث مدرسي ؛ أو.3
أوالمدرسةعملیاتأوالمدرسیةالبیئةمعیتداخلخارجھ،أوالجامعيالحرمداخلنشاط،أيفياالنخراط.4

الذيالسلوك،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،سلبًاعلیھایؤثرأویعطلھاوالتعلیمیةالوظیفة
أوصحةتعریض(ب)أو؛الموظفینأحدتخویفمحاولةأوتھدید(أ)أنھ:علىمعقولبشكلاعتبارهیمكن

سالمة الطالب أو الموظفین أو ممتلكات المدرسة للخطر.
خالل فترات التعلم عن بعد..5

التدابیر التأدیبیة
یتلقاھاالتيالعواقبتخضعیحدث.تأدیبيموقفلكلالفردیةالظروفعلىبناًءللطالبالتأدیبیةالعواقبإعطاءیتم

أيمعللطالبالفردياالنضباطمناقشةیتملنالتعلیمیة.المنطقةفيآخرمسؤولأوالمدرسةمدیرلتقدیرالطالب
المدرسيالسجلمنجزءوھيالطالببسریةتتعلقمسألةھذهألنأمره/الوصيووليالطالبغیرآخرشخص
ممكنحدأقصىإلىالمدرسةخارجوالتعلیقالطردعملیاتومدةعددتحدیدالمدرسةمسؤوليعلىیجبللطالب.

استخدامقبلاالستثنائيغیرالتأدیبأشكالاالعتبارفيیأخذواأنیجب،ومعقوًالممكنًاذلكیكونوحیثما،عملیًا
منأیًا،الحصرالالمثالسبیلعلىالمحتملة،التأدیبیةاإلجراءاتتشملالطرد.أوالمدرسةخارجاإلیقاف

اإلجراءات التالیة:
إخطار أولیاء األمور/الوصي.●
اجتماع تأدیبي.●
حجب االمتیازات.●
اإلبعاد المؤقت من الصف.●
تعلیق في المدرسة.●
إعادة الممتلكات أو رد الممتلكات المفقودة أو المسروقة أو التالفة.●
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النقلترتیباتتجريلمإذااألمر/الوصي.وليإخطاریتمأنشرطللمدرسةالرسمیةاألوقاتبعدالدراسة●
مسبقاً، فسیجري إتخاذ تدبیر تأدیبي بدیل للطالب.

خدمة المجتمع●
المدرسیةالقواعدالنتھاكتستخدمكانتالتيالشخصیةالممتلكاتومصادرةالمھربة؛البضاعةمصادرة●

واالحتفاظ بھا مؤقتا.
تعلیق امتیازات ركوب الحافالت.●
تعلیقبحقھجرىالذيالطالبعلىیمنعأیام.10إلىتصللمدةالمدرسیةاألنشطةوجمیعالدراسةتعلیق●

أن یكون متواجد على أراضي المدرسة.
الطالبعلىیحظرسنتین.تتجاوزالمحددةزمنیةلفترةالمدرسیةاألنشطةوجمیعالمدرسةمنالفصل●

المفصول أن یكون متواجد على أراضي المدرسة.
إذا فصل الطالب، فسینُقل إلى برنامج بدیل أو ینُقل إلى مدرسة أخرى بموجب قانون الوالیة.●
نشاطعلىینطويالسلوككانكلماالقانونإنفاذأجھزةمنغیرھاأوالشرطةأواألحداثسلطاتإخطار●

ظروففيأواألسلحةأوالخمورأومشابھًا""یبدوأوللمراقبة)الخاضعة(الموادالمخدراتمثلإجرامي،
أخرى على النحو الذي یأذن بھ اتفاق اإلبالغ المتبادل بین المنطقة التعلیمیة والقانون المحلي و والشرطة.

حالة.كلفيدائًماللتطبیققابلةتكونولنالخیاراتمنمجموعةھيأعالهالمذكورةالتأدیبیةاإلجراءاتقائمة
السلوكیة،التدخالتأّنبسببالطالبطردأودراسةتعلیقتجنبالممكنمنیكونالقدالظروف،بعضفي

التھدیدلحلالوحیدةوالعملیةالمعقولةوالطریقةومتوفرة،مناسبةتكونلنالفصل،أوالدراسةتعلیقبخالف
و/أو معالجة اإلخالل ھو تعلیق الدراسة أو الفصل.

المھلة المعزولة والوقت المستقطع والقیود البدنیة

وشیًكاخطًرایمثلالطالبسلوككانإذاإالالبدنیةوالقیودالمستقطع،والوقتالمعزولة،المھلةاستخدامیتمال
فعالةغیرأنھاوثبتوتطفًالتقییًداأقلأخرىإجراءاتتجربةوتم،لآلخرینأوللطالبخطیرجسديضرربحدوث

راحةأو،عقابأوكتأدیبالبدنیةوالقیودالمستقطع،والوقتالمعزولة،المھلةاستخدامالمدرسةعلىیمنعإیقافھ.في
تلفلمنعأو،روتینیةسالمةمسألةأو،المناسبالسلوكيأوالتعلیميالدعمعنبدیالًأو،انتقاًماأو،للموظفین

الممتلكات في حالة عدم وجود خطر وشیك بإلحاق ضرر جسدي جسیم بالطالب أو باآلخرین.

العقوبة البدنیة

فتستخدم.ولنقانونیةغیرالبدنیةالعقوبة طویلةلفتراتالطالبإبقاءأوالضربأوالصفعبأنھالبدنيالعقابیُعرَّ
للحفاظالحاجةحسبالمعقولةالقوةالبدنيالعقابیشملالالمتعمد.الجسدياإلیذاءأو،جسدیًامؤلمةأوضاعفي

على سالمة الطالب أو الموظفین أو غیرھم من األشخاص، أو لغرض الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الممتلكات.

حظر األسلحة
نشاطأيأوالمدرسة،ترعاهحدثأونشاطأيأو،المدرسةإلىالتالیةاألشیاءأحدإحضارقررالذيالطالبیُطرد

أو حدث لھ عالقة بالمدرسة لمدة ال تقل عن سنة واحدة ولكن لیس أكثر من سنتین:
القسمفيمعّرفھومثلماسالحأوخرطوشبندقیةأورصاصبندقیةأومسدسأيیعنيالناريالسالح)1

1قانونمن1.1القسمفيمعّرفھومثلماالناري،السالحالمتحدة،الوالیاتقانونمن18البابمن921
24القسمفيالمحددالنحوعلىالناريالسالحأوالناریةاألسلحةمالكيھویةبطاقة-الجنائيالقانونمن
أساسعلىالعامالمشرفقراریعدلأنللمجلسویحقالطرد،مدةتعدیلالعامللمشرفیحق.1961لعام

كل حالة على حدة.
ماإذاآخرشيءأيأوھراوةأوتكوینھعنالنظربغضآخر،سالحأيأونحاسنصالتأوسكین)2

علىناريسالحأليمشابھ""شيءذلكفيبماجسدي،ضررفيللتسبباستخدامھحاولأواستخدم
النحو المحدد أعاله.
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منع تشكیل العصابات ونشاطاتھا

غیرأعمالارتكابأغراضھاتشملأكثرأولشخصینمنظمةأونادأوجماعةأيأنھّاعلى"العصابة"تعّرف
عندماأومدرسينشاطأيضمنفيأوالمدرسةممتلكاتمنأّيعلىأوالمدرسةفيطالبأيیُمنعمشروعة.

عرضأوتوزیعأواستخدامأوحیازةأوارتداء)1(من:المدرسةبنشاطمعقولبشكلمرتبطًاالطالبسلوك(یكون
عصابات؛رموزبمثابةمعقولبشكلاعتبارھایمكنأخرىأشیاءأوأدواتأومجوھراتأومالبسأيبیعأو

أوالعضویةتظھرالتيالمصافحةأواللفظیة،غیرأواللفظیةاإلیماءاتاستخدامأوتجاوز،أوفعلأيارتكاب
نشاطأوعصابةأيمصلحةلتعزیزتجاوزأوفعلأيارتكابأوخطابأياستخدام)2(أوعصابة؛إلىاالنتماء

منیطلبأن)3(عصابات؛أيإلىلالنضماماآلخرینالتماسالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبماعصابة،
غیرآخرعملأيارتكاب)4(یخوفھ؛أویضایقھأوآخرشخصأيیھددأوالحمایةأجلمنیدفع20أنشخصأي

أيعلىالبدنيالعنفممارسةعلىآخرینطالبتحریضأو)5(المقاطعة،لسیاساتآخرانتھاكأيأوقانوني
شخص آخر.

إعادة دمج الطالب العائدین
أواإلبعادأوالدراسةتعلیقفترةبعدالمدرسةإلىالعائدینالطالبمعالمسؤولالشخصأوالمبنىمدیرسیجتمع

فيالناجحینمنلیكونواالطالبقدرةدعمفھواالجتماعھذامنالھدفأّماأخرى.مدرسیةبیئةمنعادواالذي
المدرسة بعد فترة اإلبعاد وتقدیم فرصة للطالب الذین تم تعلیق دراستھم حتى یعّوضوا ما فاتھم من العمل.

الرسوم والغرامات والتكالیف؛ إعفاء الطالب من الرسوم

تفرض المدرسة رسوًما وتكالیف لتمویل أنشطة دراسیة معینة. قد یكون بعض الطالب غیر قادرین على دفع ھذه
الرسوم. لن یُحرم الطالب من الخدمات التعلیمیة أو الدرجات األكادیمیة نتیجة عدم قدرة ولي أمرھم أو الوصي علیھم
على دفع الرسوم أو تكالیف معینة. الطالب الذین ال یستطیع ولي أمرھم أو الوصي علیھم تحمل سداد رسوم الطالب
یمكن إعفاؤھم من الرسوم. اإلعفاء من الرسوم ال یعفي الطالب من دفع تكالیف الكتب و/أو األقفال و/أو المواد و/أو

المستلزمات و/أو األدوات المفقودة أو التالفة. یمكن تقدیم طلبات الحصول على إعفاء من الرسوم بواسطة ولي أمر أو
الوصي. الطالب مؤھل للحصول على إعفاء من الرسوم إذا تم استیفاء إحدى المتطلبات التالیة:

أن یكون الطالب مقیًما حالیًا في منزل مطابق للتوجیھات الخاصة بالتأھل للحصول على وجبة غداء أو)1
National(المدرسيللغداءالوطنيالقانونبموجبالفیدرالیةالحكومةحددتھاالتيمجانیةإفطار

School Lunch Actأو)؛
أن یكون الطالب أو أسرتھ یتلقیان حالیًا مساعدات بموجب المادة الرابعة من قانون المساعدات الحكومیة في)2

Illinois(إلینويوالیة Public Aid Code(المساعدات)أطفاًال).تعولالتيلألسرالمقدمة

سیراعي مدیر المبنى اعتبارت إضافیة عند وجود واحد أو أكثر من العوامل التالیة:
إصابة أحد أفراد األسرة بمرض)1
ظھور نفقات غیر اعتیادیة مثل حدوث أضرار ناجمة عن حریق أو فیضان أو عاصفة، إلخ...)2
البطالة)3
المواقف الطارئة)4
عندما یكون أحد أولیاء األمور/األوصیاء مشموًال في إیقاف للعمل)5

سیقوم مدیر المبنى بإخطار ولي األمر/الوصي فوًرا بشأن إذا ما كان طلب اإلعفاء من الرسوم قد تمت الموافقة علیھ
أم تم رفضھ. ینبغي توجیھ األسئلة المتعلقة بعملیة تقدیم طلب اإلعفاء من الرسوم إلى مدیر المبنى. بموجب قانون

وثیقة حقوق الطالب للقضاء على الجوع، تلتزم المدرسة بتقدیم وجبة أو وجبة خفیفة تتحمل تكلفتھا الحكومة الفیدرالیة
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ألي طالب یطلب الحصول علیھا، سواء كان الطالب قادًرا على سداد تكلفة الوجبة أو الوجبة الخفیفة أو كان مدینًا
بتكلفة وجبات أو وجبات خفیفة سابقة. لن یُقدم للطالب وجبة أو وجبة خفیفة بدیلة ویُحظر على المدرسة الكشف للعامة

عن ھویة الطالب غیر القادر على دفع تكلفة وجبة أو وجبة خفیفة أو المدین بتكلفتھا أو وصمھ بسبب ذلك.

منع التنمر والتخویف والمضایقة

منالطالبمنعإنالتعلیم.علىالمدرسةوقدرةالتعلمعلىالطالبقدرةمنوالمضایقةوالتخویفالتنمریحد
معادیةوغیرآمنةتعلیمیةبیئةإلىالطالبلجمیعالمتكافئالوصولوتوفیرالتخریبیةالسلوكیاتھذهفياالنخراط

یتمولناألشكالمنشكلبأيمقبولةغیروالمضایقةوالترھیبالتنمروالمدرسة.التعلیمیةللمنطقةھامةأھدافھي
ومركباتالمدرسیةالحافالتفيأوالمدرسةممتلكاتفيأوبالمدرسةمتعلقنشاطأيأوالمدرسةفيمعھاالتسامح

الطالبالمدرسةستحميالمدرسیة.اإللكترونیةالمعداتمنغیرھاأوالشبكةأوالمدرسةكمبیوترخاللمنأوالنقل
طالبأيضدتأدیبیةإجراءاتوستتخذ،المضایقةأوالترھیبأوالتنمرحوادثعناإلبالغبسبباالنتقاممن

یشارك في مثل ھذا السلوك.

غیرالتسریححالةأوالعسكريالوضعأوالھجرةحالةأوالقومياألصلأواللونأوالعرقأساسعلىالتنمر
أوبالجنسالمرتبطالتعبیرأوالھویةأوالجنسیةالھویةأوالجنسیةالمیولأوالجنسأوالعسكریةالخدمةمنالمواتیة
الزوجیةالحالةأو،التشردحالةأو،الحمایةترتیبحالةأو،العقلیةأوالجسدیةاإلعاقةأوالدینأوالعمرأوالنسب

الخصائصمنأكثرأوبواحدمجموعةأوبشخصاالرتباطأو،الحملذلكفيبما،المحتملةأوالفعلیةاألبویةأو
الفعلیة أو المتصورة المذكورة أعاله ، أو أي خاصیة ممیزة أخرى محظورة في كل من الحاالت التالیة:

خالل أي برنامج أو نشاط تعلیمي ترعاه المدرسة.)1
المدرسیةالمركباتأوالمدرسیةالحافالتفيالمدرسة،ممتلكاتضمنالمدرسة،فيالتواجدأثناء)2

األنشطةأواألحداثفيأو،الحافلةانتظارفيالمخصصةالمدرسیةالحافالتمواقففي،األخرى
التي ترعاھا المدرسة أو معتمدة من المدرسة.

معداتمنغیرھاأوالمدرسةكمبیوترشبكةأوالمدرسةكمبیوترمنالمعلوماتنقلخاللمن)3
المدرسة اإللكترونیة المماثلة.

برنامجأووظیفةأونشاطأوموقعفيإلیھالوصولیتمكمبیوترجھازمنالمعلوماتنقلخاللمن)4
قبلمنمستخدمأومؤجرأومملوكغیرإلكترونيجھازأوتقنیةاستخداممنأوبالمدرسةمتعلقغیر

اإلجراءاتأوالتعلیمیةالعملیةفيكبیراضطرابفيالتنمرتسببإذاالمدرسةأوالتعلیمیةالمنطقة
المنظمة.

أوفعلأيویعنيإلكتروني)اتصالأيأوالتكنولوجیااستخدامخاللمن(التنمراإلنترنتعبرالتنمر،التنمریشمل
إلىوالموجھة،إلكترونیًاأوكتابیًاتتمالتياالتصاالتذلكفيبما،االنتشارواسعأوشدیدلفظيأوجسديسلوك
بشخصاألذىإلحاقمنمعقولةخوفحالةفيالطالبوضع)1(:معقولبشكلتوقعھیمكنأوتأثیرلھاالتيطالب

یتعارض)3(؛العقلیةأوالجسدیةالطالبصحةعلىكبیربشكلضارتأثیرفيالتسبب)2(؛ممتلكاتھأوالطالب
االستفادةأوالمشاركةعلىالطالبقدرةمعكبیربشكلیتعارض)4(أو؛للطالباألكادیمياألداءمعكبیربشكل

من الخدمات أو األنشطة أو االمتیازات التي تقدمھا المدرسة.

أوالضوضاءأوالقوةأوالترھیبأوللعنفاستخدامأي،الحصرالالمثالسبیلعلى،المحظورالسلوكأمثلةتشمل
المراھقینبینالمواعدةعنفأوالجنسيالعنفأوالجنسيالتحرشأوالمضایقةأوالمطاردةأوالتھدیداتأواإلكراه

منالمعلوماتنقلخاللمنالتنمرأوالتنمرأوالتنكیلأواالنتقامأوتدمیرھاأوالممتلكاتسرقةأوالعلنیةاإلھانةأو
مشابھسلوكأيأوالمماثلةاإللكترونیةالمدرسةمعداتمنغیرھاأوالمدرسةكمبیوترشبكةأوالمدرسةكمبیوتر

آخر.
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مدیرأوالمبنىمدیرإلىكتابیًاأوشفویًاتقریرتقدیمیمكنالفور.علىالتنمرعناإلبالغعلىالطالبتشجیعیتم
متاحینالمدرسةموظفيجمیعمعھ.التحدثفيبالراحةالطالبیشعرموظفأيأوالتعلیمیةالمنطقةشكاوى

/واآلباءالموظفینذلكفيبماشخص،أيتشجیعیتمالتنمر.عنتقریرلتقدیمأوالمتنمرمعالتعاملفيللمساعدة
أيأوالتعلیمیةبالمنطقةالشكاوىمدیرإبالغعلى،التھدیدأوالفعليالتنمرحولمعلوماتلدیھممن،األوصیاء
طالبمناالنتقامطالبأليیجوزالكتابیًا.أوھاتفیةمكالمةطریقعنأیًضاالمجھولةالتقاریرقبولیتمموظف.

إلجراءاتأیًضاسیتعرضمضللأوخاطئتقریرتقدیمیتعمدطالبأيفإنذلك،ومعالتقریر.ھذامثللتقدیمھآخر
تأدیبیة.

التعدي الجنسي واالعتداءات وسوء معاملة

یمنع التحرش الجنسي بالطالب. یتورط أي شخص في التحرش الجنسي كلما قام بتحرش جنسي، و/أو انخرط في
سلوك لفظي أو جسدي آخر ، بما في ذلك العنف الجنسي ، ذي الطبیعة الجنسیة أو القائمة على الجنس ، والمفروض

على أساس الجنس ، والذي:
رفض أوالحد من تلقي المعونة أو المزایا أو الخدمات التعلیمیة أو العالج؛ أو الذي یجعل من ھذه)1

التصّرفات شرطًا لحالة الطالب األكادیمیة.
أن یكون ذا ھدف أو تأثیر كبیر على بیئة الطالب التعلیمیة، أو یكون سبباً في صنع بیئة تعلیم مخیفة أو)2

أوالتعلیمیة22الخدماتأوالمزایاأوالمعونةتلقيمنمنالطالبیمنعقدماوھذاعدوانیة،أوعدائیة
العالج، أو الذي یجعل من تقدیم أو رفض ھذا التصّرف أساًسا لقرارات أكادیمیة تؤثّر على الطالب.

تتضمن مصطلحات التخویف والعداء والھجوم السلوك الذي یؤدي إلى اإلذالل أو اإلحراج أو عدم الراحة. تشمل أمثلة
التحرش الجنسي اللمس ، والنكات أو الصور الفظة ، ومناقشات التجارب الجنسیة ، والمضایقة المتعلقة بالسمات

الجنسیة ، ونشر الشائعات المتعلقة بنشاط الشخص المزعوم.

یمنع االنخراط في العنف في أثناء اللقاءات المتواعدة بین المراھقین في المدرسة أو في ممتلكات المدرسة أو في
األنشطة التي ترعاھا المدرسة أو في المركبات المستخدمة في وسائل النقل التي توفرھا المدرسة. یشیر مصطلح

یھددأویستخدمعاًما19و13بینعمرهیتراوحطالبإلىالمراھقین)بینالمتواعدةاللقاءاتأثناءفي(العنف
باستخدام اإلساءة الجسدیة أو العقلیة أو العاطفیة للتحكم والتفرد في عالقة المواعدة ؛ أو یستخدم أو یھدد باستخدام

العنف الجنسي في العالقة.

یتم تشجیع الطالب على اإلبالغ عن ادعاءات أو حوادث التحرش الجنسي أو العنف في المواعدة بین المراھقین أو أي
سلوك محظور آخر إلى إدارة المبنى. ستبقى الشكاوى سریة إلى أقصى حد ممكن بالنظر إلى الحاجة إلى التحقیق.

الطالب الذین یقدمون شكاوى بحسن نیة لن یتم تأدیبھم.

التفتیش والمصادرة

في سبیل الحفاظ على النظام واألمن والسالمة في المدارس، یُصرح لسلطات المدرسة بإجراء عملیات تفتیش معقولة
لممتلكات وأدوات المدرسة، باإلضافة إلى الطالب ومتعلقاتھم الشخصیة.

ممتلكات وأدوات المدرسة، باإلضافة إلى المتعلقات الشخصیة التي یتركھا الطالب في المدرسة

یمكن لسلطات المدرسة أن تفحص وتفتش الممتلكات واألدوات المدرسیة التي تملكھا أو تتحكم فیھا المدرسة (مثل
الخزائن والمكاتب وساحات صف السیارات)، باإلضافة إلى المتعلقات الشخصیة التي یتركھا الطالب في المدرسة،

وذلك دون إخطار الطالب أو موافقتھ. یجب أال یكون لدى الطالب أي توقعات معقولة فیما یتعلق بالخصوصیة في ھذه
األماكن أو المناطق أو فیما یتعلق بمتعلقاتھم الشخصیة المتروكة فیھا.
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یحق لمدیر المبنى أن یطلب مساعدة الشرطة إلجراء عملیات فحص وتفتیش للخزائن والمكاتب وساحات صف
السیارات والممتلكات واألدوات المدرسیة األخرى بحثًا عن العقاقیر غیر القانونیة أو األسلحة أو المواد غیر القانونیة

أو الخطیرة األخرى، بما في ذلك عملیات التفتیش من خالل استخدام كالب مدربة.

تفتیش الطالب
یحق لسلطات المدرسة أن تفتش أحد الطالب و/أو المتعلقات الشخصیة للطالب التي تكون بحوزتھ (مثل الحقائب،

المحافظ، حقائب الظھر، حقائب الكتب، علب الطعام، إلخ.) عند وجود أساس معقول للشك في أن التفتیش سیؤدي إلى
العثور على دلیل على أن ھذا الطالب بالتحدید قد انتھك أو ینتھك إما القانون أو قواعد وسیاسات الطالب الخاصة

بالمدرسة أو اإلدارة التعلیمیة. سیتم إجراء البحث بطریقة ترتبط بشكل معقول بھدفھا من البحث ولیست تدخلیة بشكل
مفرط في ضوء عمر الطالب وجنسھ وطبیعة المخالفة.

قد یطلب مسؤولو المدرسة من الطالب أن یتعاون في أحد التحقیقات إذا كانت ھناك معلومات معینة حول وجود نشاط
على حساب الطالب في إحدى شبكات التواصل االجتماعي یخالف القواعد التأدیبیة للمدرسة أو سیاسة اإلدارة التعلیمیة

التي تتبعھا المدرسة. في سیاق التحقیق ، قد یُطلب من الطالب مشاركة المحتوى الذي تم اإلبالغ عنھ حتى تتمكن
المدرسة من اتخاذ قرار واقعي. ال یجوز لمسؤولي المدرسة أن یطلبوا أو یطلبوا من الطالب أو ولي األمر/الوصي

تقدیم كلمة مرور أو معلومات حساب أخرى ذات صلة للوصول إلى حساب الطالب أو ملفھ الشخصي على أحد مواقع
الشبكات االجتماعیة.

مصادرة الممتلكات
إذا نتج عن التفتیش ظھور دلیل على أن الطالب قد انتھك أو ینتھك إما القانون أو سیاسات أو قواعد المدرسة أو

اإلدارة التعلیمیة، یمكن عندئذ مصادرة الدلیل والتحفظ علیھ بواسطة سلطات المدرسة، ویمكن اتخاذ إجراء تأدیبي.
عندما یكون ذلك مالئًما، یمكن نقل الدلیل إلى قسم الشرطة.

قبل أن یقوم أحد أفراد الشرطة
أو مسؤول الموارد المدرسیة أو أي شخص آخر ألمن المدرسة باعتقال وطرح أسئلة على أرض المدرسة لطالب یقل

إلخطاریحاولأویخطر(أ)عنھ:ینوبمنأوالمبنىمدیرفإنإجرامیًا،فعًالارتكابھفيیشتبھعاًما18عنعمره
ولي أمر/وصي الطالب وتوثیق الوقت والحادثة خطیًا؛ (ب) بذل جھود معقولة لضمان حضور والد / ولي أمر الطالب

أثناء االستجواب أو ، إذا لم یكن موجوًدا ، تأكد من أن موظف المدرسة (بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ،
أخصائي اجتماعي ، أو أخصائي نفسي ، أو ممرضة ، أو مستشار توجیھ ، أو أي متخصص آخر في الصحة العقلیة)

حاضًرا أثناء االستجواب ؛ و (ج) إذا كان ذلك ممكناً ، بذل جھوداً معقولة لضمان وجود ضابط شرطي مدرب على
تعزیز التفاعالت اآلمنة والتواصل مع الشباب أثناء االستجواب.

الرحالت المیدانیة

الرحالت المیدانیة ھي میزة مقدمة للطالب. یجب على الطالب االلتزام بجمیع سیاسات المدرسة أثناء النقل وأثناء
أنشطة الرحالت المیدانیة ، ویجب أن یعاملوا جمیع مواقع الرحالت المیدانیة كما لو كانوا في أرض المدرسة. قد

یخضع عدم االلتزام بقواعد المدرسة و/أو قواعد الموقع أثناء رحلة میدانیة لعواقب تأدیبیة. یجب على جمیع الطالب
الذین یرغبون في حضور رحلة میدانیة الحصول على إذن كتابي من أحد أولیاء األمور أو الوصي الذي لدیھ سلطة

منح اإلذن. یمكن أن یُمنع الطالب من حضور الرحالت المیدانیة ألي من األسباب التالیة:
عدم الحصول على إذن مالئم من ولي األمر/الوصي)1
عدم إكمال المقرر الدراسي كما ھو مطلوب)2
مخاوف تتعلق بالسلوك أو السالمة)3
رفض اإلدارة لإلذن)4
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أسباب أخرى تحددھا المدرسة)5

الوعي بمسائل االنتحار واالكتئاب وسبل الوقایة منھا

یؤثر انتحار الشباب على سالمة بیئة المدرسة. ویُؤثّر أیًضا على المجتمع في المدرسة، مّما یحّد من قدرة الطالب
اآلخرین على التعلّم وقدرة المدرسة على توفیر التعلیم. ویُعّد الوعي بمسائل االنتحار واالكتئاب وسبل الوقایة منھا من

األھداف المھمة التي تحرص علیھا الدائرة المدرسیة.

تُحافظ الدائرة المدرسیة على الموارد الخاصة بالطالب والوالدین والتي ترتبط الوعي بمسائل االنتحار واالكتئاب
وسبل الوقایة منھا. وأغلب ھذه المعلومات، بما في ذلك نسخة عن سیاسة المنطقة التعلیمیة، منشورة على موقع

المنطقة التعلیمیة اإللكتروني. ویُمكن الحصول على ھذه المعلومات أیًضا من مكتب المدرسة.

الحصول على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالطالب وكلمات المرور لھا

معلوماتھناككانتإذاتحقیقإجراءفيالتعاونالطالبمنالطلبأوتحقیقإجراءالمدرسةفيللمسؤولینیحق
التواصلصفحاتعلىالطالبحسابفيباألدابالمتعلقّةالمدرسةقواعدأوسیاسةیخرقنشاطبوجودتفیدُمحّددة

یستطیعحتىعنھالتبلیغجرىالذيالمحتوىفيالمشاركةالتحقیقأثناءالطالبمنیطُلبوقداإلجتماعي.
كلمةبتقدیمتلزمھأوالطالبمنتطلبأنالتعلیمیةالمنطقةعلىیمنعواقعیة.بطریقةتقییمھالمدرسةفيالمسؤولون

أحدعلىالشخصیةصفحتھأوالطالبحسابإلىالوصولمنتتمكنلكيبالحسابتتعلقأخرىمعلوماتأومرور
أحدعلىالطالبحساببأنلالعتقادمعقولسببالتعلیمیةاإلدارةلدىكانإذااالجتماعيالتواصلشبكاتمواقع

مواقع شبكات التواصل االجتماعي یحتوي على دلیل على أن الطالب قد انتھك إحدى القواعد أو السیاسات التأدیبیة.

اإلعفاء من متطلبّات الریاضة البدنیة

منأوأمره/الوصيوليمنمناسبعذرتقدیمالطالبعلىیجبالبدنیة،التربیةفيالمشاركةمناإلعفاءأجلمن
Medical(الطبیةالممارسةقانونبموجبلھمرخصشخص Practice Act.(المحظوراتإلىالعذریستندقد
الممارسةقانونبموجبمرخصشخصمنموقعبیانعلىطبیةألسبابالعذریشتملأنیجبالدینیة.أوالطبیة
Medical(الطبیة Practice Act(علىدینیةأسبابإلىالمستندالعذریشتملأنیجبللطلب.الطبيالسببیؤكد

طلباًیقدمأنالثامنأوالسابعالصففيللطالبیجوزللطلب.الدینيالسببیؤكدالدینرجالأحدمنموقعتصریح
برنامجفيالمستمرةالطالبلمشاركةنظًراالبدنیةالتربیةدوراتمنإعفاءهفیھیطلبالمدرسةمدیرإلىمكتوباً

حدةعلىحالةكلأساسعلىالطلباتبتقییمالمبنىمدیرسیقومالدراسي.المنھجخارجأوالمدارسبینریاضي
Individualized(فرديتعلیمي(برنامجفرديتعلیميبرنامجعلىالحاصلینالطالبإعفاءأیًضایمكن

Education Program(الجسدیةحالتھالذيللطالبالبدنیةالتربیةفيخاصةأنشطةتوفیرسیتمالبدنیة.التربیةمن
Medical(الطبیةالممارساتقانونبموجبلھالمرخصالشخصیحددهالذيالنحوعلىالعاطفیة،أو Practice

Act،(األعذاربینالتمییزالتعلیمیةالمنطقةعلىالوالیةقانونیحظرالبدنیة.التربیةدورةفيالمشاركةمنتمنعھ\ھا
مدرسةرعایةخارجتُجرىالتيالریاضیةالمسابقاتأواألنشطةأوالتدریبفيالطالبمشاركةعلىبناًءاألبویة
تتمعملیًا.ممكنوقتأقربفيالعودةالبدنیةالتربیةصفمنإعفاؤھمتمالذینالطالبوعلىالتعلیمیة.المنطقة

مراعاة االعتبارات التالیة لتحدید موعد عودة الطالب إلى حضور التربیة البدنیة.
وقت توقف مشاركة الطالب خالل العام؛ و)1
جدول الصفوف الدراسیة للطالب.)2
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القواعد والسلوكیات الریاضیة

األلعابتشملالریاضیة.باأللعابالمشاركةیُریدونالذینالطالبكلعلىالریاضیةوالسلوكیاتالقواعدتطبق
القواعدإلىباإلضافةالمدونةھذهتنطبقوالتشجیع.الدراسيالمقّررخارجوالنشاطاتالریاضیةالمنافساتالریاضیة

واللوائح األخرى المتعلقة بسلوك الطالب وتفرض متطلبات إضافیة على الطالب الریاضیین والمشجعین.

والمجتمعالمدرسةتمثیلمسؤولیةفیھایُشاركونالذینوعلىامتیاًزا.التنافسیةالریاضیةاأللعابفيالمشاركةتُعّد
معیتماشىبماالمدرسةوخارجداخلمناسبةبطریقةالتصّرفالریاضیینالطالبمنویتُوقّعطریقة.بأفضل

فقدالسلوكیة،القواعدبھذهااللتزامفيالطالبفشلوإذاالتعلیمیة.و,المنطقةللمدرسةممثلینبصفتھممسؤولیاتھم
یخسر امتیاز المشاركة باأللعاب الریاضیة التنافسیة وذلك وفق شروط السلوك الریاضیة ھذه.

متطلبّات المشاركة
أيفياألولىمشاركتھقبلالتالیةالساریةالكاملةالوثائقھذهعلىالمدرسةمكتبفيالطالبملفیحويأنیجب

من النشاطات الریاضیة:

ھذاأنفیھیجدوالذيفروعھابكلالطبمھنةیُمارسإلینويفيمعتمدطبیبأتّمھحدیثطبّيتقریر.1
الریاضي قادر جسدیاً على المشاركة؛ و

موقعاًاإلذنویكونفیھاالمشاركةالریاضيینويوالذيالریاضةمنُمحّددنوعفيللمشاركةخطّيإذن.2
من قبل ولي األمر أو الوصي.

التياالرتجاجاتأوالرأسبإصاباتوالخاصالمدرسةالدائرةوإجراءاتسیاساتعلىتوافقموقّعةوثیقة.3
قد تُصیب الطالب.

إصابات الرأس واالرتجاجات التي یُصاب بھا الطالب الریاضیون

أوتدریبضمنبارتجاجالمصابسلوكیاتأوعوارضأوعالماتعلیھتظھرالذيالریاضيالطالبمنسیطُلب
المشتركةالمدرسیةالمنافساتمنخرجالذيالریاضيللطالبیحقوالالمنافسة.أوالنشاطمنالخروجمباراة
الطبیبقبلمنموافقةعلىحصلإذاإالالمنافسةإلىالعودةالرأس،فيإصابةبسببأومحتملةارتجاجحالةبسبب

حصولھعدمحالوفيُمعتمد.ریاضيمدّربقبلمنأوإلینويفيفروعھابكلالطبمھنةیُمارسالذيالمعتمد
فيإالّالتدریبأوالریاضةممارسةإلىالعودةالریاضيللطالبیحقفالالمنافسات،تلكإلىبالعودةموافقةعلى
والیةفيفروعھابكلالطبمھنةیُمارسمعتمدطبیبقبلمنخطیاًكتاباًمدرستھإلىالریاضيالطالبتقدیمحال

إلینوي، أو من قبل مدّرب ریاضي ُمعتمد یعمل إلى جانب طبیب معتمد یُمارس مھنة الطب بكل فروعھا في إلینوي.
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المؤتمرات الخاصة للمدارس اإلعدادیة في الضواحي الجنوبیة
)South Suburban Junior High School Conference Schools(

INDEPENDENCE(*مدرسة JUNIOR HIGH) (708-448-0737) 6610 Highland Dr. Palos
Heights

FINLEY(*مدرسة JUNIOR HIGH) (708-636-2005) 10835 Lombard, Chicago Ridge

WORTH(*مدرسة JUNIOR HIGH) (708-448-2803) 112th and New England, Worth.

WILKINS(*مدرسة JUNIOR HIGH) 80th Street and 80th Ave., Justice.

ARBOR(*مدرسة PARK MIDDLE SCHOOL) (708-687-5330) 17303 S. Central Ave., Oak
Forest.

JACK(*مدرسة HILLE MIDDLE SCHOOL) (708-687-5550) 5800 W. 151st St., Oak Forest

HAMLIN(*مدرسة UPPER GRADE CENTER) (708-597-1550) 12150 S. Hamlin, Alsip.

CENTRAL(*مدرسة PARK SCHOOL) (708-385-0045) 3621 W. 151st St. Midlothian.

KOLMAR(*مدرسة SCHOOL) (708-385-6747). 4500 W. 143rd St., Crestwood.

سجالت الطالب
أوتصرفھاتحتأوالمدرسةبھاتحتفظأخرىبطریقةمسجلةّأوخطیةّمعلومةأّيالمدرسيالطالبسجلیشمل

خزنمكانأوكیفیةعنالنظربصرفخاللھا،منھویتھتحدیدیُمكنوالتيبالطالبوتتعلّقموظفیھامنأيتصرف
عناصربھایحتفظالتيالسجالتأوالشخصیة؛بصفتھمالعملأفرادیدتحتمحّددةسجالتحالفيإالّالمعلومة،

متنعلىاإللكترونیةالتسجیالتفیھا(بمااإللكترونیةأوالمرئیةالتسجیالتالمدرسة؛فيالعاملیناألمنیةالقوى
اإللكترونیةوالتسجیالتالسالمة؛أواألمنأواألمنیةبالقوىتتعلّقأھدافأوألسبابتُسّجلالتيالمدرسة)حافالت

المحتوىاستخدمإذاللطالبسجالًتُصبحقداإللكترونیةالتسجیالتھذهأنَّالعلممعالحافالت،متنعلىتُسّجلالتي
ألغراض تأدیبیة أو خاصة فیما یتعلق بطالب معین.

Family(للعائلةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانونیوفّر Educational Rights and Privacy Act -
FERPA(والطالباألمور/األوصیاءلألولیاءالحقوقبعضإیلینويوالیةفيالطالبسجالتقانونجانبإلى

وھم:الحقوق:المدرسیة.الطالببسجالتیتعلّقفیماوذلكالمؤھلین")("الطالبعاًما18بلغواالذین

المنطقةفیھتتلقىالذيالیوممندراسیةأیام10غضونفيالطالبتعلیمسجالتونسخفحصفيالحق.1
التعلیمیة طلبًا للوصول.

فحصعاًما18عنأعمارھمتقلالذینللطالبیحقالطالب.عمرعلىسجالتھإلىالطالبوصولدرجةیعتمد
الدائمةالسجالتإلىالوصولبحقأكثرأوعاًما18أعمارھمتبلغالذینالطالبیتمتعفقط.الدائمسجلھمونسخ

والمؤقتة ونسخھا. یجب على الوالد / الوصي أو الطالب تقدیم طلب خطي إلى مدیر المبنى یحدد السجل (السجالت)
/الوالدوإخطارللوصولالترتیباتبإجراءالمبنىمدیرسیقوم،عملأیام10غضونفيفحصھا.فيیرغبالذي

الوصي أو الطالب بالوقت والمكان اللذین یمكن فیھما فحص السجالت. في ظروف معینة ، یجوز للمنطقة التعلیمیة
لنولكنالنسخمقابلصفحةلكلدوالر0.35التعلیمیةالمنطقةتتقاضىالوصول.حقلمنحإضافیةعملأیام5طلب

30



یُحرم أي شخص من حقھ في نسخ سجالتھ لعدم قدرتھ على دفع ھذه التكلفة. ھذه الحقوق ممنوعة من أي شخص صدر
ضده أمر حمایة یتعلق بالطالب.

غیرأودقیقةغیرأنھاالمؤھلالطالبأوالوصي/الوالدیعتقدالتيالطالبتعلیمسجالتتعدیلطلبفيالحق.2
ذي صلة أو غیر مناسبة.

یسمح لولي األمر/الوصي أو الطالب المؤھل أن یطلب من المنطقة التعلیمیة تعدیل السجل الذي یعتقد أنھ غیر دقیق أو
غیر ذي صلة أو غیر الئق. یجب إرسال الطلبات إلى مدیر المبنى ویجب أن تحدد بوضوح السجل الذي یریده الوالد /

الوصي أو الطالب المؤھل الذي یرید تغییره والسبب المحدد وراء طلب التغییر.

إذا قررت المنطقة التعلیمیة عدم تعدیل السجل، فسوف تقوم المنطقة بإخطار ولي األمر/الوصي أو الطالب المؤھل
بالقرار وإبالغھ بحقھم في جلسة استماع فیما یتعلق بطلب التعدیل. سیتم تقدیم معلومات إضافیة بشأن إجراءات جلسة

االستماع إلى الوالد / الوصي أو الطالب المؤھل عند إخطاره بالحق في جلسة استماع.

الحدباستثناء،الطالبتعلیمسجالتفيالواردةالشخصیةالتعریفمعلوماتعنبالكشفالسماحفيالحق.3
والیةمدرسةطالبسجالتقانونأو)FERPA(للعائلةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانونیسمحالذي

Illinois(إلینوي School Student Records Act(موافقة.دونعنھابالكشف
یحق للمسؤولین في المدرسة الكشف عن معلومات ُمحّددة من دون إذن وفق أسباب إدارة أو تعلیمیة مشروعة. یُسمح

باإلفصاح دون موافقة لمسؤولي المدرسة الذین لدیھم مصالح تعلیمیة أو إداریة مشروعة. مسؤول المدرسة ھو شخص
موظف من قبل المنطقة التعلیمیة كمسؤول أو مشرف أو مدرب أو موظف دعم (بما في ذلك الموظفین الصحیین أو

الطبیین وموظفي وحدة إنفاذ القانون) ؛ شخص یعمل في مجلس إدارة المدرسة ؛ قد یشمل مسؤول المدرسة أیًضا
متطوًعا أو مقاوًال أو استشاریًا ، أثناء عدم توظیفھ من قبل المدرسة ، یؤدي خدمة أو وظیفة مؤسساتیة من أجلھا

تستخدم المدرسة موظفیھا بطریقة أخرى ویكون خاضًعا للسیطرة المباشرة للمدرسة فیما یتعلق باستخدام وصیانة
معلومات التعریف الشخصیة من سجالت التعلیم (مثل محاٍم أو مدقق حسابات أو مستشار طبي أو معالج) ؛ أو أي

والد / وصي أو طالب یعمل في لجنة رسمیة ، مثل لجنة التأدیب أو التظلم ، أو مساعدة مسؤول مدرسة آخر في أداء
مھامھ. لدى مسؤول المدرسة مصلحة تعلیمیة مشروعة إذا احتاج المسؤول إلى مراجعة سجل تعلیمي من أجل الوفاء

بمسؤولیتھ المھنیة أو التزامھ التعاقدي مع المنطقة التعلیمیة.

بناًء على الطلب، تكشف المنطقة التعلیمیة عن السجالت التعلیمیة دون موافقة للمسؤولین في منطقة تعلیمیة أخرى
حیث سجل الطالب أو ینوي التسجیل ، وكذلك ألي شخص وفقًا لما یقتضیھ قانون الوالیة أو القانون الفیدرالي على

وجھ التحدید. قبل الكشف عن المعلومات لھؤالء األفراد ، سیتلقى اآلباء / األوصیاء أو الطالب المؤھل إشعاًرا كتابیًا
مسبقًا عن طبیعة المعلومات ومضمونھا ، وفرصة لفحص ھذه السجالت ونسخھا والطعن فیھا.

ال یمكن الطعن في الدرجات األكادیمیة والمراجع المتعلقة بعملیات الطرد أو اإلیقاف خارج المدرسة في الوقت الذي
یتم فیھ إعادة توجیھ سجالت الطالب إلى مدرسة أخرى ینتقل إلیھا الطالب.

یُسمح أیًضا باإلفصاح دون الموافقة على: أي شخص للبحث أو إعداد التقاریر اإلحصائیة أو التخطیط ، بشرط عدم
تحدید ھویة الطالب أو الوالد / الوصي ؛ أي شخص ورد اسمھ في أمر محكمة ؛ األشخاص المناسبین إذا كانت معرفة

ھذه المعلومات ضروریة لحمایة صحة أو سالمة الطالب أو األشخاص اآلخرین ؛ وسلطات األحداث عند الضرورة
ألداء واجباتھم الرسمیة الذین یطلبون المعلومات قبل الحكم على الطالب.

الحق في نسخة من أي سجل طالب بالمدرسة مقترح إتالفھ أو حذفھ..4
االحتفاظیتمنھائیًا.انسحابھأوتخرجھأوالطالبانتقالبعداألقلعلىعاًما60لمدةالدائمبالسجلاالحتفاظیتم

قدالتيالمؤقتةالسجالتنھائیًا.انسحابھأوتخرجھأوالطالبانتقالبعداألقلعلىسنوات5لمدةالمؤقتبالسجل
األمر/الوصيوليإلىنقلھا،سنوات5بعد،یجوز،دائمبشكلینسحبأویتخرجالذيالمعاقللطالبمفیدةتكون

4كلالمؤقتةالطالبسجالتمراجعةتتماألمر/الوصي.وليبحقوقالتمتعفيالطالبنجحإذاالطالب،إلىأو
سنوات أو عند تغییر الطالب في مراكز الحضور ، أیھما یحدث أوالً.
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الحق في حظر نشر معلومات الدلیل..5
طوال العام الدراسي ، یجوز للمنطقة التعلیمیة إصدار معلومات الدلیل المتعلقة بالطالب، والتي تقتصر على:

االسم
العنوان

مستوى الصف
تاریخ ومكان الوالدة

أسماء ولي األمر/الوصي والعناوین وعناوین البرید اإللكتروني وأرقام الھواتف
صلةذاتأوإعالمیةألغراضالمستخدمةالرقمیةالصورأوالفیدیومقاطعأوالفوتوغرافیةالصور

أوالمدرسیةاألنشطةفيمشاركلطالبالمدرسة)طریقعنأوإعالمیةوسیلةطریقعن(سواءباألخبار
أوسنویةكتبمثل،المدرسةمنشوراتفيظھرتالتيالقوىوألعابوالمنظماتالمدرسةترعاھاالتي

صحف أو برامج ریاضیة أو فنون جمیلة
الجوائز األكادیمیة والدرجات و التكریمات

المعلومات المتعلقة باألنشطة التي ترعاھا المدرسة والمنظمات وألعاب القوى
المجال الرئیسي للدراسة

فترة الحضور في المدرسة

كلھاأوأعالهالمذكورةالمعلوماتمنأيعناإلفراجیمنعأنمؤھلطالبأووصيأمر/وليأليیسمح
اإلشعار.ھذاتاریخمنیوًما30غضونفيالمبنىمدیرإلىكتابياعتراضتقدیمخاللمن

أنأومزایاأوامتیازأوحقأيحجبأومنحیشترطأنشخصأليیجوزالالبیان:ھذافيالواردالحق.6
قدوالذيللطالبالمؤقتالسجلمنمعلوماتأي،التأمینأواالئتمانأوللتوظیفكشرط،فردأليیضمن

یحصل علیھا من خالل ممارسة أي حق مكفول بموجب قانون الوالیة.

لالمتثالالتعلیمیةالمنطقةقبلمنالمزعومةاإلخفاقاتبشأناألمریكیةالتعلیموزارةإلىشكوىتقدیمفيالحق.7
).FERPA(لألسرةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانونلمتطلبات

ھو:)FERPA(لألسرةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانونیدیرالذيالمكتبوعنواناسم

U.S. Department of Education
Student Privacy Policy Office
400 Maryland Avenue, SW
Washington DC 20202-8520

32



سیاسة استخدام اإلنترنت

مكتبفيملففي126التعلیمیةللمنطقةاإلنترنتسیاسةمنموقعةنسخةالطالبجمیعلدىیكونأنیجب
المدرسة قبل استخدام اإلنترنت. یجب على الطالب اتباع جمیع القواعد واألنظمة الواردة في ھذه السیاسة عند استخدام

.126التعلیمیةللمنطقةتابعكمبیوترجھازأي

تعلیمات الثقافة الجنسیة

ذلكفيبماالشاملة،الجنسیةالتربیةمجالفيدراسيمقررأوصفبأيیلتحقواأوفيیشاركواأنالطالبعلىیتعینلن
المنقولةواألمراضالحملحدوثلمنعالمستخدمةالحملومنعالجنسممارسةعناالمتناعوسائلمنبكلالمتعلقالتعلیم

اإلصابةمنعبشأنالتعلیمأواألسریة،الحیاةتعلیمأو)/اإلیدز؛HIV(البشریةالمناعةنقصفیروستشملالتيجنسیًا،
برامجبشأنالتعلیمأووتجنبھ؛الجنسياإلیذاءإدراكبشأنالتعلیمأواألمراض؛بشأنالتعلیمأووانتشاره؛ونقلھباإلیدز
رفضبتقدیمعلیھالوصيأوالطالبأمروليقامإذاوذلكاألعضاء،وزراعةبالدموالتبرعباألعضاء/األنسجةالتبرع
بما،للطالبتأدیبأيسببھوالوصيأواألمروليقراریكونلنمكتوبًا،اعتراًضاالوصيأواألمروليقدمإذاكتابي.

علمفيالتقلیدیةالدوراتأوالنظافةأوالصحيالنظامفيالتدریسیمنعماالقسمھذافيیوجدالالطرد.أوالتعلیقذلكفي
األحیاء.

الجنسعنتعلیمیةدورةأودراسيفصلأيفيالستخدامھاالتعلیمیةالموادفحصاألوصیاءأوألمورألولیاءیمكن
بالمنطقة التعلیمیة.

اإلخطار باستخدام المبیدات الحشریة

قبلھاتفيأوكتابيإخطارلتلقيبالتسجیلقامواالذینالطالبعلىاألمور/األوصیاءأولیاءسجلفسالمنطقةتحتفظ
تطبیق مبیدات اآلفات على أرض المدرسة. لإلضافتك إلى القائمة، یرجى االتصال بمدیر البناء الخاص بطفلك.

إذا كان ھناك تھدید وشیك للصحة أو الممتلكات.مطلوبغیرسوف یتم اإلخطار قبل استخدام المبید. إشعار مسبق

التقاریر اإللزامیة

وجمیعأيعنفوًرااإلبالغالقانونبموجبواإلداریین،المعلمینذلكفيبماالمدرسة،موظفيجمیععلىیتعین
إلینويوالیةفيواألسرةاألطفالخدماتإدارةإلىإھمالھمأواألطفالمعاملةإلساءةفیھاالمشتبھالحاالت

)Illinois Department of Children and Family Services(

سیاسة الصّحة والسالمة

تتطلب والیة إلینوي من المناطق التعلیمیة أن یكون لدیھا سیاسة تتعلق بالصحة والسالمة. الھدف من ھذا المطلب ھو
تحسین البیئة الغذائیة المدرسیة، وتعزیز صحة الطالب وتقلیل النسبة المئویة للطالب الذین یعانون من زیادة الوزن أو

الصحیة.والمشروباتاألطعمةخیاراتتعزیزأجلمنغذائیةإرشادات126التعلیمیةالمنطقةطورتالسمنة.
یفرض جزء من ھذه اإلرشادات أنھ لن یكون ھناك أي مواد غذائیة تُباع أو تُقدم أثناء الغداء باستثناء برنامج الغداء

الساخن ، وأنھ لن یكون ھناك مواد غذائیة خارجیة ألعیاد المیالد أو االحتفاالت خالل الیوم الدراسي باستثناء
االحتفاالت التي یقودھا المعلم ، و التي یجب أن تتوافق مع القوائم المقترحة لألطعمة الصحیة المتوفرة في سیاسة

بمجملھا.126التعلیمیةللمنطقةالصحةسیاسةتتوفرطلب،علىبناًءبنا.الخاصةوالسالمةالصحة
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إجراءات الوصول واالنصراف

8:25الساعةفيالفصولوتبدأصباًحا8:15الساعةقبلالمدرسةإلىاالبتدائیةالمرحلةطالبیصلأالیجب
المدارسطالبیصلأالیجبیوم.كلمساًء.2:45الساعةفياالبتدائیةالمرحلةطالبصرفیتمصباًحا.

المدارسطالبصرفیتمصباًحا.8:22الساعةفيالفصولوتبدأصباًحا8:15الساعةقبلالمدرسةإلىاإلعدادیة
التأدیب:إلىبالقواعدااللتزامعدمیؤديوقدالتالیة،القواعدتطبقمساًء.2:55الساعةفياإلعدادیة
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