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 بقرار بتسلُّم نسخة من دلیل الطالإ
 

 توقّعھ. القواعد وما عليَّ  جمیعب وفھمت ني قرأت الكتیِّ لیل الطالب/الوالد اإلرشادي. وأنَّ ن دممت نسخة ني تسلَّ أفید بأنَّ 
نتائج الفشل في تحقیق  وأدرك واعد والتوقّعات الخاصة بالمدرسةھذه الق جمیعوأوافق على أن أكون مسؤوًال عن 

 بات.المتطلَّ 
 

ادي في فر أحدث نسخة من ھذا الكتیّب اإلرشدون إخطار مسبق. وستتول خالل العام ھذا الكتیّب قد یُعدَّ  أنَّ  إنني أدرك
 الطالب عند تطبیق أّيِ  جمیعسیكون ساري المفعول على ) وwww.dist126.org (موقع المقاطعة اإللكتروني

تغییر على الكتیب اإلرشادي وضمن  الطالب والوالدین خطی�ا بشأن أّيِ  جمیع وستُخطر اإلدارة عند اإلمكان .تغییر
 .معقولإطار زمني 

 
   اسم الطالب مطبوًعا:

 
 
 

 التاریخ      توقیع الطالب
 
 
 

 التاریخ      توقیع الوالد

http://www.dist126.org/
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 معلومات عامة عن المدرسة
 

ایُعّد ھذا الكتیّب  بیانًا شامًال لكل إجراءات المدرسة. ویُمكن للعامة قراءة  وال یُعدّ عن القواعد والتوقّعات في المدرسة،  ملخص�
) أو  من المركز اإلداري للدائرة www.dist126.orgدلیل السیاسات الشامل الصادر عن مجلس اإلدارة من موقع الدائرة (

  .S. Kostner Avenue 11900الواقع في  126
 

ُمنتخب من قبل المجتمع المحلّي. أّما أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  یُشرف مجلس اإلدارة في المدرسة على دائرة المدرسة وھو
  الحالي فھي:

 
   سونكس، الرئیس-س. ماري غرایس سینوت

  س. جو ال شیكا، نائب الرئیس
  س. لوري بیرس، أمینة سر
   س. براین مكالفلین، عضو
   س. كیمبرلي باورز، عضو
   س. تیریز زاكر، أمینة سر

  تانھیل، عضوس. ھاري 
 

  ولقد وّظف مجلس اإلدارة في المدرسة الفریق اإلداري التالي للعمل في المدارس وتسییرھا:
 
 

 DISTRICT OFFICE  11900 S. Kostner Avenue 708-389-1900مكتب الدائرة 
  س. كریغ غوالتني، مشرف

   س. ستیفن غریس، نائب المشرف لشؤون المالیة والتشغیل
  كونولي، مدیر التعلیم والتعلّمس. لوري 

   س. روبرت كوندون، مدیر التعلیم الخاص
  س. جینا فیسك، منّسق شؤون دعم الطالب
   س. جو ریزو، منّسق شؤون المواصالت
  س. جو آن بوتسیك، كبیر فریق الصیانة

 
 

 HAZELGREEN SCHOOL  11751 S. Lawler Avenue 708-371-5351مدرسة 
 مایسون، مدیر-ھامفريس. لیا 

 
  

 W. 123rd St. 708-371-0720 4600  االبتدائیة LANE ELEMENTARYمدرسة 
 باتي إیغان، مدیر .اآلنسة

 
  

 STONY CREEK SCHOOL  11700 S. Kolin Avenue 708-371-0220مدرسة 
   غالوس، مدیر-س. نیكول لیغیت

 س. جینفیر ساتیرنوس، مساعد المدیر
  
 

 المتوسطة PRAIRIE JUNIOR HIGH SCHOOLمدرسة 
11910 S. Kostner Avenue 708-371-3080 

  س. مورین بولمایر، مدیر
 س. جو ریزو، مساعد المدیر
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 126ببان المھمة الخاصة بالدائرة 
 

تحدیات المرحلة الثانویة وما تقضي مھمتنا بتخریج طالب مسؤولین وأصحاب ثقة ذاتیة، یكونوا جاھزین لمواجھة 
بعدھا من خالل نظام تعلیم ُمخّصص یوفّر أسًسا أكادیمیة صلبة إلى جانب تعزیز تطّور الطالب االجتماعي والحّسي 

 والجسدي، ضمن بیئة آمنة داعمة.
 

 الزّوار
 

یة والتوّجھ فوًرا إلى المكتب یجب على كل الزّوار، سواًء كانوا من الوالدین أو اإلخوة، الدخول من بوابة المبنى األمام
 الرئیس. یجب على الزّوار تعریف أنفسھم وإخطار العاملین في المكتب عن سبب زیارتھم المدرسة.

 
یجب على الزّوار التوقیع وكتابة أسمائھم وتاریخ الزیارة ووقت الوصول وتحدید الصف أو المكان الذي یریدون 

یة بصفة زائر وتعلیقھا ظاھرة بالمالبس. یجب على الزّوار التوّجھ فوًرا زیارتھ. یجب على الزّوار أخذ بطاقة تعریف
 إلى وجھتھم بطریقة ھادئة. یجب على كل الزّوار العودة إلى المكتب الرئیس والتوقیع قبل الخروج من المدرسة.

 
ن الزائر الذي ال یُتوقّع من الزّوار االلتزام بكل قواعد المدرسة خالل تواجدھم ضمن ملكیة المدرسة. سیُطلب م

یتصّرف بطریقة مناسبة الخروج من المدرسة وقد یتعّرض لعقوبة جنائیة بسبب دخولھ غیر المصّرح بھ و/أو التصّرف 
 غیر الالئق.

 
 

 المتطوعین في المدرسة
 

المدرسة. یجب على كل المتطّوعین ملء "استمارة معلومات المتطّوع" والحصول على موافقة المدیر قبل مساعدة 
تتوافر االستمارات في مكتب المدرسة. قد یستعمل بعض المّدرسون الوالدین المتطّوعین في الصفوف الدراسیة. ویعود 
القرار في ھذا األمر إلى المّدرسین األفراد. على المدّرسین الّذین یُریدون والدین متطوعین إخطارھم بذلك. أّما بشأن 

 یجب التواصل مع أفراد مبنى اإلدارة.فرص التطّوع على صعید المدرسة، ف
 

سیُطلب من المتطّوعین تسجیل دخولھم وخروجھم في المكتب الرئیس والحصول على شارة زائر قبل الذھاب إلى 
 وجھاتھم.

 
 

 الفرص المتساویة والعدالة تجاه الجنسین
 

الطالب بصرف النظر عن اختالف تتوافر الفرص التعلیمیة وتلك التي تُقّدم خارج المقّرر الدراسي بالتساوي لكل 
العرق أو اللون أو الجنسیة أو الجنس أو الحالة الجنسیة أو الھویة الجسدیة أو الجذور أو العمر أو المعتقدات الدینیة أو 
االحتیاجات الخاصة الجسدیة أو العقلیة أو عدم وجود منزل أو الحالة الزوجیة أو العائلیة الحالیة أو المحتملة ویشمل 

 الحمل.ذلك 
 

لن یُمنع أّي طالب، وفق أي اختالف جنسي، من الحصول على فرصة  متساویة لالنخراط بالبرامج والنشاطات 
والخدمات والمزایا ولن یُحّد في ممارسة أّي حق أو امتیاز أو الحصول على أفضلیة ولن یُمنع من الفرصة العادلة 

 رج المقّر الدراسي.لالنخراط بأي برامج تعلیمیة أو برامج ونشاطات من خا
 

یُمكن لوالد أو وصّي الطالب الذي لدیھ أّي مشكلة تتعلّق بالفرص المتساویة أو العدالة المتعلّقة بالجنس التواصل مع 
 العاملین في مبنى اإلدارة.
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 الحیوانات في المدرسة
 

ثنى من ھذا إّال حیوانات الخدمة ال یُسمح بدخول الحیوانات إلى المدرسة حفاًظا على صحة وسالمة الطالب، وال یُست
التي ترافق طالبًا أو فرًدا آخر لدیھ إحتیاجات خاصة موثّقة. یُمكن تعلیق تطبیق ھذه القاعدة مؤقتًا من قبل مدیر المدرسة 
في حال وجود فرصة تعلیمیة للطالب، بشرط أّن (أ) یكون الحیوان في قفص مناسب، ویحظى بعنایة رؤوفة، ویُعامل 

 اسبة، و(ب) ال یتعّرض الطالب إلى حیوان خطر أو یكونوا في بیئة غیر صحیّة.بطریقة من
 
 

 الدعوات والھدایا
 

یجب عدم توزیع الھدایا والدعوات في المدرسة. فھذه األمور ھي ذات طبیعة خاصة ویجب إرسالھا في البرید إلى 
 عناوین وأرقام ھواتف الطالب.العناوین المنزلیة. علًما أّن المكتب لیس مخوال� بالكشف عن 

 
 

 إغالق المدرسة عند الطوارئ
 

في حال ظرف مناخي صعب أو أي حال طارئة محلیّة، یُجرى اإلستماع إلى محطة اإلذاعة أو التلفاز المحلیّة لمعرفة 
ف مناخي ما إذا كانت المدرسة ستُغلق إبوابھا أو إذا كانت ستصرف الطالب قبل الموعد المعتاد. وفي حال حدوث ظر

صعب أو أي حال طارئة أخرى خالل الیوم الدراسي، یُرجى اإلستماع إلى المحطات اإلعالمیة المحلیّة لمعرفة أي 
معلومات متعلّقة بصرف الطالب قبل الموعد المعتاد. ستُرسل الدائرة المدرسیة رسالة نصیّة آلیة إلى كل األرقام 

لك إلخطار الوالد/الوصّي بإغالق المدرسة أو صرف الطالب قبل المسّجلة في قائمة اإلتصال الطارئ الخاصة بطف
 الوقت المعتاد.

 
حرًصا على سالمة طفلك، یُرجى الحرص على معرفة الطفل مسبقًا للمكان الذي یجب التوّجھ إلیھ في حال الخروج 

 من المدرسة قبل الوقت المعتاد.
 

 كل النشاطات بعد المدرسة ستُلغى.في حال صرف الطالب قبل الوقت المعتاد لسبب طارئ، فإّن 
 
 

 أنظمة المراقبة المرئیة والصوتیة
 

قد یُستخدم نظام مراقبة مرئیة و/أو صوتیة في حافالت المدرسة، وقد یُستخدم نظام مراقبة مرئیة في األمكنة العامة 
سة. في حال تسجیل مشكلة في المدرسة. وقد ُوضعت ھذه األنظمة لحمایة الطالب وفریق العمل والزّوار  وملكیة المدر

إنضباطیة صوتیًا أو مرئیًا، فإّن ھذه التسجیالت قد تُستخدم في فرض إجراء تأدیبي للطالب.  في حال تسجیل أي فعل 
 جرمي، یُمكن إعطاء نسخة ألفراد القوى األمنیة.

 
 

 قبول األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة
 

الحصول على تعلیم حكومي مناسب ومجانّي وذلك وفق قوانین والیة یحّق لكل الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة 
إیلینوي والقوانین الفدرالیة.. وتقع على عاتق الدائرة المدرسیة واجبات تحدید وتقییم وتنظیم أماكن دراسة األطفال 

تأھیل ) وقانون إعادة الADAذوي االحتیاجات الخاصة. ویفرض قانون األمریكیین ذوي االحتیاجات الخاصة (
الفدرالي على الدائرة المدرسیة ضمان عدم التمییز ضّد أي فرد بناًء على إحتیاجاتھ الخاصة. ووفق القانون الفدرالي، 
یحّق للطالب المؤھلین ذوي االحتیاجات الخاصة الحصول على خدمات أو ترتیبات خاصة تتعلّق ببرامجھم المدرسیة. 

لدیھ إحتیاجات خاصة تحّد من قدراتھ على التصّرف بطریقة مناسبة في  یجب على الوالدین، الذین یظنّون أن طفلھم
 المدرسة بشكل كبیر ، التواصل مع مدیر المدرسة.
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 الحضور
 

تفرض القوانین في والیة إیلینوي على كل شخص لدیھ حّق الحضانة أو الوصایة على أّي طفل یتراوح عمره من ستة 
عشر عاًما أن یحرص على ذھاب الطفل إلى مدرسة ضمن الدائرة  (مع حلول األول من شھر أیلول) إلى سبعة

المدرسیة التي یعیش فیھا، وطوال فترة العام الدراسي (إّال إذا كان الطفل قد تخّرج من الثانویة). وتفرض القوانین في 
عن عمر والیة إیلینوي على كل شخص لدیھ حّق الحضانة أو الوصایة على طفل مسّجل في مدرسة، وبصرف النظر 

 الطفل، أن یحرص على ذھاب الطفل إلى المدرسة طوال الوقت الذي تكون فیھ مفتوحة.
 

وتوجد بعض االستثناءات المتعلّقة بمتطلّبات الحضور الخاصة بالطالب الذین: یذھبون إلى مدارسة خاصة، أو غیر 
لحوامل الالتي یُعانین من مضاعفات صحیّة القادرین جسدیًا أو عقلیًا على الذھاب إلى المدرسة (بما في ذلك الطالبات ا

موثّقة من قبل طبیبتھا الخاصة)، والذین یعملون بشكل قانوني أو بموجب الضرورة، والذین تتراوح أعمارھم ما بین 
عاًما ویُشاركون في صفوف دینیة، أو الذین لدیھم مناسبة دینیة تتطلّب غیابھم عن المدرسة، أو الذین یبلغون  14و 12

 عاًما أو أكثر ویعملون أو یُشاركون في برنامج مكثّف للتخّرج. 16عمر من ال
 
 

 غیاب الطالب
 

ح بھ. تشمل حاالت الغیاب الُمصّرح بھا: المرض، األعیاد الدینیة،  ح وغیر الُمصرَّ ھناك نوعان من الغیاب، الُمصرَّ
الخارجة عن سیطرة الطالب، الحاالت التي ینتج عنھا وفاة فرد مباشر في العائلة، الحاالت العائلیة الطارئة، الحاالت 

قلق الوالد/الوصّي الُمبّرر بشأن سالمة أو صّحة الطالب، حضور دفن العسكریین وحتى المعزوفة العسكریة الختامیة 
كون أیام في الحاالت التي ی 5أو أي سبب آخر یوافق علیھ المدیر. باإلضافة إلى ذلك ، سیُعفى الطالب لمدة تصل إلى 

فیھا والد / ولي أمر الطالب فرًدا عامًال في الخدمة الرسمیة وقد استُدعي للعمل أو كان في إجازة من أو عاد على 
الفور من منطقة القتال أو مراكز دعم القتال. یجوز لمجلس التعلیم، حسب تقدیره، أن یعذر الطالب عن أیام إضافیة 

ل. یتحمل الطالب ووالد / وصي الطالب مسؤولیة الحصول على مھام من بالنسبة إلى ھذه اإلجازة أو االستدعاء للعم
ا باقي  معلمي الطالب قبل أي غیاب معذور ولضمان اكتمال ھذه المھام من قبل الطالب قبل عودتھ إلى المدرسة. أمَّ

ح بھا. یجب الحصول على موافقة المدیر بشأن الغیابات الُمخّطط  لھا ُمسبقًا. قد تطلب أنواع الغیاب فتُعدُّ غیر ُمصرَّ
المدرسة وثائق تشرح سبب غیاب الطالب. في حال الغیاب، یجب على والد أو وصّي الطالب االتصال على رقم 
المدرسة األساسي قبل الثامنة صباًحا لشرح سبب الغیاب. في حال عدم تلقّي االتصال في موعده، وفي حال لم ینجح 

الوصّي مع حلول الساعة العاشرة صباًحا، فسیجري االتصال بالشرطة المسؤول المدرسي في التواصل مع الوالد/
إذا تعذر التواصل مع ولي األمر/الوصي، فسیُطلب من الطالب تقدیم  المحلیّة والطلب منھا التحقّق من سالمة الطالب.

 ن عذر.مذكرة موقعة من ولي األمر/الوصي توضح سبب الغیاب. وسیؤدي عدم القیام بذلك إلى تسجیل غیاب دو
 یُمكن الحفاظ على سریّة الغیاب بناًء على طلب من الوالد أو الوصّي.

 
من بعد  4:00و 2:00وبناًء على طلب ُمسبّق، یُمكن تسلّم واجبات الطالب المنزلیة من مكتب المدرسة ما بین الساعة 

 الظھر.
 
 

 وقت الواجبات الدینیة/الصلوات
 

المدرسة، وسیُعّد ھذا غیابًا بإذن، حتى یُشارك في عید دیني أو نشاط دیني. یجب على سیُمكن للطالب الخروج من 
 والد/وصّي الطالب االتصال بالمدرسة للتبلیغ عن غیاب الطالب.

 
 سیحصل الطالب الذین یغیبون ألسباب دینیة على فرصة ثانیة إلجراء اإلمتحانات والدراسة والواجبات المطلوبة.

 
 

 العمل الُمكّمل
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في حال غیاب الطالب بعذر أو في حال تعلیق دراستھ مؤقتًا، فسیحصل على فرصة ثانیة حتى یُجري األعمال التي 
فاتتھ بما في ذلك الواجبات المدرسیة واإلمتحانات. وسیحصل الطالب على عدد األیام ذاتھا التي غاب فیھا حتى یُسلّم 

 ن عذر لن یُسمح لھم بتعویض ما فاتھم من الواجبات.الطالب المتغیبون عن المدرسة دوالعمل الذي فاتھ. 
 
 

 التخلّف عن الحضور
 

إّن حضور الطالب أمر أساسي في عملیة التعلّم. ولھذا السبب، یُعدّ التسّرب من المدرسة مشكلة كبیرة وسیجري التعامل 
 معھا بحزم من قبل المدرسة والدائرة المدرسیة.

 
یوًما من العام  180% من أیام الدراسة االعتیادیة التي تبلغ 5كن بما ال یتعدى % ول1الطالب الذین یفوتون أكثر من 

% أو 5الدراسي السابق دون سبب صالح (عذر معترف بھ) یعتبرون متسربین من المدرسة. الطالب الذین یفوتون 
متسربین من  صالح یعتبرونیوًما من العام الدراسي السابق دون سبب  180أكثر من أیام الدراسة االعتیادیة التي تبلغ 

المدرسة بشكل مزمن. سیقدَّم للطالب المتھربین من الدراسة بشكل مزمن خدمات وموارد داعمة تھدف إلى تصحیح 
 مشكلة التھرب من الدراسة.

 
في حال استمرار التسّرب من المدرسة بعد توفیر خدمات الدعم وغیرھا من الموارد ذات الصلة، ستتّخذ المدرسة 

 والدائرة المدرسیة خطوات أخرى تشمل:
 

 اإلحالة إلى المسؤول عن حاالت التسّرب من المدرسة ضمن قسم شرطة ألسیب ●
 إرسال التقاریر إلى المسؤولین وفق قانون محاكم األحداث ●
 اإلحالة إلى مكتب المدعي العام في الوالیة ●
 إجراءات تأدیبیة في المدرسة ●

 
ا متتابعًا دون سبب صالح والذي ال یمكن تحدید مكانھ أو الذي ال یمكن إلزامھ یوًما دراسیً  15الطالب الذي یفوت 

بالعودة إلى المدرسة، بعد استنفاد جمیع خدمات الدعم المتاحة، یصبح عرضة للطرد من المدرسة. یُعَّد ولي األمر أو 
 الیة.الوصي اللذان یسمحان بتسرب الطفل من المدرسة عن درایة وعمد منتھكین لقانون الو

 
 

 نظام العالمات
 

تُعطى التقاریر المدرسیة إلى الطالب بعد كل فصل من فصول الدراسة الثالثة. إذا كانت ھناك أي أسئلة بشأن 
 العالمات، یجب التواصل مع معلّمة الصف.

 
 في حال استخدام العالمات الحرفیة لتبیان المستوى الُمحقّق، فستكون وفقًا للقیاس التالي:

 
 100إلى  93أ من 

 92إلى  84ب من 
 83إلى  75ج من 
 74إلى  66د من 

 65إلى  0ھـ من 
 
 

 سیاسة عدم التخّرج من المرحلة الخاصة بالصف الثامن
 

ـ (راسب) في أّي من الموارد الدراسیة فسیخسر فرصتھ  إذا حصل طالب في الصف الثامن على نتیجة نھائیة بتصنیف ھ
في التخّرج من تلك المرحلة. وقد تكون اإلجراءات التأدیبیة أیًضا سببًا في خسارة فرصة التخّرج من مرحلة الصف 
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 الثامن.
 

 
 الواجبات المنزلیة

 
ة طریقة یتمّرن فیھا الطالب في منازلھم على ما تعلّموه في الصف. تختلف المتطلّبات الزمنیة تُعد الواجبات المنزلی

 للواجبات المنزلیة ومدى تكرارھا وفق ما یُحّدده المّدرس إلى جانب قدرة الطالب والصف الذي ھو فیھ.
 
 

 التعلیمات الخاصة بالمنزل والمستشفى
 

حال توقّع طبیبھ غیابھ لمّدة طویلة عن المدرسة، أو في حال غاب الطالب في حال غیاب الطالب لمّدة طویلة أو في 
 فترات متقّطعة لسبب طبّي، فقد یحّق لھ الحصول على تدریس خاص في منزلھ أو المستشفى الذي یتعالج فیھ.

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

 
 

 النقل بواسطة الحافلة
 

توفّر الدائرة المدرسیة خدمة النقل بواسطة الحافالت من المدرسة وإلیھا ولكل الطالب الذین یعیشون على مسافة میل 
ونصف أو أكثر من المدرسة. سیستطیع الوالدین الحصول على معلومات النقل بواسطة الحافالت للعام الدراسي القادم 

) مع بدایة شھر آب. ولن تُرسل الخطابات عبر البرید إلى منازل الطالب.  ال یُمكن Skywardسكایوارد (عبر موقع 
للطالب ركوب أّي حافلة غیر تلك الُمخّصصة لھم. على الوالدین الراغبین في طلب أي تغییر بالمواصالت كتابة 

ّددة ولن تُضاف أي مواقف جدیدة لھا.  وقد جرى ساعة على األقل. إّن مواقف الحافالت ُمح 24رسالة بھذا الشأن قبل 
 تحدید خطوط السیر لضمان أفضل إنتقال للحافالت.

 
سیكون الطالب أثناء ركوبھم الحافلة تحت إشراف سائق الحافلة. وفي أغلب الحاالت، یُمكن لسائق الحافة حّل المشاكل 

ري التحقیق في مشاكل الطالب داخل الحافلة وسیھتّم المتعلّقة باإلنضباط. وفي حال وجود إحالة تأدیبیة خطیّة، فسیج
 مدیر المبنى أو مساعد المدیر بتلك القضیة.

 
سیُخطر الوالدان بأي سلوكیات غیر مقبولة في الحافلة من قبل الطالب. ونطلب من الوالدین مناقشة السالمة والسلوكیات 

 ة دوریة.المناسبة في الحافلة مع الطفل قبل بدء العام الدراسي وبطریق
 

 حرًصا على سالمة الطالب والتزاًما بقوانین الوالیة، یُتوقّع من الطالب اتباع القواعد التالیة:
 

یجب على الطالب الحضور إلى محطات الحافلة المخّصصة لھم واالنتظار فیھا قبل عشرة دقائق من  .1
 مكان ركن السیارات.موعد وصول الحافلة الُمحّدد.  یجب أن ال ینتظر الطالب في منزلھ أو في 

 یجب اختبار مقعد والجلوس علیھ فور دخول الحافلة. ال تقف عند باب الدخول أو في الممشى. .2
 ال تنتقل من مقعد إلى آخر داخل الحافلة. .3
 یجب إبقاء كامل الجسد وكل أغراض الطالب داخل الحافلة. .4
لفاظ غیر الالئقة غیر مقبولة في إّن المحادثة بصوت مرتفع والغناء والتصّرفات المزعجة والضوضاء واأل .5

 الحافلة.
 یجب ركوب الحافلة والنزول منھا حین تتوقف تماًما. .6
 ستُطبّق كل قواعد المدرسة على متن الحافلة وفي مواقف الحافالت وخالل فترة اإلنتظار. .7
 یجب استخدام أبواب الطوارئ فقط في حاالت الطوارئ. .8
 ة وانتظار تعلیمات سائقھا.في حال الطوارئ، یجب البقاء داخل الحافل .9

یجب المحافظة على السلوك الجیّد والذي ال یصرف انتباه سائق الحافلة عن مھمة قیادة الحافلة بسالمة. یُعّد  .10
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 التجّمع والتدافع والتشاجر وغیرھا من األفعال المزعجة أسًسا إلجراءات تأدیبیة بحق مفتعلیھا.
 یجب عدم فتح النوافذ. .11
 افة وترتیب الحافلة.یجب المحافظة على نظ .12
 ال یُسمح باألحذیة الریاضیة ذات المسامیر داخل الحافلة. .13
سیجري اإلبالغ عن أّي سلوك غیر مناسب إلى الجھات المسؤولة في المدرسة وسیؤدي عدم اتّباع قواعد  .14

 السالمة إلى تعلیق استخدام خدمة النقل بواسطة الحافالت.
غرض داخل الحافلة أو علیھا، أو أي من معدات الحافلة أو یجب عدم العبث أو اإلضرار أو تشویھ أي  .15

 المدرسة.
یجب أبعاد حقائب الكتب والكتب والرزم والمعاطف وغیرھا من األغراض عن الممشى. یجب أن تكون  .16

 كل أعضاء الجسد بعیدة عن الممشى عند الجلوس على المقعد.
 ال یُسمح بتناول الطعام في الحافلة. .17
 لیة أّي تشویھ أو ضرر یتسبّب بھ الطالب في الحافلة.سیحمل الوالدان مسؤو .18

 
أیام  10یُتوقّع من الطالب اتباع قواعد المدرسة عند ركوب الحافلة. قد یُمنع الطالب من ركوب الحافلة موقتًا ولمدة 

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

 خرق أّي من قواعد المدرسة سیاسة الدائرة المدرسیة. .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
 الحالفة أو أّي مشرف آخر.تكرار العصیان المتعّمد لتوجیھات سائق  .5
 أي سلوك آخر یراه مدیر المبنى على أنّھ تھدید لعمل الحافلة و/أو راكبیھ. .6

 
في حال تعلیق ركوب طالب ما في الحافلة بسبب العصیان الشدید أو سوء التصّرف في الحافلة، سیُمكن لمجلس إدارة 

تتعلّق بالسالمة.  ستُطبّق إجراءات تعلیق الخدمة أیام وألسباب  10المدرسة منع الطالب من ركوب الحافلة لمّدة 
 العادیة للدائرة في تعلیق حّق الطالب في ركوب حافلة المدرسة.

 
سیحصل الطالب الذي جرى تعلیق حقّھ في ركوب حافلة المدرسة، والذي لیس لدیھ وسیلة نقل أخرى، على فرصة 

الطالب مسؤولیة إخطار المدرسة بأّن الطالب لیس لدیھ  إلتمام واجباتھ التي فاتتھ.  وتقع على عاتق والد أو وصي
 وسیلة نقل أخرى إلى المدرسة.

 
قد تُشغّل كامیرات التسجیل الصوتیة والمرئیة في الحافالت لتسجیل سلوك الطالب وقد تُستخدم في التحقیق بحاالت 

 سوء التصّرف على متن الحافلة.
 

مرتبطة بخدمة النقل المدرسیة، یجب التواصف مع منّسق النقل في الدائرة أو إذا كانت ھناك أي أسئلة بشأن مشاكل 
 مدیر مدرستك.

 
 

 فحوصات التطعیم والصّحة والعینین واألسنان
 

 الفحوصات الطبیة والتطعیمات المطلوبة
 

وتطعیمات  یُطلب من جمیع الطالب إظھار الوثائق المناسبة التي تُثبت أّن الطالب قد حصل على فحص طبّي وتشخیص
 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
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 التسجیل ألّول مّرة في مدرسة ضمن والیة إیلینوي، بصرف النظر عن صف الطالب. .3
 

حائیَّة للطالب من الصف ویُطلب أیًضا وثیقة إثبات تطعیم ضّد  رات الّسِ . ویجب 12إلى  6األمراض الناتجة عن الُمَكوَّ
أیًضا أن یشمل الفحص الطبّي فحًصا للداء السكرّي (علًما أن إختبار الداء السكرّي لیس ضروریًا). یجب أیًضا تقدیم 

جرى "تقییم المخاطر " علیھم أو  تقریر صادر عن طبیب یفید بأّن األطفال ما بین الواحدة والسابعة من العمر  قد
 فحصھم لمعرفة ما إذا كانوا مصابین بتسّمم الرصاص.

 
تشرین األول من العام الدراسي الحالي سیؤدي إلى منع دخول  15إّن الفشل في إستیفاء المتطلّبات المذكورة أعاله قبل 

المدرسة، وقد تكون ھناك بعض اإلستثناءات في الطالب إلى المدرسة حتى إظھار االستمارات الصحیّة المطلوبة في 
یوًما بعد تاریخ التسجیل  30ھذه الحاالت. سیكون أمام الطالب الجدد الذین تسّجلوا في منتصف العام الدراسي فترة 

حتى یوفّروا ما ھو ضروري لاللتزام بلوائح الفحوص الصحیّة والتطعیمات. وفي حال وجود سبب طبّي یمنع الطالب 
تشرین األول، فعلى الطالب إظھار جدول التطعیمات المقّررة  15ول على التطعیمات الضروریة قبل من الحص

تشرین األّول. یجب توقیع الجدول وتقریر األسباب الطبیّة من  15وتقریًرا یسرد األسباب الطبیّة وراء التأخیر قبل 
 قبل مختّص طبّي مؤھّل.

 
 فحص العینین

 
خلون مرحلة الحضانة أو المدرسة ألول مّرة أن یُظھروا إثباتًا عن إجراء فحص للعینین یجب على كل الطالب الذي ید

تشرین األول من العام الدراسي الحالي.  15خالل فترة عام واحد من تاریخ دخول مرحلة الحضانة أو المدرسة قبل 
اظ بسجل عالمات الطالب إلى أن یُقّدم تشرین األول سیدفع المدرسة إلى االحتف 15إّن عدم تقدیم الوثیقة الثبوتیة قبل 

 15یوًما بعد تاریخ  60) وثیقة تُبیّن أنّھ سیجري فحًصا للعینین خالل 2) نتیجة فحص عینین شامل، أو (1الطالب: (
 تشرین األول.

 
 فحص األسنان

 
والتي تُثبت إجرائھم یجب إظھار وثیقة لكل األطفال الذین سیُسَجلّون في مرحلة الحضانة أو الصف الثاني أو السادس 

أیار من العام الدراسي الحالي. إّن عدم تقدیم الوثیقة الثبوتیة سیدفع المدرسة  15فحًصا من قبل طبیب أسنان معتمد قبل 
) وثیقة تُبیّن أنّھ سیجري 2) نتیجة فحص أسنان شامل، أو (1إلى االحتفاظ بسجل عالمات الطفل إلى أن یُقّدم الطالب: (

 أیار. 15یوًما بعد تاریخ  60خالل فحًصا لألسنان 
 

 اإلعفاءات
 

 یُعفى الطالب من المتطلّبات أعاله في الحاالت التالیة:
 

 وفق أرضیة طبیّة إذا أظھر والد/وصّي الطالب إلى مدیر المبنى بیانًا موقعًا یشرح فیھ وجھ اإلعتراض؛ .1
 المبنى شھادة تامة تُبیّن اإلعفاء ألسباب دینیة؛وفق أرضیة دینیة إذا أظھر والد/وصّي الطالب إلى مدیر  .2
 ویُعفى من متطلّبات الفحص الصّحي أو التطعیم وفق أرضیة طبیّة إذا قّدم الطبیب شھادة توثیق خطیّة؛ .3
ویُعفى من متطلّبات فحص العینین إذا أظھر والد/وصّي الطالب ما یثبت عجزه المالي أو عدم القدرة على  .4

رس مھنة الطب في أّي من الفروع التي توفّر فحوًصا للعینین أو عدم القدرة على لقاء لقاء طبیب معتمد یُما
 إختصاصي نّظارات معتمد؛ أو

ویُعفى من متطلّبات فحص العینین إذا أظھر والد/وصّي الطالب ما یثبت عجزه المالي أو عدم القدرة على  .5
 لقاء طبیب أسنان.

 
 

 األمراض المعدیة
 

 المدرسة وتمتثل لتوصیات مكتب الصّحة العامة في والیة إیلینوي والخاصة باألمراض المعدیة.ستتابع 
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 یجب على الوالدین إخطار الممرضة في المدرسة إذا ظنّوا أن ولدھم مصاب بمرض معد. .1
العودة في بعض الحاالت، قد یُمنع الطالب المصابین بأمراض معدیة من دخول المدرسة وقد یُطلب منھم  .2

 إلى منازلھم بعد إخطار الوالد أو الوصي.
 ستوفّر المدرسة تعلیمات خطیّة للوالد أو الوصي بشأن العالج المناسب للمرض المعدي. .3
سیُمكن للطالب المصاب بمرض معد العودة إلى المدرسة بعد إحضار الوالد أو الوصّي رسالة إلى المدرسة  .4

لب لم یعد مصابًا بمرض معد وأنّھ لن یكون سببًا في نشر أي من طبیب الطالب والتي تنص على أّن الطا
 مرض معد.

 
 

 سیاسة األدویة
 

یحظر تناول األدویة أثناء ساعات الدراسة أو خالل األنشطة ذات الصلة بالدراسة إال إذا كان ذلك ضروریًا لصحة 
الخاص بالطالب أنھ من الضروري  الطالب وعافیتھ. عندما یعتقد ولي األمر/الوصي ومقدم الرعایة الصحیة المرخص

للطالب تناول دواء أثناء ساعات الدراسة أو خالل األنشطة ذات الصلة بالدراسة، یجب أن یطلب ولي األمر/الوصي 
أن تصرف المدرسة الدواء للطفل عن طریق إكمال استمارة التصریح للطالب باستخدام الدواء في المدرسة. ال یُسمح 

و في اإلدارة التعلیمیة بتقدیم أي دواء یُصرف بوصفة طبیة أو دونھا ألي طالب أو اإلشراف ألي موظف في المدرسة أ
على تناول أحد الطالب لھ بنفسھ إال بعد أن یقدم ولي أمر الطالب/الوصي علیھ استمارة التصریح باستخدام الدواء في 

أراضي  ء یُصرف بوصفة طبیة أو دونھا فيالمدرسة مكتملة وموقعة. ال یُسمح ألي طالب بحیازة أو استھالك أي دوا
 المدرسة أو في نشاط متعلق بالدراسة بخالف المنصوص علیھ في ھذا اإلجراء.

 
 تناول الدواء ذاتیًا

 
و/أو منشقة دواء ربو موصوفین لیستخدمھما الطالب حسب تقدیره   (®EpiPen)سمح للطالب بحیازة حاقنة إبینیفرینیُ 

أمر الطالب/الوصي علیھ قد أكمل استمارة التصریح باستخدام الدواء في المدرسة ووقعھا. الخاص، على أن یكون ولي 
لن تتحمل المدرسة واإلدارة التعلیمیة أي مسؤولیة، باستثناء في حالة السلوك المتعمد والمستھتر، تنشأ عن أي إصابة 

و نتیجة تخزین موظفي المدرسة ألي دواء. یجب تحدث نتیجة تناول الطالب لدواء أو استخدامھ لحاقنة إبینیفرین ذاتیًا أ
 أن یوافق ولي أمر الطالب/الوصي علیھ على إعفاء اإلدارة التعلیمیة وموظفیھا ووكالئھا من المسؤولیة

وإبراء ذمتھم، فیما یتعلق بأي دعاوى، باستثناء الدعوى المبنیة على سلوك متعمد ومستھتر، تنشأ نتیجة استخدام الطالب 
 .قنة إبینیفرین و/أو منشقة دواء الربو، أو نتیجة تخزین موظفي المدرسة ألي دواءذاتیًا لحا

 
یُسمح للطالب المصابین بمرض السكري أیًضا أن یحملوا معھم اإلنسولین ومعدات فحص مرض السكري وأن 

المصابین یستخدموھا بأنفسھم. یجب أیًضا أن یتوفر لدى المدرسة خطة رعایة لمرض السكري في ملفات الطالب 
 بمرض السكري.

 
 قیام مقدم الرعایة المعین بإعطاء القنب الطبي

 
لولي أمر/الوصي على الطالب القاصر بالتسجیل لدى  یسمح قانون البرنامج التجریبي لالستخدام الرحیم للقنب الطبي

الطبي لطفلھ. یمكن أیًضا أن ) بصفتھ مقدم رعایة معینًا إلعطاء القنب IDPHإدارة الصحة العامة في والیة إلینوي (
یكون مقدم الرعایة المعین شخًصا آخر غیر ولي أمر الطالب/الوصي علیھ. یجب أن یكون أي مقدم رعایة معین بعمر 

عاًما على األقل ویُسمح لھ بإعطاء منتج قنب طبي قابل للتسریب لطالب من األطفال في مباني مدرستھ أو في  21
 حافلتھ المدرسیة إذا:

 
لدى كل من الطالب ومقدم الرعایة المعین بطاقات تعریف ھویة ساریة في سجل استخدام القنب الطبي كان  .1

 صادرة من إدارة الصحة العامة في والیة إلینوي؛
 وقُدمت نسخ من بطاقات تعریف الھویة في السجل إلى اإلدارة التعلیمیة؛ .2
وتوقیعھا  قنب طبي –خدام دواء في المدرسة استمارة تصریح باستوقام ولي أمر الطالب/الوصي علیھ بإكمال  .3
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 وتقدیمھا.
 

(المنتج) الزیوت والمراھم واألطعمة والمنتجات األخرى التي تحتوي على  منتج القنب الطبي القابل للتسریبیشمل 
 قنب صالح لالستخدام ولكن ال یشمل القنب الذي یتم تدخینھ أو تبخیره. یحظر تدخین و/أو تبخیر القنب الطبي.

 
بعد إعطاء المنتج للطالب، یجب أن یُخرج مقدم الرعایة المعین المنتج من مباني المدرسة أو الحافلة المدرسیة على  

الفور. ال یجوز إعطاء المنتج بطریقة ترى اإلدارة التعلیمیة أو المدرسة أن من شأنھا التسبب في اضطراب البیئة 
 و المدرسة غیر مطالبین بإعطاء المنتج.التعلیمیة أو تعریض الطالب اآلخرین للمنتج. موظف

 
یحظر اتخاذ إجراء تأدیبي مع أحد الطالب نتیجة إعطائھ منتًجا بواسطة مقدم رعایة معین بموجب ھذا اإلجراء. ال 
یجوز لإلدارة التعلیمیة حرمان أحد الطالب من الحضور في المدرسة ال لشيء سوى احتیاجھ إلى تناول المنتج خالل 

 ة.ساعات الدراس
 

إّن الھدف من تقدیم األدویة في المدرسة ھو محافظة كل طالب على أفضل مستوى صحّي لتعزیز تعلیمھ. أّما الطالب 
ذوي األمراض المزمنة، أو االحتیاجات الخاصة المزمنة أو تلك التي تمنعھم من بعض جوانب التعلّم، فقد یحتاجون 

تكون تلك األدویة محصورة بالطالب الذین یحتاجونھا ضمن ساعات إلى تناول أدویتھم خالل الیوم الدراسي. ویجب أن 
العمل والتي تُعد ضروریة لھم حتى یكونوا جزًءا من البرنامج التعلیمي، وأن عدم تناول تلك األدویة قد یؤثّر سلبًا على 

 صح الطالب أو تعلیمھ.
 

فعلى أي طالب یحتاج تناول أدویة خالل الیوم الدراسي الخاصة بالتوجیھات العامة لألدویة،  126ووفق سیاسة الدائرة 
 أن یفعل ما یلي:

 
یجب إتمام استمارة الطالب الستخدام الدواء من قبل طبیبھ وتوقیعھا من قبل الوالد أو الوصي. إّن ھذه  .1

دواء االستمارة متوافرة في المدرسة ویجري تحدیثھا كل عام. ال یحّق ألي مدرسة أو دائرة إعطاء أّي 
بوصفة أو من دون وصفة ألي طالب، أو اإلشراف على الطالب وھو یتناول دواءه قبل إرسال اإلستمارة 
الكاملة والموقّعة. ال یُسمح ألي طالب بحمل وتناول أّي دواء، بوصفة أو من دون وصفة، في المدرسة أو 

 في أّي من المنشآت الملحقة بھا، غیر الدواء المذكور في ھذا اإلجراء.
یجب إحضار األدویة إلى مكتب المدرسة من قبل الوالد أو الوصّي، في علبة صیدلیة تحمل اسم الطالب  .2

 والدواء وتعلیمات تناول بطریقة واضحة.
 ستتحقّق الممرضة في المدرسة من إستمارة التفویض ومن الدواء قبل إعطاء أي جرعة إلى الطالب. .3
ي جرعة الدواء أو في حال إیقاف تناولھ. یجب االلتزام سیُطلب إحضار أمر من الطبیب عند أي تغییر ف .4

 إعطاء الدواء للطالب. ولن تكون ھناك أي استثناءات. قبلبالنقاط األربعة أعاله 
) و/أو منشقة دواء الربو والتي یُمكن للطالب استخدامھا ®EpiPenیُمكن للطالب حمل حاقنة إبینفیرین آلیة ( .5

لطالب الستخدام الدواء موجودة ضمن ملفھ في المدرسة. لن تتحّمل وفق الضرورة طالما أّن استمارة ا
المدرسة أو الدائرة، إّال في حاالت التصّرف المتعّمد أو غیر المسؤول،  مسؤولیة أّي إصابة ناتجة عن تناول 

ي الطالب دواءه بنفسھ أو استخدام حاقنة اإلبینفیرین اآللیة أو بسبب خزن أّي دواء من قبل فریق العمل ف
المدرسة. یجب على والد/وصّي الطالب عدم تحمیل المسؤولیة للدائرة المدرسیة وموظفیھا ووكالئھا مقابل 
أّي إدعاء، بإستثناء اإلدعاء بوجود تصّرف متعّمد أو غیر المسؤول، والذي ینتج عن استخدام الطالب حاقنة 

 أّي دواء من قبل فریق العمل في المدرسة.اإلبینفیرین اآللیة بنفسھ و/أو منشقة دواء الربو، أو  بسبب خزن 
 
 

 العنایة بالطالب الذین یُعانون من الداء السّكري
 

إذا كان طالبك یُعاني من الداء السّكري ویحتاج مساعدة في التعامل مع حالتھ الصحیّة في المدرسة وملحقاتھا، یجب 
الوالدین/األوصیاء مسؤولون عن التالي ویجب  حینئذ إرسال خطة الرعابة الخاصة بالسّكري إلى مدیر المدرسة. إنّ 

 علیھم:
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a.  إخطار المدرسة ضمن إطار زمني مناسب بأّي تغییرات یجب إدراجھا على خطة الرعابة الخاصة
 بالسّكري الموجودة في ملف الطالب المدرسي.

b.  الطوارئ أو أرقام إخطار المدرسیة ضمن إطار زمني مناسب بأّي تغییر ألرقام اإلتصال بھم في حاالت
 الھاتف الخاصة بموفّري خدمات الرعایة الصحیّة.

c. .توقیع خطة الرعابة الخاصة بالسّكري 
d.  الموافقة وتفویض ممثلّي الدائرة المدرسیة لإلتصال مباشرة مع موفّري الرعایة الصحیّة والذین ذُكرت

 معلوماتھم في خطة الرعابة الخاصة بالسّكري.
 

 المعلومات، یجب التواصل مع مدیر المبنى.لمزید من 
 
 

 الطالب الذین یُعانون من حساسیة غذائیة
 

تنّص قوانین الوالیة أنھ یجب على الدائرة المدرسیة إخطار والدي الطالب الذین یُعانون من حساسیة غذائیة تُھّدد الحیاة 
وأي لوائح  1973ن قانون إعادة التأھیل الصادر عام م 504أو األمراض المزمنة التي تُھّدد الحیاة سنویًا بمواد الفقرة 

 داخلیة فدرالیة أو تلك الخاصة بالوالیة وأي تنظمیات فدرالیة وقواعد خاصة بالوالیة أخرى.
 

إذا كان الطالب یُعاني من حساسیة غذائیة تُھّدد الحیاة أو األمراض المزمنة التي تُھّدد الحیاة، فیجب إخطار مدیر المبنى 
 بذلك.

 
إّن الھدف من القوانین الفدرالیة ھو حمایة الطالب ضّد التمییز  بسبب االحتیاجات الخاصة والتي تحّد بقدر كبیر 
النشاطات األساسیة في الحیاة. إذا كان لدى الطالب احتیاجات خاص تجعلھ مؤھًال لیكون ضمن ھذه الفئة، یجب عندئذ 

الدعم المطلوب وحتى یستطیع الطالب الحصول على تعلیم وتطبیقھا لتوفیر  504وضع خطة مخّصصة وفق الفقرة 
 مناسب وبنفس مستوى الطالب األصحاء.

 
لیس كل طالب یُعاني من حساسیة غذائیة تُھّدد الحیاة أو األمراض المزمنة التي تُھّدد الحیاة مؤھل لیكون ضمن الفئة 

 یحتاجھ الطالب عبر وسائل أخرى.. وقد تستطیع دائرتنا المدرسة توفیر ما 504التي تغطیھا الفقرة 
 
 

 العمل االجتماعي
 

ستوفر المدرسة موظفًا إجتماعیًا للطالب. ویكون الموّظف اإلجتماعي في المدرسة متواجًدا مع الطالب الذین 
 یحتاجون مساعدة إضافیة.

 
 

 اإلجراءات والسلوكیات الخاصة بتدریبات السالمة
 

ھا مجلس المدرسة. وسیُطلب من الطالب المحافظة على الصمت واالمتثال ستجري تدریبات السالمة في أوقات یُحّدد
) تدریبات 3إلى توجیھات المسؤولین في المدرسة خالل تدریبات الطوارئ. ستجري في العام الواحد على األقل ثالثة (

ء في مكانك)، وتدریب ) على األقل للتعامل مع الظروف المناخیة القاسیة (اإلحتما1إخالء من المدرسة، وتدریب واحد (
) على األقل للخروج الطارئ من المدرسة.  وقد تجري 1) على األقل مع القوى األمنیة، وتدریب واحدة (1واحد (

 تدریبات أخرى بناًء على توجیھات اإلدارة.
 
 

 المتوسطة Prairieخزانات وأقفال مدرسة 
 

ویجب إقفال كلتا الحزنتین بقفل مدرسة  سیحصل كل طالب على خزانة في الممشى وأخرى في غرفة الریاضة.
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Prairie  دوالرات أمریكیة  5المتوسطة طوال الوقت. یُدفع ثمن ھذه األقفال عند التسجیل ویبلغ سعر الواحدة منھا
ویُمكن شراؤھا من المكتب الرئیس طوال فترة العام الدراسي. یجب على الطالب خزن معاطفھم وكتبھم وأي أغراض 

ي خزانات غرفة الریاضة. یُمكن استخدام كل خاصة أخرى في خزانات الممشى وعلیھم خزن ثیاب وأحذیة الریاضة ف
خزانة من قبل طالب واحد فقط، وننصح الطالب بعدم المشاركة في أرقام أقفالھم. یجب أن تكون الخزانات نظیفة 

 ومرتبة.
 
 

 المتوسطة Prairieبطاقات التعریف لطالب مدرسة 
 

المتوسطة إظھار ھویاتھم التعریفیة. ویُدفع ثمنھا مع رسوم التسجیل قبل إستالمھا  Prairieیُطلب من كل طالب مدرسة 
من قبل الطالب خالل األسبوع المدرسي األّول. یجب أن تكون الھویة في غالف بالستیكي ومعلّقة بواسطة شریط 

تھم عند دخولھم المبنى، یحمل اسم المدرسة طوال فترة الیوم الدراسي. تقع على عاتق الطالب مسؤولیة إظھار ھویا
والحفاظ علیھا والشریط الذي یحمل اسم المدرسة خارج الدوام. یجب عدم اإلضرار بالھویة بأي طریقة وإّال یجب على 

دوالرات أمریكیة، وثمن تبدیل الشریط الذي یحمل  5الطالب تبدیلھا على نفقتھ الخاصة. ثمن تبدیل الھویة التعریفیة 
 أمریكیة، ودوالر أمریكي واحد مقابل غطاء الھویة البالستیكي. دوالرات 5اسم المدرسة 

 
سیجري تطبیق اإلجراءات التالیة في حال لم تكن بحوزة الطالب ھویتھ التعریفیة عند حضوره المدرسة صباًحا إلى 

 جانب خسارتھ نقاط اإلنضباط:
 
 

 قواعد اللباس في المدرسة /مظھر الطالب
 

مرتبة ونظیفة وذات قیاس مناسب خالل تواجدھم في المدرسة و/أو خالل حضور  یجب على الطالب إرتداء مالبس
النشاطات التي تنظّمھا المدرسة. على الطالب اختیار المالبس التي یرتدونھا وال یُسمح لھم إرتداء المالبس التي تُسبّب 

 االضطراب بین الطالب في المدرسة.
 

زینة) أّي إعالنات أو ترویج رسومات عن الخمور یجب أن ال تحمل مالبس الطالب (بما في ذلك ال •
 والمخدرات وأدواتھا والسلوك العنیف أو غیر ذلك من الرسومات غیر المناسبة.

 یجب عدم إظھار أي إشارات ورموز غیر مناسبة إلى جانب الوشوم في المدرسة. •
أیًضا بأي كتابة على المالبس وثیاب وال یُسمح بأي كتابة على الیدین أو الذراعین أو البشرة. وال یُسمح  •

 الریاضة. یجب على الطالب كتابة أسماء عائالتھم في المكان المخّصص لذلك على ثیاب الریاضة.
• E  یجب على الذكور عدم إرتداء أقراط األذنین. یُمكن لإلناث استخدام أقراط األذنین فقط ویجب أن

تكون مناسبة وغیر مثیرة لالضطراب. إضافة إلى ذلك، یُمنع كل الطالب، ذكوًرا وإناثًا، من استخدام 
جزء آخر من  أغراض الزینة من قضبان وأسالك وقطع معدنیة وغیرھا من البدائل على األذنین وأيّ 

الجسد، ویُمنع تغطیتھا بأّي الصقة. ویُمنع لیس أي نوع من المجوھرات خالل صفوف الریاضة 
 .nالبدنیة.

یجب أن ال یكون لباس الطالب (بما في ذلك الزینة) فاضًحا أو مبتذًال أو فاحًشا، أو ذا كلمات أو رموز  •
 مسیئة، ویشمل ھذا رموز العصابات اإلجرامیة.

قبعات والمعاطف وعصبات الرؤوس وربطات الرؤوس والنظارات الشمسیة داخل المبنى في یُمنع لبس ال •
 فترة الیوم الدراسیة إّال لسبب دیني أو طبّي.

وال یُمكن استخدام حقائب الكتب أو حقائب الید الصغیرة أو أي نوع من الحقائب داخل الصفوف أو من دون  •
 إذن.

غراض الزینة التي تُشّكل خطًرا على السالمة. ویُمنع حلق خطوط وال یُسمح بتسریحات الشعر والمالبس وأ •
 في الشعر والحاجبین. وال یُسمح بأي تسریحة/ألوان شعر ُمثیرة لالضطراب أو أّي تبّرج.

ویُمنع إرتداء المالبس ذات الثقوب والمالبس الممّزقة أو المقّطعة أو تلك الضیّقة أو التي تُظھر جزًءا من  •
تُظھر المالبس الداخلیة. ویُمنع استخدام الربطات المطاطیة أو أي نوع من األربطة غیر األحزمة البشرة أو 

 مع السراویل. ویجب أن یكون قیاس وطول السراویل مناسبًا ویجب أن یكون ملبوًسا من مستوى الخصر.
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 ویجب أن یكون طول السراویل القصیرة والتنانیر مناسبًا لبیئة المدرسة. •
 أحذیة مناسبة طوال الوقت. یجب انتعال •
 سیكون القرار النھائي بید مدیر المبنى في حاالت عدم التیقّن من صالحیة الملبس. •
سیخضع الطالب إلى إجراءات تأدیبیة إذا كانت مالبسھم سبب باضطراب في المدرسة أو إذا كانوا یُمارسون  •

 فریق العمل.نشاطات تُؤثّر سلبًا على صحة وسالمة أنفسھم والطالب اآلخرین و
 
 

 سلوكیات الطالب
 

تقع على عاتق فریق العمل في المدرسة مسؤولیة توفیر بیئة تعلّم آمنة ومنظّمة لكل الطالب. وتعزیًزا لھذه 
المسؤولیة، عمل مجلس التعملیة على اتباع سیاسة وسلوكیات انضباط الطالب التالیة. تشمل القواعد أنواع سوء 

إلى تحّمل إجراءات تأدیبیة. ویجب على الوالدین والطالب مراجعة وفھم كل فقرات  التصّرف التي تودي بالطالب 
 سیاسة وسلوكیات انضباط الطالب واتباعھا.

 
ویعمل فریق الدائرة المدرسیة واإلدارة على تحدید اإلجراء التأدیبي، وذلك وفق ظروف الحالة الخاصة المعنیة. لن 

شخص آخر غیر الطالب ووالده/وصیّھ ألّن ھذه تقع ضمن خصوصیة الطالب وھي یُناقش اإلجراء التأدیبي مع أّي 
 جزء من ملفھ المدرسي.

 
 سلوك الطالب المحظور

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

 
واد التبغ أو النیكوتین، بما في ذلك السجائر استخدام أو حیازة أو توزیع أو شراء أو بیع أو عرض للبیع م .1

 اإللكترونیة.
استخدام المشروبات الكحولیة أو حیازتھا أو توزیعھا أو شراؤھا أو بیعھا. ال یُسمح للطالب الواقعین تحت  .2

تأثیر مشروب كحولي بالحضور إلى المدرسة أو حضور األنشطة المدرسیة ویتم التعامل معھم كما لو كان 
 حوزتھم.الكحول في 

 استخدام أو حیازة أو توزیع أو شراء أو بیع أو عرض للبیع: .3
a.  أي عقار غیر قانوني أو مادة محظورة أو قنب (بما في ذلك الماریجوانا والحشیش والقنب الطبي إال إذا

 ).Ashleyلھ بتناول منتج قنب طبي قابل للتسریب بموجب قانون  كان الطالب مصرًحا
b.  أي وصفة دواء لیست مقدمة للطالب من قبل طبیب أو ممارس معتمد، أو استخدامھا بطریقة ال تتفق مع

وصفة طبیة أو وصفة مختص أو تعلیمات ممارس معتمد. یمنع استخدام أو حیازة القنب الطبي، حتى 
 صفة طبیة لھذا الغرض.من قبل الطالب الذي لھ و

c.  أي عقار یُصرف بوصفة طبیة عندما ال یكون موصوفًا للطالب بواسطة طبیب أو ممارس مرخص، أو
عندما یُستخدم بطریقة ال تتسق مع الوصفة الطبیة أو مع تعلیمات الطبیب أو الممارس المرخص الذي 

وصف  قام بوصف العقار. یحظر استخدام القنب الطبي أو حیازتھ، حتى لو كان ذلك بواسطة طالب تم
قانون القنب الطبي لھ، إال إذا كان الطالب مصرًحا لھ بتناول منتج قنب طبي قابل للتسریب بموجب 

Ashley.  یحظر استخدام القنب الطبي أو حیازتھ، حتى لو كان ذلك بواسطة طالب تم وصف القنب
 الطبي لھ.

d.  تحظرھا ھذه السیاسة ما عدا واحدة: (أ) أن مخدرات "مماثلة بدیلة" أو مقلّدة، بما في ذلك المادة التي ال
الطالب یفید أو یعرض مخدًرا غیر قانوني أو مادة خاضعة للرقابة، أو مادة أخرى محظورة بموجب 
ھذه السیاسة؛ أو (ب) حول أي طالب یشارك في سلوك من شأنھ أن یقود شخص عاقل لالعتقاد بأن 

ً مخدرات غیر مشروعة، مادة خاضعة للرقابة، أو أي مادة أخرى  الطالب یعرض صراحة أو ضمنا
 تحظرھا ھذه السیاسة.

e.  أدوات تعاطي المخدرات، بما في ذلك األجھزة التي تستخدم أو التي یمكن استخدامھا: (أ) تناول أو
استنشاق أو حقن القنب أو المواد الخاضعة للرقابة في الجسم؛ و (ب) زراعة القنب أو المواد الخاضعة 

 تھا أو تخزینھا أو إخفائھا.للرقابة أو معالج
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f.  أي مادة یجري استنشاقھا أو حقنھا أو تدخینھا أو استھالكھا أو تناولھا أو شربھا بقصد إحداث تغییر
فعلي أو نفسي في الجسم، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، الكافیین النقي في شكل قرص أو 

 مسحوق.
g. ة محظورة بااللتحاق بالمدارس أو وظائف المدرسة ویتم معاملتھم ال یسمح للطالب الذین ھم تحت تأثیر أي ماد

 كما لو كانت لدیھم مادة محظورة، حسب مقتضى الحال، في حوزتھم.
استخدام "سالح" أو امتالكھ أو السیطرة علیھ أو نقلھ أو انتھاك اإلجراءات المذكورة أدناه في قسم منع  .4

 األسلحة من ھذا اإلجراء.
دث بصوت عال، والصراخ، والدفع بقوة أو الضرب بأي نوع بما في ذلك الحاالت التي یُمنع الجري، والتح .5

 كان الطالب "یمزحون فیھا فقط مع بعضھم" أو "یمزحون فقط".
 استخدام أو امتالك جھاز االستدعاء اإللكتروني. .6
لھاتف الذكي أو استخدام الھاتف الخلوي أو جھاز كامیرا للتسجیل المرئي أو المساعد الرقمي الشخصي أو ا .7

جھاز إیبود أو أي جھاز إلكتروني مماثل بأي طریقة تعطل البیئة التعلیمیة أو تنتھك حقوق اآلخرین، بما في 
ذلك استخدام جھاز اللتقاط لقطات فوتوغرافیة في غرف خلع المالبس أو الحمامات و الغش، أو تنتھك بوجھ 

وجھ التحدید، على سبیل المثال ال الحصر، إنشاء آخر قواعد سلوك الطالب. یشمل السلوك المحظور على 
وإرسال أو مشاركة أو عرض أو تلقي أو امتالك صورة بصریة غیر الئقة لنفسھ أو لشخص آخر من خالل 
استخدام جھاز كمبیوتر أو جھاز اتصال إلكتروني أو ھاتف محمول، یعرف باسم "رسائل ذات محتوى 

مولة واألجھزة اإللكترونیة مغلقة و في الدرج أو في الحقیبة جنسي". یجب أن تبقى جمیع الھواتف المح
 المدرسیة.

 یُمنع استخدام أو حیازة مؤشر لیزر. .8
 ال یسمح باستخدام ألواح التزلج في المدرسة. .9
عصیان قواعد سلوك الطالب أو توجیھاتھا من طرف الموظفین أو المسؤولین في المدرسة. ومن األمثلة على  .10

توجیھات الموظفین رفض طلب أحد الموظفین بالتوقّف عن فعل ما أو رفض تقدیم الھویة التعریفیة عصیان 
 المدرسیة أو االمتثال للتفتیش.

ممارسة عدم النزاھة األكادیمیة، بما في ذلك الغش والتزویر عمًدا، وإعطاء أو تلقي مساعدة بطریقة غیر  .11
تقریر والحصول على االختبارات أو عالمات بطریقة غیر سلیمة خالل امتحان أكادیمي، وتغییر بطاقات ال

 سلیمة.
االنخراط في المضایقة أو التھدید أو أي نوع من السلوك العدواني الذي یلحق األذى الجسدي أو النفسي  .12

لشخص من الموظفین أو طالب آخر أو تشجیع الطالب اآلخرین على االنخراط في مثل ھذا السلوك. یشمل 
على سبیل المثال ال الحصر أي استخدام للعنف أو الترھیب أو القوة أو الضجیج أو اإلكراه السلوك المحظور 

أو التھدید أو المالحقة أو المضایقة أو االعتداء الجنسي أو اإلذالل العام أو السرقة أو تدمیر الممتلكات أو 
أو شبكة الكمبیوتر المدرسیة، أو االنتقام أو اإلنتھاك أو الترھیب أو الترھیب باستخدام الكمبیوتر المدرسي 

 سلوك آخر مماثل.
التسبب أو محاولة التسبب في ضرر أو سرقة أو محاولة سرقة لممتلكات المدرسة أو الممتلكات الشخصیة  .13

 لشخص آخر.
 التغیب دون عذر مبرر. .14
بات االنخراط في عصابة أو االنخراط في أنشطة تشبھ نشاطات العصابات، بما في ذلك عرض رموز العصا .15

 أو أدواتھا.
انتھاك أي قانون جنائي، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، االعتداء و الضرب و الحرق المتعمد و  .16

 السرقة و القمار و التنصت و التخریب و اإلنتھاك.
المدرسیة االنخراط في أي نشاط، داخل أو خارج المدرسة، التي تتعارض أو تعطل أو تؤثر سلبا على البیئة  .17

والعملیات المدرسیة، أو الوظیفة التعلیمیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، السلوك الذي یمكن 
اعتباره على النحو المعقول أنّھ سبب بما یلي: أ) أن یشكل تھدیًدا أو محاولة لتخویف أحد الموظفین؛ أو (ب) 

 لمدرسة للخطر.تعریض صحة أو سالمة الطالب أو الموظفین أو ممتلكات ا
االنخراط في أي نشاط جنسي، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، اللمس المسيء واالعتداء الجنسي  .18

 و التعرض غیر الالئق (بما في ذلك التعّري) و االغتصاب.
 االنخراط في عنف جنسي بین الجنسین. .19
)؛ اإلشارة 911في غیاب اعتقاد معقول بوجود حالة طوارئ، استدعاء فرق الطوارئ (رفع الصوت بتعبیر  .20
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أو إطفاء اإلنذارات أو اإلشارات التي توحي إلى وجود حالة طوارئ؛ أو تشیر إلى وجود قنبلة أو عبوة ناسفة 
 على أرض المدرسة أو الحافلة المدرسیة أو في أي نشاط مدرسي.

لصریح على موقع في اإلنترنت ضد أحد موظفي المدرسة أو ضد طالب أو أي من الموظفین التھدید ا .21
المرتبطین بالمدرسة إذا كان موقع اإلنترنت الذي تم من خاللھ التھدید ھو موقع كان یمكن الوصول إلیھ 

أرض المدرسة داخل المدرسة وقت حدوث التھدید أو كان متاح لألطراف الثالثة الذین عملوا أو درسوا داخل 
وقت حدوث التھدید، ویمكن تفسیر التھدید بشكل معقول على أنھ تھدید لسالمة وأمن الشخص بسبب واجباتھ 

 أو وضعھ الوظیفي أو بصفتھ طالبًا داخل المدرسة.
) أو الطائرات بدون طیار ألي غرض من األغراض في AUSتشغیل نظام الطائرات غیر المسلحة ( .22

 المدرسة ما لم یحصل على إذن من مدیر المبنى.المدرسة أو في أي حدث ب
 

ألغراض متعلّقة بھذه القواعد، یشمل مصطلح "الحیازة" وجود رقابة أو حضانة أو رعایة، في الوقت الحاضر أو في 
الماضي، على جسم أو مادة ما، بما في ذلك الحاالت التي یكون فیھا الغرض: (أ) على الطالب؛ (ب) في غرض آخر 

ھ إلى، أو تحت سیطرة الطالب، كما ھو الحال مع مالبس الطالب و حقیبة الظھر، أو السیارة. (ج) في تعود ملكیت
خزانة الطالب في المدرسة و المكتب و الممتلكات المدرسیة األخرى؛ (د) في أي مكان من ممتلكات المدرسة أو في 

 تي یتناولھا الشخص.حدث تنظمھ المدرسة؛ أو (ه) في حالة المخدرات و الخمور و المواد ال
 

یجب بذل الجھود، بما في ذلك استخدام التدخالت والدعم اإلیجابي لردع الطالب، في المدرسة أو في حدث ذي صلة 
 بالمدرسة، عن االنخراط في سلوك عدواني قد یسبب ضرًرا بدنیاً أو نفسیًا بطریقة معقولة لشخص آخر.

 
طالب یستند کلیًا أو جزئیاً علی رفض الوالد / الوصي إلعطاء أو الموافقة ال یجوز اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضد أي 

 علی إعطاء لھ تأثیر أو تحفیز نفسي للطالب.
 

 متى وأین تطبق قواعد السلوك
 

تنطبق أرضیة اإلجراء التأدیبي أیضا عندما یكون سلوك الطالب مرتبًطا بشكل معقول بالمدرسة أو بأنشطة المدرسة، 
 ى سبیل المثال ال الحصر:بما في ذلك عل

 
 في، أو على مرأى من، المدرسة قبل أو أثناء أو بعد ساعات الدراسة أو في أي وقت؛ .1
في األنشطة أو المناسبات التي تنظمھا المدرسة خارج أرض المدرسة، أو أي نشاط أو حدث یحمل عالقة  .2

 معقولة بالمدرسة؛
 یفتھا أو حدثھا؛ أوالسفر إلى أو من المدرسة أو نشاطھا المدرسي أو وظ .3
في أي مكان یتعارض فیھ السلوك أو یعطل أو یؤثر سلبًا على البیئة المدرسیة والعملیات المدرسیة، أو  .4

الوظیفة التعلیمیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، السلوك الذي یمكن اعتباره على النحو المعقول 
لة لتخویف أحد الموظفین؛ أو (ب) تعریض صحة أو سالمة أنّھ سبب بما یلي: أ) أن یشكل تھدیًدا أو محاو

 الطالب أو الموظفین أو ممتلكات المدرسة للخطر.
 

 التدابیر التأدیبیة
 

یخضع الطالب لإلجراءات التأدیبیة بناًء على الظروف الفردیة لكل حالة تأدیبیة تحدث. اإلجراءات التي یتلقاھا الطالب 
المدرسة أو مدیر الدائرة. لن یُناقش اإلجراء التأدیبي مع أّي شخص آخر غیر الطالب ووالده/وصیّھ ھي وفقًا لتقدیر مدیر 

ألّن ھذه تقع ضمن خصوصیة الطالب وھي جزء من ملفھ المدرسي. یتعین على الموظفین المكلفین بالمدرسة الحد 
عملیًا، وحیثما كان ذلك ممكنًا ومعقوًال،  من عدد و مدة الفصل و اإلیقاف والتعلیق خارج المدرسة إلى أقصى حد ممكن

حیث یجب أن یأخذوا في االعتبار أشكال االنضباط غیر االستبعاد قبل استخدام عملیات اإلیقاف أو الطرد خارج 
 المدرسة. وتشمل التدابیر التأدیبیة المحتملة، دون حصر، أي من التدابیر التالیة:

 
 إخطار الوالدین/األوصیاء. ●
 ي.اجتماع تأدیب ●



19  

 حجب االمتیازات. ●
 ابعاد مؤقت عن الفصول الدراسیة. ●
 تعلیق الدراسة داخل المدرسة. ●
 إعادة الممتلكات أو رد الممتلكات المفقودة أو المسروقة أو التالفة. ●
الدراسة بعد األوقات الرسمیة للمدرسة شریطة أن یتم إخطار الوالدین/األوصیاء. (إذا لم تجري ترتیبات  ●

 ري إتخاذ تدبیر تأدیبي بدیل للطالب.النقل مسبقًا، فسیج
 خدمة المجتمع ●
مصادرة البضاعة المھربة؛ ومصادرة الممتلكات الشخصیة التي كانت تستخدم النتھاك القواعد المدرسیة  ●

 واالحتفاظ بھا مؤقتا.
 تعلیق امتیازات ركوب الحافالت. ●
أیام. یحظر على الطالب الموقوف  10تعلیق الدراسة في المدرسة وجمیع األنشطة المدرسیة لمدة تصل إلى  ●

 أن یكون في المدرسة.
الفصل من المدرسة وجمیع األنشطة المدرسیة لفترة زمنیة محددة ال تتجاوز سنتین. یحظر على الطالب  ●

 المطرود أن یكون في المدرسة.
 إذا فُصل الطالب، فسیُنقل إلى برنامج بدیل أو یُنقل إلى مدرسة أخرى بموجب قانون الوالیة. ●
خطار سلطات األحداث أو غیرھا من أجھزة إنفاذ القانون كلما كان السلوك ینطوي على نشاط إجرامي، إ ●

مثل المخدرات غیر المشروعة (المواد الخاضعة للمراقبة) أو "ما شاكلھا" أو الخمور أو األسلحة أو في 
قانون المحلي و وكاالت إنفاذ ظروف أخرى على النحو الذي یأذن بھ اتفاق اإلبالغ المتبادل بین الدائرة و ال

 القانون.
 

قائمة التدابیر التأدیبیة المذكورة أعاله ھي مجموعة من الخیارات التي لن تكون قابلة للتطبیق دائًما في كل 
الحاالت. في بعض الظروف، قد ال یكون من الممكن تجنب تعلیق دراسة أو طرد الطالب بسبب أّن التدخالت 

الدراسة أو الفصل، لن تكون مناسبة ومتوفرة، والطریقة المعقولة والعملیة الوحیدة لحل السلوكیة، بخالف تعلیق 
 التھدید و / أو معالجة اإلخالل ھو تعلیق الدراسة أو الفصل.

 
 منع األسلحة

 
الطالب الذي یثبت أنھ قد جلب أیًا من األشیاء التالیة إلى المدرسة، أو مارس أي نشاط أو حدث تنظمھ المدرسة، أو 

 أي نشاط أو حدث یرتبط بالمدرسة یجب طرده لمدة ال تقل عن سنة ولكن لیس أكثر من سنتین: 
 

مثلما ھو معّرف في القسم السالح الناري یعني أي مسدس أو بندقیة رصاص أو بندقیة خرطوش أو سالح  )1
من قانون  1.1من قانون الوالیات المتحدة، السالح الناري، مثلما ھو معّرف في القسم  18من الباب  921

من القانون الجنائي  1-24بطاقة ھویة مالكي األسلحة الناریة أو السالح الناري على النحو المحدد في القسم 
رد، ویجوز للمجلس أن یعدل قرار المشرف على أساس كل حالة . یجوز للمدیر تعدیل فترة الط1961لعام 

 على حدة.
سكین أو نصالت نحاس أو أي سالح آخر، بغض النظر عن تكوینھ أو ھراوة أو أي شيء آخر إذا ما استخدم  )2

أو حاول استخدامھ للتسبب في ضرر جسدي، بما في ذلك أّي "شيء مشابھ" ألي سالح ناري على النحو 
 المحدد أعاله.

 
 منع تشكیل العصابات ونشاطاتھا

تعّرف "العصابة" على أنّھا أي جماعة أو ناد أو منظمة لشخصین أو أكثر تشمل أغراضھا ارتكاب أعمال غیر 
مشروعة. یُمكنع أي طالب في المدرسة أو على أّي من ممتلكات المدرسة أو في ضمن أي نشاط مدرسي أو عندما 

ارتداء أو حیازة أو استخدام أو توزیع أو عرض  )1قول بنشاط المدرسة من:  (یكون سلوك الطالب مرتبًطا بشكل مع
أو بیع أي مالبس أو مجوھرات أو أدوات أو أشیاء أخرى یمكن اعتبارھا بشكل معقول بمثابة رموز عصابات؛ ارتكاب 

العضویة أو االنتماء الى أي فعل أو تجاوز، أو استخدام اإلیماءات اللفظیة أو غیر اللفظیة، أو المصافحة التي تظھر 
) استخدام أي خطاب أو ارتكاب أي فعل أو تجاوز لتعزیز مصلحة أي عصابة أو نشاط عصابة، بما 2عصابة؛ أو (

) أن یطلب من أي شخص أن 3في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التماس اآلخرین لالنضمام إلى أي عصابات؛ (
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) ارتكاب أي عمل آخر غیر قانوني أو أي 4ر أو یضایقھ أو یخوفھ؛ (یدفع من أجل الحمایة أو یھدد أي شخص آخ
 ) أو تحریض طالب آخرین على ممارسة العنف البدني على أي شخص آخر.5انتھاك آخر لسیاسات المقاطعة، (

 
 إعادة دمج الطالب العائدین

تعلیق الدراسة أو اإلبعاد أو  سیجتمع مدیر المبنى أو الشخص المسؤول مع الطالب العائدین إلى المدرسة بعد فترة
الذي عادوا من بیئة مدرسیة أخرى. أّما الھدف من ھذا االجتماع فھو دعم قدرة الطالب لیكونوا من الناجحین في 

 المدرسة بعد فترة اإلبعاد وتقدیم فرصة للطالب الذین ُعلقّن دراستھم حتى یعّوضوا ما فاتھم من العمل.
 
 

 والتكالیف؛ إعفاء الطالب من الرسومالرسوم والغرامات 
 

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 

طلبات الحصول على إعفاء من الرسوم بواسطة ولي أمر أو الوصي على الطالب  األدوات المفقودة أو التالفة. یمكن تقدیم
 المفروضة علیھ رسوم. یحق للطالب الحصول على إعفاء من الرسوم إذا تم استیفاء

 واحد على األقل من المتطلبات األساسیة التالیة:
للحصول على وجبة غداء أو إفطار أن یكون الطالب مقیًما حالیًا في منزل مطابق للتوجیھات الخاصة بالتأھل  )1

 مجانیة التي حددتھا الحكومة الفیدرالیة بموجب القانون الوطني للغداء المدرسي؛ أو
أن یكون الطالب أو أسرتھ یتلقیان حالیًا مساعدات بموجب المادة الرابعة من قانون المساعدات الحكومیة في  )2

 طفاًال).والیة إلینوي (المساعدات المقدمة لألسر التي تعول أ
 

 :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
 ًال في إیقاف للعملعندما یكون أحد ولیي األمر/األوصیاء مشمو )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 

على الجوع، تلتزم المدرسة بتقدیم وجبة أو وجبة خفیفة تتحمل تكلفتھا الحكومة الفیدرالیة ألي حقوق الطالب للقضاء 
طالب یطلب الحصول علیھا، سواء كان الطالب قادًرا على سداد تكلفة الوجبة أو الوجبة الخفیفة أو كان مدینًا بتكلفة 

فة بدیلة ویُحظر على المدرسة الكشف للعامة عن وجبات أو وجبات خفیفة سابقة. لن یُقدم للطالب وجبة أو وجبة خفی
 ھویة الطالب غیر القادر على دفع تكلفة وجبة أو وجبة خفیفة أو المدین بتكلفتھا أو وصمھ بسبب ذلك.

 
 

 منع االعتداء والتخویف والمضایقة
 

قدرة المدرسة على توفیر التعلیم. إّن التنّمر والتخویف والمضایقة أسباب تحّد من قدرة الطالب على التعلّم وتحّد من 
ویُعّد منع الطالب من اإلنخراط في ھذا النوع من السلوك المثیر لالضطرابات إلى جانب توفیر فرصة متساویة في 
بیئة تعلّم آمنة وغیر عدائیة لكل الطالب من األھداف المھّمة في المدرسة والمنطقة التعلیمیة.   إّن أي شكل من أشكال 

تخویف والمضایقة غیر مقبول ولن یجري التساھل معھ في المدرسة أو ضمن أي نشاط مدرسي، سواًء كان التنّمر وال
ذلك في منشآت المدرسة أو في الحافالت وسیارات النقل أو  بواسطة كمبیوترات وشبكة المدرسة أو من خالل أي 

ّد الفعل اإلنتقامي بعد اإلبالغ عن أّي معّدات إلكترونیة خاصة بالمدرسة. ستعمل المدرسة على حمایة الطالب من ر
  حالة تنّمر وتخویف ومضایقة، وستّتخذ إجراءات تأدیبیة ضّد الطالب الذي یُمارس ھذا النوع من التصّرفات.
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یُمنع التنّمر، سواًء كان ذلك عن تیقّن أو ظّن، والذي یكون سببھ العرق أو اللون أو األصل الوطني أو صفة التواجد في 

و الصفة العسكریة أو بسبب الخروج غیر الُمشّرف من الجیش أو بسبب الجنس أو الحالة الجنسیة أو الھویة البلد أ
الشخصیة أو الھویة والصفة الجنسیة أو األصول التاریخیة أو العمر أو الدین أو االحتیاجات الخاصة الجسدیة أو العقلیة 

زل أو بسبب الحالة اإلجتماعیة أو األبویة الفعلیة أو المحتملة، أو كون الشخص ضمن برنامج جمایة أو إذا لم یكن لھ من
ویشمل ھذا الحمل، أو بسبب االرتباط بشخص أو مجموعة تنطبق علیھم أي من الصفات المذكورة سابقًا، أو بسبب أّي 

 نوع من الممیّزات الشخصیة األخرى وفي أّي من الحاالت التالیة:
 تعلیمي تنظّمھ المدرسة.خالل أّي نشاط أو برنامج  )1
خالل التواجد في المدرسة أو  في أّي من ملكیاتھا، أو في الحافالت أو أّي من سیارات المدرسة، أو  )2

خالل االنتظار في محطات حافالت المدرسة الُمحّددة، أو في أّي من المناسبات أو النشاطات التي 
 تنّظمھا المدرسة أو تجري في المدرسة.

ومات من كمبیوتر المدرسة، أو من شبكة الكمبیوترات في المدرسة، أو غیرھا من خالل إرسال المعل )3
 المعّدات اإللكترونیة الخاصة بالمدرسة.

خالل إرسال المعلومات من كمبیوتر ُمستخدم في مكان أو نشاط أو مناسبة أو برنامج لیس مرتبًطا  )4
كھ أو تؤجّره أو تستخدمھ الدائرة المدرسة بالمدرسة، أو من خالل استخدام تقنیة أو جھاز إلكتروني ال تمل

 أو المدرسة، وھذا إذا كان التنّمر یؤّدي إلى إضطراب كبیر یؤثّر سلبًا على التعلیم أو العملیات المنظّمة.
 

یشمل التنّمر كل أنواع التنّمر اإللكتروني (التنّمر من خالل استخدام التقنیة أو أّي جھاز اتصال إلكتروني) والذي یعني 
ي تصّرف قاس أو فعل جسدي أو لفظي متعارف علیھ، ویشمل التواصل خطی�ا أو إلكترونیًا، والموّجھ ضد طالب أ

) 2) خوف الطالب بطریقة مبّررة من وقوع أذى علیھ أو ما یمتلكھ؛ (1یُمكن توقّع أن یواجھ أیًا من التأثیرات التالیة: (
) 4) التأثیر سلبًا على أداء الطالب األكادیمي؛ (3العقلیة؛ (حدوث تأثیر مضر كبیر على صحة الطالب الجسدیة أو 

 التأثیر سلبًا على قدرة الطالب في المشاركة أو اإلستفادة من الخدمات أو النشاطات أو االمتیازات التي توفّرھا المدرسة.
 

أنواع العنف أو التخویف أو القّوة أو أّما األمثلة عن التصّرفات الممنوعة فتشمل على سبیل الذكر ما یلي: أي نوع من 
الضجیج أو  اإلكراه أو التھدید أو المالحقة أو المضایقة أو التحّرش الجنسي أو العنف الجنسي أو العنف بین الجنسین 

ات أو اإلذالل أمام اآلخرین أو السرقة أو تدمیر الممتلكات أو اإلنتقام أو  اإلنھاك أو التنّمر أو التنّمر بإرسال معلوم
من كمبیوتر المدرسة أو شبكة الكمبیوترات في المدرسة أو عبر أّي جھاز إلكتروني في المدرسة وغیر ذلك من األفعال 

 المماثلة لما سبق.
 

ر على الفور. ویجوز تقدیم تقریر شفھیًا أو كتابیًا إلى مدیر المبنى أو مدیر شكاوى  ع الطالب على اإلبالغ عن التنمُّ یُشجَّ
ر أو المناطق أو أ ّيِ موظف یتكلم معھ الطالب. جمیع أعضاء ھیئة التدریس متاحون للمساعدة في حال حصول تنمُّ

ع أيُّ شخص، بما في ذلك الموظفین وأولیاء األمور / األوصیاء، الذین لدیھم معلومات  لتقدیم تقریر عن التنمر. یشجَّ
المقاطعة أو أي موظف. نقبل التقاریر المغفلة المصدر عن التنمر الحالي أو التھدید اإلبالغ عنھ إلى مدیر الشكوى في 

أیًضا عبر مكالمة ھاتفیة أو كتابیة. ال یحّق ألي طالب االنتقام من طالب آخر تقّدم بتقریر مماثل. لكن، أّي طالب یتقّدم 
ھذه السیاسة عن قصد بتقریر كاذب أو  مضلّل فسیخضع إلجراء تأدیبي. سیخضع الطالب الذین یخرقون أی�ا من فقرات 

 لإلجراءات التأدیبیة المناسبة والتي قد تشمل التعلیق عن الدراسة أو الفصل النھائي.
 
 

 التعدي الجنسي والعنف بین الجنسین
 

إن التعّدي الجنسي ممنوع تماًما بین الطالب. یُعد تصّرف الفرد تعدیًا جنسیًا إذا حاول إقناع شخص آخر بفعل جنسي، 
فعل جنسي أو ذا طابع جنسي، لفظیًا كان أو فعلیًا، بما في ذلك العنف الجنسي، والذي یكون و/أو كان مشارًكا في 

 الھدف منھ ھو ممارسة الجنس، والذي:
یمنع أو یحّد من تلقي المعونة أو المزایا أو الخدمات التعلیمیة أو العالج؛ أو الذي یجعل من ھذه  )1

 التصّرفات شرًطا لحالة الطالب األكادیمیة.
ون ذا ھدف أو تأثیر كبیر على بیئة الطالب التعلیمیة، أو یكون سببًا في صنع بیئة تعلیم أن یك )2

مخیفة أو عدائیة أو عدوانیة، وھذا ما قد یمنع الطالب من من تلقي المعونة أو المزایا أو الخدمات 
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یمیة تؤثّر التعلیمیة أو العالج، أو الذي یجعل من تقدیم أو رفض ھذا التصّرف أساًسا لقرارات أكاد
 على الطالب.

ویشمل التخویف والعدوانیة والعدائیة التصّرف الذي ینتج عنھ اإلذالل واإلحراج أو عدم الراحة. وتشمل أمثلة اإلعتداء 
الجنسي المّس، والنكات أو الصور البذیئة، الكالم عن التجارب الجنسیة، الممازحة بأمور تتعلّق بالجوانب الشخصیة 

 ائعات المتعلّقة بالنشاطات المزعومة لشخص ما.الجنسیة، ونشر الش
 

یُمنع تماًما اإلشتراك في اإلعتداءات الجنسیة بین الجنسین في المدرسة، أو على أي من ملكیاتھا، أو في أّي من 
ن النشاطات التي تنظمھا، أو في السیارات المستخدمة في توفیر خدمات النقل. یُشیر تعبیر االعتداء الجنسي بین الطرفی

عاًما والذي یستخدم التھدید باإلساءة الجسدیة أو العقلیة أو الحسیّة  19و 13إلى كل طالب یتراوح عمره ما بین 
للسیطرة على شخص آخر خالل تواجده مع شخص آخر من الفئة العمریة ذاتھا؛ أو استخدام التھدید بالعنف الجنسي 

 في تلك الحالة أیًضا.
 

المبنى عن المزاعم أو الحاالت التي یحدث فیھا إعتداء جنسي أو عنف جنسي بین الجنسین على الطالب إبالغ إدارة 
أّو أي نوع آخر من التصرفات الممنوعة. ستُحفظ الشكاوى سریّة إلى أقصى حّد تسمح بھ طبیعة التحقیق. ولن یتلقّى 

 الطالب الذین یتقدمون بشكاوى عن حسن نیّة أي إجراءات تأدیبیة.
 
 

 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

 
 طالب في المدرسةممتلكات وأدوات المدرسة، باإلضافة إلى المتعلقات الشخصیة التي یتركھا ال

 
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، 

أال یكون لدى الطالب أي توقعات معقولة فیما یتعلق بالخصوصیة في وذلك دون إخطار الطالب أو موافقتھ. یجب 
 .ھذه األماكن أو المناطق أو فیما یتعلق بمتعلقاتھم الشخصیة المتروكة فیھا

 
یحق لمدیر المبنى أن یطلب مساعدة مسؤولي إنفاذ القانون إلجراء عملیات فحص وتفتیش للخزائن والمكاتب وساحات 

ت واألدوات المدرسیة األخرى بحثًا عن العقاقیر غیر القانونیة أو األسلحة أو المواد غیر صف السیارات والممتلكا
 .القانونیة أو الخطیرة األخرى، بما في ذلك عملیات التفتیش المجراة من خالل استخدام كالب مدربة خصیًصا

 
 الطالب

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

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 

في التعدي مع  ارة التعلیمیة. سیُجرى التفتیش بطریقة ترتبط بالھدف منھ بشكل معقول ودون إفراطبالمدرسة أو اإلد
 مراعاة عمر الطالب وجنسھ وطبیعة المخالفة.

 
یمكن أن یطلب موظفو المدرسة من الطالب أن یتعاون في أحد التحقیقات إذا كانت ھناك معلومات معینة حول وجود 

الطالب في إحدى شبكات التواصل االجتماعي یخالف القواعد التأدیبیة للمدرسة أو سیاسة اإلدارة نشاط على حساب 
التعلیمیة التي تتبعھا المدرسة. خالل مسار التحقیق، یمكن أن یُطلب من الطالب أن یشارك المحتوى المبلغ عنھ لكي 

 .تتخذ المدرسة قراًرا مبنیًا على حقائق
 

 الممتلكاتمصادرة 
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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 

 یل إلى سلطات إنفاذ القانون.یكون ذلك مالئًما، یمكن نقل الدل
 
 

 الرحالت المیدانیة
 

أثناء النقل وأثناء أنشطة  الرحالت المیدانیة ھي میزة مقدمة للطالب. یجب أن یلتزم الطالب بجمیع سیاسات المدرسة
كن أن الرحالت المیدانیة، ویجب أن یتعاملوا مع جمیع مواقع الرحالت المیدانیة كما لو كانوا في أراضي المدرسة. یم

یؤدي عدم االلتزام بقواعد المدرسة و/أو قواعد الموقع أثناء الرحلة المیدانیة إلى التعرض لعواقب تأدیبیة. یجب أن 
یحصل جمیع الطالب الذین یرغبون في حضور رحلة میدانیة على إذن كتابي من ولي األمر أو الوصي اللذین لدیھما 

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

 
 

 الوقایة منھاالوعي بمسائل االنتحار واالكتئاب وسبل 
 

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 

 تحرص علیھا الدائرة المدرسیة.األھداف المھمة التي 
 

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 الدائرة المدرسیة، منشورة على موقع الدائرة 

 تروني. ویُمكن الحصول على ھذه المعلومات أیًضا من مكتب المدرسة.المدرسیة اإللك
 
 

 الحصول على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالطالب وكلمات المرور لھا
 

یحق للمسؤولین في المدرسة إجراء تحقیق أو الطلب من الطالب التعاون في إجراء تحقیق إذا كانت ھناك معلومات 
ط یخرق سیاسة أو قواعد المدرسة المتعلّقة باألداب في حساب الطالب على صفحات التواصل ُمحّددة تفید بوجود نشا

اإلجتماعي. وقد یُطلب من الطالب أثناء التحقیق المشاركة في المحتوى الذي جرى التبلیغ عنھ حتى یستطیع المسؤولون 
ن الطالب أو تلزمھ بتقدیم كلمة مرور أو ال یجوز لإلدارة التعلیمیة أن تطلب م في المدرسة تقییمھ بطریقة واقعیة.

معلومات أخرى تتعلق بالحساب لكي تتمكن من الوصول إلى حساب الطالب أو صفحتھ الشخصیة على أحد مواقع 
شبكات التواصل االجتماعي إذا كان لدى اإلدارة التعلیمیة سبب معقول لالعتقاد بأن حساب الطالب على أحد مواقع 

 عي یحتوي على دلیل على أن الطالب قد انتھك إحدى القواعد أو السیاسات التأدیبیة.شبكات التواصل االجتما
 
 

 اإلعفاء من متطلّبات صفالریاضة البدنیة
 

من أجل اإلعفاء من المشاركة في التربیة البدنیة یجب على الطالب تقدیم عذر مناسب من والده / ولي أمره أو من 
طبیة. قد یستند العذر إلى المحظورات الطبیة أو الدینیة. یجب أن شخص مرخص لھ بموجب قانون الممارسة ال

یشتمل العذر ألسباب طبیة على بیان موقع من شخص مرخص بموجب قانون الممارسة الطبیة یؤكد السبب الطبي 
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 للطلب. یجب أن یشتمل العذر المستند إلى أسباب دینیة على تصریح موقع من أحد رجال الدین یؤكد السبب الدیني
للطلب. یجوز للطالب في الصف السابع أو الثامن أن یقدم طلبًا مكتوبًا إلى مدیر المدرسة یطلب فیھ إعفاءه من 
دورات التربیة البدنیة نظًرا لمشاركة الطالب المستمرة في برنامج ریاضي بین المدارس أو خارج المنھج الدراسي. 

حالة على حدة. ستوفر أنشطة خاصة في التربیة البدنیة للطالب سیقیِّم مدیر المبنى بتقییم الطلبات على أساس كّلِ 
الذي تمنع حالتھ الجسدیة أو العاطفیة، كما یحددھا شخص مرخص بموجب قانون الممارسات الطبیة، مشاركتھ في 

یحظر قانون  البدنیة.برنامج تعلیم فردي من صف التربیة  یمكن أیًضا إعفاء الطالب الذین لدیھم دورة التربیة البدنیة.
الوالیة على منطقة المدرسة قبول األعذار الوالدیة استناًدا إلى مشاركة الطالب في التدریب الریاضي أو األنشطة أو 

وعلى الطالب الذین تم إعفاؤھم من صف التربیة البدنیة  المسابقات التي تجري خارج نطاق رعایة منطقة المدرسة.
أقرب وقت ممكن عملیًا. تتم مراعاة االعتبارات التالیة لتحدید موعد عودة الطالب العودة إلى حضور المقرر في 
 .إلى حضور مقرر التربیة البدنیة

 وقت توقف مشاركة الطالب خالل العام؛ و )1
 جدول الصفوف الدراسیة للطالب. )2

 
 

 القواعد والسلوكیات الریاضیة
 

الطالب الذین یُریدون المشاركة باأللعاب الریاضیة. تشمل األلعاب تُطبّق القواعد والسلوكیات الریاضیة على كل 
الریاضیة المنافسات الریاضیة والنشاطات خارج المقّرر الدراسي والتشجیع. تنطبق ھذه السلوكیات وغیرھا من القواعد 

 والتنظیمات المتعلّقة بتصّرف الطالب وتفرض متطلّبات أخرى على الطالب الریاضیین والمشّجعین.
 

تُعّد المشاركة في األلعاب الریاضیة التنافسیة امتیاًزا. وعلى الذین یُشاركون فیھا مسؤولیة تمثیل المدرسة والمجتمع 
بأفضل طریقة. ویُتوقّع من الطالب الریاضیین التصّرف بطریقة مناسبة داخل وخارج المدرسة بما یتماشى مع 

رسیة. وإذا فشل الطالب في االلتزام بھذه القواعد السلوكیة، فقد یخسر مسؤولیاتھم بصفتھم ممثلین للمدرسة والدائرة المد
 امتیاز المشاركة باأللعاب الریاضیة التنافسیة وذلك وفق شروط السلوك الریاضیة ھذه.

 
 متطلّبات المشاركة

ألولى في أي یجب أن یحوي ملف الطالب في مكتب المدرسة على ھذه الوثائق الكاملة الساریة التالیة قبل مشاركتھ ا
 من النشاطات الریاضیة:

 
تقریر طبّي حدیث أتّمھ طبیب معتمد في إلینوي یُمارس مھنة الطب بكل فروعھا والذي یجد فیھ أن ھذا  .1

 الریاضي قادر جسدیًا على المشاركة؛ و 
 

إذن خّطي للمشاركة في نوع ُمحّدد من الریاضة والذي ینوي الریاضي المشاركة فیھا ویكون اإلذن موقعًا من  .2
 قبل الوالد أو الوصي.

 
وثیقة موقّعة توافق على سیاسات وإجراءات الدائرة المدرسة والخاص بإصابات الرأس أو االرتجاجات التي  .3

 قد تُصیب الطالب.
 
 

 إصابات الرأس واالرتجاجات التي یُصاب بھا الطالب الریاضیون
 

ن تدریب أو سیُطلب من الطالب الریاضي الذي تظھر علیھ عالمات أو عوارض أو سلوكیات المصاب بارتجاج ضم
مباراة الخروج من النشاط أو المنافسة. وال یحق للطالب الریاضي، الذي خرج من المنافسات المدرسیة المشتركة 
بسبب حالة ارتجاج محتملة أو بسبب إصابة في الرأس، العودة إلى المنافسة إال إذا حصل على موافقة من قبل الطبیب 

ا في إلینوي أو من قبل مدّرب ریاضي ُمعتمد. وفي حال عدم حصولھ المعتمد الذي یُمارس مھنة الطب بكل فروعھ
على موافقة بالعودة إلى تلك المنافسات، فال یحق للطالب الریاضي العودة إلى ممارسة الریاضة أو التدریب إّال في 

وعھا في إلینوي حال تقدیم الطالب الریاضي إلى مدرستھ كتابًا خطیًا من قبل طبیب معتمد یُمارس مھنة الطب بكل فر
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 أو من قبل مدّرب ریاضي ُمعتمد یعمل إلى جانب طبیب معتمد یُمارس مھنة الطب بكل فروعھا في إلینوي.
 
 
 

 المتوسطة South Suburbanمدارس مؤتمر مدرسة 
 

  .Highland Dr. Palos Heights 6610 (0737-448-708) المتوّسطة Independenceمدرسة * 
 وتخطى مربعین سكنیّین بعد ریدجالند. ثّم اتجھ یساًرا أمام بارك دیستركت. 127الشارع رقم اتجھ غربًا عبر 

  .Lombard, Chicago Ridge 10835 (2005-636-708) المتوّسطة Finley* مدرسة 
 ا.نحو لومبارد (على بعد مربعین مربعین سكنیّین من ریدجالند) ثّم اتّجھ یمینً  111اتجھ غربًا عبر الشارع رقم 

  nd New England, Worth. a th1122803) -448-(708المتوسطة Worthمدرسة  *
 نحو نیو إنغالند (على بعد مربع سكني واحد من أوك بارك) ثّم اتجھ یساًرا. 111اتّجھ غربًا عبر الشارع رقم 

  ve., Justice. A thStreet and 80 th8708) 80-496-(708المتوسطة Wilkinsمدرسة  *
، ثّم اتّجھ یساًرا عبر 80نحو شارع روبرتس ثّم اتجھ یمینًا عبر الشارع رقم  111اتّجھ غربًا عبر الشارع رقم 

 إلى المدرسة. 80الجادة رقم 
  .S. Central Ave., Oak Forest 17303 (5330-687-708) المتوسطة Arbor Parkمدرسة * 

 .173، ثّم اتّجھ یساًرا واتّجھ غربًا نحو سنترال، ثّم جنوبًا نحو الشارع رقم 167اتّجھ جنوبًا عبر شارع سیسرو رقم 
  t., Oak ForestS st5550) 5800 W. 151-687-(708 .المتوسطة Jack Hilleمدرسة  *

 ویست. 5800وصوًال إلى  151، ثّم اتّجھ یمینًا. استمر على الشارع رقم 151اتّجھ جنوبًا عبر شارع سیسرو رقم 
  .S. Hamlin, Alsip 12150 (1550-597-708) للصفوف العلیا Hamlinز مرك* 

، ثّم اتّجھ یساًرا إلى ھاملین ثّم اقطع المسافة المّمتدة على طول مربعین 123اتّجھ شرقًا من بوالسكي عبر الشارع رقم 
 سكنیین.

 Central Park  Midlothian.t. S st0045) 3621 W. 151-385-(708مدرسة *
 .151اتّجھ جنوبًا من بوالسكي، ثّم اتّجھ یساًرا عبر الشارع رقم 

  Kolmart., Crestwood. S rd6747). 4500 W. 143-385-(708 مدرسة *
 .143اتّجھ جنوبًا عبر شارع سیسیرو، ثّم اتّجھ یساًرا عبر الشارع رقم 

 
 

 
 
 

 سجالت الطالب
 

معلومة خطیّة أو مسجلّة بطریقة أخرى تحتفظ بھا المدرسة أو تحت تصرفھا أو یشمل سجل الطالب المدرسي أّي 
تصرف أي من موظفیھا وتتعلّق بالطالب والتي یُمكن تحدید ھویتھ من خاللھا، بصرف النظر عن كیفیة أو مكان خزن 

ي یحتفظ بھا عناصر المعلومة، إّال في حال سجالت محّددة تحت ید أفراد العمل بصفتھم الشخصیة؛ أو السجالت الت
القوى األمنیة العاملین في المدرسة؛ التسجیالت المرئیة أو اإللكترونیة (بما فیھا التسجیالت اإللكترونیة على متن 
حافالت المدرسة) التي تُسّجل ألسباب أو أھداف تتعلّق بالقوى األمنیة أو األمن أو السالمة؛ والتسجیالت اإللكترونیة 

الحافالت، مع العلم أنَّ ھذه التسجیالت اإللكترونیة قد تُصبح سجال� للطالب إذا استخدم المحتوى التي تُسّجل على متن 
 ألغراض تأدیبیة أو خاصة فیما یتعلق بطالب معین.

 
) إلى جانب قانون سجالت الطالب في والیة إیلینوي FERPAیوفّر قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة (

عاًما ("الطالب الراشدین") وذلك فیما یتعلّق بسجالت  18ین/األوصیاء والطالب الذین بلغوا بعض الحقوق للوالد
 الطالب المدرسیة.  الحقوق:

 
 یوًما من تاریخ تلقّي الدائرة طلبًا بذلك. 15الحق بقراءة ونسخ سجالت الطالب التعلیمیة ضمن فترة  .1
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عاًما أن  18عمره. حیث یحّق للطالب الذین ھم بعمر أقل من ویرتكز مستوى حق وصول الطالب إلى سجالتھ على 
عاًما فلھم الحق بحقوق النسخ والوصول إلى  18یقرأوا وینسخوا سجلھم الدائم فقط. أّما الطالب الذین یزیدون عن 

لسجل الذي السجالت الدائمة والمؤقّتة. یجب على الوالد/الوصي إرسال طلب خّطي إلى مدیر المبنى والذي یُحّدد نوع ا
أیام عمل ، سیقوم مدیر المبنى باتخاذ الترتیبات الالزمة للوصول وإخطار الوالد /  10یرید فحصھ. في غضون 

أیام  5الوصي أو الطالب بالوقت والمكان الذي یمكن فیھ فحص السجالت. في ظروف معینة ، قد تطلب المقاطعة 
سنتًا أمریكیًا مقابل نسخ كل صفحة،  0.35لغ وقدره عمل إضافیة لمنح الوصول. تحصل منطقة المدرسة على مب

 ولكنھا لن تمنع أي شخص من حقھ في نسخ سجالتھ إذا لم یستطع دفع الكلفة.
 

 تُمنع ھذه الحقوق عن أي شخص یوجد ضّده أمر حمایة جرى التوقیع علیھ ویھدف إلى حمایة الطالب.
 
لوالد/الوصي أو الطالب الراشد أنّھا غیر دقیقة أو غیر الحق بطلب تعدیل سجالت الطالب التعلیمیة والتي یرى ا .2

 ذات صلة أو غیر مناسبة.
 

یحق للوالد/الوصي أو الطالب الراشد الطلب من الدائرة المدرسة تعدیل سجل یراه غیر دقیق أو غیر ذا صلة أو غیر 
ذي یرید الوالد/الوصي أو مناسب. یجب إرسال الطلبات إلى مدیر المبنى ویجب أن تحّدد بطریقة واضحة السجل ال

 الطالب الراشد تبدیلھ والسبب الُمحّدد وراء التغییر المنشود.
 

في حال منعت الدائرة المدرسة تعدیل ھذا السجل، فستُخطر الدائرة المدرسیة الوالد/الوصي أو الطالب الراشد بالقرار 
ًضا للوالد/الوصي أو الطالب الراشد معلومات وتُخبره بحقھ في جلسة استماع متعلّقة بطلب التعدیل ھذا. ستُوفّر أی

 إضافیة بشأن إجراءات جلسة االستماع عقب إعالمھ بحقّھ في جلسة استماع.
 
دة للھویة والموجودة ضمن سجالت الطالب التعلیمیة، ویُستثنى  .3 الحق بإعطاء إذن بالكشف عن معلومات ُمحّدِ

إذن وفق قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة من ھذا األجزاء التي یُمكن الكشف عنھا من دون 
)FERPA.أو قانون سجل الطالب المدرسي الخاص بوالیة إیلینوي ( 

 
یحق للمسؤولین في المدرسة الكشف عن معلومات ُمحّددة من دون إذن، وذلك وفق أسباب إدارة أو تعلیمیة مشروعة. 

موّظف من قبل الدائرة المدرسیة بصفة إداري أو مشرف أو مدّرب أّما تعبیر "المسؤول في المدرسة" فیشمل الفرد ال
أو موّظف دعم (یشمل ھذا فریق العمل الصحي والطبي وعناصر وحدات القوى األمنیة)؛ الشخص الذي یعمل ضمن 

(مثل مجلس إدارة المدرسة؛ الشخص أو الشركة الُمتعاقد مع أي منھما من قبل الدائرة المدرسیة لتنفیذ مھام ُمحّددة 
المحامي أو المدقّق أو المستشار الطبّي أو المعالج)؛ أو أي والد/وصي أو طالب یعمل ضمن ھیئة رسمیة، مثل ھیئة 
تأدیبیة أو ھیئة دعم أو الذي یُساعد مسؤول مدرسي آخر في تنفیذ مھامھ. یُعد المسؤول في المدرسة صاحب سبب 

 ي حتى یُتّم مسؤولیاتھ المھنیة.تعلیمي مشروع إذا كان یحتاج مراجعة للسجل التعلیم
 

وبناًء على طلب موّجھ لھا، ستكشف الدائرة المدرسیة عن السجالت التعلیمیة، من دون إذن، لمسؤولین في دائرة 
مدرسیة أخرى والتي التحق أو ینوي الطالب االلتحاق بھا، ویُمكنھا أیًضا الكشف عنھا ألي شخص آخر مثلما ھو 

لي أو القانوني الخاص بالوالیة. وقبل إعطاء المعلومات إلى ھؤالء األشخاص، سیحصل مذكور في القانون الفدرا
الوالد/الوصي أو الطالب الراشد على إخطار خّطي عن طبیعة المعلومات الُمحّددة، وسیُعطى فرصة لقراءة ونسخ 

 أو مناقشة ومنع إعطاء ھذه السجالت.
 

ة بالفصل النھائي أو تعلیق الدراسة في الوقت الذي تكون فیھ سجالت ال یُمكن مناقشة ومنع إعطاء التفاصیل المتعلّق
 الطالب في مرحلة اإلنتقال إلى مدرسة أخرى والتي ینوي الطالب االنتقال إلیھا.

 
ویُسمح بالكشف من دون إذن إلى: أّي شخص یجري بحثًا أو تقریًرا إحصائیًا أو تخطیًطا، بشرط أن ال تُحّدد ھویة 

ّي شخص یحصل على ھذا الحق بذكر اسمھ في أمر قضائي؛ األشخاص المخّولین إذا كانت معرفتھم أي والد/وصي؛ أ
ھذه التفاصیل ضروریة لحمایة صّحة أو سالمة الطالب أو أّي شخص غیره؛ وسلطات األحداث حین یكون األمر 

 طالب.ضرویًا إلنھاء واجباتھم الرسمیة حیث تُطلب ھذه المعلومات قبل اصدار قرار بشأن ال
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 الحق بنسخ أي من سجالت الطالب المدرسیة والتي ستُحذف أو تُدّمر. .4
 

عاًما بعد انتقال أو تخّرج أو االنسحاب النھائي للطالب. یُحتفظ بالسجالت  60یُحتفظ بالسجالت الدائمة لمّدة ال تقل عن 
أعوام نقل  5النھائي للطالب. ویُمكن بعد مرور أعوام بعد انتقال أو تخّرج أو االنسحاب  5المؤقّتة لمّدة ال تقل عن 

السجالت المؤقّتة التي قد تُساعد طالبًا من ذوي االحتیاجات الخاصة والذي تخّرج أو انسحب نھائیًا من المدرسة إلى 
 أعوام أو عند أيّ  4الوالد/الوصي أو الطالب إذا ورث حقوق الوالد/الوصي. تُراجع سجالت الطالب المؤقتة مّرة كل 

 تغییر مرتبط بالطالب في مراكز الحضور، ووفق ما قد یحدث أوًال.
 
 الحق بمنع الكشف عن معلومات الملف األساسي. .5
 

قد تكشف الدائرة المدرسیة خالل العام الدراسي عن معلومات من الملف األساسي والتي تتعلّق بالطالب، 
 وتشمل:

 
  االسم

  العنوان
 الصف

 مكان وتاریخ الوالدة
 الوالد/الوصي، العناوین، عناوین البرید اإللكترونیة، وأرقام الھاتف.اسم 

اللقطات الفوتوغرافیة، التسجیالت المرئیة، اللقطات المرئیة المستخدمة ألھداف معلوماتیة أو إخباریة 
(سواًء كان ذلك من قبل الجھات اإلعالمیة أو من قبل المدرسة) تتعلّق بمشاركة الطالب في المدرسة 

ي النشاطات أو المنظمات أو األلعاب الریاضیة التنافسیة التي تنظمھا المدرسة. والتي ذُكرت في أو ف
 منشورات المدرسة، مثل الكتاب السنوي أو الصحف أو برامج الریاضة أو الفنون.

 الجوائز األكادیمیة والشھادات والتشریفات.
  األلعاب الریاضیة التنافسیة التي تنظمھا المدرسة.المعلومات المتعلّقة بالنشاطات أو المنظمات  أو 

 البرامج الدراسیة األساسیة
 فترة الحضور في المدرسة

 
یُمكن ألي والد/وصي أو طالب راشد منع الكشف عن جزء من أو كل المعلومات المذكورة أعاله من خالل 

 تاریخ ھذا اإلخطار.یوًما من  30التوّجھ برسالة اعتراض خطیّة إلى مدیر المبنى خالل فترة 
 

الحق المنصوص في ھذا البیان: ال یحّق ألي شخص اشتراط منح أو منع أّي حق أو امتیاز أو فائدة أو جعل  .6
ضمان أي شخص تأمین أي معلومات من سجالت الطالب المؤقّتة والتي قد یحصل علیھا ھذا الشخص من خالل 

 اض أو التأمین.أي حق تضمنھ قوانین الوالیة شرًطا للتوظیف أو اإلقر
 

الحق بتقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بخصوص فشل ُمحتمل من قبل الدائرة المدرسیة في االلتزام  .7
 ).FERPAبمتطلّبات قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة (

 
 ):FERPAللعائلة (اسم وعنوان مكتب المسؤولین عن تطبیق قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة 

 
Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education  
400 Maryland Avenue, SW  

Washington DC  20202-4605 
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 سیاسة االستخدام المقبول لإلنترنت
 

وحفظھا في مكتب  126یجب على كل الطالب الحصول على نسخة ُموقّعة عن سیاسة اإلنترنت الخاصة بالدائرة 
المدرسة قبل استخدام اإلنترنت. یجب على الطالب اتباع القواعد والتعلیمات التي تنص علیھا السیاسة خالل استخدام 

 .126كمبیوترات الدائرة 
 
 

 تعلیمات الثقافة الجنسیة
 

التربیة الجنسیة الشاملة، بما لن یتعین على الطالب أن یشاركوا في أو یلتحقوا بأي صف أو مقرر دراسي في مجال 
في ذلك التعلیم المتعلق بكل من وسائل االمتناع عن ممارسة الجنس ومنع الحمل المستخدمة لمنع حدوث الحمل 

)/اإلیدز؛ أو تعلیم الحیاة األسریة، أو HIVواألمراض المنقولة جنسیًا، التي تشمل فیروس نقص المناعة البشریة (
باإلیدز ونقلھ وانتشاره؛ أو التعلیم بشأن األمراض؛ أو التعلیم بشأن إدراك اإلیذاء الجنسي التعلیم بشأن منع اإلصابة 

وتجنبھ؛ أو التعلیم بشأن برامج التبرع باألعضاء/األنسجة والتبرع بالدم وزراعة األعضاء، وذلك إذا قام ولي أمر 
وصّي سببًا في أّي إجراء تأدیبي ضد الطالب، ولن یكون قرار الوالد أو ال الطالب أو الوصي علیھ بتقدیم رفض كتابي.

بما في ذلك التعلیق عن الدراسة أو الفصل النھائي. وال یوجد في ھذا القسم ما یمنع التوجیھات المتعلّقة بصفوف النظافة 
 العامة والشخصیة أو الدروس العادیة في مادة علوم األحیاء.

 
 التوجیھیة التي ستُستخدم في أي دورة أو صف تعلیمي متعلّق بالشؤون الجنسیة.یُمكن للوالد أو الوصّي قراءة المواد 

 
 

 اإلخطار باستخدام المبیدات الحشریة
 

تحتفظ اإلدارة بسجل عن والدین/أوصیاء الطالب الذي سجلّوا أسمائھم في قائمة تسلّم إخطار خطي أو بواسطة رسالة 
لمدرسة.  وإلضافة إسمك في القائمة، یجب التواصل مع مدیر نصیة قصیرة قبل استخدام أي مبیدات حشریة في ا

 المبنى الذي یدرس فیھ طفلك.
 

إلخطار ُمسبّق في حال وجود تھدید داھم على  لن تكون ھناك حاجة ستُرسل اإلخطارات قبل استخدام أّي مبید حشري.
 الصّحة أو الممتلكات.

 
 

 التقاریر اإللزامیة
 

في المدرسة، بما في ذلك المعلمین والموظفین اإلداریین، إبالغ مكتب خدمات األطفال یجب على كل أفراد فریق العمل 
والعائلة في والیة إیلینوي عن أّي وكل حاالت إعتداء على األطفال أو اإلھمال الُمشتبھ بھا وذلك وفق ما تتطلّبھ 

 القوانین.
 

 سیاسة الصّحة والسالمة
 

المدرسیة أن یكون لھا سیاسة خاصة بالصّحة والسالمة. أّما الھدف من ھذا الُمتطلّب تطلب والیة إیلینوي من الدائرة 
فھو تحسین البیئة التغذویة في المدرسة، وتعزیز صّحة الطالب والحّد من نسبة الطالب الذین یُعانون من السمنة أو 

یة والمشروبات الصحیّة. وتنص توجیھات غذائیة لتعزیز الوجبات الغذائ 126الوزن الزائد. ولقد وضعت الدائرة 
بعًضا من ھذه التوجیھات على عدم بیع أو تقدیم أّي أطعمة خالل فترة الغداء غیر تلك المذكورة في برنامج الغداء 
الساخن، ولن تكون ھناك أّي أغذیة من الخارج أثناء مناسبات الوالدة أو االحتفاالت في یوم المدرسة، إّال في المناسبات 

ھا المدرسون، والتي یجب أن تكون وفق القوائم المقترحة الخاصة باألغذیة الصحیّة المذكورة في سیاسة التي یُنّظم
 126الصّحة والسالمة الخاصة بنا. یُمكن الحصول على نسخة كاملة عن سیاسة الصّحة والسالمة الخاصة بالدائرة 

 عند طلبھا من مكتب المدرسة.
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 المدرسةإجراءات الوصول إلى واالنصراف من 
 

صباًحا.  8:25صباًحا، وستبدأ صفوفھم الدراسیة في  8:15یجب أن ال یحضر طالب المرحلة اإلبتدائیة قبل الساعة 
بعد الظھر. یجب أن ال یحضر طالب المرحلة المتوسطة  2:47ویُصرف طالب المرحلة االبتدائیة یومیًا في الساعة 

صباًحا. وسیُصرف طالب المرحلة المتوسطة یومیًا  8:22یة في صباًحا، وستبدأ صفوفھم الدراس 8:15قبل الساعة 
 بعد الظھر. سیجري تطبیق القواعد التالیة بصرامة، وأّي خرق لھا سیؤدي إلى إجراء تأدیبي: 2:55في الساعة 

 
 

 المتوسطة Prairieالجدول الزمني لمدرسة 
 

 8:32إلى  8:22من  االجتماع الصباحي
 9:21إلى   08:37من  الحصة األولى
 10:08إلى  09:24من  الحصة الثانیة
 10:55إلى  10:11من  الحصة الثالثة

 11:42إلى  10:58من  الحصة الرابعة
 12:24إلى  11:42من  فترة الغداء

 1:11إلى  12:27من  الحصة السادسة
 1:58إلى  1:14من  الحصة السابعة
 2:45إلى  02:01من  الحصة الثامنة

 2:55إلى  02:48من  اإلستشاراتفترة 
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