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المبادئ التوجيھية لحقوق ومسؤليات الطلبة 2016 - 2015
سويا ،الطالب ،الوالدين ،1المدرسين ،الموظفين و المدراء يتقاسمنا مسؤولية خلق البيئة التي تعزز إنجازات
الطالب/ة و الحفاظ عليھا و على رفاھية مدارس مقاطعة توسن الموحدة .نطلب دعم الطلبة و األھالي من
اجل تحقيق ھذا الھدف .تتناول المبادئ التوجيھية لحقوق و مسؤليات الطلبة التالية:
• حقوق و مسؤليات الطلبة و األھالي
• سلوك تحتاج اإلنضباط
• مسؤلية اإلداريين و المدرسين في تطبيق اإلنضباط
• المسؤليات اإلدارية في اإلجراءات القانونية
الرجاء قراءة ھذه المبادئ التوجيھية من اجل تطوير الفھم الشامل للتفاصيل .بإتباع ھذه المبادئ تساعدوا
مدرسة المقاطعة الحصول على بيئة اكثر أمانا للطلبة و الموظفين.
يتم تطبيق العقوبة التأديبية على الطالب/ة حسب شروط و قوانين الھيئة اإلدارية كما قوانين الوالية و القوانين
الفدرالية .يتم تطبيق العقوبة اإلنضباطية على الطالب/ة حسب شروط الھيئة اإلدارية جاي ك و القوانين
التابعة لھا .معاقبة الطلبة المعاقين تتم حسب قانون تعليم األفراد المعاقين )اي دي ي أ( ,فصل  ،504و شروط
و قوانين الھيئة اإلدارية المناسبة جي ك – ر ،5أإلنضباط لي ،و تعيين البديل التربوي المؤقت ،طلبة التعليم
اإلستثنائي ،و جي ك – ر ،6اإلنضباط ،التعليق ،الطرد لطلبة  – 504حسب ھذه المبادئ التوجيھية لحقوق و
مسؤليات الطلبة .قد يتعرض الطالب/ة الى القوانين و العقوبات المدنية و الجنائية عند مخالفة القوانين.
بإمكانكم مراجعة شروط و قوانين الھيئة اإلدارية في مكتب المدير/ة
يوجد نسخة في اللغة العربية على الصفحة المعاكسة لھذا الكتيب و بإمكانكم الحصول عليھم ايضا على الموقع
)إتبعوا رابط :حقوق الطالب"(  www.tusd1.org.التالي
TUSD Governing Board:
Adelita S. Grijalva, President; Kristel Ann Foster, Clerk; Michael Hicks; Cam Juárez; Dr. Mark
Stegeman
Superintendent:
Heliodoro Torres (H.T.) Sánchez, Ed.D.

_________________________________________
”1الوال دين" ف ي ھ ذا المس تند تفي د لالب وين و /او االوص ياء الش رعيين
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مبادئ توجيھية لحقوق الطالب والمسؤوليات )(GSRR
استمارة االقرار 1للعام 2016 -2015
مدرسة مقاطعة توكسون الموحدة تسعى إلى أن تكون واحدة من األفضل في البالد .يمكننا أن ننجز ھذه المھمة من خالل العمل كفريق واحد معك
وأعضاء ھيئة التدريس والموظفين وأولياء األمور والمجتمع المحلي .انت ،والطالب ،األعضاء األكثر أھمية في ھذا الفريق .ويمكن قياس النجاح الخاص
بك كعضو مھم وفعال للفريق في الحاالت التالية:
• ان تتحمل مسؤولية أفعالك
• أن تساعد في خلق ثقافة مدرسية إيجابية والمناخ
• أنت فخور بمدرستك
• عليك دائما بذل قصارى جھدك
مع التزامكم إلى نتائج إيجابية ،وسوف نستمر في النمو والتفوق!
يجب توقيع ھذا النموذج والتاريخ من قبلك ومن قبل الوالدين  /الوصي بعد مراجعة  .GSRR 2015-2016يجب أن يعاد ھذا النموذج إلى
المدرسة في غضون  5أيام من تلقي GSRR
أقر بأنني قد قرأت واستعرضت المعلومات في  GSRRمع طفلي.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------توقيع ولي االمر والتاريخ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------توقيع الطالب والتاريخ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المدرسة والصف والمعلم )الصف االساسي(
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دليل سريع للجرائم
الباب

الجريمة

العدوان
)صفحة (24

اإلستفزاز الكالمي ،الطيش ،عمل عدواني صغير ,عدوان اخر .السلوك الغير
منضبط ،التعريض للخطر ،القتال ،التعدي ،التعدي المتفاقم

الكحول ،التبغ و مخدرات اخرى

اإلستعمال الغير مناسب للمخدرات التي ال تحتاج وصفة طبية ،المستنشقات،
مخدرات غير معروفة ،مادة تعتبر من المخدرات الغير مشروع ،اإلستعمال الغير
مناسب للمخدرات التي يصفھا طبيب ،مخدرات غير مشروعة ،مخالفة في إستعمال
الكحول ،او التبغ ،إقتناء أدواب لصنع او إستعمال المخدرات.
.

الحريق المتعمد
)صفحة (27

حرق مبنى او ممتلك ،حرق مبنى مسكون

شروط الدوام
)صفحة (27

مخاالفات اخرى للدوام ،التإخير ،غياب بدون عذر ،مغادرة حرم المدرس
بدون إذن ،الھرب

الخداع
)صفحة (28

الغش ،التزوير ،الكذب ،السرقة األدبية

المضايقة ،التھديد ،و التخويف
)صفحة (28

التھديد او التخويف ،الترھيب ،التحرش )الغير جنسي( ،التشويش

مخالفات اخرى لسياسة المدرسة

مخالفة للزي المدرسي،مخالفة في موقف السيارات ،العرض العام للعاطفة،
مخالفات اخرى لسياسة و شروط المدرسة ،التھريب ،اإلضطراب ،القمار،
لغة غير الئقة ،تحدي السلطة و عدم اإلمتثال،اإلنتساب الى منظمات او
مجموعات سلبية او غير شرعية.

تھديد المدرسة او التدخل المشوش
)صفحة (29

اإلساءة في إستعمال إنذار الحرائق ،تھديدات اخرى للمدرسة ،التھديد بوجزد
قنبلة ،التھديد بإستخدام او وجود المواد البيولوجي او الكيمائي

الجرائم الجنسية
)صفحة (29

المضايقة الجنسية ،اإلباحية ،المضايقة الجنسية الفعلية ،التعرض الغير الئق او
البذائة الجنسية العلنية.

اإلستعمال البذئ او الغير مناسب للتكنلوجية
)صفحة (30

جھاز اإلتصاالت السلكية و السلكية ،ادوات تكنلوجية اخرى ،الحاسوب ،و
مخالفة شبكة اإلنترنت

السرقة
)صفحة (31– 30

السرقة ،سرقة – ممتلكات المدرسة او غير المدرسة ،السطو او التدمير و
الدخول ،اإلبتزاز ،السرقة و السطو المسلح ،السطو )درجة اولى(

التعدي على ممتلكات الغير ،التخريب او
التخريب او األضرار الجنائية
)صفحة (31

التعدي على ممتلكات الغير ،الكتابة على الجدران او تعليق مواد مھين،
تخريب للملكية الخاصة ،تخريب ملكية المدرسة

حيازة األسلحة و المواد الخطرة

مواد خطر ،أسلحة اخرى ،أسلحة نارية مقلدة ،أسلحة نارية

)الصفحة (27-26

)صفحة (26

)صفحة(32
5
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القسم أ  :الھدف
 .1ما ھي المبادئ التوجيھية و لماذا نحن بحاجة اليھا؟
تعمل مدارس مقاطعة توسن الموحدة مع األھالي و الطلبة على تقديم بيئة سالمة ،داعمة ،و مساعدة للتعليم ،و ملتزمة للحد
من الفوارق العرقية و العنصرية عند تطبيق سياسة اإلدارة اإلنضباطية .ھدف المبادئ التوجيھية لحقوق و مسؤوليات الطلبة
التعزيز و الحفاظ على ھذه البيئة:
• تحديد حقوق و مسؤوليات الطلبة و األھالي
• وصف السلوك التي تخالف ھذه الحقوق و المسؤوليات
• تقديم اإلرشادات و التعليمات التي تساعد الطلبة تسوية او حل المشاكل األنضباطية بأسلوب يدعم تنميتھم و تطورھم
• السعي لضمان التطبيف المتسق لإلجراسات التأديبية لكي يتمكن الطلبة من مدرسة الى اخرى تلقي إجراءات مماثلة
إلنتھاكات او مخالفات مماثلة
• تأمين المحافظة على حقوق الطلبة و اإلھالي عند إتخاذ اإلجراءات التأدبية
يجب ان تكون العقوبات التأديبية غير تميزية ،عادلة ،مناسبة للسن ،و تتوافق مع المخالفة السلوكية .عند إعتبار الرد على
المخالفة ،تناضل المقاطعة إبقاء الطالب في المدرسة كلما كان ذلك عمليا .ينطبق ذلك على اغلب المخالفات ،و لكن المخالفات
الخطرة )درجات  4و  5من قسم "درجات او مستويات العمل" الواردة في إدناء في ھذه الوثيقة( ،عواقب إقصائية )"أي رد او
عقوبة تأديبية تطلب فصل الطالب/ة من الصف ,و يضم ذلك ،و لكن ال يحد ،الفصل داخل او خارج المدرسة ،إيجاد برنامج او
وضع بديل ،و الطرد"( يجب تحديدة )ا( لألوضاع او العمل التي يكون في درجة ) ،3ب( سلوك الطالب/ة مستمر او يتفاقم ،و
التدخالت و  /أو الممارسات التصالحية ).PBISت( إال بعد أن حاولت الدائرة توثيق أنواع
 .إذا تم تطبيق اإلجراءات اإلستبعادية ،سوف يحصل الطالب/ة على اإلجراءات القانونية الواجبة و التي تضم حق اإلستئناف
)انظر الى سياسة/شروط جاي ك و القوانين المرافقة( .لكل المخاالفات ،عواقب تأديبية مقترنة بتعليمات ذو مغزى و توجيھات
داعمة )مثال،المالحظات البناءة و إعادة التدريس( و بذلك يكون الطالب/ة قد حصل على فرصة للتعلم من سلوكھم الخاطئ ،و
عند اإلمكان ،إمكانية اإلستمرار في المشاركة بمجتمع المدرسة.
رغم اولوية سالمة الطالب ,الموظفين و العامة ،سوف ال تستخدم مقاطعة المدارس العقوبة بالفصل للسلوك ذو الدرجات األولية
)درجة  2 – 1الموجدين ادناه( ،و قد تطلب تدخل موظفي حماية المدرسة و/او الشرطة )منفذي القانون( قط للمخالفات التأديبية
ذو الدرجات العالية )درجات  5 – 4أدناه( ,مثال عندما يصبح الطلب/ة ھطرعلى نفسة و/او على غيرى )حسب ما يسمح
القانون( ،و قد يبقى او يحافظ على الطالب/ة في الصف إذا أمكن ذلك كعضو في مجتمع المرسة .موظفي حماية المدرسة سوف
لن يشاركون في قرار العقوبة .ذلك يعنى انه باي حال من األحوال يحظرمشاركة موظفي حماية المدرسة اثناء او مباشرة بعد
الحادث ،و ذلك من اجل حماية الطالب ،الموظفين و الزوار.
على جميع موظفين المدرسة المسؤولين عن تطبيق العقوبات ان يكون لديھم علم إذا كان الطلب/ة ذو اعاقة محمي حسب قسم
 504او  IDEAاو أذا كان ھناك شك حول إمكانية ان يكون الطالب/ة معاق و بإنتظار التقييم الالزم .يجب إتباع إجراءات
تأديبية خاصة بالطلبة المعاقين حسب القانون الفدرالي ،و يضم ذلك معرفة أذا كانت السلوكية تابعة لعوارض اإلعاقة.
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 .2متى تطبق ھذه المبادئ التوجيھية؟
• اثناء ساعات الدوام المدرسي
• أثناء النقل في الباص أو أي نوع من المواصالت الموفرة من قبل المقاطعة
• في اي مكان او زمان حيث يطبق الوالء القضائي على الطالب/ة من قبل المدير/ة  ،اي مسؤول في المدرسة او موظف
• أثناء النشاطات المدرسية
• أثناء الرحالت المدرسية
• أثناء المھام الرياضية
• من و الى المدرسة )من الباب الى الباب(
• أثناء نشاطات متعلقة بالمدرسة
باإلضافة الى ذلك ،يحق للمدير/ة البدء في تطبيق اإلجراءات التأديبية حين يصبح سلوك الطالب/ة ضارة للطلبة اآلخرين ،او
على العملية التعليمية ،و خاصة أذا كان ھذه السلوك مرتبط بمخالفة سابقة قد حصلت في المدرسة ،او تھدد بالمزيد من
اإلنتھاكات في المدرسة.

بإمكان الطلبة الذين يعتقدون على انھم قد تعرضو او عانوا من التمييز ،المضايقة ،المقالب،
اإلعتداء أثناء موعد ،البلطجة ،او إجراءات تأديبية غير منصفة ،تقديم شكوى الى مدير/ة
المدرسة ،مساعد/ة المدير/ة ،إنصاف الطلبة على  225-4316او على موقع اإلنترنت التالي

www.tusd1.org/deseg
بإمكان اإلھالي الذين يعتقدون ان طفلھم/طفلتھم قد عانى من التمييز ،المضايقة ،المقالب،
اإلعتداء أثناء موعد ،البلطجة او إجراءات تأديبية غير منصفة ،تقديم شكوى الى مدير/ة
المدرسة ،مساعد/ة مدير/ة المدرسة،انصاف الطلبة على  225-4316او على موقع اإلنترنت
التالي

www.tusd1.org/deseg
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القسم ب :حقوق و مسؤليات الطلبة و الوالدين
تؤمن مدارس مقاطعة توسن الموحدة ان تعليم الطالب يتطلب جھد تعاوني مع الطالب و الوالدين .بھدف دعم ھذا التعاون
يتطلب معرفة حقوق ومسؤولية كل مشارك .التعريف التابع لھذه الحقوق و المسؤوليات ھو تعريف عام للمبادئ وليس
موسع او شامل لجميع النقاط ) .انظر الي " الحقوق و المسؤوليات" قانون (JI

 .1يحق للطلبة:
أ -التعلم في بيئة آمنة ،نظيفة ،منظمة و إيجابية – بيئة ال ينوجد بھا التفرقة/التمييز ،غير إجتھادية ،خاليا من التحيز،
التمييز ،التھديد الجسدي او الكالمي و اإلعتداء.
ب -تلقي تعليم عال ،مفھوم و مناسب للمستوى األكاديمي و اللغوي
ج -توقع الحصول على درجات عالية
ح -التعليم بإسلوب مناسب لحاجات الطالب/ة الخاصة ،و الرد/اإلستجابة لخلفية الطالب/ة العرقي ،العنصري ،اللغوي و
الثقافي.
خ -الحصول على اإلقامة المناسبة للحاجات الخاصة) .كما تدعمھا الوثائق(.
د -إمكانية التعبير عن أفكارھم و وجھات نظرھم حول مواضيع و قضايا تخص التعليم ،و من ضمنھا سياسة و إجراءات
المدرسة.
ذ -المشاركة في النشاطات الطالبية ،من ضمنھا النشاطات الالمنھجية .
ر -المعاملة بإحترام ،و المعاملة كفرد فريد من نوعه ذو حاجات ،أنماط و قدرات تعليمية مختلفة و ذلك بأسلوب يدعم و
ينضج التقدير الذاتي.
ز -المعاملة بطريقة عادلة و منصفة من قبل المدرسين و اإلدارة.
س -الخصوصية) .انظر الى "إشعار حقوق الخصوصية لألھالي و الطلبة" صفحة .(35
ش -اإلجراءات القانونية الواجبة
ص -تطبيق قوانين المدرسة بشكل متسق و عادل و معقول.
ض -حق طلب مترجم/ة اثناء اي فقرة من اإلجراءات التأديبية.
ط -بعيدا عن اإلنتقام ,او الخوف من اإلنتقام ,والتمييز الجنسي و التحرش الجنسي ،و من ضمنھم التعدي أثناء موعد .من
حق أي ضحية اإلنتقال الى مدرسة اخرى) .انظر الى شروط جاي اي سي ل "التعدي اثناء موعد"(.
ظ -تلقي اإلجراءات العادلة ،المنصفة ،إجراءات تأديبية غير تمييزية و متماشية مع المبادئ التوجيھية.
ع -تواجد مدرسين وإداريين يتبعوا جميع سياسات المقاطعة المتعلقة بمزاعم معروفة عن التمييز ،المضايقة ،المقالب،
الترھيب،و الحوادث التي تحتاج الى اإلبالغ اإللزامي .يجب اإلبالغ الفوري عن ھذه المزاعم/حوادث الى مدير الموقع.
غ -المعاملة بأسلوب يحترم و يتجاوب مع الثقافة الشخصية.
ف -على اإلداريين ان:
• ان يكونوا نموذج للسلوك الصحيح وتوقع السلوك الصحيح من الطلبة و المدرسين
• مسؤولية التعليم تقع على الطالب و المدرسين
• مشاركة األھالي في تطور إنجاز الطالب/ة
• التعاون مع قسم اإلنصاف و التدخل للطلبة
• إستضافة الجمعيات الطالبية )او إجتمعات مماثلة( بھدف توصيل القيم الرئيسية و السلوك
وتفسير المبادئ التوجيھية  ،GSRPالتدخل المسلكي اإليجابي و الدعم ) ،(PBISو
الممارسات التصالحية ) (RPالمناسبة للسن.
• عقد جلسات غير رسمية لألھالي على األقل مرتين خالل السنة الدراسية ،التي تضم
االجراءات القانونية الواجبة  GSRR, PBIS, RPالممارسات التصالحية•،معلومات حول
و اساليب اإلستئناف ،و وإرشادات ألھالي حول تقديم الشكوى عن اإلجراءات التأديبية
الخاطئة التي فرضت على طفلھم
• اخذ قرار فصل/ازالة طالب/ة او موظف ألسباب أمنية
• تأديب الطالب حسب المبادئ التوجيھية
• تدوين العواقب التاديبية بدقة و بأستمرارية في قاعدة البيانات
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ق -حق الوصول الكامل للمجاالت المفتوحة في البيئة التعليمية بدون التعرض الى تمييز عنصري ،عرقي،
ديني/إيماني ،جنسي ،نوع الجنس ،الھوية الجنسية ،السن ،األصل الوطني ،الميول الجنسية ،العقيدة ،الوضع الوطني،
الجالة الزوجية ،أالعتقادات السياسية/اإلنتماء ،اإليعاقة ،للغة المنزل ،او العائلة ،الخلفية اإلجتماعية او الثقافية .و يضم ذلك
توفير جميع الخدمات الداعمة التي تعزز إمكانيات الطالب/ة في النضوج و التطور) .انظر الى شروط ا سي "بدون
تمييز" ،ا سي ا " المضايقة الجنسية" ،و جاي ب "التساوي في الفرص التعليمية و ضد المضايقة"(.
ك -الحصول على اللغة األنكليزية و لغات اخرى متوفرة في المدرسة لدراسة الطالب/ة
ل -الوصول الى البيئة الصحية التي تشجع إستخدام اللغة اإلنكليزية ،و تشجع تقدير اللغات االخرى ،و تحترم حقوق الطالب
في إستخدام لغة األم لتسھيل التواصل و تعزيز اإلنجزات األكاديمية.
م -الحصول على الكتب و مواد إيضافية للقراءة و الترفيه ،من ضمنھا المواد المتوفرة في لغات اخرى
ن -الوصول الى خدمات الترجمة الغير تعليمية عند التواصل مع المدرسة ،و في بعض األحيان ،الى نسخ مترجمة لبعض
اإلستثمارات و الوثائف المدرسية.
ه .استالم نسخة من كتيب ).( GSRR
و -الوصول الى موارد تعليمية نوعية ،من ضمنھا التكنولوجية.
ي -لوص ول ال ى الس جالت المدرس ية الس ابقةا/القديمة
أأ -الوصول الى الفروض المدرسية عند تلقي التعطيل اإلجائي و ذلك مكامل المدة و ان يكون ھناك خيار بديل للتعليم
ألي مدة متبقية من الفصل او التعطيل.

 .2مسؤولية الطالب:
ا .الدوام اليومي حسب الرزنامة المدرسية للمقاطعة ،الوصول على الوقت ،جلب المواد الالزمة للدراسة ،المشاركة فس الصف
و تكملة جميغ الفروض.
ب .السعي لتحقيق التطور األكاديمي و السعي لبذل الجھد المطلوب.
ت .المشاركة في الصف،المنھج الدراسي و عملية التعليم أثناء الصف الدراسي/
ث .المشاركة االيجابية للبيئة التي تسمح للطلبة الوصول المتساوي في العمليه الدراسية.
ج .المشاركة االيجابية التي تسمح للطلبة الحصول على بيئة خالية من التمييز ،المضايقة ،المعاكسة و البلطجة.
ح .تعويض الفروض الدراسية التي تحصل نبيجة التغيب عن المدرسة.
خ .إحترام حقوق ،شعور ،و ملكية الطالب و األھالي اآلخرين ،كما حقوق و ملكية الموظفين ،الضيوف ،و جيران المدرسة.
د .التصرف في اسلوب صحيح و محترم في المدرسة ,في حافالت المدرسة ،عند موقف الحافالت ،و بأي نشاط مدرسي ،كما
الصف من خيث ال يحصل بأثير على حقوق الطلبة اآلخرين في عملية التعليم و من اجل المساھمة في خلق البيئة
في
الصحية و المنظمة المساعدة للتعليم.
ذ .التصرف باسلوب ال يساوم في سالمة الطلبة اآلخرين او الموظفين.
ر .إتباع المبادئ التأديبية المتبنية من قبل المدرسه و المقاطعه.
ز .المحافظة على و حماية ملكية المدرسة.
س -التقيد سياسة الھيئة اإلدارية و قوانينھا.
ش .مساعدة الموظفين في إدارة مدرسة آمنة ،و المحافظة على نظافة و سالمة البيئة المدرسية.
ص .قراءة المبادئ التوجيھية لحقوق و مسؤولية الطلبة و التساؤل عن الفقارات الغير مفھومة بھدف الوصل الى إدراك كامل
لھا.
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 .3من حق الوالدين واالوصياء :
ا .إستالم التقارير الرسمية )فصلي او أكثر( حول تقدم الطالب/ة أكاديمية ،سلوكيا و ايضا نسبة للدوام.
ب .طلب مقابلة المدرسين ،المستشارين و ،او المدير/ة.
ت .تسلم التفاصيل من المدرسين حول درجتات الطالب/ة و اإلجراءات التأديبية.
ث .الوصول الى و مراجعة الوثائق المدرسية الخاصة بالطالب/ة) .انظر اإلشعار الخصوصي السنوي ،صفحة .(33
ج .إستالم نسخة من كتيب ) . ( GSRR
ح .اإلستالم الفوري إلنصال شفھي او خطي حيثما يكون الطالب/ة قد تلقى توقيف او مقاطعة عن الدراسة في المدرسة او
خارجھا )ألسباب سالمية او تأديبية( و من ضمنھا التعليق الدراسي.
خ .طلب مترجم شفھي او خطي أثناء العملية التأديبية/
د .طلب مراجعة جميع التطبيقات التأديبية الخاصة بالطالب/ة.
ذ .طلب ترجمة ال تخص مواضيع دراسية و ذلك عند المواصلة مع المدرسة ،و في بعض األحيان ،للمواد المدرسية
مثل اإلستثمارات او الوثائق.
ر .توجيه الطالب/ة علميا ،ترباويا ،أخالقيا او دينيا.
ز .القرارات الخاصة بالعناية الصحية للطالب/ة.
س .إعالمك فورا إذا موظف في الوالية ,او اي قسم سياسي من الوالية ،اي وحدة حكومية او اي مؤوسسة تشك في قيام جريمة جنائية ضد
الطفل القاصر ،إال إذا كان تقديم تقرير للھيئات القانونية و إعالم األھالي قد يؤخر الھيئات القانونية او خدمات الحماية للطفل من القيام
باالتحقيق او اإلستجواب .ھذه الفقرة ليست التزام جديد لمقاطعة مدارس توسن الموحدة ال تلزم ھذه المفقرة مقاطعة مدارس توسن الموحدة
تقديم تقرير حول اي تصرف مخالف قد يقوم بين الطالب ،مثل المقاتلة او اللعب العدواني التي يتم تأديبه بصورة روتينية من قبل المدرسة.
ش .التعبير عن أفكارھم و وجھة نظرھم حول مواضيع و قضايا ذات صلة بتعليم الطالب/ة ،من ضمنھا سياسة و إجراءات المدرسة.
ص -المعاملة بأسلوب يحترم و يأخذ بعين اإلعتبار التقاليد الثقافية.

 .4لألھالي و األولياء مسؤولية:
ا .التواصل و التعاون مع المدرسين لدعم تطور الطالب/ة.
ب .محاولة المساھمة و المشاركة في مدرسة الطالب/ة.
ث .التضامن مع موظفي المدرسة من خالل تقديم األفكار التي تساعد في تعليم الطالب/ة و مساعدة منع و/او حل المشاكل
السلوكي للطالب/ة ة .

ج .اإلشراف على صحة الطالب/ة ،الجسديه و النفسية ،و تحمل مسؤولية دوام الطالب/ة المنتظم.
ح .تقديم تفسير سريع ألسباب تغيب الطالب/ة عن المدرسة.
خ .تأمين إمتثال الطالب/ة بسياسة و قوانين المقاطعة.
د .إقراء و قدم تسائالت حول المبادئ التوجيھية بھدف الفھم الكامل.
ر .عزز أھمية التمسك بالقيم و السلوك الموصوفة بالمبادئ التوجيھية.
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قسم ت :معلومات عامة
 .1التساوي في مجاالت التعليم و ضد التمييز )قانون(JB
سياسة مقاطعة مدارس توسن المودة الحذر من المضايقات التمييزية المعتمدة على واقع ادراك عرقي ،التشرة ،الدين  /العقيدة،
الجنس ،الجنسانية ،الھوية الجنسانية ،السن ،األصل ،التوجه الجنسي ،اإليمان ،الحالة المواطينية ،الحالة الزوجية ،اإلرتباط او
العقيدة السياسية ،العجز ،لغة المنزل ،حالة األھل ،الحالة نسبة المساعدات العامة ،الكفائة المحدودة في تكلم اللغة اإلنكليزية ،او
العائلة ،الخلفية اإلجتماعية او الثقافية ،او اي سبب اخر ال عالقة له في إمكانيات الطالب/ة الفردية او او على اي اساس مرتبط
مع آخرين تحددھم ھذه التصنيفات .سوف تقوم مقاطعة مدارس توسن الموحدة بإستقصاء أي شكوى رسمية او غير رسمية،
شفھية او خطية ،تتعلق بالتمييز او اي مضايقات اخرى وأخذ اإلجراءات المناسبة ضد اي شخص ثبت انه خالف ھذه السياسة.
 .2موقف الھيئة اإلدارية من سلوك العصابات و نشاطاتھم
التصرف المرتبط بنشاطات العصابات و عضويتھم ،و خاصة العنف والتخويف ،غير مسموح بھا في حرم المدرسة او بالقرب
من المدرسة او بأي نشاط متعلق بالمدرسة .حسب ھذا الموقف ،اي طالب له عالقة في أي نشاط عصابي يتم به اإلجراءات
التأديبية و الى أقصى حد من سياسة القاطعة و المحاكمة ،إذا ينطبق ذلك ،حسب القوانين المحلية ،و القوانين الفدرالية و قوانين
الوالية.
العصابة :جمعية رسمية او غير رسمية دائمة يقوم أعضائھا او األفراد المتعلقين بھا بشكل فردي او جماعي بإرتكاب او محاولة
إرتكاب ,تيسير او إلتماس افعال جنائية و تضم على األقل عضو من عصابة شارعية إجرامية.
.
حوادث متعلقة بعصابات :تعرف كحادثة ذو صلة بعصابة عندما يكون لھا عالقة في التجنيد لعضوية العصابة ،الشروع
بالعصابة ،المقاتلة بين القصابات ،او تصرف مشابه ،و ال تضم التصرف الغير مھدد كما المصافحة ،إشارات او التزي بألوان
خاصة.
المتصلة التحيز وتتعلق بالكراھية الحوادث :ويعتبر الحادث ذات الصلة تحيز أو عندما يكون الشخص المعقول أن نستنتج أن
كان الدافع وراء ذلك ،كليا أو جزئيا ،من خالل التحيز الجاني أو موقف ضد الضحية الفرد أو المجموعة ومقرھا تتعلق
بالكراھية على الخصائص الشخصية المتصورة أو الفعلية .وتشمل ھذه الخصائص :النسب أو العرق أو اإلعاقة أو الجنس أو
الھجرة أو المواطنة أو العرق أو الدين أو الممارسات الدينية ،أو التوجه الجنسي.

 .3حضور الطالب)قانون (JE
الدوام اليومي ضرورى للنجاح ،لذلك ،التسامح عن الغياب يجب ان يكون فقط للظروف الضرورية .و ھذه الظروف ھي
المرض ،الحرمان )الوفات( ،حاالت عائلية طارئة ،و اإلحتفال في إعياد دينية تخص العائلة .على األھل/األلياء تقديم إشعار
مسبف الى المدرسة عن اي إحتفال ديني قد يسبب الغياب او التأخر عن المدرسة و ذلك من خالل اإلتصال الھاتفيو كتابة رسالة
خطية او عن طريق البريد اإللكتروني .يجب ذكر تاريخ التعطيل ،الغياب او التاخير في الرسالة األلكترونية ،الھاتفية او
الخطية.

 .4اإلساءة اثناء التعارف )قانون (JICL
يعرف اإلعتداء الموعدي )دايتنغ( بسلوك حيث أحد األفراد يستخدم التھديد الجسدي ،الجنسي ،او الكالمي ،او اإلعتداء النفسي
بھدف السيطرة على شريك سابق او الشريك الحالي .تضم ھذه السلوك التالي ،و لكن غير محصورة بھا ،األعتداء الجسدي,
النفسي ،الجنسي ،و و /او التعھديد .ملتزمة مقاطعة المدارس بااحفاظ على بيئة سالمة و أمنة لجميع الطلبة ،و لذلك ليس ھناك
أي إمكانية بالتسامح على أي إعتداء موعدي )ديتنغ( .على أي موظف في مقاطعة المدارس يدرك حصول إعتداء موعدي
التصرف الفوري بطريقة متسقة مع التدريب الذي حصل عليه من المقاطعة .تشجع المدرسة جميع الطلبة بتقديم تقرير شكوى
حول اي إعتداء او اي إشتباه قد حصل لھم او لي طالب/ة أخر ،تقدم الشكوى إما شفھيا ،او خطيا لمدرس/ة ،مدير/ة ،او ال
مكتب التساوي بين الطلبة ) .(225.6686تقوم مقاطعة المدارس بالبحث عن كل الشكاوى.
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 .5البلطجة ،الترھيب و التحرش )(POLICY JICK
البلطجة شكل من أشكال التحرش .البلطجة ھي الترھيب المتكرر للطالب بإلحاق األذى الجسدي الفعلي او التھديد به ،و ان كان
تھديد شفھي ,خطي ،ألكتروني )يضم التسلط عبر اإلنترنت( ،او اإلعتداء النفسي ،او التعدي على ملكية الغير )من ضمنھا
التھكم اللفظي ،الشتائم و التحطيم الشخصي ،إبتزاز الفلوس او الممتلكات ،رش اإلھانات على الخزانة المدرسية او السيارة(.
يتم تطبيق اإلجراءات التأديبية على أي طالب/ة يمارس البلطجة في المدرسة ،في اي نشاط مدرسي ،بنشاط او حدث مشترك
بين المدرسة و المقاطعة ،او بالطريق من و الى المدرسة.

 .6شروط الزي المدرسي )مطلوب في جميع المدارس( )(POLICY JICA
الزي المدرسي المقبول ھو مرتب ،نظيف ،ومناسب .الموضة ال تھم المدرسة و لكن
من المتوقع ان يتبع الطالب/ة قوانين الزي المدرسي و الذي يتناسب مع أي زي مناسب للعمل.
• يجب إرتداء الحذاء في المدرسة
• مسموح بإستعمال النظارات الشمسية في الملعب او في الخارج و ذلك لحماية النظر من
الشمس .بإمكان مدير/ة المدرسة و مكتب شؤون األمن في أي ثانوية تعاني من قضايا أمنية
ان يتبعوا او يطبقوا قوانين اخرى اكثر صرامه.
• ممنوع إستعمال النظاراب الشمسية داخل المدرسة إال لحالة صحية موثقة
• ممنوع أي زي او أدوات متعلقة بعصابة )مثل ،ألوان معينة لھا عالقة بعصابة ،او مالبس
عليھا زخرفة تمثل عصابة(.
• ممنوع على الطلبة إرتداء المالبس او األكسسوارات التالية في المدرسة:
 °ممنوع إرتداء اي مالبس او أكسسوار خطرة ,مؤذية ،او قد تؤدي الى تخريب او
خطر على ملكية المدرسة او أفراد في المدرسة و ذلك يضم و لكن ليس محصور على:
األحزمة الطويلة )يجب ان يكون الحزام بالطول المناسب( ،الجنازير ،طوق لعنق
الكالب ،جناريز للمحفظة او اي نوع من المالبس او المجوھرات المسنبلة او الشائكة.
 °تصور و/او تشجع و/او تؤييد أي نشاط عنيف و غير قانوني ،المخدرات الغير قانونية ،التبغ ،او الكحول.
 °الكالم البذيء ،القذر ،الالأخالقي ،التشھيري ،او الذي يھاجم الغير على أسس العرق ،البشرة ،الدين ،األصل ،األصل
القومي ،الجنس ،الجنسانية ،الميل الجنسي او العجز ،و/او
 °تشتيت بحيث تتداخل مع عملية التدريس أو التعلم مثل المالبس كاشفة للغاية بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر السراويل القصيرة والتنانير
القصيرة والفساتين القصيرة )يجب تغطية األرداف بينما كان واقفا وجالسا( ،قمم أنبوب ،صافي قمم ،المايوه ،قمم حمالة  ،قمم حزام السباغيتي ،قمم
الرسن والقمصان العضالت ،قمصان كرة السلة من دون مرافقة تي شيرت ،ال يجوز ارتداء الجوارب كما السراويل والمالبس الجاھزة مع من
ويجب أن تكون المالبس الداخلية مغطاة  midsectionsتغرق وشفافة ونرى من خالل المالبس) ،يجب أن تكون مشمولة necklines
بالكامل مع المالبس الخارجي.

حسب الظرف ممكن الطلب من الطالب المخالفين للمقياس القيام بالتالي:
• قلب المالبس من الداخل الى الخارج.
• تغيير المالبس و التزيي بألبسة تقدمھا المدرسة.
• تغيير المالبس و التزي بألبسة التي جلبت الى المدرسة.
• نزع المجوھرات او األكسسوارات.
*مالحظة :فيما يخص الزي المدرسي وكما اسلفنا اعاله .بإمكان المدارس تبني مبادئ إضافية ،ولكن ال يمكنھم تطبيق إنضباط
إقصائي قبل إعطاء الطالب/ة الفرصة لمعالجة المخالفة المزعومة .يجب إعطاء الطلبة المخالفين لمقاييس الزي الفرصة لتغيير
األلبسة او قد يتم اإلفراج عن المدرسة برفقة األھل او األولياء .بإمكان الطلبة الذين ال يتمكنون من اإلمتثال بھذه المقاييس ان
يزوروا البنك المالبسي لمقاطعة مدارس توسن الموحدة .(520) 232-7058
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 .7قوانين الحافلة )الباص(
سياسة سلوك الطالب/ة السلوك المناسب يساھم بشكل عام على األمن و الراحة من و الى المدرسة .تطبيق توجيھات
السائق و جميع قوانين الركوب أمر بالغ األھمية للمحافظة على األمن و الركوب الممتع للجميع .سيتم التعامل مع المخالفات
حسب سياسة سلوك الطالب الموافق عليھا من قبل مقاطعة المدرسة و تضم تدخل السائق ،مدير/ة المدرسة ،و إداريين اخرين
كما ھو مناسب.
ركوب الحافلة إمتياز ،واجب األھل و الطلبة معرفة و مناقشة القوانين:
• إتبع دائما إرشادات سائق او مراقب الحافلة
• إستخدم فقط الصوت المسموح له بالصف ) ال للكالم البذئ ،الصوت العالي ،التھديد او الترھيب(
• البقاء في المقعد ،ال تضع األيدي ،الرجل ،او الرأس خارج الحافلة
• يجب دائما الحفاظ على الممتلكات الخاصة
• ممنوع جلب أي مواد غير مصرح لھا )الحيوانات ،المواد الزجاجية ،السالح ،مواد غير مشروعة ،او إجسام كبيرة
تحتاج الى مقعد(
• ممنوع األكل او الشرب في الحافلة
كحل أخير ،مخالفة قوانين الحافلة قد يؤدي الى المنع من إستخدام الحافلة لمدة معينة ،ال تفوق الثالثين يوم.

إحتياطات السالمة للطلبة
• تعلم الطريق من و الى موقف الحافلة ،يجب المحافظة على إحتياطات السالمة و المجامالت المشتركة
على الطريق الى الحافلة و قي الحافلة
• تعلم الرقم الصحيح للحافلة
• ناقش إماكنية تأخير الحافلة في الصباح او عدم وجود أحد في المنزل عند العودة
• دائما إركب/إنزل من الحافلة في الموقع المعين و المعروف لألھل

 .8إستعمال الطلبة للجوال و األجھزة األلكترونية االخرى )قانون (JICJ
لغرض ھذه السياسة ،يضم األجھزة األلكترونية" ،بل ليس محدود بھا ،الجوال ،م بي  ، 3أي بودس ،المساعدات (PDA’s
الرقمية) الشخصية اسطوانات األقراص المجمدة ،مفاتيح اللعبة المحمولة ،الكاميرات ،الماسحات الضوئية الرقمية ،كمبيونر
الحضن ،اجھزة الكمبيوتر اللوحية ،و اجھزة الكتزونية اوببطارية تنقل الصوت ،النص ،او البيانات من شخص الى آخر.
بإمكان الطلبة إستعمال الجوال و/او أجھزة الكترونية اخرى و لكن إستعمالھا يخضع لھذه السياسة و سياسات اخرى للمقاطعة و
تحت الشروط و المبادئ التوجيھية التالية:
• يجب إبقاء الجوال او اي جھاز الكتروني في الخزانة المدرسية ،في الجيب ،او في شنطة المدرسة.
• ممنوع إستعمال ھذه األجھزة أثناء التدريس ،الى بعد األذن من المدرس/ة.
• بإمكان المدير/ة وضع مبادئ اخرى مناسبة لحرم المدرسة
• بإمكان المدرس/ة ،موظف/ة ،او اإلدارة مصادرة الجھاز و أخذ إجراءات تأديبية إذا خالف الطالب ھذه السياسة .أي بحث
لمحتويات الجھاز األلكتروني يتم من قبل اإلدارة و حسب المبادئ التوجيھية لحقوق و مسؤوليات الطالب.
سيتم بذل الجھد المعقول لتأمين الملكية المصادرة )مثل ،وضع الجھاز بجارور مقفل ،إخذ الجھاز الى المكتب لتأمينة في
منطقة مقفلة ،الخ( ،و لذلك المقاطعة غيرمسؤولة في حالة الفقدان ،الضرر ،او السرقة الي جھاز الكتروني  ،و يضم ذلك
الفقدان ،الضرر او السرقة أثناء المصادرة.
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 . 9المقالب )المعاكسات( )قانون .( JICFA
المقالب ممنوعة ،التحريض بھدف المقالب ممنوع ,او مساعدة و تحريض شخص اخر مسجل بالمدرسة على المقالب ،او قد
يسجل بالمدرسة ،او من الممكن ان يسجل في اي من مدارس المقاطعة في العام الدراسي الحالي او القادم .ألغراض ھذه
الشروط )السياسه( الطالب )الشخص( كما ھو محدد يعني أي طالب/ة حتى التخرج ،اإلنتقال ،الترقية او اإلنسحاب من مدارس
المقاطعة.
"المقالب" )المعاكسة( تعني اي عمل مقصود،معروف او متھور يقوم به طالب/ة ،بشكل فردي او مع شخص او اشخاص
أخرين ضد طالب/ة أخر ،و يكون فيھا كل من التالي:
• ارتكب العمل عند الشروع الى ،اإلنتماء مع ،او مواصلة العضوية في اي منظمة مرتبطة بالمؤسسة التعليمية.
• يكون العمل قد ساھمة في وضع الخطر و األذى الجسدي ،الضرر العقلي او التدھور ،الضرر الجسدي ،الضرر العقلي او
التدھور الشخصي.
تعني "المنظمة" فريق رياضي ،جمعية ،نظام ،مجتمع ،مؤوسسة ،تعاونية ،نادي او مجموعات شبيھة لھا اتصال في المؤسسة
التعليمية و اساس عضويتھا من الطلبة المسجلين في المؤسسة التعليمية.
موافقة او رضوخ األخر للمقالب ال تعتبر او ال تحسب دفاع عن إنتھاك ھذه الشروط/السياسة.
حسب القانون ،مخالفة ھذه الشروط ال تضم التالي:
• النشاطات الرياضية المألوفة ،مسابقات او منافسات برعاية المؤسسة التعليمية
• اي نشاط او تصرف يعزز أھداف المناھج التعليمية المشروعة ،البرامج الال منھجية المشروعة ،او برنامج تدريب عسكري
مشروع.
على جميع الطلبة ،المدرسين و الموظفين القيام بالتدابير المعقولة ضمن سلطتھم لمنع قيام ھذه المخالفات .بإمكان الطلبة و
األفراد األخرين تقديم التقارير الخاصة بالمقالب الى اي موظف .على الموظفين تقديم التقرير الخطي عن الحادث الى إدارة
المدرسة او الى أعلى مشرف إداري ،و بكل التفاصيل المتوفرة .سوف تطبق اإلجراءات التأديبية على اي موظف يتأخر/ال
يقديم تقرير يخص بمخالفة سياسة المقالب او يكون قد راقب مخالفة لھذه السياسة ،ويجب ان تكون التقارير قد تقدمت الى إدارة
المدرسة او الى المشرف اإلداري .على الموظف المحافظة على خصوصية المعني ،و اإلفصاح فقط عن اي إدعاء لمخالفة
سياسة المقالب او مراقبة مخالفة السياسة الى اإلداريين المعنيين او المشرف المعني او كما ينص القانون .أي حادث متعلق
بتقريرسابق او بمراقبة لمخالفة ھذه السياسة يخص او يضم إساءة في معاملة طفل او إنتھاك قانون معروف للموظف يعالج
حسب المطلبات القانونية و إبالغ منفذي القانون )الشرطة(.
لضمان إدراك الطلبة و الموظفين محتوى و ھدف ھذه السياسة ،سوف يتم لصق ھذه السياسة و اإلجراءات بمكان واضح في
كل مدرسة و سوف يتم ضمه الى كراسة الطلبة في جزء حقوق و مسؤوليات الطلبة .اإلستثمارات الخاصة بالشكوى متوفرة
للطلبة و الموظفين في مكتب المدرسة .تقدم جميع التقارير/الشكوى الى المشرف .يقوم المشرف في بتحديد إذا كان قد تم تطبيق
سياسة المقاطعة بإسلوب صحيح و بتقديم التقارير او المراجع الى الھيئة اإلدارية عند اللزوم.
سوف تعامل جميع مخالفات ھذه السياسة حسب اإلجراءات و العقوبات المتوفرة بسياسة المقاطعة و المتعلقة بسلوك و تأديب
الطلبة ،الموظفين و أخرين.
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القسم ث :تعرف على اإلجراءات
إدارة المبادئ التوجيھية لحقوق و مسؤوليات الطلبة
لقد وضعت إدارة التعليم في أريزونا قائمة للمخالفات و قائمة لإلجراءات الممكن أخذھا عند وقوع أي مخالفة .لقد صنفت مقاطعة
مدارس توسن الموحدة ھذه اإلجراءات بمستويات خمسة حسب خطورة المخالفة .و ھكذا ،يتلقى الطلبة في جميع مدارس توسن
الموحدة إجراءات تأديبية مماثلة .إحدى اإلعتبارات الرئيسية في تطبيق المبادئ التوجيھية لحقوق و مسؤوليات الطلبة ھي
تعريف اكثر إجراء مناسب و اكثره ضرورة من اجل الوصول الى سلوك الطالب اإليجابي .ال يجب عزل اإلجراءات بل
كجزء من الھدف الشامل لخلق البيئة الشاملة و الداعمة للطالب .مثل ،يجب ان ال تكون الدوائر التصالحية حاالت معزولة في
حرم المدرسة ،لكن يجب ان تصبح جزء من العملية الروتينية في معالجة السلوك .على مستوى اإلبتدائية،يجب األخذ تعين
اإلعتبار سن و مستوى تطور الطفل عند تفسير شدة اإلجراء المفروض .طاقم مكتب خدمات الطالب ،مثل المستشارين،
اإلختصاصين اإلجتماعيين ،منسقي دعم التعليم ،او أطباء النفس ،يلعبوا دورا ھام جدا في مساعدة الطالب/ة وجود الحل المالئم
لحل المشاكل المؤثرة على سلوك الطالب.
 .1السلوك الواجب اإلبالغ عنه لمنفذي القانون )الشرطة(
باإلضافة إلى إجراءات تأديبية على مستوى المدرسة ،والسلوك اإلجرامي المؤكد أن وكاالت إنفاذ القانون .مديري المدارس
ومديري مساعد .على المدير/ة ،مساعد/ة المدير/ة ،او من ينوب عنھم اإلبالغ عن الحوادث التالية:
السطو من الدرجة األولى
الحرق المتعمد لمنى مسكون
أي جريمة خطرة ضد قاصر
التھديد بوجود قنبلة

القتل
التعدي الجنسي
السطو المسلح
الخطف

إستعمال او التھديد بإستعمال اإلسلحة الفتاكة او مواد خطر
اإلعتداء الشديد المسبب بأضرار جسدية خطيرة
سلوك جنسي مع قاصر تحت سن الخامسة عشر
حيازة ،إستعمال ,بيع ,او محاولة بيع المخدرات الغير قانونية

إضافة الى ذلك ،و حسب قانون  . A.R.S. § 13-3620مطلوب من طاقم المدرسة تقديم بالغ فوري آلي إعتقاد معقول عن
اإلصابة بأذى جسدي  ،اإلھمال ،او اي جريمة جنسية ضد قاصر.

 .2سلوك من الممكن اإلبالغ عنه لمنفذي القانون )الشرطة(
إضافة الى ذلك ،المدراء ،مساعدي المدراء ،اومن ينوب عنھم ان يبلغوا منفذي القانون )الشرطة( عن حوادث تخريبية
اخرى عندما يصبح ضروري للمحافظة على األمن او التماس الرد .حسب المناسبة ،يجب على مسؤولين في المدرسة
اإلستفادة من الدعم و التدخل لتزويد اإلرشاد و ھيكلية الطالب بھدف المساعدة على تحسين السلوك بدون تدخل منفذي
القانون )الشرطة( .على المدير/ة إبالغ مساعد المشرف او مديره فور وقوع الحادث ،كما إبالغ فرع التساوي الطالبي و
التدخل ،و ذلك فور إبالغ منفذي القانون )الشرطة( .الحوادث الواجب إبالغ منفذي القانون )الشرطة( عنھا من اجل الحفاظ
على األمن،ھي التالي و لكن غير محصورة بھا:
الحياز ،بيع او توزيع المواد الخطرة ،من ضمنھا الكحول او المخدرات القانونية
مظاھرة طالبية من الممكن ان تخلق وضع غير أمن
التخريب
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 .3اإلجراءات القانونية الواجبة
سوف تتوفر اإلجراءات القانونية الواجبة ألي طالب/ة قد يؤدي سلوكه/ھا الى التعليق او الطرد من المدرسة .ھذا ضمان
قانوني يحمي حقوق الطلبة و أھاليھم و ھو مكفول دستوريا.

تضم خطوات اإلجراءات القانونية الواجبة:
• إشعار شفھي او خطي للطالب/ة متعلق بالتھم المقدمة ضده/ھا.
• مجال للطالب/ة بتقديم موقفه من الحادث او وجھة نظره بجلسة غير رسمية او إجتماع.
• إقرار ،ألسباب أمنية ،إزالة الطالب/ة من المدرسة قبل الجلسة الغير رسمية و تعين موعد للجلسة بإقرب وقت
ممكن
• إشعار مناسب و فرصة إلنعقاد جلسة منصفة
• إبالغ األھل خطيا عن جميع التوقيفات المؤقتة و عن حقھم بمقابلة المدير/ة
• يحق لألھل اإلعتراض على اي قرار يؤخذ من قبل مسؤول في المدرسة و طلب
المشرف المسؤول مراجعة القرار
• يحق للطالب/ة تحت التوقيف المؤقت او الطويل ،او الطرد المطالبة بتطبيق اإلجراءات القانونية الرسمية )تضم
الجلسة ضابط التحقيق(
• حق إستئناف القرار التأديبي للمدير/ة ،مساعد/ة المدير/ة ،النائب عنھم.

 .4اإلجراءات القانونية المناسبة لطلبة خطة  504او IEPs
الطالب ذوي اإلعاقة بموجب المادة  504أو ) IDEAوالطالب المشتبه في إصابتھم بإعاقة( قد يكون ضبطھم في نفس
الطريقة مثل أي طالب آخر ويمكن لمدة التعليق ان تصل إلى  10يوما متصلة من المدرسة في العام الدراسي .إذا كان من
المتوقع تعليق يتجاوز  10ايام متصلة ،يجب أن تتبع اإلجراءات الخاصة.
يجب عقد مؤتمر لتحديد الكشف قبل اليوم الحادي عشر ) (11من التوقيف
وإذا خلص المؤتمرالى تقرير يظھر أن سلوك الطالب ھو مظھر من مظاھر اإلعاقة الطالب ،ومن ثم يمكن اتخاذ أي إجراء
تأديبي آخر .يجب على فريق  504 IEPأو عقد لوضع خطة السلوك المناسبة للطالب .وإذا خلص المؤتمر تقرير مظھر أن
سلوك الطالب ليس مظھرا من مظاھر اإلعاقة الطالب ،قد مقاطعة فرض تعليق مھما على المدى الطويل أو الطرد انھا ستفرض
تحت نفس الظروف إذا كان الطالب غير المعوقين الجاني .منطقة ال يوجد لديه التزام باالستمرار في تقديم الخدمات التعليمية
للطالب  504خالل فترة توقف طويلة األجل أو الطرد .ومع ذلك ،يجب على المدرسة االستمرار في تقديم الخدمات التعليمية
للطالب المؤھلين تحت  .IDEAيرجى الرجوع إلى مجلس اإلدارة المناسبة لوائح  JKAو JKABودليل التعليم االستثنائي
إلجراءات محددة
من الممكن إحالة الطالب/ة التابع ل الى إطار مؤقت بديل للتعليم و ذلك في حال إستعمال المخدرات او ملكيتھا ،السالح ،او
ضرر جسدي .راجع الفقرة المناسبة في كتيب التعليم اإلستثنائي
الطالب من ذوي اإلعاقة تحت  IDEAقد يتم احالته إلى البيئات التعليمية المؤقتة البديلة في ظروف تنطوي على استخدام أو
حيازة المخدرات ،واألسلحة ،أو إصابة بدنية خطيرة .الرجوع إلى دليل التعليم استثنائية إلجراءات محددة.
التدخل في المدرسة-
بديل للتعليق على المدى القصير والذي يسمح للطالب بمواصلة تلقي التدريس في الفصول الدراسية من المعلمين المعتمدين
الحتواءه في أحد الفصول الدراسية في الحرم المدرسي ،حيثما كان ذلك متاحا.
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التعليق في -المدرسة يتم تشغيل نظام التعليق-في-المدرسة من قبل المعلمين المؤھلين تأھيال عاليا.سوف يستمر الطالب باخذ
المناھج الدراسية األساسية الخاصة بھم
 .5التوقيف المؤقت خارج المدرسة
يجب جدولة المؤتمرات لحل المشكلة مع الوالد ،الطالب ،وأعضاء طاقم المدرسة المعنيين االخرين كجزء من استمرارية الدعم
والتدخالت التي يجب تنفيذھا لدعم نجاح الطالب.
التوقيف القصير المدى -المدير او وكيله قد يعلق الطالب من المدرسة من واحد ) (1إلى عشرة ) (10أيام المدرسة بسبب سوء
السلوك ،اعتمادا على شدة سوء السلوك .ومع ذلك ،يجب على المدير الحد من عواقب االستبعاد في حاالت سوء سلوك الطالب
المستمرة والمتصاعدة ،وتحاول المدرسة توثيق جميع أنواع التدخل المستخدمة في  PBISو  /أو المحاوالت التصالحية ،حسب
االقتضاء
.
تعويض الفرض المدرسي )التوقيف المؤقت( :من حق الطالب/ة الموقوف مؤقت إكمال جميع الفروض المدرسية بھدف عدم
التأخر أكاديميا .تنظيم جاي ك -ر ،1التوقيف المؤقت ينص على" :مسموح الوصول الى الفروض المدرسية و التعويض عن
اإلمتحانات بعد العودة الى المدرسة .يجب توفير الفروض المدرسية لألھالي في مكتب المدرسة" او ،عند اإلمكان ،يجب
توفير الفروض على اإلنترنت .على اإلدارة مساعدة األھل و الطالب/ة في تحمل مسؤولية و ترتيب وسيلة الحصول على
الفروض و التأكد ان تكون الفروض كاملة و مقدمة للمدرسة من اجل التصديق .يجب إكمال مجموعة من الفروض و تقديمھا
للمدرسة قبل الحصول على مجموعة ثانية .بإمكان الطلبة الذين يقدمون الفروض و يحصلون على تصديق ان يعوضوا
اإلمتحانات بعد العودة الى المدرسة .خالل فترة التوقيف ،على الطالب/ة البقاء بعيدا عن المدرسة و جميع النشاطات .إذ
اضطرالطالب للقدوم الى المدرسة ،على الطالب/ة إذا القيام بترتيبات مسبقة مع المدير/ة او النائب عنه.
التوقيف الطويل المدى  -مفروض على موظفي التحقيق التحقيق في الوقائع و حسم ما يتعلق بتوصيات الخاصة بالتوقيف
الطويل المدى .بإمكان موظفي التحقيق توقيف الطالب/ة عن المدرسة لمدة  180يوم .ال يمكن فرض التوقيف الطويل المدى
ألكثر من  30يوما اال على المخالفات التابعة للدرجة  .5بإمكان موظف التحقيق أخذ ھذا القرار فقط بعد ان يكون مدير/ة
المدرسة قد استفذ جميع اإلستراتيجيات التأديبية )لألمثلة انظر الى مستوى العمل  ،(1او عندما يكونوا على اقل تعديل نظروا
الى ھذه البدائل و أقروا على انھا ال تناسب الحادث/الحالة .يجب ترتيب الجلسات مع األھل ,الطالب/ة ،و الموظفين المناسبين،
لبحث إمكانية حل ھذه المشاكل ,في نفس الوقت او في أوقات مختلفة و ذلك بھدف إستمرارتنفيذ الدعم المساعد لنجاح الطالب/ة.
لدى الطلبة الموقوفين لمدة اكثر من  20يوم التسجيل في البرنامج البديل للتوقيف "المھارات الحياتية" .يقدم البرنامج البديل
"المھارات الحياتية" وضع بديل يسمح للطلبة تسلم التعليمات أثناء التوقيف.
تنسيب التعليم البديل  -البديل لتعليق طويل األجل الذي يتيح للطالب ان يستمر بتلقي التدريس في الفصول الدراسية من المعلمين
المعتمدين في الحرم البديل.
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تعويض الفرض المدرسي )التوقيف الطويل المدى( :يحق للطلبة الموقفين عن المدرسة إكمال الفروض المدرسية لتأمين عدم
تخلفھم أكاديميا .واجب إدارة المدرسة مساعدة األھل و الطلبة القيام في ترتيب وسائل الحصول على الفروض المدرسية و
حمل مسؤولية إكمال الفروض و تقديمھا للمدرسة من اجل الحصول على تصديق .يجب إكمال و تقديم مجموعة من الفروض
قبل الحصول على غيرھا .عند اإلمكان ،تتوفر الفروض على اإلنترنت .بإمكان الطلبة الذين يكملون و يقدمون جميع
الفروض القيام بتعويض اإلمتحانات بعد العودة الى المدرسة .تتوفر الفروض المدرسية من قبل المدرسين للفترة المتبقية من
فترة تقديم الدرجات .و لكن،بما ان ھناك صعوبة على الطالب/ة في متابعة و دراسة المواضيع بدون إرشادات ،تتوفر لذلك
الطلبة و بعد إنتھاء فترة تقديم الدرجات ،الحصول على إرشادات أكاديمية داعمة من قبل البرنامج البديل التعليم على البعد
المقدم من قبل مقاطعة مدارس توسن الموحدة .ممنوع على الطالب/ة المتوقف ان يأتي الى المدرسة او اي مدرسة تابعة
للمقاطعة ،او حضور اي نشاط .إذا اضطر الحضور الى المدرسة يجب ان يكون ذلك قد تم ترتيبه مع المدير/ة او النائب عنه.
 .6عقود التعليق )(R4-JK REGULATION
المسؤول ينبغي أن يقدم عقد معلقا ما لم تكن ھناك ظروف معينة تجعل من غير الئقة .بموجب عقد معلقا ،أن مسؤول ال تفرض
على الفور إجراءات تأديبية المخصصة إذا (1) ،يعترف الطالب على ارتكاب المخالفة (2) ،الطالب وولي األمر  /الوصي
القانوني توافق على شروط معينة ،و ) (3الطالب و الوالد  /الوصي القانوني التوقيع على العقد ،ويسمى العقد معلقا .ال يجوز أن
تتجاوز مدة العقد معلقا على المدى تعليق الحد األقصى لمستوى الجريمة .إذا كان الطالب ينتھك العقد المعلق الخاص به بجريمة
التعليق ،يجب على الطالب أن يخدم المدة المتبقية من الجريمة األولية باإلضافة إلى تعليق لجريمة إضافية .سوف يتم تقديم ھذه
االيقاف اثنين في وقت واحد) .األيام األخيرة من أول تعليق من شأنه أيضا أن تكون األيام األولى من تعليق إضافي(
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 .7اإلستئناف
الطالب وأولياء األمور  /األوصياء لديھم الحق في الطعن على المدى القصير وعلى القرارات تعليق طويل األجل؛ ومع ذلك،
ليس ھناك استئناف من القرارات النھائية لمجلس االدارة بشأن الطعن في التعليق طويل األجل أو قرارات الطرد) .راجع
سياسة  JKواللوائح المرفقة(

 .8الطرد
يوصى بالطرد فقط للمخالفات بمستوى  .5يعرف الطرد بسحب األمتياز الدائم للدوام في مدارس مقاطعة توسن الموحدة اال اذا
قرر مجلس االدارة بإعادة ھذا الحق .بإمكان المدير/ة في بعض األحيان ،الطلب من المشرف توصية مجلس االدارة بطرد
الطالب/ة .ھذا اكبر إجراء تأديبي متوفر .جزء من القرار بالطرد ،قد يسمح مساعد المشرف للطالب/ة تقديم طلب بإعادة القبول
و ذلك من خالل مكتب المشرف المساعد و لكن بعد اي وقت قد يعينه المجلس .قد ينشئ مجلس االدارة او من ينوب عنه،
شروط إضافية لعملية اإلعادة و التي تجبر الطالب/ة على تطبيقھا قبل العودة الى العملية الدراسية .أثناء الطرد ،ممنوع على
الطالب المجيئ الى المدرسة او
اي مدرسة في المقاطعة او المشاركة في اي نشاط مدرسي .عند الحاجة ،على الطالب/ة ان يقوم بترتيبات مسبقة مع المدير/ة او
من ينوب عنه.
يحق للطلبة المعاقين تحت ال )اي دي ي ا( األستمرار في تلقي الخدمات التدريسية و لكن في وضع مختلف.

 .9اسس تطبيق اإلعفاء من اإلجراءات الملزمة
المخالفات التابعة لمستوى  4او  5من العواقب ،للمدير/ة حق طلب اإلعفاء عن اي فقرة او جميع اإلجراءات التأديبية اإللزامية
و ذلك من خالل مساعد المشرف المناسب .بإمكان المدير/ة طلب اإلعفاء و ،إذا توفرت ،يجب إبالغ األطراف المشاركة
مباشرة عن توفر االسباب لذلك.
ال يمكن توفير اإلعفاء عندما تكون المخالفة تخص حيازة األسلحة او تھديد مؤوسسة تعليمية .في ھذه الظروف و حسب قانون
الوالية ،القرار يعود فقط الى المجلس االدارة ،على اساس كل حالة ،بإلقرار ما اذا سيتم فرض عقوبات إلزامية اقل صرامة.
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القسم ج .الممارسات التصالحية،التدخل و الدعم اإليجابي للسلوك )(PBIS

الممارسات التصالحية
الممارسات التصالحية ھي إطار إلعطاء المتضررين من الصراع األدوات والمبادئ الالزمة لحل المشاكل وبناء العالقات.
الممارسات التصالحية تركز على االضطراب العاطفي واالجتماعي التي أنشأتھا الصراع وتوفر عملية إجراء الطالب للمساءلة
عن أفعالھم أثناء بناء بيئة داعمة.
في المدرسة ،تقدم الممارسات التصالحية نھج إستباقي لبناء مجتمع يعتمد على التعاون ،التفاھم المتابدل ،و اإلحترام المتبادل.
ھذه العملية تحمل الطالب/ة مسؤولية تصرفھم حيثما في نفس الوقت تقوم برعاية البيئة المدرسية .يقدم اإلنتباه الى المذنب و
الضحية ،ان كانوا طلبة او موظفين .الممارسات التصالحية تعطي المذنب فرصة للعودة في مشاركة المجتمع المدرسي بعد
التكفير او الترضية .أنظر الى في األسفل لوصف إستراتيجية الممارسات التصالحية الممكن إستخدامھا من قبل المواقع.
يجب أن تكون جميع المواقع لديھا أو تبادل منسق التصالحية وإيجابي الممارسات الموقع )" .("RPPSCقد يتم تعيين منسق
الدعم تعلم المدرسة لتكون بمثابة  RPPSCللموقع .يقوم  RPPSCsتكون مسؤولة عن مساعدة أعضاء ھيئة التدريس التعليمية
والموظفين ل) :أ( التواصل الفعال قواعد المدرسة) .ب( تعزيز سلوك الطالب المناسبين؛ و )ج( استخدام إدارة بناءة الفصول
الدراسية ،والتدخالت السلوكية اإليجابية والدعم ،واستراتيجيات الممارسات التصالحية.
تطبيق الممارسات التصالحية تمتد من الغير رسمي الى الرسمي .في المدرسة تضم ھذه الممارسات التالي:
• دوائر صغيرة مرتجلة :يجتمع عدد قليل من الناس و لمدة قصيرة بھدف محاولة حل المشاكل ،بتسھيل منقبل كادر
المدرسة من المدرس/ة ،والمرشدين ،اإلداريين ،و /او المنسقين لدعم التعليم
• دوائر بالصف او المجموعة :يمكن تكوين دائرة من مجموعة كبيرة في الصف لبحث في بعض المواضيع ،اإلجابة عن
بعض األسئلة ،حل المشاكل ،او تقديم ردود الفعل ،بتسھيل من قبل كادر المدرسة من المدرسين ،اإلداريين ،و/او المنسقين
لدعم التعليم
• المؤتمرات التصالحية الرسمية :معالجة جدية للمشاكل السلوكية .قد تشمل ھذه المؤتمرات المخالفيين ،الضحايا ،و إدارة
المدرسة .بإمكان فقط المدربين على إدارة المؤتمرات تسھيل مؤتمر رسمي.
• محاكم المراھقين :محاكم حل المشاكل توفر عمل بديل للطلبة الذين ارتكبوا جريمة ،و يسھل ذلك زمالئھم
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التدخل الداعم للسلوك اإليجابي
 (PBISتيجب انستند على أدلة ،إستباقية ،إطار البيانات التي تضم مجموعة من مستويات التدخل
يجابي )
التدخل و الدعم )
مصممة لمنع المشاكل السلوكية و في نفس الوقت تعليم السلوك اإلجتماعي المناسب .تركيز التدخل و الدعم اإليجابي ھو
على بناء و المحافظة على البيئة المدرسية حيث يتم دعم السلوك المناسب و يتم إعادة توجيه المشاكل و السلوك التخريبية .
يتم بناء ھذه الثقافة من خالل
•
•
•
•
•
•

تحديد و تعليم التوقعات السلوكية
مراقبة و اإلعتراف بالسلوك المناسب
تقديم العقوبات التصحيحية المناسبة للمخالفات السلوكية
توفير الخدمات المناسبة للطلبة المحتاجين لمزيد من الدعم
إستخدام نظام اإلدارة القائمة على عمل الفريق لمراقبة و متابعة برنامج التدخل و الدعم اإليجابي
إستخدام إحالة البيانات لحل المشاكل

في نظام التدخل الداعم للسلوك اإليجابي )بي ب أي س( ،الطلبة ،الذين ال يتجاوبون مع الدعم في الصف و الدعم المدرسي
الشامل ،يتم تقييمھم بھدف تحديد سبب السلوك الخاطئ من خالل التقييم الوظيفي للسلوك )ف بي ا( و تعيين التدخل المناسب
للظرف .التدخالت التي أثبت نجاحھا عبر األعمار و درجات الصف تضم :التوجيه ،مجموعات المھارات اإلجتماعية  ،و
المراقبة اليومية للسلوكيات الخاطئة .في عدد من الحاالت ،عندما تكون ھذه المجموعات الداعمة غير كافية ،يتم تطبيق
تدخالت فردية للغاية تنطوي على انظمة متعددة و معتمدة على المعطيات .إذا شملت ھذه الحاالت ضحية او اكثر ,يضاف اليھا
الممارسات التصالحية .انظر مستوى " 1في صفحة  24أدناه للحصول على قائمة التدخالت.
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القسم ح :تعاريف
يتم تعريف المصطلحات المختارة التي قد تكون على خالف ذلك تخضع لتفسيرات متباينة أدناه:
ربما :اختيار للعمل أم ال ،ومميز اعتبارا من "سوف" األمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات محددة.
بما يلي :التعبير عن األمر أو اإلجراء المطلوب.
االستمرار والتصعيد" :االستمرار" يعني يستمر الطالب في انتھاك  .GSRRحتى بعد أن حاول حي وتوثيق التدخالت.
"التصيعد" يعني يمكن للمسؤول على التعبير عن ھذا السلوك قد ساء.
على سبيل المثال )االستمرار( :طالب  Xيثير لفظيا مشاجرة بين سحب الطالب اآلخرين من خالل يسخر من الطالب .يتلقى
العمل على المستوى  ،1يتلقى التدخل ،ومن ثم يثير معركة أخرى.
على سبيل المثال )التصيعد( :طالب  Xيثير لفظيا معركة الثانية ،وذلك باستخدام اللغة التي تبدأ كما التعنيف لشتم والھجمات
الشخصية.
إصابة جسدية :وجود ضعف في الحالة المادية التي ال تتطلب عناية طبية الخارجي.
التھور :تفتقر الحذر المناسب؛ اھمال العواقب .الطالب الذين يضعون انفسھم و  /أو اآلخرين في خطر.
مكرر :يقول ،أو يتحدث مرارا وتكرارا )مرتين على األقل(.
إصابة جسدية خطيرة :وجود ضعف الحالة البدنية الذي تتداخل مع قدرة الطالب على تلقي التعليم ،و ھو نوع من اإلصابة التي
تتطلب عناية طبية خارجية معقولة.
التمادي :االستمرار لفترة طويلة أو دون انقطاع؛ لفترات طويلة.
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القسم خ  :مستويات االجراء
عند النظر في اإلجراءات ،ومقاطعة تسعى جاھدة لتنفيذ التصالحية الممارسات وللحفاظ على الطالب في صفوفھم كلما
كان ذلك ممكنا .يجب أن تكون اإلجراءات التأديبية غير تمييزي ومنصف ،تتناسب مع أعمارھم ،وتتوافق مع شدة سوء
سلوك الطالب.
االرشاد

يمكن ان يمارس المدراء السلطة التقديرية في تحديد معقول لالنتھاك الذي حدث.
الرسم البياني أدناه اإلجراءات القوائم التي قد تتخذھا إدارة المدرسة نتيجة النتھاك .يحدد مستوى العمل عمل األقصى
النتھاكات المخصصة لھذا المستوى .قد يتم تطبيق إجراءات متعددة النتھاك واحد .اإلجراءات الواردة في جريئة ھي
الحد األدنى والعمل اإللزامي لھذا المستوى من االنتھاك .لجميع االنتھاكات ،اعالم الوالدين والمؤتمر الطالبي الزامي.

• إبالغ األھالي و تعيين مؤتمر
• مؤتمر )جلسة( لطالب/ة
المستوى 1

• دائرة تصليحية
• مؤتمر )جلسة( تصليحية
• مصادرة الممنوعات
• إعتذار الطالب/ة الشفھي
• إعتذار الطالب/ة الخطي
• إنذار
• اإلحالة الى وكالة خارجية

• الحجز )قبل او بعد الدوام ،الغداء(
• تدخل الزمالء
• تعليق اإلمتيازات
• التعويض
• دوام مدرسي نھار السبت
• محكمة المراھقين
• وظيفة التقييم السلوكي
• رزم تعلم السلوكية
• التعليق) ان ال يتعدى  30دقيقة(
• إنشاء تأملية
• مقابلة المستشار/ة
• خدمة المجتمع )ليس العمل(

• إعادة التعيين الى صف مختلف
• عقد سلوكي
• تدخل مجموعة السلوك
• تقييم التھديد
• خطة تدخل السلوك
• مراقبة السلوك المخالف
• االجراءات األخرى )بما يتفق مع
غيرھا من التدخالت مستوى  1التي تمت
الموافقة عليھا من قبل .(RPPSC
* بعض االجراءات قد ال تكون متاحة في
جميع المواقع

المستوى 2

كما يمكن فرض أي عمل من المستوى السابق.
• مؤتمر التصالحية و  /أو التصالحية الدائرة
• مھارات المجموعات االجتماعية و  /أو اإلرشاد
• تعليق في مدرسة  /التدخل ) 3-1أيام( ،ولكن فقط حيث سوء تصرف الطالب المستمر والمتصاعد ،وفقط بعد المحاولة
في البداية الموقع ان يوثق أنواع التدخالت المستخدمة في  PBISأو الممارسات التصالحية.

المستوى 3

كما يمكن فرض أي اجراء من المستوى السابق.
• العمل قصير -األجل في المدرسة و  /أو معلق
• مؤتمر التصالحية و  /أو الدائرة التصالحية
• التعليق او /التدخل في المدرسة أو خارج المدرسة و  /أو التعليق )قصير األجل  10-1أيام( ،ولكن فقط حيث سوء
أو PBISتصرف الطالب المستمر والمتصاعد ،وفقط بعد المحاولة اوال توثيق أنواع التدخل في الموقع المستخدم في
الممارسات التصالحية(.

المستوى 4

كما يمكن فرض أي اجراء من المستوى السابق.
• الخروج من تعليق مدرسة و  /أو معلقة  -طويل األجل ) 30-11يوم(
• مؤتمر التصالحية و  /أو التصالحية الدائرة )لدى عودة الطالب إلى المدرسة(

المستوى 5

كما يمكن فرض أي اجراء من المستوى السابق.
• االخراج من المدرسة و  /أو التعليق  -طويل األجل ) 180-11يوم(
• المؤتمر التصالحي و  /أو الدائرة التصالحية )لدى عودة الطالب الى إلى المدرسة(
• الطرد
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 .1سوف تكون جميع مؤتمرات الوالدين في الوقت المناسب .اآلباء قد يشاركون في مؤتمر عبر الھاتف أو واسطة
اخرى لالتصال .لن يتم تأديب الطالب أيضا لمجرد أن ولي االمر ال يمكن أن يشارك في ھذا المؤتمر.
 .2الطالب الذي يساعد أو يجبر طالب آخر على ارتكاب انتھاك لھذه المبادئ التوجيھية عن طيب خاطر سيخضع
للمساءلة على قدم المساواة لالنتھاك.
 .3انتھاكات محاولة تطبيق االجراء .اإلداريين سوف يحددون مستوى االجراء المناسب للقيام بمحاولة االنتھاك .ان ھذا
االجراء سيكون بشكل عام على مستوى أقل من -من المخالفة الفعلية.
 .4المسؤولين ممكن ان يقوموا بتطبيق إجراء بمستوى واحد أعلى من االجراءات المذكورة ،ولكن فقط بعد الحصول
على موافقة خطية من مساعد المشرف أو المدير من القيادة االبتدائية أو الثانوية .مساعد المشرف أو المديرلن يسمح
نوع واحد من السلوك يكون اعلى أكثر من مستوى واحد ،بغض النظر عن وتيرة حدوثه .وانصاف الطالب ستقوم
بمراجعة ما إذا كان قد حاول المعلمين و  /أو اإلداريين لتنفيذ فعال التدخالت لمعالجة أي قضايا عالقة أو لم تحل بعد.
 .5قد تكون مرتفعة من المستوى الثاني  2االنتھاكات )"جھاز االتصاالت" و "تكنولوجيا أخرى"( إلى انتھاك مستوى 3
ولكن ال يمكن أن يؤدي إلى تعليق الخروج من المدرسة .مستوى واحد  3انتھاك )"استخدام غير صحيح للتكنولوجيا،
الحاسوب"( قد تكون مرتفعة إلى حد انتھاك مستوى  4ولكن ال يمكن أن يؤدي إلى تعليق طويل األجل.
معلومات ھامة

 .6للحصول على تعليق ،يجب على المسؤولين التواصل مع انصاف الطلبة على الفور .وانصاف الطالب سيقوم
باستعراض جميع انواع االيقاف.
 .7عند تحديد المستوى المناسب للعمل على اتخاذ االجراء ،يجب على اإلداريين النظر في مطالبة الطالب للدفاع عن
النفس ،والدفاع عن اآلخرين أو الدفاع عن الملكية.
 .8عند تحديد اإلجراء المناسب أن يتخذ ،المسؤولين في المرحلة االبتدائية )الصف ما قبل  (K-5قد ينظر في جميع
االنتھاكات ،باستثناء حيازة األسلحة النارية أو أي حاالت تھديد للمؤسسة التعليمية ،على مستوى واحد أقل من االنتھاك
الفعلي.
.9المسؤولين قد ال ينسحبون التسجيل المفتوح أو وضع الماكنت من الطالب خالل العام الدراسي نتيجة النتھاك
االنضباط.
 .10الطالب ال يتلقى أي تعليق على انتھاكات الحضور.
 .11الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ،بما في ذلك مدرسة الضباط الموارد ،ضباط السالمة في المدارس ،وغيرھم من
موظفي إنفاذ القانون واألمن ال يجوز أن تشارك في انضباط الطالب على مستوى منخفض .جرائم مستوى منخفض
لمستويات  1و  2و  .3ھذا بأي حال من األحوال يحظر االتصال السالمة في المدارس أثناء أو مباشرة بعد الحادث
لحماية الطالب ،والموظفين ،أو سالمة الزوار .مسؤول يجب أن يخطر فورا مراقب مساعد أو مدير وطالب اإلنصاف
عندما يتم االتصال إنفاذ القانون .إنفاذ القانون يمكن االتصال في حاالت التخريب حيث تسعى منطقة كتعويض عن
األضرار التي لحقت ممتلكات المدرسة" .المشاركة" من السالمة في المدارس يعني أن موظفي السالمة في المدارس لن
يشارك في قرار االنضباط )ق( التي تحدث بعد وقوع حادث .ھذا بأي حال من األحوال يحظر مشاركة السالمة في
المدارس أثناء أو مباشرة بعد الحادث لحماية الطالب ،والموظفين ،أو سالمة الزوار
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القسم د  :الجرائم
لقد حددت وزارة التربية والتعليم والية اريزونا االنتھاكات التالية:
العدوان
االنتھاك

مستوى االجراء

االستفزاز )لفظية أو شفھي(
استخدام اللغة أو اإليماءات التي قد تحرض شخص آخر أو أشخاص آخرين للقتال.
التھور
غير مقصود ،والسلوك اإلھمال التي قد تشكل خطرا على السالمة أو الصحة لنفسك أو لآلخرين
العمل العدواني البسيط
يشارك الطالب في المتعمد وغير خطير ولكن غير مناسب االتصال الجسدي مثل ،ولكن ال تقتصر على :الضرب ،بدس ،وسحب
والدفع والتعثر ،سحب كرسي من تحت شخص آخر ،أو غيرھا من السلوكيات التي تظھر سلوك عدائي مستوى منخفض.
العدوان اآلخرين
يشمل غيرھا من أعمال العدوان ال المدرجة على وجه التحديد داخل القسم العدوان بما في ذلك ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،عن
قصد ،خطير وغير مناسب االتصال الجسدي بما في ذلك ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،أي مثال المدرجة تحت عنوان "العمل
العدواني الصغرى" التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة .

1
1
2

3

السلوك غير المنضبط

االنخراط في أي من األفعال التالية حيث يوجد دليل واضح على الطالب يھدف إلى زعزعة ،أو يعلم أنه أو أنھا
منزعجة ،والسالم أو الھدوء من المدرسة ،الحي ،عائلة أو شخص:
 .1االنخراط في السلوك العنيف أو تخريبي على محمل الجد.
 .2استخدام لغة مسيئة أو مھينة أو اإليماءات إلى أي شخص موجود بطريقة المرجح أن تثير االنتقام الجسدي المباشر
من قبل ھذا الشخص.
 .3صنع أي مطولة الضجة ،الكالم أو عرض بقصد منع الصفقة للشركة ليحل االجتماع ،تجمع أو مسيرة.
 .4رفض االنصياع ألمر قانوني لتفريق الصادرة للحفاظ على السالمة العامة.
 .5تسجيل  /توزيع المشاجرات على أي منفذ وسائل االعالم االجتماعية.
التعريض للخطر
وضع الطالب أنفسھم أو أي شخص آخر بشكل متھورمعرض لخطر كبير مثل الموت الوشيك أو اإلصابة البدنية الخطيرة من
خالل أعمال مثل ،ولكن ال تقتصر على :رمي الصخور ،التزلج على الحرم الجامعي ،الخ
الشجار
المشاركة المتبادلة في أي شكل من أشكال مشادة جسدية أو العدوان

3

3

3

االعتداء

يرتكب االعتداء من قبل (1) :عمدا ،عن علم أو بتھور مما تسبب أي إصابات جسدية لشخص آخر .أو ) (2وضع تعمد شخص A
آخر في التخوف معقول من إصابات جسدية وشيكة .أو ) (3لمس عمد شخص آخر بقصد إيذائه ،إھانة أو استفزاز ھذا الشخص.
)انظر(A.R.S. § 13-1203
االعتداء المتفاقم
يرتكب شخص تفاقم االعتداء إذا كان الشخص يرتكب االعتداء على النحو المحدد أعاله تحت أي من الحاالت التالية (1) :إذا كان
الشخص يسبب إصابات جسدية خطيرة آلخر (2) ،إذا كان الشخص يستخدم سالح فتاك أو آلة خطرة (3) ،إذا كان الشخص
يرتكب االعتداء بعد دخول منزل خاص لآلخر بقصد ارتكاب االعتداء (4) ،إذا كان الشخص الثامنة عشرة من العمر أو أكثر
ويرتكب االعتداء على طفل في الخامسة عشرة من العمر أو أقل (5 ) ،إذا كان الشخص يرتكب االعتداء معرفة أو وجود سبب
للعلم بأن الضحية ھو ضابط السالم ،أو أي شخص استدعت وإخراج الضابط في حين تشارك في تنفيذ أي مھام رسمية (6) ،إذا
كان الشخص يرتكب االعتداء مع العلم أو وجود سبب لتعرف الضحية معلم أو شخص آخر يعمل بأي المدرسة والمعلم أو الموظف
اآلخر ھو على أساس مدرسة أو ألسباب المجاورة للمدرسة أو في أي جزء من مبنى أو مركبة تستخدم للمدرسة األغراض ،أو أي
ممرضة المعلم أو المدرسة زيارة منزل خاص في سياق المعلم أو الواجبات المھنية الممرضة ،أو أي معلم يشارك في أي نشاط
الصف أذن ونظمت عقد على غير أرض المدرسة (7) ،وإذا كان الشخص يرتكب االعتداء في حين ال بد للضحية أو تقييده جسديا
(A.R.S. § 13-1204أو حين تضعف قدرة الضحية على مقاومة كبيرة) .انظر
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مخالفات اخرى لسياسة المدرسة

مستوى االجراء

المخالفة
مخالفة الزي المدرسي
إرتداء الزي المخالف للمبادئ المعلنة من قبل المدرسة و القاطعة.

1

مخالفة قوانين ركن السيارات
يعرض الطالب السلوكيات غير المالئمة التي تتعلق بالسيارة بما في ذلك ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،القيادة
غير اآلمنة في موقف للسيارات ،وقوف السيارات في المناطق غير مصرح بھا ،وقوف السيارات في
خطوطاالطفاء أو موقف المعوقين الفضاء  /المنطقة ،وقوف السيارات في اثنين أو أكثر من أماكن وقوف
السيارات بسيارة واحدة ،االصوات الصاخبة أو صوت الراديو ،ومنع المرور أو الوصول إليھا ،و  /أو رمي
النفايات.
.
العرض العلني للمودة او العاطفة
العرض الغير مالئم للمودة او العاطفة )منل التقبيل(

1

1

مخالفات اخرى لسياسة و قوانين المدرسة
مخالفة قوانين و سياسات المدرسة و المقاطعة المكتوبة

1

لغة )لفظية أو غير لفظية( ،غيرالئقة
طالب يسلم رسائل شفھية أو غير اللفظية التي تتضمن السب واالسم الدعوة ،أو استخدام الكلمات أو اإليماءات
بطريقة غير الئقة.

2

التھريب
مواد ممنوعة بسياسة المدرسة ألنھا قد تعطل البيئة التعليمية
قابل لإلشتعال
بحيازة الطالب/ة مادة او مواد قد تؤدي بسھولة على ضرر جسدي او ضرر لملكية ما) .مثل ،الكبريت ،القداحة (
االضطراب
يشارك الطالب في السلوك مما يتسبب في انقطاع كبير في فئة أو النشاط بما في ذلك ،ولكن ليس على سبيل
الحصر ،الحديث بصوت عال ،والصراخ ؛ الضوضاء مع رمي االشياء؛ أو سلوك خارج المقعد.

2
2

2

لعب القمار
لعب العاب الحظ للحصول على المال او المراھنة على المال.

تحد أو إھانة السلطة وعدم االمتثال
يشارك الطالب في السلوك المتكرر بما في ذلك ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،رفض اتباع التوجيھات ،أو
االجابة بالكالم

2

2

اإلنتساب لمجموعة سلبية/منظمة غير قانونية
نوادي ،روابط او جمعيات اخوية او نساوية ،منظمات معادية للمجتمع ،جمعيات سرية ،عصابات شوارع
إجرامية ،وأفراد معاقبة ن قبل الھيئة الحاكمة و مصممة على تخريب عملية التعليم و التعلم .و تضم إرتداء
المالبس الرمزية ،حركات ،الكتابة او وضع إشارات على ملكية ما ،او تغيير الشكل لترمز عضوية في منظمة ذو
تاريخ ،او مصممة على ،التشويش على العملية التعليمية.
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الكحول والتبغ وانتھاكات عقار أخرى
التعاريف
انتھاك المخدرات :غير المشروع استخدام ،زراعة ،صناعة وتوزيع وبيع وشراء وحيازة ونقل أو استيراد أي دواء للرقابة أو مادة مخدرة أو المعدات واألجھزة المستخدمة لتحضير أو تناول
األدوية أو المخدرات .يتضمن كونه تحت تأثير المخدرات
في المدرسة ،واألحداث التي ترعاھا المدرسة وعلى وسائل النقل التي ترعاھا المدرسة .ويشمل أكثر من وصفة طبية إذا يساء استخدامھا من قبل الطالب.
الحيازة :مع العلم ممارسة السيادة أو السيطرة على عنصر .االستخدام :فعل باستخدام أو يجري تحت تأثير الكحول.
بيع :لنقل أو تبادل عنصر إلى شخص آخر عن أي شيء ذي قيمة أو ميزة ،الحالية أو المستقبلية.
حصة :السماح لشخص آخر استخدام أو االستمتاع شيء واحد يملك.

الجريمة

مستوى االجراء

خالل مكافحة المخدرات ،واستخدام غير الئق ل
األدوية التي يمكن شراؤھا مباشرة من دون وصفة طبية من أخصائي الرعاية الصحية .ويشمل االستخدام غير
المالئم أي استخدام آخر من تلك التي وصفھا على العبوة أو موصى بھا من الرعاية الصحية والمھنية.
حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

2
2
3
3

المستنشقات
وتشمل األدوية المستنشقة ،التخدير ،أو غيرھا من المركبات في شكل بخار أو الھباء الجوي ،التي اتخذتھا استنشاق
ھذا ال يشمل السجائر اإللكترونية أو العصي الشيشة ،أو عناصر مثل عالمات ،والغراء ،الخ
حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

4
4
5
5

المخدرات الغير معروفة )إذا تم التعريف عن المخدر بعد التحقيق ،يتم تغير مستوى العقوبة(

حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

4
4
5
5

مادة تعتبر من المخدرات الغير مشروعة
مادة ليست من المخدرات الغير مشروعة و لكن مقدمة او مميزة كمخدر غير مشروع

حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

4
4
5
5

إستعمال المواصفات الطبية بأسلوب غير شرعي
الدواء الموصوف من قبل طبيب .اإلستغمال الغير شرعي يعني اي إستعمال خارج عن وصفة الطبيب.

حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

تقرير الزامي
للسلطات القانونية

4
4
5
5

المخدرات الغير مشروعة
تضم المخدرات الغير مشروعة اإلدوية المخدرة ،الماريوانة،البيوتة العرف عنھا . A.R.S. § 13‐3401, ,
بأي شكل من ضمنھا البذور ،النباتات ،الزرع ،السائل ،الحبوب و اإلقراص ،الخ

حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

تقرير الزامي
للسلطات القانونية

4
4
5
5

مخالفة الكحول
مخالفة قوانين او المراسيم التي تحظر من صنع ،بيع ،شراء ،نقل ،حياز ،او إستعمال الكحةل او اي مادة موصوفة بالكحول .و يضم ذلك السكر
في المدرسة ،نشاطات المدرسة و اثناء إستخدام مواصالت المدرسة.

حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

27

VI - 71, p. 27

4
4
5
5

Guidelines for Students Rights & Responsibilities, approved July 14th, 2015 (Accompanies Policy JK)_Arabic

Case 4:74-cv-00090-DCB Document 2064-8 Filed 09/01/17 Page 194 of 313

انتھاك التبغ
حيازة أو استخدام أو توزيع أو بيع منتجات التبغ على أرض المدرسة )بما في ذلك أي جھاز أو مادة من شأنھا أن توفر النيكوتين مثل السجائر
اإللكترونية ،لصقات النيكوتين والعصي الشيشة( ،في األحداث التي ترعاھا المدرسة وعلى وسائل النقل التي ترعاھا المدرسة.
)انظر A.R.S.(798.03-36§ .

حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

2
2
3
3

حيازة أدوات مخدرة
أدوات المخدرات تعني جميع المعدات والمنتجات والمواد من أي نوع التي تستخدم ،المعدة لالستخدام أو مصممة
لالستخدام في الزراعة ،ونشر ،وزراعة ،وتزايد والحصاد والتصنيع ،مما يضاعف ،وتحويل ،وإنتاج وتجھيز
وإعداد واختبار وتحليل التعبئة والتغليف وإعادة التغليف والتخزين ،تحتوي على ،إخفاء ،عن طريق الحقن ،تناول،
استنشاق أو إدخال ذلك في جسم اإلنسان المخدرات في انتھاك لھذا الفصل) .انظر (3415-13 § .A.R.S
حيازة
استعمال
بيع
مشاركة

2
2
3
3

الحرق المتعمد

التعريف
الھيكل :مبنى او مكان ذو جوانب و ارضية و مستخدم للسكن ،للعمل ،للمواصالت ،للترفيه او للتخزين
المبنى المسكون  :أي مبنى يقيم به فرد او اكثر ،او موجود او بالقرب من موقع الحريق او اإلنفجار .و يضم ذلك اي منزل ،مسكون او غير مسكون.
الملكية :اي ملكية غير الھيكل له قيمة) .مثل ،شنطة الظھر ،شنطة المدرسة ،ألبسة الخ(
الضرر :كما نعى به ھنا ،اي ضرر ملموس وواضح.
الحرق المتھور :الحريق او اإلنفجار المؤدي الى ضرر للھيكل ،البرية ،او الملكية و سببه التھور )انظر ا .ر .س.(13 – 1702 .

مستوى العمل

المخالفة
الحريق المتعمد لھيكل او ملكية
يرتكب الشخص الحريق المتعمد لھيكل او ملكية عندما يسبب الحريق او اإلنفجار بمعرفة و بھدف إلحاق الضرر
)بشكل غير قانوني ) انظر ا .ر .س(13 – 1702 .
مالحظة :حرف الملكية الذاتية ال تعتبر حرق متعمد ،بإستثاء حرق ھذه الملكية الذاتية عند العلم على ايھا سوف
تضر او تشعل النار بملكية او ھيكل اخر .حرق الملكية الذاتية قد ،حسب الظرف ،تعتبر الحرق المتھور.
الحرق المتعمد لمبنى مسكون

4

5
إلزامي إبالغ منفذي القانون
وقسم اطفاء الحرائق

يرتكب الفرد حرق مبنى مسكون عندما يسبب الحرق بمعرفة مدى الضرر التي سيحصل للھيكل بسبب الحريق او
التفجير )انظر ا .ر .س. (13 - 1704 .
مالحظة :بإمكان اإلداريين النظر فقط الى الحريق المتھور )بدل عن المعرفة و التعمد( ،او اي ضرر لملكية يقل عن  ، $100مستوى  .3رجاء النظر
الى تعريف الحرق المتھور الموجود اعاله.
مخالفة سياسة الدوام )ال يسمح بالتوقيف خارج المدرسة(

مستوى االجراء

االجريمةة
مخالفات دوام اخرى
مثال :ترك المدرسة بدون التوقيع في المكتب ،ترك المدرسة اثناء مرصة الغداء بدون بطاقة المرور ،الحصول على بطاقة مرور للذھاب الى
مكان معين و الذھاب الى مكان اخر ،اإلصابة بالمرض و الذھاب الى المنزل او البقاء في الحمام بدل من الذھاب الى مكتب ممرضة المدرسة،
او المجيئ الى المدرسة و لكن عدم حضور الصفوف.
التأخر
الوصول الى المدرسة او الصف بعد الوقت المعين
التغيبب بدون عذر
عندما يتغيب الطالب/ة لمدة يوم دراسي كامل بدون عذر.
ترك المدرسة بدون إذن
ترك حرم المدرسة او التواجد في منطقة "خارج الحدود" اثناء الدوام و بدون إذن من المدير/ة او النائب عنه.
الھرب من المدرسة
تغييب اي طفل من  16 – 6عن المدرسة او الصف لمدة يوم دراسي و بدون إذن.
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الخـداع

مستوى العمل

المخالفة
الغش
مشاركة الغير عمدا ،او أخذ شيئ من الغير ،الملكية الفكرية من اجل الخداع او اإلحتيال ،ا األخذ او السرقة للملكية الفكرية بعلم او عدم علم الغير
و تقديمه كعمل ذاتي.

2

تزوير و إحتيال او تغيير وثيفة ،من ضمنھا بطاقة المرور او توقيع األھل.

2

الإلدالء الغير صادق بھذف الخداع او لخلق إنطباع كاذب او مضلل.

2

سرقة فكرة او كلمة الغير و تمريرھا كعمل ذاتي ،وتضم مواد تم الحصول اليه عبر األنترنت.

2

التزوير
الكذب
اإلنتحال

التحرش و التھديد ،التخويف

مستوى العمل

المخالفة
التھديد او التخويف
عندما يشير المفرد ،باكالم او التصرف ،القصد بتسبب ضرر جسدي او ضرر خطر لشخص اخر او لملكية ،او
بقصد وضع شخص اخر في تخوف معقول من الخطر الجسدي .و قد يضم ذلك التھديد او التخويف الذي يحصل
على األنترنت او من خالل اي وسيلة إتصال ألكترونية) .انظر ا .ر .س.(13 – 1202 .

3

البلطجة
البلطجة ھي التخويف المتكرر للطلبة من خالل إلحاق حقيقي او التھديد بإلحاق ضرر جسدي ،كالمي ،خطي ،عن
طريف التواصل األلكتروني ،او سؤ المعاملة العاطفية ،او الھجوم على ملكية الغير .وقد تضم ،لكن ليست محددة
مثال التويتر بالمضايقة الكالمية ،الشتائم او اإلخفاء ،من ضمنھا على اساس عرقي ،جنسي ،الجنسانية ،إبتزاز المال
او الملكية .البلطجة قد تكون بشكل جسدي )مثل ،التدفيش ،الضرب ،اللبط ،اإلبساق ،السرقة( ،كالمي (مثل،
التھديد ،اإلستھزاء ،المضايقة و اإلستدعاء( ،غير كالمي /عبر اإلنترنت ) الرسائل النصية ،البريد األلكتروني،
الشبكات اإلجتماعية( او نفسي ) مثل اإلستبعاد اإلجتماعي ،نشر الشائعات ،التالعب بالعالقات اإلجتماعية(.
التحرش الغير جنسي

3

يقوم الفرد بالتحرش إذا ،بھدف التحرش او المعرفة على ان الفرد يقوم بعمل التحرش بشخص اخر:
 .1مجھول او يبلغ او يسبب اإلبالغ الشفھي ،األلكتروني ،الميكانيكي ،تلغرافي ،ھاتفي او كتابي بأسلوب تحرشي.
 .2يتابع شخص اخر الى مكان عام بدون اي سبب و ذلك بعد الطلب بالكف.
 .3يكرر إرتكاب عمل او أعمال تحرشية ضد األخر.
 .4يراقب او يفرض على شخص اخر المراقبة بدون اي سبب شرعي.
 .5بأكثر من حالة يقدم تقرير مزيف لمنفذ القانون ،اإلتمان او مؤوسسة خدمات إجتماعية) .انظر ا .ر .س.
(13 – 2921

3

المالحظة :البالطجة و التحرش الحرش الجنسي ھما نوع من التحرش .شير الى التحرش ,الغير جنسي )المخالفة
ليسب بالتحديد البلطجة او التحرش الجنسي ،او إذا كان نوع التحرش غير معروف(
المقالب
تعني :المقالب" اي عمل متھور يقوم به الطالب عن علم و عمد ان كان بشكل فردي او بشاركة األخرين ،و حين
يتم تطبيق التصرفات التالية:
 .1حصلت المخالفة عند بداية العضوية او اإلنتماء او متابعة العضوية في اي منظمة تابعة لمؤوسسة التعليم) .معنى
:المنظمة" فريق رياضي ،جمعية ،نظام ،مجتمع ،فيلق ،تعاونية ،ناد او اي مجموعة شبيھا متعلقة بالمدرسة و يكون
العضوية األساسية من الطلبة المسجلين في المدرسة(.
25
 .2تساھم المخالفة في تكوين خطر جدي و ضرر جسدي ،ضرر  ،عقلي او تدھور او تسبب ضرر جسدي ،عقلي،
او تدھور شخصي) .انظر أ .ر .س.(13 – 2301 .
* من الممكن ان يعالج اإلداريين مخالفة المقالب على مستوى  4حسب الظرف ،و و بالتزامن مع فرع مساوات
الطلبة و التدخل.
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تھديد المدرسة او التدخل المشوش

التعريف
تھديد مؤوسسة تعليمية )تھديد المدرسة( نعني التدخل المشوش او تعطيل مؤوسسة تعليمية من خالل اإلقعال التالية:
 .1بھدف تسبب ،او بشأن متھور يسبب ،التدخل المشوش مع او تعطيل مؤوسسة تعليمية ،تھديد يتسبب بأذى او ضرر جسدي لموظف بالمؤوسسة او
اي فرد يداوم في المؤوسسة التعليمية.
 .2بھدف تسبب ،او بشأن متھور يسبب تدخل مع او تعطيل مؤوسسة تعليمية ،التھديد بتسبب ضرر للمؤوسسة التعليمية ،ملكية المؤوسسة التعليمية،
ملكية اي موظف للمؤوسسة التعليمية او ألي فرد يداوم في المؤوسسة التعليمية
 .3دخول او البقاء في حرم مؤوسسة تعليمية بھدف التدخل المشوش او تعطيل اإلستعمال القانوني للممتلكات او في اي اسلوب او تدخل في ممتلكات
الغير.
 .4رفض طاعة امر قانوني للخروج من ممتلكات المؤوسسة التعليمية
مالحظة" :التدخل مع او التطيل الى" يضم فقط األعمال الممكن ان تؤدي إلخالء او تسكية المدرسة او تأجيل ،إلغاء ،او توقيف اي صف او نشاط
مدرسي )رغم ان اإلخالء ،التسكية ،التأجيل ،اإللغاء او التوقيف غير مشطرط(.

مستوى العمل

المخالفة
سوء إستخدام النار

4

رنين إنذار الحريق حين ال وجود لحريق
التھديد بوجود قنبلة

تھدد بالحاق الضرر باستخدام أو التھديد باستخدام قنبلة أو جھاز المسببة للحريق متعمد.
التھديد الكيميائي او البيولوجي
تھديد مؤوسسة تعليمية بإستعمال او التھديد على إستعمال كيميائيات خطرة او عوامل بيولوجية.

تھديدات مدرسية اخرى
ال يمكن ترميز الحادث الذي وقع في واحدة من الفئات المذكورة أعاله ولكن لم تنطوي على تھديد
المدرسة.

5
الطرد مفروض قانونيا

5
الطرد مفروض قانونيا
5
الطرد مفروض قانوني

الجرائم الجنسية

مستوى االجراء

الجريمة
التحرش ،مع اإلتصال الجنسي
وتشمل التحرش الجنسي المقدمات الجنسية غير المرحب بھا ،طلب خدمات جنسية ،وغيرھا من االلفاظ ،والرسوم  ،والكتابات ،أو السلوك
البدني للطبيعة الجنسية حيث مثل ھذا السلوك له غرضه أو أثره خلق بيئة تعليمية تخويفية ،معادية ،أو الھجومية .التحرش الجنسي ويمكن أن
يتضمن أشكال غير اللفظية )على سبيل المثال" ،جنس عبر الرسائل" تويتينغ ،أو إرسال الرسائل عبر الشبكات المواقع و  /أو أجھزة
االتصاالت السلكية والالسلكية( ،أو السلوك البدني للطبيعة جنسية

3

اإليباحية
اإليباحية تعني تصوير بذيء ألفراد ان كان كالميان او من خالل الصور.
مثال :المشاركة في رؤية الصور الجنسية الفاضحة او المشحونة بصور جنسية )غير فنية  ،او تعليمية( ألفراد في

3

كتب ،مجالت،أجھزة الكترونية ،او على اإلنترنت ،إستخدام األجھزة األلكترونية إلرسال او تسلم صور عارية،
نصف عارية ،او صور بطبيعة جنسية )مثل الرسائل األلكترونية( ،او تصوير صور عارية ،نصف عارية ،او
بطبيعة جنسية و بدون اي فائدة تعليمية.

التحرش ،الجنسي مع االتصال
التحرش الجنسي ويشمل ھذا االتصال الجسدي.
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اإلستعمال الغير مناسب للتكنيلوجية

مستوى االجراء

الجريمة
أجھزة اإلتصال الالسلكية و السلكية
يمكن للطالب امتالك واستخدام الھواتف الخلوية و  /أو غيرھا من األجھزة اإللكترونية اإلشارات تخضع لقيود من ھذا والسياسات األخرى من
منطقة تحت الشروط والضوابط التالية (1) :وعلى أن تبقى الھواتف المحمولة و  /أو األجھزة اإللكترونية من رأي في خلع المالبس ،جيب ،أو
حقيبة الطالب يحمل؛ ) (2ال يجوز أن تتحول ھذه األجھزة على أو استخدام خالل وقت التدريس ،عدا ما تأذن به المعلم (3) .يجب على مدير
المدرسة وضع مبادئ توجيھية إضافية مناسبة لالحتياجات الحرم الجامعي (4) .قد يكون الطالب انتھاك سياسة مصادرة األجھزة اإللكترونية
وتخضع إلجراءات تأديبية .يجوز ألي بحثا عن محتويات جھاز الكتروني يكون من قبل مسؤول وفقا للمبادئ التوجيھية من أجل حقوق الطلبة
والمسؤوليات) .انظر سياسة (JICJ

2

مثال :إستعمال األجھزة الالسلكية اإلتصال الالسلكية و السلكية )الجوال ،أجھزة النداء ،الخ( ألھداف غير تعليمية
التكنولوجية االخرى
مثال :أنظمة األلعاب ،أي بود ،أقراص ،الخ

2

الكمبيوتر
مثال :إستعمال كمبيوتر الممدرسة ألھداف غير تعليمية ،التعدي على حقوق الطبع و النشر و العالمات التجارية،
تحميل بمعرفة برامج مدمرة و خبيثة ،تحميل برامج شخصية اوأقراص خاصة على كمبيوتر المدرسة بدون إذن
اإلدارة ،نخريب جھاز الكمبيوتر او معداتھا.

3

مخالفات الشبكة
مثال :إستعمال شبكة الكمبيوتر ألھداف غير تعليمية ،تحميل بمعرفة برامج مدمرة و خبيثة ،مشاركة بكلمة السر،
محاولة قراءة ،حذف ،نسخ او تعديل بريد اكلتروني لمستخدم اخر ،الوصول الى مواقع أمنة ألھداف غير تعليمية،
توزيع معلومات او برماجيات تخالف سياسة و قوانين المقاطعة ،المحلية،الوالية ،او القوانين الفدرالية ،او العبث او
إساءة إستخدام شبكة الكمبيوتر اوالقيام بأي تصرفات تتعارض مع القوانين.

3

السرقة

مستوى االجراء

الجريمة
السرقات الطفيفة
سرقة المال ،او الملكية ,قيمتھا تحت .$100

2

سرقة لملكية المدرسة او غير ملكية المدرسة
و تعني ،القيام بمعرفة و بدون إذن القيام بالتالي:
ا .السيطرة على ملكية الغير بھدف حرمان الغير من ھذه الملكية او
ب .تحويل لمدة غير مصرح بھا او إستعمال الخدمات اوملكية اخرى الموكلة للمتداعي او موضوعة بحوزة
المتداعي لمدة معينة ،مخول لوقت محدد او لإلستعمال او

3

ت .الحصول على خدمات او ملكية للغير عن طريق التشويش و بھدف الحرمان او
ث .السيطرة على ملكية مفقودة او ضائعة و تحت ظروف تطلب البحث في عن المالك الحقيقي و اإلستالء عليھا
بدون المحاولة الجادة بإعالم األخر ،او
ج .السيطرة على ملكية الغير او المعرفة بأن الملكية مسروقة ،او
ح .الحصول على خدمات معروف من قبل المتدعي للتعويض و بدون الدفع او الموافقة على دفع التعويض ،او
تحويل خدمات الغير او الفوائد للذات بدون إذن )انظر ا.ر.س(13 – 1802 .
السطو او التعدي و اإلستيالء
الدخول او التقاء بشكل غير قانوني لملكية آلخر ،صف ،ملكية سكنية ،او ساحة ،او مبنى غير مسكون او في مبنى

4

نجاري مسيج بھدف السرقة او الجناية) .ا.ر.س(13 – 1507 ، 13 – 1506 .
اإلبتزاز
السرقة بإبتزاز و بمعرفة للحصول او السعى للحصول على ملكية او خدمة من خالل التھديد بالقيام في المستقبل
ألي من التالي:

4

 .1التسبب بضرر جسدي ألي شخص باسلوب استعمال السالح او المواد الخطرة.
 .2التسبب بضرر جسدي ألي شخص كما ذكر بالفقرة  1من ھذا الجزء.

31

VI - 71, p. 31

Guidelines for Students Rights & Responsibilities, approved July 14th, 2015 (Accompanies Policy JK)_Arabic

Case 4:74-cv-00090-DCB Document 2064-8 Filed 09/01/17 Page 198 of 313

 .3التسبب بضرر للملكية.
 .4اإلنخراط بسلوك اخر يشكل جريمة.
 .5إتھام اآلخر القيام بجريمة او توجية إتھامات جنائية ضد اآلخر.
 .6كشف سرا او حقيقة اكيدة ،ان كانت كاذبة او صادقة ،تميل الى إخضاع الغير الى الكراھية ،اإلزدراء الو
السخرية او تضر باإلتمان او األعمال التجارية
 .7األخذ او حجب عمل موطف عام او التسبب لموظف عام األخذ او القيام بحجب عمل ما
 .8التسبب ألي كان التنازل عن اي ملكية) .انظر ا.ر.س.(13 – 1804 .
السلب
السلب يحصل اثناء اخذ اي ملكية آلخر او الحضور الفوري و ضد األرادة الشخصية ،عن طريق التھديد او
إستعمال القوة ضد اي شخص بھدف إما اإلجبار على إستسالم الملكية او لمنع المقاومة او اإلحتفاظ على المكية.
)انظر ا.ر.س.(13 – 1902 .
السلب المسلح
قيام الفرد و /او الشريك في إرتكاب السلب المسلح )انظر اعاله للتعريف(،
 .1مسلح بسالح فتاك او السالح الصوري الفتاك ،او
 .2إستعمال او التھديد على إستعمال السالح الفتاك او مادة خطرة او السالح الصوري الفتاك) .انظر ا .ر .سز
(13 – 1904

4

5
إلزامي إبالغ منفذي القانون

السطو )درجة أولى(
السطو درجة أولى يرتكب عندما يقوم الفرد او المشارك بدخول الى او البقاء الغير قانوني بي او في مبنى سكني او
مساحة او مبنى غير مسكون او منطقة تجارية مسيجة بھدف اي نوع من السرقة او جريمة جنائية )انظر ا.ر.س.
 (13 – 1506-07وبإمتالك المتفجرات ،سالح فتاك او مادة خطرة و ذلك خالل القيام بالسرقة او اي مخالفة جنائية.
)انظر ا.ر .س.(13- 1508 .

5
إلزامي إبالغ منفذي القانون

التعدي على ممتلكات الغير ،التخريب او اإلتالف الجنائي
التعريف
االتالف الجناءي :التخريب المتعمد او تشويه لملكية المدرسة ،ملكية تجارية موجودة في حرم المدرسة ،او ملكية خاصة لشخص اخر ،تسبب بأذى كبير
للوظيفة او للقيمة التي تفوق على خمسة االف دوالر او اكثر .قد يقدر اإلداريين التخريب الذي يفوق ال  $5000ان يكون بالمستوى .4
مثال :التخريب الكبير ألالت النسخ ،حامالت المدرسة ،سيارات الطلبة ،او بعض المواد التكنلوجية ،العلوم ،او الكمبيوتر.

مستوى االجراء

الجريمة
التعدي على ممتلكات الغير
الدخول الى او البقاء في حرم المدرسة او منشاء تابع للھيئة بدون إذن او عزيمة و بدون اي سبب وجيه للدخول .و
يضم ذلك الطلبة الموقفين او المطرودين و األشخاص الغير مرخص لھم الذين يدخلون او يبقون في المدرسة او اي
منشاء تابع للھيئة و ذلك بعد ان يكون قد تم الطلب منھم بالخروج من قبل المسؤول اإلداري او الممثل عنه ،و يضم
ذلك حرم المدرسة او اي نشاط.
الكتابة على الجدران او وضع العالمات
الكتابة على الجدران ،الرسم او رسم كلمات او رش الجدران و/او مساحات اخرى و الممكن إزالتھا بسھولة عند
إستعمال الصابون او المنظف.
تخريب الملكية الخاصة
التدمير المتعمد او التشويه للملكية الخاصة.
تخريب ملكية المدرسة

2

2

3

التدمير المتعمد او التشويه لملكية المدرسة.
مثال :تلف السجالت المدرسية الموجودة على الكمبيوتر ،حفر األحرف او كالم ما على سطح المكتب ،رش
الحيطان او تخريب الحامالت او السيارات.
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)الحوز على( أسلحة او مواد خطرة

مستوى االجراء

الجريمة
المواد الخطرة
سكين بشفرة طولھا  2.5انشز  ،بندقية ھواء ميسرة ،بندقية البي بي ،مؤشر الليزر ،فتاحة المكاتيب ،رذاذ ميس او
فلفل ،بندقية البينتبول ،بندقية الكريات ،شفرات الحالقة/قاطعات الصناديق ،سكين صوري ،تايسر او مسدس
صاعقة ،الغازالمسيل للدموع ،المفرقعات النارية ،قنابل الدخان و الرائحة الكريھة ،والعة ,و مواد اخر خطرة )اي
شيء في ظل ظروف إستخدامھا ،محاولة إستخدامھا ،او التھديد على إستخدامھا قد او بإمكانه التسبب بالموت او
ضرر جسدي خطير(.
ملزم إبالغ منفذي القانون إذا كان ظرف اإلستعمال ،محاولة اإلستعمال ،او التھديد باإلستعمال قد او بإمكانيته
التسبب بالموت او الضرر الجسدي الخطير.
سالح اخر
مثال :ھراوة ،القبضات الحديدية ،سكين بشفرة طولھا  2.5أنشز ،نانشكس.

3

4

إلزلمي إبالغ منفذي القانون إذا كان ظرف اإلستعمال ،محاولة اإلستعمال ،او التھديد باإلستعمال قد او بإمكانيته
التسبب بالموت او الضرر الجسدي الخطير.
السالح الصوري
الحوزة على سالح صوري من البالستيك ،الخشب ،المعدن او اي مواد تكون طبق األصل عن ،نسخة عن او لعبة
لسالح.

3

إذا إستخدمت السالح المصور لتھديد او تخويف ،سوف تعتبر مھالفة بمستوى .4
السالح الفتاك
األسلحة النارية
باستثناء ما ھو منصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب( ،وھو شخص تتحرر االمم المتحدة الذي ھو دون الثامنة عشرة من العمر والذي ھو غير
المصحوبين من قبل أحد الوالدين ،الجد أو الوصي ،أو شھادة مدرب سالمة صياد أو شھادة مدرب سالمة األسلحة النارية يتصرف بموافقة من
بادئة األم شخص تحررا أو الوصي ،ال يجوز أن يحمل أو يمتلك في شخصه ،ضمن سيطرته المباشرة ،أو في أو على وسيلة للنقل سالح ناري
في أي مكان مفتوح للجمھور أو في أي شارع أو طريق سريع أو على أي انفراد علم الملكية باستثناء ملكية خاصة مملوكة أو مستأجرة من قبل
القاصر أو القاصر األم ،الجد أو الوصي).انظر(A.R.S §13‐3111‐ A
"سالح ناري" يعني أي مسدس محشو أو تفريغھا ،مسدس ،مسدس ،بندقية ،بندقية أو أي سالح آخر من شأنھا أن تطرد ،يھدف إلى طرد أو
بسھولة تحويلھا إلى طرد قذيفة بفعل مادة متفجرة .السالح الناري ال تشمل سالح ناري في حالة غير صالحة للعمل بشكل دائم) .انظر A.R.S.
"(§ 13‐3101األسلحة النارية األخرى" البعض من المسدسات وبنادق أو بنادق بما في ذلك :سالح تشنه )بما في ذلك بندقية كاتب( والتي
سوف أو صمم أو قد بسھولة تحويلھا إلى طرد قذيفة بفعل أي مادة متفجرة .اإلطار أو استقبال أي سالح ھو موضح أعاله .أي كاتم الصوت
سالح ناري أو سالح ناري كاتم الصوت .أي جھاز مدمر ،والتي تشمل :أي المتفجرة والحارقة ،أو الغازات السامة :قنبلة .قنبلة يدوية .صاروخ
وجود حشوة دافعة أكثر من أربعة أوقية .صاروخ وجود تھمة متفجرة أو حارقة من اوقية )االونصة( في ربع واحد أكثر من ،األلغام أو جھاز
مماثل .أي سالح ،األمر الذي سيؤدي أو التي يمكن تحويلھا بسھولة إلى ،وطرد قذيفة بفعل من بالوقود متفجر أو غيره ،والذي لديه أي برميل
مع تحمل من نصف واحد أكثر من بوصة في القطر .أي تركيبة أو أجزاء إما مصممة أو معدة لالستخدام في تحويل أي جھاز في أي جھاز
مدمر وصفھا في اثنين من األمثلة السابقة على الفور ،والتي من جھاز مدمر يمكن تجميعھا بسھولة) .انظر (U.S.C. 921 18

5
الطرد مفروض قانونيا
إلزامي إبالغ منفذي القانون

مالحظة :ال ينطبق ھذا التعريف على عناصر مثل البنادق لعبة ،مدافع المياه البالستيكية الملونة ،والبنادق كأب،
بنادق  ،BBوالبنادق بيليه(

33
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الفھرس
االبتزاز

30

التحدي واھانة السلطات وعدم االمتثال 25
التحرش الجنسي

الخداع

29

اإلباحية

29

المخدرات غير المشروعة 26

29

التحرش الجنسي 29

مخالفة الزي المدرسي 25

التحرش الجنسي مع االتصال 29

اجھزة االتصاالت السلكية والالسلكية

التخريب 31

استخدام االدوية بشكل غير شرعي 26

التدخل في المدرسة

20

استعمال الجوال واالجھوة االكترونية االخرى 13

16

التدخل والدعم االيجابي للسلوك 20-19

اسس تطبيق االعفاء من االجراءات الملزمة 18

التزوير 28

اشكال العدوان االخرى 24

التعدي على ممتلكات الغير 31

 IEPاالجراءات القانونية المناسبة للطلبة مع خطة 504

التعدي على ممتلكات الغير .التخريب أو األضرار الجنائية 32

االساءة اثناء التعارف 11

التعريض للخطر 24

االساءة المكررة 21

التعطيل

االستخدام غير المناسب للتكنلوجيا

25

التعليق طويل المدى 17

االستفزاز الكالمي 24

التغيب بدون عذر 27

االعتداء المتفاقم 224

التكنلوجيا االخرى

االنتحال 28

30

التھديد الكيمياءي او البايولوجي 29

االنتساب لمجموعة سلبية 25

التھديد أو التخويف 28

األسلحة الفتاكة 32

التھديد بوجود قنبلة 29

األسلحة النارية

التھور 24

األسلحة والمواد الخطرة

التوقيف قصير المدى 17

اآلباء  /األوصياء عليھم الحق في 10

الجرائم الجنسية 29

اآلباء  /األوصياء عليھم مسؤولية10 ،

32
32

الحرق المتعمد لمبنى مسكون

27

البلطجة 28

الحرق المتعمد لھيكل او ملكية

27

البلطجة والترھيب والتحرش 28 ،12

السرقة 31 -30
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المواد القابلة لالحتراق 26

السرقة الطفيفة 30

الھدف 6

السطو )الدرجة األولى( 31

انتھاك التبغ 26

السطو المسلح

31

انتھاك الحضور 23

السطو المسلح

31

انتھاكات وإجراءات 32-24

السطو والتعدي واالستيالء 30

انواع العدوان االخرى

24

السلب 31

إدارة من المبادئ التوجيھية 15

السلوك الغير المنضبط 24

إالجراءات القانونية الواجبة 16

السلوك الممكن االبالغ عنه للشرطة 15

تخريب الملكية الخاصة

31

السلوك الواجب االبالغ عنه للشرطة 15

تخريب ملكية المدرسة

31

الشجار 24

ترك المدرسة بدون اذن

27

الطرد 18

تھديد المدرسة او التدخل المشوش 29

الطالب لديھم الحق في9-8 ،

حرق االبنية أو الملكية 27

الطالب لديھم مسؤولية 9

حضور الطالب 11

العدوان 24

حقوق والمسؤوليات9-8،

العرض العلني للعاطفة او المودة 25

حوادث متعلقة بعصابات 11

العمل العدواني البسيط 24

حيازة ادوات مخدرة

27

الغش 28

ركن السيارة 25

القمار

سرقة لملكية المدرسة او غير ملكية المدرسة 30

الكتابة على الجدران أو وضع عالمات 31

سالح اخر 32

الكحول والتبغ والمخدرات األخرى 27-26

سوء استخدام انذار الحريق 29

الكمبيوتر 30

سياسة حضور الطالب 11

اللغة ،غير الئقة 25

شروط الزي الرسمي 12

المخدرات غير المشروعة 26

عقود التعليق 18

المخدرات غير المعروفة

قوانين الحافلة

13

25

المستنشقات 26

ما ھي المبادئ التوجيھية 6

المعاكسات 14

متى تطبق المبادئ التوجيھية 7

الممارسات التصالحية 19

مخالفات اخرى لسياسات المدرسة 25

الممنوعات26 ،

مخالفات اخرى لسياسة المدرسة 25

المواد الخطرة
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مخالفات الشبكة 30
مخالفات مدرسية اخرى 26
مخالفة الكحول

27

مستويات االجراء 22
مسؤليات الطالب 9
معلومات عامة 14-11
معلومات ھامة 24
موقف الھيئة االدارية من سلوك العصابات ونشاطھم 11
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دليل المعلومات

فيربا تفرض ان مقاطعة مدارس توسن الموحدة ،بإستثناء بعض الحاالت،
الحصول على موافقة خطية من األھل/األولياء قبل اإلفشاء عن معلومات
تعريفية خصوصية من سجل الطالب/ة .و لكن ،بإمكان المقاطعة الكشف
عن معلومات مالئمة من "دليل المعلومات" ردون الموافقة الخطية ،اال
إذا كنتم قد نصحتم المقاطعة بالعكس و حسب إجراءات المقاطعة )انظر
القوانين اإلدارية  .(5130الھدف الرئيسي لدليل المعلومات ھو السماح
للمقاطعة ضم معلومات كھذه من سجل الطفل الدراسي الى بعض
مطبوعات المدرسة ،مثل:
.ا لكتاب السنوي المدرسي
 .قائمة الشرف او قوائم تقدير اخرى
 .برامج التخرج ،و
 .صحيقة النشاطات الرياضية التي تظر الوزن /الطول ألعضاء الفريق

اإلشعار السنوي لمقاطعة مدارس توسن الموحدة حول حقوق و
مسؤوليات الطلبة
قانون حقوق األسرة التعليمية و الخصوصية )فيربا( يتيح لألھالي و "الطلبة المؤھلين"
)الطلبة فوق سي  ,18الذين يداومون في مؤوسسة للتعليم الثانوي( بعض الحقوق بالنسبة
لسجالت الطالب/ة التعليمية /و ھي:
 .1حق التحقيق بي و مراجعة سجالت الطالب/ة التعليمية و ذلك خالل  45يوم بعد تسلم
المقاطقة الطلب.
يحق لألھالي و/او الطالب/ة المؤھل التحقيق بي و مراجعة السجالت المدرسية التعليمية ،و
سياسة و قوانين مقاطعة مدارس توسن الموحدة التي تنظم إستخدام السجالت ،و ذلك بعد
تعين موعد مع مدير/ة المدرسة .توجد نسخة عن اللوائح و القوانين الخاصة بسجالت الطلبة
في مكتب المرشد و من ينوب عنه/ھا ،في الموقع التالي
قائمة بنوع السجالت المحافظة عليھا ،و 1010 E. 10th Street, Tucson, Arizona.
.تفسير للسجالت تقدم من قبل موظفي المقاطعة عند الطلب.
يفترض القانون الفدرالي انه من حق الوالدين مراجعة سجالت الطفل/ة .إذا تواجد أمر
للحضانة يمنع توفير السجالت ألي من األھل ،الرجاء تقديمھا للمقاطعة مع نسخة عن قرار
أمر الحضانة ،مع توقيع القاضي.
 .2حق األھل و/او الطالب/ة المؤھل طلب تعديل بعد الفقرات في السجالت بإعتبارھم
خطء او مضلل ،او مخالف للقوق الخصوصية للطالب/ة تحت قوانين فيربا.

معلومات الدليل ،و ھي معلومات غير معتبرة خطرة او تعدي على الخصوصية عند
33
توسيعھا ،قد تكون مكشوقة لمنظمات خارجية و ذلك بدون موافقة األھل .يضم
المنظمات الخارجية ،و لكن ليست محصوره عليھا ،الشركات التي تصنع الخواتم او
تحرر الكتاب السنوي .و ايضا ،قانونين فدراليين يتطلبوا من االلھيئات التعليمية المحلية
التي يتسلمنا مساعدة تحت قانون التعليم اإلبتدائي و الثانوي ) 1965ي س ي ا( تقديم
التجنيد العسكري ،عند الطلب ،مع المعلومات التالية – اإلسم ،العنوان و رقم الھاتف -
بإستثناء طلب من اإلھل بعدم التفشي عن ھذه المعلومات قبل الحصول على موافقة
خضية من اإلھل.
إذا كنتم ال تريدون ان تقدم المقاطعة ھذه المعلومات من سجل الطالب بدون موافقتكم ،عليكم
إبالغ المقاطعة بذلك على أستمارة  ,274قبل اول تشرين الثاني )اكتوبر( .لقد حددت
المقاطعة المعلومات التالية كمعلومات للدليل:
اإلسم ،العنوان ,رقم الھاتف لألھل/األولياء ،تاريخ و مكان الوالدة ،مجال التخصص
الدراسي ،المشاركة في النشاطات الرياضية و نشاطات اخرى ,الوزن و الطول ألعضاء
فريق رياضي ،تاريخ الدوام ،الشھادة و الجوائز التي حصل عليھا الطالب/ة ,المدرسة
السابقة او التي داوم بھا الطالب/ة ،صور تعرف عن الطالب/ة ,فيديو ،أفالم و وسائل إعالم
مرئية اخرى ،مقابالت تعريفية ،إما سمعية او سمعية و مرئية ،و معلومات شبيھة.
حسب القانون الفدرالي ،ھذه المعلومات تعد معلومات للدليل و ال تحتاج الى موافقة خطية
من األھل/األولياء .إذا تتعارضون مع كشف ھذه المعلومات عليكم إبالغ المدير/ة او من
ينوب عنه/ھا في إستمارة  274للمقاطعة قبل اول تشرين الثاني )اكتوبر( .إذا لم يتم تسلم
إستمارة  274قبل اول بشرين الثاني )اكتوبر( ،يعتبر انكم موافقين على كشف ھذه
المعلومات .يجب تقديم ھذا اإلجراء سنويا .عمال بالقانون الفدرالي ،عند الطلب ،بإمكان
المقاطعة الكشف عن سجالت تعليمية بدون موافقة األھل و /او الطالب /ة المؤھل و ذلك الى
مسؤولين في مقاعة مدرسية اخرى حيث يريد الطالب/ة اإلنتقال او التسجيل .للمزيد من
المعلومات ،اتصلوا بمكتب المدير/ة حيث يداوم طفلكم.

طلب كھذا يجب ان يكون خطيا و موجه لمدير/ة المدرسة ،يجب ان يعرف بوضوع عن
الققرة المراد تعديلھا ،و تحديد لماذا يجب تعديلھا .إذا أقرت المقاطعة عدم السماح بالتعديل
حسب طلب األھل و/او الطلب/ة المؤھل ،على المقاطعة إشعار األھل و /او الطالب/ة
المؤھل عن القرار و بإمكان األھل و/او الطالب/ة المؤھل طلب جلسة خاصة بالتعديل ،و
ذلك حسب القوانين ،اللوائح و القواعد الفدرالية.
 .3حق الخصوصية لمعلومات تعريفية خاصة بسجل الطالب/ة ،بإستثناء القدر المخول
.من قبل فيربا ،اإلفشاء دون موافقة.
على المقاطعة الحصول على موافقة خطية من األھل و  /او الطالب/ة المؤھل قبل اإلفراج
عن معلومات تعريفية خصوصية من سجل الطالب/ة ،بإستثناء األحوال المصرح بھا من
قبل قوانين الوالية و القوانين الفدرالية و التي تنص على اإلفشاء دون الموافقة ،مثل اإلفشاء
لمسؤولين مدرسيين مع مصالح تعليمية مشروعة .مسؤول مدرسي شخص موظف من قبل
المقاطعة ك إداري ،مشرف ،اومدرس/ة او مساعد )يضم مساعدي التاقم الصحي و منفذي
القانون( ،عضو في الھيئة الحاكمة ،شخص او شركة خارجية تقدم خدمات او وظائف كان
من الممكن إستعمال موظفين محليين للقيام بھا )محامي ،مدقق حسابات ،مستشار صحي ،او
إختصاصي بالمعالجة( ،أھل او طالب/ة يخدم في لجنة رسمية ،مثل تأديبية او شكوى ،او
أھل ،طالب/ة او متطوع مساعد لمسؤول القيام بواجباته .لدى المسؤول المدرسي مصلحة
تعليمية عند مراجعة السجالت و ھدف القيام بمسؤولياته.
عند الطلب ،تكشف المدرسة عن السجالت التعليمية ،بدون موافقة ،و ذلك لمسؤولين في
مدرسة في مقاطعة اخرى حيث يريد الطالب/ة التسجيل ،او مسجل حاليا و يريد التحول.
 .4حق تقديم الشكوى الى فرع التعليم في الواليات المتحدة و بخصوص فشل مزعوم من
قبل المقاطعة اإلمتثال بقوانين الفيربا.
أي شكوا قائمة على زعم بمخالفة ھذه الحقوق تقدم الى المحكمة العليا في إقليم بيما،
أريزونا ،او الى:
The Family Policy Compliance Office
U.S. Dep’t of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202
(202) 260-3887
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) (3التحقيق ،عند الطلب و قبل القيام ب او اإلستعمال -
 .1حماية اإلستقسايات المعلوماتية للطلبة
 .2المواد المستعملة لجمع المعلومات الخاصة من الطلبة ألي من
المذكور أعاله ،التسويق ،البيع ،او ألھداف توزيعية اخرى ،و
 .3مواد تعليمية مستخدمة كجزء من المنھج الدراسي.
ھذه الحقوق تتحول من األھل الى الطالب الراشد في سن  ,18ا الى قاصر
متحرر تحت القانون.
مقاطعة مدارس توسن الموحدة تضع و تعتمد على سياسات ،بعد التشاور
مع األھالي ،تخص ھذه الحقوق ،كما ترتيبات لحماية خصوصيات
الطالب في إدارة اإلستقساءات المعلوماتبة المحمية و تجميعھا ،كشفھا ،او
إستعمال المعلومات الشخصية للتسويق ،البيع ،او لھدف التوزيع.
تقوم المقاطعة بتوزيع ھذه السياسات لألھالي على األقل مرة في السنة و
في بداية العام الدراسي و بعد اي تغيير موضوعي .و تقم أيضا المقاطعة
بإألبالغ األھل عن طريف البريد او البريد الكتروني ،عن اي مشاركة
لنشاطات معينة او إستقسائنات مذكورة ادناه و تقدم إمكانية لألھل
لسحب الطفل من النشاط المعين او اإلستقصاء.
تقوم المقاطعة بھذا اإلبالغ لألھالي في بداية العام الدراسي و ذلك أذا
كانت المقاطعة قد حددت التواريخ او التاريخ التقريبي لھذه النشاطات او
لإلستقصاء .لإلستقصائات و النشاطاب المدونة بعد بداية العام الدراسي،
سيقدم لألھل وقت كاف عن النشاطات و اإلستقصائيات المذكورة أدناه
لتعطيھم الوقت الكافي لإلنسحاب .سيقدم لألھالي أيضا إمكانية مراجعة
اي إستقصاء ھام .التالي قائمة بانشاطات الخاصة و اإلستقصائيات
المغطات بھذه المطالب:
جمع ،نشر ،او إستعمال المعلومات الخاصة للتسويق ،البيع ،او توزيع
اخر.
إدارة اي معلومات إستقصائية محمية غير مدعومة ماديا ككل او جزئيا
من فرع التعليم.
أي فحص جسدي غير طارئ او غربلة كما ھو موصوف إعاله.
على األھالي الذين يعتقدون ان حقوقھم قد انتھكت تقديم
الشكوى الى:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 2020
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اإلشعار السنوي لمقاطعة مدارس توسن الموحدة تحت التعديل
لحماية حقوق الطالب )بي بي ر ا(
تقدم البي بي ر ا بعض الحقوق المتعلقة بالدراسات اإلستقصائية ،جمع و
إستخدام المعلومات ألھداف تسوقية ،و بعض الفحوصات الصحية.
و يضمھا التالي:
) (1يجب الموافقة قبل القيام باإلستقسائية و ھذا يخص اكثر من منطقة
محمية )"حماية معلومات اإلستقصاء"( إذا كان الإلستقصاء مدعوم
ككل او جزاء من قبل فرع التعليم للواليات المتحدة -
 .1اإلنتماءات السياسية ،معتقدات الطالب/ة او اإلھل،
 .2مشاكل نفسية او عقلية للطالب او عائلته
 .3السلوك و المواقف الجنسية،
 .4السلوك الغير قانونية ،المضادة للمجتمع ،مدينة او مھينة،
 .5تقييم حرج لألخرين مع من لديھم عالقات عائلية قريبة،
 .6عالقات متميزة معترف بھا قانونيا ،مثل ،المحامي ,الطبيب او رجل
الدين.
 .7الممارسات الدينية ،اإلنتماءات ،او اعتقاد األھل او الطالب/ة .او
 .8الدخل ،غير المطلوب قانونيا لھدف تعيين البرنامد األھل.
) (2إستالم إشعارو و إمكانية سحب الطالب/ة -
 .1اي معلومات محمية ،بغض النظر عن الدعم المادي،
 .2أي حالة غير طارئة ،إمتحان جسدي مجتاح او فحص مطلوب كشرط
للحضور يقام من قبل المدرسة او من تعينه ،و ليس ضروري لحماية
صحة الطالب/ة الحالية او أمانته ،بإستثناء فخص السمع و الرؤية ،او
التقوس ،او اي فحص جسدي او مسموح او مطلوب بقانون الوالية ،و
 .3نشاطات تخص جمع ،كشف ،او إمتعمال معلومات خاصة مأخوذة من
الطلبة للتسويق او للبيع او توزيع المعلومات للغير.

"األھالي" تشير في ھذه الوثيقة الى األھالي/األولياء.

302

Case 4:74-cv-00090-DCB Document 2064-8 Filed 09/01/17 Page 205 of 313

مدرستكم

مـنـطـقـة آمـنـة

إذا رأيت






المخدرات
اإلقتتال
العصابات
اإلعتداءات
الھرب من
المدرسة







العنف
السالح
غير الطالب
الكتابة على الجدران
التھديد

إرفع تقرير بھا!
الـسـريـة مـضـمـونـة
أخبر المسؤول في المدرسة او إتصل ھاتفيا

خط سالمة الرسائل المدارس الموحدة لمقاطعة
توسن
584-7680
 يتم التحقيق بھذه الرسائل كل ساعة أثناء اليوم الدراسي - يوميا في األيام األخرى -بيان التمييز :ال تميز مقاطعة مدارس توسن الموحدة على أساس العرق ،اللون،الدين/اإليمان ،الجنس ،الجنسانية ،الھوية
الجنسانية ،السن ،األساس الوطني ،التوجه الجنسي،العقيدة ،الحالة المواطنية ،الوضع الزواجي ،المعتقدات او اإلنتماءات
السياسية ،اإلعاقة ،لغة المنزل ،او خلفية االعائلة اإلجتماعية او الثقافية عند التسجيل او الوصول الى التسجيل ،او في المعاملة،
او التوظيف في ،البرامج التعليمية او النشاطات .لألستفسار عن السند
وقانون األمريكان المعاقين  504,قسم  IX,السند  VII,السند VI,
ممكن اإلشارة الى مكتب اإلمتثال للمقاطعة،
1010 East Tenth Street, Tucson, Arizona 85719, (520) 225-6444,
او مكتب الحقوق المدنية ،فرع التعليم في الواليات المتحدة،
1244 Speer Boulevard, Denver, Colorado 80204.
 See Board Policies ACأنظر الى سياسة الھيئة حول "عدم التمييز" ،و اي سي اي "التحرش الجنسي" للمزيد من المعلومات.
"األھالي" تشير في ھذه الوثيقة الى األھالي/األولياء.
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