ARABIC

DeKalb County School District

مدونة قواعد سلوك الطالب

2023-2022

المرحلة االبتدائية
المرحلة اإلعدادية
المرحلة العليا
وفرت منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ترجمة لمدونة قواعد سلوك طالب منطقة DeKalb
 County School Districtالتعليمية ،بإذن قسم دارسي اللغة اإلنجليزية ( .)English Learners Departmentيمكن
تقديم طلب الحصول على نسخة ورقية مترجمة إلى مدير المدرس أو تتوفر نسخة إلكترونية على
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
وتعتبر النسخة اإلنجليزية أدق نسخة.
في حال وجود تعارض أو تناقض بين الترجمة والنسخة اإلنجليزية األصلية لهذا الكتيب أو أي إشعار أو إخالء مسؤولية فيه،
يؤخذ بالنسخة اإلنجليزية.

هذه الصفحة فارغة عن قصد

صفحة توقيع ولي األمر/الوصي لعام 2023-2022

يرجى إرجاع هذه الصفحة إلى مدرستك خالل خمسة ( )5أيام.
وللتوقيع إلكترونيا ،يُرجى االنتقال إلى  Infinite Campusعلى الرابط
https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp.
إقرار ولي األمر /الوصي باالستالم
يرجى قراءة مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية ومراجعتها مع طفلك والتأكيد على دور طفلك في المساعدة على الحفاظ على بيئة تعلم آمنة
ومنظمة بالمدرسة .كما يتضمن هذا الكتيب معلومات مهمة متعلقة بسجالت الطالب ،وقانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( ،(FERPAومعلومات
عن كيفية اإلبالغ عن بعض المخاوف مثل التنمر ،والتحرش ،وحقوق الطالب ذوي اإلعاقة ،وغير ذلك من الحقوق والمسؤوليات .يرجى التوقيع أدناه لإلقرار
شكرا لدعمك.
بأنك أنت وطفلك استلمتما هذا الكتيب .ثم اقطع الخط المنقط وأرجعه إلى مدرسة طفلك في أقرب وقت ممكن.
ً
مسؤوليات الطالب في المدرسة الصيفية/البرنامج الصيفي

أؤكد أنني أدرك أنني مسؤول عن االلتزام بكل القواعد واللوائح واإلجراءات والسياسات وقوانين الوالية والقوانين المحلية والفيدرالية المذكورة في مدونة قواعد
سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية للعام  2023-2022خالل العام الدراسي  2023-2022وجميع البرامج الصيفية التي تعقب العام الدراسي -2022
 .2023وأدرك أيضًا أنني أخضع على الفور لمستويات العقوبات المذكورة في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية لعام  2023-2022إذا
ارتكبت أي مخالفة أثناء العام الدراسي  2023-2022وجميع المدارس/البرامج الصيفية لعام  2023التابعة لمنطقة DeKalb County School District
التعليمية.
الموافقة على مشاركة الطالب في االستبيانات
تنفذ إدارة جورجيا التعليمية كل عام استبيانات للطالب من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر .تشمل موضوعات االستبيانات المخدرات والعنف ومشكالت
الصحة النفسية وعادات قيادة السيارة والتمارين الرياضية والحمية .االستبيانات مجهولة الهوية والهوية الشخصية غير مطلوبة .تساعد االستبيانات المنطقة
التعليمية على دعم وتقييم برامج الطالب القائمة على االحتياجات .المشاركة في االستبيانات اختيارية .ارجع إلى فقرة تعديل حماية الحقوق العامة في صفحة 66
للمزيد من المعلومات .هذا االستبيان منفصل ومختلف عن تدقيق سالمة المنطقة التعليمية الذي يُطالب جميع الطالب بإكماله.
أولياء أمور الطالب الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما:
ال أوافق على مشاركة طفلي في استبيان صحة طالب جورجيا التابع إلدارة جورجيا التعليمية.
أوافق على مشاركة طفلي في استبيان صحة طالب جورجيا التابع إلدارة جورجيا التعليمية.
منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية
التعهد بمدرسة آمنة للطالب
ستساهم اختياراتي وتصرفاتي الفردية بصفتي طالبًا عندما تجتمع مع اختيارات وتصرفات الطالب اآلخرين في منطقة DeKalb County School District
التعليمية في إحداث فارق .وباحترام هذا التعهد ،يمكنني القيام بدوري لجعل مدارسنا آمنة وناجحة.
أعتقد أنني أستطيع أن أكون طالبًا جيدًا .أعتقد أنني أستطيع أن أتحلى بشخصية جيدة .أعتقد أنني سأنجح حين أجتهد ،لذا سأجتهد كل يوم ألقدم ما بوسعي .أستطيع
أن أتعلم .سأتعلم .للحفاظ على أمان مدرستي ،أتعهد بااللتزام باإلرشادات المنصوص عليها في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية .أدرك أن
مخالفة القواعد المدرسية الهامة قد تؤدي إلى إيقافي عن المدرسة لمدة عشرة ( )10أيام يتبعها جلسة قانونية بالمنطقة التعليمية .قد ينتج عن هذا اإلجراء عقوبات
إضافية قد تشمل فصلي من المدرسة أو إلحاقي بمدرسة بديلة/برنامج بديل.
التعليم اإللزامي
أؤكد وأدرك العواقب والعقوبات الناتجة عن عدم التزامي بقوانين والية جورجيا المتعلقة بالتعليم اإللزامي وبروتوكول الحضور المدرسي والحضور /العملية
التأديبية .انظر الصفحات  40و 41لمزيد من المعلومات.

يرجى التوقيع مع كتابة التاريخ وإرجاع المستند إلى معلم الفصل الخاص بطفلك في مدرستك خالل خمسة ( )5أيام.
اسم الطالب (يُرجى كتابته بحروف كبيرة)

توقيع الطالب

التاريخ

اسم ولي األمر (يُرجى كتابته بحروف كبيرة)

توقيع ولي األمر

التاريخ

هذه الصفحة فارغة عن قصد

بيان توفر الترجمة
Amharic
የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የDekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪ ስነምግባር ፣ የእንግሊዘኛ ተማሪዎች ዲፓርትመንትን ግምት ውስጥ ማስገባት
ትርጉም ይሰጣል። የተተረጎመ ቅጂ ለማግኘት ጥያቄ ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም ኤሌክትሮኒክ እትም እዚህ
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations ይገኛል::
Arabic
 بإذن قسم دارسي اللغة اإلنجليزية،DeKalb County School District  التعليمية ترجمة لمدونة سلوك طالبDeKalb County School District وفر منطقة
 يمكن تقديم طلب الحصول على نسخة ورقية مترجمة إلى مدير المدرس أو تتوفر نسخة إلكترونية على.)English Learners Department(
.http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
Bengali
DeKalb County School District ইংরেজি

জিক্ষার্থী জিভারেে এে স ৌিরযে DeKalb County School District-এে জিক্ষার্থীে আচেণজিজিে অযুিাদ
প্রদায করে। স্কুরেে অিেরক্ষে কারে অযূজদত মুজিত ংস্কেরণে অযুরোি কেুয অর্থিা এখারয ইরেক্ট্রজযক ংস্কেণ পায:
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations।
Burmese
DeKalb က
ခရို ငက
်
က

ောင်တီ ခရို ငက
်

ောင််း က

ောင််းအိုပ်က

ောင််းသော်း

ောင််းသည် အင်္ဂလပ်စောကလေ့လောသူမ ော်းဌောန (English Learners Department) မှ
ငေ့ဝ
် တ်ဆင
ို ရ
် ော

ငေ့ထ
် ်းို (Code of Student Conduct)

်းီ ထ ကတောင််းဆန
ို င
ို သ
် ည် သမဟို
ို ေ့ တ် အီလ

ထ
် ရွ န်း် နစ်ဗော်းရှင်း်

်းူ ယူက ော်ပပသညေ့် DeKalb က

ို ဘောသောပပန်ကပ်းပါသည်။ ဘောသောပပန်ထော်းကသော မတတူ

ောင်တီ
ို

ို http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations တွင ် ရနင
ို ပ
် ါသည်။

Chinese
DeKalb 县学区提供《DeKalb 县学区学生行为规范》的译本，经由英语学生系提供。可向校长索取译本复印件，或从此处获
取电子版：http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations。
French
Le district scolaire du comté de DeKalb propose une traduction du code de conduite des élèves du district, fournie par le département
d'anglais langue étrangère. Il est possible de demander des exemplaires papier au principal de l’école ou une version électronique est
disponible à http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Hindi
DeKalb काउं टी स्कू ल डिडस्िक्ट अंग्रेज़ी डिक्षार्थी डिभाग के सौजन्य से DeKalb काउं टी स्कू ल डिडस्िक्ट के छात्र आचार संडिता, का अनुिाद प्रदान करता
िै। अनुिाददत िािड कॉपी के डलए स्कू ल प्प्रंडसपल को अनुरोध दकया जा सकता िै या http://www.dekalbschoolsga.org/student-supportintervention/student-relations पर इलेक्िॉडनक संस्करण उपलब्ध िै।
Karen
DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DR[h.vDRw>usd;xH DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DRySRuFdzdw>od.w>oDw>bsX<Aw>oH.pl;qJ;vRvXAySRrRvd
tJuvH;usdm0JRusdRA(English Learners Department) M.vDRIAw>ChxD.w>usd;xHtuGJ;'dwz.qluFdcd.Arhwrh>Aw>rRM>vXtH.vJ;
}xDeH;tusdRtusJohzJ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Nepali
DeKalb County School District ले अङ्ग्ग्रेजी भाषा अध्ययन डिभागको सौजन्यमा DeKalb County School District को डिद्यार्थी आचार संडिताको
अनुिादन प्रदान गछड । डिद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग अनुिाद गररएको कागजी प्रडतडलडप माग्न सदकन्छ िा
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा डिद्यूतीय संस्करण उपलब्ध छ ।

Somali
Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb ayaa bixiyo turjubaanida Xeerka Anshaxa Ardayga ee Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb,
waxaa ixtiraamka leh Waaxda Ardayda af Ingiriiska. Codso koobi la turjumay oo laga codsado maamulaha dugsiga ama qaab
elecktaroonik ah ayaa laga helayaa http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Spanish
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece la traducción del Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado
de DeKalb, cortesía del Departamento de Aprendices del Inglés. Usted puede solicitar una copia al director de la escuela o una versión
electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Swahili
Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb hutoa tafsiri ya Maadili Mema ya Wanafunzi wa Shule za Wilaya ya Kaunti ya DeKalb, kwa
hisani ya Idara ya Wanafunzi wa Kiingereza. Unaweza kuomba nakala halisi iliyotafsiriwa kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule au
toleo la kielektroniki linaweza kupatikana kwenye http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Telugu
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి ఇౌంగ్ల ీష్ లర్న ర్స్ డిపార్సమౌంట్
ి
సౌజన్య ౌంతో, DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కోడ్ ఆఫ్ స్కిడౌంట్
కౌండక్ట ి యొకూ అనువాదాన్నన అౌందిస్తౌంది అనువదిౌంచబడిన్ హార్స ్ కాపీ కోసౌం స్కూ ల్ ప్రిన్న్ పాల్కు అభ్య ర్ థౌంచవచ్చు లేదా
ఎలస్ట్కాిన్నక్ట వెర్ షన్ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations వద్ద లభిస్తౌంది.
Tigrinya
DeKalb County School District፡ ትርጉም ናይ ደንቢ ኣደብ ተማሃሮ DeKalb County School District ይህብ፣ እዚ ድማ ብፍቓድ ክፍሊ
ተማሃሮ እንግሊዝኛ (English Learners Department) ዚውሃብ እዩ። ዝተተርጎመ ተነባቢ ቅዳሕ ንምርካብ ንናይ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር
ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
ምርካብ ይከኣል።
Vietnamese
DeKalb County School District cung cấp bản dịch Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh DeKalb County School District, với sự giúp đỡ
của Bộ Phận phụ trách Học Viên Anh Ngữ. Quý vị có thể yêu cầu hiệu trưởng trường cung cấp một bản dịch bằng giấy hoặc tìm bản
dịch điện tử có sẵn tại http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
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منطقة  DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICTالتعليمية
مدونة قواعد سلوك الطالب
بيان السياسات العامة
يلتزم مجلس التعليم  DeKalb County Board of Educationبتوفير أفضل تعليم ممكن لألطفال الملتحقين بمدارسه .ويتطلب الوفاء بهذا االلتزام توفير
ً
تجهيزا مناسبًا باإلضافة إلى بيئة آمنة وإيجابية لكل طالبنا ،وموظفينا ،وأولياء
مقررات تعليمية شاملة ومتكاملة ،ومعلمين ذوي كفاءات عالية ،ومرافق مجهزة
أمورنا ،وأصحاب المصلحة ،وشركائنا المجتمعيين .ويتوقع مجلس التعليم أن يلتزم كل طالبنا بالمعايير الصارمة للسوك المقبول لتعزيز التعليم.
تحدد مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية قواعد سلوك الطالب الواجبة التطبيق على كل طالب مقاطعة  ،DeKalbوالنهج التأديبي المستخدم
لتعزيز السلوكيات اإليجابية وتحسينها ،وإجراءات فرض عقوبات تأديبية على الطالب الذين ينتهكون هذه القواعد .وعندما يصبح التأديب أم ًرا ضروريًا ،تضمن
مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية نزاهته وخدمته لمصالح كل الطالب في المنطقة التعليمية.
ً
مسؤوال في مجتمع المدرسة .وتدرك
صمم التأديب بشكل عام لتعزيز السلوك اإليجابي ولتصحيح سوء سلوك الطالب ولتشجيع الطالب على أن يكون مواط ًنا
ُ
منطقة  DCSDالتعليمية أن سوء سلوك الطالب يتأثر بعوامل عديدة مثل :الصدمات النفسية ،والصحة العقلية ،واإلعاقات ،والتمييز ،واإلجهاد المزمن .وسوف
تعالج االستجابة لحاالت سوء السلوك والدعم المترتب على ذلك السبب األساسي لسوء السلوك قدر اإلمكان .وتركز مدونة قواعد سلوك طالب منطقة DCSD
التعليمية على التوقعات السلوكية ،والحقوق ،والمسؤوليات ،وليست نظرة شاملة لالستجابات وأساليب الدعم اإليجابية.
ستُجري اإلجراءات التأديبية التي تتصدى للسلوك غير المقبول وف ًقا لتقدير مسؤول المعالجة بما يتناسب مع ما يلي على سبيل المثال ال الحصر :شدة السلوك
غير المقبول ،وتأثيره على بيئة المدرسة ،وعمر الطالب ،واإلعاقات النمائية ،والصف الدراسي ،والسياق والقصد الظاهر ،والتاريخ التأديبي السابق للطالب،
واإلصابات الخطيرة ،باإلضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بذلك .ويفضل المجلس إعادة تعيين الطالب الفوضويين الذين يتعذر تصحيح سلوكهم داخل بيئتهم
بدال من إيقاف هؤالء الطالب أو فصلهم من المدرسةً ،
المدرسية إلى بيئة تعليمية بديلة ً
عمال بقانون جورجيا.
قد تشمل العملية التأديبية خدمات دعم الطالب التي توفرها المنطقة التعليمية والهيئات العامة األخرى أو المنظمات المجتمعية لتوفير خدمات تساعد على زيادة
إمكانات الطالب األكاديمية باإلضافة إلى تحسين رفاهيتهم االجتماعية والعاطفية من خالل إجراء االستشارات الفعالة والتقييمات الشاملة وتطوير االستراتيجيات
الوقائية واستراتيجيات التدخل ،وذلك بعد النظر إلى طبيعة الموقف السلوكي وشدته.

أمرا ضروريًا في أي جهود رامية لتعديل السلوك غير المناسب لدى الطالب .ولن تكون مدونة قواعد سلوك طالب منطقة
يُعد إبالغ أولياء األمور ومشاركتهم ً

 DCSDالتعليمية فعالة ما لم يتعاون أولياء األمور واألوصياء ،والمعلمون ،والمسؤولون اإلداريون في المدرسة لتحسين سلوك الطالب وتعزيز أدائه األكاديمي.
ونحث أولياء األمر ،والمعلمين ،وأفراد المجتمع على اإلبالغ عن مخاوفهم بشأن سلوك الطالب أو العملية التأديبية للطالب إلى مدير المدرسة أو إدارة عالقات
الطالب.
إن مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية مصر ٌح بها بموجب سياسة  JCDالصادرة عن المجلس .

غرض مدونة قواعد سلوك الطالب
تهدف مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية إلى إعالم الطالب في الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر بأنواع السلوك المقبول
وغير المقبول .وال شك أنه من المستحيل كتابة مدونة تشمل كل تباين يمكن تصوره بين السلوك المسموح والسلوك المنهي عنه .وبالتالي يجب أن يفهم الطالب
أنهم قد يتعرضون للتأديب عن أي سلوك سيء يثير الفوضى في المهام المدرسية المنتظمة ويهدد السالمة العامة أو عن أي سلوك تعتبره إدارة المدرسة غير
مذكورا صراحة في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية أم ال.
مالئم للحفاظ على بيئة تعلم آمنة وإيجابية وداعمة ،سواء كان
ً

يحق لكل المدارس ومعلمي الصفوف فرض قواعد للحرم المدرسي أو الصفوف الدراسية باإلضافة إلى تلك الموجودة في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة
 DCSDالتعليمية لتعزيز السالمة والرفاهية والتقدم األكاديمي .قد يتم توضيح هذه القواعد بواسطة المعلم أو نشرها في الصفوف أو توزيعها على الطالب ،كما
يمكن أن تمثل مخالفات لـ مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية .وسيتم تحديد ما إذا كان الطالب منته ًكا لـمدونة قواعد سلوك طالب منطقة DCSD
التعليمية أم الحسب رجحان األدلة فقط .بتعبير آخر ،هل من األرجح قيام الطالب بمخالفة القاعدة بنا ًء على األدلة؟

التعلم واالمتثال
يجب على كل الطالب بغض النظر عن عمرهم أو صفهم الدراسي معرفة محتوى مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية وااللتزام بها وبأي قواعد
سلوك فرضتها المنطقة التعليمية و /أو المدرسة الملتحقين بها ،قدر اإلمكان استنادًا إلى مستوى نموهم العام .ويجب على المعلمين إجراء استعراض دقيق ووافي
لـمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية للطالب األصغر سنًا الملتحقين بمرحلة الروضة حتى الصف الثالث ،والتعليم االستثنائي ،ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية الناطقين بلغات أخرى ،للتأكد من فهمهم لها .توزع مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية على كل المدارس والمراكز .وقبل توزيع
مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية ،يجب مراجعتها مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين قبل بدء المدرسة ووصول الطالب لضمان فهمهم
لها.

ويجب توزيع مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية على الطالب وتعليمها لهم خالل األسبوع األول من الدراسة .إن صفحة توقيع ولي األمر/الوصي
الموقعة الموجودة في الصفحة  1مطلوبة من كل طالب وولي أمر/وصي .وال يتم إعفاء ولي األمر أو الوصي القانوني الذي ال يقر باستالم مدونة قواعد سلوك
الطالب من أي مسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مدونة قواعد سلوك الطالب .ويتم إجراء اختبار إلزامي للطالب بشأن مدونة قواعد سلوك طالب منطقة
 DCSDالتعليمية خالل األسبوعين األولين من الدراسة .ويمكن إجراء هذا االختبار خالل يوم دراسي تقليدي أو إلكترونيًا خالل التدريس االفتراضي .ويتم
تسجيل درجات اختبار الطالب .كما تعقد اجتماعات الفصل خالل األسابيع الثالثة األولى من الدراسة لمناقشة التأديب وتطبيق إجراءاته.
سيتلقى الطالب الذين يدخلون المنطقة التعليمية خالل العام الدراسي مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية وسيُختبرون في محتوياتها.
يجب إعادة تعليم مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية للطالب المعاقبين باإليقاف داخل المدرسة وإعادة اختبارهم فيها .وكما هو الحال في التعليم
األولي ،يجب على المعلمين إجراء استعراض دقيق ووافي لـمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية للطالب األصغر سنًا الملتحقين بمرحلة الروضة
حتى الصف الثالث ،والتعليم االستثنائي ،ومتعلمي اللغة اإلنجليزية الناطقين بلغات أخرى ،للتأكد من فهمهم لها.
يُحث الطالب على أن يطلبوا من هيئة التدريس أو العاملين توضيح أي جزء ال يمكنهم فهمه من مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية.

فرصة تعليمية متكافئة
صا تعليمية متكافئة لكل الطالب بغض النظر عن عرقهم ولونهم ودينهم وأصلهم القومي
توفر منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية فر ً
وجنسهم وإعاقتهم وعمرهم وتوجههم الجنسي وهويتهم الجنسية .وال يجوز خضوع أي طالب للتمييز أو التحرش بسبب عرقه ولونه ودينه وأصله القومي وجنسه
وإعاقته وعمره وتوجهه الجنسي وهويته الجنسية في أي من البرامج التعليمية أو األنشطة أو الممارسات في المنطقة التعليمية ،ويشمل ذلك تنفيذ مدونة قواعد
سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية الراهنة.
وتضع المنطقة التعليمية إجرا ًء يسمح بتقديم الطالب للشكاوي ويمثل هذا اإلجراء وسيلة عاجلة وعادلة ونظامية لحل الشكاوى المتعلقة بالتمييز.

سلطة تأديبية على سلوك الطالب
لدى منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية سلطة تأديبية على الطالب عندما يتعلق األمر بالصالح العام للمنطقة التعليمية .وبنا ًء على ذلك،
يجب تطبيق مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية في األوقات واألماكن التالية:
 في ساحات المدرسة في أي وقت؛
 خارج ساحات المدرسة في موقف الحافالت المدرسية أو في نشاط مدرسي أو مناسبة مدرسية أو حدث مدرسي؛
 عندما يكون الطالب في حافلة مدرسية أو وسيلة نقل ترعاها المنطقة التعليمية
 أثناء مشاركة الطالب في التعليم االفتراضي؛
 عندما يكون الجاني المزعوم أو الضحية المزعومة في طريقه من المدرسة إلى المنزل أو في طريقه من نشاط مدرسي أو مناسبة مدرسية أو حدث
مدرسي.
 عند استخدام موارد التكنولوجيا بالمنطقة التعليمية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المعدات والشبكات واألنظمة األساسية االفتراضية
والبرامج؛
 خارج ساحات المدرسة أثناء مشاركة الطالب أو حضوره إلى األنشطة التي ترعاها المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة ،مثل الرحالت الميدانية أو المؤتمرات
أو األحداث الرياضية ،أو األنشطة التي تقع في اختصاص سلطات المدرسة؛
 خارج ساحات المدرسة أثناء حضور نشاط ترعاه المدرسة أو متعلق بالمدرسة لنظام مدرسي آخر في جورجيا؛
·


خطرا
خارج ساحات المدرسة عندما يؤدي سلوك الطالب إلى توجيه اتهام جنائي له بارتكاب جناية مما يجعل استمرار وجود الطالب في المدرسة
ً
ً
محتمال على األشخاص أو الممتلكات في المدرسة أو يؤدي إلى إثارة الفوضى في العملية التعليمية (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم
(جـ))20-2-751.5؛ أو ينتهك تعريف الدولة للتنمر اإللكتروني (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم .)20-2-751.4
خارج ساحات المدرسة عندما يترك الطالب المدرسة دون إذن من المسؤول المدرسي (غائب دون إجازة).

التحقيق في سوء السلوك
يمكن غالبًا تصحيح سوء السلوك البسيط من خالل منح المعلم أو الموظف تغذية راجعة فورية للطالب .وعندما يتم اإلبالغ عن انتهاك أكثر شدة لقواعد المدرسة
مبررا ،فسوف يوجه الموظفين
أو االشتباه في حدوث انتهاك ،فإن المدير أو من ينوب عنه سيحدد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء التحقيق ،وإذا كان هناك
ً
المناسبين إلجراء تحقيق .ويجب أن يتم التحقيق في الوقت المناسب وأن يتضمن مقابالت مع الجاني (الجناة) المزعوم والضحية (الضحايا) والشهود الذين تم
التعرف عليهم والمعلم (المعلمين) والموظفين وغيرهم ممن قد يكون لديهم معلومات ذات صلة .كما يجب الحصول على أقوال مكتوبة من جميع األفراد الذين
تمت مقابلتهم .ويجب مراجعة تسجيالت المراقبة بالفيديو ،إن وجدت ،وحفظها.

وإذا اعتقد المسؤولون اإلداريون أنه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة استماع قانونية ،فيجب عليهم محاولة الحفاظ على تسجيالت المراقبة بالفيديو التي التقطت أي
سوء سلوك .كما يجب جمع أي أدلة مادية أو كتابية وحفظها .ويجب االستعانة بمستشاري المدرسة واالختصاصيين االجتماعيين بالمدرسة وشرطة المدرسة
نظرا لما يتمتعون به من خبرة على النحو الذي تحدده مالبسات المسألة .كما سيتم إخطار ولي األمر أو الوصي في الوقت المناسب
وموظفي الدعم اآلخرين ً
أثناء التحقيق أو بعده .ومع ذلك ،إذا كان الحادث ينطوي على إصابة أو حالة مشابهة لذلك ،فيجب توفير العناية الطبية المناسبة ويجب إخطار ولي األمر أو
الوصي على الفور .عالوة على ذلك ،إذا كان الحادث ينطوي على تهديد للسالمة أو يستدعي تدخل جهات إنفاذ القانون ،فيجب االتصال بالسلطات المختصة
وسيستمر تحقيق المدرسة إلى أقصى حد ممكن مع تجنب التدخل في أي تحقيق أو احتجاز إلنفاذ القانون.
وسيتم تحديد ما إذا كان الطالب مخالفًا لـمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية أم ال حسب رجحان األدلة فقط .بتعبير آخر ،هل من األرجح صحة
قيام الطالب بمخالفة القاعدة بنا ًء على األدلة؟ وال توجد أي عملية استئناف رسمية بالنسبة لعمليات اإليقاف عن الحضور قصيرة األجل (إيقاف لمدة  10أيام أو
أقل) .إذا لم يوافق أولياء األمر /األوصياء أو الطالب على هذا القرار ،فيمكنهم تقديم التماس لمدير المدرسة .وإذا لم يوافقوا على قرار المدير ،فيمكنهم تقديم
التماس كتابي للمشرف العام اإلقليمي .يرجى الرجوع إلى مخطط إجراءات التأديب في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية لالطالع على ملخص
إجراءات التأديب في المنطقة التعليمية .وإذا تم إجراء إحالة لجلسة االستماع القانونية في المنطقة ،فسيتم منح الطالب الفرصة للمشاركة في جلسة استماع تأديبية
وعملية استئناف ،كما هو موضح هنا.

مؤشر التوقعات السلوكية والعقوبات
المواضيع
العقاقير (مواد غير شرعية /اصطناعية ،والعقاقير المتشابهة أو األدوية الموصوفة
طبيًا)29 ,
الكحول (حيازته و /أو تناوله)29 ,
المضايقة91 ,74 ,73 ,72 ,64 ,35 ,33 ,32 ,
المقالب38 ,
المقامرة41 ,
المواد اإلباحية39 ,
الهاتف الخلوي73 ,53 ,48 ,40 ,34 ,25 ,18 ,17 ,16 ,
أنشطة متعلقة بالعصابات (عنف ،وانتقام ،واستقطاب أعضاء جدد ،والزي ،واألدوات),
38
إيذاء بدني (التسبب في إصابة)32 ,
إيذاء بدني بسيط32 ,
إيذاء بدني شديد (التسبب في إصابة خطيرة أو الموت)33 ,
بطاقات الهوية45 ,
تحرش (قائم على العرق ،أو الهوية اإلثنية ،أو اإلعاقة ،أو التوجه الجنسي ،أو الهوية
الجنسية)91 ,73 ,64 ,35 ,
تحرش جنسي /تعليقات جنسية /خدمات جنسية68 ,64 ,44 ,
تخريب /تدمير الممتلكات (أداء ذلك فعليًا أو الشروع فيه)30 ,
تزييف النقود/حيازة نقود مزيفة ،أو صكوك أو بطاقة مصرفية31 ,
تصرف غير آمن45 ,
تفويت الحصص /مغادرة حرم المدرسة دون تصريح37 ,
تهديدات إرهابية (تهديدات للمدرسة)75 ,38 ,
تهديدات أو الترهيب (للموظفين أو للطالب)73 ,38 ,34 ,33 ,32 ,31 ,
جهاز الكمبيوتر (االستخدام بدون إذن ،واالختراق ،وانتهاك كلمة السر ،وغير ذلك),
43 ,31 ,28 ,26 ,25
حريق (إضرام النار عمدًا ،إشعال الحرائق)30 ,
حيازة العقاقير29 ,
حيازة الممتلكات المسروقة31 ,
رفض اتباع تعليمات المسؤولين اإلداريين /هيئة التدريس /الموظفين36 ,
رمي األشياء48 ,27 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,
سرقة (أداؤها فعليًا أو الشروع في أدائها)73 ,35 ,31 ,
سكاكين /أمواس/مشارط27 ,
سالح ناري (مسدسات ،بنادق ،مسدسات تعمل بضغط الهواء ،مسدسات الرصاص
الصغيرة ،مسدسات مزيفة أو ما يشبهها)28 ,27 ,26 ,
سلوك جنسي غير مالئم68 ,64 ,44 ,
سلوك خارج ساعات المدرسة /بعيدًا عن المدرسة41 ,
سلوك فوضوي (الحديث المستمر ،واللعب الخشن ،وغير ذلك)38 ,37 ,
سوء السلوك في الحافالت/التوقعات/المصفوفة49 ,48 ,47 ,40 ,
ضرب /احتكاك بدني مع الطالب /موظفي المدرسة /الزوار33 ,32 ,
عدم تقبل اإلجراء التأديبي39 ,
عراك/مشاجرة جسدية33 ,32 ,
فترة المراقبة (محليًا وعلى مستوى الوالية)53 ,43 ,42 ,
قواعد الزي المدرسي78 ,45 ,
ماريجوانا30 ,29 ,
مخالفات مكررة42 ,
مواد االستنشاق29 ,
مواد /إيحاءات بذيئة39 ,
نية بيع /توزيع المخدرات29 ,

ابتزاز73 ,34 ,31 ,
إبالغ مزيف عن حالة طارئة (إطالق إنذار الحريق ،تهديد بوجود قنبلة أو االتصال بـ
45 ,38 ,)911
ابينفرين ذاتي الحقن (قلم االبينفرين ذاتي الحقن 30 ,)Pens-Epi
إثارة الشغب أو البلبة38 ,
أجهزة التواصل اإللكترونية (الهواتف الخلوية ،وأجهزة النداء ،وغير ذلك)31 ,
أجهزة التواصل اإللكترونية (الهواتف الخلوية ،واألجهزة الذكية ،وغير ذلك)25 ,
احتكاك جسدي متعمد مع موظفي المدرسة28 ,
احتكاك جسدي متعمد يسبب أذى لموظفي المدرسة28 ,
أدوات متعلقة بالعقاقير المخدرة (األوراق ،واألنابيب ،والمشابك ،والحقائب ،وغير ذلك
من األدوات المتعلقة بالعقاقير المخدرة)30 ,
أدوية30 ,
إرسال رسائل /صور /مقاطع فيديو غير مالئمة (المراسلة الجنسية)70 ,53 ,26 ,
إساءة استخدام المواد الكيميائية30 ,
استخدام اإلنترنت /اإلنترانت (الشبكة الداخلية)70 ,26 ,
استخدام العقاقير /الخضوع لتأثيرها29 ,
استخدام المركبات بتهور43 ,
اشتباك /استفزاز /مشاحنة لفظية35 ,34 ,32 ,
اعتداء (على طالب أو هيئة التدريس أو الموظفين أو الزوار)32 ,
اعتداء شديد (الشروع في إلحاق إصابة بسالح أو التهديد بذلك)33 ,32 ,
األسلحة75 ,48 ,39 ,33 ,29 ,27 ,26 ,25 ,
االضطرابات (في الفصل و /أو المدرسة)38 ,37 ,
االعتداء على المارة33 ,
االقتحام والدخول عنوة43 ,24 ,22 ,
األلفاظ البذيئة و /أو السباب و /أو الكالم الفاحش و /أو اللغة االزدرائية39 ,
األلفاظ البذيئة /الكالم الفاحش39 ,
البصق على اآلخرين39 ,
التبغ (السجائر ،والسيجار ،وتبغ المضغ ،والسجائر اإللكترونية ،والنشوق ،والتبغ،
ومنتجات التدخين اإللكتروني)78 ,25 ,
التخريب61 ,49 ,48 ,30 ,
الترهيب73 ,35 ,34 ,
التزوير43 ,
التسكع في حرم أي مدرسة /الدخول بعد ساعات العمل دون إذن43 ,
التضليل والمغالطة (الغش ،الكذب أو اإلدالء بتصريحات /معلومات غير صحيحة)43 ,
التعدي على ممتلكات الغير43 ,38 ,
التعري الفاضح44 ,
التقاط صور /مقاطع فيديو في المدرسة70 ,53 ,39 ,26 ,
التمرد وعدم إطاعة األوامر (الرد بوقاحة ،االنصراف ،رفض االمتثال لألوامر)36 ,
التنمر92 ,91 ,77 ,75 ,74 ,73 ,72 ,64 ,49 ,35 ,34 ,33 ,
التنمر اإللكتروني/المطاردة اإللكترونية73 ,41 ,34 ,31 ,
الحضور (الغياب المتكرر بعذر /بدون عذر ،برتوكول الحضور ،التأخير بشكل
مستمر)40 ,37 ,36 ,
الدفع بقوة73 ,34 ,32 ,
الركل33 ,32 ,
الركن في الحرم المدرسي (الركن و /أو االنتهاكات المرورية)43 ,
السرقة31 ,
السطو, 31
السلوك الوقح /غير المحترم36 ,
العض32 ,
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DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT
السمات الشخصية المميزة للعام 2023-2022
تفكيرا ناقدًا" صقل الذكاء والشخصية ،هذان هما هدف التعليم الحقيقي - ".مارتن لوثر كينغ االبن.
كثيرا وأن يكون تفكيرك
ً
"وظيفة التعليم أن يجعلك تفكر ً
إعداد الشخصية هو الجهد المكرس لمساعدة األشخاص على فهم القيم األخالقية األساسية واالهتمام بها والتصرف بمقتضاها .وتوفر مبادرة إعداد الشخصية
الهادفة والشاملة عدسة تحول كل جانب من جوانب المدرسة إلى فرصة لتطوير الشخصية.

فوائد إعداد الشخصية:




تعزز تطور الشخصية من خالل استكشاف القضايا األخالقية في المنهج الدراسي
توفر منا ًخا إيجابيًا وأخالقيًا من خالل إشراك الطالب والمعلمين والموظفين وأولياء األمر والمجتمعات
تعلم كيفية حل الصراعات بعدل وإنصاف ،وتجعل المدارس أكثر أمانًا بحيث تخلو من الترهيب والخوف والعنف ،وجعلها أكثر مالئمة للتعلم*

إن السمات الشخصية المميزة ضرورية للطالب لكي يكتسبوا المجد والعظمة! ويجب أن يكون البالغون والطالب ً
مثاال لهذه السمات ويجب عليهم تبينها.

االحترام والمسؤولية والعطف
تشكيل الركائز األساسية للشخصية حسنة الخلق

االحترام
إبداء التقدير للذات واآلخرين وللملكيات

المسؤولية

ً
مسؤوال عن سلوكك
أن تكون

األمانة

أن تكون صادقًا في كالمك وأفعالك

العطف
إبداء قلقك واهتمامك بصحة اآلخرين ورفاهيتهم

العدالة واإلنصاف
انتهاج أسلوب تعامل نزيه وغير منحاز ومنصف مع الجميع

المواطنة

ً
ومسؤوال وعطوفًا على اآلخرين في مجتمعك
أن تكون مشار ًكا واعيًا

الشجاعة

أن تفعل الصواب في وجه الصعوبات وأن تتبع ضميرك ً
بدال من رأي الغالبية

المثابرة
التركيز على المهام وعدم االستسالم .والتحلي بااللتزام والفخر والتفاؤل عند إكمال المهام

األمل
أن تؤمن بنجاحك
*كتيب ودليل معلوماتي عن إعداد الشخصية ،إدارة DPI
https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf
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السمات الشخصية المميزة الموجودة في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية
يدعم هذا الكتيب االعتقاد بأن كل الموظفين والطالب يجب أن يكونوا ً
مثاال يحتذى به في السلوكيات المالئمة والشخصية اإليجابية ويجب عليهم تبني هذه المبادئ
لكي تكون المدارس آمنة ومنظمة .ويجب تعليم قواعد السلوكيات الطالبية المتوقعة ومواءمتها مع السمات الشخصية المميزة التالية.

السمات الشخصية
االحترام /المسؤولية /االهتمام باآلخرين
االحترام /المسؤولية /االهتمام باآلخرين
المسؤولية /العطف /المواطنة
االحترام /المسؤولية /االهتمام باآلخرين
المسؤولية
األمانة /االحترام
االحترام /المسؤولية /االهتمام باآلخرين
االحترام /المسؤولية /االهتمام باآلخرين
المسؤولية /الشجاعة /المثابرة
المسؤولية /الشجاعة /المثابرة
االحترام /المسؤولية /االهتمام باآلخرين
االحترام /المسؤولية /المواطنة
المسؤولية /االحترام /المواطنة
المسؤولية /االحترام /الشجاعة
المسؤولية /االحترام /الشجاعة
المسؤولية /االحترام /االهتمام باآلخرين
المسؤولية /االحترام /المواطنة
المسؤولية
المسؤولية /االحترام /األمل
المسؤولية /االحترام /الشجاعة
المسؤولية /المواطنة
االحترام /المسؤولية /الشجاعة
األمانة /االحترام
المسؤولية /االحترام /االهتمام باآلخرين
المسؤولية
المسؤولية /االحترام /المواطنة
المسؤولية /االحترام /المواطنة

االنتهاكات
االنتهاك رقم :1
االنتهاك رقم :2
االنتهاكين رقم 3أ3 ،ب:
االنتهاكين رقم 4أ4 ،ب:
االنتهاكات رقم 5أ5 ،ب5 ،ج:
االنتهاكات رقم 6أ6 ،ب6 ،ج:
االنتهاكات رقم 7أ7 ،ب7 ،ج،
7د7 ،ه7 ،و7 ،ز:
االنتهاكين رقم 8أ8 ،ب:
االنتهاك رقم :9
االنتهاك رقم :10
االنتهاك رقم :11
االنتهاك رقم :12
االنتهاك رقم :13
االنتهاك رقم :14
االنتهاك رقم :15
االنتهاك رقم :16
االنتهاك رقم :17
االنتهاك رقم :18
االنتهاك رقم 19أ:
االنتهاك رقم 19ب:
االنتهاك رقم :20
االنتهاك رقم :21
االنتهاك رقم :22
االنتهاك رقم :23
االنتهاك رقم :24
االنتهاك رقم :25
االنتهاك رقم :26

التبغ
أجهزة التواصل اإللكترونية
األسلحة
العنف البدني المتعمد
العقاقير /الكحوليات
الممتلكات
التنمر /التحرش /طقوس االنضمام /العراك/
االعتداء /اإليذاء البدني
رفض اتباع التعليمات
الغياب غير المشروع /التهرب
تفويت الحصص
اضطراب الفصل
اضطراب المدرسة
األلفاظ البذيئة /اللغة المبتذلة /الكالم الفاحش
عدم تقبل اإلجراء التأديبي
التأخير المستمر
سوء السلوك داخل الحافالت
سلوك خارج ساعات الدراسة
المقامرة
انتهاكات مكررة
انتهاك فترة المراقبة
ركن المركبات واالنتهاكات المرورية
التسكع /التعدي على ممتلكات الغير
تقديم معلومات خاطئة
سلوك جنسي غير مالئم
انتهاك بطاقة الهوية
انتهاك قواعد زي الطالب
تصرف غير آمن
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األنظمة متعددة المستويات للدعم واالستجابة للتدخل (:)RTI
ماذا سيحدث إذا احتاج الطالب إلى المساعدة في التعلم وفي سلوكه؟
المكون الرئيسي :نظام الوقاية متعدد المستويات

المستوى الثالث :المستوى الثالث
للوقاية  -التدخل المكثف

المستوى األول :المستوى األساسي
للوقاية  -التدريس/المناهج الدراسية
األساسية

الطالب ذوي اإلعاقات ومتعلمو اإلنجليزية والموهوبون

المستوى الثاني :المستوى
الثاني للوقاية  -التدخل

 3%إلى  5%من
الطالب

 15%من الطالب

 80%من الطالب

يتلقى الطالب الخدمات في جميع المستويات ،بناء على احتياجاتهم.

أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSللتعليم العام ،المستويات 3-1
المقدمة
يحتاج الطالب في بعض األحيان للمساعدة في التعلم أو في سلوكهم ،باإلضافة إلى ما يقدمه لهم المعلم بانتظام في فصل التعليم العام .ويشتمل التعليم العام في
والية  Georgiaعلى نظام مكون من ثالث مستويات دعم أكاديمي واجتماعي عاطفي للطالب الذين يواجهون صعوبات في التعلم أو في السلوك .ويصف
المستوى األول الطرق العديدة التي يدعم المعلمون تعلم الطالب وتطورهم من خاللها ،ويشمل الممارسات التعليمية األساسية التي تدعم التعلم المستند إلى
المعايير .أما المستوى الثاني فهو المرحلة التالية المتبعة إذا لم يكن المستوى األول كافيًا ،ويوفر المستوى الثاني دع ًما متوسط الكثافة للنظر في كيفية مساعدة
الطالب على تطوير بعض المهارات المحددة وتنميتها .ويتم العمل بالمستوى الثالث إذا لم يكن المستوى الثاني كافيًا ،ويوفر المستوى الثالث دع ًما مكثفًا منظ ًما
من خالل عمل فريق دعم الطالب ( )SSTالذي يركز على مساعدة الطالب في مهارات محددة .إن فريق دعم الطالب ( )SSTهو مبادرة فيدرالية وحكومية
تم تحديدها في قانون مجلس جورجيا ( )Georgia Board Ruleرقم  .160-4-2-.32يتم توفير أساليب دعم المستوى الثاني والثالث باإلضافة إلى التعليم
األساسي للمستوى األول وأساليب دعمه.
ً
وتدخال في بيئة التعليم العام
صا أو استثنائيًا .وتوفر هذه المستويات وقاية
ال يعني التحاق الطالب بالمستوى الثاني أو الثالث أن لديه إعاقة أو أنه يتلقى تعلي ًما خا ً
وهي ليست الطريقة الوحيدة لدعم تعلم الطالب وسلوكهم .وباإلضافة إلى دعم أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSللتعليم العام ،تقدم مدارس جورجيا
أيضًا خدمات تعليمية متخصصة من خالل البرامج التعليمية .وتتضمن نماذج التقديم خدمات التعليم الخاص و/أو البرمجة للموهوبين و/أو خدمات متعلمي اللغة
ً
مؤهال ،فيمكنه إذًا تلقي الدعم في التعليم أو السلوك من
اإلنجليزية .وتُقدَّم هذه الخدمات للطالب الذين استوفوا معايير األهلية لكل برنامج .وإذا أصبح الطالب
خالل خطة التعليم الفردية ( )IEPأو خطة تجهيزات ( 504راجع الصفحات  88-85لمزيد من المعلومات) .وقد يتلقى الطالب الذين استوفوا معايير األهلية
دع ًما من خطة تجهيزات  504والمستوى الثاني و /أو المستوى الثالث ألنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSفي نفس الوقت .وتُوفر تجهيزات مادة 504
لضمان وصول الطالب إلى المرافق والمناهج والتدريس والتقييمات المدرسية بينما تعلمهم أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSالمهارات األكاديمية و/
أو السلوكية التي تهدف لمساعدتهم على إحراز المزيد من النجاح .وقد يستفيد بعض الطالب من كال األمرين.

أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSبمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ()DCSD
عنصرا ضروريًا في عملية التطوير المستمر للمدارس .وتشتمل أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSعلى التوفيق بين
تعد أنظمة الدعم متعددة المستويات ()MTSS
ً
التقييم المناسبة والتدريس الهادف لجميع الطالب .ويدعم إطار أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSلمنطقة  DCSDالتعليمية كالً من التطوير األكاديمي والسلوكي
والتدريس حتى الوصول لإلتقان وتعظيم نم و كل متعلم والتطوير المستمر للمدارس .ال تعد العمليات التي تشتمل عليها أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSواجبات زائدة
أو إضافية ،بل إنها تمثل طريقة تدريسنا للمتعلمين المتنوعين لتعظيم نمو وتطور كل طالب .كما أن العنصر األساسي في أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSهو المراقبة
المستمرة للبيانات الستجابة الطالب للتدخل ( )RTIإلثراء عملية صنع القرار المتعمد للتخطيط والدعم التعليمي.
إن التدخالت هي نوع من التدريس يستهدف اإليفاء باحتياجات التعلم األكاديمية والسلوكية لدى الطالب .وتعد التدخالت إضافة إلى التدريس الصفي العام .إن أدوات التعلم
المضافة هذه مبحوثة جيدًا وقائمة على األدلة لتقديم استراتيجيات وتقنيات تدريسية محددة .وتزيد كثافة صور دعم التدخل في كل مستوى من إطار أنظمة الدعم متعددة
المستويات ( .)MTSSوصمم اإلطار ليكون مرنًا .فمع تقدم الطالب ،يمكنهم االنتقال إلى صور الدعم األقل كثافة في المستويات األقل أو العودة إلى المستوى األول للتدريس
األساسي .وتتوفر أنواع عديدة من األنشطة واالستراتيجيات التدريسية لتنظيم تقنيات وأدوات التعلم في طبقات لتحسين تعلم الطالب.

المكونات األساسية إلطار أنظمة الدعم متعددة المستويات ()MTSS
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تحديد االحتياجات
التدريس المترابط
اإلمكانيات االحترافية

القيادة الفعالة

التربية
المتكاملة للطفل

تحديد التدخالت

فحص التقدم

استعد للتعلم
استعد للحياة
استعد للقيادة

بيئة التعلم الداعمة

مشاركة األسرة
والمجتمع

تطبيق الخطة



الفحص



مراقبة التقدم



اتخاذ القرارات بنا ًء
على البيانات



نظام الوقاية متعدد
المستويات



البنى التحتية

تنفيذ الخطة

دعم التربية المتكاملة للطفل

تشمل المكونات الرئيسية لعملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIبوالية جورجيا:
.1
.2
.3
.4
.5

نموذج التقديم ذو المستويات الثالث الذي يقدم دع ًما للتعلم مطابقًا الحتياجات الطالب.
التدريس القائم على األدلة الذي هو أساس خطة دروس المعلم داخل الفصل الدراسي.
التدخالت القائمة على األدلة التي تزيد أو تقل من حيث الكثافة إذا أظهرت مراقبة التقدم الحاجة إلى إجراء تغيير.
يحدد استخدام مجموعة متنوعة من بيانات التقييمات (االختبارات) المستمرة الطالب المحتاجين لصور الدعم لإليفاء بالتوقعات األكاديمية و/أو
السلوكية.
يستند تقديم موارد تدخالت التعلم على بيانات اختبارات الطالب ومالحظات الفصل الدراسي.

أولياء األمور :يمكنك المساعدة في عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIمن خالل المشاركة الفعالة في تعليم طفلك
وأن تكون شري ًكا في نجاح التعليم والتعلم في المدرسة .ويمكنك كذلك قراءة معايير التميز بوالية جورجيا ()Georgia Standards of Excellence
الخاصة بالصف الدراسي أو المقرر الدراسي لطفلك من خالل االنتقال إلى الصفحة األصلية  www.GeorgiaStandards.orgالتي تتيح لك أن تسأل عن
الطرق التي يمكنك استخدامها لمساعدة طفلك على تحسين أدائه المدرسي في المنزل ،وأن تراجع وتطرح أسئلة عن تقدم طفلك في التقييمات أثناء اجتماعات
أولياء األمور ،وأن تطلع على عملية التدخل الفصلية في مدرستك أو منطقتك التعليمية ،وإذا كان طفلك مدعو ًما بصورة من صور التدخل ،فيمكنك أن تطلب
تحديثًا للتقدم الذي يحرزه حتى تعلم ما إذا كان هذا التدخل ً
فعاال أم ال.

نهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه ()PBIS
إطارا قائ ًما على األدلة ومستندًا إلى البيانات قد ثبتت فعاليته في تقليل الحوادث التي تستدعي
يُعتبر نهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه ()PBIS
ً
التأديب ،وزيادة اإلحساس باألمان في المدرسة ،ودعم النتائج األكاديمية المحسّنة .وتستخدم مدارس مقاطعة  DeKalbهذا اإلطار لتوجيه النهج العام للتأديب،
ولكن يتطلب التطبي ق القائم على األدلة لهذا اإلطار تدريب المعلمين والموظفين وإنشاء استراتيجيات تنفيذ معينة .وال يزال تنفيذ نهج تدخالت السلوك اإليجابي
وأساليب دعمه ( )PBISفي مدارس مقاطعة  DeKalbجاريًا .وتُنفذ حاليًا أكثر من  44مدرسة في مقاطعة  ،DeKalbباإلضافة إلى  1.400مدرسة في
والية  ،Georgiaو  27.000مدرسة على مستوى الدولة نهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه ( )PBISمما يوفر ساعات تعليمية ال عد لها كانت
ستضيع في التأديب .ويكمن أساس عمل نهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه ( )PBISفي أن التدريس المستمر ،المقترن باالعتراف بالسلوك اإليجابي
زاخرا باإلنتاجية والسالمة والتعلم .وتطبق المدارس التي تتبنى نهج
للطالب أو تقديم تغذية راجعة عليه ،سيقلل من التأديب غير الضروري وسيعزز منا ًخا
ً
تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه ( )PBISنه ًجا متعدد المستويات للوقاية ،يستخدم البيانات التأديبية ومبادئ تحليل السلوك إلنشاء تدخالت ودعم محدد
الهدف وفردي على مستوى المدرسة وذلك لتحسين مناخ المدرسة لكل الطالب( .مركز المساعدة التقنية لمكتب برامج التعليم الخاص ( )OSEPفي تدخالت
السلوك اإليجابي ودعمه)2009 ،
يتم توفير الدعم السلوكي لجميع الطالب على مستوى المدرسة .ويقدم نظام الدعم هذا لجميع الطالب تعليمات المهارات االجتماعية ،والتأديب اإليجابي واالستباقي،
وتوقعات السلوك االجتماعي ،واإلشراف والمراقبة النشطين ،واالعتراف اإليجابي ،والتأديب العادل والتصحيحي ،وتدريب أولياء األمور وتعاونهم .وقد أفاد
أولياء األمور أن مخاوفهم الرئيسية من المدرسة تتعلق بسالمة أطفالهم ( Neilsen Gattiو Stansberry-Brusnahanو .)2007 ،Nelsonفالسلوكيات
ً
حواجزا أمام التدريس والتعلم.
الصعبة في المدارس التي تتراوح من السلوكيات الفوضوية في الفصل إلى العنف الجسدي هي مخاوف تتعلق بالسالمة وتمثل
ويقلق هذا األمر المعلمين وأولياء األمور على حد سواء .وبدالً من االعتماد على مجموعة مختلطة من الحلول قصيرة المدى للطالب وللمواقف الفردية ،يجب
على المدارس التركيز على إيجاد طرق استباقية لتحديد وتعليم والحفاظ على سلوكيات الطالب المناسبة في جميع البيئات المدرسية بما في ذلك الفصول الدراسية
وحجرة الغداء والمراحيض والملعب .فمساعدة المدارس على تصميم بيئات فعالة من شأنها زيادة التدريس والتعلم لجميع الطالب هي الهدف األساسي لنهج
تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه (( .)PBISوزارة التعليم في جورجيا ،نهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه لوالية جورجيا ))(GaPBIS
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تشمل العناصر العشرة المهمة للمستوى األول لنهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه ( )PBISالقائم على مستوى المدرسة :فريق نهج تدخالت السلوك
اإليجابي وأساليب دعمه ( )PBISوالمدير ،والتوقعات والقواعد الواضحة ،وتعليم السلوك ،وإدخال البيانات وتحليلها ،واالعتراف (التغذية الراجعة) ،وعملية
التأديب الفعالة ،والفصل ،والتقييم.
الكفاءة االجتماعية واإلنجاز األكاديمي
النتائج
البيانات

الممارسات
دعم سلوك الطالب

دعم اتخاذ القرار
األنظمة

دعم سلوك الموظفين

(وزارة التعليم في جورجيا ،نهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه لوالية جورجيا ))(GaPBIS

الممارسات التصالحية
باإلضافة إلى إطار عمل نهج تدخالت السلوك اإليجابي وأساليب دعمه ) ،(PBISتستخدم منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية أدوات
مبتكرة تهدف لتحسين المناخ والثقافة عند تضرر مجتمع المدرسة بانتهاك أحد الطالب لقواعد مدونة سلوك الطالب منطقة  DCSDالتعليمية والتي تسمى
الممارسات التصالحية .وتهدف الممارسات التصالحية إلى تطوير المجتمع وإدارة النزاع والتوتر من خالل إصالح الضرر وبناء العالقات بدالً من مجرد معاقبة
الفاعل.
ويساعد استخدام الممارسات التصالحية على:







تقليل الجريمة والعنف والتنمر
تحسين السلوك البشري
تقوية المجتمع المدني
توفير قيادة فعالة
إعادة إنشاء العالقات
إصالح الضرر
الشكل األول ما هي الممارسات التصالحية؟

بناء عالقات صحية بين
المعلمين والطالب

معالجة احتياجات المجتمع
المدرسي ومناقشتها

الممارسات التصالحية
حل النزاع ،وتحميل األفراد
والمجموعات المسؤولية

تقليل السلوك الضار ومنعه
وتحسينه

إصالح الضرر وإعادة إنشاء
العالقات اإليجابية

هذه المعلومات مستمدة من االتحاد األمريكي للمعلمين (.)The American Federation of Teachers
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources

تعزز الممارسات التصالحية الحوار بين الذين تعرضوا لألذى وأولئك الذين ألحقوا بهم األذى .ويمنح هذا الحوار الضحية ومرتكب الجرم فرصة لمناقشة كيفية
تضررهم بهذا االنتهاك ولكي يقرروا ما سيفعلونه إلصالح الضرر والعالقة بينهما .وهذه األداة هي أداة مراعية للضحايا حيث تشجع الضحايا على أداء دور
فعال في معالجة االنتهاك .ويتم تشجيع مرتكبي الجرائم على تحمل مسؤولية تصرفاتهم ،وإصالح الضرر الذي تسببوا به من خالل االعتذار أو إرجاع الممتلكات
المسروقة أو الخدمة المجتمعية أو رد الحقوق .وهذا قد يتسبب في حصول الضحية على أكبر قدر من الرضا وفي تحمل المخطئ أكبر قدر من المسؤولية .إن
الممارسات التصالحية غير مناسبة في المواقف التي تنطوي على تنمر أو تحرش أو طقوس انضمام أو تمييز.
يتم التخطيط لالجتماع التصالحي بحذر وعناية لضمان إعداد الضحايا ومرتكبي الجرم إعدادًا مالئ ًما لهذا األمر ،ولمنع أي ضرر إضافي قد ينتج جراء هذه
المواجهة بينهما .وفي أثناء االجتماع التصالحي ،يتطوع الضحايا ومرتكبو الجرم ،وعائلة وأصدقاء كال الطرفين ،والموظفون ،ومتطوعون آخرون من المجتمع
للمشاركة في اجتماع منظم وذو نص مكتوب معد مسبقًا لتناول االنتهاك والعقوبات ورد الحقوق .وينظم منسق االجتماع هذا االجتماع ،ويقرأ النص المكتوب
المعد مسبقًا ،ويحافظ على تركيز الحضور ،ولكنه ال يشارك عن عمد بشكل فعال في صياغة نتيجة االجتماع .ويهدف االجتماع إلى وصول المشاركين إلى اتفاق
مقبول مشترك يعالج الضرر الذي تسبب به مرتكب الجرم ،كما أنه يهدف للوصول إلى التعويضات الضرورية.
 http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php Wachtel, Ted.المعهد الدولي للممارسات التصالحية )International Institute
 .)for Restorative Practicesتم االسترداد بتاريخ  11يوليو .2012
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استراتيجيات سلوكية ،وخيارات تأديبية ،وعقوبات
ً
مسؤوال في مجتمع المدرسة.
تم تصميم التأديب التدريجي لتدريس السوك الحسن وتقويته ،ولتصحيح سوء سلوك الطالب ،ولتشجيع الطالب على أن يكون مواطنًا
ويجب أن يعزز التأديب التدريجي السلوك اإليجابي للطالب إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وعادلة للسلوك غير المقبول؛ وأن يذكر ما هو غير مقبول .وتتم
إدارة اإلجراءات التأديبية بما يتناسب مع خطورة السلوك غير المقبول ،وتأثيره على البيئة المدرسية ،وعمر الطالب ،وصفه الدراسي ،والسياق والقصد الظاهر،
وتاريخ التأديب السابق للطالب ،وعوامل أخرى ذات صلة .وسيتم اتباع جميع اإلجراءات القانونية الواجبة التي ينص عليها القانون الفيدرالي وقانون الوالية
خالل عملية التأديب التدريجي.
يجب أن تراعي عملية التأديب المدرسية عمليات الدعم على نحو مالئم لمساعدة الطالب على حل هذه المشاكل .وقد تشمل هذه الموارد على سبيل المثال ال
الحصر :فريق دعم الطالب ،وأساليب دعم السلوك اإليجابي ،والتشاور مع مستشار المدرسة ،وإشراك االختصاصي االجتماعي بالمدرسة ،وتقارير ضابط األمن
والسالمة بالمدرسة ،والسلوك ،وعقود أو خطط الحضور والعقود أو الخطط األكاديمية ،ووساطة األقران ،وبرامج الوقاية .وتتراوح المخالفات بين سبع ()7
مستويات للسلوكيات غير المقبولة .ولكل مخالفة تدخالت معينة باإلضافة إلى نطاق كبير من العقوبات تشمل اإليقاف والفصل إذا اقتضى المستوى ذلك.

ويُتبع كل انتهاك في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية بمربع مشابه للمربع الموجود أدناه .ويرد ذكر أقصى وأقل عقوبات لكل انتهاك .ويجب
أن تُجرى أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSقبل فصل طالب مرحلة الروضة حتى الصف الثالث أو إيقافه ألكثر من  5أيام متتالية أو متراكمة ،ما لم
يكن في حيازة الطالب سالح أو عقاقير أو أي أداة خطرة أخرى أو إذا كان سلوك الطالب يهدد سالمة الطالب اآلخرين أو موظفي المدرسة .ويجب تطبيق
إجراءات طالب التعليم االستثنائي O.C.G.A.( .فقرة رفم  )20-2-740وباإلضافة إلى التأديب ،فقد يتم اإلبالغ عن السلوكيات إلى هيئة إنفاذ القانون وفقًا
لتقدير المنطقة التعليمية وحسبما يطالب به القانون بما في ذلك قانون  O.C.G.A.فقرة رقم  20-2-1184و  .19-7-5وقد تؤدي المخالفات الكبيرة والتي
تشمل على سبيل المثال ال الحصر مخالفات المخدرات واألسلحة إلى إدراج المدراس كمدرسة غير آمنة وفقًا لنصوص قاعدة مجلس الوالية رقم
.160-4-8-.16

مصفوفات المستويات والعقوبات
يجب استخدام االستراتيجيات التي يختارها المعلمون لسلوكيات الطالب البسيطة غير المناسبة للظرف .وتتضمن سلوكيات المستوى األول
سلوكيات قد يُسمح بها في بعض الظروف (مثل اللعب باأللعاب) ولكنها غير مالئمة في الظرف الحالي .ويجب على المعلم أن يضمن
ً
وتعزيزا إيجابيًا قبل معالجة السلوك المتكرر
استيعاب الطالب أن مثل هذه السلوكيات غير مالئمة ويجب عليه تقديم تغذية راجعة إيجابية
باعتباره سوء سلوك محتمل .ويجب أن يحتفظ المعلمون بسجل مكتوب لالنتهاك واالستراتيجيات المستخدمة لمعالجة السلوك .وإذا أثر انتهاك
كبيرا ،فقد يرتفع إلى مستوى أعلى بعد العمل باالستراتيجيات التي يختارها المعلم.
متكررا أو
تأثيرا
المستوى األول على البيئة التعليمية
ً
ً
ً
وسيتم توفير االستراتيجيات الالزمة والتدخالت السلوكية اإليجابية ودعمها من خالل عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة
المستويات ( )MTSS-RTIفي المستوى ( 1في الصفحتين .)15-14

أمثلة على السلوكيات التي قد تؤثر على الطالب فقط

المستوى 1

















الصياح في الفصل
ضوضاء غير الئقة
مضغ العلكة
النقر باألقالم الرصاص
الكتابة على الجسم
الكتابة على المكتب
عدم الجلوس على المقعد
عدم االستعداد للحصة
سلوكيات خارج المهام
الرسم ً
بدال من العمل
التأخر عن الحصة
نقد المعلم مباشرةً
التذمر
ارتداء قبعة في المدرسة ،أو انحراف طفيف عن قواعد الزي
تناول الطعام حينما ال يكون ذلك مسمو ًحا

استراتيجيات إلدارة السلوكيات :االجتماع مع الطالب وأفراد آخرين حسب الحاجة ،وبناء العالقات التي تدعم اإلنجاز األكاديمي ،ومناقشة
التوقعات ،ومراجعة إجراءات وتوقعات الفصول ،واالتصال بالعين ،واالقتراب ،ومستويات اإلشراف العليا ،والتحذير الشفهي ،والتدريس
المسبق للتوقعات.
يمكن أن تشمل الخيارات التأديبية ما يلي :وقت مستقطع في حجرة ،وخلوة لفترة في حجرة الرفقاء ،وخسارة االمتيازات ،وورقة التفكير،
وتغيير المقعد ،واالت صال بولي األمر ،وتعزيز السلوكيات المالئمة ،واستراتيجيات تهدئة الوضع،
وإعادة توجيه السلوك .ويجب تطبيق إجراءات طالب التعليم االستثنائي .ويُرجى من الطالب أصحاب خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة
 ،504مراجعة الصفحات .91-87
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تشمل انتهاكات المستوى  2المخالفات التي تكون أكثر خطورة بطبيعتها من المستوى  1وتؤثر على التدريس في الفصل و/أو العمل المنتظم
لبيئة التعلم أو النقل المدرسي أو ألي نشاط ترعاه المدرسة .وتشمل هذه االنتهاكات سوء السلوك البسيط وسوء السلوك الموجه ضد
األشخاص أو المم تلكات ولكنه ال يعرض صحة اآلخرين وسالمتهم ورفاهيتهم للخطر .وسيتم توفير وتوثيق االستراتيجيات الالزمة والتدخالت
السلوكية اإليجابية ودعمها خالل االستجابة لعملية التدخل في المستوى  . 1وقد تؤدي بعض انتهاكات المستوى  2إلى دعم تدخل المستوى
 2أو المستوى  3في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب أو اآلخرين (الصفحتان  .)15-14ويجوز رفع انتهاكات معينة من المستوى
 2إلى انتهاكات المستوى  3أو أعلى بنا ًء على خطورة أو سياق سوء السلوك إذا كان هذا السلوك يهدد صحة اآلخرين أو سالمتهم أو رفاهيتهم.

أمثلة على السلوكيات التي تؤثر على تعلم اآلخرين:

المستوى 2


















اللمس
الوخز
الوقوف على األثاث
التحدث المستمر
عدم الجلوس على المقعد والتأثير على تعلم اآلخرين
سلوكيات غير الئقة أثناء الجلوس على المقعد
عدم اتباع التعليمات باستمرار
استخدام األجهزة اإللكترونية دون إذن مثل الهواتف الخلوية وأجهزة اآلي بود على سبيل المثال ال الحصر
الهروب وترك الفصل
رمي األشياء في الفصل
لغة غير محترمة عند التحدث مع الكبار
الصراخ في وجه المعلم
تحريك األثاث أو ركله بطريقة ساخطة أو في نوبة غضب
سوء سلوك داخل الحافلة
المقامرة
كبيرا على السالمة أو احترام الذات أو اآلخرين
تأثيرا
انتهاك قواعد الزي مما يؤثر
ً
ً

استراتيجيات إلدارة السلوكيات :بناء العالقات التي تدعم اإلنجاز األكاديمي ،ومناقشة التوقعات ،ومراجعة إجراءات وتوقعات الفصول،
واالتصال بالعين ،واالقتراب ،ومستويات اإلشراف العليا ،والتحذير الشفهي ،والتدريس المسبق للتوقعات ،والمراقبة ،والتشاور مع فرق
الصف الدراسي أو مستشار المدرسة أو االختصاصي النفسي للمدرسة للحصول على أفكار إدارية سلوكية فصلية أو فردية ،والممارسات
التصالحية ،وتدريس السلوكيات التي تخدم المجتمع ،واستخدام مكان آمن للطالب لالنعزال فيه لمساعدتهم على التنظيم الذاتي.
يمكن أن تشمل الخيارات التأديبية ما يلي :وقت مستقطع في حجرة ،وخلوة لفترة في حجرة الرفقاء ،وخسارة االمتيازات ،وورقة التفكير،
وتغيير المقعد ،واجتماع أولياء األمور ،وتعزيز السلوكيات المالئمة ،واستراتيجيات تهدئة الوضع ،والعقد السلوكي ،واإليقاف داخل المدرسة،
والعدالة التصالحية ،وحل المشكالت مع فريق صفك الدراسي .ويجب أن ت ُستخدم االستراتيجيات التصحيحية إلدارة السلوكيات اإلضافية مع
وجود دعم من الطالب أو ولي األمر أو المعلم أو أي دعم داخلي آخر .ويجب تطبيق إجراءات طالب التعليم االستثنائي .ويُرجى من الطالب
أصحاب خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة  ،504مراجعة الصفحات .91-87
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تشمل انتهاكات المستوى  3المخالفات التي تكون أكثر خطورة بطبيعتها من المستوى  2وتؤثر على العمل المنتظم لبيئة التعلم أو النقل
المدرسي أو النشاط الذي ترعاه المدرسة .وتشمل هذه االنتهاكات األفعال المتكررة أو غير المرتبطة أو سوء التصرف وسوء السلوك
الموجه ضد األشخاص أو الممتلكات وقد يعيق التعلم أو يعرض صحة اآلخرين أو سالمتهم أو رفاهيتهم للخطر .وسيتم توفير وتوثيق
االستراتيجيات الالزمة والتدخالت السلوكية اإليجابية ودعمها من خالل عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات
( )MTSS-RTIفي المستوى  .1ويجوز رفع بعض مخالفات المستوى  3إلى المستوى  2من إطار عملية االستجابة للتدخل الخاصة
بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIبشرط أن يتم استكمال دعم المستوى  1وتوثيقه بدقة .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز رفع
مخالفات معينة من المستوى  3إلى المستوى  2أو المستوى  3لدعم التدخل في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب أو اآلخرين
(الصفحتان  .)15-14وإذا تراكم لدى الطالب  4-2حاالت إيقاف عن الحضور خارج المدرسة أو تراكم  5أيام أو أكثر من أيام إيقاف عن
الحضور إلى المدرسة ،فسيجب إنشاء خطة دعم سلوك من المستوى  2وتنفيذها وتوثيقها بدقة .وإذا قام الطالب بتجميع  5حاالت إيقاف أو
أكثر ،فسيجب إنشاء خطة المستوى  3وتنفيذها وتوثيقها بدقة .كما يجوز رفع انتهاكات معينة من المستوى  3إلى المستوى  4أو أعلى بنا ًء
على شدة سوء السلوك أو سياقه إذا كان يثير الفوضى بشكل خطير في بيئة المدرسة ،أو يمثل تهديدات للصحة أو السالمة أو الممتلكات.

أمثلة على السلوكيات التي تؤثر على البيئة النظامية:

المستوى 3





















كبيرا من وقت المعلم أو تنتقص من تعلم الطالب.
أي سلوكيات من المستوى  1أو  2تأخذ جز ًءا
ً
الرد بوقاحة على أحد البالغين
رمي األشياء في الفصل على اآلخرين
الكذب
الغش
التزوير
العراك (إيذاء بدني بسيط)
لغة غير الئقة
الدفع
اضطراب المدرسة
التنمر أو التحرش أو طقوس االنضمام
عدم احترام األقران /البالغين
ترك الحجرة دون إذن
الطرق على النافذة
تخريب ممتلكات المدرسة
استخدام األجهزة اإللكترونية دون إذن مثل الهواتف الخلوية وأجهزة اآلي بود على سبيل المثال ال الحصر
سلوك خارج ساعات الدراسة أو بعيدًا عن المدرسة
تصرف غير آمن
كبيرا على السالمة أو احترام الذات أو اآلخرين
تأثيرا
انتهاك قواعد الزي مما يؤثر
ً
ً

استراتيجيات إلدارة السلوكيات :العقد السلوكي ،واالحتجاز ،والتدخل داخل المدرسة ،والوساطة ،والمراقبة ،وخطاب تأديب تحذيري ألولياء
األمر ،وعملية اإلحالة ،والممارسات التصالحية ،ومرافقة ولي األمر ،والتثقيف بشأن إساءة استخدام المواد المخدرة ،والتعلم عن العنف.
يمكن أن تشمل الخيارات التأديبية ما يلي :اإليقاف داخل المدرسة لمدة  3-1أيام مع نموذج التعلم .ويجب تطبيق إجراءات طالب التعليم
االستثنائي .ويُرجى من الطالب أصحاب خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة  ،504مراجعة الصفحات .91-87
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تشمل انتهاكات المستوى  4المخالفات ،وهي أفعال خطيرة لسوء السلوك تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،سوء السلوك المتكرر المتشابه
في طبيعته ،والسلوك الذي يؤدي إلى فوضى خطيرة في البيئة المدرسية ،والسلوك الذي يمثل تهديدات للصحة أو السالمة أو الممتلكات.
وسيتم توفير وتوثيق التدخالت الالزمة والتدخالت السلوكية اإليجابية ودعمها من خالل عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة
المستويات ( .)MTSS-RTIويجوز رفع مخالفات معينة من المستوى  4إلى المستوى  2أو المستوى  3من إطار االستجابة للتدخل
الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIبشرط أن يتم استكمال دعم المستوى  1وتوثيقه بدقة .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز
رفع مخالفات معينة من المستوى  4إلى المستوى  2أو المستوى  3لدعم التدخل في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب أو اآلخرين
(الصفحتان  .)15-14وإذا تراكم لدى الطالب  4-2حاالت إيقاف عن الحضور خارج المدرسة أو تراكم  5أيام أو أكثر من أيام إيقاف عن
الحضور إلى المدرسة ،فسيجب إنشاء خطة دعم سلوك من المستوى  2وتنفيذها وتوثيقها بدقة .وإذا قام الطالب بتجميع  5حاالت إيقاف أو
أكثر ،فسيجب إنشاء خطة المستوى  3وتنفيذها وتوثيقها بدقة (الصفحتان  .)15-14ويجوز رفع انتهاكات معينة من المستوى  4إلى المستوى
 5أو أعلى بنا ًء على خطورة سوء السلوك أو سياقه.

أمثلة على السلوكيات التي تؤثر على البيئة النظامية:

المستوى 4




















كبيرا من وقت المعلم أو تنتقص من تعلم الطالب.
أي سلوكيات من المستوى  1أو  2أو  3تأخذ جز ًءا
ً
الرد بوقاحة على أحد البالغين
رمي األشياء في الفصل على اآلخرين
الكذب
الغش
التزوير
العراك (إيذاء بدني بسيط)
لغة غير الئقة
اضطراب المدرسة
التنمر أو التحرش أو طقوس االنضمام
عدم احترام األقران /البالغين
ترك الحجرة دون إذن
الطرق على النافذة
تخريب ممتلكات المدرسة
استخدام األجهزة اإللكترونية دون إذن مثل الهواتف الخلوية وأجهزة اآلي بود على سبيل المثال ال الحصر
سلوك خارج ساعات الدراسة أو بعيدًا عن المدرسة
تصرف غير آمن
كبيرا على السالمة أو احترام الذات أو اآلخرين
تأثيرا
انتهاك قواعد الزي مما يؤثر
ً
ً

يمكن أن تشمل الخيارات التأديبية ما يلي :العقد السلوكي محدد الهدف .العقوبات :إيقاف خارج المدرسة لمدة  5-1أيام .ويجب تطبيق
إجراءات طالب التعليم االستثنائي .ويُرجى من الطالب أصحاب خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة  ،504مراجعة الصفحات .91-87
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تشمل انتهاكات المستوى  5المخالفات التي تكون عبارة عن أفعال خطيرة لسوء السلوك تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،سوء السلوك
المتكرر المتشابه في طبيعته ،والسلوك الذي يؤدي إلى فوضى خطيرة في البيئة المدرسية ،والسلوك الذي يمثل تهديدات للصحة أو السالمة أو
الممتلكات .وسيتم إلحاق الطالب بعقد مراقبة إلزامي قد يؤدي إلى الفصل إذا ُوجد الطالب مخالفًا للعقد .وسيتم توفير وتوثيق التدخالت الالزمة
والتدخالت السلوكية اإليجابية ودعمها من خالل عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( .)MTSS-RTIويجوز
رفع مخالفات معينة من المستوى  5إلى المستوى  2أو المستوى  3من إطار االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات
( )MTSS-RTIبشرط أن يتم استكمال دعم المستوى  1وتوثيقه بدقة .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز رفع مخالفات معينة من المستوى  5إلى
المستوى  2أو المستوى  3لدعم التدخل في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب أو اآلخرين (الصفحتان  .)15-14وإذا تراكم لدى
الطالب  4-2حاالت إيقاف عن الحضور خارج المدرسة أو تراكم  5أيام أو أكثر من أيام إيقاف عن الحضور إلى المدرسة ،فسيجب إنشاء
خطة دعم سلوك من المستوى  2وتنفيذها وتوثيقها بدقة .وإذا قام الطالب بتجميع  5حاالت إيقاف أو أكثر ،فسيجب إنشاء خطة المستوى 3
وتنفيذها وتوثيقها بدقة .ويجوز رفع انتهاكات معينة من المستوى  5إلى المستوى  6أو أعلى بنا ًء على خطورة سوء السلوك أو سياقه.

أمثلة على السلوكيات المؤذية وغير القانونية:

المستوى 5

ضررا أو أذى
 التصرفات التي تسبب
ً
 عنف متعمد أو غير متعمد ضد موظفي المدرسة
 السرقة
 العراك (إيذاء بدني بسيط)
 مجموعة األسئلة
 العقاقير
 األسلحة
 اضطراب المدرسة
 العض
 التنمر أو التحرش أو طقوس االنضمام
 رمي األثاث أو أشياء أخرى
 السرقة
 التهديد بإلحاق ضرر بأحد األشخاص أو بالممتلكات
 التحرش الجنسي
 السلوكيات الجنسية
 الكحوليات
يجب أن تشمل الخيارات التأديبية ما يلي :المراجعة المدرسية لإلستراتيجيات والتدخالت المطبقة السابقة؛ المشاركة في برنامج GRIP
(التطور المسؤول لرفع اإلمكانات).
العقوبات :اإليقاف لمدة  10-6أيام مع عقد مراقبة .ويجب تطبيق إجراءات طالب التعليم االستثنائي .ويُرجى من الطالب أصحاب خطة التعليم
الفردي ( )IEPأو خطة  ،504مراجعة الصفحات .91-87
تتضمن انتهاكات المستوى  6المخالفات ذات الطبيعة الجسيمة والمشددة بحيث يتم إخراج الطالب من الفصل وسيخضع إليقاف إلزامي مدته
 10أيام يخضع له الطالب وجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية قد ينتج عنها عواقب إضافية ،لتشمل ،على سبيل المثال ال الحصر،
اإليقاف اإلضافي أو اإليقاف داخل المدرسة أو وضع القيود االجتماعية أو أداء خدمة مجتمعية وتعيينه لبرنامج محدد أو مدرسة بديلة .قد تقوم
إدارة السالمة العامة واالختصاصي االجتماعي والوكاالت الخارجية األخرى المعنية بإنفاذ القانون أو غيرها من الوكاالت بالتحقيق في انتهاكات
المستوى  6وقد تؤدي تحقيقات إنفاذ القانون المستقلة إلى بدء إجراءات جنائية أو إجراءات خاصة باألحداث من قِبل هذه الوكاالت
الخارجية ضد الطالب المتهم بانتهاك المستوى  .6ويجوز رفع انتهاكات معينة من المستوى  6إلى المستوى  7أو أعلى بنا ًء على خطورة
سوء السلوك أو سياقه .ويجب التصدي لمخالفات المستوى  6بدعم تدخل المستوى  3من خالل إطار عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة
الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIعند عودة الطالب من اإليقاف .و في اجتماع إعادة القيد ،يجب إنشاء خطة تدخل سلوك من المستوى
 .3كما يجب بعد ذلك تنفيذ الخطة وتوثيقها بدقة (الصفحتان .)15-14

أمثلة على السلوكيات المؤذية وغير القانونية:

المستوى 6




















ضررا أو أذى
التصرفات التي تسبب
ً
عنف متعمد أو غير متعمد ضد موظفي المدرسة
السرقة
العراك (إيذاء بدني بسيط)
مجموعة األسئلة
اعتداء شديد
إيذاء بدني شديد
إيذاء المارة بدنيًا
العقاقير
األسلحة
اضطراب المدرسة
العض
التنمر أو التحرش أو طقوس االنضمام
رمي األثاث أو أشياء أخرى
التهديد بإلحاق ضرر بأحد األشخاص أو بالممتلكات
التحرش الجنسي
السلوكيات الجنسية
الكحوليات
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العقوبات :إيقاف طويل األمد .ويجب تطبيق إجراءات طالب التعليم االستثنائي .ويُرجى من الطالب أصحاب خطة التعليم الفردي ( )IEPأو
خطة  ،504مراجعة الصفحات .91-87
تتضمن انتهاكات المستوى  7المخالفات ذات الطبيعة الجسيمة والمشددة بحيث يتم إخراج الطالب من الفصل وسيخضع إليقاف إلزامي مدته
 10أيام يخضع له الطالب وجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية قد ينتج عنها عواقب إضافية ،لتشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،الفصل
أو اإل يقاف اإلضافي أو اإليقاف داخل المدرسة أو وضع القيود االجتماعية أو أداء خدمة مجتمعية وتعيينه لبرنامج محدد أو مدرسة بديلة
واالستمرار بعد الفصل الدراسي الحالي .ويجوز استبعاد الطالب من جميع وحدات المنطقة لفترة زمنية محددة من خالل الفصل الدائم إن أمكن.
ويجوز أن تقوم إدارة السالمة العامة واالختصاصي االجتماعي والوكاالت الخارجية األخرى المعنية بإنفاذ القانون أو غيرها من الوكاالت
بالتحقيق في انتهاكات المستوى  ،7وقد تؤدي تحقيقات إنفاذ القانون المستقلة إلى بدء إجراءات جنائية أو إجراءات خاصة باألحداث
من قِبل هذه الوكاالت الخارجية ضد الطالب المتهم بانتهاك المستوى  .7ويجب التصدي لمخالفات المستوى  7بدعم تدخل المستوى  3من
خالل إطار عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIعند عودة الطالب من اإليقاف .وفي اجتماع
إعادة القيد ،يجب إنشاء خطة تدخل سلوك من المستوى  .3كما يجب بعد ذلك تنفيذ الخطة وتوثيقها بدقة (الصفحتان .)15-14

أمثلة على السلوكيات المؤذية وغير القانونية:

المستوى 7




















ضررا أو أذى
التصرفات التي تسبب
ً
عنف متعمد أو غير متعمد ضد موظفي المدرسة
السرقة
العراك (إيذاء بدني بسيط)
مجموعة األسئلة
اعتداء شديد
إيذاء بدني شديد
إيذاء المارة بدنيًا
العقاقير
األسلحة
اضطراب المدرسة
العض
التنمر أو التحرش أو طقوس االنضمام
رمي األثاث أو أشياء أخرى
التهديد بإلحاق ضرر بأحد األشخاص أو بالممتلكات
التحرش الجنسي
السلوكيات الجنسية
الكحوليات

العقوبات :الفصل .ويجب تطبيق إجراءات طالب التعليم االستثنائي .ويُرجى من الطالب أصحاب خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة ،504
مراجعة الصفحات .91-87
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مصفوفة االبتدائية
المخالفة /االنتهاك

مستوى العقوبات
1

2

3

4

5

6

التقرير

المسؤول المدرسي
الذي يمكن االتصال به

7

 -1التبغ ومنتجات التبغ األخرى
-2أجهزة التواصل اإللكترونية
3أ -األسلحة

إبالغ الشرطة

3ب -األسلحة
ضررا
4أ -عنف جسدي متعمد لم يسبب
ً

اإلبالغ عن الحادثة

ضررا
4ب -عنف جسدي متعمد سبب
ً
اتصل بإدارة عالقات الطالب قبل تقديم التهمة
5أ -نية /محاولة /بيع /توزيع

اإلبالغ عن الحادثة

5ب -حيازة /استخدام /تحت التأثير -مخالفة أولى
5ب -حيازة /استخدام /تحت التأثير -مخالفة ثانية ومخالفات
الحقة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
إدارة عالقات الطالب /ضابط
األمن والسالمة بالمدرسة
إدارة عالقات الطالب /ضابط
األمن والسالمة بالمدرسة

إبالغ الشرطة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

إبالغ الشرطة
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
إبالغ الشرطة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

5ج -حيازة و/أو توزيع األدوات ذات الصلة بالعقاقير
المخدرة -مخالفة أولى

إبالغ الشرطة
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

5ج -حيازة و/أو توزيع األدوات ذات الصلة بالعقاقير
المخدرة -مخالفة ثانية ومخالفات الحقة

إبالغ الشرطة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

6أ -تدمير المدرسة أو ملكية عامة أو خاصة أو إتالفها أو
تخريبها أو إضرام النار بها ،القيام بذلك فعليًا أو الشروع في
ذلك أو التهديد بذلك
سرقة أو السطو أو االبتزاز أو حيازة ممتلكات مسروقة ،القيام
بذلك فعليًا أو الشروع في ذلك أو التهديد بذلك
6ج -الكتب المدرسية ،مواد مركز الوسائط ،معدات /استخدام
الكمبيوتر
7أ -االعتداء

اإلبالغ عن الحادثة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

اإلبالغ عن الحادثة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

اإلبالغ عن الحادثة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة عند الحاجة

7ب -إيذاء بدني بسيط /عراك /ضربة
7ج -اإليذاء البدني
7د -اعتداء شديد
 7ه -إيذاء بدني شديد
7و -اإليذاء البدني للمارة
7ز -التنمر /طقوس االنضمام /التحرش

برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن الحادثة برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن الحادثة برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن الحادثة برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانات ()GRIP
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن التنمر /برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانيات ()GRIP

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة /إدارة عالقات
الطالب

8أ -سلوك وقح أو غير محترم
8ب-رفض اتباع التعليمات
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مصفوفة االبتدائية

مستوى العقوبات
2

3

4

5

6

التقرير

المخالفة /االنتهاك

1

-9التغيب بدون عذر /التهرب

تابع برتوكول الحضور في الصفحة
 .41لن يتم إيقاف الطالب الرتكابهم
مخالفات متعلقة بالحضور.

المسؤول المدرسي
الذي يمكن االتصال به

7
عقد الحضور ،واإلحالة
لالختصاصي االجتماعي،
واإلحالة إلى محكمة أحداث،
ومكتب المحامي العام،
ومكتب شعبة خدمات
األسرة والطفل
()DFACS

 -10تفويت الحصص /األنشطة المطلوبة

لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي

لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي

-11اضطراب الفصل
اإلبالغ عن الحادثة

-12االضطراب العام بالمدرسة /التهديدات /الترهيب/
األنشطة ذات الصلة بالعصابات
 -13األلفاظ البذيئة /الكالم الفاحش

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة عند الحاجة

 -14عدم تقبل اإلجراء التأديبي
 -15التأخير بشكل مستمر

تابع برتوكول الحضور في الصفحة
 .42لن يتم إيقاف الطالب الرتكابهم
مخالفات متعلقة بالحضور.

عقد الحضور ،واإلحالة
لالختصاصي االجتماعي،
واإلحالة إلى محكمة أحداث،
ومكتب المحامي العام،
ومكتب شعبة خدمات
األسرة والطفل
()DFACS

لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي

 -16سوء سلوك داخل الحافلة
إدارة عالقات الطالب

 -17سلوك خارج ساعات الدراسة أو بعيدًا عن المدرسة
اتصل بإدارة عالقات الطالب قبل تقديم التهمة

-18المقامرة
-19انتهاكات متكررة
19أ-المخالفات المتكررة/سوء السلوك المستمر
19ب -انتهاك المدرسة المحلية /على مستوى المنطقة
التعليمية
 -20الركن /االنتهاكات المرورية

اإلحالة للموارد
عقد خضوع تحت المراقبة

 -21التسكع /التعدي على ممتلكات الغير /االقتحام والدخول
عنوة
 -22تقديم معلومات خاطئة
-23سوء السلوك الجنسي العام /التحرش الجنسي /المالمسة
الجنسية

ضابط األمن والسالمة
المدرسة /لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي/
إدارة عالقات الطالب

 -24انتهاك بطاقة هوية الطالب
-25انتهاك قواعد الزي المدرسي
 -26تصرف غير آمن

راجع تفاصيل قواعد الزي
المدرسي في الصفحات  ،50و
.83-82
إدارة عالقات الطالب
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مصفوفة المدارس المتوسطة /العليا
المخالفة /االنتهاك
 -1التبغ ومنتجات التبغ األخرى

مستوى العقوبات
1

2

3

4

5

6

التقرير

المسؤول المدرسي
الذي يمكن االتصال به

7

-2أجهزة التواصل اإللكترونية
3أ -األسلحة

إبالغ الشرطة

3ب -األسلحة
ضررا
4أ -عنف جسدي متعمد لم يسبب
ً
ضررا
4ب -عنف جسدي متعمد سبب
ً

اإلبالغ عن الحادثة
اإلبالغ عن الحادثة

اتصل بإدارة عالقات الطالب قبل تقديم االنتهاك

5أ -نية /محاولة /بيع /توزيع

إبالغ الشرطة

5ب -حيازة /استخدام /تحت التأثير -مخالفة أولى

إبالغ الشرطة
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP

5ب -حيازة /استخدام /تحت التأثير -مخالفة ثانية ومخالفات
الحقة
5ج -حيازة و/أو توزيع األدوات ذات الصلة بالعقاقير
المخدرة -مخالفة أولى
5ج -حيازة و/أو توزيع األدوات ذات الصلة بالعقاقير
المخدرة -مخالفة ثانية ومخالفات الحقة
6أ -تدمير المدرسة أو ملكية عامة أو خاصة أو إتالفها أو
تخريبها أو إضرام النار بها ،القيام بذلك فعليًا أو الشروع في
ذلك أو التهديد بذلك
سرقة أو السطو أو االبتزاز أو حيازة ممتلكات مسروقة ،القيام
بذلك فعليًا أو الشروع في ذلك أو التهديد بذلك
6ج -الكتب المدرسية ،مواد مركز الوسائط ،معدات /استخدام
الكمبيوتر
7أ -االعتداء
7ب -إيذاء بدني بسيط /عراك /ضربة
7ج -اإليذاء البدني
7د -اعتداء شديد
 7ه -إيذاء بدني شديد
7و -اإليذاء البدني للمارة
7ز -التنمر/التحرش/طقوس االنضمام

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
إدارة عالقات الطالب /ضابط
األمن والسالمة بالمدرسة
إدارة عالقات الطالب /ضابط
األمن والسالمة بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

إبالغ الشرطة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

إبالغ الشرطة
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن الحادثة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

اإلبالغ عن الحادثة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة

اإلبالغ عن الحادثة

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة عند الحاجة

برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن الحادثة /برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن الحادثة /برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن الحادثة /برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانات ()GRIP
برنامج التطور المسؤول
وزيادة اإلمكانات ()GRIP
اإلبالغ عن التنمر /برنامج
التطور المسؤول وزيادة
اإلمكانيات ()GRIP

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة
ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة /إدارة عالقات
الطالب

8أ -سلوك وقح أو غير محترم
8ب-رفض اتباع التعليمات
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مصفوفة المدارس المتوسطة /العليا

مستوى العقوبات
2

3

4

5

6

التقرير

المخالفة /االنتهاك

1

-9التغيب بدون عذر /التهرب

تابع برتوكول الحضور في الصفحة
 .41لن يتم إيقاف الطالب الرتكابهم
مخالفات متعلقة بالحضور.

المسؤول المدرسي
الذي يمكن االتصال به

7
عقد الحضور ،واإلحالة
لالختصاصي االجتماعي،
واإلحالة إلى محكمة أحداث،
ومكتب المحامي العام،
ومكتب شعبة خدمات
األسرة والطفل
()DFACS

 -10تفويت الحصص /األنشطة المطلوبة

لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي

لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي

-11اضطراب الفصل
اإلبالغ عن الحادثة

-12االضطراب العام بالمدرسة /التهديدات /الترهيب/
األنشطة ذات الصلة بالعصابات
 -13األلفاظ البذيئة /الكالم الفاحش

ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة عند الحاجة

 -14عدم تقبل اإلجراء التأديبي
 -15التأخير بشكل مستمر

تابع برتوكول الحضور في الصفحة
 .47لن يتم إيقاف الطالب الرتكابهم
مخالفات متعلقة بالحضور.

عقد الحضور ،واإلحالة
لالختصاصي االجتماعي،
واإلحالة إلى محكمة أحداث،
ومكتب المحامي العام،
ومكتب شعبة خدمات
األسرة والطفل
()DFACS

لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي

 -16سوء سلوك داخل الحافلة
إدارة عالقات الطالب

 -17سلوك خارج ساعات الدراسة أو بعيدًا عن المدرسة
اتصل بإدارة عالقات الطالب قبل تقديم االنتهاك

-18المقامرة
19أ-المخالفات المتكررة/سوء السلوك المستمر

اإلحالة للموارد

19ب -انتهاك المدرسة المحلية /على مستوى المنطقة
التعليمية
 -20الركن /االنتهاكات المرورية

عقد خضوع تحت المراقبة

 -21التسكع /التعدي على ممتلكات الغير /االقتحام والدخول
عنوة
 -22تقديم معلومات خاطئة
-23التجاوز الجنسي العام/التحرش الجنسي/المالمسة الجنسية

ضابط األمن والسالمة
المدرسة /لالستعالم ،اتصل
باالختصاصي االجتماعي/
إدارة عالقات الطالب

 -24انتهاك بطاقة هوية الطالب
-25انتهاك قواعد الزي المدرسي
 -26تصرف غير آمن

راجع تفاصيل قواعد الزي
المدرسي في الصفحات  ،50و
.83-82
إدارة عالقات الطالب
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المخالفات والعقوبات
يجب إجراء أنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSSقبل فصل طالب مرحلة الروضة حتى الصف الثالث أو إيقافه ألكثر من  5أيام متتالية أو متراكمة ،ما
لم يكن في حيازة الطالب سالح أو عقاقير أو أي أداة خطرة أخرى أو إذا كان سلوك الطالب يهدد سالمة الطالب اآلخرين أو موظفي المدرسة .ويجب تطبيق
إجراءات طالب التعليم االستثنائي O.C.G.A.( .فقرة رقم )20-2-740
.1

التبغ ومنتجات التبغ األخرى
ال يجوز للطالب حيازة أو استخدام أي منتجات تبغ (سجائر ،وسيجار ،وتبغ مضغ ،ونشوق وما شابه) ،والتي تشمل السجائر اإللكترونية أو أقالم/أجهزة
التبخير اإللكترونية أو زيت الكانابيديول أو المنتجات المماثلة في مرافق المدرسة أو في الحافلة المدرسية أو في أي حدث مدرسي خارج المدرسة .ال
يجوز ألي طالب أو موظف أو زائر بالمدرسة استخدام أي منتج من منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية أو أقالم/أجهزة التبخير اإللكترونية أو أي
منتجات مماثلة في أي وقت في أي ممتلكات مملوكة/مستأجرة في المنطقة التعليمية أو في أي حدث مدرسي ،بما في ذلك خالل ساعات خارج وقت
المدرسة ،وأيام التدريس االفتراضي 24 ،ساعة في اليوم ،طوال أيام األسبوع (سياسة المجلس  .)JCDAAوعالوة على ما سبق ،فإن استخدام
أقالم/أجهزة التبخير اإللكترونية والسجائر اإللكترونية للتدخين اإللكتروني قد تكون مضرة بسبب نقص األخطار المعروفة التي قد تمثلها لصحة األطفال.
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:

وسيحال الطالب الذين انتهكوا هذه المخالفة إلى برنامج  ASPIREعلى شبكة الويب (تشير هذه الكلمة إلى A Smoking Prevention
 Interactive Experienceوالتي تعني تجربة تفاعلية للوقاية من التدخين) على الرابط  .www.mdanderson.org/aspireويجب
طباعة شهادة إتمام هذا البرنامج وتقديمها إلى المسؤول اإلداري الذي أحال الطالب.
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أجهزة التواصل اإللكترونية ،مثل الهواتف المحمولة ،والهواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية ،وأجهزة االتصال الالسلكي ،واألجهزة
المماثلة
لن يستخدم الطالب أي جهاز اتصال إلكتروني ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الهواتف المحمولة والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة
االتصال الالسلكي واألجهزة المماثلة أثناء وقت التدريس التقليدي و/أو االفتراضي أو في حافالت المدرسة ويجب أال تؤثر على الرسالة التعليمية
خطرا على السالمة .ويشمل اليوم الدراسي على سبيل المثال ال الحصر فترات الغداء وتغيير الصفوف وقاعات الدراسة وأي نشاط
للمدرسة أو تشكل
ً
دراسي نظامي أو غير نظامي يحدث خالل اليوم الدراسي العادي .ويُتوقع من الطالب في جميع األوقات االلتزام بالقواعد التالية المتعلقة بأجهزة
االتصال اإللكترونية )1( :يجب إغالق الهواتف تما ًما (ليس على وضع الصامت أو االهتزاز) وإبعاده عن األنظار (وفقًا لتوجيهات المدرسة) أثناء
الوقت الدراسي (الوقت الرسمي لبدء اليوم الدراسي وحتى نهاية اليوم الدراسي) )2( ،غير مسموح بالرسائل النصية )3( ،قد يُمنح الطالب ذوو
صا من قبل مدير المدرسة الستخدام جهاز إلكتروني إذا تقرر أنه ضروري
الحاالت المرضية الخطيرة أو غيرها من الظروف غير االعتيادية إذنًا خا ً
لصحة الطالب .إن استخدام أجهزة التواصل اإللكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية أمر اختياري حتى لألغراض الدراسية المعتمدة ،فلن يُلزم
الطالب بإحضار أجهزة التواصل اإللكترونية الشخصية ولن يُزود بجهاز أو وسيلة بديلة إلجراء النشاط.
يطالب أولياء األمور/األوصياء االمتناع عن االتصال أو إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو إرسال الرسائل النصية للطالب أثناء وقت الدراسة .وفي
حالة الطوارئ ،يمكن لولي األمر/الوصي االتصال بالطالب عبر هاتف المدرسة .فحيازة جهاز اتصال إلكتروني شخصي في مرافق المدرسة امتياز
وليس حقًا .وقد تؤدي جميع المخالفات لهذه التوجيهات إلى مصادرة الجهاز .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم إعادة الجهاز المصادر إلى ولي األمر/الوصي
فقط .إن المدرسة غير مسؤولة عن األجهزة اإللكترونية الشخصية في مرافق المدرسة أو في المناسبات التي ترعاها المدرسة .ويجوز للمسؤول
اإلداري بالمدرسة أو من ينوب عنه مصادرة األجهزة اإللكترونية بسبب استخدامها استخدا ًما غير معتمد في مرافق المدرسة أو في األحداث التي
ترعاها المدرسة ،بما في ذلك ما يلي:
()a
()b
()c
()d

محاولة إحداث مشكالت أمنية عن قصد أو محاولة إثارة الفوضى في أصول المدرسة التقنية أو المشاركة في أي نشاط يحتكر أو تقوض أصول المدرسة
التقنية.
نسخ برامج الكمبيوتر أو البرمجيات أو غيرها من التقنيات التي توفرها المنطقة التعليمية لالستخدام الشخصي أو تنزيل ملفات غير مصرح بها أو
استخدام أصول المدرسة التقنية للمنفعة الشخصية أو لكيانات تجارية خاصة.
محاولة أو التهديد أو القيام بإتالف أو تدمير أو تخريب أو سرقة الممتلكات الخاصة أو ممتلكات المدرسة أثناء استخدام أصول المدرسة التقنية في أرض
المدرسة أو خارجها (يجب إخطار ضابط شرطة المدرسة المحلي بهذه الحوادث).
استخدام أو المشاركة في استخدام األصول التقنية الشخصية أو الخاصة بالمدرسة لتوزيع أو عرض مواد غير مالئمة .المواد غير المالئمة التي ال تخدم
أي غرض دراسي أو تعلمي وتشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي (انظر القاعدة  7ز الخاصة بالتنمر باستخدام التكنولوجيا):
 المعلومات /المواد المحقرة للمقدسات أو المبتذلة أو الخليعة أو الفاضحة أو العدائية أو غير المحترمة أو الجنسية الصريحة
 أو اإلباحية أو التهديدية،
 أو المدافعة عن األفعال غير القانونية أو الخطيرة،
 والمسببة في إثارة الفوضى في نظام منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية أو موظفيها أو طالبها،
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 أو المدافعة عن العنف،
 أو التي تحتوي على معلومات خاطئة عن عمد أو خاطئة بال مباالة أو تشهيرية،
 أو المضرة بشكل آخر بالقصر وفقًا لتعريف قانون حماية األطفال على اإلنترنت( .يجب إخطار ضابط شرطة المدرسة المحلي بهذه الحوادث).
( )eرفض االمتثال للتوجيهات واألوامر المعقولة من موظفي المدرسة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا و/أو استخدام أجهزة التسجيل الصوتية أو المرئية
بدون إذن من أحد المسؤولين اإلداريين بالمدرسة.
( )fالوصول أو محاولة الوصول بدون تصريح لبيانات الكمبيوتر أو نظام الشبكة أو اتصاالت اإلنترنت أو حسابات البريد اإللكتروني أو اإلنترانت الخاص
بالمنطقة التعليمية أو إلى أي نظام كمبيوتر أو بيانات أو شبكة لجهة خارجية ،مثل:
 أنشطة التالعب أو التصيد االحتيالي أو االختراق المؤذية،
 أو المحاولة عن قصد للحصول على معلومات بشأن كلمات المرور الخاصة بمستخدمين آخرين،
 أو اإلفصاح عن كلمة مرور مستخدم لشبكة أو نظام أو اتصاالت إنترنت أو حسابات بريد إلكتروني أو إنترانت خاص بالمنطقة التعليمية إلى أفراد
آخرين .ولكن يجوز للطالب مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع أولياء أمورهم.
 أو تعديل كلمات المرور الخاصة بأشخاص آخرين،
 أو محاولة تسجيل الدخول إلى حساب شخص آخر،
 أو محاولة الوصول إلى مواد تم حجبها أو تصفيتها بواسطة المنطقة التعليمية.
 أو الوصول أو نسخ أو تعديل ملفات مستخدم آخر بدون تصريح،
 أو التخفي بهوية مستخدم،
المعرف لحساب غير تابع للمستخدم،
 أو استخدام كلمة المرور أو
ّ
 أو المشاركة في أوجه استخدام تهدد الوصول إلى حسابات أخرى أو شبكات أو أنظمة كمبيوتر أخرى.

يُرجى المالحظة :غير مسموح ألي شخص بالتقاط صور أو مقاطع فيديو ألشخاص آخرين بالمدرسة بدون الحصول على إذن صريح من المدير .وال
يجوز في أي وقت قيام الطالب بالتقاط أي صور أو تسجيالت فيديو أو صوت للطالب أو للموظفين داخل مرافق المدرسة أو في أي حدث ترعاه
المدرسة أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو أو تسجيالت صوتية للطالب أو للموظفين على وسائل التواصل االجتماعي بدون إذنهم .وسينتج عن
انتهاك هذا الحكم فقد الطالب المتياز استخدام جهاز اتصال إلكتروني في مرافق المدرسة .وال يُسمح كذلك للزوار أو المتطوعين بالتقاط الصور أو
مقاطع الفيديو للطالب باستثناء طفلهم دون موافقة ولي أمر أو وصي الطالب .ويجب على الزوار والمتطوعين التشاور مع المعلمين بشأن اإلذن
بالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو الذي قد يُطلب من ولي أمر أو وصي الطالب.
ال يجوز للطالب إرسال رسائل تهديد/غير الئقة و/أو صور عبر أجهزة االتصال اإللكترونية أو اإلنترنت /اإلنترانت (الشبكة الداخلية) في أي وقت بما
في ذلك أثناء وقت التدريس االفتراضي .وقد يؤدي هذا إلى عقوبات مدرسية أو شخصية أو جنائية خطيرة جدًا .انتقل إلى
 http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awarenessللحصول على مزيد من المعلومات حول التنمر
عبر اإلنترنت.
يجب أال يرتدي الطالب سماعات رأس متصلة بأجهزة إلكترونية أو بدونها أثناء وقت الدراسة إال في حال استخدامها ألغراض طبية أو دراسية
معتمدة.
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:

.3

األسلحة ،والمتفجرات ،واألشياء الخطرة ،واألجهزة األخرى
مباشرا وحقيقيًا على الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ،ويمكن أن تضر أيضًا ببيئة التعلم وسمعة
خطرا
يُرجى المالحظة :تمثل األسلحة
ً
ً
المدرسة .وينص القانون الفيدرالي (قانون المناطق التعليمية الخالية من األسلحة) على أن المناطق التعليمية يجب أن يكون لديها سياسة تنص
على فصل الطالب من المدرسة لمدة عام تقويمي واحد على األقل لحيازته أو جلبه لسالح ناري أو سالح خطير إلى المدرسة ،أو إلى مناسبات تحت
رعاية المدرسة ،أو إلى ممتلكات المدرسة أو الحافالت المدرسية18 U.S.C. § 921(a)(25)( .؛  O.C.G.A.فقرة رقم 16-11-127.1؛
 O.C.G.A.فقرة رقم  )20-2-751.1حيازة أي سالح خطير أو شيء خطير أو سالح ناري بما ينتهك قانون  O.C.G.A.فقرة رقم
 16-5-21أو  16-5-24أو  16-11-127أو  16-11-127.1أو  16-11-132ستؤدي إلى متطلبات اإلبالغ المذكورة بقانون O.C.G.A.
فقرة رقم .20-2-1184
 .Aال يجوز للطالب حيازة أو التعامل مع أو إحضار أو نقل أو المساعدة في نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو بيع أو محاولة بيع أو التعاون
ظاهرا للعيان في المدرسة أو في
لبيع سالح ناري أو سالح خطير أو آلة خطيرة/غرض خطر/غرض غير مصرح به ،سوا ًء كان مخفيًا أو
ً
مرافق المدرسة أو في المناسبات التي ترعاها المدرسة أو في الحافالت المدرسية .وال يوجد استثناء للطالب الذين لديهم ترخيص قانوني سار
لحمل السالح.
يُرجى المالحظة :تعريف "السالح" في مدونة السلوك هذه يشمل دون حصر األغراض التالية:
26

الفئة األولى للسالح :األسلحة الناري/األسلحة الخطيرة
أي سالح ناري معبأ أو غير معبأ أو أي سالح خطير.
وفقًا لقانون  O.C.G.A.فقرة رقم  ،20-2-751.1يتعرض الطالب الذي يثبت أنه يمتلك سال ًحا من الفئة األولى في المدرسة للفصل من
المدرسة لمدة ال تقل عن سنة تقويمية واحدة؛ ومع ذلك فإن هذا يكون شريطة أن يكون لمسؤول جلسة االستماع أو المسؤول اإلداري أو المشرف
العام أو مجلس التعليم المحلي سلطة تعديل شرط هذا الفصل على أساس كل حالة على حدة ،ومصرح له بوضع طالب الذي ثبت إحضاره سال ًحا
من الفئة األولى في بيئة تعليمية بديلة.
السالح الناري يشمل المسدس والبندقية وبندقية الصيد وأي سالح آخر سيتحول أو قد يتحول لقذف قذيفة بشحن تفجيري أو كهربائي.
السالح الخطير يشمل أي سالح يشتهر بأنه "قاذف صواريخ" أو "بازوكا" أو "بندقية عديمة االرتداد" والذي يطلق صواريخ تفجيرية أو غير
تفجيرية إلصابة أو قتل األشخاص أو تدمير المدرعات الشديدة أو األسلحة المماثلة المستخدمة لهذه األغراض .ويعني هذا المصطلح أيضًا السالح
الشائع باسم "الهاون" الذي يطلق متفجرات شديدة من أسطوانة معدنية ويستخدم في العادة من قبل القوات المسلحة كسالح ضد األفراد أو أي
سالح مماثل يستخدم لهذه األغراض .ويعني هذا المصطلح أيضًا السالح الشائع باسم "القنبلة اليدوية" أو أي سالح آخر مماثل مصمم للتفجير
وعصابة األفراد أو سالح مماثل مستخدم لهذا الغرض.
الفئة الثانية للسالح :األغراض الخطرة
أي مسدس رصاص صغير ،أو مسدس رصاص طالء ،أو مسدس يعمل بضغط الهواء ( ،(BBأو سالح ناري عتيق ،أو مسدس يعمل بضغط
الهواء غير قاتل ،أو مسدس الصعق ،أو صاعق كهربائي ،أو أي سالح مشابه ال يتوافق مع تعريف سالح من الفئة األولى؛ أي سكين باوي أو
ديرك أو منجل ماشيتي أو مطواة أو سكين باليستية أو أي سكين آخر به نصل بوصتين أو أكثر؛ أي أمواس (على سبيل المثال ،مستقيمة أو عادية
أو قابلة للسحب أو غير ذلك) أو مشرط ورق أو أي هراوة (مثل الهراوة القصيرة و PR-24وهراوة الشرطة وعصا بزنبرك وبالك جاك
والمضرب) أو أي سالح ناري كاتم صوت أو أي شيء يشبه القنبلة أو أي أداة "فنون قتالية" أو أداة مضرب تتكون من جزأين صلبين أو أكثر
متصلين بطريقة تسمح لهم بالتأرجح بحرية (على سبيل المثال ،الننشاكوز أو الننشاك أو الننشاكو أو شوريكن أو سلسلة للقتال وما إلى ذلك) أو
أي قرص من أي تكوين يحتوي على حافتين على األقل أو شفرات مدببة مصممة للرمي أو الدفع (مثل ،النجمة الصينية ،النبلة الشرقية ،النجمة
المقذوفة وما إلى ذلك) أو أدوات متنوعة مثل السيوف وعصي السيوف/السكاكين ومعاول الثلج والسالسل والقوس والسهام والالكمات المصنوعة
من المعدن أو البالستيك الحراري أو الخشب أو أي مواد أخرى مماثلة أو األشياء الموضوعة على األصابع أو في اليدين أو على القبضات أو
المفاصل لتوفير " قبضة مثقلة "وما إلى ذلك ،أو أي أداة أو أداة يمكن أن تستنتج إدارة المدرسة بشكل معقول أنها تستخدم كسالح أو يقصد
الطالب استخدامها كسالح وبالتالي فإن هذا انتهاك لمقاصد مدونة السلوك هذه.
وباإلضافة إلى ما سبق ،تشتمل الفئة الثانية من األسلحة أي عنصر معرف كسالح أو كغرض خطر مذكور في قانون  O.C.G.A.فقرة رقم
 16-11-127.1و  ،20-2-751باستثناء األسلحة النارية واألسلحة الخطيرة (انظر الفئة األولى).
الفئة الثالثة للسالح :السكاكين/األسلحة األخرى
أي سكين أو ألة بنصل أقل من بوصتين أو أي سالح ناري "مقلد" أو شفرة حالقة بالستيكية لالستخدام لمرة واحدة أو مقالع.
اآلالت الخطيرة/العناصر غير المصرح بها
ال يجوز للطالب حيازة الذخيرة وكرات البي بي وكرات التلوين واأللعاب النارية بخراطيش ثاني أكسيد الكربون (بخالف األلعاب النارية الخفيفة
مثل " "snap itsأو " "poppersأو " "pop-itsالتي قد تعد سلوك فوضويًا) وقنابل الرائحة الكريهة وبخاخ الفلفل والصولجان وغيرها من
اآلالت والعناصر المماثلة .وتساهم هذه اآلالت/العناصر في إثارة الفوضى في نظام المدرسة وقد تمثل تهديدًا للسالمة.

يُرجى المالحظة :يمنع منعًا بات ًا قيام الطالب في أي وقت بلمس األسلحة أو التعامل معها .ينبغي على الطالب االبتعاد التام عن
أخذ األسلحة أو المخدرات أو األغراض غير القانونية أو المجهولة من الطالب اآلخرين أو الموافقة على حملها .أبلغ أحد
المسؤولين اإلداريين إذا عثرت على أي من هذه األغراض.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية :األسلحة من الفئة األولى
المستوى  - 7الفصل لمدة سنة تقويمية واحدة
الحد األدنى:
فصل دائم
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستوى .7
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 .Bيحظر على الطالب استخدام أو حيازة أو التعامل مع مسدسات مياه أو أي معدات أخرى تقذف المياه أو أي سوائل أخرى ،أو ألعاب البنادق ،أو
ضررا لشخص
أعواد الكبريت ،أو الوالعات ،أو أجهزة توجيه الليزر ،أو أجهزة تطلق صدمة كهربائية ،أو أي أجهزة أخرى تسبب إزعا ًجا/
ً
آخر و /أو تثير الفوضى في الفصل أو المدرسة أو الحدث المدرسي عند استعمالها على نحو غير مالئم.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

.4

عنف بدني متعمد ضد المعلمين ،أو سائقي الحافالت ،أو المسؤولين المدرسيين ،أو موظفي المدرسة اآلخرين
ال يجوز للطالب ضرب أو مهاجمة أي موظف مدرسي عن عمد والتسبب في أذى جسدي أو ضرر أو إصابة.

ضررا جسديًا /إصابة جسدية
 .Aعنف جسدي متعمد لم يسبب
ً

ً
مسؤوال مدرسيًا أو أي موظف آخر بالمدرسة .وال يجوز للطالب
سا أو سائق حافلة مدرسية أو
ال يجوز للطالب أن يضرب أو يهاجم عمدًا مدر ً
أن يضرب أو يهاجم عمدًا أو يتعامل جسديًا بأسلوب ذي طبيعة مهينة أو استفزازية مع مدرس أو سائق حافلة مدرسية أو مسؤول مدرسي أو
أي موظف آخر بالمدرسة .ويجب عقد جلسة استماع قانونية لمثل هذه االنتهاكات حتى بالنسبة للتوصية باإليقاف على المدى القصير ،ما لم
يتنازل الموظف عنها.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7

ضررا جسديًا
 .Bعنف جسدي متعمد سبب
ً

ال يجوز للطالب أن يضرب أو يهاجم عمدًا أو يتعامل جسديًا عن عم ٍد مع مدرس أو سائق حافلة مدرسية أو مسؤول مدرسي أو موظف آخر
بالمدرسة والتسبب له في أذى جسدي أو ضرر أو إصابة ،ما لم يكن ذلك دفاعًا عن نفسه ،على النحو المنصوص عليه في  O.C.G.A.فقرة
رقم .16-3-21
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7
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ويشير قانون الوالية إلى أن الطالب المتورط في ارتكاب انتهاك حسب رجحان األدلة متمثل في عنف جسدي ضد معلم أو سائق حافلة مدرسية أو
ضررا أو إصابة جسدية سيفصل من المدرسة لما تبقى من فترة أهلية الطالب لاللتحاق بالمدارس
مسؤول مدرسي أو موظفي مدرسي سبب أذى أو
ً
العامة ( O.C.G.A.فقرة رقم  .)20-2-751.6وينطبق هذا القانون على كل الطالب من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر .وقد يُعين
مسؤول جلسة االستماع الطالب في برنامج تعليمي بديل طوال فترة الفصل .إذا كان الطالب في الروضة حتى الصف الثامن ،فقد يسمح مسؤول جلسة
االستماع للطالب بإعادة التسجيل في مرحلة معينة عندما يصل الطالب إلى الصفوف العليا .باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان الطالب في الروضة وحتى
الصف السادس وال يتوفر برنامج تعليمي بديل ،فقد يسمح مسؤول جلسة االستماع للطالب في وقت موصى به بإعادة االلتحاق بالمدرسة.

 .5الكحول والعقاقير والمواد األخرى غير المشروعة/الخاضعة للرقابة

*

*كما هو مستخدم في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية هذه ،فإن "العقاقير" تعني جميع المواد ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر ،الكحول والمشروبات الكحولية والماريجوانا والماريجوانا الطبية واألدوية التي تستلزم وصفة طبية واألدوية بدون وصفة طبية واألدوية
المشابهة ،ومواد االستنشاق والحبوب ،واألقراص والكبسوالت والمواد االصطناعية وجميع العقاقير القانونية وغير القانونية األخرى أو المواد
ضارا غير قانوني.
أمرا
ً
الخاضعة للرقابة بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي .ويُعد تعاطي القاصرين للكحول والماريجوانا والعقاقير األخرى ً
يُرجى المالحظة :يمنع منعًا بات ًا قيام الط الب في أي وقت بلمس العقاقير أو التعامل معها .ينبغي على الطالب االبتعاد التام عن أخذ األسلحة أو
المخدرات أو األغراض غير القانونية أو المجهولة من الطالب اآلخرين أو الموافقة على حملها .أبلغ أحد المسؤولين اإلداريين إذا عثرت على أي
من هذه األغراض.

 .Aبيع العقاقير أو توزيعها
ال يجوز للطالب ببيع أو محاولة بيع أو أن ينوي بيع أو توزيع أو محاولة توزيع أو أن ينوي توزيع العقاقير أو المواد المخدرة أو يعتقد البائع أو
المشتري أو الموزع أو المتلقي أنها عقاقير.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7

 .Bحيازة العقاقير /استخدامها /الخضوع لتأثيرها
ال يجوز للطالب حيازة العقاقير أو المواد التي يصفها الطالب بأنها عقاقير أو يظنها كذلك أو استخدامها أو محاولة استخدامها أو الخضوع
لتأثيرها .وال يجوز للطالب دفع أو دعوة أو حث أي شخص على حيازة العقاقير أو المواد التي يصفها الطالب بأنها عقاقير أو يظنها كذلك أو
استخدامها أو محاولة استخدامها أو الخضوع لتأثيرها .وال يجوز للطالب شم أو استنشاق أو بلع أي مواد غير قانونية أو دفع أو دعوة أو حث
شخص آخر على شم أو استنشاق أو بلع أي مواد غير قانونية على نحو مغاير لغرضها المنشود ،مثل ،على سبيل المثال ال الحصر ،طالء
األظافر ،وغراء مجسم الطائرات ،ومطهر اليدين ،ونحو ذلك.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األدنى:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

يُرجى المالحظة :قد يطلب المدير من المشرف العام /نائبه إحالة أي طالب يشك وجوده تهديدًا واض ًحا لسالمة اآلخرين إلى جلسة استماع قانونية
بالمنطقة التعليمية لإليقاف /الفصل المحتمل طويل األمد.
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المخالفة األولى :وقف الطالب عن الحضور لمدة  10أيام دراسية مع بعقد .وإذا وافق أولياء األمر/الوصي والطالب على عرض حضور البرنامج
التعليمي بشأن العقاقير وبرنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانيات ( ،(GRIPيجب التنازل عن  5أيام من اإليقاف الذي مدته  10أيام عند االنتهاء
بنجاح من برنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانيات ( )GRIPوسيظل العقد ساريًا .إذا لم يكتمل برنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانيات
( )GRIPبنجاح ،فسيتم فرض اإليقاف الكامل لمدة  10أيام في إطار عقد .وهذا الخيار متاح لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية.
المخالفة الثانية والمخالفات الالحقة و /أو إذا ارتكب الطالب جناية أو جناية معينة :يتعرض الطالب لإليقاف لمدة عشرة ( )10أيام دراسية ويحال
ً
فصال طويل األمد ،أو تعيينًا في مدرسة بديلة.
لجلسة استماع قانونية ،والتي قد تفرض إيقافًا أو
األدوية الموصوفة
يجب على ولي أمر الطالب الذي يتعين عليه استخدام دواء موصوف في المدرسة استشارة المسؤول اإلداري بالمدرسة واتباع إجراءات المنطقة
التعليمية المناسبة ،بما في ذلك وثائق األدوية المطلوبة .ويتم توفير بروتوكول الطالب وقواعده ووثائقه المطلوبة في سياسة المنطقة  ،JGCDوالئحة
) JGCD-R (1ونموذج ) . JGCD-E (1ويجب إعطاء موافقة المدرسة قبل أن يمتلك الطالب أو يستخدم أي دواء ،بما في ذلك األدوية التي ال
تستلزم وصفة طبية .وال يجوز للطالب امتالك الماريجوانا الطبية في المدرسة ،بما في ذلك  CBDأو زيت  THCمنخفض ،في ممتلكات المدرسة
أو الحافالت المدرسية أو في المناسبات التي ترعاها المدرسة.
يُرجى المالحظة :بموجب قانون الوالية ،يجوز للطالب المصابين بالربو أو الحساسية المهددة للحياة أو مرض السكري حمل واستخدام أجهزة
االستنشاق واإليبينيفرين الذي يتم حقنه تلقائيًا واإلمدادات والمعدات الالزمة إلجراء مراقبة مرض السكري وعالجه حسب الحاجة ،بنا ًء على استالم
المدرسة لوصفة الطبيب وإذن كتابي من أولياء األمر .ويجب أن يخضع الطالب إلجراءات تأديبية إذا كان يستخدم حقنة اإلبينفرين ذاتية الحقن أو أي
أدوية أخرى بطريقة أخرى غير الموصوفة.

 .Cحيازة أو توزيع األدوات ذات الصلة بالمخدرات
ال يجوز للطالب أن يمتلك أو يوزع األدوات المتعلقة بالعقاقير ،بما في ذلك العناصر المرتبطة باستخدام العقاقير أو بيعها أو توزيعها .وكما هو
مستخدم في مدونة سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية هذه ،فإن "األدوات المتعلقة بالعقاقير" تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،األنابيب
وأنابيب المياه والمشابك وأوراق اللف والموازين واألكياس الصغيرة والمطاحن وغيرها العناصر المستخدمة أو المرتبطة بتعاطي المخدرات
(مثل أقالم وأجهزة التبخير اإللكترونية ،والعصائر ،وما إلى ذلك)
* ترتبط هذه المخالفة باألدوات المتعلقة بالعقاقير فقط .ويتم التعامل مع المخالفات المتعلقة بحيازة واستخدام وتوزيع وبيع العقاقير أو المواد المخدرة
األخرى في المخالفة 5أ أو 5ب.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:

الجريمة األولى :يتم إيقاف الطالب عن الحضور لمدة  10أيام دراسية في إطار عقد مع خيار حضور برنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانيات
( ) GRIPلتقليل مدة اإليقاف إلى خمسة أيام ،كما تمت مناقشته أعاله .وهذا الخيار متاح لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية.
المخالفات الثانية والالحقة :سيتم إيقاف الطالب لمدة  10أيام مدرسية.

 .6الممتلكات
 .Aتدمير المدرسة أو ملكية عامة أو خاصة أو إتالفها أو تخريبها أو إضرام النار بها ،القيام بذلك فعليًا أو الشروع في ذلك أو التهديد
بذلك
يجب على الطالب احترام كل الممتلكات وال يجوز لهم أن يحاولوا أو يهددوا أو يدمروا أو يتلفوا أو يخربوا أو يشوهوا أو يشعلوا النار في
المدرسة أو الممتلكات العامة أو الخاصة الموجودة في المدرسة.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام مع إبرام عقد
الحد األقصى
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العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

يُرجى المالحظة :يجب على الطالب التعويض عن أي ضرر يلحقه بممتلكات المدرسة قد وقع بسبب سلوكه أثناء وجوده في ممتلكات
المدرسة.
 .Bسرقة أو السطو أو االبتزاز أو حيازة ممتلكات مسروقة ،القيام بذلك فعليًا أو الشروع في ذلك أو التهديد بذلك
يجب على الطالب احترام كل حقوق الملكية وال يجوز لهم أن يشاركوا أو يحاولوا أو يهددوا بالسرقة أو السرقة بالخداع أو االبتزاز أو السطو
أو حيازة الممتلكات المسروقة أو الممتلكات المفقودة .وهذا ينطبق على الممتلكات العامة وممتلكات المدارس والمنطقة والملكية الخاصة .ال
يجوز للطالب أن يشاركوا في استخدام و/أو حيازة و/أو توزيع األموال/الشيكات/الحواالت المالية/البطاقات المصرفية أو االئتمانية المسروقة
أو المزيفة.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام مع إبرام عقد
الحد األقصى
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

يُرجى المالحظة :يجب على الطالب التعويض عن أي خسارة أو ضرر مرتبط بالمدرسة أو المنطقة أو الممتلكات الشخصية قد وقع بسبب
سلوكه أثناء وجوده في ممتلكات المدرسة .كما يجب على الطالب التعويض عن أي خسارة مالية ناجمة عن توزيعه أو استخدامه ألموال أو
شيكات أو حوالة بريدية أو بطاقات مصرفية أو بطاقات ائتمان مسروقة أو مزيفة.

 .Cالكتب المدرسية ،مواد المركز اإلعالمي ،معدات /استخدام الكمبيوتر
يجب على الطالب احترام كل المواد المتعلقة بالمدرسة وال يجوز لهم أن يفقدوا و/أو يدمروا و/أو يشوهوا و/أو يتلفوا و/أو يستخدموا الكتب
المدرسية أو مواد المركز اإلعالمي أو التكنولوجيا المملوكة للمنطقة التعليمية بشكل غير الئق ،بما في ذلك الكمبيوتر والمعدات والمواد المتعلقة
بالكمبيوتر .كما أن إساءة استخدام التكنولوجيا تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،االستخدام/االختراق غير المناسبة لإلنترانت (الشبكة الداخلية)
أو اإلنترنت.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام مع إبرام عقد
الحد األقصى
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

يُرجى المالحظة :يجب على الطالب التعويض عن أي ضرر بممتلكات المدرسة قد وقع بسبب سلوكهم.
ويحظر تما ًما أي شكل من أشكال التنمر اإللكتروني (التنمر السيبراني /المالحقة اإللكترونية) ،و /أو التهديدات ،و/أو التحرش باستخدام معدات
المدرسة ،أو شبكات المدرسة ،أو أنظمة البريد اإللكتروني ،أو المرتكبة في المدرسة.
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 .7التنمر /ممارسة طقوس االنضمام على الطالب والموظفين وزوار المدرسة واالعتداء عليهم وإيذائهم بدنيًا
يجب على الطالب احترام الصحة الجسدية والعقلية للجميع ورفاهيتهم ،والمشاركة في صنع مناخ مدرسي خا ٍل من أي نوع من أنواع العنف.

 .Aاالعتداء
ال يجوز للطالب تهديد المعلمين ،أو المسؤولين اإلداريين ،أو سائقي الحافالت ،أو موظفين آخرين في المدرسة ،أو الطالب اآلخرين ،أو
األشخاص الذين يحضرون األعمال التي ترعاها المدرسة لفظيًا و /أو ترهيبهم مع احتكاك جسدي أو بدونه ،وال يجوز للطالب محاولة أذية
هؤالء األشخاص بدون احتكاك جسدي ،وال يجوز للطالب االنخراط في مشادات لفظية و /أو تصرفات تُشعر هؤالء األشخاص بخوف معقول
من التعرض لضرر بدني مباشر.
يُرجى المالحظة :قد يؤدي تهديد الشهود إلى الفصل.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام مع إبرام عقد
الحد األقصى
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .Bإيذاء بدني بسيط /عراك /ضرب
ال يجوز للطالب العراك مع المعلمين و /أو المسؤولين اإلداريين و /أو سائقي الحافالت و /أو موظفي المدرسة اآلخرين و /أو طالب أو أشخاص
آخرين أو ضربهم أو ركلهم أو دفعهم أو عضهم أو االحتكاك جسديًا بهم.
يُرجى المالحظة :إذا كانت الحادثة تنطوي على احتكاك جسدي متعمد ألحد موظفي المدرسة ولم يتسبب في ضرر/إصابة جسدية ،انظر المخالفة
رقم 4أ.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام مع إبرام عقد
الحد األقصى
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .Cمجموعة األسئلة
كبيرا أو مرئيًا مثل ظهور العيون السوداء بشكل كبير ،أو الشفاه المنتفخة
ضررا جسديًا
ال يجوز للطالب القيام بأي احتكاك جسدي قد يسبب
ً
ً
بشكل كبير أو تورم أجزاء أخرى من الوجه أو الجسم ،أو كدمات كبيرة في أجزاء الجسم أو غيرها من اإلصابات الجسيمة للمعلمين أو المسؤولين
اإلداريين أو سائقي الحافالت أو موظفي المدرسة اآلخرين وغيرهم من الطالب أو األشخاص الموجودين في المدرسة أو الذين يحضرون
المناسبات المتعلقة بالمدرسة.
يُرجى المالحظة :إذا كان الحادث ينطوي على إصابة جسدية متعمدة ألحد موظفي المنطقة التعليمية مما تسبب في ضرر/إصابة جسدية،
انظر المخالفة رقم 4ب.
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العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األدنى:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .Dاعتداء شديد
ال يجوز للطالب استخدام أو التهديد باستخدام سالح فتاك أو جسم خطير ،والذي سيتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في ضرر جسدي خطير
للمعلم أو المسؤول اإلداري أو سائق الحافلة أو موظفي المدرسة اآلخرين أو الطالب اآلخرين أو األشخاص اآلخرين الموجودين في المدرسة أو
الذين يحضرون مناسبات متعلقة بالمدرسة.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7

 .Eإيذاء بدني شديد
ال يجوز للطالب أن يتسببوا بسوء نية في إلحاق األذى الجسدي بالمعلم أو المسؤول اإلداري أو سائق الحافلة أو موظفي المدرسة اآلخرين أو
الطالب اآلخرين أو األشخاص اآلخرين الذين يحضرون المناسبات التي ترعاها المدرسة ،وذلك من خالل حرمان الضحية من أحد أعضاء
عضوا من جسده عديم النفع ،أو تشويه جسده أو أحد أعضائه بشكل خطير.
جسده ،أو من خالل التسبب في أن يكون
ً
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7

يُرجى المالحظة :إذا كان الحادث ينطوي على إصابة جسدية متعمدة ألحد موظفي المنطقة التعليمية مما تسبب في ضرر/إصابة جسدية،
انظر المخالفة رقم 4ب.

 .Fإيذاء المارة بدنيًا

على الطالب الذين يالحظون أي نوع من أنواع العراك إبالغ معلم أو أي راشد آخر على الفور وال يجب عليه التورط في عراك لم يفتعله.
وستُوجه للطالب الذي لم يفتعل عرا ًكا ولكنه تورط فيه تهمة إيذاء المارة بدنيًا .وتشمل هذه المخالفة ،على سبيل المثال ال الحصر ،ضرب طالب
آخر أو ركله في أثناء عراك هذا الطالب مع طالب آخر .مالحظة :لمزيد من المعلومات عن المواقف التي تمثل دفاعًا عن النفس ،راجع الصفحة
.57
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام مع إبرام عقد
الحد األقصى
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
الحد األدنى:
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية للمستوين  6و .7

 .Gالتنمر/التحرش/طقوس االنضمام
ال يجوز للطالب تهديد أو تخويف أو التحرش أو االحتكاك جسديًا مع طالب آخر أو تعريضه ألي شكل آخر من أشكال األذى الجسدي أو
العاطفي ،بما في ذلك طقوس االنضمام المرتبطة بالعضوية في المجموعات خارج المناهج الدراسية (الفرق الرياضية والفرقة الموسيقية وما إلى
ذلك) .وسيتعامل المسؤولون المدرسيون مع كل فعل من أفعال التنمر/التحرش/طقوس االنضمام الذي يتم اإلبالغ عنه أو الذي يعلمون به.
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التنمر
التنمر هو سلوك عدواني غير مرغوب فيه بين أطفال من سن المدرسة ينطوي على عدم توازن في القوة حقيقي أو متصور .ويتكرر هذا
ً
مشاكال خطيرة
السلوك على مدار الزمن أو من المحتمل أن يتكرر .ويمكن أن يكون لدى كال الطفلين المتن َمر عليه والمتنمِ ر على اآلخرين
ومستمرة.
التنمر هو فعل يعني:
( )1أي محاولة أو تهديد متعمد إللحاق ضرر بشخص آخر ،عندما تكون مصحوبة بقدرة حاضرة واضحة على القيام بذلك؛ في حالة عدم
توازن في القوة حقيقي أو متصور.
( )2أي عرض متعمد للقوة من شأنه أن يعطي الضحية سببًا للخوف أو توقع أذى جسدي حقيقي؛ أو
( )3أي فعل مكتوب أو لفظي أو جسدي متعمد يفعله شخص ذو قوة حقيقية أو متصورة ،يدرك أي شخص عاقل أن هذا الفعل يهدف إلى
التهديد أو التحرش أو التخويف ،والذي:
( )Aيتسبب في إصابة شخص آخر بأذى جسدي مرئي؛ أو
( )Bله تأثير كبير في التدخل في تعليم الطالب؛ أو
منتشرا بحيث يخلق بيئة تعليمية مخيفة أو مهددة؛ أو
مستمرا أو
خطيرا أو
( )Cيكون
ً
ً
ً
( )Dله تأثير كبير على إثارة الفوضى في العمل المنتظم للمدرسة.
ينطبق التنمر على األفعال التي تحدث على أمالك المدرسة أو السيارات المدرسية أو مواقف الحافالت المدرسية المخصصة أو المناسبات أو
األنشطة ذات الصلة بالمدرسة أو عن طريق استخدام البيانات أو البرامج التي يتم الوصول إليها من خالل جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر أو
شبكة كمبيوتر أو غيرها التكنولوجيا اإللكترونية لنظام مدرسي محلي.
يشمل التنمر على سبيل المثال ال الحصر:
 االعتداءات اللفظية مثل االستفزاز غير المرغوب فيه أو السب،
 التهديدات والتعنيف والترهيب من خالل الكلمات و /أو اإلشارات.
 احتكاك جسدي مباشر مثل الضرب أو الدفع.
 عنف و /أو هجوم جسدي
 المالحقة اإللكترونية أو المشاركة في إيصال أو التسبب في إيصال كلمات أو صور أو لغة باستخدام البريد اإللكتروني أو أجهزة االتصال
اإللكتروني موجهة لشخص محدد أو حوله مسببة في معاناة نفسية كبيرة للضحية.
 التنمر اإللكتروني أو التحرش والتهديد المقصود والعدائي والمتكرر لشخص من خالل استخدام التقنيات الرقمية والتي تشمل دون حصر
البريد اإللكتروني والمدونات ومواقع التواصل االجتماعي (مثل  Instagramو Twitterو Facebookوما شابه) وغرف الدردشة
والنصوص والرسائل الفورية.
 اإلشاعات أو نشر األكاذيب
 المالحقة
 اإلهانة على المأل
 العزل االجتماعي
 االبتزاز أو التالعب ،ويشمل ذلك التحريض و /أو اإلكراه ،أو
 استخدام الكاميرا أو كاميرا الهواتف اللتقاط صور محرجة أو صور غير مصرج بها للطالب أو موظفي المدرسة وتوزيعها على اآلخرين
أو نشرها عبر اإلنترنت
 إرسال رسائل نصية أو فورية مسيئة أو تهديدية
 استخدام مواقع الويب لنشر النميمة واإلشاعات للطالب اآلخرين
التنمر اإللكتروني
التنمر اإللكتروني هو تنمر يقع عبر األجهزة الرقمية مثل الجواالت وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية .قد يتم التنمر اإللكتروني من خالل
الرسائل النصية القصيرة والمراسالت النصية والتطبيقات أو عبر اإلنترنت على وسائل التواصل االجتماعي أو المنتديات أو ألعاب الفيديو حيث
يتمكن األشخاص من رؤية المحتويات والمشاركة فيها ومشاركتها .يشتمل التنمر اإللكتروني على إرسال أو نشر أو مشاركة محتويات سلبية أو
ضارة أو خاطئة أو وضعية بشأن شخص آخر .قد تشمل مشاركة معلومات شخصية أو خاصة لشخص آخر تسبب في اإلحراج أو اإلهانة .بعض
سلوكيات التنمر اإللكتروني تتجاوز لسلوكيات غير قانونية أو جنائية(www.stopbullying.gov) .
يشمل التنمر اإللكتروني على سبيل المثال ال الحصر:
 المالحقة اإللكترونية أو المشاركة في إيصال أو التسبب في إيصال كلمات أو صور أو لغة باستخدام البريد اإللكتروني أو أجهزة االتصال
اإللكتروني موجهة لشخص محدد أو حوله مسببة في معاناة نفسية كبيرة للضحية.
 التنمر اإللكتروني أو التحرش والتهديد المقصود والعدائي والمتكرر لشخص من خالل استخدام التقنيات الرقمية والتي تشمل دون حصر
البريد اإللكتروني والمدونات ومواقع التواصل االجتماعي (مثل  Instagramو Twitterو Facebookوما شابه) وغرف الدردشة
والنصوص والرسائل الفورية.
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يُرجى الرجوع إلى المخالفة رقم  17النتهاكات التنمر السيبراني الذي يحدث بعيدًا عن المدرسة أو بعد ساعات الدراسة.
التحرش
ال يجوز للطالب التحرش بطالب آخر أو إخضاعه ألي نوع آخر من التحرش البدني أو اللفظي أو غير اللفظي.
صا بعينه
يمكن تعريف التحرش على أنه سلوك عدواني (جسدي و /أو لفظي و/أو اجتماعي و /أو عاطفي و/أو في العالقات) يستهدف عمدًا شخ ً
صا آخر على أساس العرق أو الدين أو الجنس
صا بعينهم .ويشمل التحرش ،على سبيل المثال ال الحصر ،السلوك الذي يستهدف عمدًا شخ ً
أو أشخا ً
أو اإلعاقة أو األصل القومي.
يشمل التحرش على سبيل المثال ال الحصر:
 التحرش أو الترهيب بسبب صفات فعلية أو متصورة تشمل العرق أو اللون أو الهوية اإلثنية أو الدين أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو الهوية
الجنسية أو التوجه الجنسي أو األسالف أو األصل القومي أو الصفات البدنية أو الوضع االقتصادي واالجتماعي أو القدرة الجسدية أو العقلية
أو أي صفة مميزة أخرى.
 اإلهانة على المأل
 العزل االجتماعي
طقوس االنضمام
ال يجوز للطالب ممارسة طقوس االنضمام على طالب آخر أو ممارسة أي نوع آخر من أنواع طقوس االنضمام البدنية أو اللفظية أو غير
اللفظية عليه (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم .)16-5-61
يمكن تعريف طقوس االنضمام كممارسة الطقوس واألنشطة األخرى التي تشمل التحرش أو اإلساءة أو اإلهانة التي تستخدم كطريقة لوضع أو
رفع تصنيف شخص في المجموعة .تحدث طقوس االنضمام بغض النظر عن رغبة الشخص في المشاركة.
تشمل طقوس االنضمام على سبيل المثال ال الحصر:





الضرر/التحقير/اإلساءة جسديًا أو لفظيًا؛
سرقة/تدمير الممتلكات الشخصية بغرض التنمر أو التحرش أو الترهيب؛
اإلهانة على المأل
الترهيب /التحكم والسيطرة.

وسيتعامل المسؤولون المدرسيون مع كل فعل من أفعال التنمر/التحرش/التمييز /طقوس االنضمام الذي يتم اإلبالغ عنه أو الذي يعلمون به.
وقد يشمل اإلجراء التأديبي بعد الحادثة األولى للتنمر ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:










االستشارة
خسارة االمتيازات
إعادة توزيع المقاعد في الفصل أو المقصف أو الحافلة المدرسية
إعادة توزيع الفصول
الحجز
اإليقاف داخل المدرسة
اإليقاف خارج المدرسة (من خالل جلسة استماع قانونية مالئمة).
الفصل (من خالل جلسة استماع قانونية مالئمة).
التقييد في مدرسة بديلة (من خالل جلسة استماع قانونية مالئمة).

يجب إعطاء الطالب المرتكب للتنمر عقابًا مناسبًا للعمر والذي يجب أن يشمل ،على األقل وبدون قيود ،إجراء تأديبيًا أو استشارة حسب االقتضاء تبعًا
للظروف.
ويتم تقييد الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر الذين ثبت ارتكابهم مخالفة التنمر للمرة الثالثة في العام الدراسي على األقل في مدرسة
بديلة من خالل جلسة استماع قانونية مناسبة يعقدها مسؤول جلسة االستماع التأديبية أو هيئة المحلفين أو المحاكم (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم
.)20-2-751.4
يجب على المدارس إبالغ جميع األطراف بوضوح أن أي انتقام يتبع أو يتعلق بتقرير عن التنمر محظور تما ًما وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية
صارمة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن التنمر ال ينطوي على أفعال ناتجة فقط عن نزاع متبادل .ويرجى الرجوع إلى قوانين المخالفات األخرى لمعرفة االنتهاكات
تنمرا .ولمزيد من المعلومات حول انتهاكات التنمر والتحرش وطقوس االنضمام ،يرجى االطالع على الصفحات ،79-76 ،73-67
التي ال تشكل
ً
.95-94
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

.8

سلوك وقح /غير محترم و/أو رفض تنفيذ األوامر
 .Aسلوك وقح أو غير محترم

يجب على الطالب أن يكونوا مهذبين وأن ال يستعملوا لغة أو سلو ًكا أو إشارات غير الئقة ويشمل ذلك اللغة المبتذلة /البذيئة مع المعلمين أو
المسؤولين اإلداريين أو سائقي الحافالت أو موظفي المدرسة اآلخرين أو الطالب اآلخرين أو األشخاص الذين يحضرون مناسبات متعلقة بالمدرسة.
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:

 .Bرفض اتباع تعليمات هيئة التدريس أو العاملين /التمرد
يجب على الطالب اتباع تعليمات المعلمين والمسؤولين اإلداريين بالمدرسة والموظفين اآلخرين (ومثال ذلك :أن ال يرفضوا مغادرة منطقة
معينة ،وأن ال يرفضوا التوقف عن سلوكهم العدواني ،وأن ال يرفضوا التوقف عن سلوكهم الفوضوي).
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:

.9

التغيب بدون عذر و /أو التهرب

يجب على الطالب الحضور للمدرسة ما لم يُعذر غيابهم بوضوح وال يجوز لهم التهرب .ويتم تحديد حاالت الغياب بعذر من خالل سياسة المنطقة  JBوالتي
تنص أيضًا على تقديم الوثائق المناسبة .ويسمح قانون جورجيا بالغياب بعذر على النحو التالي :المرض الشخصي؛ أو مرض خطير أو وفاة في األسرة؛ أو
خطيرا على النحو الذي تحدده منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية؛ أو التسجيل
عطلة دينية؛ أو الحاالت التي قد يكون فيها الحضور
ً
للتصويت في انتخابات عامة؛ أو االختبارات واالمتحانات البدنية للخدمة العسكرية والحرس الوطني؛ وغيرها من حاالت الغياب على النحو المنصوص عليه
في القانون أو من قبل مجلس التعليم المحلي .كما ينص قانون جورجيا أيضًا على معاملة خاصة للغياب في الحاالت التالية:




يسمح قانون جورجيا بالغياب بعذر لما ال يزيد عن  5أيام للطالب الذين يعمل أولياء أمورهم في القوات المسلحة والذين يُدعوا للخدمة أو المنزل
في إجازة من القوات التي نشرت في منطقة حرب.
سيُعد الطالب العاملين في المراسلة في المجلس التشريعي العام بوالية جورجيا  Georgia General Assemblyحاضرين لخمس أيام
تغيبوا فيها عن المدرسة ألداء هذه الخدمة.
سيُعد الطالب المتطوعين للعمل كموظفي اقتراع في برنامج انتخابات الطالب المراهقين )Student Teen Election Program (STEP
حاضرين لما ال يزيد عن يومين ( )2من الخدمة في هذا البرنامج.
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يجب أن يُعد طالب دور الرعاية الذي يحضرون إجراءات قضائية متعلقة بدار الرعاية بها حاضرين ألي جزء من يوم أو أيام تغيبوا فيها عن
المدرسة لهذا الغرض.
بروتوكول الحضور 2023-2022
*يخضع بروتوكول/عقوبات الحضور للتغيير في أي وقت.

عدد أيام
الغياب
2-1
3
5-4

اإلجراء
تُبلغ المدرسة (مكالمة هاتفية ،بريد إلكتروني ،اتصال بالوالدين) ولي األمر بأيام الغياب وتوثق النتيجة في سجل اتصاالت .Infinite Campus
سيرسل مدير بروتوكوالت الحضور ( ) APMأو سكرتير الحضور أو المسجل أو وكيل مدير المدرسة خطاب بثالثة أيام إلى ولي األمر/الوصي إلعالمهم بغياب طفلهم.
ينبغي أن يجتمع مدير بروتوكوالت الحضور ( )APMبفريق الحضور المدرسي ( ) SATبانتظام وينفذ أي تدخالت ضرورية .سينفذ مدير بروتوكوالت الحضور و/أو أحد
أعضاء فريق الحضور المدرسي مقابلة بالطالب واجتماعًا بولي األمر (عبر الهاتف أو بشكل شخصي) ويكمل نموذج موجز تدخل الحضور )Attendance
 * .)Intervention Summary Formينبغي أن يشتمل أعضاء فريق  SATعلى مسؤول إداري ومستشار مدرسي واختصاصي اجتماعي مدرسي ومسؤول دعم

الطالب وأي نائب آخر لمدير المدرسة.

6
8

سيرسل مدير بروتوكوالت الحضور خطابًا للغياب بال عذر لمدة  6أيام إلى ولي األمر/الوصي ،إلعالمهم بعواقب حاالت الغياب المستمر.
ينبغي إرسال إحالة  Infinite Campusإلى االختصاصي االجتماعي بالمدرسة ،مصحوبة بخطابي الغياب لثالثة أيام وستة أيام ،باإلضافة إلى نموذج موجز تدخل
الحضور.

يُرجى المالحظة :ينص قانون الوالية على أن أي ولي أمر/وصي ال يمتثل ألوامر الحضور اإللزامي (المدونة الرسمية لشرح قوانين والية جورجيا  O.C.G.A.فقرة رقم
 20-2-690.1سيكون مرتكبًا لجنحة وإذا تمت إدانته بتلك الجنحة ،سيخضع لغرامة ال تقل عن  25دوالر وال تزيد عن  100دوالر ،أو حبس ال يتجاوز  30يو ًما ،أو خدمة
مجتمعية ،أو مزيج من تلك العقوبات ،حسب تقدير المحكمة صاحبة االختصاص .وسيعد كل يوم غياب من المدرسة بالمخالفة لهذه المادة ،بعد إخطار النظام المدرسي التابع
له الطفل ولي األمر/الوصي بالغياب دون عذر لمدة خمسة أيام ،مخالفة مستقلة .كما يُلزم قانون الوالية الطالب البالغ أعمارهم  17-16سنة بالحصول على إذن مكتوب من
ولي أمرهم أو الوصي عليهم بأن يغادروا المدرسة (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم .)20-2-690.1

يُرجى المالحظة :لن يتم إيقاف الطالب الرتكابهم مخالفات متعلقة بالحضور فقط.

يمكن أن يتسبب ضعف الحضور في حرمان األطفال من القراءة ببراعة مع حلول نهاية الصف الثالث ،والذي تبين أن له تأثي ًرا سلبيًا على
إمكانية تخرجهم في الوقت المحدد~ .الخريج األمريكي
 .10تفويت الحصص أو األنشطة المطلوبة
يجب أن يحضر الطالب إلى المدرسة ويحضر األنشطة وف ًقا للتوجيهات وال يجوز له تفويت الحصص أو األنشطة المدرسية المطلوبة .وإذا لم يبلغ
الطالب الفصل /النشاط المدرسي المطلوب بهذا الفعل أو إذا غادروا المدرسة أو مرافق المدرسة دون إذن من المسؤول اإلداري ،فإنهم سيعتبرون
مرتكبين لهذه المخالفة.

ينطبق ما يلي على كل حاالت التفويت:
اإلجراء المدرسي لكل حادثة*
*يخضع بروتوكول/عقوبات الحضور للتغيير في أي وقت.

عدد مرات
التفويت

اإلجراء

من  2إلى 1

تحذيرا المعلم مسؤول عن االتصال بولي األمر أو أولياء األمر.
يتلقى الطالب
ً

من  6إلى 3

يوضع الطالب في حجز لمدة يوم واحد أو عقوبة مشابهة .يُحال الطالب إلى مستشار المدرسة المسؤول عن االتصال بولي األمر أو أولياء األمر.
سيتلقى الطالب إحالة تأديبية وإيقافًا داخل المدرسة لمدة يوم واحد أو عقوبة مشابهة .ستحدد المدرسة اجتماعًا لولي األمر والطالب للتوقيع على عقد
الحضور.
سيتلقى الطالب إحالة تأديبية وإيقافًا داخل المدرسة أو عقوبة مشابهة .وسيتم االتصال بولي األمر وإحالة الطالب إلى مستشار المدرسة واالختصاصي
االجتماعي .ويختار الطالب بين الفصل داخل المدرسة لمدة عشرة ( )10أيام ،أو التعيين إلى مدرسة أو برنامج بديل ،أو عقوبة مشابهة.

من  10إلى 7
أكثر من  11يو ًما

يُرجى المالحظة :لن يتم إيقاف الطالب خارج المدرسة على المخالفات المتعلقة بالحضور فقط.
 .11اضطراب الفصل
خطيرا أو مخيفًا
يجب على الطالب تجنب أي سلوك يثير الفوضى في عملية التعليم في الفصل ،أو يشتت انتباه الطالب و /أو المعلمين ،أو يخلق موقفًا
ً
للطالب و /أو الموظفين مثل ،على سبيل المثال ال الحصر ،التحدث ،والمقاطعة بصوت عا ٍل ،والعصيان المتكرر ،وما إلى ذلك.

37

العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .12اضطراب المدرسة
يجب على الطالب احترام المدرسة بصفتها مكانًا للتعلم وال يجوز لهم المشاركة في تصرفات تسبب أو قد تسبب فوضى مادية وملموسة في المدرسة
و/أو تهدد سالمة أ و عافية الطالب اآلخرين .وتشمل التصرفات المحظورة على سبيل المثال ال الحصر :اإلضرابات أو االعتصامات أو إثارة
الشغب/البلبلة أو التظاهر خارج الصفوف أو التعدي على الممتلكات أو إثارة االضطرابات أو المقالب أو التهديدات اإلرهابية أو األنشطة ذات الصلة
بالعصابات أو التهديدات الموجهة للمدرسة أو التهديدات بوجود قنابل أو ضرب أجراس الحريق أو االتصال على  911أو العنف الفعلي أثناء فترة
الفوضى وما شابه.

 .Aاالضطراب العام في المدرسة
ال يجوز للطالب المشاركة في تصرفات تسبب أو قد تسبب فوضى في نظام المدرسة و/أو تهدد سالمة أو رفاهية الطالب اآلخرين .وتشمل
التصرفات المحظورة على سبيل المثال ال الحصر اإلضرابات واالعتصامات والتظاهر خارج الصفوف والتعدي على الممتلكات وإثارة
االضطرابات والمعارك على الطعام وما شابه.

 .Bالتهديدات/الترهيب
ال يجوز للطالب المشاركة في تصرفات تنطوي على تهديد أو ترهيب على نطاق المدرسة .وتشمل التصرفات المحظورة على سبيل المثال ال
الحصر مقالب الترهيب والتهديدات اإلرهابية وتهديدات القنابل وإثارة الشغب/البلبلة وضرب جرس الحريق واالتصال على  911والعنف الفعلي
أثناء فترة الفوضى وما شابه.

 .Cاألنشطة ذات الصلة بالعصابات
ال يجوز للطالب المشاركة في تصرفات تنطوي أنشطة أو انتماءات ذات صلة بالعصابات .وتشمل األعمال المحظورة ارتداء أو عرض أو
حيازة المالبس أو اإلكسسوارات أو رسم األوشام أو العالمات األخرى المرتبطة بالعصابات؛ ونقل العضوية أو االنتماء إلى عصابة؛ والتحريض
المرتبط بال عصابة؛ والعنف؛ والتهديدات؛ وأي نشاط يتعارض مع عمل المدارس بشكل منتظم؛ وتشويه المدرسة أو الممتلكات الشخصية عن
طريق الرسم أو وضع العالمات أو التمييز أو الكتابة أو إنشاء أي شكل من أشكال الكتابة على الجدران وما إلى ذلك.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

تؤمن منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية بأن المدرسة ينبغي أن تكون مكا ًنا آم ًنا للطالب للتعلم والنمو .وتعد المشتتات الناتجة
مباشرا لسالمة وأمن الطالب كما أنها تثير الفوضى في بيئة التعلم .وبالتالي ،تحظر منطقة DeKalb County
عن العصابات أو الكيانات المماثلة تهديدًا
ً
حظرا مطلقًا كافة األنشطة ذات الصلة بالعصابات وغيرها من الكيانات التي تشارك في سلوكيات غير مشروعة أو
 School Districtالتعليمية
ً
إجرامية .تقدم المنطقة التعليمية الدعم للطالب المتضررين بسبب نشاط العصابات .ال يجوز للطالب أن يتسبب باستخدام العنف أو القوة أو اإلكراه أو
التهديد بالعنف أو األنشطة العصابية في إثارة الفوضى في العملية التعليمية أو عرقلتها" .األنشطة ذات الصلة بالعصابات" هي التصرفات التي يقوم بها
مجموعة من الطالب أو طالب واحد يمثل مجموعة ،والتي قد تتسبب في خطر/فوضى في بيئة المدرسة و/أو تهديد أمان الطالب أو طاقم التدريس أو
الموظفين اآلخرين بالمنطقة التعليمية .وتشمل السلوكيات المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:
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إظهار إشارات ورموز العصابات على الممتلكات الشخصية أو الممتلكات الخاصة بالمدرسة
ارتداء مالبس ترمز إلى االنتماء للعصابة (قمصان ،قبعات ،عصابات رأس ،أحزمة ،حلي وما شابه).
إظهار إشارات باليد أو وشوم  /عالمات ذات صلة بالعصابات أو غير ذلك من الزينة التي ترمز إلى االنتماء للعصابة.
تشويه ممتلكات المدرسة برسوم غرافيتي العصابة (األثاث ،الجدران ،الحافالت ،المباني ،الهياكل ،وما شابه).
استخدام أجهزة إلكترونية (أجهزة الكمبيوتر ،الجواالت ،هواتف الكاميرا/الفيديو ،كاميرات الفيديو ،كاميرات التسجيل ومشغالت  MP3وما شابه)
ألغراض التوثيق أو التوزيع أو البث لنشاط اإلضافة وتهديداتها وسلوكها العنيف المخطط.
المشاركة في مخالفة جنائية تنطوي على عنف أو حيازة سالح أو استخدام سالح يشمل على سبيل المثال التجنيد والترهيب وإثارة االضطراب داخل
المدرسة بشكل متعمد/مخطط قد تعرض الطالب وطاقم التدريس والموظفين لدرجة معقولة من الخوف من التعرض إلصابة جسدية.

العصابة هي مؤسسة أو اتحاد أو مجموعة رسمية أو غير رسمية مكونة من ثالثة أشخاص أو أكثر يشاركون في أنشطة تهدد سالمة الطالب أو الموظفين
أو المتطوعين أو الزائرين أو غيرهم ،مما يهدد النظام العام للمدرسة أو أنشطتها و/أو تتعارض مع الرسالة التعليمية للمنطقة التعليمية .قد يتشارك األفراد
المرتبطون بإحدى العصابات في اسم مشترك أو اإلشارات أو الرموز أو الوشوم أو رسوم الغرافيتي أو األزياء التعريفية المشتركة أو غير ذلك من
الخصائص المميزة.
سيوجه للطالب المشاركين في األنشطة العصابية ،كما هو محدد في هذه المادة ،تهمة المخالفة رقم  12للنشاط ذي الصلة بالعصابات .وعند اكتشاف
وقوع الطالب في هذه المخالفة ،سيتم إحالة الطالب إلى جلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية والتي قد ينتج عنها اإليقاف أو اإلحالة إلى مدرسة بديلة
أو الفصل .وعالوة على ما سبق ،ستتم إحالة الطالب إلى استشارة إلزامية للوقاية من العصابات .سيتم إخطار أولياء األمور وهيئات إنفاذ القانون وغيرهم
من األشخاص المالئمين في أي وقت يشك أن الطالب مشارك في نشاط ذي صلة بالعصابات .قد يخضع الطالب المشاركون في األنشطة ذات الصلة
بالعصابات للعقوبات المنصوص عليها في قانون الوالية (قانون  O.C.G.A.فقرة  .)16-15-4 ،16-15-3ينبغي على الطالب الذين يشعرون
بتعرضهم للتنمر أو التهديد أو بعدم األمان في المدرسة بسبب نشاط عصابي اإلبالغ بمخاوفهم إلى أحد المعلمين أو المستشارين أو مدير المدرسة أو
المدير المساعد أو الرقم الساخن مجهول الهوية إلدارة جورجيا التعليمية لإلبالغ عن النشاط ذي الصلة بالعصابات باالتصال على
 (1-877-729-7867) 1-877-SAY-STOPأو على خط  DeKalb County School District Alert Lineعلى
 .1-888-475-0482ينبغي على الطالب الذين يريدون ترك العصابات االتصال بمدير المدرسة أو أحد الموظفين الذين يثق بهم للحصول على خدمات
اإلرشاد والدعم .يمكن للمدرسة أو المنطقة التعليمية أن تقدم للطالب وأولياء األمور معلومات عن المؤسسات المجتمعية التي تدعم الطالب لترك
العصابات.

 .13األلفاظ البذيئة /الكالم الفاحش
يجب على الطالب احترام أنفسهم واآلخرين وال يجوز لهم المشاركة في سلوك يتضمن ،على سبيل المثال ال الحصر ،السب؛ أو الكلمات أو اإليماءات
البذيئة أو المبتذلة أو الفاحشة أو المسيئة؛ أو البصق على شخص آخر؛ أو حيازة مواد خليعة/إباحية؛ أو التعليقات أو األفعال البذيئة أو المبتذلة أو الفاحشة.
ويمكن أن تشمل اللغة الهجومية ،على سبيل المثال ال الحصر ،عبارات تحط من قدر الشخص على أساس األصل القومي و /أو اإلعاقة و/أو العرق و/
أو الهوية اإلثنية و /أو النوع و /أو الجنس و /أو الهوية الجنسية و /أو العمر و /أو حالة الحمل و /أو التوجه الجنسي.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .14عدم تقبل اإلجراء التأديبي
يجب على الطالب تقبل اإلجراء التأديبي ،وأن ال يرفضوا الحجز أو يرفضوا أدائه ،أو أداء اإليقاف داخل المدرسة ،أو أداء أي إجراء تأديبي آخر
فرضه المعلم أو مسؤول إدراي في المدرسة.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
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العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .15التأخير بشكل مستمر
يجب على الطالب الحضور للمدرسة وحضور األنشطة المدرسية في الوقت المحدد وأن ال يتأخروا بشكل مستمر .فإذا تأخر الطالب في الحضور
للمدرسة أو الفصل أو النشاط المدرسي بشكل متكرر ،فإن ذلك يمثل انتها ًكا لهذه المادة.

ينطبق ما يلي على كل حاالت التأخر بدون عذر:
عدد مرات
التأخر

اإلجراء المدرسي لكل حادثة*
*يخضع بروتوكول/عقوبات الحضور للتغيير في أي وقت.

من  2إلى 1

تحذيرا المعلم مسؤول عن االتصال بولي األمر أو أولياء األمر.
يتلقى الطالب
ً

من  6إلى 3
من  10إلى
7
أكثر من 11
يو ًما

يوضع الطالب في حجز لمدة يوم واحد أو عقوبة مشابهة .يُحال الطالب إلى مستشار المدرسة المسؤول عن االتصال بولي األمر أو أولياء األمر.
سيتلقى الطالب إحالة تأديبية وإيقا ًفا داخل المدرسة لمدة يوم واحد أو عقوبة مشابهة .ستحدد المدرسة اجتماعًا لولي األمر والطالب للتوقيع على عقد
الحضور.
سيتلقى الطالب إحالة تأديبية وإيقافًا داخل المدرسة أو عقوبة مشابهة .وسيتم االتصال بولي األمر واستكمال التأديب الثاني واإلحالة لمستشار المدرسة.
ويختار الطالب بين الفصل داخل المدرسة لمدة عشرة ( )10أيام ،أو التعيين إلى مدرسة أو برنامج بديل ،أو عقوبة مشابهة.

يُرجى المالحظة :لن يتم إيقاف الطالب خارج المدرسة على المخالفات المتعلقة بالحضور فقط.
إذا تأخر الطالب  10دقائق على المدرسة كل يوم ،فإن ذلك سيساوي أكثر من  33ساعة من وقت الدراسة في الفصل~ .الخريج األمريكي
.16

سوء سلوك داخل الحافلة
يُرجى المالحظة :انظر توقعات الحافلة/قواعد محطات الحافلة/مصفوفة الحافلة (الصفحات )51-49
سيؤدي الطالب دورهم لكي يضمنوا أن يكون عمل الحافلة آم ًنا ومنظ ًما ،ولن ينخرطوا في سلوك يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي
خطيرا أمام سائق الحافلة و /أو الطالب ،أو يثير اضطرابًا في
سلوك يثير فوضى أو يعيق سائق الحافة أو يشتت تركيزه ،أو يخلق موقفًا
ً
خطيرا أمام المركبات التي تسير بجوار الحافلة .وتشمل السلوكيات المحظورة في الحافالت كذلك :استخدام أي
عمل الحافلة ،أو يخلق موقفًا
ً
جهاز إلكتروني أثناء عمل الحافلة المدرسية ،مثل على سبيل المثال ال الحصر :الهواتف الخلوية ،أو األجهزة اإللكترونية الصوتية ،أو أجهزة
مشابهة دون استخدام سماعة األذن ،أو استخدام أي جهاز إلكتروني آخر بطريقة قد تؤثر على معدات التواصل الخاصة بالحافلة أو تشغيل
سائق الحافلة المدرسية للحافلة المدرسية .وتشمل السلوكيات المحظورة في الحافالت كذلك :استخدام المرايا أو الليزر أو ضوء التقاط الصور
بالكاميرا أو أي أضواء أخرى أو أدوات عاكسة بطريقة قد تؤثر على تشغيل سائق الحافلة المدرسية للحافلة المدرسية .ويمكن أن تسفر
االنتهاكات التي تتضمن الحافلة المدرسية و /أو الحوادث التي تحدث في طريق الطالب إلى المدرسة (في موقف الحافالت /الحي) أو أثناء
عودتهم من المدرسة (في موقف الحافالت /الحي) عن تدخل مباشر من المدرسة( .راجع مصفوفة إحالة الحافالت صفحة )51
وفقًا لقانون  ،20-2-751.5 O.C.G.A.إذا تبين أن الطالب قد تورط في التنمر أو االعتداء الجسدي أو ضرب شخص آخر في الحافلة
المدرسية ،فيجب عقد اجتماع بين ولي األمر الطالب/الوصي والمسؤولين المدرسيين لتكوين عقد سلوكي متعلق بالحافلة المدرسية للطالب.
ويجب أن ينص هذا العقد على التأديب التدريجي المناسب للعمر والعقوبات والقيود ،وقد يشمل على سبيل المثال ال الحصر ،المقاعد
المخصصة ومشاركة أولياء األمر المستمرة والمنع من ركوب الحافلة.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
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العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .17سلوك خارج ساعات الدراسة أو بعيدًا عن المدرسة
ينطبق ما يلي على سلوك الطالب بما في ذلك السلوك الذي يحدث خارج ساعات الدراسة؛ وخارج المدرسة أو ممتلكات المنطقة التعليمية والنقل؛
وخالل أيام التدريس االفتراضي أو عطالت نهاية األسبوع أو اإلجازات أو فترات الراحة المدرسية؛ وعند عدم استخدام التكنولوجيا والبرامج
والشبكات المملوكة/المقدمة للمنطقة التعليمية.

 .Aسوء السلوك خارج حرم المدرسة
ال يجوز أن ينخرط الطالب في أي سلوك خارج حرم المدرسة من شأنه أن يؤدي إلى توجيه اتهام جنائي للطالب بارتكاب جناية (أو يُعاقب
ً
محتمال على األشخاص أو الممتلكات في المدرسة أو يؤدي
خطرا
كجناية إذا ارتكبها شخص بالغ) مما يجعل استمرار وجود الطالب في المدرسة
ً
إلى إثارة الفوضى في العملية التعليمية وتعطيلها.

 .Bالتنمر اإللكتروني
ينطبق التنمر اإللكتروني على استخدام االتصاالت اإللكترونية ،سواء نشأ هذا الفعل اإللكتروني في ممتلكات المدرسة أو بمعدات المدرسة أم ال،
إذا كان االتصال اإللكتروني:
( )1يتم توجيهه بشكل خاص إلى الطالب أو موظفي المدرسة؛ و
( )2يهدف بنية خبيثة إلى تهديد سالمة األشخاص المحددين أو إثارة الفوضى في العمل المنتظم للمدرسة بشكل كبير؛ و
ً
معقوال من إلحاق األذى بالطالب أو موظفي المدرسة أو ممتلكاتهم أو كان لالتصاالت اإللكترونية احتمالية عالية للنجاح في هذا
( )3يخلق خوفًا
الغرض.
تشمل االتصاالت اإللكترونية ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي نقل للعالمات أو اإلشارات أو الكتابات أو الصور أو األصوات أو البيانات أو
المعلومات من أي نوع كانت سواء كانت تنتقل كليًا أو جزئيًا عن طريق األسالك أو الراديو أو نظام كهرومغناطيسي أو الصور اإللكترونية أو
نظام الصور البصرية.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األدنى:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

يُرجى المالحظة :يجب أن يُحال الطالب الذي يحاول التسجيل /إعادة التسجيل في المدرسة والذي قد يكون مته ًما جنائيًا بارتكاب جناية أو جناية
معينة على النحو المحدد في قانون  O.C.G.A.الفقرة رقم  15-11-63مباشرةً إلى إدارة عالقات الطالب وأن يخضع لبرتوكول تعيين الطالب
على النحو المحدد في الصفحتين .60-59

 .18المقامرة
ال يجوز للطالب التورط في أعمال مقامرة مثل ،على سبيل المثال ال الحصر ،رهن المال أو أشياء أخرى في ألعاب البطاقات ،أو ألعاب النرد ،أو
نتيجةً لبعض األلعاب أو األنشطة ،و /أو حيازة مواد أو أدوات المقامرة.
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العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .19االنتهاكات المتكررة/سوء السلوك المستمر /انتهاك فترة المراقبة
 .Aاالنتهاكات المتكررة/سوء السلوك المستمر
يجب أن يعالج الطالب أي سوء سلوك صادر عنهم من خالل العمل على تحسين سلوكهم ،وال يجوز لهم االنخراط في سلوك يثير فوضى أو
اضطرابًا في العملية التعليمية ،أو العمل المنظم للمدرسة ،أو األنشطة المدرسية ،أو الحافالت المدرسية ،أو أعمال مدرسية أخرى بشكل متكرر
أو مستمر ،مما يشكل انتها ًكا لمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية" .الطالب ذو المشاكل المستمرة التي تستدعي التأديب" يعرفه
القانون بأنه الطالب الذي يظهر نم ً
طا من الخصائص السلوكية التي تتعارض مع عملية التعلم للطالب من حوله والذي من األرجح أن يتكرر.
وقد يظهر ذلك باالنتهاكات المتكررة لـمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية ،ولكن قد يظهر ذلك أيضًا من سلوكيات أخرى لدى
الطالب .قبل أن يوجه للطالب االتهام بارتكاب هذا االنتهاك ،يجب أن يحذر الطالب بالعقوبات المحتملة وأن يعطي ثالث إحاالت موثقة تشمل
على سبيل المثال ال الحصر إلى المستشار المدرسي و /أو االختصاصي االجتماعي بالمدرسة و /أو غيرهم من موظفي الموارد المالئمين
اآلخرين .وباإلضافة لذلك ،يجب االتصال بأولياء األمور/األوصياء بشأن سوء السلوك لمنحهم فرصة مراقبة طفلهم في المدرسة وفرصة
المشاركة في وضع خطة تأديبية وتصحيحية للطالب.
عندما يحدد الطالب بأنه يعاني من مشكلة انضباط مزمنة:
 .1يجب على مدير المدرسة إخطار ولي أمر أو وصي الطالب بالمشكلة التي تستدعي التأديب هاتفيًا أو من خالل بريد معتمد أو بريد من الدرجة
األولى أو تسليم اإلخطار ليالً بشكل قانوني.
 .2يجب دعوة ولي األمر أو الوصي لمراقبة الطالب في الصف الدراسي.
 .3يجب أن يُطلب من أحد أولياء األمر أو األوصياء على األقل حضور اجتماع مع المدير أو من ينوب عنه لوضع خطة عمل تأديبية
وتصحيحية/عقد مراقبة؛ و
 .4قبل أن يتهم الطالب بهذه بانتهاك هذه المادة ،يجب أن توثق المدرسة بأن الطالب تم تحذيره بالعقوبات المحتملة لسلوكه المتكرر ،وبوضع
خطة عمل تصحيحية وتأديبية /عقد مراقبة قبل حدوث االنتهاك (أو مستند بوضح عدم تعاون ولي األمر أو الوصي في العملية) وبالدعم المقدم
للطالب من خالل ثالث إحاالت مستقلة على األقل إلى ثالثة أشخاص مختلفين :المستشارين المدرسيين ،أو االختصاصيين االجتماعيين ،أو
الموجهين ،أو أنظمة الدعم متعددة المستويات /االستجابة للتدخل ،أو صور دعم السلوك اإليجابي ،أو الممارسات التصالحية ،أو برنامج التطور
المسؤول وزيادة اإلمكانات ) ،(GRIPأو غيرها من التدخالت في خطة سلوك الطالب.
 .5قبل السماح بعودة أي طالب ذي مشكلة مستمرة تستدعي التأديب من اإليقاف أو الفصل ،ينبغي على المدرسة التي سيعود الطالب لاللتحاق
بها أن تطلب من خالل مكالمة هاتفية أو من خالل البريد المعتمد بإعالم وصول أو بريد من الدرجة األولى بتحديد موعد لحضور ولي أمر
أو وصي واحد ( )1على األقل أ و الوصي الجتماع مع مدير المدرسة أو من ينوب عنه لوضع خطة تأديبية لتصحيح السلوك /عقد مراقبة.
ووفقًا لتقدير مدير المدرسة أو من ينوب عنه ،يمكن للمعلم أو المستشار المدرسي أو شخص آخر حضور االجتماع .وسيضع مدير المدرسة
االجتماع في ملف الطالب الدائم .ولن يمنع عدم حضور ولي األمر أو الوصي لهذا االجتماع الطالب من إعادة التحاقه بالمدرسة.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7
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 .Bانتهاك فترة المراقبة في المدرسة المحلية و /أو على مستوى المنطقة التعليمية
يجب على الطالب اتباع قواعد المدرسة وأن ال يتجاهلوا قواعد المنطقة التعليمية وقواعد المدرسة المحلية أثناء فترة المراقبة في المدرسة المحلية
أو على مستوى المنطقة التعليمية .وقد يسفر عدم اتباع كل قواعد المنطقة التعليمية والمدرسة المحلية عن الفصل إيقاف طويل األمد أو عن
الفصل.
العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .20ركن المركبات واالنتهاكات المرورية
يجب على الطالب االلتزام بكل قواعد المرور والركن وعدم انتهاك إرشادات الركن والمرور إذا قادوا مركبة للمدرسة .ويجب على الطالب الذين
اختاروا ركن مركبتهم على أمالك المدرسة شراء تصريح ركن ،وعرض الملصق على مركبتهم ،وركن مركبتهم في المكان المخصص لها ،واالمتثال
لكل اللوائح التي أصدرتها المدرسة أو المنطقة التعليمية .وفي حالة ركن المركبة على أمالك المدرسة دون تصريح أو بتصريح منتهي الصالحية ،أو
االنخراط في عمل متهور أو طائش على أمالك المدرسة أو بقربها أو بقرب حافلة المدرسة ،أو عدم االمتثال لكل لوائح الركن والمرور التي أصدرتها
المدرسة أو المنطقة التعليمية ،فإن ذلك يُعد انتها ًكا لمدونة قواعد سلوك طالب  DCSDمنطقة التعليمية .ويجب تجديد تصاريح الركن فور انتهاء
صالحيتها.
العقوبات في المدارس الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

يُرجى المالحظة :قد تشمل العقوبة إبطال تصريح الركن أو جر المركبة خارج الحرم المدرسي على حساب الطالب.

 .21التسكع أو الذهاب ألي حرم مدرسي دون تصريح /التعدي على ممتلكات اآلخرين /االقتحام والدخول عنوة
مبان مدرسة أخرى غير مدرستهم ،ما لم يتم الحصول على إذن مسبق
يجب على الطالب احترام ممتلكات ومرافق المدرسة وال يجوز لهم الدخول إلى
ٍ
من مسؤول إداري بالمدرسة المراد زيارتها ،أو ما لم تكن المدرسة تستضيف مناسبة متعلقة بالمدرسة ،مثل نشاط أكاديمي أو رياضي .كما ال يجون
أن يدخل الطالب أو يبقى في أي مدرسة أو مبنى تابع للمنطقة في عطالت نهاية األسبوع أو بعد ساعات الدوام المدرسي دون تفويض أو إذن.
يُرجى المالحظة :إذا رفض طالب مغادرة أي أمالك تابعة للمدرسة و /أو إذا عاد ألي أمالك تابعة للمدرسة بعد أن طلب منه موظفو المدرسة أو
الموظف المكلف بإنفاذ القانون مغادرة األمالك ،فإنه سيُعتبر منتهكًا لهذه المادة وقد يتم التعامل مع األمر من خالل هيئة إنفاذ القانون.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .22تقديم معلومات خاطئة
43

يجب على الطالب التصرف تصرفات أخالقية وأمينة وال يجوز لهم االنخراط في أي تصرف يتضمن تقديم معلومات خاطئة مثل ،على سبيل المثال
ال الحصر ،تزييف السجالت المدرسية ،أو تزوير التوقيعات ،أو تقديم تصريحات خاطئة أو اختالقها إلى المعلمين أو المسؤولين اإلداريين أو موظفين
آخرين بالمنطقة التعليمية ،أو الغش ،أو الرشوة ،أو استخدام معرف مستخدم أو كلمة مرور لكمبيوتر بدون تصريح .ويحظر على الطالب تزوير
المعلومات أو تحريفها أو حذفها أو اإلبالغ عنها عن طريق الخطأ إلى السلطة القانونية أو المعلمين أو المسؤولين اإلداريين أو موظفي المنطقة
التعليمية اآلخرين بشأن حاالت السلوك غير المالئم المزعوم من معلم أو مسؤول إداري أو موظف آخر بالمنطقة التعليمية.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .23سوء السلوك الجنسي العام/التحرش الجنسي/المالمسة الجنسية
سا جسديًا غير الئق وذا طبيعة جنسية .ويُحظر بموجب
يجب على الطالب إظهار االحترام ألنفسهم ولآلخرين وأن ال ينخرطوا في فعل يتضمن تالم ً
هذه المخالفة أي تصرف جنسي بين الطالب بعضهم بعضًا أو بين طالب وموظفي المنطقة التعليمية أو الزوار على أمالك المدرسة أو في أي نشاط أو
حدث مدرسي مثل ،على سبيل المثال ال الحصر ،التالمس الجنسي بالتراضي ،و /أو التالمس الجنسي بدون تراضي ،و /أو االعتداء الجنسي ،و /أو
مقدمات أو تعليقات جنسية غير مرحب بها ،و /أو طلبات الحصول على خدمات جنسية ،و /أو التعري الفاضح.
فورا إلى مدير المدرسة أو منسق قانون  Title IXحسب
وينبغي اإلبالغ بالبالغات أو الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي بموجب قانون ً Title IX
سياسة المنطقة التعليمية  .JCACويمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص عقود وبالغات قانون  Title IXوالشكاوى الرسمية وإجراءات
التحقيق الخاصة بالمنطقة التعليمية https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ :وبمراسلة البريد اإللكتروني
.titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
 .Aسوء السلوك الجنسي العام
ال يجوز للطالب المشاركة الطوعية في أي صورة من صور النشاط الجنسي أو إظهار أعضاء الجسم الحميمية أو المشاركة في أي مظهر علني
غير مالئم للعاطفة أو السلوك الخليع (أي الكشف عن الجزء السفلي) وما شابه.
 .Bالتحرش الجنسي
ال يجوز أن يشارك الطالب في أي تصريحات جنسية أو تعليقات غير مرحب بها موجهة أو غير موجهة نحو األفراد أو التقرب الجسدي أو
طلبات الحصول على خدمات جنسية أو انتهاك سياسة التحرش الجنسي بالمنطقة التعليمية.
فورا إلى مدير المدرسة أو منسق قانون Title IX
وينبغي اإلبالغ بالبالغات أو الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي بموجب قانون ً Title IX
حسب سياسة المنطقة التعليمية  .JCACويمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص عقود وبالغات قانون  Title IXوالشكاوى الرسمية
وإجراءات التحقيق الخاصة بالمنطقة التعليمية https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ :وبمراسلة البريد
اإللكتروني .titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
 .Cاالعتداء الجنسي أو المالمسة الجنسية
صر أو المداعبة أو
الق
اغتصاب
أو
االغتصاب
الحصر،
ال
المثال
سبيل
على
ذلك،
في
بما
الئق
غير
سلوك
ال يجوز أن ينخرط الطالب في أي
ّ
التحرش باألطفال أو اللواط أو التالمس الجسدي باألجزاء الحميمة من جسد شخص آخر دون موافقة ذلك الشخص أو المخالفات األخرى
المنصوص عليها في قانون جورجيا ،الفصل  ،16المادة .6
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األدنى:
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:
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العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
الحد األدنى:
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  10أيام في إطار عقد
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7

 .24انتهاك بطاقة هوية الطالب
يجب على الطالب أن يضمنوا أن تواجدهم على أراضي المدرسة مسموح به وال يجوز لهم التواجد على أراضي المدرسة أو حضور أي حدث مدرسي
دون حمل بطاقة الهوية وإظهارها عند الحاجة .ويجب على طالب المدارس العليا في مقاطعة  DeKalbحمل بطاقات الهوية أثناء تواجدهم على أمالك
المدرسة وفي أي حدث مدرسي ،إذا طلبت المدرسة المحلية ذلك .وإذا اشتبه في أن أحد الموجودين ليس طالبًا ولم يحمل معه بطاقة هوية ،فسيُطلب
منه مغادرة أراضي المدرسة ،مع مساعدة الشرطة إذا تطلب األمر ذلك .وسيُعتبر الطالب غير الحاملين لبطاقات هويتهم منتهكين لهذه المادة .ويجب
على الطالب الدفع مقابل استبدال بطاقات الهوية.
العقوبات في المدارس االبتدائية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
الحد األقصى:
العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 1االجتماع
الحد األدنى:
المستوى  - 2االستراتيجيات (راجع الصفحتين )55-54
المستوى  - 3اإليقاف داخل المدرسة من يوم إلى  3أيام
المستوى  - 4اإليقاف لمدة يوم إلى  5أيام
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األقصى:

 .25انتهاك قواعد زي الطالب
سا مناسبة للمدرسة وأن يلتزموا بقواعد زي الطالب .ال يُسمح للطالب ارتداء أي مالبس متشابهة غير قانونية (مثل
يتوقع من الطالب أن يرتدوا مالب ً
السترات الواقية من الرصاص ،وما إلى ذلك) في ساحات المدرسة أو في األحداث المدرسية .ويُتوقع من جميع الطالب ارتداء مالبس تحد من المخاوف
األمنية وااللتزام بقواعد زي الطالب الموجود في الصفحتين  83-82من هذا الكتيب وأي متطلبات إضافية مدرجة في لوائح المدرسة المحلية.

تنطبق العقوبات التالية على كل انتهاكات قواعد زي الطالب:
عدد المخالفات
المخالفة األولى
المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

إجراءات المدرسة
توبيخ شفهي ،واالتصال بولي األمر ،واإليقاف داخل المدرسة حتى نهاية اليوم أو حتى
يُحضر ولي األمر مالبس الئقة.
اجتماع الزم مع ولي األمر ،واإليقاف داخل المدرسة حتى نهاية اليوم أو حتى يُحضر ولي
األمر مالبس الئقة.
االتصال بولي األمر ،و /أو اإليقاف داخل المدرسة حتى نهاية اليوم أو حتى يُحضر ولي
األمر مالبس الئقة ،و /أو مراقبة محلية ،و /أو حضور ولي األمر الحصص مع الطالب
ً
بدال من اإليقاف داخل المدرسة .وسيسفر االنتهاك المتكرر لقواعد الزي عن التهمة رقم
 19أ وهي االنتهاك المتكرر لقواعد المدرسة وعقد سلوكي يختص باالمتثال لقواعد زي
منطقة  DCSDالتعليمية.

 .26تصرف غير آمن
يجب على الطالب احترام صحتهم ورفاهيتهم وصحة ورفاهية اآلخرين وال يجوز أن يرتكبوا أي إجراء من شأنه أن يتسبب في خطر أو أذى جسدي
ألنفسهم أو لآلخرين ،بما في ذلك الخروج من حافلة مدرسية متحركة ،والخروج من حافلة مدرسية عن طريق مخرج الطوارئ (في حالة عدم وجود
حالة طوارئ) ،ومحاولة تفادي المسؤولين المدرسيين من خالل الركض في موقف للسيارات أو أي منطقة مرورية ،أو التسلق على سطح المباني ،أو
التواجد في مناطق البناء ،أو غرف الغاليات ،أو السندرات ،أو أعمدة المصاعد ،أو توجيه أي لكمات بأسلوب الضربة القاضية لضحية غير متوقعة أو
تحديات التيك توك أو عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية ( )PPEإذا تطلب األمر ذلك أو أي إجراء يحتمل أن يلحق األذى الجسدي بالنفس أو
باآلخرين .ولن يتم تطبيق هذه القاعدة إال عندما ال يفي السلوك غير اآلمن بمعايير أي انتهاك آخر.
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العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
المستوى  - 5اإليقاف لمدة  6أيام إلى  10أيام في إطار عقد
الحد األدنى:
المستوى  - 6إيقاف طويل األمد
المستوى  - 7الفصل
الحد األقصى:
يجب خضوع الطالب إليقاف مدته  10أيام ولجلسة استماع قانونية للمستويين  6و .7
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توقعات حافالت نقل الطالب الخاصة بمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية
الحافلة
انتظار الحافلة

دخول الحافلة

ركوب الحافلة

الخروج من الحافلة

إخالء الحافلة

كن آم ًنا

ً
مسؤوال
كن

قف على الرصيف

مبكرا
احضر  10دقائق
ً

راقب المرور

قف على خطٍ مست ٍو

حافظ على الهدوء والنظام عند
انتظر تعليمات السائق
االنتظار
انتظر حتى تتوقف الحافلة تما ًما اجلس بسرعة وأفسح المجال للقادم
بعدك
اصعد الحافلة بطريقة منظمة
ابق على مقعدك
امسك الدرابزين

كن محتر ًما
اجعل يديك وقدميك قريبة من
جسمك وأغراضك معك وأبعدهم
عن الممر.
ابتعد عن األمالك الخاصة
ألق التحية على سائق الحافلة
احترم اآلخرين وأمالكهم
اخفض صوتك

ابق على مقعدك طوال الوقت

ابق الطعام والشراب في حقيبتك

اجعل الممرات ومخارج
الطوارئ خالية

حافظ على نظافة الحافلة

اجعل يديك وقدميك قريبة من
جسمك وأغراضك معك وأبعدهم
عن الممر.

اتبع تعليمات السائق

اطلب اإلذن لفتح النوافذ

ابق داخل الحافلة أنت
وأغراضك

مارس السلوك المنظم

تحدث بلغة الئقة واختر مواضي ًعا
مناسبة

حافظ على الهدوء عند عبور
السكك الحديدية
ابق على مقعدك حتى تتوقف
الحافلة

غادر عند موقف الحافالت المعين
لك

اترك مسافة ذراع بينك وبين
الشخص الواقف أمامك

غادر الحافلة بطريقة منظمة

خذ متعلقاتك الشخصية معك

اخفض صوتك

اعبر أمام الحافلة امسك
الدرابزين
حافظ على هدوئك

غادر موقف الحافالت بطريقة
منظمة
غادر بسرعة وأمان
اتبع تعليمات السائق
ساعد اآلخرين متى كان ذلك مناسبًا

استمع لتعليمات السائق
اترك متعلقاتك الشخصية في
الحافلة
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قواعد الحافالت ومواقف الحافالت
يُتوقع من الطالب مراعاة القواعد التالية للحفاظ على السالمة واللياقة في الحافلة وعند موقف الحافالت.

في موقف الحافالت







احضر إلى الموقف المعين لك قبل موعد إقالل الحافلة بعشرة ( )10دقائق.
قف على الرصيف أو على جانب الشارع بالقرب من حافة الرصيف
ابتعد عن األمالك الخاصة
ال تقف على أجزاء الطريق المخصصة للمركبات
احترم المرور وراقبه جيدًا
حافظ على الهدوء والنظام عند االنتظار

عند وصول الحافلة



انتظر الحافلة حتى تتوقف تما ًما
اصعد الحافلة بهدوء وبطريقة منظمة

في الحافلة















ابق على مقعدك طوال الوقت حتى يحين وقت مغادرة الحافلة
التزم الصمت عند عبور السكك الحديدية
تعاون مع السائق ومارس السلوك المنظم
ال تتنمر على الطالب اآلخرين أو تتحرش بهم أو تمارس طقوس االنضمام عليهم
السلوك البذئ أو الفاحش ممنوع
التدخين ممنوع
ممنوع األكل والشرب
التخريب ممنوع
ممنوع إخراج أي جزء من أجزاء الجسم خارج الحافلة
يُمنع الراديو واألشرطة المسجلة واألجهزة اإللكترونية الصوتية /المرئية دون استخدام سماعات األذن
ممنوع استخدام الهاتف المحمول في أي وقت
ممنوع اصطحاب حيوانات حية
األغراض غير اآلمنة أو األسلحة ممنوعة
يُمنع رمي األشياء من الحافلة أو بداخلها

مغادرة الحافلة






ابق على مقعدك حتى تتوقف الحافلة تما ًما
غادر الحافلة بطريقة منظمة
غادر عند موقف الحافالت المعين لك
اعبر الطريق أمام الحافلة
غادر موقف الحافالت بطريقة منظمة

قد تسفر االنتهاكات التي تتضمن حافلة المدرسة و /أو الحوادث التي تحدث أثناء ذهاب الطالب إلى المدرسة أو العودة منها ،سواء كانت في موقف الحافالت
أو في الحي المحيط عن تدخل مباشر من المدرسة( .راجع مصفوفة الحافالت صفحة )53
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مصفوفة إحالة الحافالت لكل الطالب
سلوك غير الئق أو انتهاك قواعد الحافالت

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المخالفة الرابعة
والالحقة

تأخير جدول مواعيد الحافلة

المستوى ( 1الكل)

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

عدم الجلوس على المقعد

المستوى ( 1الكل)

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

تشغيل الراديو أو الشريط المسجل أو السي دي أو جهاز اآلي
بود أو مشغل إم بي ثري بدون استخدام السماعات

المستوى ( 1الكل)

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

إثارة الفوضى في الحافلة (ضوضاء شديدة)

المستوى ( 1الكل)

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

استخدام لغة غير الئقة (الشتائم والسباب الموجهة لطالب أو
راشد)

المستوى ( 1الكل)

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

التنمر/التحرش/التمييز /طقوس االنضمام

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المدرسة البديلة*
(المتوسطة /العليا)

المدرسة البديلة*
(المتوسطة /العليا)

ضرب الطالب اآلخرين

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

المستوى ( 5الكل)

رمي األشياء في الحافلة

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

المستوى ( 4الكل)

رمي األشياء خارج نافذة الحافلة (دون إحداث ضرر بالملكية)

المستوى ( 2الكل)

المستوى ( 3الكل)

المستوى ( 4الكل)

المستوى ( 4الكل)

التخريب
(يشمل التخريب الناتج عن األشياء التي أُلقيت من الحافلة)
أضرار بأقل من  100دوالر

المستوى ( 4الكل)
أضرار بأقل من 100
دوالر

المستوى ( 5الكل)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

العراك (مكان خا ٍل من الضرب)

المستوى ( 4االبتدائية)
المستوى ( 5المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

انتهاك سياسة الكحوليات /العقاقير (حيازة /استخدام)

المستوى ( 5الكل)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

انتهاك سياسة الكحوليات /العقاقير (توزيع)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

التخريب
(يشمل التخريب الناتج عن األشياء التي أُلقيت من الحافلة)
أضرار بأكثر من  100دوالر

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)
أضرار بأكثر من 100
دوالر

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

الخروج من مخرج الطوارئ في الطريق

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

االعتداء

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

اعتداء متعدد (اعتداء جسدي يتعاون فيه طالبين أو أكثر)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

التحريض على الشغب /البلبلة

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

حيازة سالح ،بخالف السالح الناري

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 6المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 7المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 7المتوسطة)

المستوى ( 5االبتدائية)
المستوى ( 7المتوسطة)

حيازة سالح ناري

فصل (الكل)

فصل (الكل)

فصل (الكل)

فصل (الكل)

* O.C.G.A.فقرة رقم 20-2-751.4

تختص عقوبات المستويات  1و  2و  3و  4بالحافالت وال تتضمن اإليقاف المدرسي.
وتقضي عقوبات المستويات  5و  6و  3و  7باإليقاف من ركوب الحافالت واإليقاف المدرسي.
تشير كلمة ’االبتدائية‘ إلى طالب المدارس االبتدائية فقط ،و’المتوسطة‘ إلى طالب المدارس المتوسطة والعليا فقط ،و ’الكل‘ إلى طالب
المدارس االبتدائية والمتوسطة والعليا
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شرح االستراتيجيات السلوكية ،والخيارات التأديبية ،والعقوبات
العقوبات التي تصدرها المدرسة
تتحمل كل مدرسة مسؤولة اتباع قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية وتطبيق مستويات العقوبات المناسبة واالستراتيجيات التصحيحية.

االجتماع :سيتواصل المسؤول اإلداري و /أو المعلم مع ولي أمر الطالب أو مستشار المدرسة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو
المستوى 1
المذكرات المكتوبة أو وج ًها لوجه لإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بالتأديب.
وقد يعقد الموظفون اجتماعًا بين أي مجموعة مما يلي:
المعلم والطالب
الطالب وولي األمر
المعلم ومستشار المدرسة
المعلم والطالب والمسؤول اإلداري
المعلم والطالب ومستشار المدرسة وولي األمر
المسؤول اإلداري والطالب
المسؤول اإلداري وولي األمر
اجتماع هاتفي بين المسؤول اإلداري وولي األمر
اجتماع هاتفي بين المعلم وولي األمر
أطراف أخرى حسب الحاجة

المستوى 2

االستراتيجيات :كل االستراتيجيات يجب أن تكون مناسبة للعمر ومختصة بالسلوك.

بناء العالقات التي تدعم اإلنجاز األكاديمي
مناقشة التوقعات ومراجعة إجراءات وتوقعات الفصول
االتصال بالعين
االقتراب ومستويات اإلشراف العليا
التحذير الشفهي والتدريس المسبق للتوقعات
المراقبة
التشاور مع فرق الصف الدراسي أو مستشار المدرسة أو االختصاصي النفسي للمدرسة للحصول على أفكار إدارية سلوكية فصلية أو فردية
الممارسات التصالحية
تدريس السلوكيات التي تخدم المجتمع ،واستخدام مكان آمن للطالب لالنعزال فيه لمساعدتهم على التنظيم الذاتي
وبالنسبة لقواعد زي الطالب :قد يُطلب من أولياء األمور/األوصياء إحضار بعض المالبس أو قد تمنح المدرسة للطالب مالبس بديلة لكي يرتديها.

المستوى 3

االستراتيجيات :كل االستراتيجيات يجب أن تكون مناسبة للعمر ومختصة بالسلوك.

*قد تصبح البرامج متاحة بنا ًء على تكليفات ميزانية منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية

العقد السلوكي محدد الهدف
الحجز
التدخل داخل المدرسة
عقد مراقبة
المنطقة المعزولة
الوساطة
المراقبة
خطاب تأديب تحذيري ألولياء األمر
تقرير اإلنجاز
اإلحالة
النشاط المقيد
الممارسات التصالحية

هو عقد مكتوب أو خطة ذات أهداف ونتائج محددة لكي يطور الطالب المهارة الالزمة للتعامل مع المخاوف السلوكية
المحددة
حجز الطالب ألسباب تأديبية قبل ساعات الدراسة أو بعدها (بما في ذلك أيام السبت)
قد يشمل على سبيل المثال ال الحصر :حضور المدرسة يوم السبت ،أو التكليف بعمل معين ،أو مقاالت سلوكية ،أو قيود
وسائل المواصالت
وهو بيان مكتوب يتضمن الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين السلوك ويصف الدعم الواجب على موظفي المدرسة و /أو
ولي األمر /الوصي تقديمه باإلضافة إلى التاريخ الذي سيراجع فيه الطالب وولي األمر /الوصي العقد وتاريخ توقيعهما
عليه
منطقة محددة في الحرم المدرسي يعين فيها الطالب الفوضويين في الفصل أو الطالب المتأخرين عن الحصة طوال
الفترة المتبقية من المدة التي حدثت فيها المخالفة
اإلحالة إلى وساطة لحل النزاع
راشد أو طالب متفق عليه يقدم دع ًما وإرشادًا ومساعدة بشكل دائم للطالب الذي يحتاج إلى أسوة يقتدي بها.
تقرير عن المخالفة التي تستدعي التأديب يحتوي على مهلة محددة لتحسين للسلوك لمنع اإليقاف
تقرير اإلنجاز أو صحيفة المهام التي تمنح الطالب وولي األمر فرصة متابعة التقدم األكاديمي والسلوكي للطالب في
فصله لفترة محددة من الزمن
اإلحالة إلى مستشار المدرسة أو فريق دعم الطالب أو خدمات دعم الطالب أو االختصاصي االجتماعي بالمدرسة أو
مراجعة برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو موظفي الحضور أو موظفين مناسبين آخرين
الحرمان من المشاركة في األنشطة المدرسية واألحداث الالصفية أو استخدام المناطق العامة أو أجزاء أخرى من
المدرسة
مدرب يدرس فيها المشاركون في الحادثة التأثير المتعمد وغير المتعمد لتصرفاتهم ويتفقون
عملية منظمة يقودها منسق ّ
على سبل انتصاف بين األفراد إلصالح الضرر واستعادة العالقات.
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المرافقة
الموظفون
التثقيف بشأن إساءة استخدام المواد
المخدرة وحل النزاعات
اإلبعاد المؤقت

حضور ولي األمر/الوصي الفصل مع طفلهم في المدرسة في موعد متفق عليه أثناء اليوم الدراسي.
االجتماع مع موظفي المدرسة وربما مع أفراد آخرين للنظر في سلوك الطالب وتقديم توصيات
المشاركة اإللزامية في *برنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانيات ()GRIP
حرمان الطالب مؤقتًا من حقه في حضور الحصص

استراتيجيات إضافية  -تحدد المدرسة كيفية تطبيقها
قائمة مراجعة سلوكيات السجل السردي (سجل المعلم)
اإلحالة إلى المجتمعات في المدرسة
المشورة
الحركة المحدودة (مع توفير اإلشراف)
اإلحالة إلى االختصاصي النفسي بالمدرسة
تغير مقعد الطالب في الفصل /الحافلة
مراجعة إلمكانية التعليم االستثنائي التعيين
زيارة ولي األمر للمدرسة ومرافقته للطالب
مراجعة إلمكانية خطة 504
اصطحاب ولي األمر للطالب إلى موقف الحافالت
التدريس
اإلحالة إلى ممرضة المدرسة
مهام تأديبية مكتوبة
تغيير الجدول
*تعديل اليوم الدراسي
إعادة زيارة برنامج التعليم الفردي ( /)IEPخطة المادة  504لتعديالت إضافية
تدخل وكالة خارجية (بطلب من ولي األمر)
التقييم
*ال يُستخدم إال بعد االستنفاد الواضح للدعم التدخلي من خالل تقديم المستوى  3وتوثيقه بدقة ،أو إنشاء برنامج تعليم فردي ( )IEPأو خطة  ،504مما يدل على أن
هذا تسهيل متفق عليه.

العقوبات التي تصدرها المدرسة
يُرجى المالحظة :يضم اإليقاف اإليقاف داخل المدرسة وخارجها واإليقاف من ركوب الحافالت على النحو الذي يعتبره مسؤولو المدرسة اإلداريون مناسبًا.

المستوى 3

اإليقاف داخل المدرسة (من يوم إلى  3أيام) :اإليقاف الذي تصدره المدرسة

المستوى 4

اإليقاف لمدة  1أيام إلى  5أيام ،اإليقاف الذي تصدره المدرسة

المستوى 5

اإليقاف لمدة من  6إلى  10أيام (في إطار عقد) ،اإليقاف الذي تصدره المدرسة ضمن عقد سلوكي محدد الهدف

المستوى 6

إيقاف طويل األمد /يلزم إجراء جلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية

المستوى 7

الفصل /يلزم إجراء جلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية
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تعريف أنواع التأديب

اإليقاف داخل المدرسة
يعني ’اإليقاف داخل المدرسة‘ استبعاد الطالب من الحصص والمهام المعتادة في مكان مخصص لإليقاف داخل المدرسة بداخل المدرسة المحلية .ويرسل معلمو
الطالب المهام الفصلية إلى مكان اإليقاف داخل المدرسة .وقد ال يحضر الطالب األنشطة الالصفية أو يشارك فيها أثناء تكليفه باإليقاف داخل المدرسة.
قد يطلب المعلم السماح بحضور الطالب المكلف باإليقاف داخل المدرسة إلى بعض الحصص (مثل حصص المعمل) .ويقتصر السماح بهذا الطلب على الحصص
المهمة للغاية التي ال يمكن تفويتها أو الحصص التي ال يمكن تعويضها في وقت الحق .ويعود القرار النهائي لمدير المدرسة.
في المخالفات الثانوية ،يمكن أن يُمنح الطالب خيار أداء خدمة مدرسية (مثل :التقاط القمامة من ساحات المدرسة ،وتنظيف طاوالت حجرة الغذاء ،وما إلى ذلك)
ً
بدال من اإليقاف داخل المدرسة ،عند طلب الطالب أو ولي األمر ،شريطة أن تكون الخدمة مناسبة للعمر وخاضعة لإلشراف وأن ال تتضمن مهام تنظيف دورات
المياه.

اإليقاف خارج المدرسة
يعني ’اإليقاف قصير األجل‘ إخراج الطالب من المدرسة (أو الحافلة المدرسية) من يوم إلى عشرة أيام دراسية ،كما يفرض المسؤول اإلداري بالمدرسة.
يمكن تعويض الواجب المدرسي الذي فوته الطالب أثناء اإليقاف البالغ مدته  3-1أيام عند عودة الطالب إلى المدرسة .وإذا كان اإليقاف لمدة من  4إلى  10أيام،
فيمكن لولي األمر /الوصي أن يطلب األعمال المدرسية ويأخذها أثناء ساعات الدراسة .وال يُسمح للطالب الموقوف لفترة قصيرة األجل الوجود في ممتلكات
المدرسة وال يجوز له المشاركة في أي أنشطة مدرسية أو مناسبات مدرسية.
"اإليقاف طويل األجل" يعني إخراج الطالب من المدرسة (أو الحافلة المدرسية) ألكثر من عشرة أيام دراسية ولكن ال تتجاوز المدة الفصل الدراسي الحالي.
وتكون جلسة االستماع القانونية في المنطقة مطلوبة لتنفيذ اإليقاف طويل األجل .وال يجوز للطالب الموقوف لمدة طويلة والذي لم تتم إحالته إلى مدرسة بديلة أن
يتلقى واجبات منزلية أو ً
عمال أو إجراء امتحانات فصل دراسي ما لم يُسمح بذلك من قبل مسؤول جلسة االستماع أو المشرف العام/نائبه أو مجلس التعليم .وال
يُسمح للطالب الموقوف لفترة طويلة الوجود في ممتلكات المدرسة وال يجوز له المشاركة في أي أنشطة مدرسية أو مناسبات مدرسية.
في بعض الحاالت (تقتصر على مرة لكل طالب في العام األكاديمي الواحد) قد يؤجل المدير إيقاف الطالب إذا ارتُكبت المخالفة في وقت حرج من التقويم
األكاديمي (مثل قبل االمتحانات النهائية مباشرة) .وهذا ال ينطبق على المخالفات التي تنتهك قانون الوالية أو القانون الفيدرالي أو التي تتضمن أسلحة أو عنف
أو عقاقير.

الفصل
’الفصل‘ يعني إبعاد الطالب من المدرسة (أو الحافلة المدرسية) لفترة زمنية محددة تتجاوز الفصل الدراسي الحالي .وتكون جلسة االستماع القانونية في المنطقة
مطلوبة لتنفيذ الفصل .وأثناء الفصل ،قد يُسمح للطالب بااللتحاق بمدرسة بديلة أو مدرسة افتراضية وقد ال يُسمح له.

المدرسة البديلة
قد يعين الطالب الذي استبعد من مدرسته المحلية ألكثر من عشر ( )10أيام دراسية إلى مدرسة بديلة لتلقى التعليم والدعم واالستشارة .وتسمح المدرسة البديلة
للطالب بتلقي الحصص األكاديمية لكي يواكب الطالب متطلبات درجات اعتماد المقررات الدراسية التي ستؤهله للتخرج .ويجب على الطالب حضور مهام
المدرسة البديلة وإكمالها بنجاح وال يجوز له العودة إلى مدرسته المحلية أو أي مدرسة أخرى أو حضور أي أنشطة الصفية أثناء حضوره في المدرسة
ً
عمال بالفصل أو اإليقاف طويل األمد.
البديلة
ال يمكن للطالب االنسحاب من منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية أو مغادرتها للتحايل على تعيينه في مدرسة بديلة .ويجب على الطالب
الذي عينوا إلى مدرسة بديلة حضور ذلك البرنامج وإكماله بنجاح قبل العودة إلى مدرستهم المحلية .وسيعين الطالب الذين غادروا المنطقة التعليمية وعادوا في
وقت الحق تلقائيًا إلى مدرسة بديلة الستكمال المهام األصلية ما لم يكن الطالب ملتحقًا ببيئة بديلة مشابهة على النحو الذي أقره المشرف العام أو نائبه .باإلضافة
مبكرا بنا ًء على قرار مسؤول جلسة االستماع.
إلى ذلك ،قد يُسمح للطالب بالعودة إلى مدرستهم السابقة وإعادة قبولهم
ً
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المراقبة

تعني ’المراقبة‘ أن يوضع الطالب في فترة تجريبية يتوقع أن ينتهج في أثناءها سلو ًكا حسنًا .ويضع أحد مسؤولي المدرسة اإلداريين أو مسؤول جلسة االستماع
أو لجنة مراجعة اإلجراءات التأديبية أو مجلس التعليم الطالب الذي تبين انتهاكه حسب رجحان األدلة لمخالفات معينة تحت المراقبة .قد يسفر انتهاك قواعد
المدرسة المحلية أو المنطقة التعليمية أثناء فترة المراقبة عن المزيد من اإلجراءات التأديبية التي قد تشمل اإلحالة إلى جلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية.
وقد يخضع الطالب الموضوع تحت المراقبة على مستوى المنطقة التعليمية إلى المزيد من اإلجراءات التأديبية التي قد تصل إلى الفصل.

القيود على األنشطة المدرسية
لن يُسمح للطالب الذين تم إيقافهم أو فصلهم بالمشاركة في أي أنشطة ترعاها المدرسة ،بما في ذلك أنشطة التخرج أو حفلة التخرج إذا حدثت خالل فترة اإليقاف
أو الفصل .يجوز للوالد أو الوصي ،لسبب وجيه ،تقديم التماس إلى مدير المدرسة للحصول على إذن للطالب للمشاركة في األنشطة التي ترعاها المدرسة .وإذا
رفض المدير اإلذن ،يجوز للوالد أو الوصي تقديم استئناف إلى المشرف العام اإلقليمي المعني التخاذ القرار النهائي.

شريك

قد يُثبت أن الطالب شريك في انتهاك قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية حسب رجحان األدلة إذا ساعد أفرادًا آخرين على انتهاك قواعد سلوك طالب
منطقة  DCSDالتعليمية و/أو خطط لهم ذلك و /أو شارك معهم و /أو قدم لهم النصيحة و /أو حرضهم و /أو تشاور معهم و /أو شجعهم .ويمكن أن يتعرض
الطالب الشريك لنفس عقوبات الطالب المتورطين ً
فعال بارتكاب هذه المخالفات.

الدفاع عن النفس
قد يكون استخدام الطالب للقوة أو التهديد باستخدامها مبر ًرا ،وذلك عندما ،وإلى الحد الذي ،يعتقد فيه بشكل معقول أن هذا التهديد أو القوة أمر ضروري
للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر بسبب االستخدام الوشيك للطرف اآلخر للقوة غير القانونية O.C.G.A. .فقرة رقم  .16-3-21قد يكون هذا االستخدام
الفعلي للقوة/التهديد غير مبرر في الحاالت التي يكون فيها موظفو المنطقة التعليمية في المنطقة المباشرة للتدخل .ومع ذلك ،يجب على الطالب أال يستخدم
قوة أكبر مما يبدو ضروريًا بشكل معقول في هذه الظروف .والدفاع عن النفس ال يعتبر دفاعًا إذا استمر استخدام القوة بعد تدخل الموظفين .وعندما يدعي
الطالب الدفاع عن النفس ،تقع على عاتق الطالب مسؤولية إثبات أنه تصرف دفاعًا عن النفس .وإذا تم قبول الدفاع عن النفس كمبرر صالح في ظل هذه
الظروف ،فإن الطالب لم يقم بأي انتهاك برجحان األدلة وال يتم فرض أي تأديب على هذه الجريمة.

دورات المياه وغرف الخزائن

تنطبق جميع المخالفات الواردة في مدونة سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية الراهنة على سلوك الطالب في دورات المياه وغرف الخزائن .ويُتوقع من
الطالب أن يساعدوا على الحفاظ على نظافة دورات المياه وسالمتها .ويُتوقع من الطالب كذلك اإلبالغ عن األوضاع الفوضوية و /أو غير اآلمنة و /أو غير
النظيفة في دورات المياه إلى أحد المسؤولين اإلداريين.

ال يُسمح بالهواتف المحمولة أو كاميرات التسجيل أو تسجيالت الفيديو أو الكاميرات في غرف الخزائن .وتجدر اإلشارة إلى أنه من غير مسموح ألي شخص
التقاط صور أو مقاطع فيديو ألشخاص آخرين في أي منطقة في المدرسة بدون الحصول على إذن صريح من المدير.

إجراءات التأديب الطالبية
يحق للطالب الخضوع إلجراءات قانونية معينة قبل إيقافهم /فصلهم من المدرسة العامة .ويعتمد نطاق الحماية اإلجرائية على طول مدة اإليقاف /الفصل من
المدرسة .فعلى سبيل المثال :رأت المحكمة العليا للواليات المتحدة أنه ال تشترط سوى أدنى إجراءات قانونية في الفصل لمدة عشرة أيام مدرسية أو أقل.
وتبنت منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية مجموعة من الضمانات اإلجرائية التي تمنح الطالب إجراءات قانونية أكبر من التي
يقدمها القانون .ويرد وصف هذه اإلجراءات في األقسام التالية.

إجراءات اإليقاف القانونية اإلدارية الواجبة للمدرسة
تُعقد إجراءات القانونية اإلدارية الواجبة المدرسية لإليقاف قبل خضوع الطالب لإليقاف داخل المدرسة أو اإليقاف خارج المدرسة أو اإليقاف من ركوب الحافالت
لمدة تصل إلى عشرة ( )10أيام أو عقوبات مناسبة أخرى .وإذا استدعى االنتهاك زيادة فترة اإليقاف ألكثر من عشرة ( )10أيام ،فيجب على مدير المدرسة
إحالته مع التوصية باإليقاف طويل األمد أو الفصل.
في اإلجراءات القانونية اإلدارية الواجبة للمدرسة الخاصة باجتماع اإليقاف ،يتم إبالغ الطالب شفهيًا بالمخالفة المنسوبة إليه ،ومن وجه التهمة (التهم) ،ومن شهد
الجريمة ،واإلجراءات التأديبية المقترح اتخاذها .ويُمنح الطالب فرصة ليحكي جانبه من القصة .وسيتم االتصال بولي األمر/الوصي إذا تم اتخاذ إجراء تأديبي.
ويُطلب من الشهود (عند االقتضاء) تقديم روايات شفهية و/أو مكتوبة عن الحادث في أقرب وقت ممكن بعد الحادث.

اجتماع فريق التأديب ()DTM
عندما يوصي المدير بالفصل/باإليقاف طويل األجل من المدرسة ،ومن المحتمل أن يتم التنازل عن جلسة االستماع التأديبية ،فإن اجتماع فريق التأديب )،(DTM
والذي يتكون من المدير/من ينوب عنه و/أو اختصاصي سلوك الطالب و/أو ممثل آخر من مكتب نظام تأديب الطالب وولى األمر/الوصي ،سيتم تقديمه إلى ولى
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األمر/الوصي في غضون خمسة ( ) 5أيام دراسية من اليوم األول لإليقاف .ويجوز دعوة الطالب حيثما أمكن ذلك .وسيقوم المدير/من ينوب عنه بإخطار مكتب
منسق فريق دعم الطالب ،أو من ينوب عن المشرف ،في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد التحقيق في الحادث .ويجب على المدير/من ينوب عنه تقديم المستندات
التالية إلى منسق أنظمة الدعم متعددة المستويات /االستجابة للتدخل ( )MTSS/RTIأو من ينوب عن المشرف ،قبل أو في وقت اجتماع فريق التأديب :DTM
بيانات الشاهد/الطالب؛ ونسخة حديثة من السجل الدائم للطالب؛ ونسخة من بطاقة سجل اختبار الطالب؛ والوضع الحالي للطالب األكاديمي والدرجات السلوكية
في جميع الفصول (تقارير التقدم)؛ وأيام الحضور والغياب (الغياب بدون عذر)؛ وعدد التأخيرات واالنقطاعات عن حضور الفصل؛ ومهام االحتجاز مع األسباب؛
وتقرير سردي يذكر التأديب والحضور والسجالت األكاديمية والتدخالت المقدمة في المدرسة المحلية بما في ذلك إحالة فريق دعم الطالب ( )SSTوجلسات
المشورة اجتماعات أولياء األمور/األوصياء مع التواريخ واألسباب والنتائج؛ ونسخة من تقرير الشرطة؛ والتعليم الخاص ،المادة  504أو حالة فريق دعم الطالب
(( )SSTالتسجيل النشط أو اإلحالة ألي من هذه البرامج)؛ وتقارير فريق دعم الطالب )(SST؛ ونسخة من خطاب اإليقاف المعتمد حاليًا والذي يتضمن توصية
إدارات المدرسة بالعقوبات ،وأي معلومات أو أدلة أخرى ذات صلة بالحادث.
الغرض من هذا االجتماع هو أن يناقش الفريق التحقيق الذي أكملته المدرسة ،وإجراءات التأديب المتاحة ،وأي معلومات يقدمها الطالب و/أو ولي األمر/الوصي.
ونظرا ألن هذا اجتماع ألولياء األمور ،فيجوز أال يحضر المستشار القانوني للطالب أو أولياء األمر .وقد يقوم منسق أنظمة الدعم متعددة المستويات /االستجابة
ً
للتدخل ( )MTSS/RTIو/أو ممثل آخر من مكتب المنطقة التعليمية لتأديب الطالب بوضع حد زمني معقول الجتماع فريق التأديب ) ،(DTMويجوز أن ينهي
اجتماع فريق التأديب ( ) DTMإذا كان من الواضح أن القرار ليس على وشك الحدوث .إذا كان ولي األمر/الوصي والمدرسة قادرين على التوصل إلى اتفاق
بشأن النتيجة التأديبية ،فستتم الموافقة على االتفاقية من قبل مدير عالقات الطالب ،ويتنازل ولي األمر/الوصي عن جلسة االستماع كتابيًا ،ثم سيتم إلغاء جلسة
االستماع .وإذا لم يوافق ولي األمر/الوصي على النتيجة التأديبية والنتيجة النهائية الجتماع فريق التأديب ) ،(DTMأو لم يحضر ولي األمر/الوصي اجتماع
فريق التأديب ) ،(DTMفستستأنف جلسة االستماع كما هو مقرر .ويمكن عقد اجتماعات فريق التأديب باستخدام طرق اتصال مختلفة .وإذا لم يحدث اجتماع
فريق التأديب ( )DTMأو لم يحدث كما هو مذكور في هذا القانون ،فستتم متابعة جلسة االستماع كما هو مقرر.

جلسة االستماع القانونية بالمنطقة التعليمية
يتم تنفيذ جلسات االستماع القانونية الشخصية واالفتراضية للمنطقة التعليمية بواسطة مسؤول الجلسة الذي يستمع إلى األدلة ذات الصلة مخالفة الطالب ،والتي
قد تتطلب -في حالة إثباتها -تأديبًا أكبر من اإليقاف لمدة عشرة ( )10أيام دراسية .ويتم تعيين مسؤولي االستماع من قبل المشرف العام ويجب أال يكون لديهم
معرفة مسبقة باالنتهاك .وإذا كان مسؤول جلسة االستماع لديه معرفة مسبقة باالنتهاك قبل جلسة االستماع ،فيجوز المضي قد ًما إذا أكد مسؤول جلسة االستماع
أنه يمكنه سماع األدلة والتوصل إلى قرار دون تحيز.
عندما يوصي مدير المدرسة طالبًا بحضور جلسة االستماع القانونية في المنطقة ،تتم مراجعة التوصية من قبل مسؤول جلسة االستماع المناسب ،والذي يقرر ما
إذا كان سيعقد جلسة استماع أم ال .ويجب أن تعقد جميع جلسات االستماع في موعد ال يتجاوز عشرة أيام دراسية بعد اإلجراء التأديبي أو االعتقال الذي بدأته
المدرسة من قِبل ضابط األمن والسالمة في المدرسة ( ) SROما لم تتفق المنطقة التعليمية وأولياء األمر/األوصياء بشكل متبادل على التمديد .وإذا كان من
المقرر عقد جلسة استماع ،فسيتم تزويد الطالب وولي األمر/الوصي بإشعار شفهي وكتابي بتاريخ جلسة االستماع ووقتها ومكانها واالنتهاكات وقائمة الشهود
المحتملين.
جلسات االستماع القانونية في المقاطعة سرية وليست مفتوحة للعامة .ويجوز للطالب أو أولياء أمره أو الوصي عليه أو ممثل أولياء األمر بإذن كتابي من أولياء
األمر وشهودهم حضور الجلسة ،ولكن لن يُسمح لألقارب أو األصدقاء اآلخرين للطالب بالحضور .ويتم تسجيل اإلجراءات إلكترونيًا .ويجوز للمنطقة التعليمية
استدعاء الشهود لإلدالء بشهاداتهم نيابة عنها في جلسة االستماع .كما يجوز للطالب وولي األمر/الوصي أيضًا إحضار الشهود .وسيتخذ مسؤول جلسة االستماع
قرارات بشأن ما إذا كان الشهود لديهم شهادة ذات صلة بالتهم التي تم النظر فيها أم ال .وإذا أراد الطالب أو ولي األمر/الوصي من موظفي المنطقة التعليمية أو
الطالب اآلخرين اإلدالء بشهادتهم في جلسة االستماع ،فيجب عليهم االتصال بإدارة المدرسة ،والتي سترتب إصدار استدعاءات لهؤالء األشخاص .كما يجب
على ولي األمر/الوصي االتصال بالمدرسة في غضون  48ساعة من جلسة االستماع حتى يمكن طلب موافقة والدي الطالب المطلوب اإلدالء بشهادته .ولن
محام في جلسة االستماع إال إذا تم توجيه االتهام إلى هذا الشاهد أو قد يتم
يُسمح للشهود الذين يدلون بشهاداتهم في جلسة استماع قانونية في المقاطعة بإحضار
ٍ
اتهامه في الواقعة.
قد تتض من األدلة المقدمة في جلسة استماع اإلجراءات القانونية المحلية أدلة مادية ،مثل العقاقير أو األسلحة؛ وشهادة الشهود؛ والصور؛ والتسجيالت؛ والوثائق
ذات الصلة ،مثل إفادات الشهود وتقارير التحقيق وسجل التأديب والسجل األكاديمي الحالي للطالب .وتتحمل المنطقة التعليمية عبء إثبات االنتهاكات ضد الطالب
محام في جلسة االستماع القانونية في المنطقة .يجب على ولي األمر/الوصي إرسال
من خالل "رجحان األدلة ".ويحق للطالب ،على نفقته الخاصة ،أن يمثله
ٍ
إشعار إلى إدارة العالقات الطالبية قبل  48ساعة على األقل من جلسة االستماع بأنه سيكون لديهم تمثيل قانوني خالل جلسة االستماع القانونية ويجب على
المحامي تقديم طلب حضور إلى إدارة عالقات الطالب قبل  48ساعة على األقل الجلسة .وقد يؤدي عدم تقديم إشعار إلى تأجيل جلسة االستماع وإعادة تعيينها
إلى تاريخ الحق حتى تتمكن المدرسة من اتخاذ أي ترتيبات ضرورية و/أو تحديد موعد لمحامي المنطقة .وال يتم تمثيل المنطقة التعليمية عادة ً
بمحام في جلسات
ٍ
بمحام.
االستماع القانونية في المنطقة ،ولكن في بعض الحاالت يتم االستعانة
ٍ
ال يشترط أن تكون جلسة االستماع القانونية في المقاطعة مطابقة لمحاكمة قاعة المحكمة ،وال تنطبق القواعد الصارمة لقانون اإلثبات بجورجيا .ويجوز أن يقدم
جميع األطراف المعلومات ذات الصلة لمساعدة مسؤول جلسة االستماع في تحديد ما إذا كان انتهاك الطالب يُعد جريمة وما إذا كان يجب فرض التأديب أم ال.
ومسؤول جلسة االستماع مخول التخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بمالءمة المعلومات المقدمة .وبنا ًء على رجحان األدلة المقدمة في جلسة االستماع ،سيحدد
مسؤول الجلسة ما إذا كانت قواعد المدرسة قد انتهكت أم ال ويحدد التأديب الذي سيتم فرضه.
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بعد تقديم األدلة من كال الجانبين ،يتم إعطاء كل جانب فرصة لتقديم حجة ختامية .وتنتهي جلسة االستماع بعد ذلك ،وسيتداول مسؤول جلسة االستماع بشكل
خاص ليقرر ما إذا كان قد حدث انتهاك أم ال والتأديب المناسب إذا ثبت أن الطالب قام باالنتهاك بسبب رجحان األدلة .وفي حالة عدم مخالفة الطالب لقواعد
المدرسة ،يُسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة .وإذا ثبت أن الطالب قام باالنتهاك ،فقد يفرض مسؤول الجلسة تأديبًا يتراوح من إعادة المتهم إلى المدرسة تحت
المراقبة إلى الطرد من المنطقة التعليمية .يمكن للوالدين/األوصياء االتصال بالمكتب في اليوم الدراسي التالي لمعرفة القرار .وسيتم إرسال خطاب إلى ولي أمر
الطالب/الوصي في غضون عشرة أيام بعد عقد جلسة االستماع .ويجوز لولي األمر/الوصي استئناف قرار مسؤول جلسة االستماع إلى مجلس التعليم من خالل
إرسال طلب كتابي إلى المشرف العام لمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية في 5823 Memorial Drive, Stone Mountain,
 Georgia, 30083ويجب تقديم هذا الطلب خالل عشرين ( )20يو ًما تقويميًا من تاريخ إصدار القرار.

االستئناف إلى مجلس التعليم DEKALB BOARD OF EDUCATION
ويجوز لولي األمر/الوصي استئناف قرار مسؤول جلسة االستماع إلى مجلس التعليم من خالل إرسال طلب كتابي إلى المشرف العام لمنطقة
 DeKalb County School Districtالتعليمية في  .5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083ويجب تقديم الطلب
خالل عشرين ( )20يو ًما تقويميًا (تشمل عطالت نهاية األسبوع واإلجازات العامة والرسمية) بد ًءا من تاريخ إصدار مسؤول جلسة االستماع للقرار .ويجب أن
يوضح إشعار االستئناف الكتابي األسباب ،جنبًا إلى جنب مع أي حجج داعمة ،لسبب ادعاء أن قرار مسؤول جلسة االستماع غير صحيح .ويجب أن يحدد
اإلشعار أيضًا أي جزء أو أجزاء من السجل تدعم ادعاءات المستأنِف .ولن يتم السماح بدليل جديد.
سيراجع مجلس تعليم  DeKalbالسجل وسيصدر القرار كتابيًا في غضون عشرة ( )10أيام باستثناء عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية والقانونية من
تاريخ استالم طلب االستئناف .ولن يستند قرار مجلس تعليم  DeKalbإال على السجل الذي تم إنشاؤه أثناء جلسة االستماع القانونية في المنطقة .ولن ينظر
مجلس التعليم  DeKalb Board of Educationفي أي دليل جديد أو يستمع إلى أي حجج شفهية؛ ومع ذلك ،يمكن تقديم الحجج المكتوبة بشأن حيثيات
االستئناف .ويتمتع مجلس التعليم  DeKalb Board of Educationبصالحية تأكيد قرار مسؤول جلسة االستماع أو إلغائه أو تعديله .وسيكون قرار مجلس
تعليم  DeKalb Board of Educationنهائيًا ،ما لم يتم تقديم استئناف إلى مجلس التعليم بالوالية من خالل تقديم إشعار استئناف كتابيًا إلى المشرف العام
لمنطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية خالل ثالثين ( )30يو ًما تقويميًا من قرار مجلس التعليم .DeKalb Board of Education
يجب أن يبين االستئناف :المسألة المتنازع عليها؛ وقرار المجلس المحلي؛ وبيان موجز بأسباب استئناف القرار .ومحتويات إشعار االستئناف هذا واإلجراءات
التي يجب اتباعها أمام مجلس التعليم بوالية جورجيا محددة في  O.C.G.A.فقرة رقم  20-2-1160و قانون لجنة الوالية .160-1-3-.04
لن يُكتب محضر جلسة االستماع القانونية بالمنطقة التعليمية إال إذا كان هناك استئناف .ويمكن لولي أمر الطالب أو الوصي عليه أو المحامي طلب نسخة صوتية
من جلسة االستماع من إدارة عالقات الطالب أو يمكنهم طلب نسخة من المحضر المكتوب على نفقتهم الخاصة.

التنازل عن جلسة االستماع القانونية بالمنطقة التعليمية
قد يختار ولي األمر/الوصي والطالب التنازل عن جلسة االستماع القانونية بالمنطقة التعليمية وتقبل العقوبات المناسبة عن الحادثة من خالل إكمال وثيقة التنازل
عن جلسة االستماع القانونية بالمنطقة التعليمية وتوقيعها .وسيعني تقديم ولي األمر /الوصي والطالب لهذا التنازل موافقتهما على القرار وتنازلهما عن أي طعون
أو دعاوي استئناف متعلقة بتلك الحادثة.

الطالب ذوو اإلعاقة
إجراءات تأديب الطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ( )IDEAوالطالب ذوي االحتياجات الخاصة المشمولين
بالمادة  504هي اإلجراءات نفسها المذكورة أعاله باإلضافة إلى الخطوات اإلضافية التالية:
ظروف خاصة للطالب ذوي اإلعاقة (أسلحة و /أو عقاقير و /أو ضرر بدني خطير)
خطيرا لفرد آخر أم
ضررا بدنيًا
 .1يجب أن يحدد الموظفون اإلداريون بالمدرسة المحلية ما إذا كان في حيازة الطالب سالح أو عقاقير أو ما إذا كان قد أوقع
ً
ً
ال .إذا كان األمر كذلك ،فانتقل إلى أ و ب.
 .Aيجب إعالم مدير التعليم االستثنائي /منسق  504بالمنطقة التعليمية على الفور بالمحفزات المذكورة أعاله.
 سيحقق موظف التعليم االستثنائي /موظف المنطقة التعليمية للمادة  504في الوضع وسيقدم اإلرشادات إلى المدرسة المحلية.
 سيتعاون موظفي المنطقة التعليمية وموظفي المدرسة المحلية لتقرير خطة عمل.
 .Bسيتواصل موظف التعليم االستثنائي /منسق  504مع المدرسة المحلية إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير طارئ في موقع التعليم.
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 .2يتم إبالغ معلم (معلمي) التعليم الخاص أو مدير حالة برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو رئيس المادة  504بهذا الحدث.
 .3إذا تمت إحالة طالب من ذوي االحتياجات الخاصة إلى جلسة استماع قانونية في المنطقة ،فسيقوم أحد المسؤولين اإلداريين بالمدرسة باالتصال
بالمدرس الرئيسي للتعليم الخاص/رئيس المادة  504لتحديد موعد اجتماع للتوضيح/التحقيق.
مظهرا من مظاهر اإلعاقة ،يقدم مدير المدرسة توصية إلجراء جلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية ،مع مراعاة الحقوق
 .4إذا تقرر أن السلوك ليس
ً
مظهرا من مظاهر اإلعاقة ،فستتخذ لجنة مراجعة
التعليمية للطالب بموجب قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ( .)IDEA 2004إذا كان السلوك
ً
برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو فريق مادة  504أي قرارات تعيين أخرى.

بروتوكول تعيين الطالب لعودة الطالب بعد السجن أو الحجز أو أي ظروف خاصة أخرى
يحتاج الطالب الذين تغيبوا عن المدرسة بسبب السجن أو الحجز غالبًا إلى فترة انتقالية قبل عودتهم إلى مدرستهم المحلية .وعالوة على ذلك ،قد تحدث ظروف
وكبيرا على األشخاص و /أو األمالك في المدرسة .وتم إنشاء بروتوكول لتحديد ما إذا كان يجب
خطرا جسي ًما
يشكل فيها تواجد الطالب الحالي في المدرسة
ً
ً
وضع الطالب العائد من فترة حبس أو حجز بسبب سلوك قضائي مدعى أو صدر فيه حكم في برنامج مدرسة بديلة أم إعادته إلى مدرسته المحلية .وتتيح منطقة
 DeKalb County School Districtالتعليمية أمام هؤالء الطالب فرصة إعادة بناء مهاراتهم األكاديمية واالجتماعية حتى يتم انتقالهم إلى مدرستهم
المحلية بسالسة .وهناك اعتباران رئيسيان سيفصالن هذا األمر وهما :االحتياجات التعليمية للطالب العائد وسالمة الطالب واآلخرين والموظفين.
ويكون السلوك موضع البحث في كثير من الحاالت شديد الخطورة ،ويترواح من مخالفات الملكية إلى انتهاكات جنسية خطيرة أو حيازة أسلحة أو أي أعمال
عنيفة أخرى .وقد تضع إدارة شؤون قضاء األحداث ( )DJJأو محكمة األحداث خطة سالمة للطالب الذين صدر عليهم أحكام بسبب هذه المخالفات .وقد تفرض
هذه الخطط قيودًا معينة على الطالب العائدين ،على سبيل المثال :قد ال يُسمح بتواجد الطالب حول أطفال من أعمار معينة أو حول الضحية أو حول أطفال كانوا
ضحايا ،أو قد يخضعون إلشراف راشد طوال الوقت.
في بعض الحاالت ،يتم فصل الطالب أو إيقافهم من مقاطعة  DeKalbأو منطقة تعليمية أخرى أو مدرسة خاصة ،على الرغم من عدم اكتمال وقت اإليقاف أو
الفصل بعد O.C.G.A.( .فقرة رقم  ) 20-2-751.2وفي حاالت أخرى ،يجوز أن يطلب الطالب إعادة قبوله أو تسجيله ،حيث تم إيقافه أو فصله بسبب إدانته
أو الحكم عليه بارتكاب أو توجيه اتهام أو تقديم معلومات الرتكاب أي جناية أو أي جنحة من شأنها أن تكون جناية إذا ارتكبها شخص بالغ O.C.G.A.( .فقرة
رقم  )20-2-768ويؤدي هذا إلى طرح أسئلة أخرى ،مثل ما إذا كان يجب استبعاد الطالب تما ًما للفترة المتبقية من الفصل أو اإليقاف أو عرض أن يلتحق
بمكان بديل.
سيحال الطالب إلى إدارة عالقات الطالب قبل عودتهم إلى المدرسة .وسيجمع موظفو اإلدارة كل المعلومات الالزمة وسيراجعونها ،بما في ذلك أي معلومات
يود أولياء أمور الطالب تقديمها ،وتحديد التعيين .ويمكن أن يحضر أولياء األمور والطالب هذه المراجعة ويمكنهم تقديم المدخالت والتعليقات .أما المحامون فلن
يسمح لهم بالحضور.
سيتاح ألولياء ا ألمور المعترضين على قرار تحديد التعيين الصادر عن إدارة عالقات الطالب طلب مراجعة من لجنة مراجعة اإلجراءات التأديبية ()DARC
لمدة ثالثة أيام دراسية من يوم قرار التحديد .وتعمل لجنة مراجعة اإلجراءات التأديبية ( )DARCتحت إشراف إدارة عالقات الطالب ويخول لها النظر في
الطلبات الخاصة المقدمة من أولياء األمور/األوصياء والمسؤولين اإلداريين في المدرسة المتعلقة بحاالت التأديب والفصل فيها .وستتخذ لجنة مراجعة اإلجراءات
التأديبية ( )DARCقرار تحديد التعيين بنا ًء على مراجعة المعلومات الواردة من إدارة عالقات الطالب وأي معلومات إضافية مقدمة من كل األطراف اآلخرين.
وسيتاح ألولياء األمور المعترضين على قرار تحديد التعيين الصادر عن لجنة مراجعة اإلجراءات التأديبية طلب جلسة استماع قانونية بالمنطقة التعليمية لمدة
ثالثة أيام دراسية من يوم قرار التحديد ،بموجب  O.C.G.A.فقرة رقم .20-2-754
قد يُستخدم البرتوكول الموصوف أعاله في أنواع أخرى من حاالت تعيين الطالب إذا اعتبر المسؤولون اإلداريون بإدارة عالقات الطالب أن ذلك مناسبًا .وست ُتخذ
كل قرارات تحديد التعيين على أساس كل حالة على حدة .ويمكن استخدام عوامل متنوعة مثل العمر ،وطول فترة الحبس ،وطبيعة التهم ،ونظام التأديب الحالي،
والمخاوف المحتملة المتعلقة بالسالمة أو إثارة الفوضى في العملية التعليمية ،والتاريخ التأديبي الحالي /السابق ،وغير ذلك ،في اتخاذ قرارات تحديد التعيين على
جميع المستويات .فعلي سبيل المثال :ستسفر الفئات العامة التالية للمخالفات العنيفة الخطيرة عن إحالة المسؤول اإلداري بالمدرسة إلى إدارة عالقات الطالب:











االعتداء المسبب إلصابة خطيرة
االعتداء المتضمن استخدام سالح
وفاة ليست طبيعية (جريمة قتل)
اختطاف
اغتصاب
سرقة بسالح خطير (سرقة مسلحة)
سرقة بدون سالح خطير
اعتداء جنسي (ال يتضمن االغتصاب أو العدوان الجنسي)
العدوان الجنسي
أداء تصرفات منافية لآلداب مع قاصر
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باإلضافة إلى ما سبق ،ستُدرج المخالفات التي تتضمن ته ًما بتصنيع كميات كبيرة من المواد الخاضعة للرقابة أو بيعها أو تهريبها.
سيواصل كل المديرين اتباع مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية عند ارتكاب الطالب مخالفة توجب التأديب داخل منطقة والية المدرسة .وسيتم
اتباع اإلجراءات التأديبية الطبيعية في هذه الحاالت.
ال ينطبق هذا البرتوكول على الطالب ذوي اإلعاقة .فلن يحال الطالب ذوو اإلعاقة مباشرةً إلى إدارة التعليم االستثنائي أو منسق المادة  504للطالب ذوي
خطط .504

التفتيش
قد تفتش سلطات المدرسة الطالب ،أو خزائنهم ،أو مكاتبهم وطاوالتهم ،أو سياراتهم في ظل الظروف المبينة أدناه ،ويمكنها كذلك مصادرة أي مواد غير قانونية
أو غير مصرح بها أو مهربة مكتشفة في عملية التفتيش ،وذلك للحفاظ على النظام والتأديب في المدارس ولحماية سالمة الطالب موظفي المدرسة ورفاهيتهم.
خطرا على صحة الطالب أو الموظفين أو
يعني مصطلح ’غير مصرح‘ كما هو مستخدم في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية أي مواد تشكل
ً
سال متهم ،أو التي تثير الفوضى في أي مناسبة أو مهمة أو عملية مدرسية ،أو أي مادة موصوفة على أنها غير مصرح بها في قواعد المدرسة المتاحة سلفًا أمام
الطالب.
إذا لم يسمح الطالب بالتفتيش أو المصادرة على النحو الوارد في مدونة قواعد سلوك منطقة  DCSDالتعليمية ،فإن ذلك سيُعتبر سببًا لإلجراء التأديبي.
ً
تدخال زائدًا وفقًا لعمر الطالب وجنسه
يجب أن تكون كل عمليات التفتيش التي يجريها موظفو المدرسة متعلقة بأهداف التفتيش على نحو معقول ،وال يجب التدخل
وطبيعة المخالفة.

التفتيش الشخصي
يمكن تفتيش الطالب و /أو أمتعته الشخصية (مثل المحفظة وحقيبة الكتب وما إلى ذلك) كلما كان لدى المسؤول المدرسي شك معقول لالعتقاد بأن التفتيش سيسفر
عن انتهاك للقانون أو مدونة قواعد سلوك الطالب أو قواعد المدرسة المحلية.
وإذا أجري تفتيش الطالب باليد ،فسيجريه مسؤول مدرسي من نفس الجنس في مكان خاص مع حضور شاهد راشد ،متى أمكن ذلك .وإذا كان لدى المسؤول
مباشرا على الطالب أو اآلخرين ،يجب عزل الطالب ،وإعالم ضابط األمن
خطرا
المدرسي أسباب منطقية تدعوه لالشتباه بأن الطالب يحمل معه أداة تشكل
ً
ً
والسالمة بالمدرسة ،وإجراء اإلجراء التأديبي المناسب.

يجب أن يتضمن التفتيش في الظروف المناسبة استخدام أجهزة إلكترونية مثل :أجهزة الكشف عن المعادن المحمولة باليد أو بوابات الكشف عن المعادن .وقد
يتضمن التفتيش كذلك استخدام كالب الكشف عن المخدرات.

تفتيش الخزائن والمكاتب والطاوالت
إن خزائن الطالب والمكاتب والطاوالت ملك للمدرسة وتظل في جميع األوقات تحت سيطرة المدرسة .ويجب على مديري كل مدرسة يتم فيها إصدار الخزائن
إشعارا كتابيًا قبل إصدار الخزانة له بأن الخزانات تخضع للتفتيش والبحث من قبل المسؤولين المدرسيين .وتحتفظ كل مدرسة
التأكد من أن كل طالب يتلقى
ً
بمفاتيح أو سجالت مكررة لجميع مجموعات الخزانات وتتجنب أي ممارسات من شأنها أن تقود الطالب إلى االعتقاد بأن الخزائن تحت سيطرتهم الحصرية.
يمكن للسلطات المدرسية إجراء عمليات التفتيش العامة الدورية للخزائن والمكاتب والطاوالت ألي سبب وفي أي وقت ،ودون إشعار ،ودون موافقة الطالب،
ودون مذكرة تفتيش .ويمكن للمنطقة التعليمية استخدام وحدات الكالب البوليسية في تفتيش الخزائن والمكاتب والطاوالت .وتخضع األشياء التي تُحضر للمدرسة
أو الموضوعة في الخزائن أو المكاتب أو الطاوالت إلى
التفتيش على نحو معقول.

تفتيش السيارات
يُسمح للطالب ركن مركباتهم على أراضي المدرسة وذلك على سبيل االمتياز وليس ح ًقا من حقوقهم .وتملك المدرسة سلطة إجراء دوريات روتينية لمواقف
سيارات الطالب وتفتيش مرئي خارجي لمركبات الطالب الموجودة على أمالك المدرسة .وال يسمح قانون الوالية للطالب بوضع سالح ناري في مركبة مركونة
على أراضي المدرسة.
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يجوز تفتيش مركبات الطالب من الداخل كلما كان لدى سلطة المدرسة أسباب معقولة لالشتباه في أنها تحوي بداخلها على مواد غير قانونية أو غير مصرح بها
أو مهربة .ويمكن إجراء هذه الدوريات دون إشعار ،ودون موافقة الطالب ،ودون مذكرة تفتيش.
يجب تقديم إشعار بحق التفتيش السالف الذكر إلى الطالب الذين يركنون مركباتهم على أمالك المدرسة ،ولكن لن يعيق عدم إعطائهم هذا اإلشعار المسؤولين
المدرسيين عن إجراء التفتيش الداخلي للمركبات إذا كان التفتيش مصر ًحا به.

نتائج التفتيش
إذا كشف التفتيش عن انتهاك القانون الفيدرالي أو قانون الوالية أو القانون المحلي ،فيجب إعالم سلطات إنفاذ القانون لكي يتخذوا اإلجراء المناسب.
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مدرسة بدون أسلحة
الحفاظ على سالمة المدارس
يُريد جميع الطالب التعلم في مدرسة سالمة وآمنة ،فهذا هو حقهم .ولهذا فرضت المناطق التعليمية والمدارس قواعدًا لمكافحة األسلحة والعنف في المدرسة ،وفي
أي حافلة مدرسية ،وفي أي مناسبة ترعاها المدرسة.
قد يفصل الطالب إذا أحضروا أسلحة للمدرسة .كما أن إحضار أسلحة معينة إلى المدرسة هي ’جناية معينة‘ وفقًا لقانون جورجيا .وهذا يعني أن الطالب مرتكب
المخالفة والذي يقل عمره عن  17عا ًما قد يُعتقل ويوضع فيه مركز احتجاز للشباب بسبب حمله أو حيازته سال ًحا في المدرسة أو في الحافلة المدرسية أو في
أي مناسبة ترعاها المدرسة .وترتقي هذه المخالفات إلى جناية للطالب البالغ أعمارهم  17عا ًما أو أكثر وقد يدانون بارتكاب جناية ويسجنون بنا ًء على ذلك.
ً
فصال لمدة عام تقويمي واحد على األقل على الطالب إذا أحضروا
ويُلزم القانون الفيدرالي المدارس على مستوى الدولة بوضع سياسة تأديب طالبية تفرض
سال ًحا ناريًا إلى المدرسة أو إذا كان في حيازتهم سال ًحا ناريًا على أمالك المدرسة (بما في ذلك الحافالت المدرسية) .ونتيجة لذلك ،تملك مقاطعة DeKalb
ً
فصال لمدة عام تقويمي واحد من كل مدارس مقاطعة  DeKalbعلى األقل على حيازة سالح ناري.
سياسة تفرض

ما األسلحة األخرى التي قد تتسبب في الفصل؟
يُعد امتالك أي نوع من السكاكين ،واألمواس (وتشمل المشارط) ،والسالسل ،واألنابيب ،وأداة الفنون القتالية ،والهرواة ،والمسدس الذي يعمل بضغط الهواء ،أو
مسدس الرصاص الصغير ،أو أي أداة تشبه الذخيرة في المدرسة ،أو في الحافلة المدرسية ،أو في أمالك المدرسة األخرى ،أو في المناسبات المدرسية انتها ًكا
لمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية وقد يسفر عن الفصل( .لمعرفة كل أنواع األسلحة بالكامل ،راجع الصفحتين )30-29

معلومات للطالب :إذا ،ماذا يمكنك أن تفعل؟
افتخر بمدرستك واحترم نفسك وأصدقائك عبر المساهمة في الحفاظ على سالمة مدرستك وأصدقائك.


ال ت ُحضر سال ًحا إلى المدرسة أو تقبل سال ًحا من طالب آخر أو تسمح لطالب آخر بأن يضع سال ًحا في خزانتك أو مكتبك أو مركبتك أو مع
مقتنياتك الشخصية ألي سبب.



أخبر أصدقائك بأن ال يحضروا أسلحة للمدرسة ألي سبب ،وأن ال يتباهوا بها ،أن ال يفعلوا ذلك على سبيل الحماية أو ألي سبب آخر.



ً
مسؤوال إدار ًيا على الفور (يمكنك أن تطلب منهم
إذا سمعت أنه يوجد سالح في المدرسة أو الحافلة المدرسية أو إذا رأيته ،فأبلغ معل ًما أو
عدم استخدام اسمك).

ي المساهمة لجعل المدارس أكثر أمانًا؟
لم عل ّ
يجب على الطالب المساهمة في ذلك ألن المشاكل التي يمكن أن يسببها وجود األسلحة في المدرسة لن تمر دون تورط الطالب بها .فلقد قال الطالب من جميع
أنحاء الدولة كلمتهم بأنه "قد طفح الكيل‘ .ولقد صار اهتمام هؤالء الطالب بالحفاظ على سالمة المدرسة وخلوها من األسلحة ً
فعاال أكثر من ذي قبل .فليكن
معلو ًما لدى الجميع أن هؤالء الطالب سيبلغون عن األسلحة ،بغض النظر عن من يحضرها للمدرسة.
عندما ينتشر خبر أنه سيتم اإلبالغ عن األسلحة ،ستقل احتمالية إحضار الطالب لألسلحة في المدرسة.

رسالة خاصة للطالب البالغ عمرهم  17عا ًما أو أكثر
إذا كنت تبلغ من العمر  17عا ًما أو أكثر وقبض عليك وفي حوزتك سالح في المدرسة أو في الحافلة أو في مركبتك التي في المدرسة ،فقد توجه لك تهمة
ارتكاب جناية .فإذا تمت إدانتك بارتكاب جناية ،فسيُكتب لك سجل إجرامي قد يمنعك من القبول في الكليات أو المدارس التقنية أو القوات المسلحة .وقد يمنعك
كذلك من الحصول على وظيفة واإلدالء بصوتك في االنتخابات.

مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية
وذكرت مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية لكل الطالب في وضوح بيّن أن من الممنوع إحضار األسلحة إلى المدرسة .وتتضمن مدونة قواعد
سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية كذلك معلومات ونصائح مهمة للطالب عن األسلحة واألدوات الخطيرة األخرى.

من المهم أن تتذكر
إذا انتُهك قانون األسلحة لوالية جورجيا ،فقد يتعرض الطالب لما يلي:
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االعتقال
اإليداع في سيارة شرطة
الذهاب إلى السجن أو مركز احتجاز
الحكم عليه بدخول السجن
المعاقبة بغرامات كبيرة تفرضها المحكمة
الوضع تحت المراقبة
الفصل من المدرسة

االستراتيجيات الوقائية واستراتيجيات التدخل
ما الذي تفعله المنطقة التعليمية إلخالء المدارس من األسلحة؟ هناك العديد من االستراتيجيات التي تنتهجها مثل:
 توزيع مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية على كل الطالب إلعالمهم أن األسلحة مخالفة للقانون ولقواعد المدرسة
 إعالم الطالب أن الخزائن والمكاتب والطاوالت والمركبات والمتعلقات الشخصية خاضعة لتفتيش المسؤولين المدرسيين
 إعالم أولياء األمور أن معظم األسلحة تأتي للمدرسة عن طريق المنزل
 إجراء عمليات تفتيش عشوائية عن األسلحة النارية والعقاقير المخدرة باستخدام الكالب القادرة على شم البارود والمخدرات.
 تقييد استخدام حقائب الكتب في المدرسة
 فصل الطالب الذين أحضروا أسلحة للمدرسة أو لحافلة المدرسة
 تركيب المزيد من كاميرات المراقبة وزيادة استخدام أجهزة الكشف عن المعادن
المسؤولية هي معرفة ما يُتوقع منك.
المسؤولية هي أن تضع ً
آماال كبيرة على نفسك وعلى اآلخرين.
المسؤولية هي اتخاذ قرارات مسؤولة.
المسؤولية هي اتخاذ القرار الصحيح حينما يكون القرار الخاطئ أسهل.
المسؤولية هي مقياس النضج.
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حقوق الطالب ومسؤولياتهم
المسؤوليات
 .1مسؤوليات ولي األمر (أولياء األمر) /الوصي
ستبلغ كل مدرسة ولي األمر بالتوقعات التالية من خالل نشر مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية:
 .1تحمل المسؤولية القانونية عن سلوك الطفل على النحو الذي يحدده القانون والممارسات المجتمعية وضمان معرفة الطفل بسياسة ولوائح
التأديب.
 .2تعليم الطفل التأديب الذاتي واحترام السلطة وحقوق اآلخرين.
 .3التأكد من حضور الطفل إلى المدرسة بانتظام وإرسال إخطار إلى المدرسة يضم أسباب غياب الطفل إذا لم يتمكن من الحضور إلى المدرسة.
 .4العمل بأقصى قدراتهم على توفير المواد الالزمة وبيئة تعلم منزلية إيجابية للطفل لكي ينجح في المدرسة.
 .5إقامة اتصاالت مع المدرسة ومنحها رقم الهاتف الحالي لكي يتمكنوا من التواصل عبره في أثناء اليوم الدراسي.
 .6االستجابة سريعًا للمدرسة الصطحاب الطفل عند طلب ذلك.
 .7التواجد في االجتماعات عند طلب ذلك.
 .8التعاون مع موظفي المدرسة لوضع استراتيجيات لكي يستفيد منها الطفل.

 .2مسؤوليات الطالب
 .1إدراك سياسات المنطقة التعليمية واللوائح وإرشادات المدرسة المتعلقة بالسلوك المقبول وااللتزام بها.
 .2أن يتحمل المرء المسؤولية عن سلوكه.
 .3تحسين سلوكه بحيث يكون مواتيًا للتعلم وغير مؤثر على حق المعلم في التدريس أو حق الطالب في التعلم.
 .4احترام الحقوق الشخصية والمدنية وحقوق الملكية لكل أفراد مجتمع المدرسة.
 .5االمتناع عن استخدام القوة الجسدية ،واإلساءة أو التحرش اللفظي ،واالبتزاز ،والسرقة ،والتخريب ،وغيرها من األفعال غير القانونية.
.6

طلب التوضيح من موظفي المدرسة عن مدى مالءمة أي تصرف أو سلوك.

 .7حضور المدرسة والحصص بانتظام وفي الوقت المحدد ،والتزود بمواد التعلم الالزمة.
 .8تُعتبر معرفة واتباع سياسات ولوائح كل حدث جز ًءا من برنامج المدرسة بغض النظر عن الوقت والمكان.
 .9االمتثال على الفور للطلب المعقول الصادر عن أي موظف يدعوا لتنفيذ قواعد المدرسة.

61

نشر بيانات الطالب
إخطار بالحقوق بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ()FERPA
يمنح قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( )FERPAأولياء األمور والطالب الذين تزيد أعمارهم عن  18عا ًما (’الطالب المؤهلون‘) حقوقًا معينة
متعلقة بالسجالت التعليمية للطالب .وهذه الحقوق هي كما يلي:
()1

حق فحص السجالت التعليمية للطالب ومراجعتها خالل  45يو ًما من تلقى منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية طلب االطالع
عليها.
يجب على أولياء األمور والطالب المؤهلين إرسال طلب مكتوب إلى مدير المدرسة يحدد السجل (السجالت) التي يودون فحصها .وسيتخذ المدير
بعض الترتيبات لتمكين ولي األمر أو الطالب المؤهل من االطالع على السجالت وسيبلغهم بالوقت والمكان الذي قد تُفحص فيه السجالت.

()2

حق طلب تعديل على السجالت التعليمية للطالب التي يعتقد ولي األمر أو الطالب المؤهل أنها غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك حقوق خصوصية الطالب
وفقًا لقانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة (.)FERPA
يجب على أولياء األمور أو الطالب المؤهلين الذين يريدون أن يطلبوا من المنطقة التعليمية تعديل أحد السجالت الكتابة إلى مدير المدرسة وتحديد
الجزء الذي يودون تعديله في السجل بوضوح وبيان لماذا يجب أن يتغير .وإذا قررت المنطقة التعليمية عدم تعديل السجل كما طلب ولي األمر أو
الطالب المؤهل ،ف يجب على المنطقة التعليمية إعالم ولي األمر أو الطالب المؤهل بالقرار وتذكيرهم بحقهم في عقد جلسة استماع بخصوص طلب
التعديل .وستُقدم لولي األمر أو الطالب المؤهل معلومات إضافية عن إجراءات جلسة االستماع عند إبالغهم بحقهم في جلسة االستماع.

()3

حق خصوصية المعلومات المحددة للهوية الشخصية في سجالت الطالب التعليمية ،باستثناء الحاالت التي يسمح قانون الخصوصية والحقوق التعليمية
لألسرة ( )FERPAباإلفصاح فيها دون موافقة.
ومن الحاالت االستثنائية التي يجوز فيها اإلفصاح دون موافقة اإلفصاح إلى المسؤولين المدرسيين ذوي المصالح التعليمية المشروعة .المسؤول
ً
مسؤوال إداريًا أو مشرفًا أو معل ًما أو موظف دعم (بما في ذلك الطاقم الصحي أو الطبي
المدرسي هو شخص تعينه المنطقة التعليمية للعمل بصفته
وأفراد وحدة إنفاذ الفانون) ،أو هو شخص يعمل في مجلس التعليم  ،DeKalb County Board of Educationأو فرد أو شركة تستعين المنطقة
التعليمية بخدماتها ومهامها التي كانت ستستخدم موظفيها ألدائها (مثل المحامي أو المدقق أو المستشار الطبي أو المستشار التعليمي أو المتطوع أو
الطبيب النفسي) ،أو ولي أمر أو طالب يعمل في لجنة رسمية مثل اللجنة التأديبية أو لجنة الشكاوى ،أو ولي أمر أو طالب ،أو متطوع آخر معاون
لمسؤول مدرسي آخر في أداء مهامه.
لدى المسؤول المدرسي مصلحة تعليمية شرعية تخوله من مراجعة السجالت التعليمية للوفاء بمسؤوليته المهنية متى احتاج ذلك.
تفصح المنطقة التعليمية عن السجالت التعليمية بدون موافقة إلى مسؤولين من منطقة تعليمية أخرى يسعى الطالب لاللتحاق بها أو ينوي ذلك أو التحق
بها بالفعل إذا ُ
طلب منها ذلك وإذا كان اإلفصاح ألغراض متعلقة بالتحاق الطالب أو نقله أو إذا نص القانون على ذلك.

()4

الحق في رفع شكوى إلى وزارة التعليم بالواليات المتحدة ( )U.S. Department of Educationتزعم عدم امتثال المنطقة التعليمية لمتطلبات
قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( .)FERPAاسم المكتب الذي يدير قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( )FERPAوعنوانه:
مكتب امتثال سياسات األسرة ()Family Policy Compliance Office
وزارة التعليم بالواليات المتحدة ()U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-8520
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نشر المعلومات الدليلية
يُلزم قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ) ،(FERPAمع حاالت استثنائية معينة ،المنطقة التعليمية بالحصول على موافقة مكتوبة من ولي األمر أو
الوصي أو الطالب المؤهل (أي الطالب الذي يزيد عمره عن  18عا ًما) قبل اإلفصاح عن المعلومات المحددة للهوية الشخصية من السجالت التعليمية للطفل .إال
أن المنطقة التعليمية قد تفصح عن ’المعلومات الدليلية‘ المحددة تحديدًا مالئ ًما دون موافقة مكتوبة إال إذا أبلغ ولي األمر أو الوصي أو الطالب المؤهل المنطقة
التعليمية بخالف ذلك وفقًا إلجراءات المنطقة التعليمية .ويتمثل الغرض األساسي من هذه المعلومات الدليلية في تمكين المنطقة التعليمية من تضمين هذا النوع
من المعلومات المأخوذة من السجالت التعليمية للطفل في بعض المنشورات المدرسية المعينة .ومن األمثلة على ذلك:







إعالن المسرحية الذي يُظهر دور الطالب في اإلنتاج المسرحي
الكتاب السنوي
لوحة الشرف أو لوائح تقديرية أخرى
معلومات منشورة على موقع المدرسة أو موقع المنطقة التعليمية
برامج التخرج
أوراق األنشطة الرياضية مثل تلك الخاصة بالمصارعة والتي يُكتب فيها أوزان أعضاء الفريق وأطوالهم.

ال تُعتبر المعلومات الدليلية بشكل عام معلومات مؤذية أو منتهكة للخصوصية إذا نُشرت ،ويمكن اإلفصاح عنها إلى مؤسسات خارجية دون موافقة مكتوبة مسبقة
من ولي األمر أو الوصي أو الطالب المؤهل .وتشمل المؤسسات الخارجية ،على سبيل المثال ال الحصر :الشركات المصنعة لخواتم الفصل أو الناشرة للكتب
السنوية .باإلضافة إلى ذلك ،يُلزم القانون الفيدرالي المنطقة التعليمية بتزويد التجنيد العسكري بالمعلومات التالية في حال طلبها :األسماء والعناوين ودليل الهاتف،
ما لم يُخط ر ولي األمر أو الوصي أو الطالب المؤهل المنطقة التعليمية أنهم ال يودون اإلفصاح عن معلومات الطالب دون موافقة مكتوبة مسبقة.
يجب على ولي األمر أو الوصي أو الطالب المؤهل الذي ال يريد اإلفصاح عن المعلومات الدليلية من السجالت التعليمية للطالب دون موافقة مكتوبة مسبقة
إخطار المنطقة التعليمية بذلك كتابيًا كل سنة خالل فترة زمنية معقولة بد ًءا من تاريخ تلقى هذا اإلشعار .وصنفت المنطقة التعليمية المعلومات التالية على أنها
معلومات دليلية :اسم الطالب ،وعنوانه ،ودليل الهاتف ،ويوم ميالده ،وعنوان بريده اإللكتروني ،وتواريخ الحضور ،وصفه الدراسي ،ومجال دراسته الرئيسي،
وصورته ،وتسجيالته الصوتية ،وتسجيالت الفيديو ،ومشاركته في األنشطة والرياضيات المعترف بها رسميًا ،وأوزان أعضاء الفرق الرياضية وأطوالهم،
والدرجات ،والتكريمات ،والجوائز التي تلقاها ،وأحدث معهد تعليمي كان ملتحقًا به .ويجب إرسال هذا اإلخطار إلى مدير الطالب خالل عشرة ( )10أيام من
استالم هذا الكتيب.

الشكاوى في إطار قانون تعديل حماية حقوق الطالب
يمنح قانون تعديل حماية حقوق الطالب ( )PPRAأولياء أمور طالب االبتدائية واإلعدادية حقوقًا معينة متعلقة بإجراء االستبيانات ،وجمع المعلومات واستخدامها
ألغراض التسويق ،وامتحانات بدنية معينة .ويجب على أولياء األمور والطالب المؤهلين الذين يحتاجون إلى المساعدة أو الذين يريدون رفع شكوى بموجب
قانون تعديل حماية حقوق الطالب ( )PPRAأن يفعلوا ذلك من خالل إرسال رسالة مكتوبة إلى العنوان التاليFamily Policy Compliance Office, :
 U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W., Washington D.C., 20202-5920.ويمكن إرسال االستفسارات
غير الرسمية إلى مكتب امتثال سياسات األسرة ( )Family Policy Compliance Officeعبر عنوان البريد اإللكتروني التاليPPRA@ED.Gov :
وفيما يلي عنوان موقع الويب لمكتب امتثال سياسات األسرة (www.ed.gov/fpco :)Family Policy Compliance Office
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إجراءات الشكاوى الطالبية
شكاوى التنمر أو التحرش أو طقوس االنضمام أو التمييز
وفقًا للقوانين الفيدرالية وقوانين الوالية ،يحق للطالب إجراءات الشكاوى لحل االدعاءات المتعلقة بالتمييز والتحرش (يشمل التنمر) .وبنا ًء على ذلك ،أنشأت
المنطقة التعليمية إجراءات غير رسمية وإجراءات رسمية لحل أي شكاوى من التمييز أو التحرش أو التنمر على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو
الجنس (بما في ذلك التحرش الجنسي) أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو العمر .ويجب اإلبالغ عن أي ادعاءات بالتمييز على الفور إلى أي
موظف مدرسي أو مسؤول إداري أو مستشار في المدرسة أو المركز أو أي حدث مدرسي .ويمكن للطالب كذلك اإلبالغ مباشرة عبر البريد اإللكتروني أو بشكل
شخصي إلى :موظف  ،Title IXعلى العنوان  1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083أو من خالل االتصال
على الرقم  .678-676-0310ويجب على المسؤول اإلداري المدرسي أو موظف  Title IXمساعدة الطالب على إضفاء الطابع الرسمي للشكوى ومعالجتها،
ً
كامال.
بحيث تشتمل على بيان للوقائع وتحديد للشهود وذكر ألي معلومات ضرورية لوصف الوضع وصفًا
يجب تقديم الشكاوى الرسمية في غضون  30يو ًما تقويميًا من الحادث المزعوم .وسيتم اتباع جميع السياسات و/أو اإلجراءات التي تفرضها أي وكالة تابعة
لوالية جورجيا أو الواليات المتحدة .وفقًا لقانون  O.C.G.A.فقرة رقم ) ،20-2-751.5 (17من غير القانوني أن يقوم الطالب بتزوير المعلومات أو تحريفها
أو حذفها أو اإلبالغ عنها عن طريق الخطأ فيما يتعلق بحاالت السلوك غير الالئق المزعوم من قبل معلم أو مسؤول إداري أو موظف آخر بالمدرسة ،بما في
ذلك أثناء خارج ساعات الدراسة .ويرجى الرجوع إلى الصفحة  94للحصول على المخطط االنسيابي للتنمر/التحرش/طقوس االنضمام والصفحة  95للحصول
على نموذج تقرير التنمر/التحرش/طقوس االنضمام في مدونة سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية.

اإلبالغ عن التحرش الجنسي بموجب قانون TITLE IX
يتم تعريف التحرش الجنسي بموجب قانون  Title IXبأنه سلوك على أساس جنسي يستوفي أحد المعايير التالية أو أكثر:
 .1موظف بالمنطقة التعليمية يشترط تقديم دعم أو إعانة أو خدمة بالمنطقة التعليمية مقابل مشاركة الفرد في سلوك جنسي غير مرغوب فيه ،أو
قاس جدًا ومنتشر وعدواني على نحو موضوعي بما يمنع الشخص من الحصول على
 .2أي سلوك غير مرغوب فيه ينظر إليه الشخص العاقل بأنه ٍ
فرص متساوية لبرنامج أو نشاط تعليمي تابع للمنطقة التعليمية ،أو
’ .3اعتداء جنسي‘  -عدوان مصنف كاعتداء جنسي باإلكراه أو بدون إكراه بموجب النظام الموحد لإلبالغ عن الجرائم لمكتب التحقيقات الفيدرالي ،أو
’العنف أثناء اللقاءات الغرامية‘  -عنف على أساس الجنس يرتكبه شخص
 .Aفي عالقة اجتماعية قائمة أو سابقة من طبيعة عاطفية أو حميمة مع الضحية ،و
 .Bحيث يتم تحديد وجود هذه العالقة بنا ًء على اعتبار العوامل التالية:
طول فترة العالقة.
.i
نوع العالقة.
.ii
مدى تكرار التعامل بين األشخاص المشاركين في العالقة ،أو
.iii
’العنف المنزلي‘  -العنف على أساس الجنس الذي يشتمل على جرائم جناية أو جنحة يرتكبها أحد الزوجين حالي أو سابق أو شريك حميمي
للضحية ،أو يرتكبها شخص مع يشترك مع الضحية في طفل ،أو يرتكبها شخص يعيش مع أو كان يعيش مع ضحية كزوج/زوجة أو شريك
حميمي ،أو يرتكبها شخص في وضع مماثل لزوج/زوجة الضحية بموجب قوانين العنف المنزلي أو األسري للنطاق القضائي الذي يتلقى األموال
المستلمة على شكل منح ،أو يرتكبها أي شخص آخر ضد شخص بالغ أو ضحية شابة محمية من تصرفات هذا الشخص بموجب قوانين العنف
المنزلي أو األسري للنطاق القضائي ،أو ’المالحقة على أساس نوع الجنس‘ أي المشاركة في سلوك موجه لشخص محدد يؤدي الشخص العاقل
إلى وقوع الشخص العاقل في:
 .Aخوف على سالمته أو سالمة أشخاص آخرين ،أو
 .Bمعاناة من أزمة عاطفية شديدة.
سياسة المنطقة التعليمية بخصوص شكاوى  Title IXهي سياسة  .JCACتتوفر معلومات إضافية بخصوص إجراءات  Title IXلمنطقة DeKalb County
 School Districtعلى.https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ :
يعمل مدير المدرسة كمنسق لموقع  ،Title IXويمكن إرسال بالغات/شكاوى  Title IXإليه .منسق  Title IXللمنطقة التعليمية:
Marissa Key
المدير التنفيذي لعالقات الموظفين؛ منسق Title IX
DeKalb County School District 1701 Mountain Industrial Blvd
Stone Mountain, Georgia 30083
678.676.0105
titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
سيتم معالجة شكاوى و/أو بالغات  Title IXمن خالل عملية الشكوى التالية.
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عملية الشكوى:
يُنظر في البالغات أو الشكاوى الموجهة إلى المنطقة التعليمية بخصوص ادعاءات التحرش الجنسي بالمخالفة لقانون  Title IXوفقًا لإلجراءات التالية:
 .1يمكن أن تقديم البالغات أو الشكاوى شفهيًا أو كتابيًا ويمكن تقديمها في أي وقت (بما يشمل خارج ساعات العمل) بشخص شخصي أو عبر البريد أو
الهاتف أو البريد اإللكتروني باستخدام بيانات االتصال المنشورة على موقع ويب المدرسة و/أو المنطقة التعليمية.
 .2يجب على أي طالب أو مقدم الطلب أو أي شخص آخر يرغب في تقديم بالغ أو رفع شكوى عن مخالفة حسب الموضح أعاله اإلعالم الفوري لمدير
المدرسة في مدرسته أو منسق  Title IXال ُمعين والمصرح به بواسطة المنطقة التعليمية .يجب على أي موظف يتلقى معلومات بادعاءات تحرش
جنسي من أحد الطالب أن يبلغ بها مدير المدرسة أو منسق  .Title IXإذا كان الشخص المدعى عليها هو مدير المدرسة ،فيجب تقديم البالغ أو
الشكوى بواسطة صاحب الشكوى إلى منسق .Title IX
 .3يجب على منسق  Title IXأو وكيله االتصال على وجه السرعة بصاحب الشكوى لمناقشة توفر اإلجراءات الداعمة المحددة في هذه السياسة ،والنظر
في رغبات صاحب الشكوى بخصوص اإلجراءات الدعامة ،وإبالغ صاحب الشكوى بتوفر اإلجراءات الداعمة مع رفع شكوى رسمية أو بدونه،
وتوضيح إجراءات رفع الشكوى الرسمية لصاحب الشكوى .تتعامل المنطقة التعليمية مع أصحاب الشكاوى والمدعى عليهم على قدم المساواة باتباع
إجراءات الشكوى هذه قبل إنزا ل العقوبة على المدعى عليه أو تقديم تعويضات إلى صاحب الشكوى .سيتم وضع التعويضات الستعادة الفرص
المتساوية في البرنامج أو النشاط التعليمي الخاص بالمنطقة التعليمية أو الحفاظ عليها .قد تشتمل هذه التعويضات على نفس الخدمات الفردية الموضحة
باسم ’اإلجراءات الداعمة‘ .ولكن ال يلزم أن تكون التعويضات غير تأديبية أو غير عقابية وال يلزم أن تتجنب تحميل المسؤولية للمدعى عليه..
إخطارا كتابيًا إلى الطرفين ويشتمل على:
 .4الشكوى الرسمية  -عند استالم شكوى ،سترسل المنطقة التعليمية في غضون  10أيام
ً
 .aإجراءات الشكوى الخاصة بالمنطقة التعليمية ،و
 .bإخطار باالدعاءات والتي يحتمل كونها تحر ً
شا جنسيًا ،بما يشمل التفاصيل الكافية المعروفة في وقته والوقت الكافي لإلعداد لالستجابة قبل
المقابلة األولية .تشمل التفاصيل الكافية هويات األطراف ذات الصلة في الحادث ،إذا كانت معروفة ،والسلوك المزعوم كونه تحر ً
شا جنسيًا،
وتاريخ وموقع الحادث المزعوم ،إن عرف .يشتمل اإلخطار الكتابي على بيان يوضح أن المدعى عليه يفترض أنه غير مسؤول عن السلوك
المزعوم واتخاذ قرار بخصوص المسؤولية في نهاية إجراءات الشكوى .يبلغ اإلخطار الكتابي األطراف بحقهم في الحصول على مستشار
من اختيارهم ،الذي قد يكون -دون إلزام -محاميًا ،وقد يفحص األدلة ويراجعها .يبلغ اإلخطار الكتابي األطراف بأي نص في مدونة قواعد
سلوك الطالب يحظر تقديم بيانات خاطئة عن قصد أو إرسال معلومات خاطئة عن قصد أثناء إجراءات الشكوى .يوضح اإلطار نطاق أو
قائمة العقوبات التأديبية المحتملة والتعويضات التي قد تنفذها المنطقة التعليمية عقب أي تحديد للمسؤولية.
 .cإذا قررت المنطقة التعليمية أثناء التحقيقات التحقيق في ادعاءات بشأن صاحب الشكوى أو المدعى عليه غير مضمنة في اإلخطار المزود
إخطارا باالدعاءات اإلضافية إلى األطراف أصحاب الهويات المعلومة.
بموجب الفقرة (()4ب) ،تقدم المنطقة التعليمية
ً
 .5رفض الشكوى الرسمية
تحقق المنطقة التعليمية في كافة االدعاءات الموجودة في الشكوى الرسمية .سترفض المنطقة التعليمية ادعاءات السلوك التي ال تتوافق مع تعريف
التحرش الجنسي أو التي لم تحدث في برنامج أو نشاط تعليمي بالمنطقة ،أو كانت ضد شخص في الواليات المتحدة .لن يسري هذا الرفض إال على
االدعاءات ذات الصلة بقانون  . Title IXال يمنع هذا الحضر المنطقة التعليمية من التعامل مع االدعاءات بموجب نص آخر في سياسات المنطقة
التعليمية.
يحق للمنطقة التعليمية أيضًا رفض الشكوى الرسمية إذا:
 .aأبلغ صاحب الشكوى منسق  Title IXكتابيًا برغبته في سحب الشكوى الرسمية أو أي ادعاءات تحتوي عليها؛
 .bلم يعد المدعى عليه موظفًا في المنطقة التعليمية؛ أو
 .cوجدت ظروف تمنع المنطقة التعليمية من جمع أدلة كافية للوصول إلى قرار بشأن االدعاءات.
ستزود المنطقة التعليمية على نحو متزامن األطراف بإخطار كتابي بالرفض يشتمل على أسباب الرفض.
 .6دمج الشكاوى الرسمية
يحق للمنطقة التعليمية دمج الشكاوى الرسمية الدعاءات تحرش جنسي ضد أكثر من مدعى عليه ،أو من أكثر من صاحب شكوى ضد مدعى عليه
واحد أو أكثر ،أو من طرف ضد الطرف اآلخر ،حين تنشأ ادعاءات التحرش الجنسي من نفس الحقائق أو الظروف .عندما تنطوي إجراءات
الشكوى على أكثر من صاحب شكوى أو أكثر من مدعى عليه ،فإن اإلشارة إلى "الطرف" أو "صاحب الشكوى" أو "المدعى عليه" بصيغة المفرد
تشمل الجمع حسب االقتضاء.
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 .7التحقيق في الشكوى الرسمية
بعد تقديم اإلخطار الكتابي إلى أطراف استالم الشكوى الرسمية ،يكون أمام المنطقة التعليمية  30يو ًما لتنفيذ التحقيق .عند التحقيق في شكوى
رسمية ،وطوال فترة عملية الشكوى ،يجب على المنطقة التعليمية
 .aتولي مسؤولية اإلثبات ومسؤولية جمع األدلة الكافية للوصول إلى تحديد المسؤولية وعدم إلقاء هذه المسؤوليات على األطراف بشرط أال
تتمكن المنطقة التعليمية من الوصول إلى أو النظر في أو اإلفصاح عن أو استخدام سجالت األطراف المنفذة أو المحفوظة بواسطة طبيب
أو طبيب نفسي أو اختصاصي نفسي أو أي مهني آخر أو مساعد مهني معترف به يعمل بصفة المهني أو المساعد المهني ،أو يساعد بهذه
الصفة ،والسجالت المنفذة أو المحفوظة بما يتصل بتقديم العالج للطرف ،ما لم تحصل المنطقة التعليمية على موافقة كتابية طوعية من
ذلك الطرف للقيام بهذا؛
 .bتزويد الطرفين بفرصة متساوية لتقديم الحقائق والشهود الخبراء وأدلة اإلدانة والبراءة األخرى ،وفرصة المراجعة الكاملة لجميع األدلة
المثبتة واالستجابة لها؛
 .cعدم إعاقة الطرفين من مناقشة االدعاءات قيد التحقيق أو جمع وتقديم األدلة ذات الصلة؛
 .dتزويد الطرفين بنفس الفرص لتواجد أشخاص آخرين أثناء كافة دعاوى الشكوى ،والتي تشمل فرصة القدوم إلى أي اجتماع أو دعوى
ذات الصلة بصحبة مستشار من اختيارهم والذ قد يكون -دون إلزام -محاميًا ،وعدم تقييد اختيار أو تواجد المستشار لصاحب الشكوى أو
المدعى عليه في أي اجتماع أو دعوى تتظلم ،ولكن يحق للمنطقة التعليمية وضع قيود بخصوص المدى الذي يحق للمستشار فيه المشاركة
في الدعاوى ،طالما كانت القيود تسري بالتساوي على الطرفين؛
 .eإرسال إخطار كتابي بمقابالت أو اجتماعات أو جلسات استماع التحقيقات إلى األطراف عند توقع مشاركتهم بما يشمل التاريخ والوقت
والموقع والمشاركين وغرض كافة مقابالت التحقيق أو االجتماعات األخرى ،مع تزويد الطرف بوقت كافٍ لإلعداد للمشاركة؛
.f

تزويد األطراف ومستشاريهم بفرصة فحص ومراجعة أي أدلة غير سرية تتصل مباشرة باالدعاءات ،بما يشمل األدلة التي ال تنوي
المنطقة التعليمية االعتماد عليه في الوصول إلى تحديد المسؤولية وأدلة اإلدانة أو البراءة سوا ًء المتحصلة من األطراف أو من مصادر
أخرى ،بحيث يتمكن كل طرف من الرد الجاد لألدلة قبل انتهاء التحقيق .قبل إكمال تقرير التحقيق ،ترسل المنطقة التعليمية إلى كل طرف
ومستشاره ،إن وجد ،األدلة مع مراعاة الفحص والمراجعة بصيغة إلكترونية أو في نسخة ورقية .يحصل األطراف على ما ال يقل عن
 10أيام للفحص والمراجعة وإرسال رد كتابي على األدلة ،والتي سينظر فيها المحقق قبل إكمال تقرير التحقيقات.

 .gسترسل المنطقة التعليمية لألطراف ولمستشاريهم تقرير التحقيقات يلخص جيدًا األدلة ذات الصلة ،بصيغة إلكترونية أو ورقية ،خالل 10
أيام عمل على األقل ليتمكن األطراف من الرد عليه .يحق لألطراف اختيار التنازل عن األيام العشرة الكاملة .يحق للمنطقة التعليمية الرد
كتابيًا في تقرير التحقيق للردود المرسلة من األطراف و/أو مشاركة الردود بين األطراف للحصول على ردود إضافية .يجوز دمج
العناصر ذات الصلة من الردود الكتابية لألطراف في تقرير التحقيق النهائي ،باإلضافة إلى أي أدلة إضافة ذات صلة أو مراجعة
ضرورية .سيتم توثيق مبررات أي تغييرات تتم بعد المراجعة وفترة التعليقات.
 .hينبغي على الطالب التعاون مع التحقيق .قد يؤدي عدم التعاون مع التحقيق إلى إجراء تأديبي وفقًا لمدونة قواعد سلوك الطالب.
إذا قرر المحقق في أي وقت أثناء التحقيق في حادث التحرش الجنسي المبلغ عنه ألحد الطالب أن التحرش المبلغ عنه ينبغي أن يوصف بأنه إساءة
معاملة ،يُحال الحادث أو الموقف المبلغ عنه بموجب بروتوكول المنطقة التعليمية لتحقيقات إساءة معاملة األطفال .يمكن التحقيق في التحرش
الجنسي المبلغ عنه والذي تقرر أنه ليس كذلك حسب قانون  Title IXوفقًا لمدونة قواعد سلوك الطالب.
 .8األسئلة
بعد أن ترسل المنطقة التعليمية تقرير التحقيق إلى األطراف وقبل أن تصل إلى تحديد المسؤولية ،يقدم متخذ القرار فترة  10أيام لكل طرف ليتمكنوا
من إرسال األسئلة الكتابية ذات الصلة والتي يريد أي طرف أن يطرحها على أي طرف أو شاهد ،وتزويد كل طرف باإلجابات ،والسماح بأسئلة متابعة
محدودة أخرى من كل طرف .األسئلة واألدلة الخاصة باالستعداد الجنسي لصاحب الشكوى أو سلوكه الجنسي السابق ال صلة لها ،ما لم تُقدم هذه
األسئلة وأدل ة الخاصة بالسلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى إلثبات بأن شخص آخر بخالف المدعى عليه هو من ارتكب السلوك الذي ادعاه
صاحب الشكوى ،إذا كانت األسئلة واألدلة تتصل بحوادث محددة للسلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى فيما يخص المدعى عليه وتم تقديمها إلثبات
الموافقة .ال تطالب المنطقة التعليمية أو تسمح أو تعتمد على أو تستخدم األسئلة أو األدلة التي تمثل أو تتطلب إفصا ًحا عن معلومات محمية بموجب
امتياز معترف به قانونًا ،ما لم يقم الشخص صاحب االمتياز بالتنازل عنه .يوضح متخذو القرار للطرف الذي يطرح األسئلة أي قرار باستبعاد األسئلة
التي ال صلة لها.

66

 .9تحديد المسؤولية –
قرارا كتابيًا بخصوص المسؤولية خالل  10أيام من انتهاء فترة األسئلة
يصدر متخذ القرار الذي ال يمكن أن هو نفس منسق  Title IXأو المحققين،
ً
واإلجابات .للوصول إلى هذا القرار ،تطبق المنطقة التعليمية معايير رجحان األدلة على الشكاوى الرسمية ضد الطالب وعلى الشكاوى الرسمية ضد
الموظفين وعلى جميع شكاوى التحرش الجنسي .يشمل القرار الكتابي:
 .aتحديد كل االدعاءات التي يحتمل أن تمثل تحر ً
شا جنسيًا كما هو محدد في هذه الالئحة؛
 .bوصف الخطوات اإلجرائية المتخذة بد ًءا من استالم الشكوى الرسمية وحتى اتخاذ القرار ،بما يشمل أي إخطارات إلى األطراف والمقابالت
مع األطراف والشهود وزيارات المواقع والطرق المستخدمة لجمع األدلة األخرى؛
 .cتقرير الوقائع واالستنتاجات بشأن حدوث التحرش الجنسي المزعوم؛ و
 .dسيتم تقديم مبررات النتيجة لكل ادعاء وأي عقوبات تأديبية مفروضة على المدعى عليه وطبيعة التعويضات إن وجدت إلى صاحب الشكوى.
سيتم إرسال هذه المعلومات بالتزامن إلى الطرفين مع إجراءات التظلم .يقع على منسق  Title IXمسؤولية التطبيق الفعال ألي تعويضات.
 .10عملية التظلم:
يمكن تقديم تظلمات للقرار الكتابي أو للرفض بواسطة أي من الطرفين خالل  10أيام من القرار على األسس التالية:
 .1مشكلة إجرائية أثرت على النتيجة؛
 .2معلومات أو أدلة اكتشفت حديثًا لم تتوفر بشكل معقول في وقت تحديد المسؤولية أو الرفض ،والتي قد تؤثر على النتيجة؛ أو
 .3وجود تعارض مصالح أو تحيز لمنسق  Title IXأو المحقق أو متخذ القرار ،بما أثر على النتيجة.
بالنسبة لجميع التظلمات ،يجب على المنطقة التعليمية:
 .aإخطار الطرف اآلخر كتابيًا عندما رفع تظلم وتنفيذ إجراءات التظلم بالتساوي لكال الطرفين؛
 .bضمان أن متخذ القرار للتظلم ليس نفسه الشخص الذي توصل إلى قرار تحديد المسؤولية أو الرفض أو المحقق أو منسق Title IX؛
 .cضمان توافق متخذ القرار للتظلم مع معايير التدريب المنصوص عليها في هذه السياسة؛
 .dمنح كال الطرفين فرصة متساوية ومعقولة إلرسال بيان مكتوب لدعم النتيجة أو نقضها؛
 .eإصدار قرار كتابي يوضح نتيجة التظلم ومبرر النتيجة؛ و
.f

تقديم القرار الكتابي بالتزامن لكال الطرفين خالل  10أيام من استالم التظلم.

التسوية غير الرسمية
تمنح عملية التسوية غير الرسمية المنطقة التعليمية سلطة تقدير عرض أو تسهيل عملية التسوية غير الرسمية مثل الوساطة أو العدالة التصالحية طالما قدم
األطراف موافقة كتابية واعية بشكل طوعي سعيًا للتسوية غير الرسمية .ال يمكن لألطراف المشاركة في عملية التسوية غير الرسمية إال عند رفع شكوى رسمية.
ال يحق للمنطقة التعليمية مطالبة األطراف بالمشاركة في عملية التسوية غير الرسمية .يحق لألطراف االنسحاب من عملية التسوية غير الرسمية ،واستئناف
عملية التحقيق بخصوص الشكوى الرسمية ،في أي وقت قبل الوصول إلى القرار .ال تتوفر التسوية غير الرسمية الدعاءات الموظف حول التحرش الجنسي
للطالب.
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قبل التسوية غير الرسمية ،ستقوم المنطقة التعليمية بما يلي:
 .1تزويد األطراف بإخطار كتابي لإلفصاح عن :االدعاءات ومتطلبات عملية التسوية غير الرسمية ،بما يشمل الظروف التي تمنع األطراف من استئناف
الشكوى الرسمية الناشئة من نفس االدعاءات ،بشرط حصول كل طرف على حق االنسحاب من عملية التسوية غير الرسمية واستئناف عملية الشكوى
بخصوص الشكوى الرسمية في أي وقت قبل االتفاق على الحل ،وأي نتائج للمشاركة في عملية التسوية غير الرسمية ،بما يشمل السجالت التي سيتم
االحتفاظ بها أو التي يمكن مشاركتها؛
 .2الحصول على موافقة كتابة طوعية من األطراف على عملية التسوية غير الرسمية.

اإلبالغ عن حاالت اعتداء الموظفين جنسيًا على الطالب أو سوء سلوكهم الجنسي الموجه للطالب
يسري  Title IXأيضًا على تصرفات التحرش الجنسي التي تتم من فريق العمل تجاه الطالب ويمكن التعامل معها بموجب عملية الشكوى السابقة.
وعالوة على ما سبق ،تنص الفقرة ) § 20-2-751.7.(aمن قانون والية جورجيا  O.C.G.A.على ما يلي" :تضع لجنة المعايير المهنية إجراءات بتكليف
من الوالية للطالب التباعها في اإلبالغ عن حاالت السلوك غير المالئم المزعوم الذي يتم بواسطة معلم أو مسؤول إداري أو أي موظف آخر بالمدرسي تجاه
طالب ،بما ال يحد قدرة الطالب من اإلبالغ عن الحادث لسلطات إنفاذ القانون .يُطالب كل نظام مدرسي محلي بتنفيذ واتباع هذه اإلجراءات من تكليف الوالية
وتض ّمن اإلجراءات المكلف بها في كتيب الطالب وفي كتيبات وسياسيات الموظف" .عملية اإلبالغ كما يلي:
 .Aيُحث أي طالب (أو ولي أمر الطالب أو صديقه) الذي كان ضحية لحالة اعتداء جنسي أو سوء سلوك جنسي صادر عن معلم أو مسؤول إداري أو
موظف آخر بالمنطقة التعليمية على تقديم تقرير شفهي عن الحالة ألي معلم أو مستشار أو مسؤول إداري في مدرسته.
 .Bيجب على أي معلم أو مستشار أو متطوع أو مسؤول إداري إذا تلقى بال ً
غا بتعرض الطالب العتداء جنسي أو سوء سلوك جنسي صادر عن معلم أو
مسؤول إداري أو أي موظف آخر اإلبالغ عن الحادثة شفهيًا على الفور عبر الهاتف أو إلى مدير المدرسة أو إلى نائب المدير ،ويجب عليه اإلبالغ
عن الحادثة كتابيًا إلى مدير المدرسة أو نائب المدير خالل  24ساعة .وإذا كان المدير هو المتهم باالعتداء الجنسي أو سوء السلوك الجنسي ،فيجب

اإلبالغ شفهيًا وكتابيًا إلى المشرف العام أو نائب المشرف العام.

تقريرا عن اعتداء جنسي كما هو موصوف في قانون  O.C.G.A.الفقرة رقم  19-7-5أن يبلغ
 .Cيجب على أي مدير مدرسة أو نائب المدير إذا تلقى
ً
االختصاصي االجتماعي بالمدرسة شفهيًا على الفور ،في غضون فترة ال تتجاوز  24ساعة بأي حال من األحوال من الوقت الذي تدعو األسباب
المعقولة للظن بأنه وقت تعرض الطفل لالعتداء .وقد يرسل االختصاصي االجتماعي بالمدرسة تقرير حماية الطفل عبر الهاتف أو الفاكس أو بصيغة
مكتوبة (الطريقة المفضلة للمنطقة التعليمي ة هي التقرير المكتوب) إلى إحدى وكاالت رعاية األطفال التي تقدم خدمات حماية ،على النحو الذي حددته
محام مناسب بالمنطقة التعليمية في حالة عدم وجود مثل هذه الوكاالت.
إدارة الخدمات اإلنسانية ،أو قد يرسله إلى جهاز شرطة مناسب أو
ٍ
يجب أن يحقق موظفو المدرسة أو النظام على الفور في حاالت سوء السلوك الجنسي المبلغ عنها والتي تعرض لها الطالب من معلم أو مسؤول إداري أو موظف
آخر والتي ال يغطيها قانون  O.C.G.A.فقرة رقم  .19-7-5ويلتزم موظفو النظام المعينون بتلقى البيان المكتوب من الطالب قبل أي شخص آخر وذلك لحماية
نزاهة العملية ولتقليل المقابالت مع الطالب .وإذا أشار التحقيق في ادعاء سوء السلوك الجنسي إلى سبب معقول يدعو للظن بأن تقرير سوء السلوك الجنسي
صحيح ،فيجب على مدير المدرسة أو نائب المدير تقديم تقرير مكتوب فوري إلى المشرف العام اإلقليمي صاحب االختصاص ،ومدير السالمة العامة ،ومنسق
العمل االجتماعي بالمدرسة .ويجب كذلك إخطار المشرف العام وإدارة السلوك األخالقي ( )Ethics Divisionفي لجنة المعايير المهنية )Professional
 )Standards Commissionبأي حاالت سوء سلوك جنسي قد تم التحقق من صحتها.

إجراءات شكوى المساواة بين الجنسين في الرياضة
تحظر منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية التمييز في برامجها الرياضية االبتدائية والثانوية ،وفقًا لقانون جورجيا للمساواة بين الجنسين
ً
في الرياضة ( .)Georgia Gender Equity in Sports Actوتوفر إجراءات الشكوى الواردة أدناه ً
وعادال لشكاوى الطالب المكتوبة ،التي
حال سريعًا
تشمل تلك التي قدمها ولي األمر أو الوصي نيابةً عن الطالب.

تعريفات:





’األيام‘ تعني األيام التقويمية.
يُقصد ’بالشكوى‘ الشكوى التي تدعي أن منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية اتخذت إجرا ًء ينتهك قانون  O.C.G.A.فقرة
رقم ( 20-2-315قانون المساواة بين الجنسين في الرياضة )Gender Equity in Sports Act
’المتظلم‘ هو مقدم الشكوى.
’الطالب‘ تعني الشخص الملتحق بمدرسة أو برنامج تعليمي تابع لمنطقة  Dekalb County School Districtالتعليمية.

اإلجراءات:
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ال يُسمح إال للطالب المتضرر أو ولي أمره أو الوصي عليه بتقديم الشكوى ،ويجب عليه المواصلة على النحو التالي:






خالل عشرة ( )10أيام من وقت علم المتظلم بالشكوى أو الوقت الذي من المفترض فيه أن يعلم عن الشكوى (أو خالل عشرة ( )10أيام من
نشر هذا اإلجراء ،أيهما أبعد) ،يجب على المتظلم تسليم الشكوى المكتوبة إلى المشرف العام الذي يجب عليه تسجيل تاريخ االستالم.
يجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة )1( :اسم المتظلم والطالب المتضرر ،و ( )2الموقف أو األوضاع التي تسببت بهذه الشكوى ،و ( )3تحديد
أحكام القانون أو لوائح التنفيذ التي يُزعم أنها انتُهكت ،و ( )4تحديد التعويض المطلوب.
يجب على المشرف العام بدء التحقيق في الشكوى .خالل  30يو ًما من تقديم الشكوى ،يجب على المشرف العام كتابة رد على الشكوى يحدد فيه
الوقائع الضرورية واألساس المنطقي الذي استند عليه القرار.
يمكن للمتظلم أن يطعن في قرار المشرف العام ويطلب االستئناف من مجلس التعليم  .DeKalb County Board of Educationويجب
أن يكون االستئناف مكتوبًا وأن يُرسل إلى مجلس التعليم  DeKalb County Board of Educationخالل  35يو ًما من تاريخ رد
قرارا مكتوبًا بعد تلقي نموذج الشكوى المكتوبة بما ال يقل عن  45يو ًما.
المشرف العام .ويراجع المجلس كل المواد المتعلقة بالشكوى ويصدر
ً
يحق للمتظلم الطعن في أي قرار اتخذه مجلس التعليم  DeKalb County Board of Educationوطلب االستئناف من مجلس التعليم
بالوالية  State Board of Educationبموجب قانون  O.C.G.A.فقرة رقم .20-2-1160

يمكن ألي طالب و /أو ولي أمر أو وصي لطفل قاصر إذا شعر أن إحدى إجراءات منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية تنتهك قانون
 O.C.G.A.فقرة رقم ( 20-2-315قانون المساواة بين الجنسين في الرياضة  )Gender Equity in Sports Actرفع شكوى من خالل إكمال النموذج
وإرساله لعالقات الموظفين ( )Employee Relationsفي قسم الموارد البشرية ( )Division of Human Resourcesعلى العنوان:
 .1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083ويمكن الحصول على النماذج من مكتب المدير التنفيذي لأللعاب الرياضية
) ،(Office of the Executive Director of Athleticsمن العنوان 5829 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 :أو
على الرابط.www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads :
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استخدام اإلنترنت والتكنولوجيا
توفر منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية التقنيات والشبكات والوصول لإلنترنت لدعم الرسالة التعليمية للمنطقة التعليمية ولتحسين
ً
امتثاال لقانون حماية األطفال على اإلنترنت ) Children’s Internet Protection Act (CIPAلعام .2000
المناهج وفرص التعلم للطالب والموظفين
وتنطبق كل اإلرشادات واللوائح والسياسات والقواعد على كل خدمات ومعدات االتصال التي توفرها المنطقة التعليمية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:






المحطات الحاسوبية والحواسيب لدفترية
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والقراء اإللكترونيون واألجهزة المحمولة األخرى
خدمات اإلنترانت (الشبكة الداخلية)
خدمات الهاتف
خدمات الهاتف الخلوي

وتؤمن منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية بقيمة وأهمية المعلومات والتفاعالت التعليمية التي يوفرها اإلنترنت .وقد ال تتمكن المنطقة
التعليمية من مراقبة الوصول إلى المواد التي يمكن اعتبارها مثيرة للجدل أو غير الئقة ،وبالتالي قد يالقي المستخدم هذه المواد المثيرة للجدل بالصدفة أو عن
قصد .وتقع مسؤولية تجنب المبادرة في الوصول إلى هذه المواد على المستخدم.
يجب أن يُستخدم اإلنترنت لدعم البحث التعليمي ويجب أن يتسق مع األهداف التعليمية للمنطقة التعليمية .ويجب أن يمتثل استخدام أي من الشبكات أو الموارد
التعليمية األخرى للمنطقة التعليمية مع قواعد الشبكة وإرشاداتها .ويجب أن يلتزم المستخدم بكل القواعد واإلجراءات المحددة والتي تعتبر ضرورية في الموقع
الذي دخل إلى اإلنترنت منه .ويُحظر نشر أي مادة على نحو ينتهك أي قانون من قوانين الواليات المتحدة أو قوانين الوالية أو لوائح الوالية ،وتشمل هذه المواد
على سبيل المثال ال الحصر )1( :المواد الخاضعة لحقوق الملكية ،أو ( )2المواد التهديدية أو اإلباحية أو الفاحشة ،أو ( )3المواد المحمية بالسر التجاري .ويُحظر
استخدام موارد المنطقة التعليمية التي تشمل الشبكة لألسباب التالية )1( :تحقيق مكاسب مالية خاصة ،أو اإلعالنات التجارية ،أو أنشطة االستقطاب بواسطة
حظرا تا ًما.
مؤسسات ربحية أو لمصلحتها ،أو ( )2الضغط السياسي .وتُحظر كل األنشطة غير القانونية
ً
استخدام اإلنترنت ليس حقًا بل هو امتياز ممنوح .وسيخسر أي مستخدم من الطالب ال يمتثل التفاقية االستخدام المقبول لإلنترنت الخاصة بالمنطقة التعليمية
امتيازات اإلنترنت لمدة أسبوع واحد على األقل .وقد تؤدي مخالفات الطالب إلى إجراءات تأديبية مالئمة باإلضافة إلى إيقاف امتيازات الوصول أو إنهائها.
خطرا أمنيًا أو لديه مشاكل سابقة مع أنظمة كمبيوتر أخرى من الوصول لإلنترنت .وال تقدم المنطقة التعليمية أي ضمانات
قد يُحرم أي مستخدم يتبين أنه يشكل
ً
من أي نوع ،سواء كانت صريحة أم ضمنية ،للخدمات التي توفرها .ولن تتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية عن أي أضرار يتكبدها أي مستخدم مثل خسارة
البيانات بسبب التأخيرات أو عدم التسليم أو التسليم غير الصحيح أو انقطاع الخدمة بسبب إهمالها أو أخطاء المستخدم أو الحذف .ويقع أي خطر من استخدام أي
معلومات واردة من اإلنترنت على عاتق المستخدم .وترفض المنطقة التعليمية تحديدًا تحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة من خدماتها أو جودتها.
يلتزم الطالب عند استخدامهم اإلنترنت والموارد التكنولوجية التابعة للمنطقة التعليمية بمراعاة الشروط التالية:















يجب على الطالب مراعاة معايير اللباقة والسلوك التي تتسق مع ممارسات وسياسات مجلس التعليم DeKalb County Board of Education
عند إرسال الرسائل أو نشرها أو عند نقل البيانات أو معلومات أخرى على اإلنترنت.
ال يجوز للطالب استخدام نظام اإلنترنت إال ألغراض تعليمية متعلقة بالواجبات واألنشطة الفصلية والمكملة للمناهج.
يجب على الطالب انتهاج سلوك الئق عبر اإلنترنت يشمل التفاعل مع األفراد اآلخرين على مواقع الشبكات االجتماعية وغرف الدردشة.
يجب على الطالب بذل كل الجهود الممكنة لحماية أي معلومات من المستخدمين غير المصرح لهم.
ال يجوز للطالب بدء أي شكل من أشكال التنمر اإللكتروني أو المشاركة فيه.
ال يجوز للطالب إرسال أو استالم رسائل أو صور غير الئقة أو مسيئة من أي مصدر .فعلي سبيل المثال :ال يجوز للطالب نشر أو عرض أي مواد
تشهيرية أو غير دقيقة أو مسيئة أو فاحشة أو بذيئة أو موجهة جنسيًا أو تهديدية أو مسيئة عرقيًا أو دينيًا أو جنسية أو غير قانونية.
ال يجوز للطالب نشر رسائل ونسبها لمستخدم آخر.
ال يجوز للطالب انتهاك أمن الشبكة من خالل الدخول للنظام باستخدام معرف مستخدم غير المعرف الخاص به ،أو مشاركة معرفات المستخدمين
الخاصة بهم أو كلمات مرورهم أو حسابات المستخدمين الخاصة بهم مع اآلخرين.
ال يجوز للطالب اإلفصاح عن المعلومات الشخصية للقاصرين /الطالب اآلخرين أو استخدامها أو نشرها.
ال يجوز للطالب استخدام نظام اإلنترنت ألي غرض ينتهك القانون الفيدرالي أو قانون الوالية.
ال يجوز للطالب نقل أو تنزيل المعلومات أو البرامج وانتهاك قوانين حقوق الملكية.
ال يجوز للطالب فصل مكونات الشبكة ،أو تغيير البرامج أو البيانات ،أو إصابة أي كمبيوتر بفيروس.
ال يجوز للطالب االستخدام غير المصرح به للشبكة ،أو مسح البيانات المملوكة لمستخدمين آخرين أو إتالفها ،أو انتهاك قانون حقوق الملكية.
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تحذيرا شديدًا من إرسال رسائل و /أو صور غير الئقة عبر أجهزة التواصل اإللكترونية أو عبر اإلنترنت /اإلنترانت في أي وقت
ويُحذر الطالب
ً
ألن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات مدرسية و /أو شخصية و /أو جنائية شديدة الخطورة.
يجب على الطالب مراعاة معايير اللباقة والسلوك التي تتسق مع ممارسات وسياسات مجلس التعليم DeKalb County Board of
 ،Educationالتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر سياسة  IFBGBالتابعة للمجلس المعنونة ’صفحات الشبكة‘ ،عند إرسال الرسائل أو

نشرها أو عند نقل البيانات أو معلومات أخرى على اإلنترنت.
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معلومات تكميلية عن السالمة والتأديب
التنمر والتحرش وطقوس االنضمام
نفذت منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية أيضًا خط تنبيه المنطقة ) (1-888-475-0482لإلبالغ عن األسلحة و/أو العنف و/أو التنمر
و/أو التحرش و/أو العقاقير.
لن يُتوقع من الطالب أن يحققوا أقصى قدراتهم في بيئة مليئة بالخوف والترهيب .وتلتزم كل مدارس منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية
بتوفير بيئة تعلم آمنة وصحية وإيجابية لطالبها وتعزيز االحترام والقبول المتبادل بين الطالب والموظفين والمتطوعين.
تحظر المنطقة التعليمية بشكل صريح التنمر والتحرش وطقوس االنضمام ألي طالب وبأي وسيلة أو طريقة سواء في المدرسة أو في ممتلكات المدرسة أو في
األنشطة المتعلقة بالمدرسة؛ أو أثناء السفر من المدرسة وإليها في حافلة مدرسية؛ أو خارج حرم المدرسة عندما يؤدي السلوك إلى إثارة الفوضى في بيئة
المدرسة؛ أو عن طريق استخدام البيانات أو البرامج التي يتم الوصول إليها من خالل كمبيوتر المنطقة التعليمية أو نظام الكمبيوتر أو شبكة الكمبيوتر أو أي تقنية
إلكترونية أخرى في المنطقة التعليمية.
طبقًا لقانون الوالية ،تنطبق هذه السياسة كذلك على األفعال التي تنطوي على التنمر اإللكتروني والذي يحدث من خالل استخدام االتصاالت اإللكترونية ،سواء
نشأ هذا الفعل اإللكتروني في ممتلكات المدرسة أو بمعدات المدرسة أم ال ،إذا كان االتصال اإللكتروني:
 .1يتم توجيهه بشكل خاص إلى الطالب أو موظفي المدرسة؛ و
 .2يهدف بنية خبيثة إلى تهديد سالمة األشخاص المحددين أو إثارة لفوضى في العمل المنتظم للمدرسة بشكل كبير؛ و
ً
معقوال من إلحاق األذى بالطالب أو موظفي المدرسة أو ممتلكاتهم أو كان لالتصاالت اإللكترونية احتمالية عالية للنجاح في هذا الغرض.
 .3يخلق خوفًا
ألغراض هذه السياسة ،تشمل االتصاالت اإللكترونية ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي نقل للعالمات أو اإلشارات أو الكتابات أو الصور أو األصوات أو
البيانات أو المعلومات من أي نوع كانت سواء كانت تنتقل كليًا أو جزئيًا عن طريق األسالك أو الراديو أو نظام كهرومغناطيسي أو الصور اإللكترونية أو
نظام الصور البصرية.
سيتلقى جميع الموظفين والطالب وأولياء األمور أو األوصياء نسخة حرفية من هذه السياسة مع الالئحة اإلدارية التي تحظر التنمر والتحرش والتمييز وممارسة
طقوس االنضمام في بداية العام الدراسي كجزء من مدونة قواعد سلوك الطالب.
تحظر المقاطعة بشدة االنتقام من أي شخص متورط في تقرير عن التنمر والتحرش وطقوس االنضمام أو المشاركة في التحقيق في التنمر والتحرش وطقوس
االنضمام .ويجب على المدارس الحفاظ على سرية تقارير التنمر والتحرش وطقوس االنضمام إلى الحد الذي يتوافق مع إلجراء تحقيق شامل.
من المتوقع أن يتدخل المسؤولون المدرسيون على الفور عندما يرون وقوع حادث التنمر والتحرش وطقوس االنضمام أو عند استالم أي تقرير عن التنمر
والتحرش وطقوس االنضمام.
قد يخضع الموظف الذي ال يمتثل لمتطلبات هذه السياسة والالئحة اإلدارية المصاحبة لها إلجراء تأديبي قد يصل إلى إنهاء الخدمة.
يجب إعالم ولي أمر أو وصي ً
كال من المتهم والضحية ،في وقت مناسب في أثناء التحقيق في البالغ أو بعده .إذا كان الحادث ينطوي على إصابة أو حالة
مشابهة لذلك ،فيجب توفير العناية الطبية المناسبة ويجب إخطار ولي األمر أو الوصي على الفور.
عند اكتشاف أي انتهاك ،يجب إعطاء الطالب الذي ارتكب جريمة التنمر والتحرش وطقوس االنضمام عقابًا مناسبًا للعمر والذي يجب أن يشمل ،على األقل
وبدون قيود ،إجراء تأديبيًا أو استشارة حسب االقتضاء في ظل المالبسات.
يجب تنفيذ إرشادات وإجراءات مفصلة لإلبالغ عن التنمر والتحرش وطقوس االنضمام على الطالب والتصدي لها وفقًا للوائح اإلدارية المصاحبة.
الالئحة اإلدارية :التنمر/التحرش/طقوس االنضمام
رمز الوصف )JCDAG-R(1
تحظر المقاطعة بشكل صريح التنمر والتحرش وطقوس االنضمام ألي طالب وبأي وسيلة أو طريقة سواء في المدرسة أو في ممتلكات المدرسة أو في المناسبات
المتعلقة بالمدرسة؛ أو أثناء السفر من المدرسة وإليها في حافلة مدرسية؛ أو خارج حرم المدرسة عندما يؤدي السلوك إلى إثارة الفوضى في بيئة المدرسة؛ أو
عن طريق استخدام البيانات أو البرامج التي يتم الوصول إليها من خالل كمبيوتر المقاطعة أو نظام الكمبيوتر أو شبكة الكمبيوتر أو أي تقنية إلكترونية أخرى
في المقاطعة.
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 .Aتعريفات
 التنمر هو سلوك عدواني غير مرغوب فيه بين أطفال من سن المدرسة ينطوي على عدم توازن في القوة حقيقي أو متصور .ويتكرر هذا السلوك على
ً
مشاكال خطيرة ومستمرة.
مدار الزمن أو من المحتمل أن يتكرر .ويمكن أن يكون لدى كال الطالبين المتن َمر عليه والمتنمِ ر على اآلخرين
 التحرش هو سلوك غير مرحب به بنا ًء على العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي
الحقيقي أو المتصور .وقد يأخذ التحرش عدة أشكال مثل األفعال اللفظية والسب أو البيانات المصورة والمكتوبة التي قد تتضمن استخدام المحمول أو
اإلنترنت ،أو أي سلوك تهديدي أو مؤ ٍذ أو مهين من الناحية الجسدية .وال يُشترط أن يكون التحرش مصحوبًا بنية اإليذاء ،أو موج ًها لهدف معين ،أو
متضمنًا لحوادث متكررة .وال ينطوي التحرش على عدم توزان حقيقي أو متصور للقوة بخالف التنمر .ويخلق التحرش بيئة عدائية إذا كان السلوك
ستمرا بما يكفي لتقييد أو التأثير على قدرة الطالب على المشاركة في الخدمات أو األنشطة أو الفرص المقدمة من المدرسة أو
شديدًا أو متفشيًا أو م
ً
االستفادة منها.


طقوس االنضمام هي خليط من التنمر والترهيب المرتبط بطقوس لالنضمام لمجموعة /نشاط الصفي أو لزيادة رتبة /مكانة الطالب داخل المؤسسة.

 .Bالسلوكيات المحظورة
تشمل السلوكيات المحظورة على سبيل المثال ال الحصر:
 االعتداءات اللفظية مثل االستفزاز غير المرغوب فيه أو السب،
 اإلشاعات أو نشر األكاذيب
 التهديدات والتعنيف والترهيب من خالل الكلمات و /أو اإلشارات.
 اإلهانة على المأل
 العزل االجتماعي
 المالحقة التحرشية
 احتكاك جسدي مباشر مثل الضرب أو الدفع.
 عنف و /أو هجوم جسدي
 سرقة المال و /أو الممتلكات الشخصية بغرض التنمر أو التحرش أو الترهيب
 االبتزاز أو التالعب ،ويشمل ذلك التحريض و /أو اإلكراه ،أو
 تدمير ممتلكات المدرسة أو الممتلكات الشخصية ،أو أي شكل من أشكال التنمر اإللكتروني أو التنمر السيبراني باستخدام معدات المدرسة ،أو شبكات
المدرسة ،أو أنظمة البريد اإللكتروني أو المرتكب في المدرسة
 استخدام الكاميرا أو كاميرا الهواتف اللتقاط صور محرجة بها للطالب أو موظفي المدرسة وتوزيعها على اآلخرين أو نشرها عبر اإلنترنت.
 إرسال رسائل نصية أو فورية مسيئة أو تهديدية ،واستخدام مواقع الويب لنشر النميمة واإلشاعات للطالب اآلخرين
 التنمر اإللكتروني أو التحرش والتهديد المقصود والعدائي والمتكرر لشخص من خالل استخدام التقنيات الرقمية والتي تشمل دون حصر البريد
اإللكتروني والمدونات ومواقع التواصل االجتماعي (مثل  TikTokو  Snapchatو  Twitterو  Instagramو  Kikو  Facebookوما شابه)
وغرف الدردشة والنصوص والرسائل الفورية.
 المالحقة اإللكترونية أو المشاركة في إيصال أو التسبب في إيصال كلمات أو صور أو لغة باستخدام البريد اإللكتروني أو أجهزة االتصال اإللكتروني
موجهة لشخص محدد أو حوله مسببة في معاناة نفسية كبيرة للضحية.
سيتلقى جميع الموظفين والطالب وأولياء األمور أو األوصياء نسخة كتابية من هذه السياسة التي تحظر التنمر/التحرش /طقوس االنضمام في بداية العام الدراسي
كجزء من مدونة سلوك طالب منطقة  DSCDالتعليمية.
 .Cاإلبالغ عن حوادث التنمر/

التحرش /طقوس االنضمام

يجوز اإلبالغ عن حاالت التنمر/التحرش/طقوس االنضمام من قِبل الطالب أو ولي األمر أو الوصي أو أي صاحب مصلحة آخر إلى مسؤول إداري أو معلم أو
مستشار أو أي موظف آخر في مدرسة الطالب .وحسب اختيار الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن الحادث ،يمكنه تقديم البالغ إما باالسم أو بشكل مجهول وإما
شفهيًا أو كتابيًا .كما يمكن العثور على نماذج اإلب الغ في مدونة قواعد سلوك الطالب ،وعلى موقع الويب للمنطقة التعليمية ،وفي كل مدرسة بالمنطقة .ويمكن
أيضًا تقديم بالغ عن التنمر/التحرش/طقوس االنضمام باستخدام خط تنبيه المنطقة على الرقم 1-888-475-0482أو عن طريق االتصال بالخط الساخن
لسالمة المدارس التابع لوزارة التعليم في جورجيا على الرقم). 1-877 SAY-STOP (1-877-729-7867
يجب على أي موظف يتم إبالغه عن التعرض للتنمر/التحرش/طقوس االنضمام توثيق البالغ على الفور وإرساله إلى المدير أو من ينوب عنه .وإن أي موظف
يشهد واقعة التنمر/التحرش/طقوس االنضمام أو يعلم بطريقة أخرى أن طالبًا يتعرض للتنمر/التحرش/طقوس االنضمام يجب عليه ،على الفور أو في موعد ال
تقريرا مكتوبًا إلى المدير أو من ينوب عنه .ويجب على المدير أو من ينوب عنه ضمان الحفاظ على الوثائق
يتجاوز يوم واحد ( )1بعد معرفة هذا األمر ،أن يقدم
ً
المناسبة طوال فترة التحقيق وحل المسألة .وإذا تم اإلبالغ من قِبل الهدف/الضحية المزعوم ،فسيقوم المدير أو من ينوب عنه باالتصال بولي األمر أو الوصي
فور استالم البالغ.
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إذا شعر الطالب المقدم للبالغ أو ولي أمره أو الوصي عليه أن المدرسة ال تتخذ الخطوات المناسبة للتحقيق في المشكلة أو معالجتها حتى بعد التشاور مع مدير
المدرسة ،فيجب على الطالب أو ولي األمر أو الوصي االتصال بالمشرف العام اإلقليمي المناسب أو من ينوب عنه.
يُطالب الطالب الذين يعتقدون أن طالبًا آخر في مدرستهم يتعرض للتنمر/التحرش/طقوس االنضمام بإبالغ المعلم أو المستشار أو المسؤول اإلداري أو أي موظف
آخر.
تحظر المقاطعة بشدة االنتقام من أي شخص يبلغ عن التنمر/التحرش/طقوس االنضمام أو يشارك في التحقيق في التنمر/التحرش/طقوس االنضمام .ويجب اإلبالغ
عن حوادث االنتقام باستخدام نفس العملية المستخدمة للشكوى األصلية وسيتم التحقيق فيها وحلها من قبل موظفي المدرسة أو المنطقة.
عندما يطلب مقدمو الشكاوى أن تكون الشكاوى سرية ،يجب على المدارس أال يشارك تفاصيل بالغ التنمر/التحرش/طقوس االنضمام إال مع األفراد الذين
يحتاجون فقط إلى المعرفة بما يتفق مع التزام المنطقة بالرد على الفور وبشكل مناسب على بالغات سوء السلوك ،أو كما يقتضي القانون.
قد يخضع الموظف الذي ال يمتثل لمتطلبات هذه سياسة  JCDAGللمجلس وهذه الالئحة اإلدارية المصاحبة لها إلجراء تأديبي قد يصل إلى إنهاء الخدمة.
 .Dاالستجابة لحوادث التنمر/التحرش/طقوس االنضمام
من المتوقع أن يتدخل المسؤولون المدرسيون على الفور عندما يرون وقوع حادث تنمر/تحرش/طقوس االنضمام أو عند استالم أي تقرير عن
التنمر/التحرش/طقوس االنضمام .وسيتم اتخاذ اإلجراءات التالية عند اإلبالغ عن التنمر/التحرش/طقوس االنضمام.
 .1التحقيق :عند استالم أي بالغ عن التنمر/التحرش/طقوس االنضمام ،سيباشر المدير أو من ينوب عنه تحقيقًا فوريًا يشمل الموظفين المناسبين .ويجب
أن يبدأ التحقيق في موعد ال يتجاوز اليوم الدراسي التالي .كما يجب أن يشمل التحقيق مقابلة الجاني (الجناة) المزعومين والضحية (الضحايا) والشهود
الذين تم تحديدهم والمعلم (المعلمين) والموظفين ومراجعة تسجيالت المراقبة بالفيديو ،إن وجدت .ويجب االستعانة بمستشاري المدرسة واالختصاصيين
االجتماعيين بالمدرسة وموظفي الدعم اآلخرين لما يتمتعون به من خبرة على النحو الذي تحدده مالبسات المسألة .كما يجب أن تحافظ المدرسة على
سرية نتائج التحقيق ،باستثناء ما يتعلق بإخطار المقاطعة أو اإلبالغ أو االلتزامات القانونية األخرى.
 .2اإلخطار :يجب إعالم ولي أمر أو وصي ً
كال من المتهم والضحية ،في وقت مناسب في أثناء التحقيق في البالغ أو بعده ،بحيث ال يتجاوز ثالث ()3
أيام بعد اكتمال التحقيق .إذا كان الحادث ينطوي على إصابة أو حالة مشابهة لذلك ،فيجب توفير العناية الطبية المناسبة ويجب إخطار ولي األمر أو
الوصي على الفور.
بعد انتهاء التحقيق ،يجب إخطار ً
كال من الطالب الضحية والطالب مرتكب المخالفة بنتائج التحقيق .ويجوز للضحايا طلب معلومات عن العقوبة
المتحرش عن
المفروضة على الطالب الذي ثبت عليه أنه مارس التحرش إذا كانت العقوبة متعلقة بالضحية بشكل مباشر .وهذا يشمل األمر بابتعاد
ِ
المتحرش من حضور المدرسة لفترة من الوقت ،أو نقله لفصول أخرى .ولن تُفصح المدارس عن أي معلومات في
المتحرش به ،أو حظر
الطالب
ِ
َ
المتحرش به.
’السجل التعليمي‘ متعلقة بالطالب المرتكب للمخالفة بما في ذلك معلومات عن العقوبات غير المتعلقة بالطالب
َ
 .3التدابير المؤقتة :ستتخذ المدرسة خطوات لحماية مقدم الشكوى عند الضرورة ،بما في ذلك اتخاذ خطوات مؤقتة قبل النتيجة النهائية للتحقيق.
 .4اإلجراء التأديبي ،عند ثبوت االنتهاك ،سيتم منح الطالب الذي ارتكب جريمة التنمر/التحرش/طقوس االنضمام عقابًا مناسبًا للعمر والذي يجب أن يشمل،
على األقل وبدون قيود ،االستشارة أو اإلجراءات التأديبية أو أي عقاب آخر حسب االقتضاء بموجب المالبسات .وقد تشمل اإلجراءات التأديبية بعد
الحادثة األولى للتنمر/التحرش/طقوس االنضمام ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

خسارة االمتيازات
إعادة توزيع المقاعد في الفصل أو المقصف أو الحافلة المدرسية
إعادة توزيع الفصول
الحجز
اإليقاف داخل المدرسة
اإليقاف خارج المدرسة (من خالل جلسة استماع قانونية مالئمة).
الفصل (من خالل جلسة استماع قانونية مالئمة)
التقييد في مدرسة بديلة (من خالل جلسة استماع قانونية مالئمة).
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 .5المتابعة والرعاية الالحقة ،المتابعة مهمة للمتهم والضحية وفي بعض األحيان لمجتمع المدرسة بالكامل .ويجب على كل مدرسة توفير الرعاية الالحقة
والمتابعة لألفراد والجماعات المتضررة من التنمر/التحرش/طقوس االنضمام .وعند الضرورة ،يجب تقديم المشورة والتدخالت األخرى لمعالجة
االحتياجات االجتماعية والعاطفية والسلوكية واألكاديمية للطالب الذين يقعون ضحايا للتنمر/التحرش/طقوس االنضمام والطالب الذين يرتكبون جريمة
التنمر/التحرش/طقوس االنضمام .كما يجب على المدارس أيضًا تقييم مناخ المدرسة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدريب إضافي للموظفين أو
تعليم الطالب .وعند االقتضاء ،يجب على المدرسة أيضًا إعادة التأكيد على حظر االنتقام وكيفية اإلبالغ عن سوء السلوك.
وف ًقا لقانون الوالية  ،يتم تقييد الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر الذين ثبت ارتكابهم جريمة التنمر/التحرش/طقوس االنضمام للمرة الثالثة في
العام الدراسي على األقل في مدرسة بديلة من خالل اإلجراءات القانونية المناسبة من قبل مسؤول جلسة االستماع التأديبية أو هيئة المحلفين أو المحاكم.

اإلبالغ اإللزامي عن جرائم الطالب
يجب على المسؤولين اإلداريين بالمدرسة والمعلمين والموظفين المدرسيين اآلخرين اإلبالغ عن الجرائم حسبما يطالب به القانون (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم
.)20-2-1184
يجب على ضحايا سوء السلوك التالي المزعوم صدوره من أحد الطالب رفع شكوى مكتوبة أو تقرير إلدارة المدرسة واإلدارة المركزية يصفون فيها الحادثة
المزعومة واإلصابة أو الضرر المتكبد ) 1( :اعتداء أو إيذاء بدني مزعوم صدوره عن طالب ضد أي معلم أو مسؤول أو موظف مدرسي آخر )2( ،اعتداء أو
إيذاء بدني مزعوم صدوره عن طالب ضد طالب آخر )3( ،تسبب أحد الطالب عمدًا بإضرار كبير مزعوم بالممتلكات الشخصية لمعلم ،أو مسؤول مدرسي
آخر ،أو موظف أو طالب على أمالك المدرسة ،إذا كان الضرر المزعوم يبرر فصل الطالب أو إيقافه إيقافًا طويل األمد حسب تقدير مدير المدرسة.

مواد غير قانونية /خطيرة /مشبوهة
يجب على الطالب إبالغ مسؤول إداري أو موظف آخر على الفور عند عثورهم على مواد غير قانونية أو مشبوهة أو خطيرة أو مواد أخرى محظورة من
المدرسة .وال يجوز للطالب لمس هذه المواد أو التعامل معها أو تلقيها أو قبولها من طالب آخرين.

الخط الساخن لإلبالغ عن التنمرـ والعنف ،واألسلحة ،والعقاقير
يوفر الخط الساخن الذي ترعاه اإلدارة التعليمية بوالية جورجيا  Georgia Department of Educationنظام إبالغ على مدار  24ساعة لكي يتمكن
الطالب من اإلبالغ بدون توضيح هويتهم عن األسلحة أو العنف (الذي يشمل التنمر) أو العقاقير من خالل االتصال بالرقم
 (1-877-729-7867) 1-877-SAY-STOPأو على خط تنبيه منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية .1-888-475-0482
ويتم تسجيل المعلومات ومشاركتها مع المنطقة التعليمية المحلية وهيئة إنفاذ القانون المحلية .ويبدأ التحقيق فور تلقي البالغ.

ضابط األمن والسالمة بالمدرسة
ضباط األمن والسالمة بالمدرسة هم ضباط شرطة معتمدين من برنامج معايير وتدريبات ضباط الشرطة ) ،(POSTويتم تعينهم في المدارس للحفاظ على
األمن والسالمة فيها ،ولضمان بدء برامج الوقاية والتدخل ،وليكونوا أسوة حسنة للطالب ،وليكونوا راب ً
طا مع موظفي إنفاذ القانون األخرين وهيئات إنفاذ القانون،
وليساعدوا على تطوير خطة المدرسة اآلمنة ،وليعملوا على تحسين فهم القضايا القانونية والعملية القضائية .ومع ذلك فضباط األمن والسالمة بالمدرسة غير
مسؤولين عن التأديب .فهم لن يحلوا محل المسؤولين اإلداريين في إدارة برنامج تأديب الطالب يوميًا .ويتعاون الموظفون اإلداريون مع ضابط األمن والسالمة
بالمدرسة الستخدام خبرتهم وتجاربهم في إنفاذ القانون ولكن ال يجوز لهم تكليف ضباط األمن والسالمة أو موظفين آخرين من هيئات تنفيذ القانون في واجبات
أو مراكز تحد من فعاليتهم أو تعرقلها .ويجب على ضباط األمن والسالمة بالمدرسة استيفاء المتطلبات المهنية لكل الموظفين شأنهم في ذلك مثل كل موظفي
المنطقة التعليمية.
وفقُا لقانون الوالية في والية جورجيا ،سيعتقل الطالب وتوجه لهم التهمة عند حيازة األسلحة كما هو محدد في قانون  O.C.G.A.فقرة رقم ،16-11-127.1
و /أو عند حيازة العقاقير المخدرة ،كما هو محدد في قانون  O.C.G.A.فقرة رقم  16-13-24إلى  O.C.G.A.فقرة رقم  ،16-13-32و /أو على أي جناية
أو جناية معينة كما هو محدد في  Title 16من القانون الجنائي المفصل لوالية جورجيا ) ،(Criminal Code of Georgia Annotatedو /أو على
التسبب بإصابة جسدية لآلخرين ،واإلضرار بالملكية العامة أو الخاصة ،و /أو على التسبب في اضطراب كبير في المدرسة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال
الحصر التهديدات اإلرهابية.
يلتزم المسؤولون اإلداريون بالمدرسة باإلبالغ عن االنتهاكات المشبوهة للقانون على الفور لضباط األمن والسالمة بالمدرسة أو موظفي إنفاذ القانون اآلخرين.
وإذا تواجد ضابط األمن والسالمة بالمدرسة أو هيئة أخرى إلنفاذ القانون أو وكالة طوارئ أخرى في حرم المدرسة لالستجابة لطلب التدخل أو التحقيق أو لتنفيذ
مذكرة قضائية أو لالستجابة لحالة طوارئ ،فيجب على الموظفين اإلداريين بالمدرسة اتباع توصيات الطرف المستجيب .ويتم إخطار أولياء األمور/األوصياء
في الوقت المناسب ،في كل الحاالت التي تتضمن وجود ضابط األمن والسالمة بالمدرسة كما يحدث في كل المواقف الخطيرة األخرى التي تحدث في المدرسة.
ويُشجَع أولياء األمور واألوصياء على إبالغ أطفالهم بالعقوبات ،بما في ذلك العقوبات الجنائية المحتملة للسلوك الجنسي للقصر والجرائم التي يمكن لقاصر
أن يحاكم عليها كبالغ (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم  .)20-2-735ويمكنك العثور على معلومات عن هذا األمر على موقع محامي المنطقة التعليمية بمقاطعة
.http://www.dekalbda.org DeKalb
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أفراد أمن الحرم المدرسي
يحافظ أفراد أمن الحرم المدرسي على أمن المدرسة من خالل مراقبة أنشطة حرم المدرسة واتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية الموظفين والطالب للحفاظ على
بيئة مناسبة لعملية التعلم من خالل القيام بدوريات على مباني المدرسة وساحاتها للحفاظ على األمن .ويُعين أفراد أمن الحرم المدرسي في كل المدارس الثانوية
والعديد من المدارس االبتدائية.

قانون مسؤلية السائقين المراهقين /الراشدين ()TAADRA
ً
مؤهال للحصول
اعتبارا من  1يوليو  ،2015سوف تص ّدِق المدارس على أن الطالب مسجل في مدرسة عامة أو خاصة وليس قيد الفصل من المدرسة ليكون
ً
على رخصة قيادة أو تصريح متعلم .وستستخدم المدارس نموذج شهادة االلتحاق بالمدرسة ونموذج شهادة األهلية الستعادة امتيازات القيادة.

الطالب الفوضويون بشكل مستمر
يتم التعامل مع الطالب الفوضوين بشكل مستمر من خالل عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIباستخدام عملية
متعددة المستويات للتدخالت والمراقبة المستمرة للتقدم  .ويتراوح نطاق العقوبات المتدرجة بد ًءا من المستوى األول لعملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة
ً
وصوال إلى فريق دعم الطالب ( )SSTفي المستوى الثالث على السلوك الفوضوي .وتركز
الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIعلى الفوضى األولية
عملية االستجابة للتدخل الخاصة بأنظمة الدعم متعددة المستويات ( )MTSS-RTIمبدئيًا على تطوير التدخالت وتنفيذها لتعديل المشاكل السلوكية المحددة.
قد يوضع الطالب الفوضويون بشكل مستمر تحت المراقبة في إطار عقد موقّع .ينبغي على الموظفين اإلداريين بالتعاون مع موظفي الموارد وأولياء األمور
وضع خطة تصحيح للسلوك بشكل جماعي .يجب إحالة الطالب ذوي السلوكيات الفوضوية المستمرة وتلقي التدخالت من أحد الموظفين (أي مستشار مدرسي
أو اختصاصي اجتماعي أو اختصاصي نفسي مدرسي أو رئيس فريق دعم الطالب ( )SSTأو اختصاصي دعم دراسي أو اختصاصي دعم طالبي) قبل اإلحالة
إلى جلسة قانونية بالمنطقة التعليمية.

فريق دعم الطالب
إن فريق دعم الطالب هو فريق لحل المشكالت في المستوى الثالث من التدخالت و /أو التقييم الذي يسعى لتقديم تدخالت للطالب الذين يعانون من مشاكل
أكاديمية أو سلوكية أو أنواع أخرى من المشاكل .وتُنفذ مستويات تدخالت فريق دعم الطالب عندما تكون ضرورية كجزء من التدرج عبر مستويات التدخل.
وما أن يصل الطالب إلى فريق دعم الطالب ( )SSTفي المستوى الثالث ،تطبق التدخالت ويتم توثيقها بدقة في دورات من  6-4أسابيع .في كل تدخل بمدة -4
 6أسابيع ،يُعقد اجتماع فريق دعم الطالب ( )SSTلحل المشكالت (يُدعى إليه أولياء األمور) يتم خالله تقييم استجابة الطالب للتدخل بنا ًء على البيانات المجمعة
أثناء فترة التدخل .إذا تم تنفيذ تدخالت فريق دعم الطالب ( )SSTفي المستوى  3بدقة ولم تنجح ،بنا ًء على البيانات الموثقة خالل فترة التدخل بواسطة مزودي
التدخل ،يتم وضع تدخالت وتعديالت بديلة إضافية وتطبيقها لمدة  6-4أسابيع إضافية .قد يشمل مزودي التدخل المدير المساعد لشؤون التأديب أو المستشار
المدرسي أو المعلمين أو موظفين آخرين .بعد إتمام وتوثيق دورتين أو أكثر من التدخل على المستوى الثالث بإخالص مع استمرار معاناة الطفل ،قد يطالب فريق
 SSTبالحصول على إذن من ولي األمر إلكمال تقييم نفسي-تربوي لتحديد نقاط القوة والضعف المعرفية واألكاديمية للطالب و/أو الحالة السلوكية/االجتماعية
والنفسية .إذا أحرز الطفل تقد ًما في االستجابة لتدخالت فريق دعم الطالب ( )SSTفي المستوى الثالث (الدعم المكثف) ،فقد يقبل للعودة إلى المستوى الثاني
(الدعم المكثف المتوسط) وإذا استمر التقدم يعود إلى التعليم األساسي في المستوى األول.
إذا استمر الطالب في المرور بالصعوبات ،قد يلزم إحالة الطالب إلى التعليم الخاص بنا ًء على استجابات الطالب للتدخالت المنفذة .وإذا تمت إحالة الطالب إلى
التعليم الخاص ،فينبغي الحصول على موافقة ولي األمر على التقييم ( )PCEومراجعة كل البيانات المتاحة في إطار عملية التقييم .وقد تتضمن البيانات سجالت
فريق دعم الطالب /االستجابة للتدخل ،بما في ذلك كل البيانات وكل التقييمات التي أكملت سابقًا .وسيُعقد بعد ذلك اجتماع لتحديد أهلية الطالب في تلقي خدمات
التعليم الخاص.

إجراءات مراجعة التعيين لطرد الطالب من الفصل
وفقًا لقانون الوالية (قانون  O.C.G.A.فقرة رقم  ،)20-2-738يجوز للمعلم طرد الطالب الذي يؤثر على قدرة المعلم على إجراء األنشطة التعليمية من الفصل
مباشرا على سالمة زمالء الطالب أو
كبيرا ،بشرط أن يكون الطالب قد تم اإلبالغ عنه سابقًا أو إذا رأى المعلم أن سلوك الطالب يشكل تهديدًا
تأثيرا
ً
ً
متكررا أو ً
ً
المعلم .وفي حالة الطرد المباشر من الفصل ،سيرسل المعلم إحالة مكتوبة قبل نهاية اليوم الدارسي أو مع بداية اليوم الدراسي التالي إلى المدير أو إلى مسؤول
إشعارا مكتوبًا إلى أولياء أمور الطالب يفيد بأن الطالب
إداري آخر بالمدرسة .وسيرسل المسؤول اإلداري ،خالل يوم دراسي واحد من طرد الطالب من الفصل،
ً
قد ُ
طرد من الفصل ،باإلضافة إلى نسخة من إحالة المعلم ومعلومات متعلقة بطريقة تواصل ولي األمر مع أحد المسؤولين اإلداريين بالمدرسة .وعندما يطرد
المعلم الطالب من الفصل بالشكل الموصوف أعاله ،سيناقش على المسؤول اإلداري األمر مع المعلم قبل نهاية اليوم الدراسي أو مع بداية اليوم الدراسي التالي.
إشعارا شفهيًا ومكتوبًا بأسباب طرده من الفصل .وإذا رفض المعلم منح موافقته على عودة الطالب إلى نفس الفصل ،أو إذا
وسيمنح المسؤول اإلداري الطالب
ً
حال سوء سلوك الطالب دون عودته للمدرسة (مثل ارتكاب انتهاك كبير لمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية) ،فسيُحدد المسؤول اإلداري
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عقوبات الطالب قبل نهاية اليوم األول ،والتي قد تشمل اإليقاف داخل المدرسة أو اإليقاف خارج المدرسة لفترة قد تصل إلى  10أيام .ولن يُفرض اإليقاف أو
الفصل ألكثر من  10أيام إال بواسطة مسؤول جلسة االستماع أو مجلس التعليم.
إذا رفض المعلم منح موافقته على عودة الطالب إلى نفس الفصل ولم يفرض المسؤول اإلداري أي إجراء تأديبي آخر ،فسيدعو المسؤول اإلداري لجنة مراجعة
قرارا بوجوب عودة
التعيين المحلي ( )Local Placement Review Committeeلالنعقاد بحلول اليوم الثاني من الطرد من الفصل ،وستصدر اللجنة
ً
الطالب إلى الفصل المعلم من عدمه .ويجب أن تتخذ اللجنة قرارها خالل مهلة ال تتجاوز ثالث أيام من يوم الطرد من الفصل .وسيعين المسؤول اإلداري الطالب
مؤقتًا في فصل آخر في هذه المرحلة االنتقالية (باستثناء الفصل الذي طُرد منه الطالب ما لم يسمح المعلم بذلك) .وإذا طرد أي معلم أكثر من طالبان من إجمالي
الملتحقين في أي عام دراسي وأعادت لجنة مراجعة التعيين المحلي ( )Local Placement Review Committeeهؤالء الطالب إلى الفصل الحقًا ألن
ذاك الفصل هو أفضل بديل متاح لهم ،فسيُطلب من هذا المعلم الخضوع للتطوير المهني لتحسين مهارات إدارة الفصل أو مهارات أخرى ،بنا ًء على المالحظات
والوثائق الصفية.
ويجب على كل مدرسة أو مدير مركز إنشاء لجنة واحدة على األقل لمراجعة التعيين المحلي ،على أن تتألف من ثالثة أعضاء .وستختار هيئة التدريس معلميّن
ً
وبديال واحدًا وسيختار المدير موظفًا وواحدًا للعمل في اللجنة (قد تنشأ المدارس أكثر من لجنة لمراجعة التعيين المحلي )Local Placement Review
) ،Committeeحسب تقدير المدير ،ولكن يجب أن يكون لدى كل لجنة ثالثة أعضاء مختارين على النحو المذكور أعاله) .ويجب أن يتم اختيار أعضاء اللجنة
على النحو التالي )1( :يسأل المدير عن المتطوعين والمرشحين )2( ،يتم إجراء اقتراع سري في اجتماع هيئة التدريس )3( ،يفرز أحد المعلمين النتائج)4( ،
تتعرف هيئة التدريس على نتائج االقتراع .وتحدد لجنة مراجعة التعيين المحلي (( )Local Placement Review Committeeبأغلبية األصوات) مكان
تعيين الطالب إذا رفض المعلم منح موافقته على عودة الطالب إلى فصل المعلم ولم يفرض المسؤول اإلداري إجرا ًء تأديبيًا (بشرط أن يستوفي المعلم متطلبات
اإلبالغ المشار إليها أعاله أو إذا كان الطالب يشكل تهديدًا) .وتتمتع اللجنة بسلطة ( )1إعادة الطالب إلى فصل المعلم فور الوصول إلى القرار بأن هذا التعيين
هو األفضل أو هو البديل الوحيد أو ( )2إحالة الطالب إلى المسؤول اإلداري التخاذ اإلجراء المناسب.
يجب أن يكون قرار اللجنة مكتوبًا وأن تتخذه خالل ثالث أيام دراسية من رفض المعلم الموافقة على عودة الطالب .وإذا قررت لجنة مراجعة التعيين المحلي
( )Local Placement Review Committeeعدم عودة الطالب إلى الفصل الذي طُرد منه ،فيُمكن للمسؤول اإلداري تعيين الطالب إلى فصل مناسب
آخر ،أو إيقافه داخل المدرسة ،أو إيقافه خارج المدرسة .وقد يستغرق اإليقاف داخل المدرسة أو اإليقاف خارج المدرسة ما ال يزيد عن عشرة أيام .وستُرسل كل
اإلجراءات التأديبية إلى أولياء األمور بصيغة مكتوبة على شكل خطاب أو نسخة من نموذج اإلحالة التأديبية للطالب مع مذكرة لولي األمر للتأكيد على استالمه
لإلشعار.

الوقاية /التدخل
هناك العديد من البرامج للوقاية /التدخالت مقدمة للطالب ،مثل وساطة األقران ،وفصول حل النزاع ،والفصول التعليمية بشأن العقاقير ،وفصول أولياء األمور،
وإعداد الشخصية ،واإليقاف داخل المدرسة /تدريبات المهارات الحياتية ،واألنشطة التوعوية عن التنمر ،وغير ذلك من البرامج واألنشطة.
برنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانات ( )GRIPهو برنامج تعليمي حول تعاطي المخدرات وحل النزاعات ،يُقدم لمرتكبي انتهاكات العقاقير /المواد المخدرة
للمرة األولى (الحيازة أو االستخدام) في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية .ويكون منتهكو الجريمة رقم  5أ (التوزيع/البيع/النية) ،أو الطالب
المتهمين بارتكاب جناية أو جرائم متعددة غير مؤهلين ،ما لم ينص على خالف ذلك من قِبل مسؤول جلسة االستماع أو مجلس التعليم DeKalb Board of
 .Educationوباإلضافة إلى ذلك ،يساعد برنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانات ( )GRIPالطالب في حل النزاعات والتعامل مع ضغط زمالئهم وإدارة
الغضب والتواصل مع اآلخرين .ويجوز إحالة الطالب الذين شاركوا في عراك إلى برنامج التطور المسؤول وزيادة اإلمكانات ( .)GRIPيتم تقديم برنامج
التطور المسؤول وزيادة اإلمكانات ( )GRIPفي أيام السبت للطالب ويطلب من أولياء األمر أيضًا المشاركة في الفصول الدراسية من أجل تعزيز الجهود لحل
المشكالت سلميًا بين الطالب.

عمليات التحقق من سالمة المدرسة
تلتزم منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية بتوفير بيئة تعلم آمنة ومنظمة .وأثبتت الدراسات البحثية أن خضوع الطالب لإلشراف يحمل
أهمية حيوية في تقليل السلوكيات العنيفة واإلجرامية والوقاية منها .فإشراف الراشدين ضروري لكي يشعر الطالب أنهم بأمان في المدرسة .وبالتالي فإن الغرض
من عمليات التحقق من سالمة المدرسة هو مراقبة إشراف الراشدين على الطالب ،خاصة أثناء األوقات االنتقالية ،وتقييم فهم الطالب لقواعد السلوك المالئم وفقًا
لـمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDالتعليمية ،وضمان فهم الموظفين لإلجراءات الواجب اتباعها إذا حدثت أزمة في الحرم المدرسي ،وإجراء استبيانات
عشوائية للطالب عن ما إذا كانوا يشعرون باألمان في المدرسة أم ال.
تهدف عمليات التحقق من سالمة المدرسة إلى خلق بيئة تعلم وعمل آمنة ومنظمة للطالب والموظفين .ومن أهداف إجراء عمليات التحقق ما يلي )1( :توفير
بيانات مدرسية للمسؤولين اإلداريين في المدارس المحلية فيما يتعلق بإشراف الموظفين أثناء الفترات االنتقالية في اليوم الدراسي ،و ( )2جمع معلومات عن
شعور الطالب باألمان في المدرسة وإعداد تقارير بشأن ذلك ،و ( )3توفير معلومات عن علم الموظفين باإلجراءات الواجب اتباعها أثناء األزمات ،و ()4
عمليات فحص المباني وبيئات العمل.
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سيجري مسؤولو السالمة بالمدرسة الذي خضعوا للتدريب عمليات التحقق من سالمة المدرسة على مدار العام الدراسي .وفور وصول الفريق إلى مبنى المدرسة،
سيُبلغ قائد الفريق المدير بقدوم الفريق .وسينتقل أعضاء فريق التحقيق المزودين بخريطة للمدرسة وجدول جرس المدرسة وقائمة تحقق إلى المناطق المعينة في
حرم المدرسة للمراقبة وتوثيق المعلومات المجمعة أثناء عملية التحقق .ويستغرق إكمال العملية بشكل عام خمس وثالثون ( )35دقيقة تقريبًا .وسيتم تسجيل نتائج
عملية التحقق وفقًا إلجراء منصوص عليه للمدارس االبتدائية والثانوية .وسيتم مشاركة النتائج مع المشرف العام ،ونائب المشرف العام ،والقيادة والدعم التشغيلي
بالمدرسة ،والمشرفين اإلقليميين ،والمديرين ،والمديرين المساعدين.
سيتم تطوير الوحدة التدريبية لعمليات التحقق من سالمة المدرسة وذلك لضمان إجراء عمليات التحقق من سالمة المدرسة بدقة .وسيخضع الموظفون المعينون
في الحرم المدرسي للتدريب واالختبار على استخدام عملية التحقق من سالمة المدرسة وفهمهم لها .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتلقى المسؤولون اإلداريون بالمدرسة
وموظفو المدرسة والطالب تعلي ًما مهنيًا عن عملية التحقق من سالمة المدرسة .ومن المتوقع أن يسفر استخدام عملية التحقق من سالمة المدرسة عن تقليل
اإلحاالت التأديبية وحاالت اإليقاف.

قواعد زي الطالب
يجب أن تكون أجواء المدرسة مواتية للتعلم .وعلى الرغم من أن تركيز مدونة قواعد سلوك الطالب منصب على توقعات السلوك ،إال أن مالبس الطالب قد تؤثر
على سالمتهم وقد يؤثر مظهرهم إيجابيًا أو سلبيًا على مناخ المدرسة .ويجب على الطالب االلتزام بمتطلبات قواعد الزي المدرسي للمنطقة التعليمية .وقد توجه
للطالب الذين ال يمتثلون لمتطلبات قواعد الزي المبينة أدناه تهمة ارتكاب المخالفة رقم  :25انتهاك قواعد زي الطالب (راجع الصفحة .)50










يُتوقع من الطالب اتباع كل قواعد المدرسة المنظمة السالمة في البرامج المتخصصة التي قد تستلزم ارتداء مالبس واقية ،أو نظارات السالمة ،أو
معدات أخرى مشابهة.
يجب أن تحتوي كل القمصان على أكمام .يجب أن يصل طول المالبس لمنتصف الفخذ أو أدنى .يحظر ارتداء المالبس الممزقة أو المشقوقة .يجب
أن تغطي المالبس كل المالبس الداخلية على نحو مالئم ،بما في ذلك أثناء الحركة.
يُتوقع من الطالب ارتداء أحذية تمنحهم حرية في الحركة .فيحظر عليهم ارتداء الشباشب ،أو األحذية التي بها شرائط بين األصابع والخالية من
الكعوب ،أو أحذية غرف النوم ،أو أي أحذية أخرى تؤثر على حرية الحركة أو السالمة.
يُحظر ارتداء المالبس أو المجوهرات أو األوشام أو األقراط أو غيرها من أدوات تزيين الجسم التي تثير الفوضى في العملية التعليمية أو تعرض
صحة أو سالمة الطالب أو الموظفين أو الزوار اآلخرين للخطر.
يُحظر ارتداء األدوات التي تشبه أدوات معينة أخرى مثل السترات الواقية.
يُحظر ارتداء المالبس أو الشارات أو الرموز أو األوشام أو األقراط أو المجوهرات أو الزينة التي يرتديها الطالب أو يحملها والتي تروج للعصابات
أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة أو العقاقير المخدرة أو الكحول أو التبغ.
ارتداء المالبس أو األوشام أو غيرها من الزينة التي تظهر كلمات أو صور أو مخططات أو رسومات مسيئة و /أو مبتذلة أو تتضمن كلمات أو عبارات
ذات طبيعة عنيفة أو ذات طبيعة فوضوية أو ذات طبيعة جنسية أو كلمات أو مخططات مثيرة للجدل سياسيًا /اجتماعيًا أو الكلمات أو العبارات التي
تزدري الخلفية اإلثنية ألحد األشخاص أو لونه أو عرقه أو أصله القومي أو معتقده الديني أو توجهه الجنسي أو إعاقته.
يُتوقع من الطالب ارتداء مالبس تحترم اآلخرين .ارتداء المالبس أو األوشام أو غيرها من الزينة التي تظهر كلمات أو صور أو مخططات أو رسومات
مسيئة و /أو مبتذلة أو تتضمن كلمات أو عبارات ذات طبيعة عنيفة أو ذات طبيعة فوضوية أو ذات طبيعة جنسية أو كلمات أو مخططات مثيرة للجدل
سياسيًا /اجتماعيًا أو يحظر استخدام الكلمات أو العبارات التي تزدري خلفية ألحد األشخاص أو إثنيته أو عرقه أو أصله القومي أو معتقده الديني أو
توجهه الجنسي أو هويته الجنسية أو تعبيره الجنسي أو وضع حمله أو إعاقته.

يُرجى المالحظة :يمكن للمدارس المحلية التي توفر اختيارات مدرسية إضافة متطلبات إضافية مثل األزياء الموحدة .ويُحث الطالب /أولياء األمور على مراجعة
كتيبات كل مدرسة محلية لمعرفة أية متطلبات إضافية متعلقة بزي الطالب .ويجب أن تتماشى أي متطلبات لقواعد الزي المحلية مع مدونة قواعد زي الطالب
لمنطقة  DCSDالتعليمية.

مدونة قواعد الروح الرياضية
يمكن تعريف الروح الرياضية في كلمة واحدة :االحترام .يساعد احترامنا ألنفسنا ومدارسنا وضيوف مدرستنا على بناء صورة إيجابية مع مجتمعنا ،ومع كل
المشاركين في األنشطة التنافسية المقامة في مدارسنا كذلك.

مسؤوليات المشاركين:





استخدام لغة الئقة
ً
التعامل مع الخصوم باالحترام الواجب لهم سواء كانوا ضيوفا أو مستضيفين
ممارسة ضبط النفس في كل األوقات
احترام حكم المسؤولين وتفسيرهم للقواعد
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ً
تمثيال إيجابيًا
قبول مسؤولية تمثيل مدرستك
أن تترك تصرفاتك وأسلوبك انطباعًا إيجابيًا لدى الجمهور
سيخضع كل الالعبين المتورطين في عراك أو أي العبين بدالء يتركون مقاعد البدالء في أثناء العراك أو الالعبون المطرودون من المنافسة الحالية
لقاعدة عدم المشاركة.
يُتوقع من الالعبين التحلي بروح رياضية عالية قبل المنافسة وبعدها ،حتى لو لم يملك مسؤولو األلعاب سلطة عليهم .وتُمنع السخرية والعراك
وغيرها من السلوكيات المشابهة.

الحبس المنعزل والتقييد
توفر القاعدة رقم  160-5-1.35لمجلس التعليم في جورجيا إرشادات الستخدام التقييد في مدارس جورجيا .ويمكنك العثور على سياسة ديكالب أدناه.

الحبس المنعزل والتقييد لسياسة المجلس
رمز الوصفJGF (2) :
أنشأ مجلس التعليم  DeKalb County Board of Educationالمعايير التالية إلدارة التقييد الجسدي للطالب المسجلين إدارة آمنة.
 .1يحظر استخدام التقييد الكيمائي والتقييد الميكانيكي وتقييد االنبطاح ،على النحو المحدد في قاعدة إدارة جورجيا التعليمية رقم  160-5-1.35داخل منطقة
 DeKalb County School Districtالتعليمية.
 .2يحظر استخدام الحبس المنعزل ،على النحو المحدد في قاعدة إدارة جورجيا التعليمية رقم  160-5-1.35داخل منطقة DeKalb County School
 Districtالتعليمية.
 .aال يشمل الحبس المنعزل المواقف التي تتضمن حضور موظف مدرب على تقنيات تهدئة الوضع أو التقييد شخصيًا في نفس الغرفة غير المغلقة
مع الطالب.
المعرف بأنه تدخل سلوكي يتضمن إبعاد الطالب مؤقتًا عن أنشطة التعلم بدون حبس الطالب.
 .bال يشمل الحبس المنعزل ’اإلبعاد المؤقت‘
ّ
 .cال يشمل الحبس المنعزل اإليقاف داخل المدرسة أو الحجز أو االستراحة التي يطلبها الطالب في موقع مختلف من الفصل أو في حجرة منفصلة
غير مغلقة.
مباشرا على نفسه أو على اآلخرين ولم يستجب الطالب للتدخالت السلوكية األقل كثافة
 .3ال يمكن استعمال التقييد الجسدي إال في حال شكل الطالب تهديدًا
ً
التي تشمل التوجيهات الشفهية وتقنيات تهدئة الوضع.
 .aال يشمل التقييد الجسدي :التالمس الجسدي المحدود و /أو إعادة التوجيه لتعزيز سالمة الطالب ،أو التوجيه الجسدي أو التحفيز عند تدريس إحدى
المهارات ،أو إعادة توجيه االنتباه ،أو التوجيه إلى أحد المواقع ،أو توفير الراحة.
 .bال يجب استخدام التقييد الجسدي:
كشكل من أشكال التأديب أو العقاب،
.i
أو عندما ال يمكن تقييد الطالب بأمان،
.ii
أو عند منع استخدام هذا التدخل بسبب الحالة النفسية أو الطبية أو الجسدية للطالب المبينة في السجالت التعليمية للطالب.
.iii
مباشرا على نفسه أو على اآلخرين أو إذا لوحظ أن الطالب يعاني من ضيق
ا
خطر
يشكل
الطالب
يعد
لم
إذا
الفور
على
الجسدي
التقييد
إنهاء
 .cيجب
ً
ً
شديد أو من ضعف في التنفس.
 .4قبل تنفيذ أي موظف للتقييد الجسدي ،يجب أن يكون قد أنهى برنام ًجا تدريبيًا معتمدًا.
 .aوستتناول البرامج التدريبية المعتمدة سلسلة كاملة من استراتيجيات التدخل السلوكي اإليجابي باإلضافة إلى تقنيات الوقاية وتهدئة الوضع والتقييد.
 .bيجب أن تحتفظ المدارس والبرامج بوثائق مكتوبة وإلكترونية للتدريب المقدم وقائمة بالمشاركين في كل تدريب .ستُقدم نسخ من هذه الوثائق إلى
اإلدارة التعليمية بوالية جورجيا ( )Georgia Department of Educationأو أي فرد من العامة عند الطلب.
 .cإذا اضطر موظف لم يستكمل برنامج التدريب المعتمد إلى تقييد طالب جسديًا لمنع إصابة أحد الطالب أو آخرين في حالة طارئة عند عدم تواجد
الموظف المدرب على التقييد الجسدي ،فيجب على هذا الموظف أن يطلب من الطالب اآلخرين إذا كانوا حاضرين طلب المساعدة على الفور.
 .5يجب أن يراقب موظف أو مسؤول إداري آخر استخدام التقييد الجسدي على الطالب كلما كان ذلك ممكنًا .ويجب توثيق التقييد الجسدي بواسطة الموظف أو
عضو هيئة التدريس الممارس للتقييد أو المشرف عليه ،وذلك لكل طالب وفي كل حالة تقييد للطالب.
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 .6عندما يُستخدم التقييد الجسدي على طالب ،يجب على المدرسة أو البرنامج الذي حدث فيه التقييد إبالغ ولي أمر الطالب أو الوصي القانوني خالل يوم دراسي
واحد من استخدام التقييد.
.7

ال تمنع هذه السياسة الموظف من استخدام اإلبعاد المؤقت كما هو محدد في الفقرة ( )2أعاله ،أو أي آلية أو نهج إلدارة الفصل ،ويشمل ذلك طرد الطالب
من الفصل الذي لم يتم تناوله بشكل محدد في هذه القاعدة.

.8

ال تمنع هذه السياسة الموظف من اتخاذ إجراء مناسب لفض عراك أو مشاحنة بين الطالب.

.9

تحديد مدى ضرورة استخدام التقييد الجسدي لحماية الطالب أو األخرين من أذى وشيك أو إصابة جسدية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الطالب أو
األخرين من أذى وشيك أو إصابة جسدية هي إجراءات تقديرية وليست واجبات وزارية.

مباشرا على نفسه أو اآلخرين ،يجب أن تحدد المدرسة أو البرنامج الوقت الذي يصبح فيه من الضروري
خطرا
 .10في بعض الحاالت التي يشكل فيها الطالب
ً
ً
طلب المساعدة من إحدى هيئات إنفاذ القانون و /أو من الموظفين الطبيين في حاالت الطوارئ .وال يجوز تفسير أي شيء وارد في هذه السياسة بشكل يؤثر
على واجبات هيئة إنفاذ القانون أو الموظفين الطبيين في حاالت الطوارئ.
 .11يجب على الموظفين المدرسيين إبالغ ولي أمر أو وصي الطالب على الفور عندما يطرد الموظف الطبي في حاالت الطوارئ أو موظف إنفاذ القانون
الطالب من مبنى المدرسة أو مكان إقامة البرنامج.
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إشعار بحقوق الطالب وأولياء األمور بموجب المادة 504
المادة  504من قانون إعادة التأهيل لعام  ،1973والتي يشار لها عادة بـ ’المادة  ‘504هي تشريع لمنع التمييز أصدره الكونغرس األمريكي .والغرض من
الفقرة  504هو حظر التمييز وضمان أن يحصل الطالب المعاقين على فرص وفوائد تعليمية مساوية لتلك التي تُقدَّم إلى الطالب غير المعاقين.
لمزيد من المعلومات حول المادة  ،504أو إذا كان لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية ،يُرجى االتصال بمنسقة المادة  504في منظومتك المحلية على
العنوان التالي:
Watina F. April
Shadow Rock Center
1040 King Way Drive
Lithonia, GA 30058
(678) 676-1817
watina_f_april@dekalbschoolsga.org
تقوم اللوائح التنظيمية لتطبيق المادة  504كما هو مبين في مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء  104بتزويد أولياء األمور والطالب أو أي منهم
بالحقوق اآلتية:
 .1لطفلك الحق في تعليم الئق مص َّمم لتلبية احتياجاته التعليمية الفردية على نحو مالئم كاحتياجات الطالب غير المعاقين .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء
104.33
 .2لطفلك الحق في خدمات تعليمية مجانية ،باستثناء الرسوم المفروضة على الطالب غير المعاقين أو والديهم .أما شركات التأمين وما شابهها من الجهات
الخارجية التي تقدم خدمات ال يديرها أو يقدمها المتلقي ،فهي غير معفية من اإللزام الصالح في الحاالت األخرى بتوفير خدمات مقدمة لطالب معاق أو الدفع
مقابلها .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.33
 .3لطفلك حق المشاركة في إطار تعليمي (أكاديمي وغير أكاديمي) مع طالب غير معاقين إلى أقصى حد يالئم احتياجاته .مجموعة اللوائح الفيدرالية 34
الجزء 104.34
 .4لطفلك حق في االنتفاع بالمرافق والخدمات واألنشطة المماثلة لتلك المتوفرة للطالب غير المعاقين .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.34
 .5لطفلك الحق في الخضوع لتقييم قبل تقرير أهليته للمادة  .504مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.35
 .6لديك الحق في عدم الموافقة على طلب المنطقة التعليمية لتقييم طفلك .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.35
 .7لديك الحق في التأكد من أن إجراءات التقييم ،والتي قد تتضمن إجراء اختبارات ،توافق المتطلبات في مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء .104.35
 .8لديك الحق في التأكد من أن المنطقة التعليمية سوف تأخذ في االعتبار معلومات من مصادر متنوعة بالشكل المناسب ،والتي قد تتضمن اختبارات القدرة
واختبارات اإلنجازات والعالمات وتوصيات ومالحظات المدرسين والحالة الجسدية والخلفية االجتماعية أو الثقافية والسجالت الطبية وتوصيات أولياء األمور.
مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.35
صا على معرفة بطفلك وبداللة بيانات التقييم وبخيارات التعيين
 .9لديك الحق في التأكد من أن قرارات التعيين تتخذها مجموعة أشخاص تتضمن أشخا ً
والمتطلبات القانونية للبيئة األقل تقييدًا والمرافق المماثلة .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.35
 .10إذا كان طفلك مؤهالً بموجب المادة  ،504فلطفلك الحق في إعادة التقييم بشكل دوري ،بما في ذلك إعادته قبل أي تغيير كبير في التعيين يأتي الحقًا.
مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.35
 .11لديك الحق في تلقي إخطار قبل أي إجراء تتخذه المنطقة التعليمية بشأن تحديد هوية طفلك أو تقييمه أو تعيينه .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء
104.36
 .12لديك الحق في فحص سجالت طفلك التعليمية .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.36
 .13لديك الحق في جلسة استماع محايدة فيما يتعلق بإجراءات المنطقة التعليمية بشأن تحديد هوية طفلك أو تقييمه أو تعيينه التعليمي ،مع إتاحة فرصة لمشاركة
أولياء األمور في جلسة االستماع وتمثيلهم من خالل محامي .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.36
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 .14لديك الحق في تلقي نسخة من هذا اإلخطار ونسخة من إجراءات المنطقة التعليمية لجلسة االستماع المحايدة عند الطلب .مجموعة اللوائح الفيدرالية 34
الجزء 104.36
 .15إذا لم تتفق مع قرار مسؤول جلسة االستماع المحايدة (ال يُعد أعضاء مجلس إدارة المدرسة وغيرهم من موظفي المنطقة التعليمية مسؤولين لجلسات
االستماع المحايدة) ،فيحق لك مراجعة ذلك القرار وفقًا إلجراءات جلسات االستماع المحايدة في المنطقة التعليمية .مجموعة اللوائح الفيدرالية  34الجزء 104.36
 .16لديك الحق في أي وقت في التقدم بشكوى لدى مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم األمريكية.
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الضمانات اإلجرائية للمادة 504
نظرة عامة:
يمكن ألي طالب أو ولي أمر أو وصي (’متظلم‘) طلب جلسة استماع محايدة بسبب اتخاذ المنطقة التعليمية أو عدم اتخاذها إجراءات بخصوص تحديد هوية
الطفل أو تقييمه أو تعيينه التعليمي بموجب المادة  .504ويجب أن يكون طلب جلسة االستماع المحايدة مكتوبًا وأن يُقدم إلى منسق المادة  ،504إال أن عدم تقديم
المتظلم لطلب كتابي لجلسة االستماع لن يعفي المنطقة التعليمية من التزامها بتوفير جلسة استماع محايدة إذا طلب المتظلم جلسة استماع محايدة شفهيًا من خالل
منسق المادة  .504وسيساعد منسق المادة  504المتظلم في إكمال طلب جلسة االستماع المكتوب.

طلب جلسة استماع:
يجب أن يشمل طلب جلسة االستماع ما يلي:
 .Aاسم الطالب
 .Bعنوان إقامة الطالب
 .Cاسم المدرسة المسجل فيها الطالب
 .Dالقرار الذي هو موضوع جلسة االستماع
 .Eأسباب طلب المراجعة
 .Fسبل االنتصاف المقترحة من المتظلم
 .Gاسم المتظلم وبيانات االتصال الخاصة به
سيقر منسق المادة  504طلب جلسة االستماع بصيغة مكتوبة وسيحدد وقت جلسة االستماع ومكانها خالل عشرة ( )10عمل من تلقيه طلب جلسة االستماع
الخاص بالمتظلم .وإذا لم يحتو طلب جلسة االستماع على المعلومات الضرورية الموضحة أعاله ،سيبلغ منسق المادة  504المتظلم بالمعلومات المحددة المطلوبة
الستكمال الطلب .وستعلق كل الجداول الزمنية والعمليات حتى يحوي طلب جلسة االستماع كل المعلومات الضرورية الموضحة أعاله.

الوساطة:
أمرا اختياريًا ،ويجب أن يوافق ً
كال
قد تعرض المنطقة التعليمية وساطة لحل القضايا التي وصفها المتظلم في طلب جلسة االستماع الخاص به .وتعد الوساطة ً
من المتظلم والمنطقة التعليمية على المشاركة .ويجب توقيع نموذج تنازل لتأجيل مواعيد جلسة االستماع الرسمية ،عند الضرورة .ويمكن للمتظلم إنهاء الوساطة
في أي وقت .وإذا أُنهيت الوساطة دون أي اتفاق ،فستتبع المنطقة التعليمية إجراءات عقد جلسة استماع محايدة دون طلب جلسة استماع إضافي.

إجراءات جلسة االستماع:
 .Aسيحصل منسق المادة  504على مسؤول مراجعة محايد سيعقد جلسة االستماع خالل  45يوم تقويمي من تاريخ تلقي طلب جلسة االستماع الذي قدمه
المتظلم ،ما لم يوافق المتظلم على خالف ذلك أو إذا أشار مسؤول المراجعة المحايد باالستمرار.
 .Bقد يسمح مسؤول المراجعة المحايد وفقًا لتقديره باالستمرار ويحدد موعدًا لجلسة استماع جديدة إذا قدم المتظلم أو المنطقة التعليمية سببًا وجي ًها .ويجب
أن يكون قرار االستمرار مكتوبًا وأن تقدم نسخة منه للطرف اآلخر.
 .Cستسنح للمتظلم فرصة فحص السجالت التعليمية للطفل قبل جلسة االستماع.
 .Dيمكن للمتظلم أن يطلب من مستشار قانوني تمثيله على نفقة المتظلم الخاصة في جلسة االستماع وأن يشارك في جلسة االستماع ويتحدث فيها ويفحص
الشهود ويقدم المعلومات .وإذا مثل مستشار قانوني المتظلم في جلسة االستماع ،فيجب على المتظلم إبالغ منسق المادة  504بهذه الحقيقة بصيغة
مكتوبة خالل عشرة ( )10أيام تقويمية على األقل قبل جلسة االستماع .ويجب أن يُعد عدم إبالغ منسق المادة  504بصيغة مكتوبة بتمثيل المستشار
القانوني سببًا وجي ًها الستمرار جلسة االستماع.
 .Eسيتحمل المتظلم عبء إثبات أي ادعاءات يزعمها .وقد يطلب مسؤول جلسة االستماع المحايدة إذا تطلبت الظروف أو تتطلب القانون ذلك من المنطقة
التعليمية الدفاع عن موقفها /قرارها بخصوص االدعاءات (أي يجب أن تضع الجهة المتلقية الطالب ذا اإلعاقة في البيئة التعليمية المعتادة التي تديرها
رض لهذا الشخص في البيئة المعتادة مع استخدام أدوات المساعدة التكميلية
الجهة المتلقية إال إذا أوضحت الجهة المتلقية أنه ال يمكن تحقيق تعليم ُم ٍ
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والخدمات التكميلية .قانون اللوائح الفيدرالية رقم  34فقرة رقم  )104.34وسيحضر جلسة االستماع ممثل أو أكثر من ممثلي المنطقة التعليمية ،يمكن
أن يكون أحدهم محاميًا ،لتقديم األدلة والشهود ،والرد على شهادة المتظلم ،واإلجابة على األسئلة التي طرحها مسؤول المراجعة.
 .Fليس لمسؤول المراجعة المحايد سلطة استدعاء الشهود ،وال يجوز أن تُطبق قواعد األدلة الصارمة على جلسات االستماع .لمسؤول المراجعة المحايد
سلطة إصدار تعليمات قبل جلسة االستماع ،والتي قد تشمل إلزام الطرفين بتبادل الوثائق وأسماء الشهود الذين سيحضرون الجلسة.
 .Gيجب أن يقدر مسؤول المراجعة المحايد أهمية أي دليل بنا ًء على مصداقيته وقيمته اإلثباتية.
 .Hيجب أن تكون جلسة االستماع مغلقة أمام الجمهور.
.I

ستقتصر المسائل المتعلقة بجلسة االستماع على الذين رفعوا طلب جلسة االستماع المكتوب أو الشفهي.

 .Jوسيستجوب الشهود مباشرة ً الطرف الذي استدعاهم .وسيُسمح باستجواب شهود الطرف الخصم في الجلسة .وقد يسمح مسؤول المراجعة المحايد
حسب تقديره باستجواب إضافي للشهود أو طرح المزيد من األسئلة عليهم.
 .Kيجب تسجيل الشهادة من خالل محاضر المحكمة أو التسجيل الصوتي على نفقة المنطقة التعليمية .ويجب أن تحتفظ المنطقة التعليمية بكل الوثائق
المتعلقة بجلسة االستماع.
 .Lيجب على مسؤول المراجعة المحايد دعم إجراءات المنطقة التعليمية ما لم يثبت المتظلم أن رجحان األدلة يدعم ادعاءه ،وما لم ينص القانون على
خالف ذلك.
إخطارا مسبقًا بغيابه ويوافق عليه مسؤول المراجعة المحايد أو ما لم يكن لديه
 .Mيشكل عدم ظهور المتظلم في جلسة االستماع المقرر عقدها ،ما لم يقدم
ً
سبب مقنع ،تنا ً
زال عن حق ظهوره الشخصي أمام مسؤول المراجعة المحايد.

القرار:
يجب أن يُصدر مسؤول المراجعة المحايد حك ًما مكتوبًا خالل عشرين ( )20يو ًما تقويميًا بد ًءا من تاريخ انتهاء جلسة االستماع .وال يجب أن يتضمن حكم مسؤول
جلسة االستماع المحايد أي تعويضات مالية أو منح أي أتعاب محاماة.

المراجعة:
إذا لم يقتنع أي طرف بقرار مسؤول المراجعة المحايد ،فيجوز ألي طرف أن يسعى لحقه في المراجعة ،أو االستئناف ،أو سبب الدعوى ،أو االدعاء المتاح لهم
بموجب القانون أو القواعد أو اللوائح الفيدرالية الحالية أو قواعد أو لوائح الوالية الحالية.
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التعليم الخاص :دليل ولي األمر لفهم الحقوق والمسؤوليات
صمم هذا الدليل لمساعدتك على فهم حقوقك ومسؤولياتك المتعلقة بالتعليم الخاص .وال يجب أن يكون ً
بديال عن اإلصدار الكامل لحقوق أولياء األمور المبينة في قانون تعليم األفراد
ُ
ذوي اإلعاقة ( )IDEAوقواعد مجلس تعليم والية جورجيا ( )Ga. Bd. Of Educ. R.المتعلقة بالتعليم الخاص( .راجع  Ga. Bd. Educ. R. 160-4-7-.09الضمانات
اإلجرائية /حقوق أولياء األمور ).ولمراجعة النسخة الكاملة لحقوق أولياء أمور جورجيا ( )Georgia Parents’ Rightsيُرجى زيارة موقع الويب الخاص باإلدارة التعليمية
بوالية جورجيا  Georgia Department of Educationعلى الرابط www.gadoe.org :واختر  ،Offices & Divisionsثم Curriculum & Instruction
ثم  .Special Education Services and Supportsوإذا أردت العثور على حقوق أولياء األمور فعليك البحث بعد ذلك في  Dispute Resolutionأو Family
 Engagement Information & Resources.وتتوفر نسخة كملة من هذه الحقوق بعدة لغات كما تتوفر بصيغة الفيديو .ويشكل هذا الجدول ً
مختصرا للضمانات
دليال
ً
اإلجرائية ألولياء األمور .ولعرض القائمة الكاملة لحقوق أولياء األمر بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ( )IDEAاتصل بمدير حالة الطالب أو زر:
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education.Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf

السجالت:
 لديك الحق في فحص سجالت طفلك التعليمية.
 ويمكنك أيضًا أن تطلب أن تُفسر السجالت أو تُشرح لك.
 يمكنك أن تطلب تغيير شيء في السجل أو إزالته إذا شعرت أنه ال يجب
أن يتواجد في سجل طفلك.
 يحق لك إضافة المعلومات أو التعليقات أو البيانات أو أي مواد مكتوبة
أخرى متعلقة بهذا األمر في سجل طفلك.

إجراءات التقييم:
 يحق لطفلك الخضوع لتقييم شامل وكامل لتحديد ما إذا كان لديه إعاقة
أم ال وما إذا كان بحاجة إلى تعليم خاص و /أو الخدمات المتعلقة به أم
ال.
 يحق لطفلك الخضوع للتقييم في كل نواحي اإلعاقة المشتبه فيها.
 يجب على المنطقة التعليمية اختبار طفلك وفقًا لإلجراءات المبينة في
قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ( )IDEAوقواعد التعليم الخاص
بوالية جورجيا (.)Georgia Special Education Rules

 يمكنك أن تطلب نس ًخا من برنامج التعليم الفردي ( )IEPو /أو أي
سجل من سجالت طفلك وأن تستلمها .وقد تفرض المنطقة التعليمية
رسو ًما على النسخ ولكنها لن تفرض رسو ًما على البحث عن الوثائق
واستردادها.

 يجب أن تتألف التقييمات من أكثر من اختبار ،ويجب إجراء هذه
االختبارات باللغة التي يستعملها الطالب عادةً ،ما لم يتفق ولي األمر
والمدرسة على خالف ذلك ،ويجب أن تُقام مرة كل ثالث سنوات على
األقل.

 يمكنك أن تطلب من شخص يعمل لصالحك فحص السجالت
ومراجعتها بعد تقديم إذن مكتوب بذلك.

 ستكون مشار ًكا في القرار المتعلق باألهلية وأنواع البرامج والخدمات
التي يحتاجها طفلك أثناء إعادة التقييم.

سرية المعلومات:
 إن سجالتك طفلك سرية.
 يمكنك أن تطلب نس ًخا من سجالت طفلك فقط.
 يمكن لموظفي المدرسة المرتبطين بطفلك رؤية سجالت طفلك دون
الحاجة إلى إذنك.
 ال يمكن ألحد آخر رؤية نتائج سجالت طفلك دون إذنك.

البيئة األقل تقييدًا:
 لديك الحق في أن يتم تعليم طفلك في الفصول الدراسية وأن يشارك في
جميع البرامج واألنشطة المدرسية مع األطفال اآلخرين غير ذوي
االحتياجات الخاصة ،من نفس العمر والصف ،إلى أقصى حد مناسب
لطفلك.
 يجب على موظفي المنطقة التعليمية عمل التسهيالت والتعديالت التي
تمكن طفلك من المشاركة في كل البرامج واألنشطة المدرسية إلى
أقصى حد مناسب.

التقييم المستقل:

أولياء األمور البدالء:

 إذا لم توافق على تقييم المدرسة ،فيمكن أن يخضع طفلك الختبار من
مقيّم مهني ال يعمل لدى المنطقة التعليمية ،على النفقة العامة أو
الخاصة .اتصل بالنظام المدرسي لمعرفة اإلجراءات التي ستمكنك من
الحصول على هذا الحق.

 إذا لم تتمكن المدرسة من العثور على أولياء أمور الطفل أو إذا كان
الطفل تحت وصاية الدولة ،فسيُعين النظام المدرسي ولي أمر بديل
والذي سيمثل الطفل في األمور المتعلقة بحقوق الطفل ومصالحه في أي
تقييم أو اجتماع أو قرارات تعليمية متعلقة بخدمات التعليم الخاص.

 يجب أن توفر لك المنطقة التعليمية عند الطلب الئحة من المقيّمين
المستقليين لتختار منهم واحدًا الختبار طفلك.

صا وسيؤدون دور ولي األمر
 سيتلقى أولياء األمور البدالء تدريبًا خا ً
في منح الموافقة على اجتماعات برنامج التعليم الفردي (/)IEP
االجتماعات األخرى والمشاركة فيها.

 يجب على المدرسة النظر في نتائج المقيّم المستقل.
 ويمتلك ولي األمر البديل نفس حقوق ومسؤوليات ولي األمر في التعليم
الخاص في المسائل المتعلقة بالطالب.
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 يستخدم فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPنتائج االختبار لتحديد ما
إذا لدى طفلك إعاقة أو يحتاج إلى تعليم خاص أم ال.
إشعار /مشاركة أولياء األمور:
 يجب إبالغك بحقوق أولياء األمور.
 يجب دعوتك لحضور االجتماعات المتعلقة بطفلك مثل اجتماعات
األهلية أو اجتماعات إعادة التقييم أو اجتماعات برنامج التعليم الفردي
(.)IEP
 ستتلقى نس ًخا من كل الوثائق عن برنامج التعليم الخاص بطفلك ويمكن
أن تطلب شرحها لك.
 يمكن أن تكون النسخ بلغتك األم أو لغة برايل أو أن تُشرح لك بلغة
تحريرا لك عند الحاجة.
اإلشارة .وستوفر المدرسة مترج ًما شفهيًا أو
ً
 يجب أن تُمنح فرصة المشاركة في اجتماع اتخاذ قرارات متعلق
بالتعليم الخاص لطفلك.
 يجب دعوتك ألي اجتماع يُعقد لمناقشة إعاقة طفلك ،وتقييماته ،وإعادة
تقييمه ،وتعيينه ،وبرنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص به ومحتوياته.
 يحق لك حضور اجتماعات برنامج التعليم الفردي ( )IEPالمنعقدة في
الوقت والمكان المناسبين لك وألعضاء فريق برنامج التعليم الفردي
(.)IEP
 يحق لك إعفاء أحد أفراد فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص
بطفلك من حضور اجتماع برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو عدم
إعفائه .ولن تتمكن المنطقة التعليمية من إعفاء األعضاء المطلوبين دون
إذنك.

الموافقة:
 ال تسطيع المدرسة اختبار /تقييم أو إعادة تقييم طفلك دون إذنك/
موافقتك.
 ال يمكن للمدرسة تعيين طفلك في التعليم الخاص أو تغيير البرنامج
الذي عين إليه طفلك دون إذنك /موافقتك.
 ال يجوز للمنطقة التعليمية نشر سجالت طفلك دون إذنك /موافقتك إال
ألفرد معينين يحددهم القانون.

الشكاوى ،الوساطة ،جلسات االستماع:
 يحق لك طلب الوساطة أو جلسة استماع قانونية إذا لم توافق على
خطط المدرسة لطفلك.
 ويمكن للنظام المدرسي كذلك طلب الوساطة أو جلسة استماع قانونية.
 يجب أن يوافق كل من ولي األمر والنظام المدرسي على إجراء
الوساطة قبل تحديد موعدها.
 عندما تطلب جلسة استماع قانونية ،يحق لك المشاركة في جلسة حل
تتيح ألولياء األمور واألنظمة المدرسية الفرصة لحل أي من المشكالت
المطروحة في الشكوى القانونية ،بحيث يمكن ألولياء األمور واألنظمة
تفادي جلسة االستماع القانونية وتقديم منفعة عاجلة للطفل.
قاض
 عندما تطلب جلسة استماع قانونية ،لديك الحق في أن يعقد لك ٍ
إداري /مسؤول جلسة االستماع جلسة استماع قانونية محايدة.
 يمكنك رفع شكوى رسمية مكتوبة لإلدارة التعليمية بوالية جورجيا
( )Georgia Department of Educationلكي تجري تحقيقًا
بشأن أي مخاوف أو مشاكل أو خالفات متعلقة بقانون تعليم األفراد
ذوي اإلعاقة ( )IDEAأو قواعد التعليم الخاص بوالية جورجيا
( )Georgia Special Education Rulesويمكنك إرسال
الشكوى عبر الفاكس إلى قسم خدمات التعليم الخاص
والدعم Division for Special Education Services and
 Supportsعلى الرقم ( 404-651-6457فاكس) أو عبر البريد
إلى قسم خدمات التعليم الخاص والدعم Division for Special
 Education Services and Supportsعلى العنوان:
1871 Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr.
.Drive SE, Atlanta, GA 30334
إجراءات التأديب والحقوق:
 يجب أن يتبع النظام المدرسي إجراءات معينة عندما تظهر على
الطالب ذوي اإلعاقة سلوكيات تجبر فريق برنامج التعليم الفردي
( )IEPعلى العثور على بيئات و /أو طرق أخرى لتعليم الطفل.
 قد تنقل المدارس الطالب إلى برامج بديلة عند وجود خطر محتمل على
الطفل أو الطالب أو موظفي المدرسة.
 يجب على المنطقة التعليمية مواصلة توفير تعليم عام ومالئم ومجاني
لطفلك بغض النظر عن البيئة.

 يحق لك عدم منح إذنك /موافقتك.
 يحق لك سحب موافقتك على التعليم الخاص والخدمات المتعلقة به بعد
منحك اإلذن ،ولكن يجب عليك فعل ذلك كتابيًا .يعني إلغاء الموافقة أن
طفلك لن يتلقى بعد اآلن أي خدمة من خدمات التعليم الخاص.

 ويجب أن تمكن البيئة طفلك من مواصلة تلقي الخدمات التي ستمكنهم
من تحقيق أهداف وغايات برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بهم.
 تحدث اإلجراءات التأديبية في االنتهاكات المتعلقة بالعقاقير أو
الكحوليات أو األسلحة أو انتهاكات أخرى لقواعد المدرسة.
 هذه الحقوق تحميك أنت وطفلك والنظام المدرسي.

التعيين إلى مدرسة خاصة:

جهات االتصال:
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 إذا قررت تعيين طفلك إلى مدرسة خاصة ،فعليك إبالغ موظفي
المدرسة في آخر اجتماع حضرته من اجتماعات برنامج التعليم الفردي
( )IEPبنيتك وعليك شرح مخاوفك المتعلقة بالبرنامج العام.
 وال تلتزم المدرسة بدفع رسوم المدرسة الخاصة إذا وفرت المنطقة
التعليمية تعلي ًما عا ًما مجانيًا ومالئ ًما يلبي احتياجات الطفل التعليمية
المحددة من خالل التقييم التعليمي والمضمنة في برنامج التعليم الفردي
(.)IEP

 إذا كانت لديك مخاوف بشأن تعليم طفلك ،فمن المهم أن تخبر مدير
المدرسة أو مدير التعليم الخاص.
 إذا أردت المزيد من المساعدة ،فيمكنك الحصول على المساعدة من
مجموعات أولياء األمور أو مجموعات الدفاع .اطلب من المدرسة أو
تمنحك المعلومات أو قائمة باألسماء .ويمكنك أيضًا االتصال بمؤسسة
 Parent to Parent of Georgiaوالتي تحتفظ بقائمة سارية
لإلحاالت أو المعلومات األخرى .اتصل على الرقم

 1-800-229-2038أو انتقل إلى موقعهم اإللكتروني
www.p2pga.org.

 يمكنك كذلك االتصال بقسم Division for Special
 Education Services and Supportsعلى الرقم
 404-656-3963أو  1-800-311-3627أو زيارة موقع
الويب لإلدارة التعليمية بوالية جورجيا Georgia
www.gadoe.org :Department of Education
لتحصل على المساعدة في العثور على موارد مفيدة.
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الملحق
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حق أولياء األمور في المعرفة ( قانون نجاح كل طالب ))(ESSA
امتثاالً لمتطلبات قانون نجاح كل طالب ) ،(ESSAيمكن ألولياء األمور طلب معلومات حول المؤهالت المهنية لمعلم (معلمي) طفلهم و/أو
المعلم المساعد (المعلمين المساعدين) له .يجوز طلب المعلومات التالية:
 )1ما إذا كان معلم طالبكم قد استوفى
 oمؤهالت الوالية ومعايير الترخيص للصفوف والمواد الدراسية التي يدرسها المعلم.
ويدرس لظروف طارئة أو لفترة مؤقتة تم من خاللها التنازل عن أي مؤهالت خاصة بالوالية أو معايير ترخيص.
o
ّ
ويدرس في المجال ذي صلة بشهادة المعلم.
o
ّ
 )2ما إذا كان الطفل يحصل على خدمات على يد معلمين مساعدين ومؤهالتهم في هذه الحالة.
إذا كنت ترغب في طلب معلومات تخص مؤهالت المعلم و/أو المعلم المساعد الخاص بطفلك ،يرجى االتصال على مدير المدرسة.

بيان عدم التمييز
ال تميز منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر في برامجها
صا متساوية للوصول إلى الكشافة ومجموعات الشباب األخرى المحددة 1.تم تعيين الشخص التالي للنظر في التساؤالت حول سياسات عدم
وأنشطتها ،وتوفر فر ً
التمييز:
DeKalb County School District
عالقات الموظفين
1701 Mountain Industrial Boulevard
Stone Mountain, GA 30083
678-676-0107

للحصول على المزيد من المعلومات عن إشعار عدم التمييز ،تفضل بزيارة http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm
للحصول على عنوان ورقم هاتف المكتب الذي يخدم منطقتك ،أو اتصل بالرقم .1-800-421-3481
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المخطط االنسيابي لإلجراءات القانونية للتأديب
يتم اتهام الطالب بمخالفة قواعد المدرسة

يقابل الطالب أحد المسؤولين اإلداريين بالمدرسة
(اإلجراءات القانونية اإلدارية المدرسية لإليقاف)

ال يثبت أن الطالب وقع في مخالفة لقواعد
المدرسة ويعود إلى الصف الدراسي

يثبت أن الطالب وقع في مخالفة لقواعد
المدرسة

يتلقى الطالب عقوبات تصل إلى اإليقاف لمدة
 10أيام فقط

يتلقى الطالب إيقافًا لمدة  10أيام وإحالة محتملة إلى جلسة استماع قانونية
بالمنطقة التعليمية

يتم تقديم العقوبة وإخطار ولي األمر .ويحق لولي
األمر/الوصي تقديم التماس كتابي لمدير المدرسة
باعتراضه على القرار ثم تقديم التماس كتابي إلى
المشرف العام اإلقليمي إذا ما زال معترضًا على
القرار

يرسل إخطار لولي األمر باإليقاف لمدة  10أيام واإلحالة إلى مدير
المدرسة للنظر في توصية بإيقاف طويل األجل أو الفصل .ويحق لولي
األمر/الوصي تقديم التماس كتابي لمدير المدرسة باعتراضه على القرار ثم
تقديم التماس كتابي إلى المشرف العام اإلقليمي إذا ما زال معترضًا على
القرار

يحيل مدير المدرسة الحالة إلى جلسة قانونية بالمنطقة التعليمية ويتصل بقسم عالقات الطالب خالل
يوم دراسي واحد ( )1لمناقشة اإلحالة وتحديد موعد لجلسة قانونية بالمنطقة التعليمية عند االقتضاء.

ال
تم طلب اجتماع
فريق التأديب.
الموافق على
التأديب

نعم

إذا تم تحديد موعد لجلسة استماع ،هل يتلقى الطالب خدمات التعليم
الخاص أو خدمات المادة 504؟

يتم إحالة الطالب على الفور إلى عملية تحديد
الظاهرة

يرسل مدير المدرسة خطاب إخطار إلى ولي
األمر/الوصي .يحق لولي األمر طلب بالتنازل
وبعقد اجتماع للفريق التأديب ( )DTMخالل
خمسة ( )5أيام.
ال

تم إرسال اتفاق التنازل الجتماع فريق
التأديب ( )DTMيتلقى ولي األمر
نسخة موقعة من اتفاق التنازل الجتماع
فريق التأديب ()DTM

نعم

ال

هل يُعد السلوك ظاهرة إعاقة؟

يتم عقد جلسة قانونية بالمنطقة التعليمية

يتم إبالغ ولي األمر/الوصي بقرار الجلسة شفهيًا بعد الساعة  4:00مسا ًء في يوم العمل
التالي وكتابيًا خالل عشرة ( )10أيام من الجلسة .يحق لولي األمر/الوصي التظلم إلى
مجلس التعليم خالل عشرين ( )20يو ًما من تاريخ إصدار القرار.

نعم

يتم إلغاء جلسة االستماع من قبل مدير المدرسة ويحدد فريق
برنامج التعليم الفردي (/ )IEPفريق  504تعديالت الخدمة
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المخطط االنسيابي لبالغات التنمر/التحرش/طقوس االنضمام
يوجد تخوف لدى ولي أمر أو وصي أو طالب أو مواطن مهتم يريد اإلبالغ به يخص التنمر
أو التحرش أو التمييز أو طقوس االنضمام.

اإلبالغ بالتخوف إما شفهيًا أو كتابيًا إلى أي مسؤول إداري أو معلم أو موظف أو عامل آخر
بالمدرسة (حين اإلمكان ولكن يفضل خالل ثالثين ( )30يو ًما).

سيتم توثيق موضوع اإلبالغ وإرساله إلى مدير المدرسة أو نائبه ،وسيتم إدخال اإلبالغ في .Infinite Campus

سيفتح مدير المدرسة أو من ينوب عنه تحقيقًا في موعد أقصاه اليوم الدراسي التالي ،وستشتمل كل التحقيقات بحد أدنى وضع بيان حقائق ومقابلة الشهود.

وفي وقت مناسب أثناء أو بعد التحقيق ،سيتم إخطاء أولياء أمور جميع األطراف شفهيًا ،وبما ال يتجاوز ثالثة ( )3أيام دراسية بعد إكمال التحقيق (بما يتماشى مع
قوانين السرية الفيدرالية).

في حالة اكتشاف المخالفة لمدونة قواعد سلوك الطالب ،سيتم توجيه عقوبات مالئمة لعمر الطالب (الطالب) ،وسيتم إخطار الطالب المستهدف وأولياء األمور بالنتيجة
(بما يتماشى مع قوانين السرية الفيدرالية).

يعتقد مقدم البالغ أن المدرسة لم تتخذ إجرا ًء مالئ ًما أو ً
فعاال لمواجهة التنمر أو التحرش أو التمييز
أو طقوس االنضمام.
أغلقت الحادثة وليس لدى مقدم البالغ مخاوف
أخرى.
يجب على مقدم البالغ االتصال بالمشرف العام اإلقليمي ،حيث سيفتح تحقيقًا في األمر خالل ثالثة
( )3أيام دراسية وسيقدم مالحظات مالئمة للشخص المبلغ خالل عشرة ( )10أيام دراسية.

اإلبالغ بأن الشخص ال تزال لديه مخاوف بأن االستجابة لم تكن مالئمة أو فعالة.

ستتابع المدرسة مع الطالب المستهدف
ومع مرتكب المخالفة و/أو مجتمع
المدرسة عند االقتضاء.

اإلبالغ بأن على الشخص االتصال بمكتب المشرف العام ،حيث سيفتح تحقيقًا في األمر خالل ثالثة ( )3أيام دراسية وسيقدم
مالحظات مالئمة للشخص المبلغ خالل عشرة ( )10أيام دراسية.
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نموذج اإلبالغ عن التنمر /التحرش/التمييز /طقوس االنضمام
يتوفر هذا النموذج على الرابط .www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
يرجى كتابة كل البيانات بخط واضح.
تاريخ اليوم ______  ________ / _____ /المدرسة
هل ترغب أن تظل مجهول الهوية؟  نعم  ال (إذا كانت اإلجابة بنعم ،ال تكتب االسم)

الشخص المبلغ عن الحادثة:
ضع دائرة على إحدى الخيارات التالية:

الضحية/المستهدف

الهاتف __________________ -_______-

الطالب المعني

القريب

ولي األمر/الوصي

الشخص المعني

البريد اإللكتروني

.1اسم الطالب المستهدف المزعوم

المدرسة

الصف الدراسي

العرق

الجنس

.2اسم (أسماء) مرتكب(ي) المخالفة المزعوم(ين)

المدرسة

الصف الدراسي

العرق

الجنس

 . 3هل تم التنمر بهذا الطالب أو التحرش به أو التمييز ضده أو ممارسة طقوس االنضمام عليه في مرات سابقة؟ نعم

ال

ال أعلم

 .4في أي تاريخ (تواريخ) وقعت هذه الحادثة (الحوادث)؟
____ _____ /___ /الوقت _______ :صبا ًحا/مسا ًء
العام
الشهر اليوم

____ _____ /____ /
العام
الشهر اليوم

الوقت _______:صبا ًحا/مسا ًء

 التواريخ المتعددة

 .5أين وقعت الحادثة (الحوادث)؟ (اختر جميع ما ينطبق).






في منشأة تابعة للمدرسة (الرجاء وضع دائرة) :الصف الدراسي
في نشاط ترعاه المدرسة أو في حدث خارج المنشآت التابعة للمدارس
في حافلة مدرسية (الرجاء وضع دائرة) :صبا ًحا/مسا ًء
في الطريق من/إلى المدرسة (الرجاء وضع دائرة) :صبا ًحا/مسا ًء
عبر اإلنترنت

الممر

المقهى

صالة األلعاب الرياضية/غرفة الخزانات

غير ذلك

 .6ضع عالمة  Xبجوار العبارة (العبارات) التي تصف ما حدث بأفضل صورة (اختر جميع ما ينطبق):











تحرش (العرق/الهوية ،اللون ،الدين ،األصل القومي ،الجنس ،اإلعاقة ،التوجه الجنسي ،الهوية الجنسية ،وما إلى ذلك).
عنف جسدي (الضرب ،أو الركل ،أو الدفع ،أو البصق ،أو جذب الشعر ،أو الرمي بغرض ما)
إقناع شخص آخر بضرب الطالب أو إيذائه
لفظي (استفزاز ،سب ،توجيه تعليقات نقدية ،تهديد ،بشكل مباشر أو بأي طريقة)
طقوس االنضمام
ابتزاز
تخويف أو توجيه إشارات وقحة و/أو تهديدية
استبعاد (استبعاد أو رفض الطالب)
نشر شائعات ضارة أو نميمة أو إهانة على المأل
تنم ر إلكتروني/مالحقة إلكترونية (ضع عالمة على واحدة :أثناء المدرسة/بعد المدرسة)

 .7الدافع وراء التنمر/التحرش/طقوس االنضمام( .حدد أحدها):
__ عام __ العرق/اللون __ الدين __ الجنس __ الهوية الجنسية/التوجه الجنسي __ اإلعاقة الجسدية/العقلية
__ ألصل القومي/اإلثنية __ غير ذلك

صف باختصار الحادثة كما تم إبالغك بها أو أرفق بيا ًنا مكتوبًا وأي مواد متوفرة:

تم إرسال هذا البالغ إلى (ضع دائرة) :مدير المدرسة نائب مدير المدرسة المشرف العام اإلقليمي (االسم)
________/___/
اسم المقدم
تاريخ التقديم
التوزيع :نسخة أصلية إلى مدير المدرسة/نائب مدير المدرسة ،نسخة لسجالت الطالب ،نسخة إلى مقدم الطلب

توقيع المقدم
تمت المراجعة بتاريخ 6/22/22
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قدرا من المسؤولية في إقامة العملية التأديبية .فال يمكن أن يحدث التعليم
"إن المعلمين هم أهم األشخاص الراشدين في حياة األطفال في المدرسة ،ويتحملون ً
الفعّال بدون التأديب .ولكن أساس التأديب يبدأ في المنزل .فإذا أبلغ المعلمون أولياء األمور عن حدوث مشكلة تستدعي التأديب ،فيجب على أولياء األمور أو
األوصياء التحدث إلى أطفالهم وإلى المعلمين للتوصل إلى حل.
يجب أن يهدف التأديب إلى توجيه األطفال إلى السلوك المقبول وأن يعلمهم اتخاذ القرارات الحكيمة والمسؤولة .يساعد التأديب األطفال على التفكير بأسلوب
منظم وعلى فهم العواقب المنطقية ألفعالهم".
الرابطة الوطنية للمعلمين وأولياء األمور )(National PTA___________________________________________

نرحب بتعليقاتكم أو اقتراحاتكم أو توصياتكم المكتوبة بشأن محتوى مدونة قواعد سلوك الطالب.
يمكنكم إرساله إلى:
إدارة عالقات الطالب
5823 MEMORIAL DRIVE
STONE MOUNTAIN, GA 30083
(678) 676-1811

السيدة .السيدة  ،Vickie B. Turnerرئيسة مجلس اإلدارة
د ،Vasanne S. Tinsley .المشرفة العامة المؤقتة

تنص سياسة مجلس التعليم  DeKalb County Board of Educationعلى عدم التمييز بنا ًء على العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو اإلعاقة أو وضع
الحمل أو العمر أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في أي من البرامج التعليمية أو األنشطة أو الممارسات الخاصة بالمنطقة التعليمية.
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