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 2022-2021 لعام DCSD قواعد سلوك طالب مدونةتأكيد استالم 

ألسرها سنويًا في بداية كل عام دراسي. توفر مدونة قواعد  DCSD طالب سلوك قواعد مدونة DeKalb County School Districtتقدم منطقة 

ستوزع المنطقة التعليمية مدونة قواعد معلومات هامة بخصوص توقعات سلوك المنطقة والتزامات وحقوق الطالب وأولياء األمور.  DCSDسلوك طالب 

 على جميع األسر بشكل إلكتروني. وقد توجد في الرابط التالي، الذي سيتضمن إصدارات مترجمة: 2022-2021سلوك الطالب للعام الدراسي 
relations-intervention/student-support-hoolsga.org/studenthttps://www.dekalbsc. 

فيرجى االتصال بمدرسة طفلك أو إدارة عالقات إذا كان هناك أي سبب يحول بينك وبين الوصول إلى اإلصدار اإللكتروني لمدونة قواعد سلوك الطالب، 

يمكنك أيًضا إرسال  .2022-2021 الدراسي للعام DCSD لمنطقة الطالب سلوك قواعد لمدونةالستالم نسخة مطبوعة  678-676-1811الطالب على 

بطلب للحصول على نسخة مطبوعة. يرجى تضمين االسم الكامل للطالب  studentrelations@dekalbschoolsga.orgرسالة إلكترونية إلى 

 الموجود في الملف.ومدرسة التسجيل في طلبك وسيتم إرسال نسخة مطبوعة إلى عنوان الطالب األساسي 

 ومراجعتها بشكل كامل ومناقشتها مع طالبك. تتضمن المعلومات الهامة الموجودة فيتتحمل المسؤولية كولي أمر/وصي لقراءة مدونة قواعد سلوك الطالب 

 :مدونة قواعد سلوك الطالب

 .IDEAو 504والفقرة  ESSAو PPRAو FERPAإخطار بحقوق ولي األمر والطالب بموجب القانون الفيدرالي، بما يشمل  ·

وحق  ESSAوإخطار متطلبات قانون الوالية، والتي تشمل التزامات ولي األمر بموجب قانون الحضور اإللزامي واإلبالغ اإلجباري  ·

 ولي األمر إللغاء المشاركة في النوادي أو المؤسسات.

ات اإلجراءات القانونية للمنطقة التعليمية وتأديب الطالب مدونة قواعد سلوك الطالب ومعلومات بخصوص إجراءات التأديب بما يشمل جلس ·

 ذوي االحتياجات الخاصة.

 توقعات استخدام اإلنترنت والتكنولوجيا. ·

 

 سلوك وقواعد التأديب وإرشادات المستند محتويات مراجعة سيتم .2022-2021 للعام DCSD طالب سلوك قواعد مدونة بالتوقيع أدناه، أقر باستالم

 حتوياتم بمعرفة مطالب طفلي أن أيًضا وأفهم طفلي مع المستند أيًضا سأناقش  العاملين. أو التدريس طاقم أعضاء أحد بواسطة األمان وإجراءات الحافالت

 المباشر التعليم أثناء طفلي مدرسة من المطلوبة األخرى سلوك قواعد وأي بها وبااللتزام 2022-2021 للعام DCSD سلوك طالب قواعد مدونة

 مباستال اإلقرار عدم أن أيًضا أفهم المدونة. من أفهمه ال جزء أي توضيح العاملين أو التدريس طاقم من أطلب بأن أيًضا مطالب أنني كما  واالفتراضي.

 لبمدونة قواعد سلوك طا في المتضمنة المعلومات بخصوص مسؤولية أي من طفلي يعفي لن 2022-2021للعام  DCSD قواعد سلوك طالب مدونة

DCSD  2022-2021للعام. 

 مسؤوليات الطالب في المدرسة الصيفية/البرنامج الصيفي
مدونة  ي المذكورة ف أؤكد أنني أدرك أنني مسؤول عن االلتزام بكل القواعد واللوائح واإلجراءات والسياسات وقوانين الوالية والقوانين المحلية والفيدرالية

  .2022-2021وجميع البرامج الصيفية التي تعقب العام الدراسي  2022-2021خالل العام الدراسي  2022-2021للعام  DCSD قواعد سلوك طالب
إذا ارتكبت أي مخالفة أثنا  2022-2021لعام  DCSD مدونة قواعد سلوك طالب وأدرك أيًضا أنني أخضع على الفور لمستويات العواقب المذكورة في

 .DeKalb County School Districtالتابعة لمنطقة  2022المدارس/البرامج الصيفية لعام وجميع  2022-2021العام الدراسي 
 

 التعليمية DeKalb County School District منطقة
 التعهد بمدرسة آمنة

في إحداث  التعليمية بمقاطعة ديكالبأؤكد وأفهم أن اختياراتي وتصرفاتي الفردية ستساهم عندما تجتمع مع اختيارات وتصرفات الطالب اآلخرين في الدائرة 
 فارق.  وباحترام هذا التعهد، يمكنني القيام بدوري لجعل مدارسنا آمنة وناجحة.

 
قدم ما بوسعي.  وم ألأعتقد أنني أستطيع أن أكون طالبًا جيًدا.  أعتقد أنني أستطيع أن أتحلى بشخصية جيدة.  أعتقد أنني سأنجح حين أجتهد، لذا سأجتهد كل ي

الفة أدرك أن مخ  مدونة قواعد سلوك الطالب.تطيع أن أتعلم.  سأتعلم.  للحفاظ على أمان مدرستي، أتعهد بااللتزام بالتوجيهات المنصوص عليها في أس
عن هذا اإلجراء عقوبات  ( أيام يتبعها جلسة قانونية بالمنطقة التعليمية.  قد ينتج10القواعد المدرسية الهامة قد تؤدي إلى إيقافي عن المدرسة لمدة عشرة )

 إضافية قد تشمل فصلي من المدرسة أو إلحاقي بمدرسة بديلة/برنامج بديل.
 

 التعليم اإللزامي
ور/االلتزام والحضأؤكد وأدرك العواقب والعقوبات الناتجة عن عدم التزامي بقوانين والية جورجيا المتعلقة بالتعليم اإللزامي وبروتوكول الحضور المدرسي 

 للمزيد من المعلومات(. 2022-2021للعام  DCSD مدونة قواعد سلوك طالبفي  42و 39الصفحات )انظر 
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 الموافقة على مشاركة الطالب في االستبيانات

لعنف اتنفذ إدارة جورجيا التعليمية كل عام استبيانات للطالب من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر.  تشمل موضوعات االستبيانات المخدرات و
اعد االستبيانات تس ومشكالت الصحة النفسية وعادات قيادة السيارة والتمارين الرياضية والحمية. االستبيانات مجهولة الهوية والهوية الشخصية غير مطلوبة. 

ة الحقوق العامة حماي الدائرة التعليمية على دعم وتقييم برامج الطالب القائمة على االحتياجات.   المشاركة في االستبيانات اختيارية. ارجع إلى فقرة تعديل
للمزيد من المعلومات.  هذا االستبيان منفصل ومختلف عن تدقيق سالمة الدائرة  2022-2021للعام  DCSD مدونة قواعد سلوك طالبفي  66في صفحة 

 التعليمية الذي يُطالب جميع الطالب بإكماله.
 

 ال أوافق على مشاركة طفلي في استبيان صحة طالب جورجيا التابع إلدارة جورجيا التعليمية.  
 
 لتابع إلدارة جورجيا التعليمية.أوافق على مشاركة طفلي في استبيان صحة طالب جورجيا ا  

 

  توقيع الطالب   اسم الطالب 

  توقيع ولي األمر   اسم ولي األمر 

  رقم هاتف ولي األمر 


