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 اإلبتدائية
 المتوسطة
 الثانوية 

 
 

 توفر المنطقة التعليمية في ديكالب ترجمة لمدونة سلوك الطالب ~حقوق الطالب والمسؤوليات وبناء الشخصية,بناءا
من مركز اإلنترناشيونال في ديكالب.ويمكنك الحصول على نسخة مطبوعة من مدير المدرسة او نسخة   على طلب

  www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.متوفرة على:الكترونية 

 تعتبر النسخة اإلنكليزية هي األكثر دقة 

الترجمة والنسخة اإلنكليزية لهذه المدونة او اي مالحظة فإن النسخة اإلنكليزية  وفي حال وجود اي إختالف بين 
 .هي المعتمدة



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه الصفحة فارغة عن قصد



 

 

 2022-2021صفحة توقيع ولي األمر/الوصي لعام 
 ( أيام.3يرجى إرجاع هذه الصفحة إلى مدرستك خالل ثالثة )

 

 
 ولي األمر/الوصي  
 إقرار باالستالم  

الحفاظ على بيئة تعلم آمنة ومنظمة مع طفلك والتأكيد على دور طفلك في    كتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيته  -مدونة سلوك الطالب  يرجى قراءة ومراجعة  
( وغيرها من الحقوق والمسؤوليات.   FERPAبالمدرسة.  كما يشتمل هذا الكتيب على معلومات مهمة متعلقة بسجالت الطالب وقانون الحقوق التعليمية األسرية والخصوصية )

 شكًرا لدعمك.   لخط المنقط وأرجعه إلى مدرسة طفلك في أقرب وقت ممكن.ثم اقطع ايرجى التوقيع أدناه لإلقرار بأنك أنت وطفلك استلمتما هذا الكتيب. 
 

 مسؤوليات الطالب في المدرسة الصيفية/البرنامج الصيفي
مدونة سلوك الطالب في  الية المذكورة  أؤكد على أنني أدرك أنني مسؤول عن االلتزام بكل القواعد واللوائح واإلجراءات والسياسات وقوانين الوالية والقوانين المحلية والفيدر

الطالب وتطوير شخصيته   -  2022-2021لعام   الدراسي    كتيب حقوق ومسؤوليات  العام  الدراسي    2022- 2021خالل  العام  تعقب  التي  الصيفية  البرامج  -2021جميع 
 كتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيته   -  2022-2021مدونة سلوك الطالب لعام  كما أدرك أيًضا أنني أخضع على الفور لمستويات العقوبات المدرجة في   .2022

 .DeKalb Countyالتعليمية بمقاطعة    في المنطقة  2022وجميع البرامج/الدروس الصيفية التي تعقب العام    2022- 2021إذا قمت بانتهاك أو مخالفات خالل العام الدراسي  
 

 الموافقة على مشاركة الطالب في االستبيانات 
العنف ومشكالت الصحة النفسية تنفذ إدارة جورجيا التعليمية كل عام استبيانات للطالب من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر.  تشمل موضوعات االستبيانات المخدرات و

ييم برامج ارين الرياضية والحمية. االستبيانات مجهولة الهوية والهوية الشخصية غير مطلوبة.  تساعد االستبيانات الدائرة التعليمية على دعم وتقوعادات قيادة السيارة والتم
للمزيد من المعلومات.  هذا االستبيان منفصل   66الطالب القائمة على االحتياجات.   المشاركة في االستبيانات اختيارية. ارجع إلى فقرة تعديل حماية الحقوق العامة في صفحة  

 ومختلف عن تدقيق سالمة الدائرة التعليمية الذي ُيطالب جميع الطالب بإكماله.  
 
 _________ ال أوافق على مشاركة طفلي في استبيان صحة طالب جورجيا التابع إلدارة جورجيا التعليمية.  
 
 ن صحة طالب جورجيا التابع إلدارة جورجيا التعليمية. _________ أوافق على مشاركة طفلي في استبيا  

 
 الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب 

 التعهد بمدرسة آمنة
التعهد، فارق.  وباحترام هذا    ستساهم اختياراتي وتصرفاتي الفردية عندما تجتمع مع اختيارات وتصرفات الطالب اآلخرين في الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب في إحداث

 يمكنني القيام بدوري لجعل مدارسنا آمنة وناجحة.
 

وم ألقدم ما بوسعي.  أستطيع أن أتعلم.   أعتقد أنني أستطيع أن أكون طالًبا جيًدا.  أعتقد أنني أستطيع أن أتحلى بشخصية جيدة.  أعتقد أنني سأنجح حين أجتهد، لذا سأجتهد كل ي
بااللتزام بالتوجيهات المنصوص عليها في مدونة قواعد سلوك الطالب.  أدرك أن مخالفة القواعد المدرسية الهامة قد تؤدي إلى إيقافي   سأتعلم.  للحفاظ على أمان مدرستي، أتعهد

أو إلحاقي بمدرسة بديلة/برنامج ( أيام يتبعها جلسة قانونية بالمنطقة التعليمية.  قد ينتج عن هذا اإلجراء عقوبات إضافية قد تشمل فصلي من المدرسة  10عن المدرسة لمدة عشرة )
 بديل. 

 
 التعليم اإللزامي 

والحضور/االلتزام )انظر الصفحات أؤكد وأدرك العواقب والعقوبات الناتجة عن عدم التزامي بقوانين والية جورجيا المتعلقة بالتعليم اإللزامي وبروتوكول الحضور المدرسي  
 لمزيد من المعلومات(. 43و 39-40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 __________________________________________________________________   الطالب )يرجى طباعته(اسم  

 

 _______________________________________  التاريخ_______________________________  توقيع الطالب  

 

 _____________________ __________________ التاريخ________________________  توقيع ولي األمر/الوصي 

 

 :التعليق

 

 ( أيام. 3يرجى التوقيع مع التاريخ وإرجاع المستند إلى مشرف التسجيل الخاص بمدرسة طالبك خالل ثالثة )



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه الصفحة فارغة عن قصد



 

 

Amharic 
 
የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የ DeKalb አለማቀፋዊ አቀባበል ማእከል የትህትን መገለጫ በማድረግ የ የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ~ የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች እና የባህሪ 
እድገት መመሪያ መጽሐፍ ትርጉም ይሰጣል፡፡ የተተረጎመ የወረቀት ቅጅ ለማግኘት ጥያቄ ለት / ቤቱ ርዕሰ-መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም የኤሌክትሮኒክስ ሥሪት በ 
www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelationsይገኛል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ እትሙ በጣም ትክክለኛ እንደሆነ ይቆጠራል እና ልዩነት ሲኖር ያሸንፋል።  
 

Arabic 
 

يمكن طلب نسخة مطبوعة مطبوعة .  بإذن من مركز الترحيب الدولي ديكالب،  حقوق ومسؤوليات الطالب وكتيب تطوير الشخصية  ~  توفر مقاطعة مقاطعة ديكالب ترجمة مدونة سلوك الطالب  

 .يعتبر إصدار اللغة اإلنجليزية األكثر دقة  .www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relationsلمدير المدرسة أو تتوفر نسخة إلكترونية على 
 

Bengali 
 

DeKalb County School District DeKalb International Welcome Center-এর স ৌজন্যে শিক্ষার্থীর আচরণ শিশি– শিক্ষার্থীর অশিকারও কর্িতে এিিং 

চশরত্র উন্নয়য  পুস্তিকার অযুিাদ প্রদায কন্রন্ে। স্কুন্ের অিেন্ক্ষর কান্ে অযূশদর্ মুশির্ িংস্করন্ণর অযুন্রাি করুয অর্থিা এখান্য ইন্েক্ট্রশযক  িংস্করণ 

পায: www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations। ইিংন্রস্তজ ভাষার  িংস্করণটিন্ক  িন্চন্য় শযভভতে শি ান্ি শিন্িচযা 

করা িয় এিিং সকাযও অশমে সদখা শদন্ে ইিংন্রস্তজ ভাষার  িংস্করণটিন্কই প্রািাযে সদয়া িয়। 
 

Burmese 
 

DeKalb International Welcome Center (DeKalb အျပည္ျပည္္ုဆိ္ရာ ဖတဆ္ေ ခၚ ႀကဆိိဳ္ဆိမႈ စု္တာ) ၏ ေက ်း်ဇျဖုင့္္ DeKalb ေကာု္တတ ေက ာု္် ရဆို္ိုည္  ေက ာု်္ိုာ် က ုင့္ 
္တ္စည်္မ မ္်မ ာ် ~ ေက ာု္်ိုာ် အ ြုင့္အ္ေရ်မ ာ် ႏွ ုင့္္ တာ န၀္္တၱရာ်မ ာ်၊ ႏွ ုင့္ ္ေက ာ ု္်ုိာ်  အက ုင့္စ္ရဆိက္ တဆိ်တက္ေကာ ု္်မြန္မ္ႈဆို္ရာ လက္စြြဲစာအိပ္ အတြက္ ဘာိုာျပန္္ဆိမကႈဆိ 
ေ ာက္ပေ္င့္ပ်ပပိုည္သည္။ စာအိပ္မတဆ ၳဴ အာ် ေက ာု်္အပိ္ ္မ ေတာု်္္ဆိရုဇႏွဆို္ပပိုည္၊ ို႔မဆိဟိတ္ အလတက ္ေရာနစ္္ာ်ရ ု္်အာ် www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-
intervention/student-relationsတြု္  ရရ ဆႏွဆို္ပပိုည္သည္။ အဂလၤဆပဘ္ာိုာျဖုင့္  ္ေရ်ိုာ် ာ်ေုိာ ္ာ်ရ ု္်အာ်  မ နကန္တ္ဆက မအႈရ္ ဆိ်္အျဖစ္ မတ ု္ဇႏွဆို္ျပတ်၊ ျ ာ်နာ်  ကမ္ ာ်ရ 
ဆ လြငဲ့္  ု္ ၎ိုညို္ာ လႊမ္်မ်ဆိအတည္ျဖစ္ပပလဆမင့္မ္ည္သည္။ 
 

Chinese 
 

DeKalb 县校区提供 《学生行为规范 ~ 学生的权利和责任以及品德发展手册》 的译本，由 DeKalb International Welcome Center 提

供。可向校长索取译本复印件，或从此处获取电子版： www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-

relations。 英文版本视作最准确版 本，有差异时将以英文版本为准。 

 

French 
 
Le District scolaire du Comté de DeKalb fournit la traduction du Code de conduite de l’élève ~ Droits et responsabilité des élèves et 
Manuel de Développement du caractère, gracieusement offert par le DeKalb International Welcome Center. Il est possible de demander 
des exemplaires papier au principal de l’école ou une version électronique est disponible à  www.dekalbschoolsga.org/student-
supportintervention/student-relations. La version en langue anglaise sera considérée comme la plus précise et prévaudra en cas de 
disparité. 
 
Hindi 
 

DeKalb काउंटी स्कू ल डिडस्िक्ट, DeKalb इंटरनशेनल वलेकम सेंटर के सौजन्य स ेछात्र आचार सडंिता ~ छात्र अडिकारव िजम्मदेारी और चररत्र िवकास  पसु्ट्ड का का 

अनवुाद प्रदान करता ड   । स्कू ल डप्रानाचायय को अनवुािदत ड  ाड य कॉपी के िलए अनरुोड  िकर् ा जा सकता ड    अन्यथा www.dekalbschoolsga.org/student-

support-intervention/studentrelationsपर इलडेक्टॉिनक ससं्करण उपलब्ध ड   । अगं्रज़ेी ससं्करण को सबस ेसटीक माना जाता ड    और िकसी प्रकार असगंित की 

स््थथित में र्ड  प्रबल ड  ोगा। 
 
Karen 

 



 

 

Nepali 
 

DeKalb County School District ले डवद्याथीआचारसव ड  ंता ~ डवद्याथीकोअडवकारतथायदाडवत्वरचररत्र डवकाससम्बडन्धतेपुडन्धका को अनुड  ादन प्रदान गछय । ड  ो 

DeKalb International Welcome Center को सौजन्य स्वरूप प्रदान गररन्र् । डवद्याडलका डप्रानाध्यापकसँग अनुड  ाद गररएको कागजी प्रवतवलवप माग्न सवकन्र ्ड  ा 

www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा डवदड्  ूतीड  ससंस्करण उपलब्ध र् । अङ्ग्ग्रझी भाषाको ससंस्करण सब भन्दा 

स  ी मावननेर् र अङ्ग्ग्री र अनुड  ादनमा वभन्नता दडेन्धएमा अङ्ग्ग्रझी भाषाको ससंस्करण डप्रोग गररनेर् । 

 

Somali 
Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb wuxuu bixiyaa fasiraada Buug-yaraha Xeerka Anshaxa Ardayga~Xaquuqaha Ardayga iyo 
Masuuliyadaha iyo Hormarinta Dabeecada, xushmada Xarunta Soo dhaweynta Caalamiga ah ee DeKalb. Codsiga koobiga warqada ee la 
turjumay waxaa lagu sameyn karaa maamulaha dugsiga ama nooca korontada waxaa laga heli karaa 
www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relations. Nooca Luuqada Ingiriiska waxaa loo tixgeliyaa mida ugu saxsan 
oo way dabagelysaa markii ay jiraan farqi. 
 
Spanish 
 
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece traducción del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~ Derechos y 
Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter, cortesía del Centro de Bienvenida Internacional de DeKalb.  Usted puede solicitar 
una copia al director de la escuela o una versión electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-
intervention/studentrelations. La versión en inglés es considerada la más actualizada y prevalecerá cuando hay una discrepancia. 
 
Swahili 
 
Wilaya ya Shule ya Jimbo la DeKalb hutoa tafsiri ya Kijitabu cha Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi~Haki na Majukumu na Ukuzaji 
Tabia, kwa hisani ya DeKalb International Welcome Center. Ombi la nakala halisi iliyotafsiriwa linaweza kufanywa kwa mwalimu mkuu 
au toleo pepe linapatikana kwenye www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. Toleo la lugha ya 
Kiingereza linachukuliwa kuwa sahihi zaidi na litatumika wakati kuna utata wowote. 
 
Telugu 
 

DeKalb కౌంటీ స్కూ  ల్ డిస్ట్రకి్ట ివి ద్య   ా ర్థ ిప్ ర వ ర్ త నా నియమావళి ~ వి ద్య   ా ర్థ ిల హ క్కూ  లు, బా ధ్  ా త లు మరయిు అక్షర్ అ భి వ ా  

ర్ద్ధ  ా హ్ా   ాా ౌం డ  ాబుక్,ి DeKalb ఇ ౌంటర్నే  షనల్ వెలూ  ాా ౌం సౌంటర్ యొక్ా  అనువాదౌం అ ౌంద్ధసత ౌంద్ధ. అనువదధ ౌంచబడిన హ్రహ్ా  కాపీ కోసౌం 

స్కూ  ల్ ప్ా నిా  పాల్  ాక్ూ  అభ్  ా ర్థ ిా  ాౌంచవచు  లేద్య  ఎలసి్ట్ూ  ానిక్ ివెర షన్ www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-

relations  వద్ద్ లభిసత ౌంద్ధ. ఇ ౌంగ్లషీ్ లౌంగ్వే  జ్ వెర షన్ చాల ఖచు  తమైనద్ధగా రరగిణౌంచబడుతౌంద్ధ మరయిు వా త్యయ  సౌం ఉనే ప్పు  డు 

విజయౌం స్ట్ధిసత ౌంద్ధ. 

 
Tigrinya 
 
ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ፡ ትርጉም ናይ መጽሓፍ - ሓበሬታ ደንቢ ጠባያት ተማሃሮ ~ መሰላትን ሓላፍነታትን ተማሃሮን ምምዕባል ባህርያትን ኣዳልዩ ይርከብ፣ ፍቓድ ድማ 
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 –مدونة قواعد السلوك للطالب  
 حقوق الطالب والواجبات وبناء الشخصية

 
 المبادئ األساسية 

 
مستوى تعلم  ان هيئة التدريس في منطقة ديكالب تسعى دائما" لتقديم افضل درجة تعليم ممكنة للطالب في مدارسها وهذا الشيء يتحقق بتقديم اعلى  

اإليجابي للطالب  والمدرسين والموظفين والقائمين على الهيئة    مين الجو اآلمنواكفئ مدرسين مؤهلين وبتجهيز المباني باحدث المعدات وايضا" بتأ
مطلوبة وبذلك تستطيع ان التدريسية والجمعيات الداعمة .لذلك فإن هيئة التدريس تتوقع من كل التالميذ اإللتزام والتقيد بالمسلكيات النموذجية ال

 تؤمن اعلى مستويات التعليم في مدارسنا. 
 
تحدد القوانين لسلوك الطالب المطبقة على كل الطالب في المدرسة وتشرح  حقوق الطالب ومسؤولياته وبناء الشخصية    -مدونة سلوك الطالبو

تطبيق هذه اإلجراءات فإن هذه المدونة تبين عدالة تطبيق   بشكل مفصل اإلجراءات المتخذة في حال خالف احد الطالب هذه القوانين وفي حال
 . اإلجراءات بما يالئم كل طالب في النظام المدرسي

 
إن  تصمم لتصحيح سوء السلوك وتشجيع الطالب على تحمل مسؤولياتهم كمواطنين في المجتمع المدرسي. في العموم    إن اإلجراءات التأديبية  

السلوك الغير مقبول واثره    عن هذه اإلجراءات بشكل نسبي وليس حصري لخطورة تقدير الشخص المسوؤل  علىبناءاإلجراءات التأديبية تطبق  
 وعلى التاريخ اإلنضباطي السابق للطالب وعوامل ذات صلة. على البيئة المدرسية ,وسن الطالب ,والمرحلة الدراسية

 
السلوكية فإن العملية التأديبية ستأخذ بعين اإلعتبار الخدمات الداعمة للطالب المتاحة من خالل المدرسة , النظام  فإنه في ضوء خطورة المشكلة  

ثما  المدرسي والمنظمات اإلجتماعيةحيثما كان ذلك مناسبا".إن المجلس التعليمي يفضل إرسال الطالب ذو المشاكل السلوكية الى مدارس بديلة حي
 من طردهم من المدرسة نهائيا".كان ذلك ممكنا" بدال"

 
الحقوق والمسؤوليات  –ومدونة قواعد السلوك للطالب  إخطار االهل ومشاركتهم ضرورية لبذل اي جهد لتعديل سلوك الطالب الغير المناسب .  

لتحسين سلوك الطالب الذي يؤدي الى    لن تكون فعالة إال إذا كان االباء واولياء االمور والمعلمين ومدراء المدارس يعملون معا"  ,وبناء الشخصية
مدير  تحسين االداء االكاديمي ويحث االباء واالمهات وافراد المجتمع للتواصل والتحدث عن قلقهم تجاه سلوك الطالب او عملية إنضباط الطالب ل 

 او إدارة العالقات الطالبية .  المدرسة
 

 .JCDينفذ وفق قانون الهيئة  الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية–قانون سلوك الطالب إن 
 

 –مدونة قواعد السلوك للطالب  
 حقوق الطالب والواجبات وبناء الشخصية

 
 الغاية 

 
إلى إعالم الطالب في الصفوف من رياض األطفال إلى الصف    شخصيتهكتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير    -مدونة سلوك الطالب  تهدف  

 وال شك أنه من المستحيل كتابة مدونة تشمل كل اختالف يمكن تصوره للسلوك المنهي عنه.  ( بأنواع السلوكيات غير المقبولة.K-12الثاني عشر )
ك يعطل المهمة المنتظمة للمدرسة أو يعرض السالمة للخطر أو وبالتالي، يجب أن يدرك الطالب أنهم قد يتعرضون للتأديب بسبب أي سوء سلو

كتيب حقوق   - مدونة سلوك الطالب  أي سلوك تحدده إدارة المدرسة بطريقة أخرى على أنه غير مناسب، سواء كان مدرًجا على وجه التحديد في  
 أم ال.  ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيته

 
 يحق للمدارس ومعلمي الصفوف فرض قواعد للمدارس أو الصفوف الدراسية باإلضافة إلى تلك الموجودة في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة 
يحق للمدارس ومعلمي الصفوف فرض قواعد للمدارس أو الصفوف الدراسية باإلضافة إلى تلك الموجودة في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  

DCSD قد يتم توضيح هذه القواعد بواسطة المعلم أو نشرها في الصفوف أو توزيعها على الطالب، كما يمكن أن تمثل مخالفات لمدونة  .
حسب رجحان األدلة   DCSD. وسيتم تحديد ما إذا كان الطالب مخالًفا لمدونة قواعد سلوك طالب منطقة  DCSDقواعد سلوك طالب منطقة  
 األرجح قيام الطالب بمخالفة القاعدة بناًء على األدلة؟ فقط.  بتعبير آخر، هل من

  



 

 

 - مدونة قواعد السلوك للطالب
 حقوق الطالب والواجبات وبناء الشخصية

 
 التعلم واإلمتثال 

 
الحقوق   –مدونة سلوك الطالب  ميع الطالب بغض النظر عن الفئة العمرية او المرحلة الدراسية التي ينتموا اليها,معرفة محتويات  يترتب على ج

  على جميع طالب  يتم توزيع مدونة قواعد السلوك.  واإلمتثال لها وألي قوانين أخرى قد تفرض من قبل المدرسة  والمسؤوليات وبناء الشخصية

مع اعضاء هيئة التدريس والموظفين خالل ايام التحضير    الحقوق والواجبات وبناء الشخصية  -مدونة سلوك الطالبز,وتستعرض  المدارس والمراك

 قبل توزيعها.  الحقوق والواجبات بناء الشخصية -الطالب سلوك لقانونلضمان فهمهم  إلفتتاح المدارس المسبق

 

وإن  ويتم تعليمها للطالب خالل األسبوع األول من المدرسة.  ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيتهكتيب حقوق    -مدونة سلوك الطالب  يتم توزيع  

وال يتم إعفاء ولي األمر أو الوصي   مطلوبة من كل طالب وولي أمر/وصي.  1صفحة توقيع ولي األمر/الوصي الموقعة الموجودة في الصفحة  

ويتم إجراء اختبار   أي مسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مدونة سلوك الطالب.  القانوني الذي ال يقر باستالم مدونة سلوك الطالب من

 خالل األسبوعين األولين من الدراسة.  كتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيته  -مدونة سلوك الطالب  على مستوى المنطقة بشأن    إلزامي

كما تعقد اجتماعات   ويتم تسجيل درجات اختبار الطالب. و إلكترونًيا خالل التدريس االفتراضي. ويمكن إجراء هذا االختبار خالل يوم دراسي تقليدي أ

 الفصل خالل األسابيع الثالثة األولى من الدراسة لمناقشة التأديب وتطبيق إجراءاته. 

 

في كل المدارس وعلى جميع الطالب في السنة الحالية ويشمل الحقوق والواجبات وبناء الشخصية    – مدونة سلوك الطالب  تتبع إجراءات توزيع  

 هذا االجراء الطالب المنقولين من مدرسة الى اخرى ويتم إختبارهم بمكونات هذه المدونة. 

 

ية ويعاد إمتحانه بمكوناتها وهذا يشمل الطالب  مرة ثان  يدرس مكونات مدونة قانون سلوك الطالبإذا طرد الطالب من المدرسة للمرة االولى فسوف  

المدونة مع المعلم حتى    مكونات  . يتم مراجعةمتعلمي اللغة االنكليزية(  ESOLمن صف الروضة الى الصف الثالث والطالب االسثنائية وطالب )

 كد من فهمها وإستيعابها. يتم التأ

 

الحقوق والمسؤوليات وبناء   – ويرجى من الطالب طرح اي سؤال على اعضاء التدريس او الموظفين لتوضيح اي جزء من مدونة سلوك الطالب  

 يكن مفهوما. الشخصية لم

 

 تكافؤ الفرص التعليمية
 

,اللون,اواالصل القومي او الجنس او اإلعاقة او الدين ان قانون منطقة ديكالب يتميز بتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطالب بغض النظر عن العرق  

الحقوق   -للطالب  او اي صفة اخرى .ان القانون في منطقة ديكالب يحظر التمييز غير القانوني في جميع ممارساته بما في ذلك تطبيق قواعد السلوك

 الب دون النظر الى اي من الفوارق المذكورة سابقا. يبية في منطقة ديكوالمسؤليات وبناء الشخصية, ويتم تطبيق جميع االجراءات التأد 

 

 إن نظام المدارس يتيح للطالب وسائل إجرائية سريعة ومنظمة لحل شكاوى التمييز. 



 

 

 تطبيق اإلجراءات التأديبية على الطالب
 

المنصوص    فإن قواعد السلوك والحقوق والواجباتإن نظام مدارس منطقة ديكالب يطبق اإلنضباط حيثما وجدت مصلحة للنظام المدرسي لذلك  
 عليها في هذا القانون تطبق في االوقات واالماكن التالية:

 في ساحات المدرسة في أي وقت؛  •

 شاط مدرسي أو مناسبة مدرسية أو حدث مدرسي؛خارج ساحات المدرسة في موقف الحافالت المدرسية أو في ن •

 عندما يكون الطالب في حافلة مدرسية أو وسيلة نقل ترعاها المنطقة التعليمية؛  •

 أثناء مشاركة الطالب في التعليم االفتراضي؛  •

ي أو عندما يكون الجاني المزعوم أو الضحية المزعومة في طريقه من المدرسة إلى المنزل أو في طريقه من نشاط مدرس •
 مناسبة مدرسية أو حدث مدرسي.

عند استخدام موارد التكنولوجيا بالمنطقة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المعدات والشبكات واألنظمة األساسية   •
 االفتراضية والبرامج؛

ة بالمدرسة، مثل  خارج ساحات المدرسة أثناء مشاركة الطالب أو حضوره إلى األنشطة التي ترعاها المدرسة أو المتعلق •
 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؛ •

يه اتهام جنائي له بارتكاب جناية مما يجعل استمرار وجود الطالب خارج ساحات المدرسة عندما يؤدي سلوك الطالب إلى توج •
في المدرسة خطًرا محتماًل على األشخاص أو الممتلكات في المدرسة أو يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية )قانون 

O.C.G.A.   جـ((؛ أو ينتهك تعريف الدولة للتنمر اإللكتروني )قانون  751.5-2-20فقرة رقم(O.C.G.A .   20فقرة رقم-
 (؛2-751.4

 خارج ساحات المدرسة عندما يترك الطالب المدرسة دون إذن من مسؤول المدرسة )غائب دون إجازة(. •
 

 التحقيق في سوء السلوك

 
هناك ما يبرر إجراء  وعندما يتم اإلبالغ عن انتهاك لقواعد المدرسة أو االشتباه في حدوث انتهاك، فإن المدير أو من ينوب عنه سيحدد ما إذا كان  

ويجب أن يتم التحقيق في الوقت المناسب وأن يتضمن مقابالت   التحقيق، وإذا كان هناك مبرًرا، فسوف يوجه الموظفين المناسبين إلجراء تحقيق.
هم ممن قد يكون لديهم  مع الجاني )الجناة( المزعوم والضحية )الضحايا( والشهود الذين تم التعرف عليهم والمعلم )المعلمين( والموظفين وغير

ويجب مراجعة تسجيالت المراقبة بالفيديو، إن  كما يجب الحصول على أقوال مكتوبة من جميع األفراد الذين تمت مقابلتهم.  معلومات ذات صلة.
تسجيالت المراقبة بالفيديو   وإذا اعتقد المسؤولون أنه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة استماع قانونية، فيجب عليهم محاولة الحفاظ على وجدت، وحفظها.

ويجب االستعانة بمستشاري المدرسة واألخصائيين االجتماعيين  كما يجب جمع أي أدلة مادية أو كتابية وحفظها. التي التقطت أي سوء سلوك.
كما سيتم إخطار ولي   مسألة.بالمدرسة وشرطة المدرسة وموظفي الدعم اآلخرين نظًرا لما يتمتعون به من خبرة على النحو الذي تحدده مالبسات ال

ومع ذلك، إذا كان الحادث ينطوي على إصابة أو حالة مشابهة لذلك، فيجب توفير العناية   األمر أو الوصي في الوقت المناسب أثناء التحقيق أو بعده.
ى تهديد للسالمة أو يستدعي تدخل عالوة على ذلك، إذا كان الحادث ينطوي عل  الطبية المناسبة ويجب إخطار ولي األمر أو الوصي على الفور.

  جهات إنفاذ القانون، فيجب االتصال بالسلطات المختصة وسيستمر تحقيق المدرسة إلى أقصى حد ممكن مع تجنب التدخل في أي تحقيق أو احتجاز
 إلنفاذ القانون. 

 
بتعبير   حسب رجحان األدلة فقط.  ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيتهكتيب حقوق    -لمدونة سلوك الطالب  وسيتم تحديد ما إذا كان الطالب مخالًفا  

وال توجد أي عملية استئناف رسمية بالنسبة لعمليات اإليقاف عن الحضور  آخر، هل من األرجح صحة قيام الطالب بمخالفة القاعدة بناًء على األدلة؟
وإذا كنت ال توافق على قرار   هذا القرار، فيمكنك تقديم التماس لمدير المدرسة.إذا كنت ال توافق على   أيام أو أقل(.  10قصيرة األجل )إيقاف لمدة  

كتيب حقوق ومسؤوليات   -مدونة سلوك الطالب  يرجى الرجوع إلى مخطط إجراءات التأديب في   المدير، فيمكنك تقديم التماس كتابي لمشرف المنطقة.
وإذا تم إجراء إحالة لجلسة االستماع القانونية في المنطقة،   في الدائرة التعليمية.  لالطالع على ملخص إجراءات التأديب  الطالب وتطوير شخصيته

 فسيتم منح الطالب الفرصة للمشاركة في جلسة استماع تأديبية وعملية استئناف، كما هو موضح هنا. 



 

9 

 

 جدول المخالفات 
 الموضوع  الصفحات

 30 )حيازة او إستخدام(المشروبات الروحية 

 34 )مبادرة تهديد بالسالح( اإلعتداء الجسدي 

 35 )مسببة إلصابات خطيرة او الموت(اإلعتداء بالضرب 

 33 )الطالب والمدرسين والموظفين او الزوار(اإلعتداء بشكل عام 

 38-39, 43 _التأخير المزمن( نظام الحضور  / غير مبرر /  )الغياب مبرر الدوام المدرسي 

 31 )برنامج التحصين الموسع( حقن األدرنالين  

 34 )إحداث ضرر( المشاجرات  

 26 البيجر / البيبر 

 34 العض

 32, 46 اإلستراحات / المداخل

 35-38, 76-79, 94-96 البلطجة

 32 السرقة  السطو /

 42, 49-51 الحافالت/التوقعات/المصفوفةسوء السلوك في 

 35 االعتداء على المارة 

 26-27 الهاتف الخليوي

 33, 46 )غير المرخص او سرقة كلمة السر او القرصنة(الكومبيوتر 

 43 ) بعيدا"عن المدرسة( السلوك خارج اوقات المدرسة  

 32 مزورة,إلخ.. التزوير /حيازة األموال المزيفة,شيكات,بطاقة مصرفية 

 35-38, 76-79 التسلط / التسلط عبر اإلنترنت

 32 )الفعلي او التهديد( الضرر/ تدمير الممتلكات 

 38 )التحدث في الصف المزمن,اللعب,إلخ...( اإلزعاج في الصف 

 40-41 )في الصف او المدرسة(اإلزعاج 

 48, 82-83 قانون اللباس

 30-32 القانونية,المواد اإلصطناعية,التي تبدو كالمخدرات او الدواء الموصوف()غير األدوية 

 31-32 )اوراق,أنابيب,مالقط,أكياس وأشياء أخرى( األدوية المتعلقة بالمخدرات 

 26-27, 35-38 )هاتف خليوي,بايجر,إلخ...( أجهزة اإلتصال اإللكترونية 

 32-33, 36 اإلبتزاز 

 42 ديبةعدم تقبل اإلجراءات التأ

 40 او التهديد بقنبلة( 911)تشغيل إنذار الحريق,إستدعاءإستدعاء الطوارئ بدون سبب  

 34 )محاربة جسدية( المحاربة 

 32 )الحرق , إشعال الحريق(الحريق 

 46 التزوير

 44 القمار /الربى 

 40-41 )بالعنف ,إنتقام,تجنيد,توظيف وأشياء أخرى( عصابات ذات صلة 

 27-29 )مسدس,بنادق,او ما شابه( األسلحة 

 35-38, 76-79 .( .)عرقي ,إثني,او اإلعاقة النوع الجنسي .التحرش 

 35-38, 76-79 المعاكسات

 33-34 الضرب /اإلحتكاك الجسدي للطالب/موظفين او زوار 

 47 )الهوية(بطاقة الطالب 
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 46-47 السلوك الجنسي غير الالئق 

 47 الالئقالمظهر غير 

 30-32 المستنشقات_ بخاخات التنفس 

 38 )الرد بالكالم,عدم اإلهتمام,رفض للتنفيذ(العصيان 

 30 توزيع ادوية بغاية البيع

 29-30 اإلحتكاك الجسدي المتعمد مع موظفي المدرسة 

 30 الفعل الجسدي المتعمد الذي يسبب ضرر لموظفي المدرسة 

 26-27, 35-38 إساءة إستخدام اإلنترنت 

 35-38 فعل الترهيب

 34 الركل

 28-29 السكاكين/ شفرات حالقة / قطاعة ورق 

 46 التسكع في حرم المدرسة / الدخول غير المصرح به بعد الدوام المدرسي  

 30-32 الماريجوانا

 31 المعالجة بالدواء

 46 )الغش,الكذب,او التزويد بمعلومات مزورة(التحريف 

 31 إستعمال المواد الكيميائية سوء 

 41-42 مواد فاحشة 

 45 )اومخالفة إشارة المرور(وقوف السيارات في الحرم المدرسي 

 41-42 صور إباحية

 31 حيازة المخدرات

 32-33 حيازة المسروقات

 40-41 الهزار غير الالئق 

 45 )محلية او على نطاق أوسع(تحت فترة المراقبة 

 41-42 النابية او الشتم او اللغة المهينة األلفاظ 

 45 إستخدام السيارات غير المرخصة

 38 رفض إتباع تعليمات اإلدارة ,الموظفين او العاملين في المدرسة 

 45-46 اإلنتهاكات المتكررة للقوانين

 40 أعمال الشغب او الفوضى

 32-33 السطو / السرقة المنظمة

 38 اإلحترامالوقاحة ,عدم 

 26-27, 37 إرسال صور غير الئقة عبر الهاتف او اإلنترنت او التكست

 47 ,مفردات  ,تعليقات التحرش الجنسي

 34 الدفع والتدافع 

 34 )مشاجرات( معارك بسيطة  

 39 الهروب من الصف او الغياب عن الصف بدون إذن مسبق 

 41-42 البصق على األخرين

 26-27, 36 الفيديو في المدرسة إلتقاط الصور او 

 40 تهديد المدرسة باإلرهاب 

 32-33 )الفعلية او المحاولة(السرقة 

 33, 35-38 )للطالب او الموظفين(التهديد او الترهيب 

 48 رمي األشياء بقصد األذى 

 26 )السيجارة,مضغ التبغ,السيجار,السيجارة اإللكترونية,شم التبغ او منتجاته( التبغ 
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 46 التعدي على ممتلكات الغير 

 49 التصرفات غير الحميدة 

 31-32 إستخدام المخدرات 

 32 التخريب

 33-34 المواجهة اللفظية, إستفزاز,مشاجرة 

 27-29 السالح 
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 السمة الشخصية لطالب مدارس ديكالب للعام 
2022-2021 

 

 "دمج الذكاء مع الشخصية إلى  التعليم الصحيح والصادق يهدفكما التفكير بشكل مكثف وإنتقادي.  قدرة الفرد على  هي تأهيل  إن مهمة التعليم " 

 مارتن لوثر كنغ، اإلبن
 

وتعتمد مهمة التعليم على تقديم رؤية   على القيم األخالقية األساسية. مهمة التعليم هو جهد دؤوب لمساعدة الناس على الفهم واإلهتمام والتصرف بناء
 للطالب. شاملة بأن كل تكليف بعمل في المدرسة يصبح فرصة لبناء الشخصية اإلنسانية

 
 مزايا التعليم:

 

 تساعد بدعم و تنميةالشخصية عن طريق إكتشاف المزايا األخالقية في المناهج الدراسية  •

 ل للعمل معا إيجاد مناخ إيجابي ومعنوي من خالل إشتراك الطالب والمدرسين والعاملين في المدرسة واأله •

 تعلم كيفية حل اإلشكاالت بطرق افضل الى حد ما وإيجاد مدارس خالية من العنف والترهيب والخوف وأكثر أمنا"ومؤاتية •

 

 الصفات الشخصية هي اساسية للطالب للشعور بالثقة,وهذه الصفات يجب ان تكون نموذج لألهل والطالب على حد سواء للتعلم
 

 اإلحترام,المسؤولية والرعاية
 هي حجر الزاوية لشخصية جيدة

 
 اإلحترام 

 إظهار تقدير عالي للنفس واآلخرين والملكيات الخاصة
 

 المسؤولية 
 انت الرقيب على تصرفاتك 

 
 األمانة 

 أن تكون صادق بالكالم والفعل
 

 الرعاية
 إستحسان لما يقوم به األخرين 

 
 العدالة والمساواة

 بالعدل وبدون تمييز مع الجميعالتعامل 
 

 المواطنة 
 أن تكون مطلع,مسؤول وراعي في المجتمع 

 
 الشجاعة

 القيام بدورك امام المهمات الصعبة ومتابعة العواقب بدال"عن الجميع
 

 المثابرة
 اإلبقاء على المهمة بدون إستسالم وإبداء اإللتزام والعزة والمواقف اإليجابية في إتمام المهمة 

 األمل 
 يمان بإدراك النجاحاإل

 
 كتيب ودليل المعلومات للطابع التعليمي

https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 
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 والحقوق - مدونة سلوك الطالبالسمات الشخصية التي وجدت في 
 والواجبات وكتيب بناء الشخصية

 
السلوك المناسب والطابع اإليجابي يجب ان يكون لدى جميع الموظفين والطالب من اجل الحصول على مدارس آمنة  دعم األعتقاد بأن  هذه المدونة ت

 :يجب ان تدرس قواعد السلوك المطلوبة للطالب وأن تتماشى مع الصفات الشخصية التاليةلذلك  ومنظمة
 

 حكم قضائي السمة الشخصية

 التبغ   #1:جريمة إحترام / مسؤولية / رعاية 

 وسائل التواصل اإللكترونية  #2:جريمة   حترام / مسؤولية / رعاية 

 األسلحة #3b ,3a:جريمة   مسؤولية / رعاية / مواطنة

 العنف الجسدي الشامل #4b ,4a:جريمة   إحترام / مسؤولية / رعاية 

 المشروبات الروحية / المخدرات #5c ,5b ,5a:جريمة   مسؤولية 

 األمالك الخاصة  #6c ,6b ,6a:جريمة   أمانة / إحترام 

 إعتداء/معركة التسلط /التحرش/ معاكسات/ قتال/ 7c ,7b ,7a# :7g ,7f ,7e ,7dجريمة  إحترام / مسؤولية / رعاية 

 رفض إتباع التعليمات #8b ,8a:جريمة   إحترام / مسؤولية / رعاية 

 تأخير غياب غير مبرر /  #9:جريمة   مسؤولية / شجاعة / مثابرة 

 هروب من الصف #10:جريمة   مسؤولية / شجاعة / مثابرة 

 إزعاج في الصف #11:جريمة   إحترام / مسؤولية / رعاية 

 إزعاج في المدرسة #12:جريمة   إحترام / مسؤولية / مواطنة

 إهانة /إبتذال/ فحش #13:جريمة   مسؤولية / إحترام / مواطنة

 عدم تحمل مسؤولية اإلجراءات التأديبية #14:جريمة   مسؤولية / إحترام / شجاعة 

 التأخير المزمن  #15:جريمة   مسؤولية / إحترام / شجاعة 

 سوء السلوك على متن الباص  #16:جريمة   مسؤولية / إحترام / رعاية 

 السلوك خارج ساعات الدوام #17:جريمة   مسؤولية / إحترام / مواطنة

 المقامرة   #18:جريمة مسؤولية 

 تكرار إنتهاك القانون   #19a:جريمة مسؤولية / إحترام / أمل 

 إنتهاك قانون تحت المراقبة   #19b:جريمة مسؤولية / إحترام / شجاعة 

 مواقف السيارات ومخالفات المرور   #20:جريمة مسؤولية / مواطنة

 الممتلكات التسلل / التعدي على   #21:جريمة إحترام / مسؤولية / شجاعة 

 التزويد بمعلومات مزورة   #22:جريمة أمانة / إحترام 

 السلوك الجنسي غير الالئق   #23:جريمة مسؤولية / إحترام / رعاية 

 تزوير اوراق رسمية  #24:جريمة مسؤولية 

 إنتهاك قوانين اللباس  #25:جريمة مسؤولية / إحترام / مواطنة

 القيام بعمل غير مسؤول  #26:جريمة مسؤولية / إحترام / مواطنة
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 األنظمة متعددة المستويات للدعم واالستجابة للتدخل

 

 3-1للتعليم العام، المستويات  (MTSS) أنظمة الدعم متعددة المستويات
 

 المقدمة
الممارسات التعليمية   1يتضمن المستوى   السلوكي.-النفسي-المستويات ألوجه الدعم الدراسي واالجتماعيفي والية جورجيا، يحتوي التعليم العام على نظام ثالثي  

هو دعم مكثف خاص   3عبارة عن دعم متوسط الشدة يعالج نمو المهارات المحددة، والمستوى    2األساسية لدعم التعليمات القائمة على األسس، والمستوى  
عبارة عن مبادرة فيدرالية وحكومية تم تحديدها في قانون مجلس دولة جورجيا رقم    SSTو (.SSTعملية فريق دعم الطالب )بالمهارات يتم تنظيمه من خالل  

للتعليم العام، تقدم مدارس جورجيا أيًضا خدمات تعليمية متخصصة من خالل برامج تعليمية للطالب الذين   MTSSوباإلضافة إلى دعم   .32.-160-4-2
 وتتضمن نماذج التقديم خدمات التعليم الخاص و/أو البرمجة للموهوبين و/أو خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية.  هلية.يستوفون معايير األ

 

  (DCSD) بالدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب (MTSS) أنظمة الدعم متعددة المستويات
على التوفيق بين التقييمات المناسبة والتدريس الهادف لجميع   MTSSتشتمل أنظمة   عنصًرا ضرورًيا في عملية التطوير المستمر للمدارس.  MTSSتعد أنظمة  

 ارس.كالً من التطوير األكاديمي والسلوكي والتدريس حتى الوصول لإلتقان وتعظيم نمو كل متعلم والتطوير المستمر للمد  DCSD MTSSيدعم إطار   الطالب.
 واجبات زائدة أو إضافية، بل إنها تمثل طريقة تدريسنا للمتعلمين المتنوعين لتعظيم نمو وتطور كل طالب.  MTSSال تعد العمليات التي تشتمل عليها أنظمة  

العنصر األساسي في   للتدخل )  MTSSكما أن  للبيانات الستجابة الطالب  المستمرة  القرRTIهو المراقبة  للتخطيط والدعم ( إلثراء عملية صنع  المتعمد  ار 
 التعليمي.

 
الصفي العام.  أدوات  التدخالت هو أنواع من التدريس تستهدف اإليفاء باحتياجات التعلم األكاديمية والسلوكية لدى الطالب.  تعد التدخالت إضافة إلى التدريس

م التدخل في كل مستوى من إطار  التعلم المضافة هذه مبحوثة جيًدا وقائمة على األدلة لتقديم استراتيجيات وتقنيات تدريسية محددة.  تزيد كثافة صور دع
MTSSوى األول . اإلطار مصمم ليكون مرًنا.  فمع تقدم الطالب، يمكنهم االنتقال إلى صور الدعم األقل كثافة في المستويات األقل أو العودة إلى المست

 وات التعلم في طبقات لتحسين تعلم الطالب.للتدريس األساسي.  تتوفر أنواع عديدة من األنشطة واالستراتيجيات التدريسية لتنظيم تقنيات وأد
 

 MTSS المكونات األساسية إلطار

 متعدد المستويات الوقايةالمكون الرئيسي: نظام 

المستوى الثالث: المستوى الثالث  

 التدخل المكثف -للوقاية 

المستوى الثاني: المستوى 

 التدخل  -الثاني للوقاية 

المستوى األول: المستوى األساسي 

التدريس/المناهج الدراسية  -للوقاية 

 األساسية 

 % من الطالب5% إلى 3

 % من الطالب15

 % من الطالب80

 الفحص  •

 مراقبة التقدم  •

اتخاذ القرارات بناًء على   •

 البيانات 

نظام الوقاية متعدد   •

 المستويات 

 البنى التحتية  •

 دعم التربية المتكاملة للطفل 

 التدريس المترابط 

القيادة  
 الفعالة 

مشاركة األسرة 
 والمجتمع 

بيئة التعلم  
 الداعمة 

اإلمكانيات  
 االحترافية 

التربية المتكاملة  
 للطفل 

 استعد للتعلم

 تحديد التدخالت 

 تنفيذ الخطة  تطبيق الخطة 

 فحص التقدم 

 تحديد االحتياجات 
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 MTSS-RTI:لمكونات األساسية إلطار  ا

 

 المستويات الثالث دعم التعلم المطابق الحتياجات الطالبيقدم نموذج التقديم ذو  .1
 .التدريس القائم على األدلة هو أساس خطة دروس المعلم داخل الصف الدراسي  .2
 .التدخالت القائمة على األدلة التي تزيد أو تقل من حيث الكثافة إذا أظهرت مراقبة التقدم الحاجة إلى إجراء تغيير  .3
متنوعة من بيانات التقييمات )االختبارات( المستمرة الطالب المحتاجين لصور الدعم لإليفاء بالتوقعات األكاديمية و/أو يحدد استخدام مجموعة  .4

 .السلوكية
 .يستند تقديم موارد تدخالت التعلم على بيانات اختبارات الطالب ومالحظات الصف الدراسي .5

 

 بناء"على النتائج األنية لرصد التقدم. يصممMTSS-RTI التدخل والسلوكي في الصفوف العمومية فإن إستمرا تقديم برنامج 
وذلك عبر المشاركة في التواجد في الصفوف الدراسية ألوالدهم وجعل انفسهم شريكا"فعاال"في    RTIبإمكان األهل المساعدة في برنامج التدخل  

 التدريسي الوالدهم وفق المرحلة الدراسية وذلك بالرجوع الى الصفحة اإللكترونية عملية التعليم والتعلم وبإمكان األهالي اإلطالع على المنهاج  

 www.GeorgiaStandards.org  وبإمكان األهل ايضا"اإلطالع على المناهج التعليمية والمشاركة فيها وطرح األسئلة والبقاء على تواصل دائم مع
 .  سة ومراقبة ما إذا كان برنامج التدخل يعمل بشكل يتماشى مع حاجات إبنهم /إبنتهم)مقتبس من وزارة التربية والتعليم في جورجياالمدر

 

  (PBIS)الدعم والتدخالت اإليجابية للسلوك

 
مدرسة إن التدخالت اإليجابية للسلوك مبنية على اساس بيانات مجّدولة ومثبتة للتخفيف من حوادث عدم اإلنضباط ورفع معدل األمن واألمان في ال

  وتوفر ساعات (PBIS) مدرسة في الواليات المتحدة تتبع الدعم والتدخل اإليجابي للسلوك  ٢٧،٠٠٠وتحسين الدعم األكاديمي المطلوب.أكثر من  
.المتابعة في إتمام التدخالت اإليجابية للسلوك مع التعليم األساسي ستعزز من زيادة اإلنتاجية في  تعليمية ال حصر لها عوضا"عن فقدان اإلنضباط

تستخدم منهجا"متعدد المستويات وذلك بإستخدام بيانات   (PBIS) التعليم والسالمةوتخفض من نسبة عدم اإلنضباط.المدارس التي تطبق برنامج
اإليجابية التحليل ومبادئ السلوك التأديبيلتطوير التدخالت على نطاق واسع ولتأمين مناخ تعليمي لجميع الطالب )مركز المساعدة التقنية للتدخالت  

OSEP 2009) 

 
دم نظام الدعم هذا لجميع الطالب تعليمات المهارات االجتماعية، واالنضباط ويق الطالب على مستوى المدرسة.   لجميعيتم توفير الدعم السلوكي  

ريب  اإليجابي واالستباقي، وتوقعات السلوك االجتماعي، واإلشراف والمراقبة النشطين، واالعتراف اإليجابي، والتأديب العادل والتصحيحي، وتد 
-Stansberryو  Neilsen Gattiمخاوفهم الرئيسية من المدرسة تتعلق بسالمة أطفالهم )وقد أفاد أولياء األمور أن   أولياء األمر وتعاونهم.

Brusnahan  وNelson ،2007.)   فالسلوكيات الصعبة في المدارس التي تتراوح من السلوكيات التخريبية في الفصل إلى العنف الجسدي هي
وبدالً من االعتماد على  ق هذا األمر المعلمين وأولياء األمور على حد سواء.ويقل مخاوف تتعلق بالسالمة وتمثل حواجًزا أمام التدريس والتعلم.

حفاظ  مجموعة مختلطة من الحلول قصيرة المدى للطالب وللمواقف الفردية، يجب على المدارس التركيز على إيجاد طرق استباقية لتحديد وتعليم وال 
فمساعدة المدارس  ما في ذلك الفصول الدراسية وحجرة الغداء والمراحيض والملعب.على سلوكيات الطالب المناسبة في جميع البيئات المدرسية ب

 (GaPBIS)وزارة التعليم في جورجيا،   . PBISعلى تصميم بيئات فعالة من شأنها زيادة التدريس والتعلم لجميع الطالب هي الهدف األساسي لنظام  
 

الرئيسية,مجموعة العشرة  العناصر  الرئيسية,توقعات واضحة وقوانين  (PBIS) تتضمن فريق    1إن  البيانات  -والمبادئ  إدخال  التعليم  سلوكيات 
 والتحاليل,الرأي والرأي األخر,عمليات غنضباط فعالة,إلتزام وتنفيذ الموظفين والفصول الدراسية والتقييم. 

 
 

 
 ( GaPBIS)وزارة التعليم في جورجيا،  

 
  

http://www.georgiastandards.org/
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 الممارسات التصالحية
 

تأثر مجتمع المدرسة بمخالفة أحد   DeKalb County School Districtتستخدم منطقة   أدوات مبتكرة تهدف لتحسين المناخ والثقافة عند 
والتي تسمى ممارسات تصحيحية.  حيث تهدف الممارسات    DeKalb County School Districtالطالب لقواعد مدونة سلوك الطالب لمنطقة  

 المجتمع وإدارة النزاع والتوتر من خالل إصالح الضرر وبناء العالقات بدالً من مجرد معاقبة الفاعل. اإلصالحية إلى تطوير 
 

 إن الممارسات التصالحية تساعد على:
 
 الحد من جريمة والعنف والبلطجة. 
 تقوية المجتمع المدني . 
 توفر القيادة الفعالة. 
 إعادة بناء العالقات  .
  ( 1إصالح الضرر )شكل. 

 

 
Information sourced via The American Federation of Teachers. 

http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 

 

كان  تعزز الممارسات التصالحية الحوار بين الذين تعرضو لألذى وأولئك الذين تسببوا في األذى وهذا يعطي فرصة للضحية والجاني لمناقشة كيف  
ر اثر الضرر الذي حدث والتفكير بما يجب عمله إلصالح هذا الضرر وترميم العالقة.وهي أداة حساسة للضحية إذ تشجع الضحايا على القيام بدو

المسروقة,القيام   األشياء  ,بإلعتذار,إعادة  الضرر  وإصالح  افعاله  مسؤولية  تحمل  على  المعتدي  تشجع  لإلنتهاكووبالتالي  للتصدي  بخدمات  فعال 
 إجتماعية او التعويض.وهذا يعتبر من المسائل التي تؤدي الى اكبر قدر من الرضا بين الضحية والمعتدي.

 
خالل الجلسات التصالحية يرحب بحضور كل من األهل األصدقاء او اي شخص من محيط كال الطرفين الضحية والمعتدي إلجتماع مكتوب ومنظم  

ويقرأ السيناريو المكتوب ونبقي على اإلجتماع بشكل موجه ولكن دون التدخل في النتائج  لمعالجة المخالفات والعواقب والتعويض.ينظم اإلجتماع  
   ئية لهذا اإلجتماع التصالحي.الغاية من اإلجتماع هو توصل كال الطرفين الى إتفاق مقبول يعالج الضرر الناجم والتعويضات الالزمة.النها

 
 
  . International Institute for Restorative Practices.s.phppractice-restorative-is-http://www.iirp.edu/whatWachtel, Ted. 

2012يوليو  11تم االسترداد بتاريخ 

http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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 والتبعات المترتبة على اإلنتهاكات اإلستراتيجيات السلوكية,الخيارات التأديبية 
 

ويجب أن يعزز   مواطًنا مسؤواًل في مجتمع المدرسة.تم تصميم التأديب التدريجي لتصحيح سوء سلوك الطالب، وهو يشجع الطالب على أن يكون  
وتتم إدارة   التأديب التدريجي السلوك اإليجابي للطالب إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وعادلة للسلوك غير المقبول؛ وأن يذكر ما هو غير مقبول. 

ة المدرسية، وعمر الطالب ومستوى الصف، وتاريخ التأديب اإلجراءات التأديبية بما يتناسب مع خطورة السلوك غير المقبول، وتأثيره على البيئ
وسيتم اتباع جميع اإلجراءات القانونية الواجبة التي ينص عليها القانون الفيدرالي وقانون الوالية خالل  السابق للطالب، وعوامل أخرى ذات صلة.

 عملية التأديب التدريجي. 
 

راحات مالءمة لدعم العملية ولمساعدة الطالب على حل المشاكل,وهذه اإلقتراحات تتضمن إن عملية اإلنضباط في المدرسة يجب ان تتضمن إقت
الحصر, ال  المتال  سبيل  في    على  أإلجتماعية  الشوؤن  اإلجتماعي,مشاركة  الباحث  مع  اإليجابي,التشاور  السلوك  ودعم  الطالب  دعم  فريق 

,و أكاديمية  اليومي,خطط  ,الحضور  السلوك,  ضابط  التدخل.المدرسة,تقارير  وبرامج  األصدقاء  بين  ساطة  ما  تتراوح  من    ٧الجرائم  مستويات 
 السلوكيات الممنوعة,كل جريمة تتطلب مستوى عقاب يتناسب مع الجرم المرتكب تتراوح بين الطرد الطوبل األمد او الطرد النهائي. 

 
ات تطبق إجراء  متبوع بجدول كما يلي مبين العواقب الدنيا والقصوى لكل إنتهاك.تطور الشخصية   ,الحقوق والواجبات–لقانون السلوك  كل إنتهاك  

وباإلضافة إلى التأديب، فقد يتم اإلبالغ عن السلوكيات إلى هيئة إنفاذ القانون وفًقا لتقدير الدائرة التعليمية وحسبما يطالب   التعليم اإلستثنائي للطالب.
قد تؤدي المخالفات الكبيرة والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر    5-7-19و  1184-2-20 الفقرة   .O.C.G.A به القانون بما في ذلك قانون

 16.-8-4-160.مخالفات المخدرات واألسلحة إلى إدراج المدراس كمدرسة غير آمنة وفًقا لنصوص قاعدة مجلس الوالية رقم  
 

 

 1مرتبة 

تستخدم لسوء سلوك الطالب القاصرة .على المدرس ان يحتفظ بسجل مكتوب لإلنتهاكات التي يقوم    اإلستراتيجيات المختارة من قبل المدرس
إذا تكررت اإلنتهاكات من المستوى األول وكان له تاثير على الجو التعليمي ,يمكن ان المتبعة لتحسين السلوك.  اإلستراتيجياتبها الطالب و

سيتم توفير اإلستراتيجيات الالزمة إختارها المدرس فيما سبق.  تطبيق اإلستراتيجية التي  عد ان يتمباعلى    مرتبةترفع درجة التأديب الى  
  14-15.ص 1فئة  (RTIMTSS-)والتدخالت اإليجابية والدعم من خالل اإلستجابة لعملية التدخل

 أمثلة على السلوكيات التي قد تؤثر على الطالب فقط
 التكلم بصوت مرتفع في الصف  ▪
 غير مالئمةإصدار اصوات  ▪
 مضغ العلكة  ▪
 النقر بالقلم ▪
 الكتابة على اليد او الجسد  ▪
 اللعب بالعاب في الصف   ▪
 الكتابة على المقعد  ▪
 عدم اإللتزام بالجلوس على المقعد   ▪
 محادثات جانبية   ▪
 سلوكيات غير مقبولة  ▪
 الرسم بدل العمل بالوظائف   ▪
 التأخر على الصف   ▪
 إنتقاد المدرس   ▪
 التثاؤب   ▪
 المدرسة إرتداء قبعة في  ▪
 التصرف بشكل غير الئق مثل تحريك العيون,إشارات او الكز على األسنان ▪
 تناول الطعام في الصف  ▪

 
الى الطالب وأخرين حسب الحاجة ,بناء عالقة تدعم التطور األكاديمي,   قرارات  بشأن  إستراتيجيات ضبط السلوك: اإلجتماع والتحدث  

واإلعالم   -طلوب ,التواصل عبر النظر المباشر ,مراقبة عالية الدرجة ,التحذير اللفظيالتوقعات ,مراجعة ما يجري في الصف وما هو م
  ".المسبق عن ماهو متوقع مسبقا

 
,التشجيع على  األهل  ,إعالم  الجلوس  اإلمتيازات,تغيير مكان  الصف,فقدان  بعيدا"عن  الصف,العزل  العزل في  التأديب تتضمن:  خيارات 

الطالب ذوي اإلحتياجات   تيجيات,إعادة توجيه السلوك .يجب تطبيق إجراءات التعليم اإلستثنائي للطالب.السلوك المالئم ,تصعيد اإلسترا
 (.87-91الى ص )الرجاء الرجوع   504و  IEPالخاصة
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 2مرتبة 

الفصل و/أو العمل وتؤثر على التدريس في    1تشمل المخالفات التي تكون أكثر خطورة بطبيعتها من المستوى    2إن انتهاكات المستوى  
وتشمل هذه االنتهاكات سوء السلوك البسيط وسوء السلوك الموجه ضد   المنتظم لبيئة التعلم أو النقل المدرسي أو ألي نشاط ترعاه المدرسة.

والتدخالت   وسيتم توفير وتوثيق االستراتيجيات الالزمة األشخاص أو الممتلكات ولكنه ال يعرض صحة اآلخرين وسالمتهم ورفاهيتهم للخطر.
إلى دعم تدخل  2وقد تؤدي بعض انتهاكات المستوى  .1السلوكية اإليجابية ودعمها التدخالت خالل االستجابة لعملية التدخل في المستوى 

ويجوز رفع انتهاكات معينة  (.15-14في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب أو اآلخرين )الصفحتان    3أو المستوى    2المستوى  
أو أعلى بناًء على خطورة أو سياق سوء السلوك إذا كان هذا السلوك يهدد صحة اآلخرين أو   3إلى انتهاكات المستوى    2ستوى  من الم

 سالمتهم أو رفاهيتهم.
  يؤثر على التعليم واألخرين  امثلة عن السلوك الذي 

 اللمس  ▪
 إشارات غيرالئقة  ▪
 الوقوف على المفروشات  ▪
 التكلم المستمر  ▪
 المقعد وإزعاج اإلخرين القيام من  ▪
 عدم الجلوس بأدب ▪
 عدم إتباع التعليمات  ▪
  I-pods هاتفإستخدام اجهزة الكترونية غير مرخصة مثل ال ▪
 الركض او ترك الصف بدون إذن  ▪
 رمي األشياء ▪
 عدم إحترام األخرين عند التحدث   ▪
 التحدث بطريقة غير محترمة  ▪
 الصريخ في وجه المدرس   ▪
 اء او المفروشاتالتصرف بعصبية مثل ركل األشي ▪
 سوء السلوك على متن الباص  ▪
 القمار  ▪

 
وجها"لوجه   العنف,التحدث  إجراءات  التوقعات,مراجعة  عن  األكاديمي,التحدث  التقدم  لدعم  عالقات  السلوك:بناء  لضبط  اإلستراتيجيات 

المرحلة التعليمية او/الموجه/او المختص  مراقبة عالية المستوى,تحذير لفظي,الإلعالم المسبق عن التوقعات.التوجيه التشاورمع فريق  
النفسي/ طرح أفكار متفرقة لضبط السلوك/الممارسات التصالحية /التعليم المسبق للسلوكيات,تأمين مكان أمن للطالب من أجل المعالجة  

 إلعادة ضبط النفس.
 

ا المقعد,إخبار  لإلمتيازات,تغيير  الصف,فقد  خارج  الغرفة,عزل  في  التأديب:عزل  اإليجابي,تصعييد  خيارات  السلوك  ألهل,تشجيع 
المرحلة  فريق  بمساعدة  المشاكل  عادلة,حل  المدرسة,مصالحات  داخل  لإلنضباط,طرد  عقد  السلوك,توقيع  توجيه  اإلستراتيجيات,إعادة 

جي أخر.يجب التعليمية.تستخدم اإلستراتيجيات التصحيحية لضبط سلوكيات إضافية مع مشاركة التلميذ)الطالب(األهل,المدرس,ودعم خار
 (87-91( الرجوع الى الصفحة )504(و)IEPان تطبق إجراءات التعليم اإلستثنائي.اما طالب)



 

19 

 3مرتبة 

وتؤثر على العمل المنتظم لبيئة التعلم أو النقل    2تشمل المخالفات التي تكون أكثر خطورة بطبيعتها من المستوى    3إن انتهاكات المستوى  
الذي   النشاط  أو  المدرسة.المدرسي  السلوك  ترعاه  التصرف وسوء  أو سوء  المرتبطة  أو غير  المتكررة  األفعال  االنتهاكات  هذه  وتشمل 

التعلم أو يعرض صحة اآلخرين أو سالمتهم أو رفاهيتهم للخطر. وسيتم توفير وتوثيق   الموجهة ضد األشخاص أو الممتلكات وقد يعيق 
ويجوز بعض   .1في المستوى    MTSS-RTIيجابية ودعمها التدخالت من خالل عملية  االستراتيجيات الالزمة والتدخالت السلوكية اإل

وباإلضافة إلى  وتوثيقه بدقة.  1بشرط أن يتم استكمال دعم المستوى    MTSS-RTIمن إطار عمل    2إلى المستوى    3جرائم المستوى  
تدخل في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب  لدعم ال 3أو المستوى  2إلى المستوى  3ذلك، يجوز رفع جرائم معينة من المستوى 

أيام أو أكثر من    5حاالت إيقاف عن الحضور خارج المدرسة أو تراكم    4-2وإذا تراكم لدى الطالب   (.15-14أو اآلخرين )الصفحتان  
 5وإذا قام الطالب بتجميع   وتنفيذها وتوثيقها بدقة.  2أيام إيقاف عن الحضور إلى المدرسة، فسيجب إنشاء خطة دعم سلوك من المستوى  

إلى المستوى   3كما يجوز رفع انتهاكات معينة من المستوى   وتنفيذها وتوثيقها بدقة.  3حاالت إيقاف أو أكثر، فسيجب إنشاء خطة المستوى  
 السالمة أو الممتلكات.أو أعلى بناًء على شدة سوء السلوك أو سياقه إذا كان يعطل بشكل خطير بيئة المدرسة، أو يمثل تهديدات للصحة أو    4

 بعض األمثلة التي تؤثر على البيئة المنظمة
 تأخذ من وقت المدرس المحدد او من الوقت التعليمي للطالب 2او1اي مرتبة  ▪
 الرد على الكبار  ▪
 رمي األشياء في الصف على األخرين ▪
 الكذب ▪
 الغش  ▪
 تزوير  ▪
 التعارك  ▪
 التحدث بلغة غير الئقة  ▪
 التدافش/الدفع ▪
 المدرسة إزعاج  ▪
 التسلط,مضايقة,المعاكسات.  ▪
 عدم اإلحترام للزمالء او البالغين ▪
 ترك الصف بدون إذن  ▪
 التسلق على الشبابيك ▪
 العبث بممتلكات المدرسة  ▪
 باد -إستخدام أجهزة الكترونية غير مرخصة مثل الهاتف و اي ▪
 مخالفات خارج الدوام المدرسي او بعيدا"عن المدرسة ▪
 افعال غير أمنة ▪

 
ات لضبط السلوك:توقيع عقد السلوك المطلوب,حجز بالمدرسة,تخل وساطة,توجيه,رسالة الى األهل,إحالة,ممارسا إستراتيجي

 تصالحية,تظليل,إساءةإستخدام العقاقير,العنف التعليمي.
 

أيام مع توجيهات إرشادية.تستخدم اإلجراءات لطالب التعليم اإلستثنائي,اما طالب   1-3خيارات التأديب قد تتضمن:طرد داخل المدرسة 
 . 87-91(الرجوع للصفحة 504و) IEPذوي اإلحتياجات الخاصة 

 4مرتبة 

انتهاكات المستوى   على سبيل المثال ال الحصر، سوء السلوك المخالفات، وهي أفعال خطيرة لسوء السلوك تشمل،    4تشمل 
المتكرر المتشابه في طبيعته، والسلوك الذي يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في البيئة المدرسية، والسلوك الذي يمثل تهديدات  

وسيتم توفير وتوثيق التدخالت الالزمة والتدخالت السلوكية اإليجابية ودعمها من خالل عملية  للصحة أو السالمة أو الممتلكات.
MTSS-RTI.   من إطار عمل  3أو المستوى    2إلى المستوى    4ويجوز رفع جرائم معينة من المستوى  MTSS-RTI 

المستوى   يتم استكمال دعم  أن  بدقة.  1بشرط  ذلك، يجوز رفع ج  وتوثيقه  إلى  المستوى  وباإلضافة  إلى    4رائم معينة من 
وإذا  (.15-14لدعم التدخل في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب أو اآلخرين )الصفحتان    3أو المستوى    2المستوى  

أيام أو أكثر من أيام إيقاف عن الحضور إلى    5حاالت إيقاف عن الحضور خارج المدرسة أو تراكم    4-2تراكم لدى الطالب  
حاالت إيقاف أو    5وإذا قام الطالب بتجميع   وتنفيذها وتوثيقها بدقة.  2جب إنشاء خطة دعم سلوك من المستوى  المدرسة، فسي

ويجوز رفع انتهاكات معينة من المستوى   .(15-14)الصفحتان  وتنفيذها وتوثيقها بدقة    3أكثر، فسيجب إنشاء خطة المستوى  
 وك أو سياقه. أو أعلى بناًء على خطورة سوء السل 5إلى المستوى  4

 على البيئة المنظمة تؤثر بعض األمثلة التي
 يأخذ من وقت المدرس المخصص ويأخذ من الطالب الفترة التعليمية 3و2و1اي سلوك من المرتبة  ▪

 الرد على الكبار  ▪
 رمي األشياء في الصف على األخرين ▪
 الكذب  ▪
 الغش  ▪
 تزوير ▪
 التعارك ▪
 التحدث بلغة غير الئقة  ▪
 التدافش/الدفع  ▪
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 إزعاج المدرسة ▪
 التسلط,مضايقة,المعاكسات.  ▪
 عدم اإلحترام للزمالء او البالغين ▪
 ترك الصف بدون إذن  ▪
 التسلق على الشبابيك ▪
 العبث بممتلكات المدرسة  ▪
 باد  - إستخدام أجهزة الكترونية غير مرخصة مثل الهاتف و اي ▪
 مخالفات خارج الدوام المدرسي او بعيدا"عن المدرسة ▪
 غير أمنة  افعال ▪

 

أيام يجب تطبيق إجراءات التعليم اإلستثنائي   5-1تتضمن الخيارات التأديبية: توقيع عقد السلوك المطلوب.العواقب:طرد خارج المدرسة 
 87-91الرجوع الى ص  504( وIEPللطالب,ام طالب )

 5مرتبة 

لسوء السلوك تشمل، على سبيل المثال ال الحصر،  المخالفات التي تكون عبارة عن أفعال خطيرة    5تشمل انتهاكات المستوى  
سوء السلوك المتكرر المتشابه في طبيعته، والسلوك الذي يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في البيئة المدرسية، والسلوك الذي يمثل  

ُوجد الطالب مخالًفا   وسيتم إلحاق الطالب بعقد اختبار إلزامي قد يؤدي إلى الطرد إذا تهديدات للصحة أو السالمة أو الممتلكات. 
ويجوز   .MTSS-RTIوسيتم توفير وتوثيق التدخالت الالزمة والتدخالت السلوكية اإليجابية ودعمها من خالل عملية   للعقد.

بشرط أن يتم استكمال دعم    MTSS-RTIمن إطار عمل    3أو المستوى    2إلى المستوى    5رفع جرائم معينة من المستوى  
لدعم   3أو المستوى    2إلى المستوى    5وباإلضافة إلى ذلك، يجوز رفع جرائم معينة من المستوى   وتوثيقه بدقة.   1المستوى  

حاالت    4-2وإذا تراكم لدى الطالب   (.15-14التدخل في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة الطالب أو اآلخرين )الصفحتان  
أيام أو أكثر من أيام إيقاف عن الحضور إلى المدرسة، فسيجب إنشاء خطة دعم    5خارج المدرسة أو تراكم    إيقاف عن الحضور
  3حاالت إيقاف أو أكثر، فسيجب إنشاء خطة المستوى    5وإذا قام الطالب بتجميع   وتنفيذها وتوثيقها بدقة.   2سلوك من المستوى  

أو أعلى بناًء على    6إلى المستوى    5رفع انتهاكات معينة من المستوى  ويجوز   . (15-14)الصفحتان  وتنفيذها وتوثيقها بدقة  
 خطورة سوء السلوك أو سياقه. 

 بعض األمثلةعن السلوك المؤذي والغير قانوني  
 الفعل الذي يحدث ضرر  ▪
  العنف المقصود/ غير المقصود ضد موظفي المدرسة ▪
 السرقة  ▪
 التعارك)معارك بسيطة( ▪
 معركة  ▪
 مخدرات  ▪
 اسلحة ▪
 المدرسة إزعاج  ▪
 العض ▪
 التسلط/التحرش/المعاكسات  ▪
 رمي المفروشات او اشياء أخرى ▪
 السرقة  ▪
 التهديد بألذى لشخص او ممتلكات  ▪
 التحرش الجنسي  ▪
 السلوك الجنسي ▪
 الكحول ▪

 
  GRIPيجب أن تشمل الخيارات التأديبية ما يلي: المراجعة المدرسية لإلستراتيجيات والتدخالت المطبقة السابقة؛ المشاركة في برنامج 

 )التطور المسؤول لرفع اإلمكانات(.
 

أيام مع توقبع عقد الوضع تحت المراقبة.يجب ان تطبق إجراءات التعليم اإلستثنائي للطالب ام طالب ذوي  6-10العواقب:طرد لمدة 
 87-91الرجوع الى ص   504و IEPاإلحتياجات الخاصة 

 6المرتبة 

يتم إخراج الطالب من الفصل وسيخضع إليقاف إلزامي مدته  المخالفات ذات الطبيعة الجسيمة والمشددة بحيث    6تتضمن انتهاكات المستوى  
قد ينتج عنها عواقب إضافية، لتشمل، على سبيل المثال ال الحصر، اإليقاف   أيام يخضع له الطالب وجلسة استماع قانونية في المقاطعة  10

قد تقوم إدارة  اإلضافي أو اإليقاف داخل المدرسة أو وضع القيود االجتماعية أو أداء خدمة مجتمعية وتعيينه لبرنامج محدد أو مدرسة بديلة.
رى المعنية بإنفاذ القانون أو غيرها من الوكاالت بالتحقيق في انتهاكات السالمة العامة واألخصائي االجتماعي والوكاالت الخارجية األخ

وقد تؤدي تحقيقات إنفاذ القانون المستقلة إلى بدء إجراءات جنائية أو إجراءات خاصة باألحداث من قِبل هذه الوكاالت الخارجية   6المستوى  
أو أعلى بناًء على خطورة سوء السلوك   7إلى المستوى    6من المستوى    ويجوز رفع انتهاكات معينة .6ضد الطالب المتهم بانتهاك المستوى  

 عند عودة الطالب من اإليقاف.  MTSS-RTIمن خالل إطار عمل    3بدعم تدخل المستوى    6ويجب التصدي لمخالفات المستوى   أو سياقه.
 . (15-14)الصفحتان  تنفيذ الخطة وتوثيقها بدقة  كما يجب بعد ذلك   .3وفي اجتماع إعادة القيد، يجب إنشاء خطة تدخل سلوك من المستوى  

 بعض األمثلةعن السلوك المؤذي والغير قانوني  
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 الفعل الذي يحدث ضرر  ▪
  العنف المقصود/وغير المقصود ضد موظفي المدرسة ▪
 السرقة  ▪
 التعارك)معارك بسيطة( ▪
 معركة  ▪
 مخدرات  ▪
 اسلحة ▪
 إزعاج المدرسة  ▪
 العض ▪
 التسلط/التحرش/المعاكسات  ▪
 رمي المفروشات او اشياء أخرى ▪
 السرقة  ▪
 التهديد بألذى لشخص او ممتلكات  ▪
 التحرش الجنسي  ▪
 السلوك الجنسي ▪
 الكحول ▪

 
 الرجوع الى ص  504و  IEPالعواقب:طرد طوبل األمد.يجب تطبيق إجراءات التعليم اإلستثنائي.طالب ذوي اإلحتياجات الخاصة 

91-87. 

  7المرتبة 

أيام    10المخالفات ذات الطبيعة الجسيمة والمشددة بحيث يتم إخراج الطالب من الفصل وسيخضع إليقاف إلزامي مدته    7تتضمن انتهاكات المستوى  
اإليقاف اإلضافي أو   يخضع له الطالب وجلسة استماع قانونية في المقاطعة قد ينتج عنها عواقب إضافية، لتشمل، على سبيل المثال ال الحصر، الطرد أو

 لدراسي الحالي.اإليقاف داخل المدرسة أو وضع القيود االجتماعية أو أداء خدمة مجتمعية وتعيينه لبرنامج محدد أو مدرسة بديلة واالستمرار بعد الفصل ا
أن تقوم إدارة السالمة العامة واألخصائي   ويجوز ويجوز استبعاد الطالب من جميع وحدات المنطقة لفترة زمنية محددة من خالل الطرد الدائم إن أمكن.

، وقد تؤدي تحقيقات إنفاذ القانون 7االجتماعي والوكاالت الخارجية األخرى المعنية بإنفاذ القانون أو غيرها من الوكاالت بالتحقيق في انتهاكات المستوى  
ويجب التصدي  .7االت الخارجية ضد الطالب المتهم بانتهاك المستوى  المستقلة إلى بدء إجراءات جنائية أو إجراءات خاصة باألحداث من قِبل هذه الوك

وفي اجتماع إعادة القيد، يجب إنشاء   عند عودة الطالب من اإليقاف.  MTSS-RTIمن خالل إطار عمل    3بدعم تدخل المستوى    7لمخالفات المستوى  
 . (15- 14)الصفحتان كما يجب بعد ذلك تنفيذ الخطة وتوثيقها بدقة  .3خطة تدخل سلوك من المستوى 

 بعض األمثلةعن السلوك المؤذي والغير قانوني  
 الفعل الذي يحدث ضرر  ▪
  العنف المقصود/وغير المقصود ضد موظفي المدرسة ▪
 السرقة  ▪
 التعارك)معارك بسيطة( ▪
 معركة  ▪
 مخدرات  ▪
 اسلحة ▪
 إزعاج المدرسة  ▪
 العض ▪
 التسلط/التحرش/المعاكسات  ▪
 رمي المفروشات او اشياء أخرى ▪
 السرقة  ▪
 التهديد بألذى لشخص او ممتلكات  ▪
 التحرش الجنسي  ▪
 السلوك الجنسي ▪
 الكحول ▪

 
 87-91الرجوع الى ص  504و IEPيجب تطبيق إجراءات التعليم اإلستثنائي.طالب ذوي اإلحتياجات الخاصة طرد نهائي .العواقب:
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 الجهة المعنية التقرير  مرتبة العواقب  المصفوفة اإلبتدائية

 باإلتصال 

   7 6 5 4 3 2 1 جريمة / إنتهاك

 التبغ/منتجات التبغ األخرى1 
     

    

 يةااللكترونأجهزة اإلتصال 2 
     

    

 3a األسلحة   
     

 SRO تقرير الشرطة

 3b األسلحة 
     

   SRO 

 4aالعنف البدني المتعمد بدون 

 4b  العنف البدني المتعمد مع أذى 

 اإلتصال بشوؤن الطلبة لتقديم التقرير 

  
     

  / SROشوؤن الطلبة تقرير بالحادث 

     
  

 SRO  /شوؤن الطلبة تقرير بالحادث 

5a بيع /توزيع  أستخدام / / نوايا 

 5b/ تحت تأثير المخدر جريمة  أستخدام / حيازة
 1درجة

 5b/ إستخدام / تحت تأثير المخدر جريمة درجة   حيازة
 والجرائم المتتالية 2

5c   حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات جريمة
 1درجة 

 5c وجرائم  حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات
 2متتالية درجة 

  
   

 SRO تقرير الشرطة  

  
   

 تقرير الشرطة  

GRIP 

SRO 

     
  

 SRO تقرير الشرطة

  
   

 تقرير الشرطة  

GRIP 

SRO 

    
 

 SRO الشرطةتقرير   

 6aتخريب / / تلف / المحاوالت الفعلية للتخريب 
 الحرق العمدللمدرسة او الملكيات الخاصة والعامة

 
    

 SRO تقرير الحادث  

 6bالسطو / التهديد  / المحاولة / المحاوالت الفعلية / 
 حيازة الممتلكات المسروقة /  اإلبتزاز

 
    

 SRO تقرير الحادث  

 6cالكتب المدرسية والمواد اإلعالمية 
 الكومبيوتروستخدامها

 
    

 بما يتناسب مع SRO  تقرير الحادث  

 7a اإلعتداء  
    

  GRIP  

7b معارك بسيطة /القتال /ضرب  
    

  GRIP  

 7c معارك   
   

 تقرير الحادث  

GRIP 

 

 7dتفاقم اإلعتداء    
    

 الحادثتقرير 

GRIP 

SRO 

 7eاالعتداء الشديد      
  

 اإلبالغ بالحادثة

GRIP 

 / ضابط أمن المدرسة
 عالقات الطالب

 7f معارك مفتعلة  
    

  GRIP  

7g  بلطجة / تسلط / تحرش 
     

تقرير    
 /GRIPالبلطجة

 

 8a  وقاحة / سلوك غيرمحترم 
     

    

 8b  التعليمات رفض اتباع 
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الجهة المعنية  التقرير مرتبة العواقب المصفوفة اإلبتدائية 
 باإلتصال 

   7 6 5 4 3 2 1 جريمة / إنتهاك
إتباع بروتوكول الحضور ص   الغياب الغير مبرر/ االتأخير المتكرر 9 

يطرد الطالب من   ال 43
المدرسة بسبب الغياب 

 المتكرر

توقيع عقد الحضور 
الدائم ,يحول  

الطالب الى الشوؤن 
افجتماعية ,يحول 

 الى محكمة األحداث
او مكتب كاتب  

  DFACSالعدل 

اإلتصال بالشوؤن 
اإلجتماعية للحصول 

 على اإلرشادات

 الهروب من الصف والنشاطات10 
     

الشوؤن باإلتصال    
ة للحصول اإلجتماعي

 على اإلرشادات

  إحداث إزعاج في الصف11 
    

    

 الترهيب / التهديدات /  الصور العامة لالضطرابات12 
 األنشطة ذات الصلة بالعصابات داخل المدرسة /

  
   

ضابط أمن المدرسة   اإلبالغ بالحادثة  
 حسب االقتضاء 

 األلفاظ النابية / الفاحشة   13
     

    

  عدم إتباع النظام المفروض  14
    

    

إتباع بروتوكول الحضور ص   التأخير المتكرر  15
يطرد الطالب من   ال 43

المدرسة بسبب الغياب 
 المتكرر

توقيع عقد الحضور 
الدائم ,يحول  

الطالب الى الشوؤن 
افجتماعية ,يحول 

األحداث الى محكمة 
او مكتب كاتب  

  DFACSالعدل 

اإلتصال بالشوؤن 
اإلجتماعية للحصول 

 على اإلرشادات

 سوء السلوك على متن الباص   16
     

    

سلوك خارج المدرسة / خارج ساعات الدوام  يجب   17
 اإلتصال مع شوؤن الطالب للتبليغ

   
  

 شوؤن الطالب    

  القمار 18
    

    

          تكرار الجرم / اإلنتهاك 19 

 19a تكرار الجرم / سوء التصرف الدائم   
   

  إحالة الى المصدر  

 19b العامة  المحلية /إنتهاك للمدارس    
     

  توقيع عقد المراقبة

          إنتهاك قانون السير   المواقف /20 

 التسلل / المداخل والمخارج التسكع / 21
     

    

 تزويد معلومات خاطئة  22 
     

    

االعتداء  / التحرش الجنسي / التجاوز الجنسي العام23 
 الجنسي

  
   

  / ضابط أمن المدرسة   
لالستعالم، اتصل 

 باألخصائي االجتماعي
 عالقات الطالب /

 إنتهاك للهوية الشخصية  24
   

      

إتباع بروتوكول اللباس  إنتهاك للباس المطلوب  25
  48.ص

  

     أفعال غير أمنة   26
   

 شوؤن الطلبة   
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الجهة المعنية  التقرير مرتبة العواقب المتوسطة/الثانوية المصفوفة 
 باإلتصال 

   7 6 5 4 3 2 1 جريمة / إنتهاك

 التبغ ومنتجات التبغ األخرى 1 
     

    

 وسائل التواصل اإللكترونية2 
     

    

 3a األسلحة      
  

 SRO تقرير الشرطة

 3b األسلحة 
      

  SRO 

 4aالعنف البدني المتعمد بدون اذى 

 4b التصال بشوؤن العنف البدني المتعمد مع أذى
 الطلبة لتقديم التقرير 

     
  

 SROالشوؤن الطالبية الحادث تقرير 
/  

     
  

 SROالشوؤن الطالبية تقرير الحادث
/  

5a  نوايا/ أستخدام /بيع /توزيع 

 5b 1المخدر جريمة درجةحيازة /أستخدام /تحت تأثير 

 5b  حيازة /إستخدام / تحت تأثير المخدر جريمة درجة
 والجرائم المتتالية 2

5c   حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات جريمة
  1درجة 

5c  حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات وجرائم
 2متتالية درجة 

     
  

 SRO تقرير الشرطة

   
  

 تقرير الشرطة  
GRIP 

SRO 

     
  

   
  

 SRO تقرير الشرطة  

    
 

 تقرير الشرطة  
GRIP 

SRO 

 6aتخريب / / تلف / المحاوالت الفعلية للتخريب 
 الحرق العمدللمدرسة او الملكيات الخاصة والعامة

 
      

 SRO تقرير الحادث

 6bالسطو / التهديد  / المحاولة / المحاوالت الفعلية / 
 حيازة الممتلكات المسروقة /  اإلبتزاز

 
      

 SRO تقرير الحادث

 6c  الكتب المدرسية والمواد اإلعالمية
 ,الكومبيوتروستخدامها

 
      

 بما يتناسبSRO  تقرير الحادث

 7aاإلعتداء-   
      

  

7b معارك بسيطة /القتال /ضرب  
      

  

 7c معارك     
   

  تقرير الحادث

 7dتفاقم اإلعتداء      
   

SRO 

 7eاالعتداء الشديد      
  

ضابط أمن   اإلبالغ بالحادثة

 المدرسة/عالقات الطالب 

 7f معارك مفتعلة      
  

  

7g  بلطجة / تسلط / تحرش  
      

  تقرير البلطجة 

 8a  وقاحة / سلوك غيرمحترم 
     

    

 8bرفض اتباع التعليمات          
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 الجهة المعنية  التقرير  مرتبة  العواقب  المصفوفة المتوسطة / الثانوية
 باإلتصال 

   7 6 5 4 3 2 1 جريمة/إنتهاك
إتباع بروتوكول الحضور ص   االتأخير المتكرر  / الغياب الغير مبرر9 

يطرد الطالب من المدرسة   ال 43
 بسبب الغياب المتكرر 

توقيع عقد الحضور  
الدائم ,يحول الطالب 

الى الشوؤن  
افجتماعية ,يحول 

الى محكمة األحداث 
او مكتب كاتب 

 DFACS العدل

اإلتصال بالشوؤن 
اإلجتماعية للحصول على 

 اإلرشادات

 والنشاطاتالهروب من الصف 10 
     

اإلتصال بالشوؤن    
اإلجتماعية للحصول على 

 اإلرشادات

  إحداث إزعاج في الصف 11 
      

  

 / الترهيب / التهديدات /  الصور العامة لالضطرابات 12
 األنشطة ذات الصلة بالعصابات داخل المدرسة

  
     

ضابط أمن المدرسة حسب  اإلبالغ بالحادثة 

 االقتضاء 

  األلفاظ النابية / الفاحشة  13
      

  

  عدم إتباع النظام المفروض  14
      

  

إتباع بروتوكول الحضور ص   التأخير المتكرر  15
يطرد الطالب من المدرسة   ال 43

 بسبب الغياب المتكرر 

توقيع عقد الحضور  
الدائم ,يحول الطالب 

الى الشوؤن  
افجتماعية ,يحول 

الى محكمة األحداث 
او مكتب كاتب 

  DFACSالعدل

اإلتصال بالشوؤن 
اإلجتماعية للحصول على 

 اإلرشادات

 سوء السلوك على متن الباص  16
       

 شوؤن الطالب 

سلوك خارج المدرسة / خارج ساعات الدوام  يجب  17
 اإلتصال مع شوؤن الطالب للتبليغ

    
   

  

  القمار  18
      

  

 19a تكرار الجرم / سوء التصرف الدائم   
     

  توقيع عقد المراقبة

 19b/ العامة  إنتهاك للمدارس المحلية   
      

  

  إنتهاك قانون السير   المواقف /20 
      

  

  التسلل / المداخل والمخارج  التسكع / 21
      

  

  تزويد معلومات خاطئة 22 
      

  

االعتداء   / التحرش الجنسي / التجاوز الجنسي العام23 
 الجنسي

     

 / ضابط أمن المدرسة   
لالستعالم، اتصل 

 / االجتماعيباألخصائي 
 عالقات الطالب 

          إنتهاك للهوية الشخصية  24

   48.إتباع بروتوكول اللباس ص  إنتهاك للباس المطلوب   25

 شوؤن الطلبة          أفعال غير أمنة   26
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 ا الجرائم وعواقبه 
وذلك إبتداًء من روضة األطفال   إقافه عن الدراسةأنظمة الدعم متعددة التدرج يجب إستخدامها قبل القيام بفصل الطالب أو  

وحتى الصف الثالث وذلك لمدة خمسة أيام متتالية أو تراكمية أو أكثر. يجب  تطبيق إجراءات إستثنائية بالتعليم على الطالب 
ر التعليمي  ادفي حال  تعرض باقي الطالب أو الكما عدا في حاالت حيازة السالح والمخدرات أو أي أداة خطيرة. وكذلك  

 . (O.C.G.A. § 20-2-740)للخطر على يد الطالب
 

 التبغ و منتجاته االخرى  .1
 

ال يجوز للطالب حيازة أو استخدام أي منتجات تبغ )سجائر، سيجار، تبغ مضغ، نشوق وما شابه(، والتي تشمل السجائر اإللكترونية أو 
الكانابيديول أو المنتجات المماثلة في مرافق المدرسة أو في الحافلة المدرسية أو في أي حدث  أقالم/أجهزة التبخير اإللكترونية أو زيت  

ال يجوز ألي طالب أو موظف أو زائر بالمدرسة استخدام أي منتج من منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية  مدرسي خارج المدرسة.
لة في أي وقت في أي ممتلكات مملوكة/مستأجرة في المنطقة التعليمية أو في أو أقالم/أجهزة التبخير اإللكترونية أو أي منتجات مماث

ساعة في اليوم، طوال أيام األسبوع   24أي حدث مدرسي، بما في ذلك خالل ساعات خارج وقت المدرسة، وأيام التدريس االفتراضي،  
المجلس   التبخير  (.JCDAA)سياسة  أقالم/أجهزة  استخدام  فإن  سبق،  ما  على  للتدخين   وعالوة  اإللكترونية  والسجائر  اإللكترونية 

 اإللكتروني قد تكون مضرة بسبب نقص األخطار المعروفة التي قد تمثلها لصحة األطفال. 
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 

 أجهزة التواصل اإللكترونية .2
 

لن يستخدم الطالب أي جهاز اتصال إلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أجهزة االستدعاء وأجهزة النداء والهواتف  
)باستثناء األغراض  المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة االتصال الالسلكي واألجهزة المماثلة أثناء وقت التدريس التقليدي و/أو االفتراضي  

اليوم الدراسي  أو في حافالت المدرسة ويجب أال تؤثر على المهمة التعليمية للمدرسة أو تشكل خطًرا على السالمة.  معتمدة( التعليمية ال
يشمل بدون حصر فترات الغداء وتغيير الصفوف وقاعات الدراسة وأي نشاط دراسي نظامي أو غير نظامي يحدث خالل اليوم الدراسي 

( يجب إغالق الهواتف 1) جميع األوقات االلتزام بالقواعد التالية المتعلقة بأجهزة االتصال اإللكترونية:وُيتوقع من الطالب في   العادي.
تماًما )ليس على وضع الصامت أو االهتزاز( وإبعاده عن األنظار )وفًقا لتوجيهات المدرسة( أثناء الوقت الدراسي )الوقت الرسمي لبدء  

باستثناء ( غير مسموح بالرسائل النصية  2، )باستثناء االستخدام ألغراض دراسية معتمدةاسي(،  اليوم الدراسي وحتى نهاية اليوم الدر
( قد ُيمنح الطالب ذوو الحاالت المرضية الخطيرة أو غيرها من الظروف غير االعتيادية إذًنا 3، )االستخدام ألغراض دراسية معتمدة

 تقرر أنه ضروري لصحة الطالب.خاًصا من قبل مدير المدرسة الستخدام هذا الجهاز إذا 
 

يطالب أولياء األمور/األوصياء االمتناع عن االتصال أو إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو إرسال الرسائل النصية للطالب أثناء وقت  
إلكتروني في مرافق  حيازة جهاز اتصال   في حالة الطوارئ، يمكن لولي األمر/الوصي االتصال بالطالب عبر هاتف المدرسة. الدراسة.

حًقا. وليس  امتياز  الجهاز. المدرسة  إلى مصادرة  التوجيهات  لهذه  المخالفات  تؤدي جميع  الجهاز  قد  إعادة  ذلك، سيتم  إلى  وباإلضافة 
المدرسة غير مسؤولة عن األجهزة اإللكترونية الشخصية في مرافق المدرسة أو في المناسبات   المصادر إلى ولي األمر/الوصي فقط. 

يجوز لمدير المدرسة أو من ينوب عنه مصادرة األجهزة اإللكترونية بسبب استخدامها استخداًما غير المعتمد في   تي ترعاها المدرسة.ال
 ممتلكات المدرسة أو في األحداث التي ترعاها المدرسة، بما في ذلك ما يلي: 

 
(a)   التقنية أو المشاركة في أي نشاط يحتكر أو يخترف  محاولة إحداث مشكالت أمنية عن قصد أو محاولة اإلخالل بأصول المدرسة

 أصول المدرسة التقنية. 
 
(b)   نسخ برامج الكمبيوتر أو البرمجيات أو غيرها من التقنيات التي توفرها الدائرة التعليمية لالستخدام الشخصي أو تنزيل ملفات غير

 تجارية خاصة.  مصرح بها أو استخدام أصول المدرسة التقنية للمنفعة الشخصية أو لكيانات
 
(c)  استخدام أصول أثناء  المدرسة  أو ممتلكات  الخاصة  الممتلكات  أو سرقة  تخريب  أو  تدمير  أو  بإتالف  القيام  أو  التهديد  أو  محاولة 

 المدرسة التقنية في أرض المدرسة أو خارجها )يجب إخطار ضابط شرطة المدرسة المحلي بهذه الحوادث(.
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(d) صول التقنية الشخصية أو الخاصة بالمدرسة لتوزيع أو عرض مواد غير مالئمة. ال تخدم المواد استخدام أو المشاركة في استخدام األ
ز الخاصة بالتنمر باستخدام   7غير المالئمة أي غرض دراسي أو تعلمي وتشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي )انظر القاعدة  

 التكنولوجيا(: 
تذلة أو الخليعة أو الفاضحة أو العدائية أو غير المحترمة أو الجنسية الصريحة أو  المعلومات/المواد المحقرة للمقدسات أو المب •

 اإلباحية أو التهديدية.
 المدافعة عن األفعال غير القانونية أو الخطيرة.  •
 المسببة لإلخالل بنظام الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب أو موظفيها أو طالبها.  •
 المدافعة عن العنف.  •
 تحتوي على معلومات خاطئة عن عمد أو خاطئة بال مباالة أو تشهيرية. التي  •
مضرة بشكل آخر بالقصر وفًقا لتعريف قانون حماية األطفال على اإلنترنت. )يجب إخطار ضابط شرطة المدرسة المحلي بهذه   •

 الحوادث(.
(e) دام التكنولوجيا و/أو استخدام أجهزة التسجيل رفض االمتثال للتوجيهات واألوامر المعقولة من موظفي المدرسة فيما يتعلق باستخ

 الصوتية أو المرئية بدون إذن من أحد مسؤولي المدرسة. 
(f)   الوصول أو محاولة الوصول بدون تصريح لبيانات الكمبيوتر أو نظام الشبكة أو اتصاالت اإلنترنت أو حسابات البريد اإللكتروني

 ي نظام كمبيوتر أو بيانات أو شبكة لجهة خارجية، مثل: أو اإلنترانت الخاص بالدائرة التعليمية أو إلى أ
 أنشطة التالعب أو التصيد االحتيالي أو االختراق المؤذية. •
 المحاولة عن قصد للحصول على معلومات بشأن كلمات المرور الخاصة بمستخدمين آخرين.  •
د إلكتروني أو إنترانت خاص بالدائرة اإلفصاح عن كلمة مرور مستخدم لشبكة أو نظام أو اتصاالت إنترنت أو حسابات بري •

 التعليمية إلى أفراد آخرين. ولكن يجوز للطالب مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع أولياء أمورهم. 
 تعديل كلمات المرور الخاصة بأشخاص آخرين.  •
 محاولة تسجيل الدخول إلى حساب شخص آخر.  •
 الدائرة التعليمية. محاولة الوصول إلى مواد تم حجبها أو تصفيتها بواسطة  •
 الوصول أو نسخ أو تعديل ملفات مستخدم آخر بدون تصريح.  •
 التخفي بهوية مستخدم. •
 استخدام كلمة المرور أو المعّرف لحساب غير تابع للمستخدم.  •
 المشاركة في أوجه استخدام تهدد الوصول إلى حسابات أخرى أو شبكات أو أنظمة كمبيوتر أخرى.  •

 
غير مسموح ألي شخص بالتقاط صور أو مقاطع فيدي ألشخاص آخرين بالمدرسة بدون الحصول على إذن صريح من المدير.    :مالحظة

ال يجوز في أي وقت قيام الطالب بالتقاط أي صور أو تسجيالت فيديو أو صوت للطالب أو للموظفين داخل مرافق المدرسة أو في أي  
اطع فيديو أو تسجيالت صوتية للطالب أو للموظفين على وسائل التواصل االجتماعي بدون حدث ترعاه المدرسة أو نشر أي صور أو مق

 إذنهم. سينتج عن مخالفة هذا النص فقد الطالب المتياز استخدام جهاز اتصال إلكتروني في مرافق المدرسة.
 

ترونية أو اإلنترنت/الشبكة الداخلية في أي  يجب على الطالب عدم إرسال رسائل تهديد/غير الئقة و/أو صور عبر أجهزة االتصال اإللك
االفتراضي. التدريس  وقت  أثناء  ذلك  في  بما  جنائًيا.  وقت  أو  أو شخصًيا  للمدرسة  جًدا  عقوبات خطيرة  إلى  هذا  يؤدي  إلى   قد  انتقل 

http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness    من مزيد  على  للحصول 
 حول التنمر عبر اإلنترنت. المعلومات 

 
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 المدرسة االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 االسلحة و المتفجرات و االجهزة االخرى  .3
 

التعلم تمثل األسلحة خطًرا مباشًرا  مالحظة:   وحقيقًيا على الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ويمكن أن تضر أيًضا ببيئة 
وينص القانون الفيدرالي )قانون المناطق التعليمية الخالية من األسلحة( على أن المناطق التعليمية يجب أن يكون  وسمعة المدرسة.

ويمي واحد على األقل لحيازته أو جلبه لسالح ناري أو سالح خطير إلى  لديها سياسة تنص على طرد الطالب من المدرسة لمدة عام تق 
(؛  25( )أ )  U.S.C،  921  18) المدرسة، أو إلى مناسبات تحت رعاية المدرسة، أو إلى ممتلكات المدرسة أو الحافالت المدرسية.

O.C.G.A.   ؛  127.1-11-16فقرة رقمO.C.G.A.   ر أو شيء خطير أو سالح ( حيازة أي سالح خطي751.1-2-20فقرة رقم
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ستؤدي    132  -11-16أو    127.1-11-16أو    127-11-16أو    24-5-16أو    21- 5-16فقرة رقم   . O.C.G.Aناري بما ينتهك  
 .1184 -2-20فقرة رقم   . O.C.G.Aإلى متطلبات اإلبالغ المذكورة بقانون 

 
.A  و محاولة بيع  ال يجوز للطالب حيازة أو التعامل مع أو إحضار أو نقل أو المساعدة في نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو بيع أ

أو التعاون لبيع سالح ناري أو سالح خطير أو آلة خطيرة/غرض خطر/غرض غير مصرح به، سواًء كان مخفًيا أو ظاهًرا للعيان 
في المدرسة أو في مرافق المدرسة أو في المناسبات التي ترعاها المدرسة أو في الحافالت المدرسية. ال يوجد استثناء للطالب الذين 

 قانوني سار لحمل السالح. لديهم ترخيص 
 .تعريف "السالح" في مدونة السلوك هذه يشمل دون حصر األغراض التالية مالحظة:

 

 الفئة األولى للسالح: األسلحة الناري/األسلحة الخطيرة 

 أي سالح ناري معبأ أو غير معبأ أو أي سالح خطير. 

يثبت أنه يمتلك سالًحا من الفئة األولى في المدرسة، يتعرض  ، الطالب الذي  751.1-2-20فقرة رقم   .O.C.G.Aوفًقا لقانون  

للطرد من المدرسة لمدة ال تقل عن سنة تقويمية واحدة؛ ومع ذلك فإن هذا يكون شريطة أن يكون لضابط االستماع أو المسؤول أو 

ح له بوضع طالب الذي ثبت  المشرف أو مجلس التعليم المحلي سلطة تعديل شرط الطرد هذا على أساس كل حالة على حدة، ومصر

 إحضاره سالًحا 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. 

" أو "بندقية عديمة االرتداد" والذي يطلق صواريخ تفجيرية  السالح الخطير يشمل أي سالح يشتهر بأنه "قاذف صواريخ" أو "بازوكا

والمصطلح  أو غير تفجيرية إلصابة أو قتل األشخاص أو تدمير المدرعات الشديدة أو األسلحة المماثلة المستخدمة لهذه األغراض.

خدم في العادة من قبل القوات المسلحة يعني أيًضا السالح الشائع باسم "الهاون" الذي يطلق متفجرات شديدة من أسطوانة معدنية ويست

والمصطلح يعني أيًضا السالح الشائع باسم "القنبلة اليدوية" أو أي   كسالح ضد األفراد أو أي سالح مماثل يستخدم لهذه األغراض.

 سالح آخر مماثل مصمم للتفجير وعصابة األفراد أو سالح مماثل مستخدم لهذا الغرض. 

 

 غراض الخطرة الفئة الثانية للسالح: األ

(، أو سالح ناري عتيق، أو مسدس BBأي مسدس رصاص صغير، أو مسدس رصاص طالء، أو مسدس يعمل بضغط الهواء )

يعمل بضغط الهواء غير قاتل، أو مسدس الصعق، أو صاعق كهربائي، أو أي سالح مشابه ال يتوافق مع تعريف سالح من الفئة  

منجل ماشيتي أو مطواة أو سكين باليستية أو أي سكين آخر به نصل بوصتين أو أكثر؛ أي شفرة  األولى؛ أي سكين باوي أو ديرك أو  

حالقة )على سبيل المثال، مستقيمة أو عادية أو قابلة للسحب أو غير ذلك( أو مشرط ورق أو أي هراوة )مثل الهراوة القصيرة 

الح ناري كاتم صوت أو أي شيء يشبه القنبلة أو أي  وهراوة الشرطة وعصا بزنبرك وبالك جاك والمضرب( أو أي س  PR-24و

أداة "فنون قتالية" أو أداة مضرب تتكون من جزأين صلبين أو أكثر متصلين بطريقة تسمح لهم بالتأرجح بحرية )على سبيل المثال،  

ن يحتوي على حافتين على الننشاكوز أو الننشاك أو الننشاكو أو شوريكن أو سلسلة للقتال وما إلى ذلك( أو أي قرص من أي تكوي

األقل أو شفرات مدببة مصممة للرمي أو الدفع )مثل، النجمة الصينية، النبلة الشرقية، النجمة المقذوفة وما إلى ذلك( أو أدوات متنوعة 

يك مثل السيوف وعصي السيوف/السكاكين ومعاول الثلج والسالسل والقوس والسهام والالكمات المصنوعة من المعدن أو البالست 

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 

 وبالتالي فإن هذا انتهاك لمقاصد مدونة السلوك هذه.استخدامها كسالح 

 

  .O.C.G.Aوباإلضافة إلى ما سبق، تشتمل الفئة الثانية من األسلحة أي عنصر معرف كسالح أو كغرض خطر مذكور في قانون  
 ، باستثناء األسلحة النارية واألسلحة الخطيرة )انظر الفئة األولى(.   751-2-20و 127.1-11-16 فقرة رقم 

 
 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

التلوين واأللعاب النارية بخراطيش ثاني أكسيد الكربون )بخالف األلعاب  ال يجوز للطالب حيازة الذخيرة وكرات البي بي وكرات  

" التي قد تعد سلوك شغب( وأعواد الكبريت والوالعات وقنابل  pop-its" أو "poppers" أو "snap itsالنارية الخفيفة مثل "

هم هذه اآلالت/العناصر في اإلخالل بنظام  الرائحة الكريهة وبخاخ الفلفل والصولجان وغيرها من اآلالت والعناصر المماثلة. تسا

 المدرسة وقد تمثل تهديًدا للسالمة.  
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مالحظة: يمنع منًعا باًتا قيام الطالب في أي وقت بلمس األسلحة أو التعامل معها.  ينبغي على الطالب االبتعاد التام عن أخذ األسلحة  
ب اآلخرين أو الموافقة على حملها.  أبلغ أحد المسؤولين إذا عثرت  أو المخدرات أو األغراض غير القانونية أو المجهولة من الطال 

 على أي من هذه األغراض. 
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  :الدنيا

 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7 مرتبة القصوى: 
 . 7-6جلسة إستماع للمرتبة  تعقد خاللهاأيام  ١٠الطرد لمدة  يتم

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 

 طرد طويل األمد  – 6مرتبة  الدنيا: 
 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 

 7 - 6جلسة إستماع للمرتبة  وتعقد خاللهاأيام  ١٠الطرد لمدة  يتم

 

.B غاز  والعة,  الثقاب  اعواد ,  لعبة  مسدس,  اخر  سائل  اي  او  الماء  يرش  الذي  مائي  مسدس  نقل  او  حمل  او  باستعمال  للطالب  اليسمح  ,

 العملية   وتعطل  لالخرين  ضرر /    إزعاج  تسبب  استخدمت  ل  بحا   اخرى  اجهزة  اي  او  كهربائية  صدمات   تحدث اجهزة   او  اليزر

 .التعليمية

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 عقد إجتماع – 1مرتبة  الدنيا: 

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام  ۳ -١لمدة  داخل المدرسة طرد -3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 عقد إجتماع -1مرتبة  الدنيا: 

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  -3مرتبة  
 أيام   ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
   أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦ طرد لمدة -5مرتبة  

  طرد طويل األمد – 6مرتبة  القصوى: 
 .7- 6جلسة إستماع للمرتبة  تعقد خاللهاأيام  ١٠الطرد لمدة  يتم

 

 العنف الجسدي ضد المدرسين,سائقي الباص,المسؤولين في المدرسة او غيرهم من الموظفين  .4
 

 لألذى او اإلصابة ضد اي من موظفي المدرسة. يسمح للطالب إستخدام العنف المسبب ال
 

.A العنف الجسدي ذو طابع اإلهانة واإلستفزاز 
وال  سائق حافلة مدرسية أو مسؤول مدرسة أو أي موظف آخر بالمدرسة.ال يجوز للطالب أن يضرب أو يهاجم عمًدا مدرًسا أو  

يجوز للطالب أن يضرب أو يهاجم عمًدا أو يتعامل جسدًيا بأسلوب ذي طبيعة مهينة أو استفزازية مع مدرس أو سائق حافلة مدرسية 
 أو مسؤول بالمدرسة أو أي موظف آخر بالمدرسة.

 

 االبتدائية:العقوبات في المدارس 
 أيام   ۳ – ١لمدة   داخل المدرشة طرد –   3مرتبة  الدنيا: 

 أيام   ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
  أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

 طرد نهائى  – 7مرتبة  القصوى: 
 7-6ايام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠ إن الطرد لمدة
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 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 

  طرد طويل األمد – 6مرتبة  الدنيا: 
 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 

  7-6أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠إن الطرد لمدة 

 
.B  العنف الجسدي ذو طابع األذى 

يضرب أو يهاجم عمًدا أو يتعامل جسدًيا عن عمٍد مع مدرس أو سائق حافلة مدرسية أو موظف بالمدرسة أو موظف ال يجوز للطالب أن 
 . O.C.G.Aوأن يتسبب في أذى جسدي أو ضرر أو إصابة، ما لم يكن دفاًعا عن نفسه، على النحو المنصوص عليه في   بمدرسة أخرى

 .21-3-16فقرة رقم 
 

 االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:العقوبات في المدارس 

 طرد طويل األمد  - 6مرتبة  الدنيا: 
 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 

  7 – 6أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠إن الطرد لمدة 

 
إن قانون الوالية يقضي بانه إذا استخدم الطالب العنف ضد المدرس او سائق الباص او احد الموظفين في المدرسة وتسبب باالذى  

  . وفق المادة١٢الحدهم, يطرد الطالب طرد نهائي من المدارس العامة. و يطبق هذا القانون على الطالب من صف الحضانة حتى صف  
(O.C.G.A. § 20-2-751.6) .لجنة الطالب قد تسمح للطالب بحضور برامج بديلة خالل فترة الطرد. قد يحال الطالب الى محكمة    إن

االحداث مع طلب عريضة تزعم السلوك المنحرف. اذا كان الطالب في مرحلة دراسية مابين الحضانة و الصف الثامن قد تسمح لجنة  
العامة للصف التاسع حتى الثاني عشر. و باالضافة الى انه اذا كان الطالب في مرحلة دراسية  الطالب بإعادة تسجيلة في برنامج المدارس  

مابين الحضانة و الصف السادس و البرامج التعليمية البديلة غير متوفرة فإن لجنة الطالب تسمح لهؤالء الطالب بإعادة التسجيل في  
 .المدارس العامة

 

 ر المشروعة/الخاضعة للرقابة *الكحول والعقاقير والمواد األخرى غي .5
 

، فإن "العقاقير" تعني جميع  كتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيته  - مدونة سلوك الطالب هذه  * كما هو مستخدم في  
واألدوية التي تستلزم  المواد، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الكحول والمشروبات الكحولية والماريجوانا والماريجوانا الطبية  

وصفة طبية واألدوية بدون وصفة طبية واألدوية المشابهة، ومواد االستنشاق والحبوب، واألقراص والكبسوالت والمواد االصطناعية 
عد تعاطي  وي   وجميع العقاقير القانونية وغير القانونية األخرى أو المواد الخاضعة للرقابة بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي. 

 القاصرين للكحول والماريجوانا والعقاقير األخرى أمًرا ضاًرا غير قانوني.
 

مالحظة :ال يسمح للطالب بحيازة المخدرات او األسلحة في اي وقت ,وكذلك ال يسمح له م لها بتبادلها مع الطالب األخرين واإلبالغ  
 عنها في حال تواجدها في المدرسة. 

 
A.  بيع 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:
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  الدنيا: 

 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 طرد طويل األمد  – 6مرتبة  الدنيا:  

 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 
  7 – 6جلسة إستماع للمرتبة  وتعقد خاللهاأيام  ١٠الطرد لمدة  يتم
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B.  إستخدام / او تحت تأثير المخدرات  / حيازة 
  ال يسمح للطالب حيازة او استخدام او محاولة استخدام المخدرات او ان يكون تحت تأثير المخدر او مواد يعتقد الطالب انها مخدرة.

المخدرات او أن يكون تحت تأثيرالمخدرات او المواد المماثلة  ال يسمح للطالب دعوة او تحريض أي شخص إلمتالك او إستخدام  
وكذلك ال يسمح للطالب إستنشاق المخدرات او اي مواد مماثلة )طبية( وال يسمح له بدعوة او حث اي شخص على إستنشاق   لها.

 الخ(المخدرات او المواد المماثلة لها على سبيل المثال ال الحصر) طالء األظافر,الغراء,والمطهرات 
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 أيام  ۳- ١لمدة  داخل المدرسة طرد -3مرتبة  الدنيا: 

 يام أ٥-١طرد لمدة -4مرتبة  
  أيام مع توقيع تعهد ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد   -6مرتبة  

  طرد نهائي -7مرتبة  القصوى: 
  7-6جلسة إستماع للمرتبة  تعقد خاللهاأيام  ١٠الطرد لمدة  يتم

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  الدنيا: 

 طرد طويل األمد  – 6مرتبة  
 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 

 7 - 6أيام وتعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
من صالحيات مدير المدرسة إحالة الطالب الى جلسة إجراءات تأديبية من قبل مدير المنطقة التعليمية قد تؤدي الى   : مالحظة

 .إذا كان الطالب يشكل تهديدا" واضحا" لسالمة اآلخرينطرد نهائي من المدرسة 
 

األمر/األوصياء والطالب على عرض حضور   وإذا وافق أولياء أيام دراسية بعقد.  10وقف الطالب عن الحضور لمدة  الجريمة األولى: 
  10أيام من الوقف الذي مدته    5(، يجب التنازل عن  GRIPالبرنامج التعليمي بشأن العقاقير وتنمية المسؤولية وزيادة اإلمكانيات )

فسيتم فرض اإليقاف    بنجاح،  GRIPإذا لم يكتمل برنامج   وسيظل العقد سارًيا في الواقع.   GRIPأيام عند االنتهاء بنجاح من برنامج  
 وهذا الخيار متاح لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية. أيام مع العقد. 10الكامل لمدة 

 
ايام و يحول الى لجنة الطالب لالستماع لالدلة    ١٠و اذا كانت المواد او حياز تها تعتبر جناية: يطرد الطالب لمدة  الثانية و /االمخالفة  

 و التي قد تقرر طرد طويل االمد او إبعاد او إحالة الى مدرسة بديلة
 

 األدوية الموصوفة رسميا 
المنطقة   إجراءات  واتباع  المدرسة  مدير  استشارة  المدرسة  في  دواء موصوف  استخدام  يتعين عليه  الذي  الطالب  أمر  يجب على ولي 

المطلوبة. األدوية  وثائق  ذلك  في  بما  المناسبة،  المنطقة  التعليمية  في سياسة  المطلوبة  الطالب وقواعده ووثائقه  بروتوكول  توفير  ويتم 
JGCD  والئحة ،JGCD-R  (1  ونموذج )JGCD-E  (1.)  ،ويجب إعطاء موافقة المدرسة قبل أن يمتلك الطالب أو يستخدم أي دواء

أو زيت    CBDوال يجوز للطالب امتالك الماريجوانا الطبية في المدرسة، بما في ذلك   األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية. بما في ذلك  
THC .منخفض، في ممتلكات المدرسة أو الحافالت المدرسية أو في المناسبات التي ترعاها المدرسة 

 
أو الحساسية المهددة للحياة أو مرض السكري حمل واستخدام أجهزة   بموجب قانون الوالية، يجوز للطالب المصابين بالربو : مالحظة

االستنشاق واإليبينيفرين الذي يتم حقنه تلقائًيا واإلمدادات والمعدات الالزمة إلجراء مراقبة مرض السكري وعالجه حسب الحاجة، بناًء  
خضع الطالب إلجراءات تأديبية إذا كان يستخدم حقنة  ويجوز أن ي على استالم المدرسة لوصفة الطبيب وإذن كتابي من أولياء األمر.

 اإلبينفرين أو أي أدوية أخرى بطريقة أخرى غير الموصوفة.
 
C.  حيازة و/او توزيع مواد ذات صلة بالمخدرات 

 بيعها أو توزيعها.ال يجوز للطالب أن يمتلك أو يوزع األدوات المتعلقة بالعقاقير، بما في ذلك العناصر المرتبطة باستخدام العقاقير أو  
، فإن "األدوات المتعلقة بالعقاقير"  كتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير شخصيته  -مدونة سلوك الطالب هذه  وكما هو مستخدم في  

تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، األنابيب وأنابيب المياه والمشابك وأوراق اللف والموازين واألكياس الصغيرة والمطاحن وغيرها  
 لعناصر المستخدمة أو المرتبطة بتعاطي المخدرات )مثل أقالم وأجهزة التبخير اإللكترونية، والعصائر، وما إلى ذلك( ا
 
 ٥او بيع المخدرات فقد ذكرت في الفقرة  هذه الجريمة متعلقة بالمخدرات وأدواتها .أما الجرائم المتعلقة بحيازة,إستخدام ,توزيع  ⃰

 . ب(  -)أ
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 المدارس االبتدائية:العقوبات في 
 أيام  ۳-١لمدة  داخل المدرسة طرد -3مرتبة  الدنيا: 

 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠طرد لمدة  -5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 أيام  ٥-١ طرد لمدة – 4مرتبة  الدنيا: 

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠طرد لمدة – 5مرتبة  القصوى: 

 
لمدة   الجريمة األولى: الحضور  الطالب عن  المسؤولية وزيادة    10يتم وقف  تنمية  برنامج  بعقد مع خيار حضور  أيام دراسية 

االبتدائية وهذا الخيار متاح لطالب المدارس   ( لتقليل مدة اإليقاف إلى خمسة أيام، كما تمت مناقشته أعاله.GRIPاإلمكانيات )
 .والمتوسطة والثانوية

 
 ايام.  ١٠المخالفة الثانية: يطرد الطالب لمدة 

 

 الكحول المخدرات و غيرها من المواد  .6
 

.A  تدمير/إضرار/محاوالت /التهديد بالتدمير 
المدرسة أو الممتلكات العامة أو ال يجوز للطالب أن يحاولوا أو يهددوا أو يدمروا أو يتلفوا أو يخربوا أو يشوهوا أو يشعلوا النار في  

 الخاصة الموجودة في المدرسة.
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦لمدة طرد  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام   ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
  أيام مع توقيع تعهد   ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
 مالحظة: على الطالب التعويض عن اي أضرار تسبب بها هو/او هي  للمدرسة او لألمالك الخاصة .  

 
.B سرقة / محاولة سرقة / او حيازة اشياء مسروقة 

المسروقة  ال يجوز للطالب أن يشاركوا أو يحاولوا أو يهددوا بالسرقة أو السرقة بالخداع أو االبتزاز أو السطو أو حيازة الممتلكات  
المفقودة. الممتلكات  الخاصة. أو  والملكية  المدارس والمنطقة  العامة وممتلكات  الممتلكات  ينطبق على  أن  وهذا  للطالب  ال يجوز 

 . يشاركوا في استخدام و/أو حيازة و/أو توزيع األموال/الشيكات/الحواالت المالية/البطاقات المصرفية أو االئتمانية المسروقة أو المزيفة
 

 قوبات في المدارس االبتدائية:الع
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 
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 عواقب المخالفات المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية  
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام   ٥-١طرد لمدة  - 4مرتبة  
  أيام مع توقيع تعهد   ١٠-٦طرد لمدة  - 5مرتبة  
 األمد طرد طويل – 6مرتبة  

 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
يجب على الطالب التعويض عن أي خسارة أو ضرر مرتبط بالمدرسة أو المنطقة أو الممتلكات الشخصية قد وقع بسبب  مالحظة: 

على الطالب التعويض عن أي خسارة مالية ناجمة عن توزيعه أو استخدامه كما يجب   سلوكه أثناء وجوده في ممتلكات المدرسة.
 ألموال أو شيكات أو حوالة بريدية أو بطاقات مصرفية أو بطاقات ائتمان مسروقة أو مزيفة. 

 
.C  اجهزة الكومبيوتر\مقتنيات المكتبة\استخدام الكتب المدرسية 

يدمروا و/أو يشوهوا يفقدوا و/أو  المركز اإلعالمي أو   ال يجوز للطالب أن  المدرسية أو مواد  الكتب  يتلفوا و/أو يستخدموا  و/أو 
كما أن إساءة  التكنولوجيا المملوكة للمنطقة التعليمية بشكل غير الئق، بما في ذلك الكمبيوتر والمعدات والمواد المتعلقة بالكمبيوتر.

 القرصنة غير المناسبة لإلنترانت أو الشبكة الداخلية./استخدام التكنولوجيا تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، االستخدام
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 عواقب المخالفات المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية  
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام   ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
  أيام مع توقيع تعهد   ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
مالحظة:على الطالب التعويض عن أي ضرر تسبب به سوء السلوك,وإن اي شكل من أشكال البلطجة والتهديد بإستخدام معدات  

 شبكات البريد اإللكتروني ممنوع منعا" باتا".  الكومبيوتر ووالمدرسة ا
 

 البلطجة, المؤامرة, االعتداء و الضرب لتالميذ المدرسة, او الموظفين, او الزوار  .7
 

A.  االعتداء 
الباص و الموظفين و الطالب او االشخاص الذين   )بالكالم( على المدرسين او سائقي ال يسمح للطالب بالتهديد او االعتداء الشفهي  

هم بمهمات رسمية للمدرسة مع او بدون احتكاك جسدي وبعدم محاولة إيذاء اي شخص كالميا". وعدم االشتراك في مهاترة كالمية  
      .او فعل تخويف باألذى الجسدي

 
 مالحظة: تهديد الشهود يؤدي الى الطرد أيضا

 

 المدارس االبتدائية:العقوبات في 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 
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 المتوسطة/الثانوية: العقوبات في المدارس 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام   ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
  أيام مع توقيع تعهد   ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
B. مشاجرة/ ضرب / معاركة بسيطة   

يمنع الطالب من القتال او االستفزاز للمدرسين و المدراء وسائقي الباص و الطالب وغيرهم من العاملين في المدرسة او إلحاق 
 . دهمالضرر باح

 
 . 4a#مالحظة: اذا كان الحادث ضد احد موظفي المدرسة ولم يحدث ضرر جسدي الرجاء الرجوع الى الفقرة 

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١طرد داخل المدرسة لمدة  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 عواقب المخالفات المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية  
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام   ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي  – 7مرتبة   القصوى:
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
C. )معارك معركة )قتال 

جسدًيا كبيًرا أو مرئًيا مثل ظهور العيون السوداء بشكل كبير، أو الشفاه ال يجوز للطالب القيام بأي اتصال جسدي قد يسبب ضرًرا  
المنتفخة بشكل كبير أو تورم أجزاء أخرى من الوجه أو الجسم، أو كدمات كبيرة في أجزاء الجسم أو غيرها من اإلصابات الجسيمة  

من الطالب أو األشخاص الذين يحضرون المناسبات    للمدرسين أو اإلداريين أو سائقي الحافالت أو موظفي المدرسة اآلخرين وغيرهم
 المتعلقة بالمدرسة.

 
 4b#. لرجاء مراجعة المخالفةبدون حدوث ضرر جسدي او أذى بالغ امالحظة: اذا لحق االذى باحد موظفي المدرسة  

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 أيام   ۳ – ١طرد داخل المدرسة لمدة  – 3مرتبة  الدنيا: 

 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  الدنيا: 

 طرد طويل األمد  - 6مرتبة  
 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 

 7 – 6أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠إن الطرد لمدة 

 
D.  االعتداء 

ال يجوز للطالب استخدام أو التهديد باستخدام سالح فتاك أو جسم خطير، والذي سيتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في ضرر جسدي 
المدرسة اآلخرين أو الطالب اآلخرين أو األشخاص اآلخرين الذين يحضرون خطير للمدرس أو المدير أو سائق الحافلة أو موظفي  

 مناسبات متعلقة بالمدرسة.
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 العقوبات في المدارس االبتدائية:

  طرد طويل األمد  - 6مرتبة  الدنيا: 
 طرد نهائي   – 7مرتبة  القصوى: 

 7 – 6أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠إن الطرد لمدة 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 

 طرد طويل األمد  - 6مرتبة  الدنيا: 
 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 

 7 – 6أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠إن الطرد لمدة 

 

E.  تفاقم المعركة 
نية في إلحاق األذى الجسدي بالمدرس أو المدير أو سائق الحافلة أو موظفي المدرسة اآلخرين أو ال يجوز للطالب أن يتسببوا بسوء  

الطالب اآلخرين أو األشخاص اآلخرين الذين يحضرون المناسبات التي ترعاها المدرسة، وذلك من خالل حرمان الضحية من أحد  
 يم النفع، أو تشويه جسده أو أحد أعضائه بشكل خطير. أعضاء جسده، أو من خالل التسبب في أن يكون عضًوا من جسده عد 

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:

 طرد طويل األمد  - 6مرتبة  الدنيا: 
 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 

 7 – 6أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠إن الطرد لمدة 

 
إذا كان الحادث ينطوي على إصابة جسدية متعمدة ألحد موظفي المنطقة التعليمية مما تسبب في ضرر/إصابة جسدية،   ملحوظة:

 ب.  4انظر الجريمة رقم 
 

F. التورط في المعركة 
تتضمن ضرب    المبتدأ والتهم  محاكمةأها.يحاكم الطالب المتورط في المعارك  يبد   هي لم  /على الطالب تجنب التورط في معارك هو

 . وركل طالب أخرين ال عالقة لهم بالمعركة
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 (55- 54االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳ – ١طرد داخل المدرسة لمدة  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 

 طرد طويل األمد  - 6مرتبة  الدنيا: 
 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 

 7 – 6أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة  ١٠إن الطرد لمدة 

 
G.  التنمر/التحرش/المضايقة 

ال يجوز للطالب تهديد أو تخويف أو التحرش أو إجراء اتصال جسدي مع طالب آخر أو تعريضه ألي شكل آخر من أشكال األذى  
المجموعات خارج المناهج الدراسية )الفرق الرياضية والفرقة  الجسدي أو العاطفي، بما في ذلك المضايقات المرتبطة بالعضوية في  

وسيتعامل مسؤولو المدرسة مع كل فعل من أفعال التنمر/التحرش/المضايقة الذي يتم اإلبالغ عنه أو الذي  الموسيقية وما إلى ذلك(.
 يعلمون به. 

 
 البلطجة

 
 التنمر يعني هو فعل يعني: 

 بشخص آخر، عندما تكون مصحوبة بقدرة حاضرة واضحة على القيام بذلك؛ أي محاولة أو تهديد متعمد إللحاق ضرر (1)
 أي عرض متعمد للقوة من شأنه أن يعطي الضحية سبًبا للخوف أو توقع أذى جسدي حقيقي؛ أو (2)
 أي فعل مكتوب أو لفظي أو جسدي متعمد، يدرك أي شخص عاقل أنه يهدف إلى التهديد أو التحرش أو التخويف، والذي: (3)

(A) يتسبب في إصابة شخص آخر بأذى جسدي مرئي؛ أو 
(B) له تأثير كبير في التدخل في تعليم الطالب؛ أو 
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(C) يكون خطيًرا أو مستمًرا أو منتشًرا بحيث يخلق بيئة تعليمية مخيفة أو مهددة؛ أو 
(D) .له تأثير كبير على تعطيل العمل المنتظم للمدرسة 

لمدرسة أو السيارات المدرسية أو مواقف الحافالت المدرسية المخصصة أو ينطبق التنمر على األفعال التي تحدث في ممتلكات ا
المناسبات أو األنشطة ذات الصلة بالمدرسة أو عن طريق استخدام البيانات أو البرامج التي يتم الوصول إليها من خالل جهاز  

 ام مدرسي محلي.كمبيوتر أو نظام كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو غيرها التكنولوجيا اإللكترونية لنظ
 

 بعض أشكال البلطجة ونشمل على سبيل المثال ال الحصر: 

 اإلعتداءات اللفظية مثل اإلغاظة او التنابز باأللقاب  •

 التهديد او التهكم والترهيب من خالل الكلمات /او اإليماءات  •

 التدافع او الضرب •

 العنف الجسدي او الهجوم  •

والصور او اللغة اللفظية المهينة عبر البريد اإللكتروني بشكل مباشر او غير مباشر مما  القرصنة اإللكترونية عبر التحدث   •
 يسبب ضرر نفسي كبير للضحية

التسلط عبر اإلنترنت بأساليب عدائية وتكرار المضايقة عبر الترهيب وإستخدام التكنولوجيا الرقمية مثل البريد اإللكتروني   •
 والرسائل الفورية(  تويتر  -إنستغرام -وكوسائل التواصل اإلجتماعي مثل )فيس ب

 الشائعات ونشر األكاذيب •

 المطاردة  •

 اإلهانة العلنية •

 العزلة اإلجتماعية •

 اإلبتزاز او التالعب بما في ذلك التحريض او اإلكراه •

للط • مالئمة  غير  او  محرجة  صور  إللتقاط  الخليوي  الهاتف  كاميرا  او  الكاميرات  والموظفين  إستخدام  او الب  وتوزيعها 
 اإلنترنت  علىنشرها

 إرسال رسائل مسيئة او التهديد عبر رسائل التكست •

 إستخدام المواقع اإللكترونية لتعميم الشائعات الى الطالب األخرين •

 
 التنمر اإللكتروني

 
قد يتم التنمر اإللكتروني    التنمر اإللكتروني هو تنمر يقع عبر األجهزة الرقمية مثل الجواالت وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية.

أو  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  اإلنترنت  عبر  أو  والتطبيقات  النصية  والمراسالت  القصيرة  النصية  الرسائل  خالل  من 
المنتديات أو ألعاب الفيديو حيث يتمكن األشخاص من رؤية المحتويات والمشاركة فيها ومشاركتها. يشتمل التنمر اإللكتروني 

أو نشر أو مشاركة محتويات سلبية أو ضارة أو خاطئة أو وضعية بشأن شخص آخر. قد تشمل مشاركة معلومات  على إرسال  
شخصية أو خاصة لشخص آخر تسبب في اإلحراج أو اإلهانة. بعض سلوكيات التنمر اإللكتروني تتجاوز لسلوكيات غير قانونية  

  (www.stopbullying.gov).أو جنائية
 

 :اإللكتروني على سبيل المثال ال الحصريشمل التنمر 
 

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

التحرش والتهديد المقصود والعدائي والمتكرر لشخص من خالل استخدام التقنيات الرقمية والتي تشمل دون  التنمر اإللكتروني أو   •
 )وما شابه  Facebookو  Twitterو  Instagram مثل  (حصر البريد اإللكتروني والمدونات ومواقع التواصل االجتماعي 

 
 .وغرف الدردشة والنصوص والرسائل الفورية

 
 التحرش

 
 التحرش اللفظي او غير اللفظي او الجسدي. اليسمح للطالب بالتحرش أو إخضاع طالب أخر ألي نوع من انواع 

 
يمكن تعريف التحرش كسلوك عدواني )جسدي أو لفظي أو اجتماعي أو عاطفي أو في العالقات( يستهدف عمًدا شخًصا بعينه  

لحصر، السلوك الذي يستهدف عمًدا شخًصا آخر على أساس العرق أو أشخاًصا بعينهم. ويشمل التحرش، على سبيل المثال ال ا
 أو الدين أو الجنس أو اإلعاقة أو األصل القومي.
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 بعض أشكال التحرش على سبيل المثال ال الحصر: 
 

,الدين,اللون, • العرق  خصوصية  وإفتعال  الترهيب  او  الجنسي,النسب,المضايقة  األصل    الجنس,اإلعاقة,العمر,التوجه 
 القومي,الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي,القدرة الجسدية او العقليةأو اي خاصية أخرى. 

 اإلذالل العلني  •

 العزلة اإلجتماعية •
 المعاكسات

 
 ال يسمح للطالب إخضاع اي طالب أخر ألي نوع من انواع المعاكسات اللفظية اوغير اللفظية و الجسدية 

.(O.C.G.A. § 16-5-61.) 
يمكن تعريف طقوس االنضمام كممارسة الطقوس واألنشطة األخرى التي تشمل التحرش أو اإلساءة أو اإلهانة التي تستخدم  

 تحدث طقوس االنضمام بغض النظر عن رغبة الشخص في المشاركة. كطريقة لوضع أو رفع تصنيف شخص في المجموعة. 
 

 بعض أشكال المعاكسات على سبيل المثال ال الحصر: 
 

 الضرر/التحقير/اإلساءة جسدًيا أو لفظًيا؛ •

 سرقة/تدمير الممتلكات الشخصية بغرض التنمر أو التحرش أو المضايقة؛  •

 اإلذالل العلني  •

 التخويف / الهيمنة   •
 
سيعالج كل عمل من أعمال البلطجة / التحرش/ المعاكسات التي تم اإلبالغ عنها او بمعنى آخرما تم  مسؤول األمن في المدرسة   

 .لم بهالع
 

 :إن اإلجراءات التأديبية بعد الحادث األول للبلطجة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي 
 

 تقديم االستشارات؛  •

 ؛ فقدان اإلمتياز •

 ؛ تغييرمكان الجلوس في الصف والباص والكافيتيريا •

 ؛ تغييرالصف بشكل كامل •

 ؛ اإلحتجاز •

 ؛طرد داخل المدرسة •

 ؛الطرد خارج المدرسة •

 ؛ الطرد النهائي )بقرار من لجنة اإلستماع المحلية( •

 إحالة الى المدرسة البديلة   •
 

العمرية والتي تشمل كحد أدنى ئة  اإلجراء التأديبي المناسب للف,بعد إثبات التهمة يتخذ بحق الطالب الذي إرتكب جريمة البلطجة  
 تقديم المشورة حسب ما تقتضيه الظروف. 

 
عملية البلطجة ثالث مرات في العام الدراسي إرتكبوا    الى الصف الثاني عشرأن الطالب في المدرسة من الصف السادس    إذاثبت

 فإن اإلجراءات التأديبية كحد أدنى هو اإلرسال الى المدرسة البديلة وذلك من خالل اإلجراءات القانونية المناسبة . 
.(O.C.G.A. § 20-2-751.4) 

 
بوضوح أن أي انتقام يتبع أو يتعلق بتقرير عن التنمر محظور تماًما وقد يؤدي إلى اتخاذ    جميع األطرافيجب على المدارس إبالغ  
 إجراءات تأديبية صارمة. 

 
متبادل. نزاع  فقط عن  ناتجة  أفعال  ينطوي على  ال  التنمر  أن  إلى  اإلشارة  األخرى   وتجدر  الجرائم  قوانين  إلى  الرجوع  ويرجى 

ولمزيد من المعلومات حول انتهاكات التنمر والتحرش والمضايقة، يرجى االطالع على الصفحات   نتهاكات التي ال تشكل تنمًرا.لال
73-67 ،79-76 ،96-94. 
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 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي  – 7مرتبة   القصوى:
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 الوقاحة,عدم اإلحترام,او رفض تنفيذ التعليمات .8
A. الوقاحة,وعدم اإلحترام 

مبتذلة تجاه المدرسين او المدراء, سائق ال يسمح للطالب إستخدام لغة كالم غير الئقة, تصرف ملفت للنظر,بما في ذلك استخدام لغة  
 الباص و الطالب وغيرهم من الموظفين.

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 

B. رفض تنفيذ التعليمات 
رفضه ) التعليمات الصادرة اليه من قبل المدرس او المدير او احد الموظفين العاملين في المدرسة مثال  تنفيذ رفض    ال يسمح للطالب

 و غيرها(  وقف التصرفات التخريبيةه مغادرة المكان, رفضه التوقف عن السلوك العدواني, رفض
 

 االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:العقوبات في المدارس 
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (53- 52االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 

 التأخير / المبررالغياب غير  .9
 

ويتم تحديد حاالت الغياب بعذر من خالل سياسة  ال يجوز للطالب تقديم طلبات الغياب بدون عذر أو المشاركة في التغيب عن المدرسة.
وقانون جورجيا هو كما يلي: المرض الشخصي؛ أو مرض خطير أو وفاة في   والتي تنص أيًضا على تقديم الوثائق المناسبة.  JBالمنطقة  

 DeKalbاألسرة؛ أو عطلة دينية؛ أو الحاالت التي قد يكون فيها الحضور خطيًرا على النحو الذي تحدده المنطقة التعليمية بمقاطعة  
County  ؛ أو التسجيل للتصويت في انتخابات عامة؛ أو االختبارات واالمتحانات البدنية للخدمة العسكرية والحرس الوطني؛ وغيرها من

كما ينص قانون جورجيا أيًضا على معاملة   النحو المنصوص عليه في القانون أو من قبل مجلس التعليم المحلي.   حاالت الغياب على
 خاصة للغياب في الحاالت التالية:

 
منطقة  في القوات المسلحة وطلبوا للخدمة او في إجازة ,قبل إعادة إنتشارهم في  أيام إذا كان ذوي الطالب    ٥يسمح للطالب الغياب لمدة   •

 أخرى من البالد.
 الطالب الذين يعملون في الجمعيات العامة لوالية جورجيا.  •
 ,مدة الغياب المبرر يومين وذلك كحد اقصى. (STEP)الطالب المتطوعين في مراكز اإلقتراع في برنامج اإلقتراع لليافعين •
   لب حاضرا"لجميع األيام التي تستغرقها المحكمة.كان الغياب لحضور محكمة للتبني ويعتبر الطا الطالب المقيمين في المالجئ إذا  •
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 2022-2021بروتوكول الحضور 
 *تخضع بروتوكول/عواقب الحضور للتغيير في أي وقت. 

عدد أيام  
 الغياب

 اإلجراء

 سجل اتصاالتت بلغ المدرسة )مكالمة هاتفية، بريد إلكتروني، اتصال بالوالدين( ولي األمر بأيام الغياب وتوثق النتيجة في  2-1
Infinite Campus. 

أو سكرتير الحضور أو المسجل أو وكيل مدير المدرسة خطاب بثالثة أيام إلى   (APM) سيرسل مدير بروتوكوالت الحضور 3
 .ولي األمر/الوصي إلعالمهم بغياب طفلهم

بانتظام وينفذ أي تدخالت ضرورية.   (SAT) بفريق الحضور المدرسي (APM) ينبغي أن يجتمع مدير بروتوكوالت الحضور 5-4
سينفذ مدير بروتوكوالت الحضور و/أو أحد أعضاء فريق الحضور المدرسي مقابلة بالطالب واجتماًعا بولي األمر )عبر الهاتف  

ينبغي  * .(Attendance Intervention Summary Form) أو بشكل شخصي( ويكمل نموذج موجز تدخل الحضور
على مدير ومرشد مدرسي وأخصائي اجتماعي مدرسي ومسؤول الدعم للطالب وأي وكيل آخر   SAT أن يشتمل أعضاء فريق 

 .لمدير المدرسة 

أيام إلى ولي األمر/الوصي، إلعالمهم بعواقب حاالت الغياب   6سيرسل مدير بروتوكوالت الحضور خطاًبا للغياب بال عذر لمدة  6
 .المستمر

األخصائي االجتماعي بالمدرسة، مصحوبة بخطابي الغياب لثالثة أيام وستة أيام، باإلضافة إلى نموذج ينبغي إرسال إحالة إلى  8
 .موجز تدخل الحضور

 
اولياء االمور هذا القانون عمدا" يكون قد ارتكب جنحة و يجب ان  \مالحظة: ان قانون الوالية ينص على التعليم االلزامي و اذا خالف االهل

يوم و القيام بخدمات اجتماعية او اي مزيج من   ۳٠دوالر و السجن لمدة التزيد عن    ١٠٠دوالر و ال تزيد عن    ٢٥ل عن  يخضع لغرامة ال تق
ا" و  العقوبات و ذلك وفقا" لتقدير المحكمة المختصة. ويعتبر كل يوم غياب بعد إعالم االهل عن الغياب الغير مبرر لخمسة ايام انتهاكا" جديد

 .  (O.C.G.A § 20-2-690.1)يشكل جناية مستقلة
 

 . فقط  لطالب إلنقطاعه المتكرر عن الحضور الى المدرسة او الصفاال يطرد  مالحظة:
 

بشكل سلبي على فرصة التخرج من الغياب المتكرر عن المدرسة يؤثر على قدرات الطالب للقراءة في تهاية الصف الثالث اإلبتدائىوالتي تؤدي 
 المدرسة في الوقت المناسب "خريجي أميركا "

 

 الغياب عن الصف او النشاطات المفروضة .10
 

 من االدارة او اذا ذهب بمهمة ولم يعد الى الصف او النشاطات المقررة. ينتهك الطالب قواعد السلوك اذا غادر المدرسة بدون اذن
 

 الجدول التالي يبين عواقب الغيابات المتعمد: 

 عدد أيام الغياب
 المتعمد

 إجراءات تتخذها المدرسة  
 في اي وقت بروتوكول الحضور/ إجراءات قابلة للتغيير

 إنذار الطالب.مسوؤل عن إعالم األهل. ويتم االستاذ  2-1

. يحول الى الموجه اإلجتماعي المسوؤل عن  يتلقى الطالب عقوبة الحجز ليوم واحد او عواقب مماثلة 6-3
 إعالم األهل.

( او عواقب مماثلة .وعلى إدارة  ISSيتلقى الطالب إحالة لإلنضباط ويوم واحد طرد داخل المدرسة ) 10-7
  بغاية توقيع عقد بالتعهد للحضور الى المدرسة.المدرسة تحديد موعد إجتماع مع األهل 

+11 ( المدرسة  داخل  واحد طرد  ويوم  لإلنضباط  إحالة  الطالب  إعالم ISSيتلقى  مماثلة.يتم  او عواقب   )
,مدارس بديلة  (ISSأيام )  ١٠عقوبة  مع اإلحالة الى الموجه اإلجتماعي .يعطى الطالب خيار   األهل

 البرنامج او عواقب مماثلة. البرنامج   تغيير /

 
 . فقط  الطالب إلنقطاعه المتكرر عن الحضور الى المدرسة او الصفال يطرد مالحظة :
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 التشويش على الصفوف الدراسية .11
 

العملية الدراسية ويقاطع الطالب و المدرس في الصفوف التعليمية او يشكل حالة من الخوف و الرعب للطالب او  اي سلوك يشوش على  
 .الموظفين يعتبر انتهاك لقواعد سلوك الطالب

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١طرد داخل المدرسة لمدة  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي  – 7مرتبة   القصوى:
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 تشويش على النظام المدرسي .12
 

.   ال يجوز للطالب المشاركة في تصرفات تسبب أو قد تسبب خلالً مادًيا وملموًسا لنظام المدرسة و/أو تهدد سالمة أو عافية الطالب اآلخرين
الحصر:   ال  المثال  سبيل  على  تشمل  المحظورة  خارج  التصرفات  التظاهر  أو  الشغب/الفوضى  إثارة  أو  االعتصامات  أو  اإلضرابات 

أو  بالعصابات  الصلة  ذات  األنشطة  أو  اإلرهابية  التهديدات  أو  المقالب  أو  إثارة االضطرابات  أو  الممتلكات  التعدي على  أو  الصفوف 
أو العنف الفعلي أثناء فترة    911التصال على  التهديدات الموجهة للمدرسة أو التهديدات بوجود قنابل أو ضرب أجراس الحريق أو ا

  .االضطراب وما شابه
 
A.  االضطراب العام للمدرسة 

اآلخرين.    الطالب  عافية  أو  تهدد سالمة  و/أو  المدرسة  لنظام  خلالً  تسبب  قد  أو  تسبب  تصرفات  في  المشاركة  للطالب  يجوز  ال 
اإلضرابات   الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  المحظورة  على التصرفات  والتعدي  الصفوف  خارج  والتظاهر  واالعتصامات 

 .الممتلكات وإثارة االضطرابات والمعارك على الطعام وما شابه
 

B. التهديدات/الترهيب 
ال يجوز للطالب المشاركة في تصرفات تنطوي على تهديد أو ترهيب على نطاق المدرسة. التصرفات المحظورة تشمل على سبيل 

رهيب والتهديدات اإلرهابية وتهديدات القنابل وإثارة الشغب/الفوضى وضرب جرس الحريق واالتصال المثال ال الحصر مقالب الت
 .والعنف الفعلي أثناء فترة االضطراب وما شابه 911على 

 
C. األنشطة ذات الصلة بالعصابات 

انتماءات ذات صلة بالعصابات. األعمال المحظورة ارتداء أو تشمل   ال يجوز للطالب المشاركة في تصرفات تنطوي أنشطة أو 
عرض أو حيازة المالبس أو اإلكسسوارات أو رسم األوشام أو العالمات األخرى المرتبطة بالعصابات؛ ونقل العضوية أو االنتماء  
إلى عصابة؛ والتحريض المرتبط بالعصابة؛ والعنف؛ والتهديدات؛ وأي نشاط يتعارض مع عمل المدارس بشكل منتظم؛ وتشويه 

ة أو الممتلكات الشخصية عن طريق الرسم أو وضع العالمات أو التمييز أو الكتابة أو إنشاء أي شكل من أشكال الكتابة على  المدرس
 الجدران وما إلى ذلك.

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 أيام   ۳ – ١طرد داخل المدرسة لمدة  – 3مرتبة  الدنيا: 

 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  :الدنيا

 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 
 . 7-6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 
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لعصابات  تؤمن الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب بأن المدرسة ينبغي أن تكون مكاًنا آمًنا للطالب للتعلم والنمو. وتعد المشتتات الناتجة عن ا
اطعة ديكالب أو الكيانات المماثلة تهديًدا مباشًرا لسالمة وأمن الطالب كما أنها تشوش على بيئة التعلم. وبالتالي، تحظر الدائرة التعليمية بمق

كافة األنشطة ذات الصلة بالعصابات وغيرها من الكيانات التي تشارك في سلوكيات غير مشروعة أو إجرامية. تقدم الدائرة    حظًرا مطلًقا 
د للطالب أن يتسبب باستخدام العنف أو القوة أو اإلكراه أو التهدي   ال يجوزالتعليمية الدعم للطالب المتضررين بسبب نشاط العصابات.  
األنشطة ذات الصلة بالعصابات" هي التصرفات التي يقوم بها مجموعة ". بالعنف أو األنشطة العصابية تشويش أو عرقلة العملية التعليمية

من الطالب أو طالب واحد يمثل مجموعة، والتي قد تتسبب في خطر/اضطراب ببيئة المدرسة و/أو تهديد أمان الطالب أو طاقم التدريس 
 :اآلخرين بالدائرة التعليمية. السلوكيات المحظورة تشمل على سبيل المثال ال الحصرأو الموظفين 

 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(  •
 .إشارات باليد أو وشوم / عالمات ذات صلة بالعصابات أو غير ذلك من الزينة التي ترمز إلى االنتماء للعصابة إظهار •
 .تشويه ممتلكات المدرسة برسوم غرافيتي العصابة )األثاث، الجدران، الحافالت، المباني، الهياكل، وما شابه(  •
 MP3 ت، هواتف الكاميرا/الفيديو، كاميرات الفيديو، كاميرات التسجيل ومشغالأجهزة الكمبيوتر، الجواال) استخدام أجهزة إلكترونية •

 .ألغراض التوثيق أو التوزيع أو البث لنشاط اإلضافة وتهديداتها وسلوكها العنيف المخطط (وما شابه
المثال التجنيد والترهيب وإثارة  المشاركة في مخالفة جنائية تنطوي على عنف أو حيازة سالح أو استخدام سالح يشمل على سبيل   •

االضطراب داخل المدرسة بشكل متعمد/مخطط قد تعرض الطالب وطاقم التدريس والموظفين لدرجة معقولة من الخوف من التعرض  
 .إلصابة جسدية

 
تهدد سالمة العصابة هي مؤسسة أو اتحاد أو مجموعة رسمية أو غير رسمية مكونة من ثالثة أشخاص أو أكثر يشاركون في أنشطة  

ة  الطالب أو الموظفين أو المتطوعين أو الزائرين أو غيرهم، مما يهدد النظام العام للمدرسة أو أنشطتها و/أو تتعارض مع المهمة التعليمي
رافيتي  قد يتشارك األفراد المرتبطون بإحدى العصابات في اسم مشترك أو اإلشارات أو الرموز أو الوشوم أو رسوم الغ للدائرة التعليمية.

 أو األزياء التعريفية المشتركة أو غير ذلك من الخصائص المميزة.
 

للنشاط ذي الصلة بالعصابات.    12سيوجه للطالب المشاركين في األنشطة العصابية، كما هو محدد في هذه الفقرة، تهمة المخالفة رقم  
قانونية بالدائرة والتي قد ينتج عنها اإليقاف أو اإلحالة إلى وعند اكتشاف وقوع الطالب في هذه المخالفة، سيتم إحالة الطالب إلى جلسة  

مدرسة بديلة أو الفصل. وعالوة على ما سبق، ستتم إحالة الطالب إلى استشارة إلزامية للوقاية من العصابات. سيتم إخطار أولياء األمور  
مشارك في نشاط ذي صلة بالعصابات. قد يخضع   وهيئات إنفاذ القانون وغيرهم من األشخاص المالئمين في أي وقت يشك أن الطالب

 ,O.C.G.A. §§ 16-15-3) الطالب المشاركون في األنشطة ذات الصلة بالعصابات للعقوبات المنصوص عليها في قانون الوالية
نشاط عصابي فقرة ينبغي على الطالب الذين يشعرون بتعرضهم للتنمر أو التهديد أو بعدم األمان في المدرسة بسبب  . (16-15-4

اإلبالغ بمخاوفهم إلى أحد المعلمين أو المرشدين أو مدير المدرسة أو المدير المساعد أو الرقم الساخن مجهول الهوية إلدارة جورجيا  
بالعصابات باالتصال على النشاط ذي الصلة   أو على خط  SAY-STOP-877-1 (7867-729-877-1) التعليمية لإلبالغ عن 

DeKalb County School District Alert Line   يريدون ترك   .0482-475-888-1على الذين  ينبغي على الطالب 
العصابات االتصال بمدير المدرسة أو أحد الموظفين الذين يثق بهم للحصول على خدمات اإلرشاد والدعم. يمكن للمدرسة أو الدائرة  

 .جتمعية التي تدعم الطالب لترك العصاباتالتعليمية أن تقدم للطالب وأولياء األمور معلومات عن المؤسسات الم
 

 التطرف/التعصب  .13
 

 ال يجوز للطالب المشاركة في سلوك يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، السب؛ أو الكلمات أو اإليماءات البذيئة أو المبتذلة أو الفاحشة 
قد تتضمن   التعليقات أو األفعال البذيئة أو المبتذلة أو الفاحشة.أو المسيئة؛ أو البصق على شخص آخر؛ أو حيازة مواد خليعة/إباحية؛ أو  

 اللغة الهجومية، على سبيل المثال ال الحصر، عبارات تحط من قدر الشخص على أساس اإلعاقة أو العرق أو العرق أو الجنس.

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53جيات )انظر الصفحات االستراتي - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 
 . 7-6خاللها جلسة إستماع للمرتبة أيام تعقد  ١٠يتم الطرد لمدة 
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 عدم تطبيق االجراءات التأديبية  .14
 

 رفض الطالب االمتثال لالجراءات التأديبية المفروضة من ادارة المدرسة او المدرس يعتبر مخالفة لقواعد سلوك الطالب.
 

 عواقب المخالفات المتبعة في المدارس اإلبتدائية 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 عواقب المخالفات المتبعة في المدارس المتوسطة / الثانوية 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 
 . 7-6خاللها جلسة إستماع للمرتبة أيام تعقد  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 التأخير المزمن .15
 

 يعتبر التأخير المتكرر الى المدرسة او الى الصف او الى النشاطات المدرسية مخالفة لقواعد سلوك الطالب.
 

 :يطبق على التأخير الغير مبرر ما يلي

عدد أيام  
 التأخير

 عواقب التأخير
 القابلة للتغييربروتوكول الحضور /اإلجراءات 

 و المدرس مسؤول عن اعالم االهل. ,يحذر الطالب 2-1

 طرد داخل المدرسة لمدة يوم واحد و يحول الى الباحث االجتماعي المسؤول عن اعالم االهل بالغياب.  6-3

لتوقيع عقد  طرد داخل المدرسة و يحدد موعد اجتماع مع االهل ( ISSيحول الطالب لمدة يوم واحد الى ) 10-7
 الزامي بالحضور. 

او إجراءات مماثلة ويتم إعالم األهل وتتمم اإلحالة الثانية من قبل  ISSيتلقى الطالب إحالة إلعادة اإلنضباط و +11
او تبديل برامج دراسية او إجراءات /او مدرسة بديلة( ISSم )ايا  ١٠و يخير الطالب بين  الباحث اإلجتماعي.

 . مماثلة

 

 فقط الطالب إلنقطاعه المتكرر عن الحضور الى المدرسة او الصفال يطرد مالحظة :
 ساعة من ساعات الصف الدراسي"خريجي اميركا " 33دقائق كل يوم هذا يحسب غياب بمعدل  10إذا تأخر الطالب عن المدرسة 

 

 إساءة السلوك على متن الباص .16
 

 ( 51-53مالحظة:  انظر توقعات الحافلة/قواعد محطات الحافلة/مصفوفة الحافلة )الصفحات 
 

اي تصرف يزعج او يعطل سائق الباص عن أداء مهمته,او يؤدي الى وضع الطالب وسائق الباص في وضع    متن الباص  يمنع على 
إستخدام اي أجهزة إلكترونية خالل الرحلة على سبيل المثال  خطر او اي تصرف يضع الباص والمركبات المجاورة في خطر .كما ويمنع  

)الخليوي ,أجهزة إرسال ,راديو متنقل ,ألة تسجيل او ما شابه ذلك ( بدون إستخدام )هدفونز (.ويمنع ايضا"إستخدام اي اجهزة الكترونية  
خدام المرايا او الليزر او فالش الكاميرات او  قد تؤثر على أجهزة اإلتصال على متن الباص او على سائق الباص شخصيا".وال يسمح إست

 51راجع الصفحة  اي أجهزة تعكس اإلضاءة وتؤثر على أداء سائق الباص لعمله .
 

، إذا تبين أن الطالب قد تورط في التنمر أو االعتداء الجسدي أو ضرب شخص آخر في الحافلة  O.C.G.A. 20 -2-751.5وفًقا لقانون  
 ع بين ولي األمر الطالب/الوصي وموظفي المدرسة لتكوين عقد سلوك متعلق بالحافلة المدرسية للطالب.المدرسية، فيجب عقد اجتما

ويجب أن ينص هذا العقد على التأديب التدريجي المناسب للعمر والعقوبات والقيود، وقد يشمل على سبيل المثال ال الحصر، المقاعد  
 من ركوب الحافلة. المخصصة ومشاركة أولياء األمر المستمرة والمنع 
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 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 عقد إجتماع -1مرتبة  الدنيا: 

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 السلوك خارج المدرسة  .17
 

ممتلكات المنطقة والنقل؛ ينطبق ما يلي على سلوك الطالب بما في ذلك السلوك الذي يحدث خارج ساعات الدراسة؛ وخارج المدرسة أو  
التكنولوجيا  المدرسية؛ وعند عدم استخدام  الراحة  نهاية األسبوع أو اإلجازات أو فترات  التدريس االفتراضي أو عطالت  أيام  وخالل 

 والبرامج والشبكات المملوكة/المقدمة للمنطقة. 
 
A. سوء السلوك خارج حرم المدرسة 

 
خارج حرم المدرسة من شأنه أن يؤدي إلى توجيه اتهام جنائي للطالب بارتكاب جناية )أو ال يجوز أن ينخرط الطالب في أي سلوك  

ُيعاقب كجناية إذا ارتكبها شخص بالغ( مما يجعل استمرار وجود الطالب في المدرسة خطًرا محتماًل على األشخاص أو الممتلكات  
 في المدرسة أو يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية.

 
B.  اإللكترونيالتنمر 

 
ينطبق التنمر اإللكتروني على استخدام االتصاالت اإللكترونية، سواء نشأ هذا الفعل اإللكتروني في ممتلكات المدرسة أو بمعدات 

 المدرسة أم ال، إذا كان االتصال اإللكتروني: 
 
 يتم توجيهه بشكل خاص إلى الطالب أو موظفي المدرسة؛ و (1)
 األشخاص المحددين أو تعطيل العمل المنتظم للمدرسة بشكل كبير؛ و  يهدف بنية خبيثة إلى تهديد سالمة (2)
يخلق خوًفا معقواًل من إلحاق األذى بالطالب أو موظفي المدرسة أو ممتلكاتهم أو كان لالتصاالت اإللكترونية احتمالية عالية   (3)

 للنجاح في هذا الغرض. 
 

نقل للعالمات أو اإلشارات أو الكتابات أو الصور أو األصوات أو   تشمل االتصاالت اإللكترونية، على سبيل المثال ال الحصر، أي
البيانات أو المعلومات من أي نوع كانت سواء كانت تنتقل كلًيا أو جزئًيا عن طريق األسالك أو الراديو أو نظام كهرومغناطيسي أو 

 الصور اإللكترونية أو نظام الصور البصرية.
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  الدنيا: 

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 

 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  الدنيا: 

 طرد طويل األمد  – 6مرتبة  
 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 

 7 - 6أيام وتعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 
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معينة جريمة  او  جناية  تهمة  اليه  وجهت  التي  المدرسة  في  التسجيل  إعادة  و   / التسجيل  الى  الطالب  حّول  :إذا    مالحظة 
 (O.C.G.A. § 15-11-63)  التنسيب كما هو موضح يجب ان يحول مباشرة الى لجنة العالقات الطالبية والعمل ببروتوكول إعادة

  54.في الصفحة
 

 القمار  .18
 

يحظر فعل القمار في المدارس وهذا يشمل افعال الرهان وغيرها من لعب الورق والنرد ,او اي العاب او انشطة تتعلق بالقمار بما في  
 ذلك ادوات القمار . وتتراوح العقوبة ما بين اإلحتجاز والطرد القصير االمد .إذا تكرر الفعل وعلى نطاق واسع قد يحول الطالب الى لجنة 

 إبعاد او إرسال الى مدارس بديلة.ستماع لالدلة التي قد تؤدي الى طرد او الطالب لإل
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  :الحد األدنى

 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 نتهاك فترة المراقبة إاإلنتهاكات المتكررة/سوء السلوك المزمن/ .19
 

A. المخالفات المتكررة/سوء السلوك المزمن 
ال يجوز للطالب المشاركة في سلوك يشوش أو يخل  بشكل متكرر ومزمن بالعملية التعليمية أو اإلدارة المنتظمة للمدرسة أو باألنشطة 

كتيب حقوق ومسؤوليات   -لمدونة سلوك الطالب  المدرسية أو بالحافالت المدرسية أو غيرها من عمليات المدرسة؛ مما يمثل مخالفة  
بأنه الطالب الذي يظهر نمًطا من الخصائص     ه. الطالب وتطوير شخصيت القانون  "الطالب ذو مشاكل االنضباط المزمنة" يعرفه 

لمدونة السلوكية التي تتعارض مع عملية التعلم للطالب من حوله والذي من األرجح أن يتكرر. قد يظهر هذا بالمخالفات المتكرر  
، ولكن قد يظهر أيًضا بسلوكيات أخرى من الطالب. قبل أن يوجه شخصيتهكتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير    -سلوك الطالب  

للطالب االتهام بهذه المخالفة، يجب أن يحذر الطالب بالعقوبات المحتملة وأن يعطي ثالث إحاالت موثقة تشمل على سبيل المثال ال  
ين. وباإلضافة لذلك، يجب االتصال بأولياء  الحصر إلى المرشد المدرسي واألخصائي االجتماعي بالمدرسة وموظفين مالئمين آخر

األمور/األوصياء بشأن سوء السلوك لمنحهم فرصة مراقبة طفلهم في المدرسة وفرصة المشاركة في وضع خطة سلوك انضباط 
 الطالب. 

 
 عندما يحدد الطالب بأنه يعاني من مشكلة انضباط مزمنة:  

( أو Certifiedالطالب بمشكلة االنضباط هاتفًيا أو من خالل بريد معتمد )يجب على مدير المدرسة إخطار ولي أمر أو وصي   .1
 ؛ و( أو تسليم اإلخطار ليالً بشكل قانونيFirst Classبريد من الدرجة األولى )

 
 ؛ ويجب دعوة ولي األمر أو الوصي لمراقبة الطالب في الصف الدراسي .2
 
األوصياء على األقل حضور اجتماع مع المدير أو من ينوب عنه لوضع خطة عمل/عقد يجب أن ُيطلب من أحد أولياء األمر أو   .3

 الختبار تأديبي وإصالحي؛ و 
 
قبل أن يتهم الطالب بهذه المخالفة، يجب أن توثق المدرسة بأن الطالب تم تحذيره بالعقوبات المحتملة لسلوكه المزمن، وبوضع   .4

ك قبل االتهام )أو مستند بوضح عدم تعاون ولي األمر أو الوصي في العملية(  خطة عمل تقويمية وتأديبية/اتفاق مراقبة سلو
وبالدعم المقدم للطالب من خالل ثالث إحاالت مستقلة على األقل إلى ثالثة أشخاص مختلفين: المرشد المدرسي، األخصائي  

، أو غيرها من التدخالت في  GRIP، صور دعم السلوك اإليجابي، الممارسات التصحيحية،  RTI/SSTاالجتماعي، الموجه،  
 خطة سلوك الطالب.
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قبل السماح بعودة أي طالب ذي مشكلة انضباط مزمنة من اإليقاف أو الفصل، ينبغي على المدرسة التي سيعود الطالب لاللتحاق  .5
تحديد موعد لحضور بها أن تطلب من خالل مكالمة هاتفية أو من خالل البريد المعتمد بإعالم وصول أو بريد من الدرجة األولى ب

( على األقل أو الوصي الجتماع مع مدير المدرسة أو من ينوب عنه لوضع خطة تصحيح سلوكية وتأديبية/اتفاق  1أحد الوالدين )
مراقبة سلوك. وفًقا لتقدير مدير المدرسة أو من ينوب عنه، يمكن للمعلم أو المرشد المدرسي أو شخص آخر حضور االجتماع.  

ة االجتماع في ملف الطالب الدائم. عدم حضور ولي األمر أو الوصي لهذا االجتماع لن يمنه الطالب من سيضع مدير المدرس
 إعادة التحاقه بالمدرسة.

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  : الدنيا

 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦لمدة طرد  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 أيام  ۳- ١طرد داخل المدرسةلمدة  -3مرتبة  الدنيا: 

 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  -5مرتبة  
 طرد طويل األمد – 6مرتبة  

 طرد نهائي  – 7مرتبة  القصوى: 
 .7- 6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
B. انتهاك لفترة المراقبة المحلية 

المحلي والعام,المخالفة قد تؤدي الى طرد الطالب من المدرسة لفترة طويلة او ال يسمح للطالب إنتهاك قانون الوضع تحت المراقبة  
 طرد نهائي. 

 

 المتوسطة/الثانوية: العقوبات في المدارس 
 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  :الدنيا

 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 
 . 7-6للمرتبة أيام تعقد خاللها جلسة إستماع  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 مخالفات المرور ومواقف السيارات .20
 

إذا إختار الطالب إيقاف سيارته في المواقف التابعة للمدرسة يجب ان يحصل على إذن من الجهات المختصة ويعرف على شكل الصق  
واالنظمة المرورية الصادرة من المدرسة او  يوضع على زجاج السيارة يكتب عليه رقم الموقف الذي يلتزم فيه الطالب وبجميع القوانين  

وقوف السيارة على ممتلكات المدرسة بدون تصريح او بتصريح منتهي الصالحية يعتبر إهمال وعدم اإلمتثال لجميع    النظام المدرسي.
د رخصة الوقوف قبل وعليه يجب تجدي القوانين واالنظمة المرورية الصادرة من المدرسة وذلك يعتبر إنتهاكا"لقواعد سلوك الطالب.

 إنتهائها.
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳-١لمدة  داخل المدرشة طرد -3مرتبة  
 أيام   ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد   ١٠-٦ طرد لمدة -5مرتبة  
  طرد طويل األمد  -6مرتبة  

 طرد نهائي -7مرتبة  القصوى: 
 7-6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 
 مالحظة:تتضمن العقوبة إلغاء التصريح بالوقوف في حرم المدرسة,إحتجاز,سحب السيارة خارج الحرم المدرسي على نفقة الطالب. 
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 التعدي على ممتلكات الغير /خول الى الحرم المدرسي بدون إذن التسكع او الد  .21
 

ال يجوز للطالب الدخول إلى مباني مدرسة أخرى غير مدرستهم، ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من مدير المدرسة المراد زيارتها،  
كما ال يجون أن يدخل الطالب أو يبقى في أي   أكاديمي أو رياضي.أو ما لم تكن المدرسة تستضيف مناسبة متعلقة بالمدرسة، مثل نشاط  

 مدرسة أو مبنى تابع للمنطقة في عطالت نهاية األسبوع أو بعد ساعات الدوام المدرسي دون تفويض أو إذن.
 

لهذا الجزء   الطالب مخالفا إذا رفض الطالب مغادرة المكان بعد ان يطلب منه ذلك من قبل موظفي المدرسة او الحرس يعتبر    مالحظة: 
 .من القانون ويحول الى السلطة التنفيذية المختصة

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 عواقب المخالفات المتبعة في المدارس المتوسطة / الثانوية 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١لمدة طرد  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 
 .7-6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 التزويد بمعلومات خاطئة .22
 

ملفات المدرسة ,تزوير إمضاء,إعطاء ملفات مزورة ,الغش إستخدام تتضمن هذه المخالفة على سبيل المثال وليس الحصر تزوير في  
يحظر على الطالب تقديم معلومات مزورة او إعطاء تقارير كاذبة عن تصرفات غير الئقة قام بها     .الكومبيوتربأرقام وأسماء مزورة

 المدرس او المدير او غيرهم من موظفي المدرسة
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : نياالد

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 المتوسطة/الثانوية: العقوبات في المدارس 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 
 .7-6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠الطرد لمدة يتم 

 

 التجاوز الجنسي العام/التحرش الجنسي/االعتداء الجنسي .23
 

سوء السلوك  هذه المخالفة تمنع اي سوء سلوك جنسي بين الطالب او ضد موظفي المدرسة او الزوار على ارض المدرسة بدون إستثناء.
الجنسي ,اإلعتداء الجنسي ,التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها ,التعرض غير الالئق  اوتعليقات مهينة ذات  الجنسي يتضمن اإلتصال  
 .طابع جنسي وما الى ذلك
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 Titleفوًرا إلى مدير المدرسة أو منسق قانون  Title IXينبغي اإلبالغ بالبالغات أو الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي بموجب قانون 
IX    حسبJCAC    لسياسة المنطقة التعليمية. يمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص عقود وبالغات قانونTitle IX   والشكاوى

 relations/-employee/https://www.dekalbschoolsga.org/hrالرسمية وإجراءات التحقيق الخاصة بالمنطقة التعليمية:  
 .titleixcoordinator@dekalbschoolsga.orgوبمراسلة 

 
A.   التجاوز الجنسي العام 

ال يجوز للطالب المشاركة الطوعية في أي صورة من صور النشاط الجنسي أو إظهار أعضاء الجسم الحميمية أو المشاركة في أي 
 الخليع )أي الكشف عن الجزء السفلي( وما شابه. مظهر علني غير مالئم للعاطفة أو السلوك 

 
B.  التحرش 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. 

 
فوًرا إلى مدير المدرسة أو منسق قانون   Title IXينبغي اإلبالغ بالبالغات أو الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي بموجب قانون  

Title IX    حسبJCAC   قانون وبالغات  عقود  بخصوص  إضافية  معلومات  على  العثور  يمكن  التعليمية.   المنطقة   لسياسة 
IX Title  قيق الخاصة بالمنطقة التعليمية:  والشكاوى الرسمية وإجراءات التحhttps://www.dekalbschoolsga.org/hr/ 

relations/-employee  وبمراسلةtitleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 
 

C. الضرب أو االعتداء الجنسي 
في أي سلوك غير الئق بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، االغتصاب أو اغتصاب القّصر أو   ال يجوز أن ينخرط الطالب

المداعبة أو التحرش باألطفال أو اللواط أو االتصال الجسدي باألجزاء الحميمة من جسد شخص آخر دون موافقة ذلك الشخص أو  
 .6المادة ، 16الجرائم األخرى المنصوص عليها في قانون جورجيا، الفصل 

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 أيام   ۳ – ١طرد داخل المدرسة لمدة  – 3مرتبة  الدنيا: 

 أيام  ٥-١طرد لمدة  -4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  الحد األدنى:

 أيام  ۳- ١لمدة داخل المدرسةطرد  – 3مرتبة  
 أيام  ٥-١طرد لمدة  – 4مرتبة  
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  
 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  

  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 
 .7-6خاللها جلسة إستماع للمرتبة أيام تعقد  ١٠يتم الطرد لمدة 

 

 إستخدام بطاقة هوية شخصية مزورة .24
 

أثناء تواجدهم في المدرسة او اي مناسبة  ( IDإن نظام مدارس منطقة ديكالب يفرض على طالب المرحلة الثانوية حمل بطاقة شخصية )
مغادرة المدرسة بمرافقة شرطة المدرسة إذا إقتضى  تخص المدرسة .إذا ضبط الطالب وهو ال يحمل بطاقته الشخصية عندئذ يطلب منه 

 إصدار بطاقة هوية على نفقته الخاصة. الطالب الذين ال يحملون بطاقة الهوية الشخصية يعتبروا مخالفين للقانون ويترتب عليهم  االمر
 

 العقوبات في المدارس االبتدائية:
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام  ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  القصوى: 

 العقوبات في المدارس المتوسطة/الثانوية: 
 عقد إجتماع – 1 مرتبة : الدنيا

 (52-53االستراتيجيات )انظر الصفحات  - 2المستوى  
 أيام   ۳ – ١لمدة  داخل المدرسة طرد – 3مرتبة  
 يام ا ٥-١ طرد لمدة  – 4مرتبة  

 أيام مع توقيع عقد   ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  القصوى: 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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 مخالفة اللباس المدرسي  .25
 

ال يجوز أن يرتدي الطالب مالبس غير الئقة أو ارتداء أي مالبس متشابهة غير قانونية )مثل السترات الواقية من الرصاص، وما إلى 
الطالب ارتداء مالبس مناسبة وااللتزام بالزي الرسم للطالب   جميعوُيتوقع من   ساحات المدرسة أو في األحداث المدرسية.ذلك( في  

 من هذا الكتيب وأي متطلبات إضافية مدرجة في لوائح المدرسة المحلية. 80الموجود في الصفحة 
 

 : وفيما يلي نستعرض العقوبات المترتبة على مخالفة قانون اللباس 
 

 إجراءات تتخذها المدرسة  عدد المخالفات 

حتى نهاية اليوم  (, ISSتنبيه شفهي ,إتصال مع االهل ,إحتجاز داخل المدرسة ) المخالفة االولى
 الدراسي او إزالة المخالفة . 

 ( ISSيتطلب إجتماع مع االهل ويومين ) المخالفة الثانية

ايام   وتفرض   10الى (ISSالحجز داخل المدرسة )قد تصل فترة إعالم االهل , المخالفة الثالثة
تكرار المخالفة لقوانين المدرسة قد  (ISSتواجد االهل مع الطالب خال ل فترة ) 

 .في حال توفر ادلة لدى لجنة االستماعيؤدي الى ارسال الطالب الى مدارس بديلة 

 

 القيام بأعمال غير مسؤولة .26
 

ال يجوز أن يرتكب الطالب 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 مدير  

للسيارات أو أي منطقة مرورية، أو التسلق على سطح المباني، أو الوجود في مناطق البناء، أو  المدرسة من خالل الركض في موقف  
، أو أي إجراء  توجيه أي لكمات بأسلوب الضربة القاضية لضحية غير متوقعةغرف الغاليات، أو السندرات، أو أعمدة المصاعد، أو  

يتم تطبيق هذه القاعدة إال عندما ال يفي السلوك غير اآلمن بمعايير أي انتهاك  ولن   يحتمل أن يلحق األذى الجسدي بالنفس أو باآلخرين.
 آخر.

 

 العقوبات في المدارس االبتدائية/المتوسطة/الثانوية:
 أيام مع توقيع تعهد  ١٠-٦طرد لمدة  – 5مرتبة  :الدنيا

 طرد طويل األمد   – 6مرتبة  
  طرد نهائي – 7مرتبة  القصوى: 

 .7-6أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة  ١٠يتم الطرد لمدة 
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 مسؤوليات وإلتزامات الطلبة إتجاه الحافالت المدرسية في مقاطعة ديكالب التعليمية
 

 

 اإلحترام  التحلي بالمسؤولية األمن والسالمة  الباص

 اإلنتظار على جانب الطريق  إنتظار الحافلة 
 

 مراقبة حركة المرور بحذر 
 

 إرشادات سائق الحافلةإنتظار 

الوصول إلى موقف الحافلة  ب  
 ( دقائق قبل وصول الحافلة 10)
 

 اإلنتظار بهدوء وعلى نحو منتظم

بقاء الطلبة في مقاعدهم في  
 جميع األوقات 

 
عدم العبث في ممتلكات الطلبة 

 الشخصية 

 السماح للحافلة بالتوقف بشكل تام  صعود الحافلة 
 

والنزول من على الطلبة الصعود 
 الحافلة بطريقة منظمة

 
 التمسك في الدرابزين

سرعة الجلوس والتزحزح قليالً  
 للسماح لطالب أخر  بالجلوس

 
 يجب على الطالب البقاء جالساً 

 إلقاء التحية على سائق الحافلة
 

إحترام األخرين وإحترام 
 ممتلكاتهم الخاصة

 
 التصرف بأخالقيات عالية 

 البقاء جالساً في جميع األوقات   ركوب الحافلة 
 

إبقاء ممرات الحافلة سالكة ومخارج  
 الطوارئ واضحة للجميع

 
عدم إلقاء أي مخلفات أثناء ركوب 

 الحافلة 
 

إلتزام الهدوء والصمت عند معابر  
 السكك الحديدية 

 حفظ األكل والمشروبات في الحقيبة 
 

 الحفاظ على نظافة الحافلة
 

 إتبع تعليمات وإرشادات سائق الحافلة  
 

 تعامل بسلوكيات أخالقية منتظمة 

بقاء الطلبة في مقاعدهم في  
 جميع األوقات 

 
 طلب اإلذن لفتح النوافذ

 
التحلي باالخالق الحميدة 

لتحدث بمواضيع هدافة  او
 ومؤدبة 

اإلنتظار والجلوس حتى وقوف    الخروج من الحافلة
 الحافلة تماماً 

 
 مغادرة الحافلة بهدوء وإنتظام

 
 العبور من أمام الحافلة

 
 التمسك في الدرابزين

النزول من الحافلة عند المحطة 
 المعينة لك

 
 أخذ كل ممتلكا تك الخاصة 

 
 مغادرة  محطة الحافلة بهدوء وإنتظام

ترك مسافة كافية ما بينك وبين  
 األخرين

 
 التصرف باخالقيات عالية 

 إلتزم الهدوء   الحافلة إخالء 
 

اإلستماع إلى تعليمات وإرشادات 
 سائق الحافلة

 
ترك جميع ممتلكاتك الخاصة في  

 الحافلة 

إتبع معلومات  وإرشادات سائق 
 الحافلة 

 
 مساعدة األخرين عند إقتضاء الحاجة

 الخروج بسرعه وأمان
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 قوانين الباص ومواقف الباص
 

 بالقواعد التالية على متن الباص ومواقف الباص للسالمة واألمان.على الطالب اإللتزام 
 

 على متن الباص 
 دقائق قبل موعده  ١٠الوصول الى موقف الباص  •
 الوقوف على الرصيف او على حافة الشارع  •
 البقاء خارج الملكيات الخاصة  •
 عدم الوقوف على الطريق المخصص للسيارات  •
 اإلنتباه وإحترام حركة المرور •
 اإلنتظار بشكل هادئ ومنتظم •

 

 عند وصول الباص 
 اإلنتظار والسماح للباص بالتوقف بشكل كامل •
 الصعود الى الباص بهدوء وإنتظام  •

 

 على متن الباص 
 البقاء جالسا" حتى يأتي دورك لمغادرته •
 الجلوس بهدوء عند معابر السكك الحديدية •
 ون مع السائق والتصرف بحسن سلوكالتعا  •
 ممنوع اإلساءة او البلطجة او مضايقة األخرين  •
 ممنوع األلفاظ النابية او السلوك الفاحش  •
 ممنوع التدخين •
 ممنوع األكل واالشرب  •
 ممنوع التخريب •
 ممنوع إخراج الرأس او اليد من شباك الباص  •
 ممنوع إستعمال الراديو او األجهزة اإللكترونية بدون إستخدام سماعات  •
 ممنوع إستخدام الهاتف في كل األوقات •
 ممنوع صعود الحيوانات على متن الباص •
 ممنوع األسلحة واألدوات الخطرة  •
 في الباص ممنوع رمي األوساخ من الباص او   •

 

 عند مغادرة الباص 
 البقاء جالسا" في مقعدك حتى يتوقف الباص بشكل كامل  •
 مغادرة الباص بطريقة منتظمة  •
 مغادرة الباص عند موقف الباص المحدد لك •
 العبور من أمام الباص  •
 مغادرة موقف الباص بإنتظام  •

 
متن الباص او مواقف الباص أثناء ذهاب الطالب الى المدرسة او عودته منها قد تتطلب أحيانا"  لمخالفات التي تحدث على  ا

 51.ق بالباص ومواقف الباص في الصفحة تدخل مباشر من قبل المدرسة.راجع كل ما يتعل
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 منظومة إحالة الحافالت المدرسية لجميع الطالب

 السلوك غير الالئق او مخالفة  
 قوانين الباص

 المخالفة 
 األولى

 المخالفة 
 الثانية

 المخالفة 
 الثالثة 

 المخالفة 
الرابعة  
 واألخيرة 

 )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  )الكل( 1مرتبة  تأخير جدول الباص

 )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  )الكل( 1مرتبة  عدم الجلوس في المقعد 

 CD,IPOD,MP3, اإلستماع الى الراديو
 بدون سماعات 

 )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  )الكل( 1مرتبة 

 )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  )الكل( 1مرتبة  )ضجيج(إزعاج على متن الباص 

 إستخدام لغة غير الئقة 
 )السب,المناداة بأسماء مسيئة للطالب اوأخرين( 

 )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  )الكل( 1مرتبة 

 )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  المعاكسات / التحرش / البلطجة
 مدرسة بديلة٭

 ثانوي(  / )متوسط
 مدرسة بديلة٭

 ثانوي(  / )متوسط

 )الكل( 5مرتبة  )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  ضرب الطالب لبعضهم

 )الكل( 4مرتبة  )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة  رمي اشياء في الباص

 رمي اشياء من شباك الباص
 )بدون إحداث ضرر مادي( 

 )الكل( 4مرتبة  )الكل( 4مرتبة  )الكل( 3مرتبة  )الكل( 2مرتبة 

 التخريب 
 )ويشمل رمي أشياء من الباص(
 دوالر 100مع إحداث ضرر مادي أقل من 

 )الكل( 4مرتبة 
 $100أضرار أقل من 

 )الكل( 5مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 

 )بدون ضرب مباشر( مشاجرة 
 )إبتدائي( 4ة مرتب

 )متوسط( 5مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 

 إنتهاك قانون الكحول / المخدرات
 حيازة,إستخدام()

 )الكل( 5مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 

 )توزيع(المخدرات  / إنتهاك قانون الكحول
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 

 التخريب
)ويشمل رمي اشياء من الباص مع إحداث ضرر مادي اكثر 

 ( دوالر ١٠٠من 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 $100أضرار أكثر من  

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

إضطرار الباص لدخول منطقة الطوارئ وهو  
 على الطريق

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 اإلعتداء 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 

 اإلعتداء المتكرر
 )اإلعتداء الجسدي بوجود طالبين او اكثر( 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 )إبتدائي( 5 ةمرتب
 )متوسط( 6مرتبة 

 التحريض على الشغب/الفوضى 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 

 حيازة سالح غير السالح الناري
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 6مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 7مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 7مرتبة 
 )إبتدائي( 5 ةمرتب

 )متوسط( 7مرتبة 

 طرد نهائي )الكل( طرد نهائي )الكل( طرد نهائي )الكل( طرد نهائي )الكل( حيازة سالح ناري

 
*O.C.G.A. § 20-2-751.4 

 الباص فقط وال تتضمن طرد من المدرسة. الطرد من تقتصر على 1,2,3,4عواقب المرتبة  
 .وطرد من المدرسةتتطلب طرد من الباص  5,6,7عواقب المرتبة  

 طالب إبتدائي, متوسط والثانوي -. طالب المرسة المتوسطة والثانوية. )الكل(طالب المدرسة االبتدائية فقط  فقط ، 
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 والعواقب التأديبية لإلستراتيجيات السلوكية والخيارات  شرح
 

 العواقب التي تتخذها المدرسة
 

طريق تقديم العواقب واإلجراءات المناسبة الحقوق والواجبات وبناء الشخصية للطالب عن    –مدونة قواعد السلوك  كل المدارس مسؤولة عن تطبيق  
 ة.للمرحل

 

 .مؤلف من أي من المجموعات التالية قد يعقد موظفي المدرسة إجتماع: عقد إجتماع 1مرتبة 
 طالب  / مدرس
 األمورأولياء  / مدرس
 الباحث اإلجتماعي  / مدرس
 مدير   / طالب / مدرس
 أولياء األمور / الباحث اإلجتماعي طالب / / مدرس

 طالب  / مدير
 أولياء األمور  / إجتماع عبر الهاتف مدير

 أولياء األمور  /  إجتماع عبر الهاتف مدرس
 وشركاء اخرين وفق الحاجة

 

 . يجب ان تراعي الفئة العمرية وخاصية السلوك اإلستراتيجيات كل :ستراتيجياتاإل 2بة مرت

 بناء عالقات لدعم اإلنجاز األكاديمي 
 مناقشات حول التوقعات,مراجعة إجراءات الصف والتوقعات

 التواصل عبر النظر المباشر
 القرب ودرجة عالية من اإلشراف

 التحذير اللفظي, الشرح المسبق للتوقعات 
 التوجيه 

ذوي اإلحتياجات الخاصة/افكارمتنوعة   للطالب  الملف  عن  التشاور مع فريق المرحلة التعليمية/مع موجه المدرسة/المختص النفسي/مع المسوؤل
 لتنظيم السلوك 

 ممارسات تصالحية
 مساعدتهم لضبط النفسوالطالب  ,وإستخدام اماكن أمنة لمعالجةتعليم السلوكيات اإلجتماعية

 

 .اإلستراتيجيات يجب ان تراعي الفئة العمرية وخاصية السلوك كل اإلستراتيجيات: 3مرتبة 
 . وفق الميزانية المالية المحددة لمدارس منطقة ديكالب تتوفر هذه البرامج

توقيع عقد للسلوكيات المطلوبة 
 او المستهدفة

,لتطوير المهارات المطلوبة ولمعالجة القلق تجاه كتابة عقد او خطة للطالب بأهداف محددة وفعالة وذات نتائج  
 السلوك المذكور 

 يحجز الطالب قبل الدوام وبعده بسبب سوء التصرف وذلك يتضمن أيام السبت  الحجز 

 السبت ,تكليف الطالب بعمل محدد او حرمانه من المواصالت   وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر ,مدرسة يوم التدخل من قبل المدرسة 

توقيع عقد يبين إجراءات تتخذ على مراحل لتحسين السلوك وشرح المساعدة التي يجب ان تقدم من قبل موظفين   وضع الطالب تحت المراقبة 
 األهل الطالب / المدرسة /األهل/ في نفس الوقت الذي يتم فيه مراجعة العقد وتوقيعه من قبل 

تأمين مناطق مخصصة في حرم المدرسة للطالب الذين يقومون بعمليات تخريبية في الصف والبقاء هناك حتى   مناطق مخصصة
 إنتهاء الفترة المحددة  

 إحالة النزاعات الى وساطة  الوساطة  

 اعلىيتم االتفاق على شخص ما تلميذ او استاذ ليقدم الدعم والتوجيه والمساعدة لطالب بحاجة الى مثل  التوجيه 

 االستمرار في تقارير حسن السير والسلوك واإلنضباط لتجنب الطرد رسالة لالهل عن االنضباط 

هو تقرير يساعد الطالب واالهل ويعطيهم الفرصة لمتابعة التقدم األكاديمي والسلوكي البنهم/إبنتهم في الصف  الدراسية   تقرير الدرجات 
 لفترة زمنية محددة 

يحال الطالب الى الباحث اإلجتماعي ,فريق دعم الطالب ,خدمات مساعدة للطالب ,التأهيل اإلجتماعي ,مراجعة  إحالة
IEP   مسوؤل الدوام او اي شخص مختص في المدرسة, 

 تعلق مشاركة الطالب في النشاطات والمناسبات الخرى  حظر النشاطات 

اشخاص مدربين بحيث يختبر المشاركين في الحادث األثر المقصود وغير المقصود إجراءات منظمة تدار من قبل   مبادرات تصالحية
 لتصرفهم وإتخاذ القرار بشأن العالجات الشخصية إلصالح الضرر وإستعادة العالقة مع الطرف األخر 
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 يتواجد األهل /اولياء االمور في الصف مع ابنائهم/بناتهم وفق موعد مسبق خالل الدوام المدرسي التظليل 

 إجتماع العاملين في المدرسة وربما افراد اخرين للنظر في سلوك الطالب وتقديم توصيات له التوظيف

التثقيف بشأن إساءة استخدام  
 المواد المخدرة وحل النزاعات

 )التطور المسؤول لرفع اإلمكانات( GRIP*برنامج المشاركة اإللزامية في 

 النشاطات والمناسبات الخرى تعلق مشاركة الطالب في  وقف النشاطات 

 
 يتم إستخدامها من قبل المدرسة  -تدخالت إضافية
 الئحة السلوك  الشخصية )سجل المدرس(المرجعية 

 إستشارات ية في المدارساإلحالة الى المجتمعات المحل
 توقيع عقد منفصل  تغيير الصف  /  مرافقة من والى الصفوف

 رعاية (الحد من الحركة )مع تأمين مراقبة
 تحت المراقية  تغيير مكان جلوس الطالب في الصف / الباص

 إحالة الى المختص النفسي  زيارة األهل للمدرسة ومراقبة الطالب
 مراجعة الوضع التعليمي المناسب  مرافقة األهل للطالب الى موقف الباص

   504مراجعة برنامج  ةإحالة الى ممرضة المدرس
 صية دروس خصو  تغيير البرنامج الدراسي

 تنفيذ اإلجراءات التأديبية المكتوبة  تعديل اليوم الدراسي
 (إ شراك جمعيات مستقلة ) بمبادرة من األهل من أجل تعديالت 504برنامج /  IEPإعادة زيارة 

 إضافية والتقييم
 

 المدارس  -العواقب المتبعة في
المدرسة, طرد خارج   مالحظة: قد يكون طرد داخل  بالطرد  الباص,وذلك  يقرره مدير المدرسة,او طرد من  ما  ناءا" على 
 المدرسة 

 
 (أيام طرد من قبل المدرسة   ۳-١) داخل المدرسة طرد 3مرتبة 

 
 ( أيام طرد من قبل المدرسة  ٥-١طرد )  4مرتبة 

 
 ,طرد من قبل المدرسة  تعهد بتوجيه السلوك المطلوب أيام مع توقيع عقد ١٠- ٦طرد لمدة  5مرتبة 

 
 طرد طويل األمد يتخلل الفترة عقد جلسة إستماع  6مرتبة 

 
 طرد نهائي يتخلل الفترة عقد جلسة إستماع 7مرتبة 
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 تعريف أنواع اإلنضباط 
 

 الطرد تعليق صفوف الطالب في المدرسة
حضور الصفوف الرسمية مع زمالئه وعدم مشاركته النشاطات المدرسية ويقوم تعليق صفوف الطالب في المدرسة تعني حرمانه من  

 .بإتمام جميع الواجبات والوظائف المدرسية في
 

صف منعزل يخصص له ,وقد يسمح للطالب بحضور صفوف المختبرات فقط بإعتبارها صفوف مهمة وال يمكن تعويضها ويرجع  
 القرار النهائي لمدير المدرسة.

 
المخ  القيام بخدمات إجتماعية في وفي حال  الخيار بعد مشاورة األهل بين تعليق الصفوف او  الطالب  البسيطة يعطى  السلوكية  الفات 

المدرسة مثل )لم القمامة ,تنظيف الطاوالت في الكافيتيريا ,وما إلى ذلك( وهذه الخدمات ال تتضمن تنظيف الحمامات. هذا  وتراعى 
 ا الموضوع.الفئة العمرية )عمر الطالب( في هذ

 
 الطرد خارج المدرسة

ايام .يحق لمدير المدرسة طرد الطالب من   ١٠–١تعليق الدوام المدرسي لفترة قصيرة يعني إبعاد الطالب من المدرسة او الباص لمدة  
 ايام. ١٠ايام خارج المدرسة بينما يحق للمسؤول الرسمي )شرطة المدرسة( تعليق الدوام )طرد( لمدة تصل الى  ٣–١
 

ايام   ١٠–٤ايام عندما يعود الطالب الى المدرسة , ولكن في حالة الطرد من    ٣يتم تحصيل الوظائف والواجبات في حال الطرد لمدة  
 وظائف من المدرسة بشكل يومي واخذها الى الطالب إلتمامها في البيت.يترتب على االهل تحصيل هذه الواجبات وال 

 
"اإليقاف طويل األجل" يعني إخراج الطالب من المدرسة )أو الحافلة المدرسية( ألكثر من عشرة أيام دراسية ولكن ال تتجاوز المدة 

وال يجوز للطالب الموقوف  مطلوبة لتنفيذ اإليقاف طويل األجل.وتكون جلسة االستماع القانونية في المنطقة   الفصل الدراسي الحالي.
لمدة طويلة والذي لم تتم إحالته إلى مدرسة بديلة أن يتلقى واجبات منزلية أو عماًل أو إجراء امتحانات فصل دراسي ما لم ُيسمح بذلك 

الب الموقوف لفترة طويلة الوجود في ممتلكات وال ُيسمح للط من قبل مسؤول جلسة االستماع أو المشرف/المفوض أو مجلس التعليم.
 المدرسة وال يجوز له المشاركة في أي أنشطة مدرسية أو مناسبات مدرسية.

 
وفي بعض الحاالت قد يؤجل )الطرد لفترة زمنية طويلة( إذا كانت المخالفة السلوكية ارتكبت في فترة حرجة من السنة )اي مباشرة قبل 

المخالفات السلوكية التي   ال ينطبق علىا يعتبر إستثناء واحد في العام الدراسي وباإلضافة لذلك هذا اإلستثناء  اإلمتحانات النهائية ( وهذ
 .تمس بالقانون الفيدرالي او قانون الوالية مثل االسلحة,المخدرات والعنف

 
 الطرد 

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

 ُيسمح له.
 

 المدرسة البديلة
ايام و مافوق بالذهاب إالى مدارس بديلة  من اجل التعلم االكاديمي و االستشارة.   ١٠  الطالبة التي طرد من المدرسة لفترة/للطالب  حقد يسم

لى المدرسة او ال يحق للطالب العودة  الصفوف الالزمة للتخرج.    م  ل العلمي و إتماي حصتان المدارس البديلة تمكن الطالب من متابعة ال
ولكن يحق للطالب /الطالبة   على قترة الطرد الطويل االمد.  "بناءا   ام في المدرسة البديلةدالمحلية و ال حضور إي نشاطات فيها ما

 .العودة الى مدارسهم االصلية وفق اعادة دخول مبكراذا سمح الضابط المسؤول عن الجلسة بذلك
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 الوضع تحت المرا قبة
دين الطالب في أر و السلوك. و اذايالسالوضع تحت المراقبة يعني ان يتم وضع الطالب في فترة تجريبية و يتوقع منه الحفاظ على حسن  

ديبية أجراءات الت الدلة لجنة إتخاذ ا الفة معينة فانه يوضع تحت المراقبة من قبل مدير المدرسة,شرطي محلي, او لجنة االستماع لألخم
لى االة  حديبية بما في ذلك اإلأاالجراءات التلى مزيد من  ادي  ؤالمدرسة ي  او نظام  الفة قانون المدرسةخإن م ليم.عس التربية و التمجل او  

 قد يكون عرضة لمزيد من اإلجراءات التأديبة بناءا"على سبب الطرد.الطالب الذي يوضع تحت المراقبة  لألدلة.ع  لجنة االستما
 

 القيود المفروضة على االنشطة المدرسية 
طة ترعاها المدرسة، بما في ذلك أنشطة التخرج أو حفلة التخرج إذا لن ُيسمح للطالب الذين تم إيقافهم أو طردهم بالمشاركة في أي أنش

يجوز للوالد أو الوصي، لسبب وجيه، تقديم التماس إلى مدير المدرسة للحصول على إذن للطالب   حدثت خالل فترة اإليقاف أو الطرد.
للوالد أو الوصي تقديم استئناف إلى المشرف اإلقليمي وإذا رفض المدير اإلذن، يجوز   للمشاركة في األنشطة التي ترعاها المدرسة.

 المعني التخاذ القرار النهائي. 
 

 ملحق 
بإنتهاك   الطالب  يتهم  الطالبقد  سلوك  والواجبات  قانون  ساعد,خطط,اعطى -والحقوق  إذا  بالجريمة,  كملحق  ولكن  الشخصية  وبناء 

انون .يعاقب الطالب الملحق بالجريمة بنفس العقوبات التي يعاقب اوشجع اخرين على إنتهاك الق   / إستشارة,ساهم بطريقة ما, حرض و
 بها المتورط الفعلي بالجريمة.

 
 الدفاع عن النفس

 قد يكون استخدام الطالب للقوة أو التهديد باستخدامها مبرًرا، وذلك عندما، وإلى الحد الذي، يعتقد فيه بشكل معقول أن هذا التهديد أو
فقرة  .O.C.G.A للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر بسبب االستخدام الوشيك للطرف اآلخر للقوة غير القانونية.القوة أمر ضروري  

قد يكون هذا االستخدام الفعلي للقوة/التهديد غير مبرر في الحاالت التي يكون فيها موظفو المنطقة التعليمية في المنطقة  .21- 3-16رقم  
والدفاع عن  ى الطالب أال يستخدم قوة أكبر مما يبدو ضرورًيا بشكل معقول في هذه الظروف.ومع ذلك، يجب عل  المباشرة للتدخل.

وعندما يدعي الطالب الدفاع عن النفس، تقع على عاتق الطالب  النفس ال يعتبر دفاًعا إذا استمر استخدام القوة بعد تدخل الموظفين.
الدفاع عن النفس كمبرر صالح في ظل هذه الظروف، فإن الطالب لم يقم بأي   وإذا تم قبول مسؤولية إثبات أنه تصرف دفاًعا عن النفس.

 انتهاك برجحان األدلة وال يتم فرض أي تأديب على هذه الجريمة. 
 

 دورات المياه وغرف الخزائن
تنطبق على تصرفات و سلوك الطالب في المدرسة و في الحمامات و الخزائن   قانون قواعد سلوك الطالبجميع الجرائم التي نص عليها  

و غرف تبديل المالبس. على الطالب الحفاظ على نظافة الحمامات و سالمة المقتنيات فيها. و كذالك يجب على الطالب إبالغ اإلدارة 
 عن اي مخالفة يالحظها في الحمامات او اي وضع غير سليم في غرف المالبس.

 

ال يسمح إستخدام الكاميرات او الفيديو او الهاتف الخليوي في غرف تبديل المالبس. و يجب ان يكون معلوما" لدى الجميع انه ال  
 .يسمح بالتصوير في اي مكان في المدرسة بشكل شخصي بدون إذن مباشر من المدير

 
 دورات المياه وغرف الخزائن

بل إستبعاد الطالب من المدرسة ,هذه التدابير تعتمد على الفترة التي سيستبعد فيها الطالب من يتم إتخاذ بعض التدابير العملية المعينة ق
 ايام او اقل فإن المحكمة العليا للواليات المتحدة وضعت تدابير محدودة مطلوبة.  ١٠إذا كانت الفترة  مثال المدرسة.

 

. وتفصيل التي تحمل الطالب اكبر قدر من المسؤولية يقتضيه القانونوإعتمدت مقاطعة ديكالب مجموعة من الضمانات اإلجرائية   
 .هذه اإلجراءات في مايلي

 
 للطرد اإلجراءات اإلدارية المدرسية 

يتبع بإجراءات   اوايام    10لمدة    هذا الطرد   نوإذا كا  تعقد هذه الجلسة قبل ان يتم طرد الطالب )داخل او خارج المدرسة او من الباص(
 ايام يجب ان تتم اإلحالة من مدير المدرسة مع توصية من المدير بمدة الطرد الطويل األمد.   10وإذا تجاوزت مدة الطرد  . مالئمة  ديبيةأت
 

مة المنسوبة إليه، ومن وجه التهمة  في اإلجراءات اإلدارية الواجبة للمدرسة الخاصة باجتماع الوقف، يتم إبالغ الطالب شفهًيا بالجري
وسيتم االتصال بولي  وُيمنح الطالب فرصة ليحكي جانبه من القصة. )التهم(، ومن شهد الجريمة، واإلجراءات التأديبية المقترح اتخاذها.

مكتوبة عن الحادث في أقرب وُيطلب من الشهود )عند االقتضاء( تقديم روايات شفهية و/أو   األمر/الوصي إذا تم اتخاذ إجراء تأديبي.
 وقت ممكن بعد الحادث. 
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 (DTM) إجتماع فريق اإلنضباط
عندما يوصي المدير بالطرد/باإليقاف طويل األجل من المدرسة، ومن المحتمل أن يتم التنازل عن جلسة االستماع التأديبية، فإن اجتماع 

خصائي سلوك الطالب و/أو ممثل آخر من مكتب نظام تأديب (، والذي يتكون من المدير/من ينوب عنه و/أو أ DTMفريق التأديب )
ويجوز  ( أيام دراسية من اليوم األول لإليقاف.5الطالب وولى األمر/الوصي، سيتم تقديمه إلى ولى األمر/الوصي في غضون خمسة )

و من ينوب عن المشرف، في وسيقوم المدير/من ينوب عنه بإخطار مكتب منسق فريق دعم الطالب، أ دعوة الطالب حيثما أمكن ذلك.
أو    MTSS/RTIويجب على المدير/من ينوب عنه تقديم المستندات التالية إلى منسق   أقرب وقت ممكن عملًيا بعد التحقيق في الحادث.

 : بيانات الشاهد/الطالب؛ ونسخة حديثة من السجل الدائم للطالب؛ DTMمن ينوب عن المشرف، قبل أو في وقت اجتماع فريق التأديب  
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  

التأديب والحضو إحالة  يذكر  ذلك  بما في  المحلية  المدرسة  في  المقدمة  والتدخالت  األكاديمية  والسجالت  المشورة   SSTر  وجلسات 
أو حالة   504اجتماعات أولياء األمور/األوصياء مع التواريخ واألسباب والنتائج؛ ونسخة من تقرير الشرطة؛ والتعليم الخاص، القسم  

SST    النشط أو اإلحالة ألي من هذه المعتمد حالًيا والذي يتضمن SSTالبرامج(؛ وتقارير  )التسجيل  ؛ ونسخة من خطاب اإليقاف 
 توصية إدارات المدرسة بالعقوبات، وأي معلومات أو أدلة أخرى ذات صلة بالحادث. 

 
قدمها الطالب الغرض من هذا االجتماع هو أن يناقش الفريق التحقيق الذي أكملته المدرسة، وإجراءات التأديب المتاحة، وأي معلومات ي

وقد يقوم  ونظًرا ألن هذا اجتماع ألولياء األمور، فيجوز أال يحضر المستشار القانوني للطالب أو أولياء األمر. و/أو ولي األمر/الوصي.
، ويجوز أن ينهي DTMو/أو ممثل آخر من مكتب المنطقة لتأديب الطالب بوضع حد زمني معقول الجتماع    MTSS/RTIمنسق  
DTM  .إذا كان ولي األمر/الوصي والمدرسة قادرين على التوصل إلى اتفاق  إذا كان من الواضح أن القرار ليس على وشك الحدوث

التأديبية، فستتم الموافقة على االتفاقية من قبل مدير عالقات الطالب، ويتنازل ولي األمر/الوصي عن جلسة االستماع   النتيجة  بشأن 
، أو لم  DTMوإذا لم يوافق ولي األمر/الوصي على النتيجة التأديبية والنتيجة النهائية الجتماع   ا، ثم سيتم إلغاء جلسة االستماع.كتابيً 

 ، فستستأنف جلسة االستماع كما هو مقرر.DTMيحضر ولي األمر/الوصي  
 

 جلسة اإلستماع المحلية 
اضية للمنطقة التعليمية بواسطة مسؤول الجلسة الذي يستمع إلى األدلة ذات الصلة يتم تنفيذ جلسات االستماع القانونية الشخصية واالفتر

تأديًبا أكبر من اإليقاف لمدة عشرة أيام دراسية.  ويتم تعيين ضباط االستماع من قبل  -في حالة إثباتها-مخالفة الطالب، والتي قد تتطلب 
ا كان مسؤول جلسة االستماع لديه معرفة مسبقة باالنتهاك قبل جلسة االستماع، المشرف ويجب أال يكون لديهم معرفة مسبقة باالنتهاك. وإذ

 فيجوز المضي قدًما إذا أكد مسؤول جلسة االستماع أنه يمكنه سماع األدلة والتوصل إلى قرار دون تحيز.
 

مراجعة التوصية من قبل مسؤول جلسة االستماع عندما يوصي مدير المدرسة طالًبا بحضور جلسة االستماع القانونية في المنطقة، تتم  
ويجب أن تعقد جميع جلسات االستماع في موعد ال يتجاوز عشرة أيام  المناسب، والذي يقرر ما إذا كان سيعقد جلسة استماع أم ال.

( ما لم تتفق المنطقة SRO)  دراسية بعد اإلجراء التأديبي أو االعتقال الذي بدأته المدرسة من قِبل ضابط األمن والسالمة في المدرسة
التمديد. على  متبادل  بشكل  األمر/األوصياء  وأولياء  وولي   التعليمية  الطالب  تزويد  فسيتم  استماع،  جلسة  عقد  المقرر  من  كان  وإذا 

 األمر/الوصي بإشعار شفهي وكتابي بتاريخ جلسة االستماع ووقتها ومكانها واالنتهاكات وقائمة الشهود المحتملين. 
 

ويجوز للطالب أو أولياء أمره أو الوصي عليه أو ممثل أولياء   جلسات االستماع القانونية في المقاطعة سرية وليست مفتوحة للعامة.
ويتم  األمر بإذن كتابي من أولياء األمر وشهودهم حضور الجلسة، ولكن لن ُيسمح لألقارب أو األصدقاء اآلخرين للطالب بالحضور.

إلك نيابة عنها في جلسة االستماع. ترونًيا. تسجيل اإلجراءات  التعليمية استدعاء الشهود لإلدالء بشهاداتهم  للمنطقة  كما يجوز  ويجوز 
وسيتخذ مسؤول جلسة االستماع قرارات بشأن ما إذا كان الشهود لديهم شهادة ذات  للطالب وولي األمر/الوصي أيًضا إحضار الشهود.

وإذا أراد الطالب أو ولي األمر/الوصي من موظفي المنطقة التعليمية أو الطالب اآلخرين اإلدالء  . صلة بالتهم التي تم النظر فيها أم ال
كما يجب   بشهادتهم في جلسة االستماع، فيجب عليهم االتصال بإدارة المدرسة، والتي سترتب إصدار استدعاءات لهؤالء األشخاص.

ة من جلسة االستماع حتى يمكن طلب موافقة والدي الطالب المطلوب  ساع  48على ولي األمر/الوصي االتصال بالمدرسة في غضون  
ولن ُيسمح للشهود الذين يدلون بشهاداتهم في جلسة استماع قانونية في المقاطعة بإحضار محاٍم في جلسة االستماع إال  اإلدالء بشهادته.

 إذا تم توجيه االتهام إلى هذا الشاهد أو قد يتم اتهامه في الواقعة.
 

ضمن األدلة المقدمة في جلسة استماع اإلجراءات القانونية المحلية أدلة مادية، مثل العقاقير أو األسلحة؛ وشهادة الشهود؛ والصور؛ قد تت
التأديب والسجل األكاديمي الحالي للطالب. وتتحمل   والتسجيالت؛ والوثائق ذات الصلة، مثل إفادات الشهود وتقارير التحقيق وسجل 

ويحق للطالب، على نفقته الخاصة، أن يمثله محاٍم في  ة عبء إثبات االنتهاكات ضد الطالب من خالل "رجحان األدلة."المنطقة التعليمي 
ساعة على األقل   48يجب على ولي األمر/الوصي إرسال إشعار إلى إدارة العالقات الطالبية قبل   جلسة االستماع القانونية في المنطقة.
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لديهم تمثيل قانوني خالل جلسة االستماع القانونية ويجب على المحامي تقديم طلب حضور إلى إدارة من جلسة االستماع بأنه سيكون  
وقد يؤدي عدم تقديم إشعار إلى تأجيل جلسة االستماع وإعادة تعيينها إلى تاريخ الحق  ساعة على األقل الجلسة.  48عالقات الطالب قبل  

وال يتم تمثيل المنطقة التعليمية عادًة بمحاٍم في  ة و/أو تحديد موعد لمحامي المنطقة.حتى تتمكن المدرسة من اتخاذ أي ترتيبات ضروري
 جلسات االستماع القانونية في المنطقة، ولكن في بعض الحاالت يتم االستعانة بمحاٍم. 

 
قواعد الصارمة لقانون اإلثبات ال يشترط أن تكون جلسة االستماع القانونية في المقاطعة مطابقة لمحاكمة قاعة المحكمة، وال تنطبق ال

ويجوز أن يقدم جميع األطراف المعلومات ذات الصلة لمساعدة مسؤول جلسة االستماع في تحديد ما إذا كان انتهاك الطالب  بجورجيا.
ءمة المعلومات  ومسؤول جلسة االستماع مخول التخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بمال ُيعد جريمة وما إذا كان يجب فرض التأديب أم ال.

وبناًء على رجحان األدلة المقدمة في جلسة االستماع، سيحدد مسؤول الجلسة ما إذا كانت قواعد المدرسة قد انتهكت أم ال ويحدد  المقدمة.
 التأديب الذي سيتم فرضه.

 
االستماع بعد ذلك، وسيتداول مسؤول  وتنتهي جلسة   بعد تقديم األدلة من كال الجانبين، يتم إعطاء كل جانب فرصة لتقديم حجة ختامية.

جلسة االستماع بشكل خاص ليقرر ما إذا كان قد حدث انتهاك أم ال والتأديب المناسب إذا ثبت أن الطالب قام باالنتهاك بسبب رجحان 
قام باالنتهاك، فقد يفرض   وإذا ثبت أن الطالب وفي حالة عدم مخالفة الطالب لقواعد المدرسة، ُيسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة. األدلة.

يمكن للوالدين/األوصياء   مسؤول الجلسة تأديًبا يتراوح من إعادة المتهم إلى المدرسة تحت المراقبة إلى الطرد من المنطقة التعليمية.
رة أيام بعد وسيتم إرسال خطاب إلى ولي أمر الطالب/الوصي في غضون عش االتصال بالمكتب في اليوم الدراسي التالي لمعرفة القرار.

ويجوز لولي األمر/الوصي استئناف قرار مسؤول جلسة االستماع إلى مجلس التعليم من خالل إرسال طلب كتابي   عقد جلسة االستماع.
 ,Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 5823في    DeKalb Countyإلى مدير المنطقة التعليمية بمقاطعة  

 ( يوًما تقويمًيا من تاريخ إصدار القرار. 20ل عشرين )ويجب تقديم هذا الطلب خال .30083
 

 إستئناف لمجلس التعليم 
( يوًما تقويمًيا من قرار مسؤول جلسة 20يجب أن تكون طلبات االستئناف خطية وأن يتم تقديمها إلى المشرف في غضون عشرين )

ب مع أي حجج داعمة، لسبب ادعاء أن قرار مسؤول جلسة ويجب أن يوضح إشعار االستئناف الكتابي األسباب، جنًبا إلى جن االستماع.
ولن يتم السماح بدليل  ويجب أن يحدد اإلشعار أيًضا أي جزء أو أجزاء من السجل تدعم ادعاءات المستأِنف. االستماع غير صحيح.

 جديد.
 

( أيام باستثناء عطالت نهاية األسبوع والعطالت 10السجل وسيصدر القرار كتابًيا في غضون عشرة )  DeKalbسيراجع مجلس تعليم  
إال على السجل الذي تم إنشاؤه أثناء جلسة   DeKalbولن يستند قرار مجلس تعليم   الرسمية والقانونية من تاريخ استالم طلب االستئناف.

في أي دليل جديد أو يستمع إلى أي حجج شفهية؛ ومع ذلك، يمكن   DeKalbس تعليم  ولن ينظر مجل االستماع القانونية في المنطقة.
بصالحية تأكيد قرار مسؤول جلسة االستماع أو إلغائه    DeKalbويتمتع مجلس تعليم   تقديم الحجج المكتوبة بشأن حيثيات االستئناف.

استئناف إلى مجلس التعليم بالوالية من خالل تقديم إشعار استئناف نهائًيا، ما لم يتم تقديم    DeKalbوسيكون قرار مجلس تعليم   أو تعديله.
 .DeKalb( يوًما تقويمًيا من قرار مجلس تعليم  30خالل ثالثين )  DeKalb Countyكتابًيا إلى مدير المنطقة التعليمية بمقاطعة  

وبيان موجز المحلي؛  المجلس  المتنازع عليها؛ وقرار  المسألة  االستئناف:  يبين  أن  القرار.  يجب  استئناف  إشعار  بأسباب  ومحتويات 
و 1160-2-20 فقرة رقم   .O.C.G.Aاالستئناف هذا واإلجراءات التي يجب اتباعها أمام مجلس التعليم بوالية جورجيا محددة في  

 . 04.-3-1-160قانون لجنة الوالية 
 

ولياء الطالب او المحامي اإلطالع على المحضر عن يتم ضبط محضر لجلسة إستماع االدلة إذا كان هناك إستئناف للجلسة .ويستطيع ا
 طريق تقديم طلب الى إدارة العالقات الطالبية او طلب نسخة خاصة على نفقتهم الخاصة. 

 
 التنازل عن جلسة اإلستماع 

للمخالفة وذلك عبر إمالء طلب بإمكان األهل/ أولياء األمور والطالب التنازل عن الذهاب الى جلسة إستماع والقبول بالعواقب المالئمة  
التنازل عن جلسة اإلستماع والتوقيع عليه.والموافقة على هذا الطلب يعني أن األهل والطالب قد تجنبوا اي مضاعفات او إعتراضات  

 للحدث او المخالفة .
 

 الطالب ذوي اإلعاقة 
قانون   التعليم الخاص بموجب  يتلقون خدمات  الذين  تأديب الطالب  المشمولين   IDEAإجراءات  والطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

 هي اإلجراءات نفسها المذكورة أعاله باإلضافة إلى الخطوات اإلضافية التالية: 504بالقسم 
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ننتقل نعم  ثال"يحمل سالح او مخدرات :إذا كان الجواب  ينبغي على الموظفين اإلداريين تحديد إذا كان هناك وضعا"خطيرا م .1
 . 2#ننتقل الى  ال الى أ وب وإذا كان

 
A. يتم إخطار التعليم الخاص في الحاالت الخطرة  

 موظفي التعليم الخاص تتحقق من الوضع وتعمل مع المدرسة المحلية.  •
 يتم وضع خطة عمل مناسبة. •

B.   في حالة   المحلية إن كان هناك من حاجة لتغيير موقع التعليم للطالب )المدرسة(يتصل موظفي التعليم الخاص بالمدرسة
 الطوارئ. 

 
 (504او المسؤول االول عن الطالب )( IEPتبلغ مدرسة التعليم الخاص بما جرى )مدير .2
 
مسؤول المدرسة باالتصال  إذا تمت إحالة طالب من ذوي االحتياجات الخاصة إلى جلسة استماع قانونية في المنطقة، فسيقوم   .3

 لتحديد موعد اجتماع للتوضيح/التحقيق. 504بالمدرس الرئيسي للتعليم الخاص/رئيس القسم 
 
إن لجنة اإلستماع لالدلة هي التي تقرر حكم الذنب او    (504الطالب الذين يتلقون خدمات تعليمية خاصة او هم تحت قانون ) .4

الى قراريبين ان    504يبات الحقا"وتبقى هذه الترتيبات معلقة حتى تتوصل لجنة  البراءة ,وإذا كان الطالب مذنب توضع الترت 
 IDEA.السلوك لم يكن مظهر من مظاهر العجزعند ذلك تبقى الترتيبات واإلجراءات التاءديبية فعالة اخذا"بعين اإلعتبار قانون

او   IEP خر يتخذ من قبل لجنة مراجعةوإذا كان السلوك مظهر من مظاهر العجز يلغى القرار او يستبدل بقرار ا  2004
 فريق دعم الطالب.
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 بعد فترة طرداو سجن او ظروف اخرى ب إعادة تنسيب الطال
 

إن الطالب الذين كانوا خارج المدرسة بسبب السجن او اإلعتقال غالبا"ما يحتاجون الى فترة إنتقالية ) تنسيب ( قبل ان يعودوا الى 
بروتوكول محدد لتعيين ما إذا كان الطالب عائدا"من فترة السجن او اإلعتقال بسبب مزاعم وإدعاءات عليه او مدارسهم االم .وقد وجد  

جرائم جنائية إرتكبها,  وبناءا"على ذلك يوضع في مدارس بديلة او يعاد الى مدرسته االم .إن مدارس منطقة ديكالب تقدم مجموعة 
عطي لهؤالء الطالب فرصة إلعادة بناء مهاراتهم االكاديمية واإلجتماعية بحيث يتم اإلنتقال متنوعة من البرامج للمدارس البديلة بحيث ت 

الى مدارسهم االم بشكل سلس .ومن اإلعتبارات االساسية في إنشاء هذا القرار هو اإلحتياجات التعليمية للطالب العائدين وسالمة غيرهم 
 . من الطالب والموظفين

 
الحاالت يكون قضية خطرة للغاية تتراوح بدءا" من جرائم التعدي على الملكيات الخاصة الى اعمال العنف إن سوء السلوك في كثير من  

او محكمة االحداث (DJJوالعنف الجنسي .لذلك فإن الطالب الذين أدينوا بهذه الجرائم يخضعوا لمتابعة من قبل إدارة شؤون االحداث )
المتابعة قد تفرض قيود شديدة على الطالب العائدين ,مثال" ال يسمح لهم بالتواجد حول طالب اخرين من من اجل السالمة العامة .وهذه  

 سن معين ,او قد يكونوا تحت إشراف بالغين في كل االوقات 
 

تمال وقت في بعض الحاالت، يتم طرد الطالب أو إيقافهم من ديكالب أو منطقة تعليمية أخرى أو مدرسة خاصة، على الرغم من عدم اك
( وفي حاالت أخرى، يجوز أن يطلب الطالب إعادة قبوله أو تسجيله،  751.2-2-20فقرة رقم   .O.C.G.A) اإليقاف أو الطرد بعد.

حيث تم إيقافه أو طرده بسبب إدانته أو الحكم عليه بارتكاب أو توجيه اتهام أو تقديم معلومات الرتكاب أي جناية أو أي جنحة من شأنها  
( ويؤدي هذا إلى طرح أسئلة أخرى، مثل ما إذا كان يجب 768- 2-20فقرة رقم   .O.C.G.A) اية إذا ارتكبها شخص بالغ.أن تكون جن

 استبعاد الطالب تماًما للفترة المتبقية من الطرد أو اإليقاف أو عرض أن يلتحق بمكان بديل.
 

يجمع ويراجع كل    ى المدارس . رئيس إدارة العالقات الطالبيةيتم تحويل هؤالء الطالب الى إدارة العالقات الطالبية قبل إعادتهم ال 
المعلومات المناسبة باإلضافة الى المعلومات التي يقدمها االهل وعلى اساسها يتم وضع التقرير .يسمح لالهل حضور هذه المراجعة 

 وتقديم إقتراحات وال يسمح للمحامين بذلك .
 

هم اإلعتراض خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور القرار وتقديم طلب مراجعة لدى لجنة مراجعة وإذا لم يوافق االهل على هذا التقرير يمكن
وستجتمع االخيرة لوضع قرارها بناءا"على مراجعة المعلومات الواردة إليها من إدارة العالقات الطالبية ( .DARCاإلجراءات التأديبية )

إذا لم يوافق االهل على قرار لجنة المراجعة ,بأمكانهم خالل ثالثة ايام من تاريخ واي معلومات إضافية تقدم من قبل االطراف المعنية .و
 . O.C.G.A. § 20-2-754صدور القرار تقديم إعتراض لدى جلسة اإلستماع لألدلة للطالب  حسب القانون:

 
وإن  تراه إدارة العالقات الطالبية مناسبا".يمكن ان نستخدم البروتوكول المذكور اعاله في حاالت اخرى وفقا" لوضع الطالب وبما    

.كما وان عوامل مختلفة قد تؤثر على إتخاذ القرارات على جميع  جميع القرارات سوف تتخذ بناءا"على اساس كل حالة على حدة  
 ة التعليمية وماإلى ذلك.المستويات مثل,السن ,مدة السجن,طبيعة التهم ,قائمة اإلنضباط المتوفرة,مخاوف تتعلق بالسالمة وبتعطيل العملي

 :وهذا البروتوكول ال يطبق على الطالب ذوي اإلعاقة ويحول الطالب ذوي اإلعاقة الى لجنة التعليم الخاص مباشرة"
 إصابة خطيرةالى إعتداء ادى • 

 • إعتداء بالسالح
 • الموت غير الطبيعي ) إنتحار(

 • إختطاف 
 • اإلغتصاب 

 مسلح ( • السرقة بسالح خطير) سطو 
 • السرقة بدون سالح

 • اإلعتداء الجنسي) ال تشمل اإلغتصاب (
 • جريمة جنسية

 إستخدام حريات غير الئقة مع قاصر • 
 .يضاف الى ذلك الجريمة التي تنضوي على إتهامات بتصنيع,تهريب او بيع كميات كبيرة من مواد تخضع للمراقبة 

 
 والحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية ما دامت المخالفة ضمن حدود المدرسة  -لبعلى كل مدراء المدارس إتباع قانون السلوك للطا

 .وتتبع اإلجراءات التأديبة العادية في هذه الحاالت. 35كما هو مذكور في الصفحة 
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  504اإلستثنائي او مسؤول قسم  يحال الطالب ذوي اإلعاقة الى إدارة التعليم  ال ينطبق هذا البروتوكول على الطالب ذوي اإلعاقة.  
 . 504للطالب الذين تحت برنامج 

 
 التفتيش 

 
للحفاظ على النظام واالنضباط في المدارس وحماية سالمة ورفاه الطالب والعاملين في المدرسة فإن السلطات المدرسية لها الحق في 

ل الظروف المبينة ادناه كما وان لها الحق في التحفظ التقصي عن الطالب والتفتيش في خزانته او مقعده الدراسي او في سيارته في ظ
 على اي شيء غير شرعي او غير مصرح به او مواد مهربة تضبط في حوزته اثناء التفتيش

 
السلوك للطالبوان مصطلح )غير مصرح به( كما استخدمت في   تعني اي مادة خطيرة على صحة وسالمة الطالب   مدونة قواعد 

والعاملين في المدرسة او إحداث إضطراب وتشويش على عمل ومهمات المدرسة الخاصة او اي مادة وصفت بانها غير مسموح بها  
 في قواعد السلوك للمدرسة كما شرحت للطالب مسبقا. 

 
 منوعة فإن إجراءات تأ ديبية ستتخذ بحقه.إذا رفض الطالب هذا التفتيش وبالتالي رفض تسليم المواد الم

 
وجميع عمليات التفتيش التي يقوم بها الموظفين والعاملين في المدرسة تكون ذات صلة بموضوع التفتيش وليس تدخال"في امور اخرى 

 مثل )سن الطالب ,جنسه ,إلخ(
 

 التفتيش الشخصي
 

الكتب ,إلخ(يمكن ان تفتش إذا كان لدى مفتش المدرسة سبب مقنع لوجود اشياء  إن االمتعة الشخصية للطالب مثل )حقيبة اليد ,حقيبة  
 لسلوك او قوانين المدرسة المحلية.خطرة بحوزة الطالب مخالفة للقانون او ا

 
انثى( وبوجود   –ذكر( )انثى    -وإذا تم تفتيش الطالب بشكل شخصي فإن ذلك يتم من قبل مسوؤل من المدرسة من نفس الجنس اي )ذكر

في حال ضبط بحوزة الطالب / الطالبة اشياء تعتبر خطرة بشكل مباشر عليهم وعلى االخرين  شخص بالغ كشاهد إذا كان ذلك ممكنا
 تخذ االجراءات التاءديبية الالزمة.يعزل الطالب فورا وتبلغ الشرطة بالحادث وت 

 
ة الكشف عن المعادن او العبور خالل اجهزة الكشف عن وفي الظروف المالئمة قد يستخدم للتفتيش االجهزة االلكترونية مثل اجهز 

 . المعادن
 

 التفتيش في خزائن ومقاعد الطالب 
 

إن الخزائن و المقاعد والطاوالت هي من ممتلكات المدرسة وتبقى في كل االوقات  تحت إشرافها. على مدير المدرسة قبل تسليم الخزائن 
تخضع للتفتيش في اي وقت من قبل مسؤولي المدرسة ويتعين على كل مدرسة ان تحتفظ للطالب إعالمهم بشكل خطي بان الخزائن قد 

بنسخة ثانية عن مفاتيح الخزائن او عن الرقم المركب لفتح االقفال وتجنب اي عمل من شأنه ان يجعل الطالب يعتقد ان الخزائن تحت 
 سيطرته الحصرية.

 
المقاعد و الطاوالت من قبل مسؤولي المدرسة الي سبب دون سابق إنذار. ودون و يمكن إجراء عمليات تفتيش دورية في الخزانات و  

للتاءكد من الخزائن و الطاوالت و المقاعد الدراسية و كل    ٩موافقة الطالب وبدون مذكرة تفتيش. و يحق للمدرسة إستخدام نظام ك  
 .هي عرضة للتفتيش الدوري  االشياء و االدوات التي تجلب الى المدرسة و توضع في الخزائن او المقاعد
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 التفتيس في السيارات 
 

 يسمح للطالب الوقوف بسيارتهم في موقف سيارات المدرسة كنوع من التميز و ليس كحق من الحقوق.
قانون الوالية ال و تحتفظ المدرسة بحرية القيام بدوريات روتينية لمواقف السيارات و التفتيش الخارجي لها مادامت على ممتلكاتها. و  

 .يسمح للطالب بحيازة
 

و قد تتعرض سيارات الطالب للتفتيش الداخلي إذا كان   .٢٠١٤-٧-  ١من   سالح في سيارته إذا كانت في الحرم المدرسي وذلك إعتبارا
لدى مسؤولي المدرسة اسباب معقولة لإل شتباه بأن هناك مواد غير قانونية داخل السيارة. و يمكن إجراء مثل هذا الثفثيش دون سابق 

 إنذار ودون موافقة الطالب و بدون مذكرة تفتيش.
 

لكل من يوقف مر التفتيش ستعطى  إتخاذ و مذكرة بحق  المسؤولين من  يمنع  بالمذكرة لن  المسبقة  المدرسة و عدم معرفته  كبته في  
 الحاجة. االجراءات الالزمة عند

 
 من التفتيش الغاية

 
.إبالغ السلطات لتنفيذ القانون وإلتخاذ اإلجراءات المناسبةاذا أظهر التفتيش انه هناك انتهاك للقانون الفيدرالي او قانون الوالية قد يتم 



 

 62 

 إبقاء السالح خارج المدرسة 
 

 الحفاظ على سالمة المدرسة
 

من حق كل طالب ان ينعم بمدرسة أمنة ومحصنة لهذا السبب فإن المدارس لها قوانين ضد العنف والسالح في المدرسة او على متن 
 مدرسي. الباص او في اي مكان ذات نشاط 

 
ويوضع   17قد يطرد الطالب من المدرسة لجلبه سالح الى المدرسة وكذلك قانون والية جورجيا يقضي بأن يعتقل كل طالب تحت سن

 .نشاطات مدرسيةسالح الى المدرسة اوالباص او اي ه الفي مركز االحداث او السجن لجلب
 

لجلب اي نوع من   بالطرد لمدة سنة كاملة ون إنضباط للطالب والذي يحكم  إن كل المدارس عبر القارة وفق القانون الفيدرالي تفرض قان
ديكالب لديها قانون منطقة  وبالتالي فإن    االسلحة الى المدرسة او لحيازته على السالح على ارض المدرسة )بما في ذلك باص المدرسة(.

 . سالحمن مدارس ديكالب لحيازته على ال للطالب  يفرض ما ال يقل عن سنة كاملة طرد
 

 ما هي االسلحة االخرى التي تؤدي الى الطرد؟
 

س بيليت وغيرها من انواع ,سالسل ,انابيب, بنادق,مسد اي نوع من انواع السكاكين او الشفرات )بما في ذلك قاطع الصناديق(إن حيازة  
الع على الالئحة الكاملة لالسلحة النهائي. )ولإلطالطرد  وقد يؤدي الى    والمسؤوليات  الحقوق  –لقانون السلوك  يعتبر إنتهاكا    الذخيرة,

 (.27-29ص  يرجى مراجعة 
 

 ماذا يمكن ان تفعل؟
 

 كن فخورا بمدرستك وبنفسك وأظهر كل اإلحترام لنفسك واصدقائك وذلك بجعل مدرستك واصدقائك آمنين. 
 

 سالح فيالي سبب من االسباب ال تجلب السالح الى المدرسة او تأخذ سالح من اي طالب او تسمح الي طالب ان يضع   •
 او خزانتك او سيارتك او اي مكان يمت لك بصلة.مقعدك 

 

 إنصح أصدقائك بعدم جلب السالح الى المدرسة للتظاهر اوللدفاع عن النفس او الي سبب أخر.  •
 

 ح في المدرسة او على متن الباص أخبر المدرس او اإلدارة فورا )وأطلب ان ال يذكر إسمك(. إذا سمعت او رأيت سال •
 

 لماذا تقع المسؤولية على عاتقك؟ 
 

على الطالب تحمل المسؤولية ألن المشاكل التي يحدثها السالح هي فعال خطيرة وال يمكنك التخلص منها بشكل كامل إذا لم يتحمل 
كفى( هؤالء الطالب إهتموا بشكل فعال بجعل مدارسهم آمنة وخالية من السالح   - المسؤولية. إن الطالب عبر القارة قالوا )كفىالطالب  

 , هؤالء الطالب أعلنوا أنه يجب اإلبالغ عن كل طالب يجلب السالح الى المدرسة. 
 

 ة عندها يصبح الطالب أقل رغبة بجلبه الى المدرسة.وبال شك عندما ينتشر الكالم عن أنه سيبلغ عن كل سالح يجلب الى المدرس
 

 عاما او أكبر  17رسالة خاصة لطالب 
 

,واإلدانة   تدان بإرتكاب جنايةعاما وقبض عليك تحمل سالح في المدرسة او على متن الباص او في سيارتك عندها    17إذا كان عمرك  
بجناية كهذه قد تعطل عملية القبول في الجامعة والمدارس التقنية واإلنضمام للقوات المسلحة وكذلك قد يحرمك من الحصول على وظيفة 

 . والتصويت او اإلنتخاب
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 حقوق الطالب والمشؤوليات وعناصر بناء الشخصية  - مدونة قواعد السلوك للطالب 
 

تشرح بوضوح لكل الطالب ضرورة إبقاء السالح خارج   وبناء الشخصية-حقوق الطالب والمسؤوليات  - السلوك للطالبمدونة قواعد  إن  
 المدرسة وكذلك تتضمن معلومات هامة ونصائح للطالب عن السالح واالدوات األخرى ذات الخطورة.

 
 إنه من المهم ان نتذكر

 
 يؤدي الى عندما ينتهك قانون السالح في جورجيا فذلك  

 
 إعتقال

 يوضع الطالب في سيارة الشرطة  
 يؤخذ الى السجن او مركز اإلحتجاز  

 يرسل الى معسكرات تأديبية  
 الحكم عليه بالسجن 

 دفع غرامة مالية كبيرة 
 يوضع تحت المراقبة 
 يطرد من المدرسة

 
 الوقاية والتدخل

 
 تستخدم لذلك إستراتيجيات متعددة مثل:  ة ؟ما الذي يقوم به نظام المدارس لمنع وصول السالح الى المدرس

 توزيع مدونة قواعد سلوك الطالب على جميع الطالب وإعالمهم أن حمل السالح هو ضد القانون وضد نظام المدرسة •

 إعالم الطالب ان المقاعد والخزانات والسيارات والممتلكات الخاصة بهم هي عرضة للتفتيش من قبل مسؤولي المدرسة •

 االهل ان معظم االسلحة تأتي الى المدرسة من المنزلإعالم  •

 إجراء عمليات تفتيش عشوائية بين الحين واألخر للبحث عن أسلحة او مخدرات  •

 او منع إستخدام حقائب الكتب المدرسيةالحد من /  •

 طرد الطالب الذين جلبوا سالح الى المدرسة او على الباص •

 ام أجهزة الكشف عن المعادن بشكل اكبر تركيب المزيد من كاميرات المراقبة وإستخد  •
 

 هي ان تعرف ما هو مطلوب منك  المسؤولية
 هي أن تثق بنفسك واألخرين   المسؤولية
 هي إتخاذ القرارات الممكنةالمسؤولية  

 هي إتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح المسؤولية  
 هي مقياس الوعي المسؤولية  
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 حقوق الطالب ومسؤولياته
 

 المسؤوليات 
 

.A  مسؤوليات األهل/ أولياء األمور 
 

 الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية يبلغ األهل باألمور التالية: –خالل توزيع مدونة قواعد السلوك للطالب 
 

 تحمل المسؤولية القانونية لسلوك الطالب على النحو الذي يحدده القانون والمجتمع والتأكد من أن الطالب على دراية •
 
 بلوائح وقوانين اإلنضباط. •
 
 تعليم الطالب على اإلنضباط الذاتي وإحترام السلطة وحقوق األخرين.  •
 
 . التأكيد على الحضور المنتظم للطالب الى المدرسة وإعالم المدرسة عن سبب الغياب او التأخير •
 
 بذل كل الجهد لتأمين جو تعليمي مناسب في البيت لتحصيل النجاح.  •
 
 تزويد المدرسة بأرقام الهواتف الصحيحة للحفاظ على التواصل إذا دعت الحاجة.  •
 
 سة.اإلستجابة بسرعة لنداء المدر •
 
 .حضور اإلجتماعات الضرورية •
 
 التعاون مع الفريق العامل في المدرسة لوضع إستراتيجية لصالح الطالب. •
 

.B  مسؤولية الطالب 
 

 أن يكون على علم بقوانين المدارس والمبادئ التوجيهية للمدرسة. •
 
 مسؤول عن سلوكه الشخصي.  •
 
 إحترام التعلم وعدم القيام بعمل يعطل المعلم عن التعليم وال الطالب عن التعلم. •
 
 إحترام الحقوق المدنية والممتلكات الشخصية لجميع أفراد المدرسة.  •
 
 او اي تصرف غير مشروع.  عدم إستخدام القوة البدنية,الشتم,التحرش,اإلبتزاز,السرقة,التخريب •
 
 الحصول على توضيح من مسؤول المدرسة عن اي تصرف او فعل وهل يمكنه القيام به ام ال.  •
 
 الحضور الى المدرسة بإنتظام وفي الوقت المناسب وكن على إستعداد للتعلم. •
 
 معرفة ومتابعة الجدول الزمني للصفوف واألنشطة. •
 
 اإلمتثال الفوري لتنفيذ قوانين المدرسة إذا طلبت منك.  •
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 صة بهمنح الطالب المعلومات الخا 
 ( FERPAإعالن عن الحقوق التعليمية والخصوصية للعائلة )

 
وما فوق حقوق معينة مع إحترام كل ما يخص  عاما   18اولياء االمور وللطالب إذا كان    / إن حقوق التعليم للعائلة تؤمن لالهل

 التاريخ التعليمي للطالب وهذه الحقوق هي:
 

 . يوما من تسلم المدرسة للطلب 45حق اإلطالع ومراجعة سجل الطالب التعليمي في غضون  (1)
 

على االهل التقدم بطلب خطي الى مدير المدرسة وتحديد الملف الذي يرغبون في مراجعته ,والمدير بدوره يحدد موعد  
 بالمكان والزمان الذي يمكن يراجع فيه الملف.الطالب ويعلم االهل او 

 
  و إنتهاك لخصوصية معلومات حق تقديم طلب تعديل في سجالت الطالب إذا إعتقد االهل ان هناك معلومات خاطئة  ا (2)

 (.FERPA) الطالب
 

اذا .وإذا تقديم طلب الى مدير المدرسة مع الشرح الواضح عن اي جزء من الملف يوجب التغيير ولم  وذلك عن طريق 
 .األهل من قبل المدرسة بهذا القراررفضت المدرسة طلب التعديل سيبلغ 

كما ويحق لالهل اإلعتراض على هذا القرار واي معلومات إضافية تتعلق بهذا اإلعتراض سوف يبلغ عنها االهل   
 عندما ينتهي البث فيها. 

 
ولكن بالقدر الذي يسمح به القانون    ( FERPA)  التعليمي للطالب حق الموافقة للكشف عن معلومات واردة في السجل   (3)

 فقط. 
 

يسمح بالكشف عن معلومات في حالة واحدة إذا كان الكشف عن هذه المعلومات يخدم المصلحة التعليمية المشروعة  
المهنية   بمسؤوليته  الوفاء  أجل  من  التعليمي  السجل  مراجعة  الى  يحتاج  المدرسة  في  لمسؤول  على طلب   وبناءا او 

بها ,او بقرار التي ينوي الطالب اإللتحاق    المدرسة يمكن اإلفصاح عن السجل التعليمي بدون موافقة المدرسة االخرى
 محكمة. 

 
( وترسل الشكوى  FERPA) بشأن إخفاق المنطقة التعليمية بتطبيق الحق في تقديم شكوى مع وزارة التربية والتعليم   (4)

 : الى العنوان التالي
 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-8520 
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 الطالبب  الخاصة سجالتالالكشف عن 
 

الطالب البالغ )اي اولياء األمو او   / األهل  خطية من   ( تطلب من المنطقة التعليمية وبإستثناء معين وبموافقةFERPAإن )
فإن المنطقة التعليمية قد تكشف من العمر( بالكشف عن معلومات من سجالت التعليم للطالب .ومع ذلك,  18الطالب فوق سن  

اولياء األمور او الطالب البالغ عكس ذلك  /  بشكل مناسب عن بعض  المعلومات من دون موافقة خطية إال إذا طلب األهل
.ان الغرض األساسي من هذه المعلومات هو تجميع هذا النوع من المعلومات في سجالت التعليم وفقا" لإلجراءات المحددة

 : للطالب في بعض المدارس العامة.أمثلة على ذلك
 

 مسرحية,تبين الطالب في تمثيلية درامية, •
 الكتاب السنوي, •
 لوائح بأسماء المكرمين على الئحة الشرف, •
 معلومات عن المدرسة او المنطقة التعليمية •
 برامج التخرج,و •
 صارعة,او التي تبين مقاييس الطول والعرض ألعضاء الفريق. لوائح بأسما األنشطة الرياضية,مثل الم  •

 
ضارة,ويمكن الكشف عنها لمنظمات خارجية بدون الموافقة الخطية  تعتبرالمعلومات المفرج عنها معلومات غير شخصية وغير  

اولياء األمور او الطالب البالغ.وهذه المنظمات على سبيل المثال ال الحصر:شركات تقوم بتصنيع إطارات للزجاج  / من األهل
 ده بالمعلومات للتجنيد العسكرياو لنشر الكتاب السنوي.وباإلضافة لذلك القانون الفيدرالي يطلب من المنطقة التعليمية تزوي

ال يسمحوا بذلك إال بموافقة اولياء األمور او الطالب البالغ   / إال إذا كان األهل  -رقم الهاتفاألسم,العنوان    -للطلب مثل وفقا 
 خطية مسبقة منهم.

 
مات وذلك بتقديم طلب خطي كل اولياء األمور او الطالب البالغ إبالغ المدرسة بعدم السماح باإلفراج عن المعلو /  وعلى األهل

,العنوان,رقم دليل لمعلومات الطالب:إسم الطالبسنة الى اإلدارة المدرسية.إن المنطقة التعليمية قد حددت المعلومات التالية ك
الوالدة وتاريخ  إلكتروني,الهاتف,مكان  التعليمية,اإلختصاص,الصور   ,بريد  المدرسة,المرحلة  الى  الحضور  أيام 

اإلنتماء الى مؤسسات مسموح بها او نشاط رياضي,وزن وطول أعضاء الفريق يل الصوتي,تسجيالت فيديو,التسجالشخصية,
الرياضي,الشهادات ومراتب الشرف,المكافأت,المؤسسات التعليمية التي كان فيها.مثل هذه المعلومات يجب ان ترسل الى مدير  

أيام الحضور الى المدرسة,المرحلة التعليمية,اإلختصاص,الصور الشخصية,اإلنتماء الى مؤسسات مسموح بها او   المدرسة.
كان  التي  التعليمية  الشرف,المكافأت,المؤسسات  ومراتب  الرياضي,الشهادات  الفريق  أعضاء  وطول  رياضي,وزن  نشاط 

 فيها.مثل هذه المعلومات يجب ان ترسل الى مدير المدرسة.
 

 ( PPRAة حقوق التعديل للطالب ) حماي 
 

  اولياء االمور عند بداية كل عام دراسي بحقوقهم وهي: ؤولين في المدارس إبالغ االهالي /على المس
اإلنسحاب  –  ٢"او كليا" من قبل وزارة التربية والتعليم االميركية او   الموافقة على اإلشتراك باإلحصائيات الممولة جزئيا  –  1

( اإلنتماءات السياسية والمعتقدات لالهل 1  :إحصائيات تتضمن اسئلة عن مواضيع محمية من القانون هذه االسئلة عنمن اي  
( تقييم الفراد 5( التدين ,اإلنعزال اإلجتماعي:  4( السلوك الجنسي:   3( مشاكل نفسية وعقلية ضمن محيط العائلة: 2والطالب:  

المعتقدات الدينية  (7الخ : مع اناس ذو مكانة إجتماعية مثل :االطباء والمحامين.  ذكر عالقات متميزة (6االسرة واالصدقاء :
االهالي   ( السؤال عن الدخل )ما عدا ما يتطلبه القانون( لتحديد اهلية المشاركة في برنامج المساعدات المالية.8لالهل والطالب:  

 عليهم التقدم بطلب الى المدرسة عند بداية كل عام دراسي اولياء االمور الذين ال يرغبون اإلشتراك في هذه اإلحصائيات    /
 .إلعالم المدرسة بذلك
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 إجراءات الشكاوى للطالب
 

 الشكاوى من التنمر والتحرش وطقوس االنضمام والتمييز
 

,العرق ,او االصل وفقا"للقانون الفيدرالي وقانون الوالية يحق للطالب التقدم بشكوى لمعالجة مشكلة التمييز على اساس اللون  
.وفي كال اإلجرائين الرسمي وغير الرسمي بإمكانه   أو التمييز العنصري القومي او الجنس وكذلك العجز والتحرش والبلطجة

إدراج اي شكوى لمعالجة اي من المشاكل المذكورة أعاله .على الطالب اإلبالغ عن اي سلوك تمييز الى مدير المدرسة او 
 Mountain 1701 كان الطالب التقدم بطلبه مباشرة الى المسؤول المختص على العنوان التالي:الباحث اإلجتماعي وبإم

Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083 اإلتصال المسؤول  0181-676-678. او  وعلى 
 معلومات أخرى توصف الحالة.مساعدة الطالب وإضفاء الطابع الرسمي على الشكوى مع تضمين كل الوقائع والشهود واي 

 
وسيتم اتباع جميع السياسات و/أو اإلجراءات   يوًما تقويمًيا من الحادث المزعوم.  30يجب تقديم الشكاوى الرسمية في غضون  

المتحدة.  الواليات  أو  جورجيا  لوالية  تابعة  وكالة  أي  تفرضها  لقانون   التي  رقم  .O.C.G.Aوفًقا   فقرة 
(، من غير القانوني أن يقوم الطالب بتزوير المعلومات أو تحريفها أو حذفها أو اإلبالغ عنها عن طريق 17) 20-2-751.5

الخطأ فيما يتعلق بحاالت السلوك غير الالئق المزعوم من قبل مدرس أو مسؤول أو موظف آخر بالمدرسة، بما في ذلك أثناء  
للحصول على المخطط االنسيابي للتنمر/التحرش/المضايقة والصفحة    93ويرجى الرجوع إلى الصفحة   خارج ساعات الدراسة.

كتيب حقوق ومسؤوليات الطالب وتطوير   -مدونة سلوك الطالب  للحصول على نموذج تقرير التنمر/التحرش/المضايقة في    94
 . شخصيته

 
 اإلبالغ عن اعمال اإلعتداء الجنسي او سوء السلوك الجنسي 

 
وسترسل المقاطعة  الباب التاسع الجديدة أثناء الوقت الذي كانت فيه طباعة الكتيب الحالي معلقة.تم إصدار لوائح   *تحديث:

 تحديًثا بشأن التحديثات ذات الصلة بإجراءات التظلم والتحقيق بموجب الباب التاسع عند االنتهاء.
 
خطة متابعة على الطالب إتباعها لإلبالغ إن لجنة المعايير المهنية وضعت     O.C.G.A. § 20-2-751.7ة:وفق هذه الماد 

عن حاالت السلوك الغير الئق من قبل المدرس او المدير او غيرهم من موظفي المدرسة تجاه الطالب والتي التحد من حرية 
ما  وفي  ويلزم النظام المدرسي المحلي تنفيذ ومتابعة اإلجراءات المفروضة والعمل بها.  الطالب في إبالغ السلطات المختصة.

 يلي شرح لعملية تقديم التقارير:
 

 TITLE IXاإلبالغ عن التحرش الجنسي بموجب قانون 
 

 بأنه سلوك على أساس جنسي يستوفي أحد المعايير أو أكثر: Title IXيتم تعريف التحرش الجنسي بموجب قانون 
 

بالمنطقة التعليمية على مشاركة الفرد في سلوك جنسي  موظف بالمنطقة التعليمية يشترط تقديم دعم أو إعانة أو خدمة  .1
 غير مرغوب فيه، أو 

أي سلوك غير مرغوب فيه ينظر إليه الشخص العاقل بأنه قاسي جًدا ومنتشر وعدواني على نحو موضوعي بما يمنع   .2
 الشخص من الحصول على فرص متساوية لبرنامج أو نشاط تعليمي تابع للمنطقة التعليمية، أو 

عدوان مصنف كاعتداء جنسي باإلكراه أو بدون إكراه بموجب النظام الموحد لإلبالغ عن الجرائم    -عتداء جنسي"  "ا .3
 لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو

 عنف على أساس الجنس يرتكبه شخص  -"العنف أثناء اللقاءات الغرامية" 
.A ع الضحية، و في عالقة اجتماعية قائمة أو سابقة من طبيعة عاطفية أو حميمة م 
.B حيث يتم تحديد وجود هذه العالقة بناًء على اعتبار العوامل التالية: 

i. طول فترة العالقة. 
ii. نوع العالقة. 
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iii. مدى تكرار التعامل بين األشخاص المشاركين في العالقة، أو 
يرتكبها أحد الزوجين حالي أو العنف على أساس الجنس الذي يشتمل على جرائم جناية أو جنحة    -العنف المنزلي"  "

سابق أو شريك حميمي للضحية، أو يرتكبها شخص مع يشترك مع الضحية في طفل، أو يرتكبها شخص يعيش مع أو 
الضحية   لزوج/زوجة  مماثل  في وضع  يرتكبها شخص  أو  أو شريك حميمي،  كزوج/زوجة  مع ضحية  يعيش  كان 

قضائي الذي يتلقى األموال المستلمة على شكل منح، أو يرتكبها بموجب قوانين العنف المنزلي أو األسري للنطاق ال
أي شخص آخر ضد شخص بالغ أو ضحية شابة محمية من تصرفات هذا الشخص بموجب قوانين العنف المنزلي أو 

 األسري للنطاق القضائي، أو
 :العاقل فيالمشاركة في سلوك موجه لشخص محدد يؤدي إلى وقوع الشخص  -المالحقة على أساس العنف" "

.A خوف على سالمته أو سالمة أشخاص آخرين، أو 
B.  .معاناة من أزمة عاطفية شديدة 

التعليمية بخصوص شكاوى   المنطقة  إجراءات  JCACهي سياسة    Title IXسياسة  إضافية بخصوص  معلومات  تتوفر   .
Title IX    لمنطقةDeKalb County School District   :على

relations/-https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee. 
 

لموقع   كمنسق  المدرسة  مدير  بالغات/شكاوى  Title IXيعمل  إرسال  ويمكن   ،Title IX    منسق للمنطقة    Title IXإليه. 
 التعليمية: 

 
Marissa Key 

 Title IXمدير التنفيذي لعالقات الموظفين؛ منسق ال
 التعليمية  DeKalb County School District منطقة

1701 Mountain Industrial Blvd 
Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 
titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 
 .عملية الشكوى التاليةمن خالل   Title IXسيتم معالجة شكاوى و/أو بالغات

 
 :عملية الشكوى

 
 Titleُينظر في البالغات أو الشكاوى الموجهة إلى المنطقة التعليمية بخصوص ادعاءات التحرش الجنسي بالمخالفة لقانون  

IX  :وفًقا لإلجراءات التالية 
وقت )بما يشمل خارج ساعات العمل( يمكن أن تقديم البالغات أو الشكاوى شفهًيا أو كتابًيا ويمكن تقديمها في أي   .1

بشخص شخصي أو عبر البريد أو الهاتف أو البريد اإللكتروني باستخدام بيانات االتصال المنشورة على موقع ويب 
 .المدرسة و/أو المنطقة التعليمية

 
ب الموضح يجب على أي طالب أو مقدم الطلب أو أي شخص آخر يرغب في تقديم بالغ أو رفع شكوى عن مخالفة حس .2

الُمعين والمصرح به بواسطة المنطقة التعليمية.   Title IX أعاله اإلعالم الفوري لمدير المدرسة في مدرسته أو منسق 
 يجب على أي موظف يتلقى معلومات بادعاءات تحرش جنسي من أحد الطالب أن يبلغ بها مدير المدرسة أو منسق 

Title IX.   مدير المدرسة، فيجب تقديم البالغ أو الشكوى بواسطة صاحب الشكوى  إذا كان الشخص المدعى عليها هو
 .Title IX إلى منسق 

 
أو وكيله االتصال على وجه السرعة بصاحب الشكوى لمناقشة توفر اإلجراءات الداعمة   Title IX يجب على منسق  .3

ة، وإبالغ صاحب الشكوى المحددة في هذه السياسة، والنظر في رغبات صاحب الشكوى بخصوص اإلجراءات الدعام 
بتوفر اإلجراءات الداعمة مع رفع شكوى رسمية أو بدونه، وتوضيح إجراءات رفع الشكوى الرسمية لصاحب الشكوى.  

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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تتعامل المنطقة التعليمية مع أصحاب الشكاوى والمدعى عليهم على قدم المساواة باتباع إجراءات الشكوى هذه قبل 
و تقديم تعويضات إلى صاحب الشكوى. سيتم وضع التعويضات الستعادة الفرص  إنزال العقوبة على المدعى عليه أ

المتساوية في البرنامج أو النشاط التعليمي الخاص بالمنطقة التعليمية أو الحفاظ عليها. قد تشتمل هذه التعويضات على  
ويضات غير تأديبية أو غير  نفس الخدمات الفردية الموضحة باسم "اإلجراءات الداعمة". ولكن ال يلزم أن تكون التع

 .عقابية وال يلزم أن تتجنب تحميل المسؤولية للمدعى عليه
 
أيام إخطاًرا كتابًيا إلى الطرفين    10عند استالم شكوى، سترسل المنطقة التعليمية في غضون    -الشكوى الرسمية   .4

 ويشتمل على:
.a إجراءات الشكوى الخاصة بالمنطقة التعليمية، و 
.b دعاءات والتي يحتمل كونها تحرًشا جنسًيا، بما يشمل التفاصيل الكافية المعروفة في وقته والوقت الكافي  إخطار باال

لإلعداد لالستجابة قبل المقابلة األولية. تشمل التفاصيل الكافية هويات األطراف ذات الصلة في الحادث، إذا كانت  
المزعوم، إن عرف. يشتمل اإلخطار  معروفة، والسلوك المزعوم كونه تحرًشا جنسًيا، وتاريخ و موقع الحادث 

الكتابي على بيان يوضح أن المدعى عليه يفترض أنه غير مسؤول عن السلوك المزعوم واتخاذ قرار بخصوص 
الحصول على مستشار من   بحقهم في  األطراف  الكتابي  يبلغ اإلخطار  الشكوى.  إجراءات  نهاية  المسؤولية في 

محامًيا، وقد يفحص األدلة ويراجعها. يبلغ اإلخطار الكتابي األطراف بأي   -ن إلزامدو-اختيارهم، الذي قد يكون  
نص في مدونة قواعد سلوك الطالب يحظر تقديم بيانات خاطئة عن قصد أو إرسال معلومات خاطئة عن قصد 

لتي قد تنفذها أثناء إجراءات الشكوى. يوضح اإلطار نطاق أو قائمة العقوبات التأديبية المحتملة والتعويضات ا
 .المنطقة التعليمية عقب أي تحديد للمسؤولية

c .  المدعى عليه غير أو  الشكوى  ادعاءات بشأن صاحب  التحقيق في  التحقيقات  أثناء  التعليمية  المنطقة  إذا قررت 
ى  ( )ب(، تقدم المنطقة التعليمية إخطاًرا باالدعاءات اإلضافية إل4مضمنة في اإلخطار المزود بموجب الفقرة )

 األطراف أصحاب الهويات المعلومة. 
 
 
 

 رفض الشكوى الرسمية  .5
تحقق المنطقة التعليمية في كافة االدعاءات الموجودة في الشكوى الرسمية. سترفض المنطقة التعليمية ادعاءات السلوك 

أو كانت ضد التي ال تتوافق مع تعريف التحرش الجنسي أو التي لم تحدث في برنامج أو نشاط تعليمي بالمنطقة،  
ال يمنع هذا   .Title IX شخص في الواليات المتحدة. لن يسري هذا الرفض إال على االدعاءات ذات الصلة بقانون

 .الحضر المنطقة التعليمية من التعامل مع االدعاءات بموجب نص آخر في سياسات المنطقة التعليمية
 

 :يحق للمنطقة التعليمية أيًضا رفض الشكوى الرسمية إذا
a.  أبلغ صاحب الشكوى منسق Title IX  كتابًيا برغبته في سحب الشكوى الرسمية أو أي ادعاءات تحتوي عليها؛ 
b.  لم يعد المدعى عليه موظًفا في المنطقة التعليمية؛ أو 
c. وجدت ظروف تمنع المنطقة التعليمية من جمع أدلة كافية للوصول إلى قرار بشأن االدعاءات. 

 .المنطقة التعليمية على نحو متزامن األطراف بإخطار كتابي بالرفض يشتمل على أسباب الرفضستزود 
 

 دمج الشكاوى الرسمية  .6
يحق للمنطقة التعليمية دمج الشكاوى الرسمية الدعاءات تحرش جنسي ضد أكثر من مدعى عليه، أو من أكثر من  

لطرف اآلخر، حين تنشأ ادعاءات التحرش الجنسي  صاحب شكوى ضد مدعى عليه واحد أو أكثر، أو من طرف ضد ا 
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
 

 ى الرسميةالتحقيق في الشكو .7
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يوًما لتنفيذ التحقيق.   30بعد تقديم اإلخطار الكتابي إلى أطراف استالم الشكوى الرسمية، يكون أمام المنطقة التعليمية 
 عند التحقيق في شكوى رسمية، وطوال فترة عملية الشكوى، يجب على المنطقة التعليمية 

a. ول إلى تحديد المسؤولية وعدم إلقاء هذه المسؤوليات  تولي مسؤولية اإلثبات ومسؤولية جمع األدلة الكافية للوص
أو استخدام  أو اإلفصاح عن  النظر في  أو  إلى  الوصول  التعليمية من  المنطقة  تتمكن  أال  على األطراف بشرط 
سجالت األطراف المنفذة أو المحفوظة بواسطة طبيب أو طبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو أي مهني آخر أو 

يعمل بصفة المهني أو المساعد المهني، أو يساعد بهذه الصفة، والسجالت المنفذة أو    مساعد مهني معترف به
المحفوظة بما يتصل بتقديم العالج للطرف، ما لم تحصل المنطقة التعليمية على موافقة كتابية طوعية من ذلك 

 الطرف للقيام بهذا؛
b. ء وأدلة اإلدانة والبراءة األخرى، وفرصة المراجعة  تزويد الطرفين بفرصة متساوية لتقديم الحقائق والشهود الخبرا

 الكاملة لجميع األدلة المثبتة واالستجابة لها؛ 
c.  عدم إعاقة الطرفين من مناقشة االدعاءات قيد التحقيق أو جمع وتقديم األدلة ذات الصلة؛ 
d.   تشمل فرصة القدوم إلى تزويد الطرفين بنفس الفرص لتواجد أشخاص آخرين أثناء كافة دعاوى الشكوى، والتي

محامًيا، وعدم تقييد    -دون إلزام-أي اجتماع أو دعوى ذات الصلة بصحبة مستشار من اختيارهم والذ قد يكون  
اختيار أو تواجد المستشار لصاحب الشكوى أو المدعى عليه في أي اجتماع أو دعوى تتظلم، ولكن يحق للمنطقة  

للمستشار فيه المشاركة في الدعاوى، طالما كانت القيود تسري   التعليمية وضع قيود بخصوص المدى الذي يحق 
 بالتساوي على الطرفين؛ 

e.  إرسال إخطار كتابي بمقابالت أو اجتماعات أو جلسات استماع التحقيقات إلى األطراف عند توقع مشاركتهم بما
اعات األخرى، مع تزويد  يشمل التاريخ والوقت والموقع والمشاركين وغرض كافة مقابالت التحقيق أو االجتم

 الطرف بوقت كاٍف لإلعداد للمشاركة؛ 
f.  تزويد األطراف ومستشاريهم بفرصة فحص ومراجعة أي أدلة غير سرية تتصل مباشرة باالدعاءات، بما يشمل

ءة سواًء األدلة التي ال تنوي المنطقة التعليمية االعتماد عليه في الوصول إلى تحديد المسؤولية وأدلة اإلدانة أو البرا
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 

أيام للفحص والمراجعة    10ألطراف على ما ال يقل عن  والمراجعة بصيغة إلكترونية أو في نسخة ورقية. يحصل ا
 .وإرسال رد كتابي على األدلة، والتي سينظر فيها المحقق قبل إكمال تقرير التحقيقات

g.   بصيغة الصلة،  ذات  األدلة  جيًدا  يلخص  التحقيقات  تقرير  ولمستشاريهم  لألطراف  التعليمية  المنطقة  سترسل 
م عمل على األقل ليتمكن األطراف من الرد عليه. يحق لألطراف اختيار التنازل أيا   10إلكترونية أو ورقية، خالل  

عن األيام العشرة الكاملة. يحق للمنطقة التعليمية الرد كتابًيا في تقرير التحقيق للردود المرسلة من األطراف و/أو 
ة من الردود الكتابية  مشاركة الردود بين األطراف للحصول على ردود إضافية. يجوز دمج العناصر ذات الصل

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 

h. بي وفًقا لمدونة قواعد  ينبغي على الطالب التعاون مع التحقيق. قد يؤدي عدم التعاون مع التحقيق إلى إجراء تأدي
 .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، ُيحال الحادث أو الموقف المبلغ عنه بموجب بروتوكول المنطقة التعليمية لتحقيقات  

 Titleعاملة األطفال. يمكن التحقيق في التحرش الجنسي المبلغ عنه والذي تقرر أنه ليس كذلك حسب قانون  إساءة م
IX .وفًقا لمدونة قواعد سلوك الطالب 
 

 األسئلة .8
بعد أن ترسل المنطقة التعليمية تقرير التحقيق إلى األطراف وقبل أن تصل إلى تحديد المسؤولية، يقدم متخذ القرار  

أيام لكل طرف ليتمكنوا من إرسال األسئلة الكتابية ذات الصلة والتي يريد أي طرف أن يطرحها على أي    10فترة  
ئلة متابعة محدودة أخرى من كل طرف. األسئلة واألدلة طرف أو شاهد، وتزويد كل طرف باإلجابات، والسماح بأس

ُتقدم هذه األسئلة وأدلة   لم  لها، ما  السابق ال صلة  الجنسي  الشكوى أو سلوكه  الجنسي لصاحب  الخاصة باالستعداد 
الخاصة بالسلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى إلثبات بأن شخص آخر بخالف المدعى عليه هو من ارتكب السلوك 



 

 71 

ادعاه صاحب الشكوى، إذا كانت األسئلة واألدلة تتصل بحوادث محددة للسلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى الذي  
فيما يخص المدعى عليه وتم تقديمها إلثبات الموافقة. ال تطالب المنطقة التعليمية أو تسمح أو تعتمد على أو تستخدم 

مات محمية بموجب امتياز معترف به قانوًنا، ما لم يقم الشخص األسئلة أو األدلة التي تمثل أو تتطلب إفصاًحا عن معلو
صاحب االمتياز بالتنازل عنه. يوضح متخذو القرار للطرف الذي يطرح األسئلة أي قرار باستبعاد األسئلة التي ال  

 .صلة لها 
 

أو المحققين، قراًرا كتابًيا بخصوص  Title IX يصدر متخذ القرار الذي ال يمكن أن هو نفس منسق   -  تحديد المسؤولية .9
أيام من انتهاء فترة األسئلة واإلجابات. للوصول إلى هذا القرار، تطبق المنطقة التعليمية معايير   10المسؤولية خالل  

الشكاوى وعلى  الطالب  الرسمية ضد  الشكاوى  على  األدلة  شكاوى   رجحان  جميع  وعلى  الموظفين  الرسمية ضد 
 :التحرش الجنسي. يشمل القرار الكتابي

a.  تحديد كل االدعاءات التي يحتمل أن تمثل تحرًشا جنسًيا كما هو محدد في هذه الالئحة؛ 
b. ات وصف الخطوات اإلجرائية المتخذة بدًءا من استالم الشكوى الرسمية وحتى اتخاذ القرار، بما يشمل أي إخطار

 إلى األطراف والمقابالت مع األطراف والشهود وزيارات المواقع والطرق المستخدمة لجمع األدلة األخرى؛ 
c. تقرير الوقائع واالستنتاجات بشأن حدوث التحرش الجنسي المزعوم؛ و 
d. يضات إن سيتم تقديم مبررات النتيجة لكل ادعاء وأي عقوبات تأديبية مفروضة على المدعى عليه وطبيعة التعو

 .وجدت إلى صاحب الشكوى
 

مسؤولية التطبيق  Title IX سيتم إرسال هذه المعلومات بالتزامن إلى الطرفين مع إجراءات التظلم. يقع على منسق 
 .الفعال ألي تعويضات

 
 :عملية التظلم .10

 :ار على األسس التاليةأيام من القر 10يمكن تقديم تظلمات للقرار الكتابي أو للرفض بواسطة أي من الطرفين خالل 
 مشكلة إجرائية أثرت على النتيجة؛  .1
معلومات أو أدلة اكتشفت حديًثا لم تتوفر بشكل معقول في وقت تحديد المسؤولية أو الرفض، والتي قد تؤثر على  .2

 النتيجة؛ أو 
 .نتيجةأو المحقق أو متخذ القرار، بما أثر على ال  Title IX وجود تعارض مصالح أو تحيز لمنسق  .3

 :بالنسبة لجميع التظلمات، يجب على المنطقة التعليمية
a.  إخطار الطرف اآلخر كتابًيا عندما رفع تظلم وتنفيذ إجراءات التظلم بالتساوي لكال الطرفين؛ 
b.  ضمان أن متخذ القرار للتظلم ليس نفسه الشخص الذي توصل إلى قرار تحديد المسؤولية أو الرفض أو المحقق

 ؛Title IX منسق أو 
c.  ضمان توافق متخذ القرار للتظلم مع معايير التدريب المنصوص عليها في هذه السياسة؛ 
d.  منح كال الطرفين فرصة متساوية ومعقولة إلرسال بيان مكتوب لدعم النتيجة أو نقضها؛ 
e. إصدار قرار كتابي يوضح نتيجة التظلم ومبرر النتيجة؛ و 
f.  أيام من استالم التظلم 10الكتابي بالتزامن لكال الطرفين خالل تقديم القرار. 
 

 التسوية غير الرسمية 
 

تمنح عملية التسوية غير الرسمية المنطقة التعليمية سلطة تقدير عرض أو تسهيل عملية التسوية غير الرسمية مثل الوساطة أو 
بشك واعية  كتابية  موافقة  األطراف  قدم  طالما  التصالحية  لألطراف العدالة  يمكن  ال  الرسمية.  غير  للتسوية  سعًيا  ل طوعي 

المشاركة في عملية التسوية غير الرسمية إال عند رفع شكوى رسمية. ال يحق للمنطقة التعليمية مطالبة األطراف بالمشاركة 
ة التحقيق بخصوص في عملية التسوية غير الرسمية. يحق لألطراف االنسحاب من عملية التسوية غير الرسمية، واستئناف عملي

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
 

عملية التسوية غير الرسمية، بما يشمل الظروف   تزويد األطراف بإخطار كتابي لإلفصاح عن: االدعاءات ومتطلبات .1
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  

تائج للمشاركة في عملية التسوية غير الرسمية، بما يشمل السجالت التي سيتم االحتفاظ بها االتفاق على الحل، وأي ن
 أو التي يمكن مشاركتها؛ 

 .الحصول على موافقة كتابة طوعية من األطراف على عملية التسوية غير الرسمية .2
 

 فريق العملاإلبالغ عن تصرفات االعتداء الجنسي أو سوء السلوك الجنسي على الطالب بواسطة 
 

أيًضا على تصرفات التحرش الجنسي التي تتم من فريق العمل تجاه الطالب ويمكن التعامل معها بموجب  Title IX يسري
 .عملية الشكوى السابقة

 
. على ما يلي: "تضع لجنة  O.C.G.A( من قانون والية جورجيا  a.)751.7- 2-20وعالوة على ما سبق، تنص الفقرة §  

المهنية إجراءات بتكليف من الوالية للطالب التباعها في اإلبالغ عن حاالت السلوك غير المالئم المزعوم الذي يتم المعايير  
بواسطة معلم أو مدير أو أي موظف آخر بالمدرسي تجاه طالب، بما ال يحد قدرة الطالب من اإلبالغ عن الحادث لسلطات إنفاذ 

بتنفيذ واتباع هذه اإلجراءات من تكليف الوالية وتضّمن اإلجراءات المكلف بها في    القانون. ُتطالب كل منطقة تعليمية محلية
 كتيب الطالب وفي كتيبات وسياسيات الموظف".  عملية اإلبالغ كما يلي:

 
.A   من قبل المدرس , او داء جنسي او سوء سلوك جنسي  كان ضحية إلعت  (صديق للطالب واولياء االمور)كل طالب او

,او اي موظف يعمل في النظام المدرسي على الطالب فورا" تقديم تقرير شفهي عن الحادث الي مدرس أخر  المدير  
 او للمرشد اإلجتماعي او لإلدارة في المدرسة.

.B لطالب من قبل مدرس او اي موظف اي مدرس , ,او موظف إداري يصله تقرير بإعتداء جنسي او تحرش تعرض له ا 
  نساعة م  ٢٤بة تقرير خطي خالل  وكتاللباحث اإلجتماعي  تقديم تقرير شفهي بالحادث  المدرسة عليه فورا"      من

إذا كان المدير هو الشخص المتهم بإرتكاب اإلعتداء الجنسي او التحرش فإن التقرير الشفهي   تاريخ وقوع الحادث.
 والكتابي يقدم الى مدير التربية او نائبه. 

.C   فهي "للقانون عليه ان يقدم تقرير ش يتلقى شكوى عن تحرش او إعتداء جنسي ووفقا اي مدير مدرسة او نائبه عندما
ويتبع بتقرير او بالفاكس يجب ان يقدم التقرير هاتفيا"  .ساعة من لحظة وقوع الحادث 24يتأخر عن  فورا" وبحيث ال

إذا لزم االمر التقرير بشكل رسالةخطيةخطي  التي تقدم  ويرسل الى جمعية رعاي  .(  .)ويفضل ان يرسل  ة الطفولة 
وبغياب هذه الوكاالت يقدم التقرير الى الشرطة او محامي المقاطعة  إدارةالموارد البشرية,    خدمات حماية بواسطة  

 التعليمية. 
 

 إذا كان التقرير عن اإلعتداء او التحرش الجنسي يتهم المدرس او مسؤول او اي موظف أخر في المدرسة عندها يباشر التحقيق
مكتوب بشكل خطي   تلميذ على الشخص المسؤول أخذ محضرولحماية نزاهة التحقيق وعدم تكرار مقابالت متتابعة مع ال فورا

التحقيق صحة التقرير يجب على مدير المدرسة او نائبه إعالم مدير التربية ولجنة المعايير المهنية   أثبت  وإذامن التلميذ مباشرة,
 وشعبة االخالق. 

 
 المساواة بين الجنسين في االلعاب الرياضية  م عدالتظلم إلجراءات 

 
إن نظام المدارس في مقاطعة ديكالب يحظر التمييز في البرامج الرياضية في المراحل اإلبتدائية والثانوية وفقا"لقانون المساواة 

اوى الطالب سريع وعادل لشكبين الجنسين في الرياضة في جورجيا . لذلك يتم توفير إجراءات التظلم التالية للسماح بقرار  
 . التي تقدم من قبل االهالي الخطية بما في ذلك تلك
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 :تعريف بعض المصطلحات 
 ."االيام" تعني ايام التقويم الشهري •
 ."التظلم" هي الشكوى التي تقدم لنظام المدرسة في ديكالب إلنتهاك قانون المساواة •
 ."المتظلم" هو الشخص الذي يقدم الشكوى •
 .هو شخص مسجل في مدارس او برامج تعليمية في منطقة ديكالب الب""الط •

 
 اإلجراءات

 
 ايام او يزيد من معرفة المتظلم ونشر التظلم بشكل خطي الى مدير التربية الذي يعلن تاريخ إستالمه للتظلم  10 خالل •
يلي:   • التظام على ما  المتضررة1يحتوي  الطالب والجهة  التظلم: 2( إسم  الى  التي أدت  الحالة  ( معرفة  3  :( شرح 

 لوبة. تضمين الشكوى اإلغاثة المط : 4) لقانون ا في االحكام المحددة
يوم من إعالن التظلم يجب ان يرد مدير التربية بشكل   30مدير التعليم يجب ان يطلب التحري عن التظلم وخالل   •

 وإصدار القرار.  خطي على هذ التظلم
يحق للمتظلم اإلعتراض على قرار مدير التربية لدى هيئة التعليم في ديكالب .ويجب ان يكون اإلعتراض خطي يقدم  •

وهيئة التعليم ستراجع كل المعلومات المتعلقة بالتظلم   من تاريخ الرد لمدير التربية. يوما   35خالل    التعليمالى هيئة  
 . بعد تسلم ضبط التظلم يوما  45وتعيد النظر بالقرارفي فترة ال تتجاوز 

 .يا وكلمن حق المتظلم اإلعتراض على اي قرارصادر من هيئة التعليم في ديكالب الى هيئة التعليم في جورج •
 

عليه تقديم  O.C.G.A. § 20-2-315 تجاه تطبيق قانون المساواة في االلعاب الرياضية    بغبن  امر يشعر  طالب او ولي 
التالي العنوان  على  للخدمات  التربية  مدير  مساعد  الى  وإرساله  طلب  تقديم  طريق  عن  وذلك   : شكوى 

 .1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083 ويمكن الحصول على الطلب من مكتب
او من   Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 5829. :مدير العاب القوى في العنوان التالي

 www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads.الصفحة االلكترونية 
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 إستخدام اإلنترنت وأجهزة التكنولوجيا 

المنطقة التعليمية في ديكالب تؤمن خدمة التكنولوجيا وشبكة اإلنترنت وشبكات اإلتصال لدعم العملية التربوية وتعزيز إن 
( لعام CIPA) المناهج الدراسية وتسهيل فرص التعليم للطالب والموظفين تحت رعاية قانون حماية الطفل من اإلنترنت

السياسات والقواعد تنطبق على خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية  والتعليمات التوجيهية و جميع القوانين .2000
 على سبيل المثال ال الحصر:  للمنطقة,

 
 محطات عمل الكومبيوتر والكومبيوتر المحمول  •
 الهواتف الذكية,األقراص,والقارئ اإللكتروني,وغيرها من األجهزة النقالة. •
 خدمات اإلنترنت. •
 خدمات الهاتف •
 الخليوي. خدمات الهاتف  •

 
إن النظام المدرسي يعتقد ان المعلومات والتفاعل على الشبكة العالمية الذي يعرف باالنترنت قد يحتوي على مواد مثيرة  

للجدل ال تتفق مع االهداف التربوية للنظام المدرسي كما وأنه بإستطاعة مستخدمي االنترنت الحصول على هذه المواد بقصد 
 بإمكان النظام المدرسي التحكم بذلك او منعه . لذلك إنها مسؤولية المستخدم تجنب إستخدام هذه المواد. او بغير قصد وليس 

 
. يجب على مستخدمي إن إستخدام اإلنترنت يجب ان يكون لدعم البحوث التربوية التي تتفق مع أهداف النظام المدرسي

يحظر بث او نقل اي مواد تنتهك قانون  الجهة المستخدمة. اإلنترنت التقيد بجميع القواعد واإلجراءات المحددة من قبل
,المواد ذات السرية  (3المواد اإلباحية  (2( حقوق الطبع والنشر للمواد ,1الواليات المتحدة او قانون الوالية وهذا يشمل 

السياسي او للنشاطات غير ( للضغط  2,إستخدام اإلعالنات التجارية لمؤسسات خيرية لإلعالن عن منتج او (1التجارية 
 المشروعة.

 
يعتبر إستخدام االنترنت إمتياز للطالب ,فإذا لم يمتثل الطالب للقوانين المتفق عليها إلستخدام اإلنترنت فإنه سيفقد هذا اإلمتياز 

 رنت.لفترة زمنية ال تقل عن إسبوع وقد يتعرض إلجراءات تأديبية باإلضافة الى حرمانه من إمتياز إستخدام اإلنت
 

ال يسمح الي مستخدم لإلنترنت له تاريخ ومشاكل سابقة في إستخدام اإلنترنت .ونظام المدرسة ال يقدم اي ضمانات مسبقة ال 
ضمنا"وال علنا"عن الخدمة التي يقدمها وهو غير مسؤول عن اي ضرر قد يتعرض له المستخدم بما في ذلك فقدانه للبيانات 

او إضطراب في الخدمة بسبب إهمال المستخدم .الحصول على اي معلومات عن طريق شبكة الناتجة عن التأخير في التسليم 
اإلنترنت هي مسؤولية المستخدم وال يتحمل النظام المدرسي اي مسؤولية عن دقة ونوعية المعلومات التي يتم الحصول  

 عليها عن طريق شبكة اإلنترنت.
 

 الب إتباع االمور التالية : إستخدام الشبكة الداخلية لإلنترنت يفرض على الط
 

المناسب بما يتفق مع سياسة هيئة ديكالب للتربية والتعليم عندما يقوم بإرسال  إتباع اللباقة والسلوك على الطالب •
 رسائل الكترونية او نقل بيانات على الشبكة

بما في ذلك التفاعل مع غيرهم من األفراد على شبكات التواصل  إظهارسلوك الئق على اإلنترنتعلى الطالب  •
 اإلجتماعي وغرف الدردشة 

 ولكل ما يتعلق بالفصول والمناهج الدراسية واالنشطة فقط . الشبكة الغراض تعليميةيستخدم الطالب  •
 .لحماية معلومات المستخدمين بذل كل جهدعلى الطالب  •
 .او تسلط على الشبكة تجنب اي قرصنة على الطالب •
أي رسائل غير الئقة,صور فاحشة,مواد تشهيرية,معلومات غير صحيحة,عبارات   ال يرسل وال يستلم الطالب  •

 .او غير قانونية ةعنصرية,مسيئ
 .ال يسمح للطالب بعرض الصور ونشرها  •
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أمن الشبكات من خالل إدخال معلومات غير صحيحة إسم مستخدم آخر او معلوماته   أن ينتهكال يسمح للطالب  •
 .هذه المعلومات مع األخرينالسريةاو مشاركة

 قاصر  / معلومات شخصية مع طالب أخرال يكشف الطالب  •
 ألي غرض يخالف القانون اإلتحادي او الدولة  ال يستخدم اإلنترنتالطالب  •
 او برامج ينتهك فيها حقوق النشر ال ينقل اويحمل معلومات الطالب  •
   اإللكترونية او تغيير البيانات والبرامج وضرب الكومبيوتر بالفيروسات بقطع الشبكاتال يسمح للطالب  •
او حذف الملفات وإلحاق الضرر بالبيانات التي تنتمي الى  بدون تصريحال يشارك الطالب بإستخدام الشبكة  •

 تنتهك قانون حقوق النشر اخرين او مستخدمين
 

صورعبراإلنترنت او عبر األجهزة اإللكترونية  او  يحذر الطالب بشدة من إرسال رسائل غير مالئمة /
 وإن فعل فإنه يعرض نفسه لتهمة جنائية خطيرة وعليه تحمل عواقبها.  في اي وقت من األوقات,
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 المعلومات المتممة للسالمة واإلنضباط 
 التنمر والتحرش والمضايقة

في   التعليمية  المنطقة  تنبيه  أيًضا    DeKalb Countyنفذت  عن   (0482-475-888-1)المنطقةخط  األسلحة,اعمال,    لإلبالغ 
 والمخدرات.  , التمييز العنصريالعنف,البلطجة,التحرش

 
ال يستطيع الطالب إكمال التحصيل األكاديمي المطلوب إذا كان يعيش في جو من الذعر والخوف والترهيب .جميع المدارس في منطقة ديكالب 

 سليمة وإيجابية للتعلم لجميع طالبها وتعزيز اإلحترام المتبادل والتسامح والقبول لآلخر بين الطالب والموظفين ,  صحية,تلتزم بتوفير بيئة آمنة  
 ة. وجميع العاملين في المدرس

 
تحظر المقاطعة بشكل صريح التنمر والتحرش والمضايقة ألي طالب وبأي وسيلة أو طريقة سواء في المدرسة أو في ممتلكات المدرسة أو 

يؤ المدرسة عندما  أو خارج حرم  حافلة مدرسية؛  في  وإليها  المدرسة  السفر من  أثناء  أو  بالمدرسة؛  المتعلقة  األنشطة  إلى في  السلوك  دي 
أو اضطراب بيئة المدرسة؛ أو عن طريق استخدام البيانات أو البرامج التي يتم الوصول إليها من خالل كمبيوتر المقاطعة أو نظام الكمبيوتر 

 شبكة الكمبيوتر أو أي تقنية إلكترونية أخرى في المقاطعة .
 

التسلط عبر االنترنت التي قد تحدث عبر شبكة اإلتصاالت اواألجهزة األلكترونية التابعة "بقانون الوالية,تطبق هذه السياسة ايضا" على   وعمال
 :للمدرسة وذلك إذا كان

 
 . إذا كان التسلط على طالب او موظفي المدرسة بشكل مباشر1
 
المنظومة     التعليمية بشكل   او يعطل. إذا كان الفعل متعمد إليذاء او إحداث ضرر بسالمة المتواجدين في المدرسة من طالب وموظفين  2

 جوهري.
 
. خلق حالة من الرعب والخوف على الطالب والموظفين في المدرسة أفرادا وممتلكات,او النجاح في بث حالة من الرعب والخوف في 3

 النفوس.
 

اإلتصاالت السلكية  "او كليا"عبر جزئيا وتطبق هذه السياسة على اإلتصاالت اإللكترونية وتشمل نقل اإلشارات, البيانات من اي نوع تنقل  
 ة.والالسلكية,كتابات,صور,أصوات وصور إلكترونية او عبر نظام الصور البصري

 
ش سيتلقى جميع الموظفين والطالب وأولياء األمور أو األوصياء نسخة حرفية من هذه السياسة مع الالئحة اإلدارية التي تحظر التنمر والتحر

 .وممارسة طقوس االنضمام في بداية العام الدراسي كجزء من مدونة سلوك الطالبوالتمييز 
 

تحظر المقاطعة بشدة االنتقام من أي شخص متورط في تقرير عن التنمر والتحرش والمضايقة أو المشاركة في التحقيق في التنمر والتحرش 
 تحرش والمضايقة إلى الحد الذي يتوافق مع إلجراء تحقيق شامل. ويجب على المدارس الحفاظ على سرية تقارير التنمر وال والمضايقة.

 
من المتوقع أن يتدخل مسؤولو المدرسة على الفور عندما يرون وقوع حادث التنمر والتحرش والمضايقة أو عند استالم أي تقرير عن التنمر 

 والتحرش والمضايقة.
 

يتعرض إلجراءات تأديبية قد    التمييز العنصري أو المعاكسات /  التحرش / طجةالموظف الذي اليطبق اإلجراءات الالزمة إلبالغ حالة البل
 تصل به الى إنهاء الخدمة. 

 
 أثناء التحقيق او بعده أي في الوقت المناسب يتم إعالم األهل من الطرفين الجاني والضحية وإذا تضمن الحادث إصابات يجب تأمين الرعاية

 األهل فورا.الطبية المناسبة ويجب إعالم 
 

عند اكتشاف أي انتهاك، يجب إعطاء الطالب الذي ارتكب جريمة التنمر والتحرش والمضايقة عقاًبا مناسًبا للعمر والذي يجب أن يشمل، على  
 األقل وبدون قيود، إجراء تأديبًيا أو استشارة حسب االقتضاء في ظل المالبسات. 

 
 التنمر والتحرش والمضايقة على الطالب والتصدي لها وفًقا للوائح اإلدارية المصاحبة. يجب تنفيذ إرشادات وإجراءات مفصلة لإلبالغ عن
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 التنمر/التحرش/المضايقة  الالئحة اإلدارية:
 JCDAG-R( 1الرمز ) المعاكسات

 
ممتلكات المدرسة أو تحظر المقاطعة بشكل صريح التنمر والتحرش والمضايقة ألي طالب وبأي وسيلة أو طريقة سواء في المدرسة أو في  

في المناسبات المتعلقة بالمدرسة؛ أو أثناء السفر من المدرسة وإليها في حافلة مدرسية؛ أو خارج حرم المدرسة عندما يؤدي السلوك إلى 
م الكمبيوتر أو اضطراب بيئة المدرسة؛ أو عن طريق استخدام البيانات أو البرامج التي يتم الوصول إليها من خالل كمبيوتر المقاطعة أو نظا

 شبكة الكمبيوتر أو أي تقنية إلكترونية أخرى في المقاطعة .
 

.A  التعاريف 
 

 في التوازن النفسي للطالب. خلل هي فعل عدائي غير مرغوب فيه يمارس بين طالب المدارس وتكراره يدل على  –البلطجة  ◄
على  والهجوم  الشائعات  ونشر  :التهديدات  البلطجة  لفظيا" بدنيا  شخص  تتضمن  بشكل   "او  مجموعة  ضمن  أحد  وإستثناء 

 وللبلطجة اثار سلبية طويلة األمد على كال الطرفين,الذي يمارس البلطجة والشخص الذي يمارس عليه البلطجة. متعمد,
 

اساس   –التحرش   ◄ على  أشخاص  او  شخص  يستهدف  به  مرحب  غير  سلوك  انه  على  التحرش  تعريف  يمكن 
عاقة,النسب,او األصل القومي والتوجه الجنسي.قد يتخذ أشكال عديدة بما في ذلك  إستخدام الفاظ وشتائم العرق,الدين,الجنس,اإل

. التحرش ال ,صور ورسائل مكتوبة ترسل عن طريق الخليوي او اإلنترنت او على شكل تهديد جسدي ,إهانة او إذالل علني
 ينضوي التحرش تحت اسم الخلل النفسي بعكس البلطجة ولكن  ال  .يحمل نية األذى ولكن يوجه لهدف معين ويعمد على تكراره

عندما يصبح سلوك التحرش شديد ,منتشر ومستمر يخلق اجواء عدائية تؤدي الى الحد من قدرة الطالب على اإلستفادة من 
 الخدمات والنشاطات المتاحة في المدرسة.

 
 لجلب فرد او افراد الى مجموعة دم هي ممارسات او طقوس تستخاإلهانة   البلطجة-المعاكسات  ◄

 

.B السلوكيات المحظورة 
 

 وإليك بعض السلوكيات المحظورة على سبيل المثال وليس الحصر: 
 اإلعتداءات اللفظية او اإلغاضة والشتائم  ◄
 التهديدات والترهيب والتهكم بالكالم او اإليماء  ◄
 العنف الجسدي / الهجمات  ◄
 الخاصةتدمير ممتلكات المدرسة او  ◄
 أي شكل من أشكال القرصنة اإللكترونية بإستخدام األجهزة اإللكترونية المدرسية او البريد اإللكتروني المدرسي  ◄
 سرقة األموال / الممتلكات الشخصية بهدف التخويف والترهيب والمضايقة  ◄
او األصل القومي  والنسب   ت العقلية والبدنيةالمضايقة والترهيب بهدف التمييز العنصري باللون والعرق والدين والنوع  والقدرا ◄

 والحالة الإلجتماعية واإلقتصادية
 ممارسة الذل بشكل عام  ◄
 العزلة اإلجتماعية ◄
 اإلبتزاز والتالعب / التحريض على الكراهية ◄
 الشائعات ونشر األكاذيب  ◄
 نفسية وإكتئابأزمة  كترونية مما يؤدي الى  الت إلالقرصنة الكالمية واألفعال والتى تستهدف تهديد الشخص بصور او مراس  ◄

 للضحية 
 المضايقات المتكررة والمعادية بإستخدام التقنيات الرقمية او البريدية مثل )الفيس بوك ,ماي سبيس(  ◄
 ظفين ونشرها للعموم او في المدرسة أستخدام كاميرات او كاميرات الهواتف إللتقاط صور محرجة للطالب او المو ◄
 رسائل نصية بذيئة والتهديد برسائل فوريةإرسال  ◄
 إستخدام  اإلنترنت لبث الشائعات والقيل والقال لطالب آخرين  ◄

 
سيتلقى جميع الموظفين والطالب وأولياء األمور أو األوصياء نسخة كتابية من هذه السياسة التي تحظر التنمر/التحرش/المضايقة في بداية 

 الطالب.  العام الدراسي كجزء من مدونة سلوك
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.C اإلبالغ عن حوادث التنمر/التحرش/المضايقة 
 

يجوز اإلبالغ عن حاالت التنمر/التحرش/المضايقة من قِبل الطالب أو ولي األمر أو الوصي أو أي صاحب مصلحة آخر إلى مدير أو مدرس 
باإلبالغ عن الحادث، يمكنه تقديم البالغ إما باالسم أو وحسب اختيار الشخص الذي يقوم   أو مستشار أو أي موظف آخر في مدرسة الطالب.

كما يمكن العثور على نماذج اإلبالغ في مدونة سلوك الطالب، وعلى موقع الويب للمنطقة التعليمية، وفي  بشكل مجهول وإما شفهًيا أو كتابًيا.
بالمنطقة. مدرسة  باستخ كل  التنمر/التحرش/المضايقة  عن  بالغ  تقديم  أيًضا  الرقم ويمكن  على  المنطقة  تنبيه  خط   دام 
الرقم   1-888-475-0482 على  جورجيا  في  التعليم  لوزارة  التابع  المدارس  لسالمة  الساخن  بالخط  االتصال  طريق  عن   أو 

1-877 SAY-STOP (1-877-729- 7867.) 
 

وإن  الفور وإرساله إلى المدير أو من ينوب عنه.يجب على أي موظف يتم إبالغه عن التعرض للتنمر/التحرش/المضايقة توثيق البالغ على  
أي موظف يشهد واقعة التنمر/التحرش/المضايقة أو يعلم بطريقة أخرى أن طالًبا يتعرض للتنمر/التحرش/المضايقة يجب عليه ،على الفور أو 

ويجب على المدير أو من ينوب  أو من ينوب عنه. ( بعد معرفة هذا األمر، أن يقدم تقريًرا مكتوًبا إلى المدير  1في موعد ال يتجاوز يوم واحد ) 
وإذا تم اإلبالغ من قِبل الهدف/الضحية المزعوم، فسيقوم المدير  عنه ضمان الحفاظ على الوثائق المناسبة طوال فترة التحقيق وحل المسألة.

 أو من ينوب عنه باالتصال بولي األمر أو الوصي فور استالم البالغ. 
 

 ه.اإلبالغ عن الحادث بأن المدير لم يتخذ اإلجراءات الالزمة بإمكان الطالب او األهل إبالغ مدير التربية او النائب عن  إذا شعر األهل أنه بعد
 

ي يتم حث الطالب الذين يعتقدون أن طالًبا آخر في مدرستهم يتعرض للتنمر/التحرش/المضايقة إلى إبالغ المعلم أو المستشار أو المدير أو أ
 موظف آخر. 

 
ويجب  تحظر المقاطعة بشدة االنتقام من أي شخص يبلغ عن التنمر/التحرش/المضايقة أو يشارك في التحقيق في التنمر/التحرش/المضايقة.

 طقة.اإلبالغ عن حوادث االنتقام باستخدام نفس العملية المستخدمة للشكوى األصلية وسيتم التحقيق فيها وحلها من قبل موظفي المدرسة أو المن
 

ا يطلب مقدمو الشكاوى أن تكون الشكاوى سرية، يجب على المدارس أال يشارك تفاصيل بالغ التنمر/التحرش/المضايقة إال مع األفراد عندم
التزام المنطقة بالرد على الفور وبشكل مناسب على بالغات سوء السلوك، أو كما يقتضي   الذين يحتاجون فقط إلى المعرفة بما يتفق مع 

 القانون.
 

به الى  يتعرض إلجراءات تأديبية قد تصل    ، التحرش, التمييز أو المعاكساتالموظف الذي اليطبق اإلجراءات الالزمة إلبالغ حالة البلطجة
 ة مإنهاء الخد

 

.D المعاكسات / التمييز العنصري  /  التحرش / اإلستجابة لحوادث البلطجة: 
 

الفور   على  المدرسة  مسؤولو  يتدخل  أن  المتوقع  عن  من  تقرير  أي  استالم  عند  أو  تنمر/تحرش/مضايقة  حادث  وقوع  يرون  عندما 
 وسيتم اتخاذ اإلجراءات التالية عند اإلبالغ عن التنمر/التحرش/المضايقة. التنمر/التحرش/المضايقة.

 
ًيا يشمل الموظفين التحقيق، عند استالم أي بالغ عن التنمر/التحرش/المضايقة، سيباشر المدير أو من ينوب عنه تحقيًقا فور 1.

كما يجب أن يشمل التحقيق مقابلة الجاني )الجناة(  ويجب أن يبدأ التحقيق في موعد ال يتجاوز اليوم الدراسي التالي. المناسبين.
المراقبة  تسجيالت  ومراجعة  والموظفين  )المعلمين(  والمعلم  تحديدهم  تم  الذين  والشهود  )الضحايا(  والضحية  المزعومين 

ويجب االستعانة بمستشاري المدرسة واألخصائيين االجتماعيين بالمدرسة وموظفي الدعم اآلخرين ل لما  وجدت.  بالفيديو، إن
كما يجب أن تحافظ المدرسة على سرية نتائج التحقيق، باستثناء   يتمتعون به من خبرة على النحو الذي تحدده مالبسات المسألة.

 لتزامات القانونية األخرى.ما يتعلق بإخطار المقاطعة أو اإلبالغ أو اال
 

شرط أن ال تتعدى فترة  أثناء التحقيق او بعده أي في الوقت المناسب يتم إعالم األهل من الطرفين الجاني والضحية  - إعالم 2.
كال يجب إعالم    .ويجب إعالم األهل فورا  وإذا تضمن الحادث إصابات يجب تأمين الرعاية الطبية المناسبةايام ,     ٣اإلعالم  

الطرفين المعتدي والضحية عن نتائج التحقيق عند إنتهاءه. ويسمح للطالب الضحية ان يطلب معلومات عن العقوبات المفروضة 
على الطالب المعتدي عندما يتعلق األمر مباشرة بالضحية,وهذا يشمل األمر بإبعاد المعتدي عن الضحية او منع المعتدي من 

محددة او نقل المعتدي الى مدرسة او صفوف دراسية اخرى.وعلى المدرسة ان ال تفصح   الحضور الى المدرسة لفترة زمنية
 عن معلومات اخرى ال تتعلق بموضوع التحرش او المعاكسات )السجل الدراسي مثال( 
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مؤقتة قبل نهاية التحقيق وإصدار تتخذ إدارة المدرسة اإلجراءات الضرورية لحماية مقدم الشكوى بما في ذلك إتخاذ خطوات   3.
 النتيجة النهائية للتحقيق.

 
مر اإلجراء التأديبي، عند ثبوت االنتهاك، سيتم منح الطالب الذي ارتكب جريمة البلطجة/المضايقة/المعاكسات عقاًبا مناسًبا للع 4.

والذي يجب أن يشمل، على األقل وبدون قيود، االستشارة أو اإلجراءات التأديبية أو أي عقاب آخر حسب االقتضاء بموجب  
 وقد تشمل اإلجراءات التأديبية بعد الحادثة األولى للتنمر/التحرش/المضايقة ،على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:  المالبسات.

 
 فقدان اإلمتياز ●
 تغييرمكان الجلوس في الصف والباص والكافيتيريا  ●
 تغييرالصف بشكل كامل  ●
 اإلحتجاز  ●
 طرد داخل المدرسة  ●
 الطرد خارج المدرسة  ●
 الطرد النهائي )بقرار من لجنة اإلستماع المحلية( ●
 إحالة الى المدرسة البديلة  ●

 
ويجب على كل مدرسة  والضحية وفي بعض األحيان لمجتمع المدرسة بالكامل.المتابعة والرعاية الالحقة، المتابعة مهمة للمتهم   5.

التنمر/التحرش/المضايقة. المتضررة من  الالحقة والمتابعة لألفراد والجماعات  الرعاية  تقديم  توفير  وعند الضرورة، يجب 
والسلوكية واألكاديمية للطالب الذين يقعون ضحايا المشورة والتدخالت األخرى لمعالجة االحتياجات االجتماعية والعاطفية  

كما يجب على المدارس أيًضا تقييم مناخ  للتنمر/التحرش/المضايقة والطالب الذين يرتكبون جريمة التنمر/التحرش/المضايقة.
على المدرسة    وعند االقتضاء، يجب المدرسة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدريب إضافي للموظفين أو تعليم الطالب.

 أيًضا إعادة التأكيد على حظر االنتقام وكيفية اإلبالغ عن سوء السلوك. 
 

رة وفًقا لقانون الوالية، يتم تقييد الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر الذين ثبت ارتكابهم جريمة التنمر/التحرش/المضايقة للم
لة من خالل اإلجراءات القانونية المناسبة من قبل مسؤول جلسة االستماع التأديبية أو هيئة الثالثة في العام الدراسي على األقل في مدرسة بدي

 المحلفين أو المحاكم. 
 

 واجب اإلبالغ عن جرائم الطالب 
 

 تقوم إدارة المدارس والمدرس وغيرهم من الموظفين األساسين  باإلبالغ عن الجرائم كما يقتضي القانون 
.(O.C.G.A § 20-2-1184) 

 
إن الطالب الضحية من سوء سلوك طالب أخر عليه التقدم بشكوى خطية الى إدارة المدرسة واإلدارة المركزية واصفا الحادث واإلصابات 

االضرار . (3) الشجار بين طالب وطالب أخر   (2)( إعتداء متعمد او معركة )شجار( بين طالب ومدرس او اي موظف أخر.(1واالضرار:
رتحدد داء وعن ما إذا كانت ملكية عامة تابعة للمدرسة او ملكية خاصة تابعة للمدرس وبحسب تقدير مدير المدرسة لالضراالتي تسبب فيها اإلعت

 العقوبة بالطرد او اإلبعاد.
 

 مواد غير مشروعة / خطرة / مشبوهة
 

مشروعة او اي مواد مجهولة توجد في  غير   \خطرة   \عن اي مادة مشبوهة   على جميع الطالب واإلدارة او اي موظف اإلبالغ فورا 
 المدرسة .وعلى الطالب عدم اإلقتراب او لمس مثل هذه المواد او إستالم مواد مشابهة من اي طالب أخر.

 
 المخدرات  االسلحة / الخط الساخن لإلبالغ عن العنف /

 
لإلبالغ عن العنف واالسلحة والمخدرات وذلك عبر اإلتصال   24/7  برعاية وزارة التربية والتعليم في جورجيا يؤمن الخط الساخن خدمة

الرقم العصاباتSAY-STOP    (1-877-729-7867)-877-1على  هذه  لإلبالغ عن  ديكالب  منطقة  لمدارس  التأهب    او عبر خط 
 .التحقيق عند إستالم التقريرتسجل المعلومات ويتم التداول فيها مع المدرسة ومع القوى المختصة لتنفيذ القانون ويبدأ1-888-475-0482. 
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 ضباط شرطة المدرسة 
 

هم أشخاص مؤهلين معتمدين من الشرطة المخصصة للمدارس للحفاظ على األمن وضمان الوقاية ويكونوا (  SROضباط شرطة المدرسة )
مدرسية أمنة والعمل على تعزيز فهم بمثابة قدوة للطالب وهو بمثابة همزة وصل مع سائر موظفي الشرطة ووكاالت المساعدة لتطوير خطة  

اريين أفضل للقضايا القانونية والعملية القضائية ومع ذلك ال يعتبروا كبديل للمسؤول اإلداري اليومي عن برنامج اإلنضباط .إن الموظفين اإلد
التعاون بين الموظفين اإلداريين وشرطة المدرسة لإلستفادة من خبراته م وتجربتهم ولكن ال يمكن تعينهم يعملوا مع شرطة المدرسة ويتم 

 للحفاظ على اإلنضباط الن ذلك يحد من إمكانياتهم وفعالياتهم. يخضع موظفي شرطة المدرسة لجميع المتطلبات المهنية للتعيين.
 

  ١٦عليها الفقرة وينص القانون في جورجيا ,أنه يعتقل ويتهم كل طالب لحيازته على السالح او المخدرات او لقيامه بجناية او جريمة نصت  
كبير في  والخاصة وإحداث شغب  العامة  بالممتلكات  الضرر  وإلحاق  لألخرين  بأضرار جسدية  والتسبب  الجنايات في جورجيا  قانون  من 
المدارس وتوجيه تهديدات إرهابية.وإذا قبض على الطالب او لم يقبض عليه لقيامه بأعمال الشغب هذه,فإن مشاورات مشتركة ستعقد بين 

ر وشرطة المدرسة .وفي جميع الحاالت التي تتدخل فيها شرطة المدرسة سيتم إعالم االهل في الوقت المناسب.إذا تواجد على ارض  المدي
المدرسة قوى اخرى مع الشرطة للبحث والحماية وعلى اهبة اإلستعداد للحاالت الطارئة فإن مدير المدرسة يخضع لطلبات هذه القوى.ويطلب  

 ة كتابة تقرير فوري عن الحادث الى شرطة المدرسة او اي جهة أخرى من اإلدارة المدرسي
 

  نشجع االهل / اولياء االمور إبالغ اوالدهم / بناتهم عن العواقب والعقوبات الجنائية التي يتعرض لها القاصر ويحاكم على انه شخص بالغ 
 /http://www.dekalbda.org التالي:في حال إنتهاكه للقانون .للمزيد من المعلومات تجدها على الموقع 

 
 رجال األمن في الحرم المدرسي 

 
المدارس في  األمن  الموظفين CSP)  رجال  لحماية  الالزمة  اإلحتياطات  وأخذ  األنشطة  المدرسة من خالل رصد  أمن  للحفاظ على  هم   )

 لجميع المدارس الثانوية وعدد من المدارس اإلبتدائية. (CSP)  والطالب للحفاظ على بيئة مالئمة لعمليةالتعليم للحفاظ على األمن.يتم تعيين

 
(TAADRA) البالغين للقيادة   /هقين مسؤولية المرا 

 
ق المدارس على أن الطالب مسجل في مدرسة عامة أو خاصة وليس قيد الطرد من المدرسة ليكون 2015يوليو  1اعتباًرا من  ، سوف تصدِّ

شهادة األهلية الستعادة ونموذج    شهادة االلتحاق بالمدرسة وستستخدم المدارس نموذج   تصريح متعلم.مؤهاًل للحصول على رخصة قيادة أو  
 .امتيازات القيادة

 
 مشاغبات الطالب المزمنة

 
بعملية إن الطالب المشاغبين بشكل مزمن في الصف يتم التعامل معهم عبر عملية اإلستجابة والتدخل وذلك بإستخدام عملية متدرجة تبدأ  

وهو إستمرار   ٣للمشاغبات االولية الى المستوى    ١هذه المتابعة تتراوح من المستوى   (.RTIالتدخل وتنتهي الى عملية الرصد المستمر) 
 . إن التركيز االساسي في هذه العملية هو تنفيذ وتطوير إستراتيجيات ّتدخل لمعالجة المشاكل السلوكية.المشاغبات

 
لوكيات المعطلة المزمنة تحت المراقبة باتفاق موقع. ينبغي على الموظفين اإلداريين بالتعاون مع موظفي الموارد قد يوضع الطالب ذوو الس

وأولياء األمور وضع خطة تصحيح للسلوك بشكل جماعي.  يجب إحالة الطالب ذوي السلوكيات المعطلة المزمنة وتلقي التدخالت من أحد  
( أو أخصائي SSTاجتماعي أو أخصائي نفسي مدرسي أو أحد أعضاء فريق دراسة الطالب )الموظفين )أي مرشد مدرسي أو أخصائي  

 دعم دراسي أو أخصائي دعم طالبي( قبل اإلحالة إلى جلسة قانونية بالدائرة التعليمية.

 
 فريق مساعدة الطالب 

 
او هو فريق يبحث عن إستراتيجية تدخل ومساعدة للطالب   ٣هو فريق مساعد في حل المشاكل للطالب المشاغب في المستوى   SSTإن فريق  

 في مراحل معينة إذا دعت الحاجة لذلك .  SSTفي النواحي االكاديمية او السلوكية ويتم تدخل فريق 
 6-4أسابيع. في كل تدخل بمدة    6-4قها بإخالص في دورات من  ، تطبق التدخالت ويتم توثيSST-3وما أن يصل الطالب إلى المستوى  

لحل المشكالت )يدعى إليه أولياء األمور( يتم خالله تقييم استجابة الطالب للتدخل بناًء على البيانات المجمعة أثناء   SSTأسابيع، يعقد اجتماع  
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جح، بناًء على البيانات الموثقة خالل فترة التدخل بواسطة مزودي بإخالص ولم تن  SST-3فترة التدخل.  إذا تم تنفيذ التدخالت على المستوى  
أسابيع إضافية.  قد يشمل مزودي التدخل المدير المساعد لشؤون   6-4التدخل، يتم وضع تدخالت وتعديالت بديلة إضافية وتطبيقها لمدة  

إتمام وتوثيق دورتين أ الثالث بإخالص مع التأديب والمرشد المدرسي والمعلمين وموظفين آخرين. بعد  و أكثر من التدخل على المستوى 
تربوي لتحديد نقاط القوة والضعف -بالحصول على إذن من ولي األمر إلكمال تقييم نفسي  SSTاستمرار معاناة الطفل، قد يطالب فريق  

ا في االستجابة للمستوى الثالث من تدخالت أو الحالة السلوكية/االجتماعية والنفسية. إذا أحرز الطفل تقدمً  / المعرفية واألكاديمية للطالب و
SST   للتعليم التقدم يعود إلى المستوى األول  المتوسط( وإذا استمر  الثاني )الدعم المكثف  )الدعم المكثف(، فقد يقبل للعودة إلى المستوى 

 األساسي. 
 

وإذا تمت مثل هذه اإلحالة  التعليم الخاص يبقى حذرا""على ردود أفعال التدخالت فإن إحالته الى   إذا إستمر الطالب يعاني من صعوبات بناءا
باإلضافة الى كل البيانات والتقييمات إلستكمال التقرير ألهلية الطالب للتعليم الخاص    RTIو    SSTفتطلب موافقة األهل لمراجعة سجالت  

 .إن إجتماع يعقد من أجل أخذ القرار إذا كان الطالب مؤهل لخدمات التعليم الخاص. 

 
 إجراءات نقل الطالب من صف الى صف أخر 

 
 ك بناء" على تقرير مسبق منه يستطيع المدرس نقل الطالب من صف الى صف وذل  بناء" على القانون 

 ,(O.C.G.A § 20-2-738)  مباشرا"  تهديدا  المقررة في الصف او ان تصرفات الطالب تشكل  تعطل النشاطات  الطالبأن تصرفات" 
الى مدير المدرسة او اي مسؤول إداري طلب إحالة  لسالمة وأمن الطالب والمدرس.وفي حال كان قرار المدرس نهائيا يجب عليه ان يقدم  

اها  في نهاية اليوم الدراسي او في صباح اليوم التالي وعلى اإلدارة إبالغ االهل عن إنتقال إبنهم / إبنتهم الى الصف االخر خالل فترة أقص
وعندما  حد عبر رسالة خطية مترافقة مع رسالة المدرس بطلب نقل الطالب وكافة المعلومات عن كيفية اإلتصال اإلدارة المدرسية.يوم وا

ينقل المدرس الطالب من الصف على النحو المنصوص عليه ,على المسؤول اإلداري مناقشة الموضوع مع المدرس قبل نهاية اليوم الدراسي 
إذا كان لدى المدرس اي مانع   كحد أقصى.وتعطي اإلدارة للطالب رسالة شفهية او خطية عن أسباب نقله من الصف.  او صباح اليوم التالي

"كبيرا" لقواعد سلوك  من عودة الطالب الى الصف او ان سلوك الطالب يحول دون عودته الى الصف مثل )إرتكابه مخالفة تشكل إنتهاكا
 ٣خارج( المدرسة ويزيد عن    –واقب التي ستترتب على الطالب في نهاية اليوم.وأن اي طرد )داخل  الطالب( فإن المسؤول اإلداري يحدد الع

 ة. ايام يجب ان يقرر من قبل مسؤول لجنة اإلستماع المحلية ,وأن الطرد الطويل األمد او اإلبعاد يتخذ من قبل لجنة الطالب لإلستماع لألدل
 

ب الى الصف واإلدارة المدرسية لم تتخذ اي إجراءات بديلة فعلى المسؤولين اإلداريين إعالم إذا كان لدى المدرس اي مانع من عودة الطال 
جب لجنة المراجعة المحلية في اليوم التالي من إنتقال الطالب من الصف وتتخذ اللجنة قرارها بإعادة الطالب الى الصف او ال وهذا القرار ي

ن الصف وخالل هذه الفترة يوضع الطالب في مكان بديل مؤقت .كل مدرس يطلب نقل ان يصدر في غضون ثالثة ايام بعد نقل الطالب م 
الوحيد أكثر من طالبين من صفه خالل السنة الدراسية فإنه يحق للجنة المراجعة المحلية إعادة طالب واحد فقط الى صفه إذا رأت انه المكان  

 على الوثائق والمالحظات المأخوذة عن الصف.  وذلك بناءاإلستكمال التطوير المهني وتحسين إدارة الصف واالفضل 
 

 2 يتعين على كل مدرسة او مركز ان يشكل لجنة مراجعة واحدة على االقل مؤلفة من ثالثة أعضاءيتم إختيار األعضاء على الشكل التالي:
)قد يكون هناك أكثر من لجنة مراجعة واحدة موظف للعمل في اللجنة    1بديل والمدير يختار     1مدرسين و  2موظفين من المدرسة يختاروا  

.إن إختيار اللجنة يتم كما  ولكن كل لجنة يجب ان تتألف من ثالثة أعضاء يتم إختيارهم كما شرح سابقا في المدرسة وذلك يعود لتقدير المدير(
نتائج اإلقتراع (  (4الفرز بواسطة مدرس  يتم  (  (3إقتراع سري يتم في إجتماع هيئة التدريس  (  (2يسأل المدير متطوعين للترشح  (   (1يلي:

إحالة الطالب  ((2السماح بعودة الطالب الى صفه على أساس أنه المكان البديل واألفضل   ( (1إن مهمة هذه اللجنة هو تعلن للهيئة التدريسية
 الى اللجنة اإلدارية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

 
إن قراراللجنة يجب ان يتخذ في غضون ثالثة أيام بعد رفض المدرس السماح للطالب بالعودة الى الصف وإذا رفضت اللجنة إعادة الطالب  

خارج( المدرسة لمدة ثالثة أيام .إن المسؤول في لجنة اإلستماع   –الى الصف عندئذ تعين اإلدارة صف بديل مالئم للطالب او طرد )داخل  
يتم إعالم االهل بكل هذه اإلجراءات التأديبية بشكل   خارج( المدرسة يتجاوز ثالثة أيام.  –لوحيد الذي بإمكانه تقرير طرد )داخل  المحلية هو ا

 خطي عن طريق إرسال رسالة مع مذكرة لتأكيد إستالم اإلشعار

 
 الوقاية/التدخل 

 
برنامج كسب النقاط   ;مناسبة للطالب منها إستخدام وساطة االقاربإن نظام المدارس في ديكالب قسم الوقاية والتدخل لديها برامج متنوعة  

صفوف  ;صفوف إعداد الشخصية ;صفوف التوعية من المخدرات ;  كسب نتائج الوقاية / التدخل  ;)مع تأمين التدخل اإلختياري إلنجاح المهمة( 
 وغيرها من البرامح واالنشطة المتنوعة.التدريب على المهارات الحياتية  ;أنشطة تأهيل الشباب ;االبوة واالمومة 
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GRIP  (هو برنامج تثقيفي حول تعاطي المخدرات وحل النزاعات، ُيقدم لمرتكبي مخالفات المواد المخدرة  التطور المسؤول لرفع اإلمكانات )
أ )التوزيع/البيع/النية(،    5رقم  .  ويكون منتهكو الجريمة  DCSDللمرة األولى )الحيازة أو االستخدام( في مدونة قواعد سلوك طالب منطقة  

أو الطالب المتهمين بارتكاب جناية أو جرائم متعددة غير مؤهلين، ما لم ينص على خالف ذلك من قِبل مسؤول جلسة االستماع أو مجلس 
دارة الغضب  الطالب في حل النزاعات والتعامل مع ضغط زمالئهم وإ  GRIP.  وباإلضافة إلى ذلك، يساعد برنامج  DeKalbالتعليم في  

في أيام السبت للطالب ويطلب من    GRIP.  يتم تقديم  GRIPوالتواصل مع اآلخرين. ويجوز إحالة الطالب الذين شاركوا في معركة إلى  
 أولياء األمر أيًضا المشاركة في الفصول الدراسية من أجل تعزيز الجهود لحل المشكالت سلمًيا بين الطالب.

 
 والسالمة في المدرسة عمليات التدقيق 

 
اثبتت الدراسات والبحوث ان اإلشراف على الطالب هو امر في غاية  تلتزم مدارس منطقة ديكالب بتأمين بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.وقد 

المدرسة.ولذل باألمان في  الطالب  البالغين هو امر ضروري لشعور  السلوك اإلجرامي والعنيف.وإشراف  للوقاية والحد من  فإن األهمية  ك 
والمساعدة في فهم السلوكيات  عمليات التدقيق والسالمة في المدرسة,هو بمثابة مراقبة البالغين للطالب وخاصة في اوقات تبديل الصفوف,

ء الشخصية,تأمين أمن الحرم المدرسي للمدارس الثانوية وبعض المدارس لمدونة سلوك الطالب ~ الحقوق والمسؤوليات وبنا المالئمة وفقا
تدائية,التأكد من فهم الموظفين لإلجراءات المطلوبة في حال حدوث ازمة في الحرم المدرسي,إجراء إستفتاء آلراء الطالب بشأن ما إذا اإلب

 كان الطالب يشعر باألمان ام ال.
 

عمليات التدقيق هي   إن هدف عمليات التدقيق والسالمة في المدرسة هو للطالب والموظفين للتعلم والعمل في جو آمن ومنظم.إن إجراءات
(   (2خالل فترة تبديل الصفوف,  للطالب   الى مدير المدرسة إعتمادا على مراقبة الموظفينالبيانات المدرسية    ( توفير(1على النحو التالي:  

( تقديم معلومات عن وعي الموظفين لإلجراءات الواجب إتباعها اثناء (3جمع المعلومات عن الطالب وعن شعورهم باألمان في المدرسة,  
 ( التأكد من سالمة البناء والبيئة.  (4األزمات,

 
المدرسة وذلك بشكل دوري على مدار اعضاء للفريق( سيقوم بعمليات تدقيق مفاجئة للتأكد من سالمة    5-4إن فريق التدقيق المؤلف من )

قات السنة.ولدى دخول الفريق مبنى المدرسة فإن قائد الفريق يعلم المدير بوجود الفريق في المدرسة.ويزود فريق التدقيق بخريطة المدرسة وأو
الصفوف, أثنتبديل  المعلومات والوثائق عنها  تفتيشها وتجميع  الفريق  المدرسي على  الحرم  العموم مناطق معينة في  التدقيق.وفي  اء عملية 

دقيقة إلستكمالها.وتتم عملية التدقيق وفقا لإلجراءات المقررة للمدارس اإلبتدائية والثانوية. وتتم مشاركة النتائج   35تستغرق عملية التدقيق  
اإل التربية  مدير  القانونية  الشؤون  التدقيق,رئيس  عمليات  دعم  التربية,قريق  مدير  التربية,نائب  مدير  مدير قليميمع  ونائب  المدرسة  ,مدير 

 المدرسة. 
 

  وللتأكد من إتمام عمليات التدقيق للسالمة بكل أمانة وصدق,فإن دورات تدريبية سيتم وضعها في الخدمة.وسيتم تدريب موظفي الحرم المدرسي 
لذلك,سيتلقى مدير المدرسة والمسؤولين والطالب تدريب عن  وإختبارها في كيفية فهم وإستخدام عملية التدقيق للسالمة في المدارس.وإضافة  

 قي المدارس سيخفض من حاالت اإلحالة والطرد.  ومن المتوقع ان إستخدام عمليات التدقيق للسالمة عملية التدقيق للسالمة في المدارس

 
 لباس الطالب

 
 ل سلبي او إيجابي على الجو المدرسي . من البديهي ان يوحي جو المدرسة بالتعلم ولذلك فأن مظهر الطالب يؤثر بشك

) إنتهاك   ٢٥وعلى الطالب التقيد باللباس المدرسي المفروض الحقا", الطالب المخالفين لقانون اللباس المدرسي تطبق عليهم المخالفة #  
 .49-50اللباس المدرسي ( راجع صفحة  قانون

 

السالمة في البرامج الخاصة التي قد تتطلب إرتداء النظارات او المالبس الواقية  يتوقع من الطالب إتباع جميع القواعد التي تؤمن له   •
 متطلبات اخرى مماثلة. للسالاو

 . األخرين للخطر ممنوعة منعا" باتا"إن المالبس والمجوهرات وزينة الجسم التي تعيق العملية الدراسية او تعرض صحة وسالمة  •

إستخدام  او تشجع علىل إشارات ورموز تشجع الطالب على أعمال العنف والعصابات  مالبس بالية او الحلق او الوشم الذي يحم •
 ". ثل الكحول,التبغ ممنوع منعا"باتاالمواد المحظورة م

نيفة تخريبية او ذات طابع جنسي  المالبس التي تظهر العدوانية / الكلمات البذيئة او الصور ,الصور او رسومات تتضمن عبارات ع •
 ومي او اإلعاقة ممنوع  منعا" باتا". الشأن اإلنساني وتتعرض للدين والعرق او اللون واألصل القكلمات تحط من او
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 يحظر ارتداء البنطاالت أسفل الخصر والبطون العارية والكنزات الكاشفة والكنزات/البلوزات الكاشفة لفتحة الصدر والشورتات بطول الركبة 
شب العادية والصنادل بدون كعب وأحذية المنزل وغيرها من األحذية التي تتعارض مع حرية والمالبس الشفافة وشباشب فليب فلوب والشبا

 الحركة والفساتين والبنطاالت والتنورات ذات الفتحات الطويلة.
 

 .أولياء االمور الى مراجعة كتيب المدرسة المحلي لمعرفة اي شروط إضافية تتعلق باللباس المدرسي مالحظة : نحث الطالب/

 
 الروح الرياضية

 
إحترام أنفسنا ,مدارسنا ,الضيوف الوافدة الى المدرسة كل ذلك يساعد على بناء صورة اإلحترام  يمكن تعريف الروح الرياضية بكلمة واحدة  

 اركين في االنشطة التنافسية في مدارسنا . مشإيجابية ليس فقط للمجتمع ,ولكن لجميع ال

 
 : مسؤولية المشاركين

 
 اللياقة في الكالم .  •

 التعامل مع المعارضين بإحترام كضيوف او مضيفين . •

 ممارسة ضبط النفس في كل االوقات. •

 إحترام حكم المسؤولين وتطبيق القواعد .  •

 مسؤولية تقديم مدرستك بطريقة إيجابية . •

 التصرف دائما" بشكل من شأنه خلق أجوء إيجابية لدى الجمهور .   •

 جميع الالعبين الذين يشاركون في القتال او الذين يغادرون مقاعدهم هم عرضة للطرد من المباراة . •

 المتوقع من الالعبين إظهار الروح الرياضية أثناء وبعد المباراة ويحظر سلوك السخرية والقتال إلخ .  •

 
 النفس  العزلة وضبط

 
التعليم في جورجيا إرشادات الستخدام القيود في مدارس جورجيا.  1.35-5-160توفر القاعدة رقم   ويمكنك العثور على سياسة  لمجلس 

 ديكالب أدناه.
 

 قانون الهيئة في ديكالب العزلة وضبط النفس
 JGF (2)  :المادة

 
 اإلدارية السليمة لضبط النفس بالنسبة للطالب المسجلين في المدارس .إن هيئة التعليم في مقاطعة ديكالب وضعت المعايير 

 
 في مدارس منطقة ديكالب .  لضبط النفسوالميكانكية  يحظر إستخدام المواد الكيميائية  .1
 
 يحظر إستخدام العزلة كما حددته وزارة التربية والتعليم في مدارس منطقة ديكالب . .2
 

a.   فيها الموظفين مدربين على إستخدام التقنيات للتصعيد وضبط النفس موجودة فعليا"مع ال يشمل الحاالت التي يكون
 الطالب في غرفة مقفلة. 

b. مؤقتا"من النشاط    الطالبالسلوكي الذي تتم فيه عزل    العزلة التتضمن ) الوقت اإلنفرادي (الذي يعرف بأنه التدخل
 المدرسي.

c.   الطالب طلب إستراحة في مكان منعزل في الصف او في غرفة العزلة ال تدخل ضمن الطرد داخل المدرسة او إن
 مقفلة.  
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يستجيب للتدخالت السلوكية  يجوز إستخدام الكبح الجسدي إذا كان الطالب في حالة خطر مباشر على نفسه او األخرين وال .3
 والتي تتضمن توجيهات شفهية او غيرها من التقنيات. 

 
a. دود و /او إعادة توجيه لسالمة الطالب وأمانه .ضبط النفس ال يتضمن تأمين إتصال جسدي مح 
b. : ال يجوز أن يستخدم ضبط النفس الجسدي 

 
i.  شكل من أشكال التأديب او العقاب 
ii.  عندما ال يكون الطالب بأمان 
iii.  عندما يتم إستخدام مانع التدخل بسبب ظروف الطالب النفسية والطبية 

 
c. . يجب إزالة كل القيود الجسدية بمجرد إنتهاء حالة الخطر عن الطالب واألخرين 

 
 المعتمدن قد أتم برنامج التدريب على إستعمال القيود الجسدية يجب أن يكو قبل أن يقدم اي موظف .4
 

a.   برنامج التدريب المعتمد سوف يؤمن إستراتيجية تدخل سلوكي إيجابي وتقنيات ضبط نفس 
b. الموظفين المدربين وترسل  تلتزم المدارس والبرامج التدريبية بتأمين وثائق إلكترونية مكتوبة للتدريب والئحة بأسماء

 نسخة من هذه الوثائق الى مديرية التعليم.
c. بإستدعاء أحد الطالب   د الجسدية على الطالب ولم يكمل البرنامج التدريبي عليهإذا إضطر الموظف على فرض القيو

 . للمساعدة في حال عدم توفر األفضل
 
 إستخدام القيود الجسدية على الطالب يجب أن يتم بإشراف احد الموظفين او اإلداريين .  .5
 
 الواحد.  تتجاوز اليومكلما إستخدم القيود الجسدية على الطالب يجب إبالغ األهل خالل فترة ال  .6
 
 البرنامج إذا لم يكن هناك مانعا".  هذه السياسة ال تمنع الموظف من إستخدام ) العزل اإلفرادي ( او أي عزل من الصف او .7
 
 هذه السياسة ال تمنع الموظف من إتخاذ اإلجراءات الالزمة لنزع فتيل معركة او شجار .  .8
 
الوشيك وإتخاذ اإلجراءات   األذى من    الجسدي ضروري لحماية الطالب واألخرينأخذ القرار ما إذا كان إستخدام الكبح   .9

 الواجبات.  الضرورية التي تنطوي على األداء التقديري وليس
 

المدرسة يقرر متى     برنامج  في بعض الحاالت عندما يكون الطالب في حالة خطر على نفسه وعلى األخرين فإن   .10
 الطبية. يطلب المساعدة من الشرطة والمساعدة 

 
سة ئة او إذا ابعد الطالب من المدريجب على المسؤولين في المدرسة إبالغ األهالي فورا" عن الحالة الطبية الطار .11
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 504إشعار لحقوق الطالب واألهل/اولياء االمور تحت البند 
 

والذي ينص على عدم التمييز وقد أقره الكونغرس في الواليات المتحدة   1973من قانون إعادة التأهيل للعام    504إن البند  
البند هو عدم التمييز بين الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وبين الطالب العاديين وذلك يشمل  األميركية .والغاية من هذا 

 التحصيل العلمي وجميع اإلمتيازات األخرى التي يحصل عليها كافة الطالب.
 

  على العنوان التالي   504المعلومات والمساعدة الرجاء اإلتصال بمنسق القسم للبند وللمزيد من 
 

504 Coordinator 
5829 Memorial Drive 

Stone Mountain, Georgia  30083 
Phone:  678-676-1817 

 

 تزود الطالب واألهالي بالحقوق التالية:  104الجزء  CRF 34على النحو المبين في   504الالئحة التنفيذية لبند 
 

من حق ابنك/ ابنتك الحصول على التعليم المناسب إلحتياجاته او إحتياجاتها بشكل متوازي مع إحتياجات الطالب  .1
 CFR 104.33 34.العاديين 

 
الحصول على الخدمات التعليمية المجانية ما عدا النفقات التي تشمل جميع الطالب العاديين من حق بنك/ ابنتك   .2

 CFR 104.33 34. وذويهم او إذا كانت الخدمات المقدمة من جهة ثالثة
 
من حق ابنك/ ابنتك المشاركة في بيئة تعليمية )أكاديمية وغيرأكاديمية ( مع الطالب العاديين في معظم المجاالت   .3

 CFR 104.34 34. ئمة إلحتياجاتهالمال
 
العاديين .4 الطالب  قبل  من  تستخدم  التي  والخدمات  األنشطة  مرافق  إستخدام  ابنتك  ابنك/  حق   من 

.34 CFR 104.34 
 
 CFR 104.35 34. لتحديد األهلية القانونية 504من حق ابنك/ ابنتك ان يخضع للتقييم وفق البند  .5
 
 CFR 104.35 34. ة التعليمية بتقييم إبنك/ ابنتكمن حق األهل عدم الخضوع لقرار المنطق .6
 
 34.  لدى األهل الحق في ضمان ان تكون إجراءات التقييم والتي قد تشمل الخضوع إلختبار تتوافق مع المتطلبات .7

CFR 104.35 
 
ة من حق األهل التأكد ان اللجنة ستأخذ المعلومات من مصادر مالئمة متنوعة,والتي قد تشمل إختبارات الكفاء .8

والتحصيل والدرجات ,توصيات المدرسين والمالحظات,الخلفية اإلجتماعية الثقافية والتقارير الطيبة وتوصيات  
 CFR 104.35 34. األهل

 
من حق األهل التأكد من أن القرارات وضعت من قبل مجموعة اشخاص على إطالع عن الطالب هو/هي وان  .9

 التنسيب والمتطلبات القانونية للمرافق البيئية في الحدود الدنيا وقابلة للمقارنة تكون بيانات التقييم واضحة وخيار  
.34 CFR 104.35 
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فمن حقه التقييم الدوري )كل سنة( وإعادة التنسيب في حال اي   504إذا كان ابنك/ ابنتك مؤهال"بموجب البند   .10
 CFR 104.35 34. تغيير يطرأ على حالته/حالتها 

 
 CFR 104.36 34.  لم بأي إجراء تأخذه المدرسة بشأن تقييم او تنسيب ابنك/ابنتكمن حق األهل أخذ الع .11

 
 CFR 104.36 34. من حق األهل اإلطالع على السجالت التعليمية إلبنهم/ إبنتهم .12

 
من حق األهل طلب جلسة محاكمة محايدة فيما يتعلق بتحديد وتقييم الوضع التعليمي إلبنك/ ابنتك وحق المشاركة  .13

 CFR 104.36 34.  لجلسة مع محاميفي هذه ا
 

 34.  لدى األهل الحق في الحصول على نسخة من جلسة المحكمة المحايدة من الجهة المدرسية وذلك وفق الطلب .14
CFR 104.36 

 
إذا كنت ال توافق على قرار المحكمة المحايدة لديك الحق في مراجعة القرار بناء"على إجراءات الناحية التعليمية,  .15

أع يعتبر  المحايدة ال  المحكمة  في  أعضاء  األخرين  والموظفين  التعليمية  الهيئة   ضاء 
.34 CFR 104.36 

 
 لديك الحق بتقديم شكوى لدى وزارة التربية والتعليم والحقوق المدنية في أي وقت  .16
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 504اإلجراءات الكفيلة لتطبيق البند 
 لمحة عامة 

 
يحق للطالب او األهل/ أولياء األمور ) المتظلم ( طلب عقد جلسة محاكمة محايدة للجنة التعليمية المقررة لتقييم الوضع التعليمي 
يكون   ان  يجب  المحايدة  المحاكمة  جلسة  اليها.طلب  أوكل  بما  تقم  لم  حال  في  او  به  تقوم  بما  القبول  عدم  حال  في  للطالب 

البند   الناحية   504مكتوبا"ويقدم الى منسق  إلتزام  المتظلم في تقديم الطلب كتابة هذا ال يلغي  التعليمية.إذا فشل  المنطقة  في 
سيساعد المتظلم من إتمام طلب   504ة بناء"على الطلب الشفهي للمتظلم, ومنسق البند  التعليمية بتأمين جلسة محاكمة محايد

 جلسة المحاكمة كتابة". 
 

 طلب المحكمة 
 

 طلب المحكمة يجب ان يتضمن:
 

A.  إسم الطالب 
 

B.  عنوان السكن للطالب 
 

C.  إسم المدرسة التي سجل فيها الطالب 
 

D. موضوع الجلسة 
 

E. اسباب المراجعة 
 

F.  النتائج التي يجوها المتظلم 
 

G. المعلومات الكاملة للمتظلم 
 

طلب المحكمة من المتظلم يحدد المنسق زمن ومكان الجلسة ويعلم المتظلم بها.إذا   504أيام من إستالم منسق    10في غضون  
يعلمه فيها ان هناك معلومات محددة يجب إتمامها كان طلب المحكمة غير مكتمل او يلزمه بعض المعلومات اإلضافية يرسل  

. 
 

 الوساطة 
 

تقدم الناحية التعليمية وساطة لحل القضايا التي تقدم بها المتظلم او المحكمة نفسها والوساطة تكون تطوعية ويجب ان يوافق  
عليها كال الطرفين,المتظلم والناحية التعليمية.وعليه يجب توقيع إستمارة تنازل عن الفترة الزمنية المحددة للجلسة المقررة. 

طة في اي وقت,وإذا انتهت الوساطة بدون إتفاق تستمر المحكمة المحايدة في اإلجراءات حتى النهاية ويحق للمتظلم إنهاء الوسا 
 دون إنقطاع. 

 

 إجراءات المحكمة 
 

A.  ستالم طلب المتظلم ما لم يوم من تاريخ إ  ٤٥يقوم بمراجعة رسمية للمحكمة التي ستقام خالل    504إن منسق البند
 امور اخرى.  يتفق على
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B.   من المتظلم وجيها" مقنعا",وطلب اإلستمرار في  يحدد موعد الجلسة من قبل السلطة التقديرية إذا كان الطلب المقدم
 يجب ان يكون مكتوبا",وتوزع النسخ على جميع األطراف.   المحكمة

 
C. سيكون لدى المتظلم فرصة لمراجعة السجالت التعليمية إلبنه/ إبنته قبل جلسة اإلستماع. 

 
D.   المعلومات خالل  بإمكان الشهود وتقديم  الخاصة والتحدث وإستجواب  نفقته  قانوني على  بمحامي  يمثل  ان  المتظلم 

ايام,وعدم إبالغ المنسق    ١٠ان المتظلم سيحضر مع محامي خاص بمدة أقصاها    504ويجب إعالم منسق   الجلسة.
 يترتب عليه إستكمال الجلسة بشكل روتيني.

 
E. ا إثبات  مسؤولية  المتظلم  إثبات  على  الحيادية  المحكمة  المسؤول عن  من  والقانون,يطلب  وفقا"للظروف  إلشكاليات 

وجهة نظره او قراره مثل:) وضع الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة في بيئة تعليمية طبيعية بطلب من المتظلم إذا  
شخص او (.  104.34R.F.C 34اثبت ان الخدمات المقدمة في المكان اآلخر غير مرضية وغيرمالئمة إلبنه/إبنته.

التعليمية الناحية  قبل  من  وإستجواب  اكثر  األدلة  محامي,لتقديم  احدهم  شهادة   سيحضرالجلسة  على  الشهود,لإلجابة 
  المتظلم واألسئلة المطروحة للمراجعة.

 
F.   ال يحق للمسؤول عن مراجعة الجلسة إستدعاء الشهود وال فرض قوانين صارمة على جلسة اإلستماع,ولكن يحق له

 تعليمات معينة قبل الجلسة بما في ذلك,تبادل األطراف الوثائق وأسماء الشهود التي ستحضر الجلسة.  ارإصد
 

G.  المعلومات المثبتة والمصداقية. المسؤول عن المراجعة يثمن األدلة بناء"على 
 

H. .هذه الجلسات مغلقة وليست للعموم 
 

I.  اإلدعاء الشفهي.تقتصر جلسة اإلستماع على مناقشة ما كتب في الطلب او  
 

J.  ."يستجوب الشهود من قبل من إستدعاهم,ويسمح للطرف األخر بإستجوابهم أيضا 
 

K.  المستندات التعليمية بجميع  الناحية  التعليمية,وتحتفظ  الناحية  قبل  بالصوت والصورة من  الشهود  يتم تسجبل شهادة 
 والملفات. 

 
L. ل الملفات والمستندات حتى يأتي المتظلم  بإثباتات او  إذا تطلب القانون خالف ذلك,يحتفظ المسؤول عن المراجعة ك

 ادلة تدعم قضيته.
 

M.  وفي حال الحدث    ,إذا لم يستطع المتظلم حضور الجلسة عليه إبالغ المسؤول عن المراجعة واألخير عليه الموافقة
   تلغى ضرورة حضور المتظلم الى الجلسة. الطارئ

 

 القرار 
 

يوما" من تاريخ إغالق الجلسة,وال يشمل قرار المسؤول اي تعويضات   ٢٠يصدر مسؤول المراجعة قرارخطي في غضون  
 نقدية او رسوم للمحامي.

 

 المراجعة: 
 

واللوائح    إذا لم يرضى اي من الطرفين بقرار المسؤول عن المراجعة يحق لهم اإلستئناف وطلب مراجعة اخرى بموجب القواعد
 .المتاحة لهم في القانون
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 األهل لفهم الحقوق والمسوؤليات  يلالتعليم الخاص:دل
صمم هذا الدليل لمساعدة األهل علة فهم الحقوق والواجبات تجاه التعليم الخاص.ال يستخدم هذا الدليل كبديل عن النسخة الكاملة 

-160  راجع قانون جورجيا للتعليم.  (AEDIدليل التعليم للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة)  لمدونة حقوق األهل المبينة في  
األهال /09.-4-7 لحقوق  اإلجرائية  التالي: الضمانات  الرابط  الى  الرجوع  حقوق   لرجاء  من  الكاملة  النسخة  على  لإلطالع 

واختر المكاتب واألقسام  وثم المنهاج والتعليمات و ثم   www.gadoe.org وواجبات األهالي للتعليم في والية جورجيا 
وعن  خدمات التعليم الخاص والدعم.ويمكنك اإلطالع على إيجاد حلول او معلومات عن كيفية إشراك األهل بالعملية التعليمية  

على   وايضا"  اللغات  بجميع  متواجدة  الكاملة  النسخة  والواجبات  فيديوالحقوق   شكل 
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-

Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20upda
ted%20032420.pdf 

 

 : الملفات

  لك الحق اإلطالع على الملفات التعليمية البنك
 إبنتك /

  ولك الحق بشرح وترجمة هذه الملفات 

  ولك الحق بحذف او إضافة ما تريد الى هذه الملفات
 ذلكإذا رغبت ب

   ولك الحق بإضافة معلومات ,تعليقات ,بيانات ,او
  اي مواد ذات صلة بملفات إبنك/إبنتك

  الخاص بذوي  ولك الحق في تسلم نسخة عن التعليم
او اي ملفات اخرىعلى  (PEIاإلحتياجات الخاصة )

نفقتك الخاصة .ولكن عملية البحث إلخراج هذه 
 الملفات يكون مجاني 

  قبلك وفق إذن مسبق يحق لشخص أخر مكلف من
 ان يراجع ملفات إبنك/إبنتك 

 :إجراءات

   يحق إلبنك/إبنتك تقييم كامل عن ما إذا كان بحاجة
 الى تعليم خاص او اي خدمات مساعدة أخرى 

   ولك الحق بالحصول على كل المساعدات في كل
 المجاالت التي يظهر فيها عدم قدرة  

  يمتحن الطالب في المنطقة التعليمية التابع لها وفق
وقوانين التعليم الخاص   AEDIإجراءات محددة 

 بجورجيا 

  التقييم يجب ان يتضمن اكثر من إمتحان واحد وهذه
حدث بها  اإلختبارات يجب ان تعطى باللغة التي بت 

الطالب او كما تقرر المدرسة او األهل ويعطى هذا  
 اإلختبار كل ثالث سنوات  

  لخدمات التي  سيكون لالهل دور في إقرار البرنامج وا
 ستقدم إلبنهم /إبنتهم خالل التقييم 

 الملفات السرية:

  خاصةإن ملفات إبنك/إبنتك هي ملفات 

  إبنك/إبنتك فقطبامكانك ان تحصل على ملف 

  بإمكان موظفي المدرسة اإلطالع على ملف
 إبنك/إبنتك بدون إذن مسبق 

  ال يسمح ألي شخص ما عدا األهل اإلطالع على
 ملف إبنك/إبنتك بدون إذن مسبق. 

 : بيئة أقل تقييدا

  لديك الحق في أن يتم تعليم طفلك في الفصول الدراسية
سية مع وأن يشارك في جميع البرامج واألنشطة المدر

األطفال اآلخرين غير ذوي االحتياجات الخاصة، من  
 نفس العمر والصف، إلى أقصى حد مناسب لطفلك. 

   على مسوؤلين المنطقة التعليمية وضع اإلقتراحات
والتعديالت من اجل تواجد إبنك/إبنتك في كل النشاطات 

 مع إمكانيات إبنك/إبنتكوالبرامج بما يتناسب 

  

http://www.gadoe.org/
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf
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 التقييم الشخصي:

   إذا لم توافق على تقييم المدرسة لديك الحق بإجراء
تقييم خارج نطاق المدرسة على نفقتك الخاصة  

 .إسأل إدارة المدرسة عن هذه اإلجراءات والحقوق  

  الئحة بأسماء   تقديمعلى المدرسة بناء على الطلب
لتختار منها واحد لتقييم  المختصيين للتقييم

 إبنك/إبنتك  

 ن اإلعتبار التقييم الخاص  على المدرسة األخذ بعي
 ونتائجه 

  تؤخذ نتائج هذا التقببم من قبل قريقIEP  وبناء
من ذوي عليه يحدد ما إذا كان إبنك/إبنتك 

 اإلحتياجات الخاصة او التعليم الخاص. 

 :األهل/ الوصي 

   في حال تعذر وجود أهل /اولياء امور للطالب تقوم
المدرسة بتعيين بديل / وصي للطالب بحيث يتولى 

اإلهتمام بحقوق الطالب والتقييم ,إجتماعات ,القرارات  
 التعليمية بشأن خدمات التعليم الخاص 

  يتلقى البديل /الوصي تدريبات عن كيفية التعامل مع
 ( وإجتماعات اخرى  IEPإجتماعات )

   للبديل/الوصي نفس الحقوق والواجبات تجاه الطالب
 من ناحية التعليم الخاص وكل ما يتعلق به .

   إحرص على إعطاء الفرصة لعقد إجتماع يتعلق
 بالتعليم الخاص إلبنك/إبنتك

  انت مدعو الى كل إجتماع يعقد لمناقشة او تقييم او
( IEP) إعادة تقييم وتبديل برنامج التعليم الخاص 

 ومحتوياته.  

 ( انت معني بعقد إجتماعIEP في اي وقت او )
 ( IEPمكان مناسب لك ولفريق )

   لك الخق في إعفاء او السماح ألعضاء فريق
(IEP  بحضور اإلجتماع )  ال تستطيع المنطقة.

 التعليمية فعل ذلك بدون إذن مسبق منك . 

   على المدرسة واألهل حل اي إشكالية في الوقت
وبذلك بتجنب الطرفان العواقب  المخصص لذلك 

المترتبة على ذلك ويعود بالفائدة على الطالب بوجه  
 خاص. 

  وفي حال التأخير يحق لك طلب جلسة إستماع ضمن
اإلجراءات القانونية من قبل قاضي المحكمة /ضابط  

 المحكمة 

   يحق لك اإلعتراض بشكل خطي لدى مديرية التربية
اؤالو عدم  في جورجيا للتحري عن اي مشكلة او تس

برنامج التعليم  (IDEAموافقة المر متعلق ببرنامج )
الخاص في جورجيا .يمكن إرسال اإلعتراض 

  6457-651-404 المكتوب عبر الفاكس على #
 (fax) بالبريد الى قسم خدمات التعليم  او إرساله
  على العنوان التالي ة الخاص 

 1871 Twin Towers East, 205 Jesse 
Hill Jr. Drive SE, Atlanta, GA 30334. 

 

  



 

 91 

 إستمارة موافقة: 

  ال تستطيع المدرسة تقييم او إعادة تقييم إبنك / إبنتك
 بدون توقيع إستمارة الموافقة 

  ال تستطيع المدرسة وضع إبنك /إبنتك في برنامج
التعليم الخاص او تبديل البرنامج بدون موافقة مسبقة/ 

 التوقيع  

  ال تستطيع المدرسة الكشف عن ملفات إبنك/إبنتك
بدون توقيع الموافقة او لشخص معتمد من قبل 

 القضاء 

  الموافقة الخطية /التوقيع  بعدم  لك الحق 

  موافقتك من كل برامج التعليم لك الحق في سحب
الخاص ولكن يجب ان تكون بشكل خطي .رفضك  
التوقيع يعني ان إبنك/ إبنتك لن يتلق خدمات التعليم  

 الخاص. 

   :اإلنضباط والحقوق إجراءات

  تتبع المدرسة إجراءات معينة عندما يظهر على سلوك
الطالب ذو الحاجات الخاصة  ضرورة وحاجة من 

ظومة أخرى /او طرق لتعليم  إليجاد منIEP فريق 
 الطالب .

  قد ينقل الطالب الى مدارس بديلة إذا وجدت المدرسة
ان هناك خطر محتمل على الطالب ,الطالب األخرين 

 او الموظفين في المدرسة 

  مهما كانت الترتيبات على المنطقة التعليمية تأمبن
 إستمراررتقديم الخدمات المطلوبة إلبنك/إبنتك .

  يجب أن تؤمن إستمرار تلقي الخدمات  إن الترتيبات
التي تؤمن إلبنك/إبنتك الوصول الى األهداف المرجوة 

 IEPمن برنامج 

   تتخذ اإلجراءات التأديبية عندما بنتهك القانون المتعلق
او قوانين المدارس   األسلحة, الكحول, بالمخدرات,

 األخرى. 

  هذه الحقوق تحمي إبنك/إبنتك ونظام المدارس 

 اإلنتقال الى مدارس خاصة:

   إذا قرر األهل نقل إبنهم إبنتهم الى مدرسة خاصة
عليهم إبالغ إدارة المدرسة باألمر في اإلجتماع  

 وشح كل الهواجس عن البرنامج العام    IEPاألخير 

   ال يتحمل النظام التعليمي مسؤولية دفع تكاليف
طالما المدارس العامة تقدم المدارس الخاصة 

ما يالئم ما البرنامج بالمجان وبنفس المواصفات وب
 IEPيحتاجه الطالب ذو اإلحتياجات الخاصة 

 جهات اإلتصال:

  إذا كان لديك أي تساؤل او إستفسار فيما يخص التعليم
 إلبنك/إبنتك من الضروري إعالم المدير او الموجه. 

   وإذا اردت مساعدة إضافية يوجد لجنة أهالي يمكنك
اللجوء اليها .وكذلك يمكنك اإلتصال مع ما يسمى 

األهل في خدمة األهل في جورجيا لتزويدك بالالءحة   
التي تقدم المساعدات  األنية للجهات المختصة لالحالة 

او  2038-229-800-1 او اإلتصال على الرقم 
  .www.p2pga.orgالصفحة اإللكترونية 

 اإلتصال بقسم الخدمات التعليم  ويمكنك ايضا
  3963-656-404  الخاصوالدعم على الرقم

او الصفحة   3627-311-800-1 أو
إليجاد مصادر www.gadoe.org اإللكترونية

 مساعدة اخرى

  

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org/
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 ملحق
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 (ESSAالمؤهالت المهنية للمدرسين )
 

بإمكان األهل طلب معلومات عن  /( ال يترك طفل بدون تعليمESSAبالتوازي مع متطلبات قانون التعليم اإلبتدائي والثانوي )
 المؤهالت المهنية لمدرس إبنهم/إبنتهم ,ويمكن طلب المعلومات التالية:

  -ما إذا كان المدرس (1

o  المعايير المهنية لوالية جورجيا,مؤهل لتعليم المرحلة الدراسية والمادة العلمية التي يدرسها.يملك مؤهالت 

o  ما إذا كان المدرس يدرس تحت ظرف طارئ او تحت حالة مؤقتة وتحت إشراف هيئة التعليم في والية
 جورجيا.

o .ما هي الشهادة التي يحملها المدرس او الدراسات العليا التي حصل عليها 

 ذا كان الطالب يحصل على الخدمات المطلوبة من مساعد المدرس المختص. ما إ (2

 إذا كنت ترغب بمعلومات متعلقة بمؤهالت المدرس او مساعد المدرس إلبنك/ إبنتك الرجاؤ اإلتصال بمدير المدرس
 
 

 بيان عدم التمييز 
 

على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة  DeKalb Countyال تميز المنطقة التعليمية بمقاطعة 
وقد   1أو العمر في برامجها وأنشطتها، وتوفر فرًصا متساوية للوصول إلى الكشافة ومجموعات الشباب األخرى المحددة.

 عين الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسياسات عدم التمييز:
 

 التعليمية  DeKalb County School District منطقة
 

 عالقات الموظفين 
1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, GA 30083 

678-676-0107 
 
 

 /http://wdcrobcolp01.ed.govللحصول على المزيد من المعلومات عن إشعار عدم التمييز، تفضل بزيارة 
CFAPPS/OCR/contactus.cfm للحصول على عنوان ورقم هاتف المكتب الذي يخدم منطقتك، أو اتصل بالرقم 

1-800-421-3481 . 
  

http://wdcrobcolp01.ed.gov/%0bCFAPPS/OCR/contactus.cfm
http://wdcrobcolp01.ed.gov/%0bCFAPPS/OCR/contactus.cfm
http://wdcrobcolp01.ed.gov/%0bCFAPPS/OCR/contactus.cfm
http://wdcrobcolp01.ed.gov/%0bCFAPPS/OCR/contactus.cfm
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 المخطط االنسيابي لإلجراءات القانونية للتأديب

يتم اتهام الطالب بمخالفة قواعد 
 المدرسة

يقابل الطالب أحد المسؤولين 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 
 أيام فقط 10لمدة اإليقاف 

يتم تقديم العقوبة وإخطار ولي األمر.  
يحق لولي األمر/الوصي تقديم التماس 
كتابي لمدير المدرسة باعتراضه على 

القرار ثم تقديم التماس كتابي إلى 
مشرف المنطقة إذا اعترض على 

 القرار

أيام وإحالة محتملة إلى جلسة  10يتلقى الطالب إيقاًفا لمدة 
 بالدائرة التعليمية قانونية

أيام  10يرسل إخطار لولي األمر باإليقاف لمدة 
واإلحالة إلى مدير المدرسة للنظر في توصية بإيقاف 

طويل األجل أو الفصل.  يحق لولي األمر/الوصي تقديم 
التماس كتابي لمدير المدرسة باعتراضه على القرار ثم 

رض تقديم التماس كتابي إلى مشرف المنطقة إذا اعت
 على القرار

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

يتم إحالة الطالب على الفور إلى عملية 
 تحديد الظاهرة

 ال

يحيل مدير المدرسة الحالة إلى جلسة قانونية بالدائرة التعليمية ويتصل بقسم 
( لمناقشة اإلحالة وتحديد موعد 1خالل يوم دراسي واحد )عالقات الطالب 

 لجلسة قانونية بالدائرة التعليمية عند االقتضاء.

هل ُيعد السلوك ظاهرة 
 إعاقة؟

يتم إلغاء جلسة االستماع من قبل مدير 
 IEP/504المدرسة ويحدد فريق 

 تعديالت الخدمة

يرسل مدير المدرسة خطاب إخطار إلى ولي   
الوصي. يحق لولي األمر طلب بالتنازل األمر/

( خالل DTMوبعقد اجتماع للفريق التأديب )
 ( أيام.5خمسة )

يتم عقد جلسة قانونية بالدائرة 
 التعليمية 

مساًء في يوم  2:00يتم إبالغ ولي األمر/الوصي بقرار الجلسة شفهًيا بعد الساعة 
أيام من الجلسة.  يحق لولي األمر/الوصي  (10عشرة )العمل التالي وكتابًيا خالل 

 ( يوًما من تاريخ إصدار القرار.20التظلم إلى مجلس التعليم خالل عشرين )

 نعم

 ال

تم طلب اجتماع 
فريق التأديب. 
الموافق على 

 التأديب
 

تم إرسال اتفاق التنازل 
يتلقى ولي  DTMالجتماع 

األمر نسخة موقعة من اتفاق 
 DTMالتنازل الجتماع 

 نعم

 ال نعم
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 المخطط االنسيابي لبالغات التنمر/التحرش/المضايقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2019

ام دراسية بعد إكمال ( أي3وفي وقت مناسب أثناء أو بعد التحقيق، سيتم إخطاء أولياء أمور جميع األطراف شفهًيا، وبما ال يتجاوز ثالثة )
 التحقيق )بما يتماشى مع قوانين السرية الفيدرالية(. 

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

اإلبالغ بأن الشخص ليس لديه مخاوف  
 أخرى وأن الحادثة أغلقت. 

اإلبالغ بأن الشخص يعتقد أن المدرسة لم تتخذ إجراًء مالئًما أو فعااًل لمواجهة  
 التنمر أو التحرش أو التمييز أو طقوس االنضمام. 

المنطقة، حيث سيفتح تحقيًقا في األمر  اإلبالغ بأن على الشخص االتصال بمشرف 
( أيام دراسية وسيقدم مالحظات مالئمة للشخص المبلغ خالل 3خالل ثالثة )

 ( أيام دراسية. 10عشرة )

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

اإلبالغ بأن على الشخص االتصال بمكتب المشرف العام، حيث سيفتح تحقيًقا في 
( أيام دراسية وسيقدم مالحظات مالئمة للشخص المبلغ خالل 3األمر خالل ثالثة )

 ( أيام دراسية. 10عشرة )
 

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

 

ستتابع المدرسة مع الطالب 
المستهدف ومع مرتكب المخالفة 

و/أو مجتمع المدرسة عند  
 االقتضاء. 

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

اإلبالغ بالتخوف إما شفهًيا أو كتابًيا إلى أي مسؤول أو معلم أو موظف أو 
 ( يوًما(. 30عامل آخر بالمدرسة )حين اإلمكان ولكن يفضل خالل ثالثين )

يوجد تخوف لدى ولي أمر أو وصي أو طالب أو مواطن مهتم يريد اإلبالغ  
 االنضمام. به يخص التنمر أو التحرش أو التمييز أو طقوس 
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 نموذج اإلبالغ عن التنمر/التحرش/التمييز/طقوس االنضمام

 relations-intervention/student-support-www.dekalbschoolsga.org/student يتوفر هذا النموذج في
 يرجى كتابة كل البيانات بخط واضح.

 ______________________________________________________________  المدرسة______ /_____ / ________  تاريخ اليوم
 

 ال   )إذا كانت اإلجابة بنعم، ال تكتب االسم(   نعم      هل ترغب أن تظل مجهول الهوية؟
 

 الشخص المبلغ عن الحادثة: 
 _________________________________________________________________________________________________ 

 
 الشخص المعني  القريب  ولي األمر/الوصي الطالب المعني  الضحية/المستهدف  ضع دائرة على إحدى الخيارات التالية: 

 
 ____________________________________________________  البريد اإللكتروني ___________ - _______-_______ الهاتف

 
 الجنس  العرق الصف الدراسي المدرسة اسم الطالب المستهدف المزعوم .1

 _________________________________  ___________________________________ ___  ____   _   __________ 
 
 الجنس  العرق الصف الدراسي المدرسة اسم )أسماء( مرتكب)ي( المخالفة المزعوم)ين(  .2

 _________________________________ ________________________ ___________   _______   ______   _____ 
 

 _________________________________  ___________________ ________________   _______   ______   _____ 
 
 معاكسة من فبل ؟             نعم           كال         ال أدري/عنصري تمييز /هل تعرض الطالب ل بلطجة/تحرش. 3
 
 متى حدث الحادث ؟  .4
 

 التواريخ المتعددة   الوقت: _______ صباًحا/مساءً ____/ ___/ _____   الوقت: _______ صباًحا/مساًء      ____ / ____/ _____     
 السنة     اليوم      الشهر  السنة    اليوم    الشهر  

 
 أين حدث الحادث؟ ) إختر كل ما هو مالئم (  .5
 
  مكان آخر          المالبسفي حرم المدرسة : )إختر واحدة (:   الصف         الممر        الكافييتريا       الصالة الرياضية/ غرفة 
  في مناسبة او نشاط خارج حرم المدرسة 
  على متن الباص:    صباحا/ مساء 
 من / الى المدرسة       صباحا/مساءفي الطريق : 
 
 بجانب الجملة التي تفسر بشكل واضح ما حدث ) إختر كل ما هو مناسب (:  Xضع إشارة   .6
 
  /األصل,اللون,الدين,النوع,اإلعاقة,الجنس,الخ ( التحرش ) العرق 
  ) العنف الجسدي ) الضرب,الركل,الدفع,البصق,شد شعر,رمي األشياء 
  اإلستعانة بشخص آخر للضرب واألذى 
  )العنف اللفظي ) إغاظة,تهديد,المناداة باسماء مهينة,التهديد بشكل شخصي او بأساليب اخرى 
  المعاكسات 
  اإلبتزاز 
  بالعبارات المسيئة تخويف او التهديد 
  ) اإلقصاء ) إبعاد ورفض للطالب 
  نشر اإلشاعات المؤذية والسب العلني 
 بعد الدوام المدرسي ( /التسلط والقرصنة عبر اإلنترنت ) أثناء الدوام المدرسي  
 
 الدافع وراء التنمر/التحرش/المضايقة. )حدد أحدها(:. 7

 __غير ذلك    __األصل القومي/اإلثنية __عام   __العرق/اللون   __الدين   __ الجنس __الهوية الجنسية/التوجه الجنسي   __اإلعاقة الجسدية/العقلية  
 

 شرح مختصر للحادث كما ورد اليك.الرجاء إستخدام ورقة إضافية إذا دعت الحاجة 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 مشرف المنطقة )االسم( ________________________  النائب عن مدير المدرسة   مدير المدرسة    تم إرسال هذا البالغ إلى )ضع دائرة(:

 
_____/___/___ __________________________________  ______________________________________ 

 توقيع المقدم  اسم المقدم تاريخ التقديم
  24/5/2019تمت المراجعة بتاريخ  التوزيع:  نسخة أصلية إلى مدير المدرسة/نائب مدير المدرسة، نسخة لسجالت الطالب، نخسة إلى مقدم الطلب 

http://www.dekalb.k12.ga.us/student-relations
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حياة الطالب المدرسية اليومية ,لذلك فإن للمدرسين درجة من المسؤولية في تحقيق اإلنضباط ومع إن للبالغين تأثير مميز في 

أن أساس اإلنضباط يبدأفي البيت إال ان التعليم الفعال ال يتحقق بدون إنضباط .وعندما يرسل المدرس تقرير عن وجود  
 بناتهم والمدرس لحل هذه المشكلة معا". / مشكلة في اإلنضباط, على األهل /اولياءاألمور التحدث مع أوالدهم 

 
إن مهمة اإلنضباط هو توجيه الطالب نحو السلوك المقبول وتدريبه على إتخاذ القرارات الحكيمة المسؤولة في األوقات  

لمترتبة المناسبة ,وباإلضافة لذلك فإن اإلنضباط يساعد االوالد / البنات على التفكير بطريقة منظمة وفهم للعواقب المنطقية ا
 العمالهم

 
National PTA- 

___________________________________________ 
 
 

 بشكل خطينرحب بأي تعليق,إقتراح,او تساؤل عن مدونة قواعد سلوك الطالب.وذلك بإرساله 
 الى قسم السالمة المدرسية والعالقات الطالبية على العنوان التالي:

 
DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS 

5823 MEMORIAL DRIVE 
STONE MOUNTAIN, GA 30083 

 
(678) 676-1811 

 
 
 
 

 ، الرئيس VICKIE B. TURNERالسيد.
 

 ، المديرة CHERYL WATSON-HARRISالسيدة.
 
 
 

القومي أو تنص سياسة مجلس التعليم بمقاطعة ديكالب على عدم التمييز بناًء على العرق أو اللون أو الدين أو األصل 
اإلعاقة أو وضع الحمل أو العمر أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في أي برامج أو أنشطة أو ممارسات  

 تعليمية بالدائرة التعليمية. 


