٢
Arabic

مدونة سلوك الطالب~حقوق الطالب والمسؤوليات
بناء الشخصية
٢٠١۸ - ٢٠١۷
اإلبتدائية
المتوسطة
الثانوية
توفر المنطقة التعليمية في ديكالب ترجمة لمدونة سلوك الطالب ~حقوق الطالب والمسؤوليات وبناء الشخصية,بناءا"
على طلب من مركز اإلنترناشيونال في ديكالب.ويمكنك الحصول على نسخة مطبوعة من مدير المدرسة او نسخة
الكترونية متوفرة على:
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
تعتبر النسخة اإلنكليزية هي األكثر دقة
وفي حال وجود اي إختالف بين الترجمة والنسخة اإلنكليزية لهذه المدونة او اي مالحظة فإن النسخة اإلنكليزية هي
المعتمدة.

French
Déclaration sur la Disponibilité de Traduction/Interprétation
Le District Scolaire du Comté de DeKalb assurera que les parents et les élèves auront accès aux informations essentielles concernant leurs droits et responsabilités dans une langue qu’ils peuvent
comprendre. Une copie imprimée de la traduction du Code de Conduite des É lèves ~ Droits et Responsabilités des É lèves et Manuel de Développement du Caractère ou autres documents, ainsi que les
services d’interprétation, peuvent être obtenus de l’administration de l’école. Une version électronique du Code de Conduite des É lèves ~ Droits et Responsabilités des É lèves et Manuel de Développement
du Caractère est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Somali
Warbixinta HelitaankaTutjumaadda/Fasiraadda
Dugsiga Degmadda DeKalb waxa uu hubin doonaa in dhammaan waalidka iyo ardayda ay ku helaan xogta lamahuraanka ah ee ku saabsan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda luqadda ay fahmi karaan.
Codsiyadda nuqulo daabacan oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ama warqaddo xogeed oo kale iyo codsiga adeegyadda
turjumaadda af celinta ah ayaa loo samayn karaa maamulka dugsiga.Qaab elektarooni ah oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda
ayaa laga heli karaa www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Chinese

Bengali
অনু বাদ/ভাষান্তরসেবা পাওয়ার বববৃ বব
ে ব মা বাবা এবং ছাত্রছাত্রীরা যাবে ব ােদর পসে ববাধগময ভাষায় স্ব স্ব অবধকার এবং দাবয়ত্বগুববর ববষেয় প্রেয়াজনীয় ব থ্য বপবে পােরন ববকযাল্ব কাউবব স্কুব ববববক্ট ব া ে ু বনববব করেব| স্কুব প্রশাস েনর কােছ ভাষান্তর পবরেষবার অনু েরাধ এবং ছাত্রছাত্রীেদর আচরণ ে ংববব াছাত্রছাত্রীেদর অবধকার এবং দাবয়সত্বমূ ব এবং চবরত্র ববকাশ পু ববকা বা অনযানয দবববের অনু বাববদ ব াব ড কবপর অনু েরাধ করা যায়| www.dekalb.k12.ga.us/student-relations -এ ছাত্রছাত্রীেদর আচরণ ে ংববব া-ছাত্রছাত্রীেদর অবধকার এবং দাবয়সত্বমূ ব এবং চবরত্র ববকাশ
পু ববকার একটি ইবেক্ট্রবনক ে ংস্করণ পাওয়া যােব|
Amharic
የጽሁፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚንስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ሃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ የሚያቀርብ መሆኑን ይገልጻል። ተተርጉሞ
የቀረበውን የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን የሚገልጽ ጽሁፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች የማስረጃ ጹሁፎችን እና የትርጉም አገልግሎት ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ
ይቻላል። የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ ጹሁፎች በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል። አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Spanish
Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus derechos y responsabilidades en un idioma que puedan
entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter u otros documentos, como también la
solicitud para los servicios de un intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una versión electrónica del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y Responsabilidades del
Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Arabic

بيان لتوفير الترجمة الشفهية و الكتابية
ان هيئة التعليم في منطقة ديكالب لالهالي والطالب سوف تضمن توفر المعلومات االساسية فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات باللغة العربية او اللغة التي يستطيع ان يفهمها االهل
و كذلك تتوفر نسخة الكترونية لمدونة سلوك الطالب – الحقوق و الواجبات. تطلب نسخة مطبوعة عن مدونة سلوك الطالب – الحقوق و الواجبات و كتيب بناء الشخصية و اوراق اخرى تحتاج الى ترجمة من ادارة المدرسة
:
: وكتيب بناء الشخصية علي الرايط التالي
.

www.dekalb.k12.ga.us/student.relations.
Vietnamese
Tuyên Bố về Dich
̣ Vu ̣ Phiên Dich/Thông
̣
Dich
̣
Hê ̣ Thố ng Trường Ho ̣c Quâ ̣n DeKalb bảo đảm tấ t cả các cha me ̣ và ho ̣c sinh sẽ đươ ̣c quyề n xem các thông tin liên quan đế n quyề n lơị và trách nhiê ̣m của ho ̣ bằ ng ngôn ngữ mà ho ̣ hiể u đươ ̣c. Ho ̣ có thể yêu
cầ u ban quản tri cu
̣ ̉ a trường cấ p cho những bản dich
̣ thuâ ̣t in ra của Bô ̣ Kỷ Luâ ̣t Ho ̣c Sinh – Quyề n Lơị và Trách Nhiê ̣m của Ho ̣c Sinh và Cẩ m Nang Phát Triể n Tiń h Tiǹ h, hoă ̣c những tài liê ̣u khác, và yêu
cầ u những dich
̣ vu ̣ thông dich.
̣ Có thể thấ y bản văn điê ̣n tử của Bô ̣ Kỷ Luâ ̣t Ho ̣c Sinh – Quyề n Lơị và Trách Nhiê ̣m của Ho ̣c Sinh và Cẩ m Nang Phát Triể n Tin
́ h Tin
̀ h ở trang ma ̣ng
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Burmese

Nepali
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 ٢٠١۸-٢٠١۷صفحة توقيع الألهل /اولياء األمور
إعالم بإإلستالم لألهل /أولياء األمور
الرجاء قراءة ومراجعة مدونة قواعد السلوك للطالب –الحقوق والواجبات وتنمية الشخصية والتأكيد على دور إبنك/إبنتك في المساعدة
للحفاظ على بيئة تعليمية منظمة وآمنة.تحتوي هذه المدونة ايضا"على معلومات تتعلق بسجل الطالب المدرسي وحقوق العائلة التعليمي
والخصوصية الشخصية والحقوق والواجبات األخرى وفق قانون ()FERAP
الرجاء التوقيع وإرسال هذا اإلعالم الى المدرسة بأ سرع وقت ممكن,مع كل الشكر والتقدير.

طالب المدرسة الصيفية /برنامج المسؤوليات
إنني أفهم انني مسوؤل عن التقييد بجميع القوانين واألنظمة واإلجراءات والقواعد المحلية والدولية والفيدرالية الموجودة في مدونة السلوك
للطالب -الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية للعام  ٢٠١۸ -٢٠١۷اثناء البرامج الصيفية التالية لهذا العام الدراسي,وافهم ايضا" انني في
حال إرتكبت اي مخالفة لقوانين قواعد السلوك -الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية وإنني معرض بشكل مباشر للعواقب المذكورة في
المدونة.

المشاركة في اإلستفتاء واإلحصائيات
إن هيئة التعليم في والية جورجيا تجري في كل عام إحصائية وإستفتاء عبر مدونة قواعد سلوك الطالب لطالب الصف السادس حتى
الصف الثاني عشر,وموضوع اإلستفتاء يكون عن المخدرات,العنف,مشاكل الصحة النفسية,عادات القيادة,التمارين الرياضية والريجيم.
هذا اإلستفتاء سري وال يطلب منك اإلدالء باسمك او أي معلومات شخصية.هذه اإلحصائيات تسمح لنظام المدارس من دعم إحتياجات
البرنامج المقدم للطالب وتقييم هذا البرنامج وفعاليته في المجاالت التي ذكرت سابقا".اإلشتراك في هذا اإلستفتاء إختياري.
إذا اذنت إلبنك/إبنتك اإلشتراك في هذا اإلستفتاء الرجاء التوقيع.ولمزيد من المعلومات الرجوع الى الصفحة  50فقرة حماية حقوق الناس.
هذا اإلستفتاء منفصل ومختلف عن إجراءات التدقيق للسالمة والتي يطلب من جميع الطالب المشاركة بها.
___ انا ال اسمح ل إبني/إبنتي المشاركة في برنامج اإلستفتاء الصحي لمديرية التربية والتعليم في جورجيا.
___ انا اسمح ل إبني/إبنتي المشاركة في برنامج اإلستفتاء الصحي لمديرية التربية والتعليم في جورجيا.

قسم التعهد بالسالمة لمدارس
منطقة ديكالب
نحن نصنع التغيير,عندما تتماشى خياراتي وتصرفاتي الفردية مع خيارات وتصرفات طالب اخرين في جميع المدارس.
وبإحترام هذا التعهد واإللتزام بما نقوم به نستطيع ان نجعل مدارسنا ناجحة وآمنة.
انا واثق انني طالب جيد,واني واثق انني ذو حضور مميز وان العمل الجاد يوصلني الى النجاح.لذلك سأعمل جاهدا" لتحقيق ذلك.
استطيع ان اتعلم وسوف اتعلم.
ولجعل مدرستي مكان آمن,اتعهد ان اتبع كل التعليمات المذكورة في مدونة سلوك الطالب والحقوق والواجبات وبناء الشخصية.
وأني اتفهم ان اي مخالفة لقوانين المدارس قد يؤدي الى طرد لمدة  ١٠ايام ويتبع بجلسة محاكمة مدرسية,وهذه قد تؤدي الى عواقب
متتالية قد تؤدي الى الطرد من المدرسة او إرسال الى برامج  /مدارس بديلة.

التعليم اإللزامي
إنني اتفهم التبعات والعقوبات الترتبة علي إذا خالفت قوانين والية جورجيا للتعليم اإللزامي,متابعة الحضور اليومي للمدرسة  /النظام.
للمزيد من المعلومات راجع صفحة  ٣٦-٣٥و٣۸

إسم الطالب ________________________________________________________________
توقيع الطالب _________________________ التاريخ _________________________________
توقيع األهل __________________________ التاريخ _________________________________
التعليقات:
3
الرجاء التوقيع وإرسالها الى مدرس إبنك /إبنتك خالل األسبوع األول من المدرسة

هذه الصفحة تركت فارغة عمدا"
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الصفحات
الغالف
الداخلي

صفحة

بيان توافر الترجمة

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

صفحة توقيع األهل /أولياء األمور
المبادئ االساسية
الغاية من مدونة سلوك الطالب
تعريف وتطبيق مدونة سلوك الطالب
تكافؤ الفرص التعليمية
إجراءات تأديبية خاصة على سلوك الطالب
التحري عن المخالفات
جدول المخالفات
السمة الشخصية
RTIاإلستجابة للتدخل

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

الدعم والتدخل السلوكي اإليجابي ()SIBP
الممارسات التصالحية
اإلستراتيجيات السلوكية ,الخيارات التأديبية والعواقب
مراتب وعواقب المخالفات
الجرائم والعواقب
قوانين مواقف الباص/المواصالت
شرح إلستراتيجيات السلوك,الخيارات التأديبية والعواقب
شرح المستويات التأديبية/تعريف المصطلحات
قوانين الحمامات والخزائن

50 -52

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

اإلجراءات التأديبية للطالب/خالل اإلجراءات/اإلستئناف
نقل الطالب
التحري عن المخالفات
إبقاء السالح خارج المدرسة
حقوق وواجبات الطالب
إجراءات شكاوى الطالب
إستخدام اإلنترنيت والتكنولوجيا
معلومات اإلنضباط ومتممات السالمة
العزلة وضبط النفس
إعالم بالحقوق للطالب واألهالي تحت البند 504

81-82

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

الضمانات اإلجرائية للبند 504
التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة:دليل األهالي لمعرفة الحقوق والواجبات
ملحق
حقوق اإلطالع على المؤهالت العلمية للمدرسين
مخطط إنسيابي لإلجراءات القانونية
مخطط إنسيابي للبلطجة/التحرش/المعاكسة
نموذج تقرير البلطجة/التحرش/المعاكسة
مالحظات

1
4
4
5
5
6
6
7-9
10-11
12-13
13-14
14
15 -19
20 -23
24 -44
45 -46
47 -48
49 -50
50
54
55-56
57-58
59-61
62-63
64-65
66-76
77-78
79-80
83-85
86
87
88
89
90
91-93
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جدول المحتويات

الموضوع

مدونة قواعد السلوك للطالب – حقوق الطالب والواجبات وبناء الشخصية

المبادئ األساسية
ان هيئة التدريس في منطقة ديكالب تسعى دائما" لتقديم افضل درجة تعليم ممكنة للطالب في مدارسها وهذا الشيء يتحقق بتقديم اعلى مستوى تعلم
واكفئ مدرسين مؤهلين وبتجهيز المباني باحدث المعدات وايضا" بتأمين الجو اآلمن اإليجابي للطالب والمدرسين والموظفين والقائمين على
الهيئة التدريسية والجمعيات الداعمة .لذلك فإن هيئة التدريس تتوقع من كل التالميذ اإللتزام والتقيد بالمسلكيات النموذجية المطلوبة وبذلك تستطيع
ان تؤمن اعلى مستويات التعليم في مدارسنا.
ومدونة سلوك الطالب -حقوق الطالب ومسؤولياته وبناء الشخصية تحدد القوانين لسلوك الطالب المطبقة على كل الطالب في المدرسة وتشرح
بشكل مفصل اإلجراءات المتخذة في حال خالف احد الطالب هذه القوانين وفي حال تطبيق هذه اإلجراءات فإن هذه المدونة تبين عدالة تطبيق
اإلجراءات بما يالئم كل طالب في النظام المدرسي.
إن اإلجراءات التأديبية في العموم تصمم لتصحيح سوء السلوك وتشجيع الطالب على تحمل مسؤولياتهم كمواطنين في المجتمع المدرسي.
إن اإلجراءات التأديبية تطبق بناءعلى تقدير الشخص المسوؤل
عن هذه اإلجراءات بشكل نسبي وليس حصري لخطورة السلوك الغير مقبول واثره على البيئة المدرسية ,وسن الطالب ,والمرحلة الدراسية
وعلى التاريخ اإلنضباطي السابق للطالب وعوامل ذات صلة.
فإنه في ضوء خطورة المشكلة السلوكية فإن العملية التأديبية ستأخذ بعين اإلعتبار الخدمات الداعمة للطالب المتاحة من خالل المدرسة  ,النظام
المدرسي والمنظمات اإلجتماعيةحيثما كان ذلك مناسبا".إن المجلس التعليمي يفضل إرسال الطالب ذو المشاكل السلوكية الى مدارس بديلة
حيثما كان ذلك ممكنا" بدال"من طردهم من المدرسة نهائيا".
إخطار االهل ومشاركتهم ضرورية لبذل اي جهد لتعديل سلوك الطالب الغير المناسب  .ومدونة قواعد السلوك للطالب –الحقوق والمسؤوليات
وبناء الشخصية ,لن تكون فعالة إال إذا كان االباء واولياء االمور والمعلمين ومدراء المدارس يعملون معا" لتحسين سلوك الطالب الذي يؤدي الى
تحسين االداء االكاديمي ويحث االباء واالمهات وافراد المجتمع للتواصل والتحدث عن قلقهم تجاه سلوك الطالب او عملية إنضباط الطالب لمدير
المدرسة او إدارة العالقات الطالبية .
إن قانون سلوك الطالب –الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية ينفذ وفق قانون الهيئة .JCD

مدونة قواعد السلوك للطالب –
حقوق الطالب والواجبات وبناء الشخصية

الغاية
تهدف مدونة قواعد السلوك للطالب – الحقوق والواجبات وبناء الشخصية ,إعالم الطالب من صف الروضة حتى الثاني عشر عن انواع السلوك
الغير مقبولة ,إنه من المستحيل مهما يكن ,كتابة مدونة تعالج كل مشاكل السلوك المحظورة المتغيرة والمتنوعة ,وبالتالي يجب على الطالب تفهم انه
قد يتم تطبيق االجراءات التأديبية لسوء سلوك اخر لم يتم إدراجه ضمن اللوائح في هذه المدونة ولكنه مؤثر و مخالف لشعائر المدرسة .
إن النظام المدرسي قد يفرض قواعد تتعلق بالحرم المدرسي والصفوف إضافة الى القواعد الموجودة في مدونة قواعد السلوك للطالب – الحقوق
والواجبات وبناء الشخصية ,وتوزع على الصفوف او تعطى للطالب على شكل اوراق مطبوعة وقد تشكل او ال تشكل إنتهاكا"لقواعد السلوك
للطالب.
إقرار ما إذا كان الطالب قد خالف مدونة قواعد السلوك – حقوق الطالب والواجبات وبناء الشخصية سيعتمد بشكل اساسي على رجحان األدلة.
بمعنى أخر سيأخذ باالدلة على انها صحيحة اكثر من كونها غير صحيحة ,وهل ان الطالب خالف القوانين ام ال ؟
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مدونة قواعد السلوك للطالب -حقوق الطالب والواجبات وبناء الشخصية

التعلم واإلمتثال
يترتب على جميع الطالب بغض النظر عن الفئة العمرية او المرحلة الدراسية التي ينتموا اليها,معرفة محتويات مدونة
سلوك الطالب – الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية واإلمتثال لها وألي قوانين أخرى قد تفرض من قبل المدرسة .يتم
توزيع مدونة قواعد السلوك على جميع طالب المدارس والمراكز,وتستعرض مدونة سلوك الطالب -الحقوق والواجبات
وبناء الشخصية مع اعضاء هيئة التدريس والموظفين خالل ايام التحضير المسبق إلفتتاح المدارس لضمان فهمهم لقانون
سلوك الطالب -الحقوق والواجبات بناء الشخصية قبل توزيعها .
توزع مدونة سلوك الطالب -الحقوق والواجبات وبناء الشخصية,على الطالب وتدرس لهم خالل االسبوع االول من الدوام
المدرسي .يطلب من االهالي /أولياء األمور والطالب توقيع الصفحة  3من هذه المدونة .ويجرى إمتحان على نطاق واسع في
جميع المدارس خالل االسبوعين االولين من الدوام المدرسي ,هذا اإلمتحان إلزامي ودرجة الطالب في االمتحان تسجل في
السجالت الخاصة .يعقد إجتماع المدرسين خالل االسابيع الثالثة االولى من الدوام المدرسي لمناقشة تطبيق االنضباط
وإجراءات التأديب.
تتبع إجراءات توزيع مدونة سلوك الطالب – الحقوق والواجبات وبناء الشخصية في كل المدارس وعلى جميع الطالب في
السنة الحالية ويشمل هذا االجراء الطالب المنقولين من مدرسة الى اخرى ويتم إختبارهم بمكونات هذه المدونة.
إذا طرد الطالب من المدرسة للمرة االولى فسوف يدرس مكونات مدونة قانون سلوك الطالب مرة ثانية ويعاد إمتحانه
بمكوناتها وهذا يشمل الطالب من صف الروضة الى الصف الثالث والطالب االسثنائية وطالب ( ) ESOLمتعلمي اللغة
االنكليزية .يتم مراجعة مكونات المدونة مع المعلم حتى يتم التأكد من فهمها وإستيعابها .
ويرجى من الطالب طرح اي سؤال على اعضاء التدريس او الموظفين لتوضيح اي جزء من مدونة سلوك الطالب –
الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية لم يكن مفهوما".
تكافؤ الفرص التعليمية
ان قانون منطقة ديكالب يتميز بتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطالب بغض النظر عن العرق ,اللون,اواالصل القومي او
الجنس او اإلعاقة او الدين او اي صفة اخرى .ان القانون في منطقة ديكالب يحظر التمييز غير القانوني في جميع ممارساته
بما في ذلك تطبيق قواعد السلوك للطالب -الحقوق والمسؤليات وبناء الشخصية ,ويتم تطبيق جميع االجراءات التأديبية في
منطقة ديكالب دون النظر الى اي من الفوارق المذكورة سابقا".
إن نظام المدارس يتيح للطالب وسائل إجرائية سريعة ومنظمة لحل شكاوى التمييز.
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تطبيق اإلجراءات التأديبية على الطالب
إن نظام مدارس منطقة ديكالب يطبق اإلنضباط حيثما وجدت مصلحة للنظام المدرسي لذلك فإن قواعد السلوك والحقوق والواجبات المنصوص
عليها في هذا القانون تطبق في االوقات واالماكن التالية:
• على ارض المدرسة في كل االوقات.
• على موقف الباص ,او اثناء فعاليات المدرسة واإلحتفاالت والمناسبات.
• عندما يكون الطالب على متن باص المدرسة او اي وسيلة نقل تابعة للمدرسة.
• عندما ي كون إما المتهم المزعوم او الضحية المزعومة في طريقها من وإلى المدرسة او من وإلى اي نشاط مدرسي او مهمة او حدث داخل
المدرسة.
• خارج ارض المدرسة عند تواجد الطالب في نشاطات متعلقة بالمدرسة مثل ,الرحالت ,إجتماعات او مناسبات رياضية
• خارج ارض المدرسة عندما يكون الطالب متواجد في نشاطات تابعة لمدارس اخرى في والية جورجيا.
• خارج ارض المدرسة عندما تشكل التهم الجنائية الموجهة الى الطالب خطرا" متواصال"على االشخاص والممتلكات وتعيق العملية التعليمية.
;))(O.C.G.A. § 20-2-751.5(c
• خارج ارض المدرسة عندما يكون سلوك الطالب يسيء بشكل مباشر الى طالب او موظف او متطوع في المدرسة على عالقة
بشكل ما مع الضحية.

• خارج ارض المدرسة إذا غادر الطالب المدرسة دون إذن مسبق من اإلدارة.
• خارج ارض المدرسة عندما يؤثر سوء سلوك الطالب تأثيرا" مباشرا" على سالمة ورفاه المجتمع المدرسي او مهمة البعثة
المدرسية
• على ارض المدرسة إذا ارسل رساءل مهينة او تهديد عبر الهاتف
•على ارض المدرسة اوخارجها عبر البلطجة االلكترونية عمدا" وبشكل عدائي وتكرار المضايقات ب تهديد الشخص عبر تقنيات ديجتال على
سبيل المثال البريد اإللكتروني حجب شبكات الكترونية ( الفيس بوك,تويتر,انستغرام الخ )....الرساءل الفورية .
• على ارض المدرسة او خارجها عبر البلطجة الكالمية او التورط في سلوك للتواصل غير الئق مثل لفظ كلمات او ارسال صور او إستخدام
لغة عبر البريد اإللكتروني او وسائل التواصل االلكترونية موجهة الى شخص معين وتسبب إضطهاد نفسي للضحية.
التحقيق في سوء السلوك

إذا تم اإلبالغ عن إنتهاك لقواعد سلوك المدرسة ,يعين مدير المدرسة شخص مختص للتحقيق في الموضوع.يجب أن يكون
التحقيق في الوقث المناسب ويتضمن مقابالت مع الجاني المزعوم ( الجناة) والضحية المزعومة ( الضحايا)والشهود التي تم
تحديدها,موظفين مدرسين وغيرهم ممن يتوافر لديهم معلومات ذات صلة .
تأخذ بيانات مكتوبة من جميع األفراد الذين تمت مقابلتهم وفي حال وجود فيديو يراجع بشكل دقيق وسري.إذا رأت اإلدارة
وجوب عقد جلسة إجراءات قانونية عندها تجمع كل األدلة المادية والمستندات الهامة وتحفظ بشكل سري.
يستعان بخبرات المرشد اإلجتماعي,شرطة المدرسة وغيرهم من الموظفين على النحو الذي تتطلبه القضية.ويتم إبالغ األهل
في الوقت المناسب إما خالل فترة التحقيق او بعدها ,أما إذا كان الحادث فيه أذى او ضرر من أي نوع فإنه ينبغي توفير
الرعاية الصحية الالزمة ويتم إبالغ األهل فورا".
إن تحديد ما إذا كان الطالب إنتهك قواعد السلوك –الحقوق والواجبات وكتيب بناء الشخصية ام ال سوف يستند على رجحان األدلة
المقدمة,بمعنى أخر إن األدلة تكون اقرب للتصديق من عدمه إذا كان الطالب قد إنتهك القانون؟
وإذ كنت ال توفق على القرار النهائي يمكنك تقديم إعتراض لمدير المدرسة خالل يوم واحد من تسلمك القرار,وإذا لم توافق على قرار المدير
يمكنك تقديم إعتراض الى مدير التربية والتعليم في المنطقة خالل يوم واحد من تسلمك القرار.
الرجاء الرجوع الى الجدول المبين في الصفحة  86لإلطالع على سير عملية اإلنضباط من قانون السلوك للطالب –
حقوق الطالب ومسؤولياته ودليل تنمية الشخصية للحصول على ملخص لعملية اإلنضباط في المنطقة التعليمية.
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الصفحات
27-29
32

ص
ص
ص

30

ص

اإلعتداء بشكل عام ( الطالب والمدرسين والموظفين او الزوار )

35-36,38

ص

الدوام المدرسي ( الغياب مبرر/غير مبرر _نظام الحضور _التأخير المزمن)

29
31
24
31
29,41-42
33-35
66-69
29
46
39,45-46
32
24

ص
ص
ص
ص
ص
ص

حقن األدرنالين ( برنامج التحصين الموسع )
المشاجرات (إحداث ضرر )
البيبر _البيجر
العض
اإلستراحات  /المداخل

32

33-35,42
39-40
29-30
33-35
66-69
29
35
37
43-44
75-76
27-29
28-29
24,33
29,33
38
37
31
29
42
40
37,69
25
33-35,669

جدول المخالفات

الموضوع
المشروبات الروحية (حيازة او إستخدام )
اإلعتداء الجسدي (مبادرة تهديد بالسالح )

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

اإلعتداء بالضرب (مسببة إلصابات خطيرة او الموت )

البلطجة
السطو /السرقة
حافالت المدرسة /الباص
سوء السلوك على متن الباص
المشاجرات المفتعلة
الهاتف الخليوي
الكومبيوتر ( غير المرخص او سرقة كلمة السر او القرصنة )
السلوك خارج اوقات المدرسة ( بعيدا"عن المدرسة )
التزوير /حيازة األموال المزيفة,شيكات,بطاقة مصرفية مزورة,إلخ..
التسلط  /التسلط عبر اإلنترنت
الضرر /تدمير الممتلكات ( الفعلي او التهديد)
اإلزعاج في الصف (التحدث في الصف المزمن,اللعب,إلخ)...
اإلزعاج ( في الصف او المدرسة )
قانون اللباس
األدوية ( غير القانونية,المواد اإلصطناعية,التي تبدو كالمخدرات او الدواء الموصوف )
األدوية المتعلقة بالمخدرات ( اوراق,أنابيب,مالقط,أكياس وأشياء أخرى )
أجهزة اإلتصال اإللكترونية (هاتف خليوي,بايجر,إلخ)...
اإلبتزاز
عدم تقبل اإلجراءات التأديبة
إستدعاء الطوارئ بدون سبب (تشغيل إنذار الحريق,إستدعاء 911او التهديد بقنبلة )
المحاربة ( محاربة جسدية )
الحريق (الحرق  ,إشعال الحريق )
التزوير
القمار /الربى
عصابات ذات صلة (بالعنف ,إنتقام,تجنيد,توظيف وأشياء أخرى)
األسلحة (مسدس,بنادق,او ما شابه)
التحرش (عرقي ,إثني,او اإلعاقة النوع الجنسي )..

69
33-35,6669
26-27
43
42-43
42-43
27-29
35
27
26
26-27
24,33-35
33,37
31
25
41-42
27-29
28-29
42
27
37-38
41
37-38
27-28
29-30
37
40-41
37-38
41
40
37
29-30
35
24,33
35
42-43
31
31
36
37
24,33,70
10

ص

المعاكسات

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

الضرب /اإلحتكاك الجسدي للطالب/موظفين او زوار
بطاقة الطالب (الهوية)
السلوك الجنسي غير الالئق
المظهر غير الالئق
المستنشقات_ بخاخات التنفس
العصيان ( الرد بالكالم,عدم اإلهتمام,رفض للتنفيذ)
توزيع ادوية بغاية البيع
اإلحتكاك الجسدي المتعمد مع موظفي المدرسة
الفعل الجسدي المتعمد الذي يسبب ضرر لموظفي المدرسة
إساءة إستخدام اإلنترنت
فعل الترهيب
الركل
السكاكين /شفرات حالقة  /قطاعة ورق
التسكع في حرم المدرسة  /الدخول غير المصرح به بعد الدوام المدرسي
الماريجوانا
المعالجة بالدواء
التحريف ( الغش,الكذب,او التزويد بمعلومات مزورة )
سوء إستعمال المواد الكيميائية
مواد فاحشة
وقوف السيارات في الحرم المدرسي (اومخالفة إشارة المرور)
صور إباحية
حيازة المخدرات
حيازة المسروقات
الهزار غير الالئق
تحت فترة المراقبة ( محلية او على نطاق أوسع )
األلفاظ النابية او الشتم او اللغة المهينة
إستخدام السيارات غير المرخصة
اإلنتهاكات المتكررة للقوانين
أعمال الشغب او الفوضى
السطو  /السرقة المنظمة
الوقاحة ,عدم اإلحترام
إرسال صور غير الئقة عبر الهاتف او اإلنترنت او التكست
رفض إتباع تعليمات اإلدارة ,الموظفين او العاملين في المدرسة
التحرش الجنسي,تعليقات,مفردات
الدفع والتدافع
معارك بسيطة ( مشاجرات )
الهروب من الصف او الغياب عن الصف بدون إذن مسبق
البصق على األخرين
إلتقاط الصور او الفيديو في المدرسة

37
29
30,33-35
44
24
41-42
44
27-28
29
30-31
25-26
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ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

تهديد المدرسة باإلرهاب
السرقة ( الفعلية او المحاولة )
التهديد او الترهيب ( للطالب او الموظفين )
رمي األشياء بقصد األذى
التبغ ( السيجارة,مضغ التبغ,السيجار,السيجارة اإللكترونية,شم التبغ او منتجاته)
التعدي على ممتلكات الغير
التصرفات غير الحميدة
إستخدام المخدرات
التخريب
المواجهة اللفظية ,إستفزاز,مشاجرة
السالح

السمة الشخصية لطالب مدارس ديكالب للعام
٢٠١۸-٢٠١۷
الشكل النهائي لشخصية اإلنسان هو من يشكلها بيديه"
آن فرانك

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

مزايا التعليم :
• تساعد بدعم و تنميةالشخصية عن طريق إكتشاف المزايا األخالقية في المناهج الدراسية
• إيجاد مناخ إيجابي ومعنوي من خالل إشتراك الطالب والمدرسين والعاملين في المدرسة واألهل للعمل معا"
• تعلم كيفية حل اإلشكاالت بطرق افضل الى حد ما وإيجاد مدارس خالية من العنف والترهيب والخوف وأكثر أمنا"ومؤاتية
للتعلم
الصفات الشخصية هي اساسية للطالب للشعور بالثقة,وهذه الصفات يجب ان تكون نموذج لألهل والطالب على حد سواء
.

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
التعامل بالعدل وبدون تمييز مع الجميع

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
اإليمان بإدراك النجاح
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كتيب ودليل المعلومات للطابع التعليمي

http://www.ncpublicschools.org/docs/charactereducation/handbook/content.pdf

السمات الشخصية التي وجدت في مدونة سلوك الطالب
والحقوق والواجبات وكتيب بناء الشخصية
هذه المدونة ت دعم األعتقاد بأن السلوك المناسب والطابع اإليجابي يجب ان يكون لدى جميع الموظفين والطالب من اجل
الحصول على مدارس آمنة ومنظمة لذلك يجب ان تدرس قواعد السلوك المطلوبة للطالب وأن تتماشى مع الصفات
الشخصية التالية :

السمة الشخصية
إحترام  /مسؤولية  /رعاية
حترام  /مسؤولية  /رعاية
مسؤولية  /رعاية  /مواطنة
إحترام  /مسؤولية  /رعاية
مسؤولية
أمانة  /إحترام
إحترام  /مسؤولية  /رعاية
إحترام  /مسؤولية  /رعاية
مسؤولية  /شجاعة  /مثابرة
مسؤولية  /شجاعة  /مثابرة
إحترام  /مسؤولية  /رعاية
إحترام  /مسؤولية  /مواطنة
مسؤولية  /إحترام  /مواطنة
مسؤولية  /إحترام  /شجاعة
مسؤولية  /إحترام  /شجاعة
مسؤولية  /إحترام  /رعاية
مسؤولية  /إحترام  /مواطنة
مسؤولية
مسؤولية  /إحترام  /أمل
مسؤولية  /إحترام  /شجاعة
مسؤولية  /مواطنة
إحترام  /مسؤولية  /شجاعة
أمانة  /إحترام
مسؤولية  /إحترام  /رعاية
مسؤولية
مسؤولية  /إحترام  /مواطنة
مسؤولية  /إحترام  /مواطنة
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حكم قضائي
 #1:جريمة
التبغ
 #2:جريمة
وسائل التواصل اإللكترونية
 #3a, 3b:جريمة
األسلحة
 #4a, 4b:جريمة
العنف الجسدي الشامل
المشروبات الروحية  /المخدرات  #5a, 5b, 5c :جريمة
األمالك الخاصة  #6a, 6b, 6c:جريمة
التسلط /التحرش /معاكسات /قتال #7a, 7b, 7c, /جرائم
7d,7e,7f,7g:
إعتداء/معركة
 #8a, 8b:جريمة
رفض إتباع التعليمات
 #9:جريمة
غياب غير مبرر  /تأخير
#10:جريمة
هروب من الصف
 #11:جريمة
إزعاج في الصف
 #12:جريمة
إزعاج في المدرسة
 #13:جريمة
إهانة /إبتذال /فحش
 #14:جريمة
عدم تحمل مسؤولية اإلجراءات التأديبية
 #15:جريمة
التأخير المزمن
 #16:جريمة
سوء السلوك على متن الباص
 #17:جريمة
السلوك خارج ساعات الدوام
 #18:جريمة
المقامرة
 #19a:جريمة
تكرار إنتهاك القانون
 #19b:جريمة
إنتهاك قانون تحت المراقبة
 #20:جريمة
مواقف السيارات ومخالفات المرور
 #21:جريمة
التسلل  /التعدي على الممتلكات
 #22:جريمة
التزويد بمعلومات مزورة
 #23:جريمة
السلوك الجنسي غير الالئق
 #24:جريمة
تزوير اوراق رسمية
#25:جريمة
إنتهاك قوانين اللباس
 #26:جريمة
القيام بعمل غير مسؤول

Georgia Student Achievement Pyramid of Interventions
Figure A

انظمة متعددة المستويات من الدعم واإلستجابة للتدخل ()RTI- MTSS
األنظمة المتعددة المستويات من الدعم واإلستجابة للتدخل( )RTIهو عملية تعليمية تتماشى مع توجيهات التعليم العام للمنهاج الدراسي وتلبي
حاجات كل طالب على حدى من الناحية األكاديمية /السلوكية وذلك عبر الدعم في الصفوف التعليمية.هذه التقنيات المتبعة تسمى التدخل.عند
تطبيق هذه التقنيات يجب األخذ بعين اإلعتبارنتائج اإلمتحانات المعتمدة ,تجميع البيانات ومراقبة الفصول الدراسيةوتوفير القدرة على قياس مدى
نجاخ الطالب من خالل رصد التقدم الذي يحرزه.
.
التدخل هو نوع من انواع التعليمات الذي يهدف الى تلبية التعليم/السلوك للطالب وهي تعليمات إضافية لمنهاج الفصول الدراسية العامة .هذه
األدوات التعليمية اإلضافية مدروسة ومبنية على اسس لتقديم تقنيات وإستراتيجيات محددة.يشارك الطالب في هذا البرنامج (التدخل) خالل
الصفوف اإلختيارية او اوقات اخرى خالل اليوم الدراسي.
يتم مراقبة تطبيق برنامج التدخل ( )ITRفي جورجيا عبر اربع مراحل وهذه تسمى هرم التدخل لتطوير التحصيل العلمي للطالب في جورجيا
الشكل(.)Aوتقدم هذه الوسائل عبر كل مرحلة وفقا"لنجاح الطالب في المنهاج المقرر في والية جورجيا (.)SPGهناك عدة انواع من األنشطة
واإلستراتيجيات التعليمية المتاحة وتقدم بشكل تدريجي لتحسين طرق تعلم الطالب.
العناصر الرئيسية في عملية ()ITR- MTSSفي جورجيا ما يلي:
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 – 1نموذج األربع مراحل يعطي دعم تعليمي للطالب وفق إحتياجاته الخاصة.
 – 2التعليمات المبنية على اسس معتمدة هي جوهر خطة التدريس في الصف للمعلم.
 – 3معدل تغيير هذه التعليمات المبنية يزداد او يتناقص على اسس معتمدة إذا وجد هناك حاجة لذلك بالنسبة للطالب.
 – 4إستخدام مجموعة متنوعة من البيانات او الوسائل يحدد حاجة كل طالب من الدعم المطلوب للتحصيل األكاديمي او السلوكي.
– 5تقدم الموارد للتدخالت إعتمادا"على بيانات تقييم الطالب.
يستفيد الطالب من برنامج التدخل ( )ITR-MTSSوذلك بالمعرفة المسبقة للمدارس بإمكانية كل طالب وما يحتاج اليه من دعم خالل السنة
الدراسية وكسب الوقت قبل اإلمتحانات النهائية التي تحدد مستوى الطالب ونقاط ضعفه.المدرسة ومع تطبيق برنامج ()ITR- MTSSتعمل
بشكل مسبق لتقديم التدخالت الالزمة للطالب على الوصول الى النجاح األكاديمي والسلوكي.وعندما يبدأ الطالب بالتحسن باألداء االكاديمي
والسلوكي في الصفوف العمومية فإن إستمرا تقديم برنامج التدخل  ITR- MTSSيصمم بناء"على النتائج األنية لرصد التقدم.
بإمكان األهل المساعدة في برنامج التدخل  ITRوذلك عبر المشاركة في التواجد في الصفوف الدراسية ألوالدهم وجعل انفسهم شريكا"فعاال"في
عملية التعليم والتعلم وبإمكان األهالي اإلطالع على المنهاج التدريسي الوالدهم وفق المرحلة الدراسية وذلك بالرجوع الى الصفحة اإللكترونية
www.GeorgiaStandards.org

وبإمكان األهل ايضا"اإلطالع على المناهج التعليمية والمشاركة فيها وطرح األسئلة والبقاء على تواصل دائم مع المدرسة ومراقبة ما إذا كان
برنامج التدخل يعمل بشكل يتماشى مع حاجات إبنهم /إبنتهم(مقتبس من وزارة التربية والتعليم في جورجيا ). 2009
الدعم والتدخالت اإليجابية للسلوك ()SIBP
إن التدخالت اإليجابية للسلوك مبنية على اساس بيانات مجدّولة ومثبتة للتخفيف من حوادث عدم اإلنضباط ورفع معدل األمن واألمان في
المدرسة وتحسين الدعم األكاديمي المطلوب.أكثر من  ٢٢٫٠٠٠مدرسة في الواليات المتحدة تتبع الدعم والتدخل اإليجابي للسلوك ()SIBPوتوفر
ساعات تعليمية ال حصر لها عوضا"عن فقدان اإلنضباط.المتابعة في إتمام التدخالت اإليجابية للسلوك مع التعليم األساسي ستعزز من زيادة
اإلنتاجية في التعليم والسالمةوتخفض من نسبة عدم اإلنضباط.المدارس التي تطبق برنامج()SIBPتستخدم منهجا"متعدد المستويات وذلك
بإستخدام بيانات التحليل ومبادئ السلوك التأديبيلتطوير التدخالت على نطاق واسع ولتأمين مناخ تعليمي لجميع الطالب (مركز المساعدة التقنية
للتدخالت اإليجابية ). PESO 2009
الدعم السلوكي متاح لجميع الطالب في كل المدارس دون إستثناء.هذا النظام من الدعم يقدم للطالب تعلم المهارات اإلجتماعية واإلنضباط
اإليجابي التفاعلي والسلوك اإلجتماعي المطلوب ,اإلشراف الفعال -السلوك السوي والتصحيحي وتدريب االهالي على التعاون .
وتبين التقارير من األهالي ان قلقهم الرئيسي هو سالمة اوالدهم/بناتهم في المدرسة ( نيلسون غاتي ستانسبري ونيلسون .) 2007إن السلوكيات
المثيرة للجدل في الصف والتي تتراوح بين إزعاجات خفيفة قد تصل الى العنف الجسدي,هي مخاوف تتعلق بالسالمة وتشكل إعاقة للمسيرة
التعليمية .بتشارك األهالي و المدرسين هذا القلق على حد سواء.وبدال من اإلعتماد على مجموعة مختلطة من الحلول على المدى القصير للطالب
على المدارس ان تركز على سبل فعالة لتحديد وتعليم والحفاظ على سلوكيات الطالب المناسبة في جميع انحاء المدرسة بما في ذلك الفصول
الدراسية,غرفة الطعام,دورات المياه والمالعب.أن هدف برنامج التدخل السلوكي اإليجابي( )SIBPهو مساعدة المدارس على إيجاد بيئات فعالة
من شانها زيادة الجو التعليمي لجميع الطالب (مديرية التربية في جورجيا .)SIBPAG
إن العناصر العشرة الرئيسية,مجموعة 1تتضمن فريق()SIBPوالمبادئ الرئيسية,توقعات واضحة وقوانين-سلوكيات التعليم إدخال البيانات
والتحاليل,الرأي والرأي األخر,عمليات غنضباط فعالة,إلتزام وتنفيذ الموظفين والفصول الدراسية والتقييم.
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)(Georgia Department of Education, GaPBIS

الممارسات التصالحية
إن مدارس منطقة ديكالب تستخدم اليات جديدة ومبتكرة تهدف الى تحسين مناخ وثقافة المجتمع المدرسي.عندما يتأثر هذا المناخ بإنتهاك الطالب
لقواعد القانون والسلوك الحقوق الطالبية والمسوؤليات -تنمية الشخصية تدعى هذه األلية الممارسات التصالحية.الهدف من الممارسات التصالحية
هو تطوير المجتمع وإدارة الصراع والتوتر عن طريق إصالح الضرر وبناء عالقات بدال"من مجرد معاقبة المعتدي .
إن الممارسات التصالحية تساعد على:
 .الحد من جريمة والعنف والبلطجة
 .تقوية المجتمع المدني
 .توفر القيادة الفعالة
 .إعادة بناء العالقات
 .إصالح الضرر (شكل)1

Information sourced via The American Federation of Teachers.
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources

تعزز الممارسات التصالحية الحوار بين الذين تعرضو لألذى وأولئك الذين تسببوا في األذى وهذا يعطي فرصة للضحية والجاني لمناقشة كيف
كان اثر الضرر الذي حدث والتفكير بما يجب عمله إلصالح هذا الضرر وترميم العالقة.وهي أداة حساسة للضحية إذ تشجع الضحايا على القيام
بدور فعال للتصدي لإلنتهاكووبالتالي تشجع المعتدي على تحمل مسؤولية افعاله وإصالح الضرر ,بإلعتذار,إعادة األشياء المسروقة,القيام
بخدمات 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 لمعالجة المخالفات والعواقب والتعويض.ينظم اإلجتماع ويقرأ السيناريو المكتوب ونبقي على اإلجتماع بشكل موجه ولكن دون التدخل في
النتائج النهائية لهذا اإلجتماع التصالحي.الغاية من اإلجتماع هو توصل كال الطرفين الى إتفاق مقبول يعالج الضرر الناجم والتعويضات الالزمة.
واشتل تيد "تعريف الجلسات التصالحية" المعهد الدولي للمارسات التصالحية صادر 11تموز . 2012
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اإلستراتيجيات السلوكية,الخيارات التأديبية
والتبعات المترتبة على اإلنتهاكات
صمم اإلنضباط التدريجي لتصحيح سوء سلوك الطالب وتشجيعه على ان يكون مواطن مسؤول في مجتمعه المدرسي.اإلنضباط التدريجي يجب
ان يعزز السلوك اإليجابي عند الطالب أثناء وضع عواقب واضحة ومحددة للسلوك غير المقبول.تتخذ اإلجراءات التأديبية وفقا"(بما يتناسب مع
السلوك الغير مقبول وأثره على جو المدرسة وسن الطالب وتاريخه السلوكي وعوامل أخرى ذات صلة.
إن عمل ية اإلنضباط في المدرسة يجب ان تتضمن إقتراحات مالءمة لدعم العملية ولمساعدة الطالب على حل المشاكل,وهذه اإلقتراحات تتضمن
على سبيل المتال ال الحصر,
فريق دعم الطالب ودعم السلوك اإليجابي,التشاور مع الباحث اإلجتماعي,مشاركة الشوؤن أإلجتماعية في المدرسة,تقارير ضابط السلوك,
,الحضور اليومي,خطط أكاديمية ,وساطة األصدقاء وبرامج التدخل.الجرائم تتراوح ما بين  ۷مستويات من السلوكيات الممنوعة,كل جريمة
تتطلب مستوى عقاب يتناسب مع الجرم المرتكب تتراوح بين الطرد الطوبل األمد او الطرد النهائي.
كل إنتهاك لقانون السلوك –الحقوق والواجبات-تطور الشخصية متبوع بجدول كما يلي مبين العواقب الدنيا والقصوى لكل إنتهاك.تطبق إجراءات
التعليم اإلستثنائي للطالب.
اإلستراتيجيات المختارة من قبل المدرس تستخدم لسوء سلوك الطالب القاصرة .على المدرس ان يحتفظ بسجل مكتوب
لإلنتهاكات التي يقوم بها الطالب واإلستراتيجيات المتبعة لتحسين السلوك.إذا تكررت اإلنتهاكات من المستوى األول وكان له
تاثير على الجو التعليمي ,يمكن ان ترفع درجة التأديب الى مرتبة اعلى بعد ان يتم تطبيق اإلستراتيجية التي إختارها المدرس
فيما سبق.سيتم توفير اإلستراتيجيات الالزمة والتدخالت اإليجابية والدعم من خالل اإلستجابة لعملية التدخل()RTI- MTSS
فئة  1ص.12-13

امثلة عن السلوكيات التي تؤثر على الطالب فقط
 .التكلم بصوت مرتفع في الصف
.إصدار اصوات غير مالئمة
 .مضغ العلكة
 .النقر بالقلم
 .الكتابة على اليد او الجسد
 .اللعب بالعاب في الصف
 .الكتابة على المقعد
 .عدم اإللتزام بالجلوس على المقعد
 .محادثات جانبية
 .عدم اإلنتباه بالصف
 .سلوكيات غير مقبولة
 .الرسم بدل العمل بالوظائف
 .التأخر على الصف
 .إنتقاد المدرس
 .التثاؤب
 .إرتداء قبعة في المدرسة
 .التصرف بشكل غير الئق مثل تحريك العيون,إشارات او الكز على األسنان
 .تناول الطعام في الصف
إستراتيجيات ضبط السلوك :اإلجتماع والتحدث الى الطالب وأخرين حسب الحاجة ,بناء عالقة تدعم التطور األكاديمي,
قرارات بشأن التوقعات ,مراجعة ما يجري في الصف وما هو مطلوب ,التواصل عبر النظر المباشر ,مراقبة عالية الدرجة
,التحذير اللفظي -واإلعالم المسبق عن ماهو متوقع مسبقا".
خيارات التأديب تتضمن :العزل في الصف,العزل بعيدا"عن الصف,فقدان اإلمتيازات,تغيير مكان الجلوس ,إعالم األهل
,التشجيع على السلوك المالئم ,تصعيد اإلستراتيجيات,إعادة توجيه السلوك .يجب تطبيق إجراءات التعليم اإلستثنائي للطالب .
الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة PEIو 504الرجاء الرجوع الى ص (.) 85-79
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مرتبة 1

اإلنتهاكات من المرتبة  2تكون أكثر حدة من المرتبة  1تؤثر على التعليم في الصف او في المدرسة او على متن الباص .هذه
اإلنتهاكات تكون مخالفات وسوء سلوك موجه ولكن ال تشكل خطورة على الصحة والسالمة العامة .ستقدم اإلستراتيجيات
الضرورية وتدخل السلوكيات اإليجابية والدعم وتوثق خالل التجاوب مع إجراءات التدخل وفق الفئة  2ص( .) 13-12
بعض إنتهاكات المرتبة  2قد ترفع الى المرتبة  3او أعلى وذلك تبعا" لخطورة سوء السلوك او فيما إذا كان يهدد الصحة
والسالمة العامة .

امثلة عن السلوك الذي يؤثر على التعليم واألخرين
 .اللمس
 .إشارات غيرالئقة
 .الوقوف على المفروشات
 .التكلم المستمر
 .القيام من المقعد وإزعاج اإلخرين
 .عدم الجلوس بأدب
 .عدم إتباع التعليمات
 .إستخدام اجهزة الكترونية غير مرخصة مثل الهاتفDAP-I -
 .الركض او ترك الصف بدون إذن
 .رمي األشياء
 .عدم إحترام األخرين عند التحدث
 .التحدث بطريقة غير محترمة
 .الصريخ في وجه المدرس
 .التصرف بعصبية مثل ركل األشياء او المفروشات
 .سوء السلوك على متن الباص
 .القمار

مرتبة 2

اإلستراتيجيات لضبط السلوك:بناء عالقات لدعم التقدم األكاديمي,التحدث عن التوقعات,مراجعة إجراءات
العنف,التحدث وجها"لوجه مراقبة عالية المستوى,تحذير لفظي,الإلعالم المسبق عن التوقعات.التوجيه
التشاورمع فريق المرحلة التعليمية او/الموجه/او المختص النفسي /طرح أفكار متفرقة لضبط السلوك/
الممارسات التصالحية /التعليم المسبق للسلوكيات,تأمين مكان أمن للطالب من أجل المعالجة إلعادة
ضبط النفس.
خيارات التأديب:عزل في الغرفة,عزل خارج الصف,فقد لإلمتيازات,تغيير المقعد,إخبار األهل,تشجيع
السلوك اإليجابي,تصعييد اإلستراتيجيات,إعادة توجيه السلوك,توقيع عقد لإلنضباط,طرد داخل
المدرسة,مصالحات عادلة,حل المشاكل بمساعدة فريق المرحلة التعليمية.تستخدم اإلستراتيجيات
التصحيحية لضبط سلوكيات إضافية مع مشاركة التلميذ(الطالب)األهل,المدرس,ودعم خارجي أخر.يجب
ان تطبق إجراءات التعليم اإلستثنائي.اما طالب()PEIو( )504الرجوع الى الصفحة () 85-79
إنتهاكات المرتبة  3اكثر حدة من المرتبة  2وتؤثر على عملية سير التعليم في الصف ,المدرسة,الباص
هذه اإلنتهاكات تتضمن افعال غير مسؤولة وسوء تصرف وسلوك موجه تجاه اشخاص او امالك وتؤثر
على سير التعليموتعرض الصحة والسالمة العامة للخطر.تقدم اإلستراتيجيات الضروريةوالسلوكيات
اإليجابيةوالتدخل وتوثق من خالل التجاوب مع عملية التدخل من الفئة 2و 3ص()13-12
.بعض إنتهاكات المرتبة 3ترفع الى المرتبة 4او اعلى بناء"على شدة الحدث لسوء السلوك وإذا كان
فعال"يوءذي جو المدرسة او يظهر تهديد للصحة,السالمة العامة واألمالك.
بعض األمثلة التي تؤثر على البيئة المنظمة
 .اي مرتبة 1او 2تأخذ من وقت المدرس المحدد او من الوقت التعليمي للطالب
 .الرد على الكبار
 .رمي األشياء في الصف على األخرين
 .الكذب
 .الغش
 .تزوير
 .التعارك
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مرتبة 3

 .التحدث بلغة غير الئقة
 .التدافش/الدفع
 .إزعاج المدرسة
 .التسلط,مضايقة,المعاكسات.
 .عدم اإلحترام للزمالء او البالغين
 .ترك الصف بدون إذن
 .التسلق على الشبابيك
 .العبث بممتلكات المدرسة
 .إستخدام أجهزة الكترونية غير مرخصة مثل الهاتف و اي -باد
 .مخالفات خارج الدوام المدرسي او بعيدا"عن المدرسة
 .افعال غير أمنة
إستراتيجيات لضبط السلوك:توقيع عقد السلوك المطلوب,حجز بالمدرسة,تخل وساطة,توجيه,رسالة الى
األهل,إحالة,ممارسا تصالحية,تظليل,إساءةإستخدام العقاقير,العنف التعليمي.
خيارات التأديب قد تتضمن:طرد داخل المدرسة  1-3أيام مع توجيهات إرشادية.تستخدم اإلجراءات
لطالب التعليم اإلستثنائي,اما طالب ذوي اإلحتياجات الخاصة  PEIو()504الرجوع للصفحة . 79-85
.

اإلنتهاكات من المرتبة  4تتضمن مخالفات هي عبارة عن أفعال جدية من سوء السلوك وتكراره بطريقة متشابهة في
كل مرة ينتج عنه إضطرابات خطيرة في البيئة المدرسية ويظهر تهديد للصحة والسالمة العامة واألمالك.تقدم
التدخالت السلوكية اإليجابية والدعم وتوثق من خالل عملية التجاوب للتدخل()RTI-MTSS
ص()13-12بعض إنتهاكات مرتبة  4ترفع الى مرتبة  5او أعلى بناء"على سوء السلوك وخطورته.

بعض األمثلة التي تؤثر على البيئة المنظمة
 .اي سلوك من المرتبة 1و2و 3يأخذ من وقت المدرس المخصص ويأخذ من الطالب الفترة التعليمية

 .الرد على الكبار
 .رمي األشياء في الصف على األخرين
 .الكذب
 .الغش
 .تزوير
 .التعارك
 .التحدث بلغة غير الئقة
 .التدافش/الدفع
 .إزعاج المدرسة
 .التسلط,مضايقة,المعاكسات.
 .عدم اإلحترام للزمالء او البالغين
 .ترك الصف بدون إذن
 .التسلق على الشبابيك
 .العبث بممتلكات المدرسة
 .إستخدام أجهزة الكترونية غير مرخصة مثل الهاتف و اي -باد
 .مخالفات خارج الدوام المدرسي او بعيدا"عن المدرسة
 .افعال غير أمنة
تتضمن الخيارات التأديبية :توقيع عقد السلوك المطلوب.العواقب:طرد خارج المدرسة  1-5أيام يجب تطبيق
إجراءات التعليم اإلستثنائي للطالب,ام طالب ( )PEIو 504الرجوع الى ص 79-85
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مرتبة 4

اإلنتهاكات من المرتبة  5تتضمن مخالفات هي عبارة عن أفعال جدية من سوء السلوك وتكراره بطريقة متشابهة في
كل مرة ينتج عنه إضطرابات خطيرة في البيئة المدرسية ويظهر تهديد للصحة والسالمة العامة واألمالك.تقدم
التدخالت السلوكية اإليجابية والدعم وتوثق من خالل عملية التجاوب للتدخل( )RTI-MTSSص()13-12بعض
إنتهاكات مرتبة  5ترفع الى مرتبة 6او أعلى بناء"على سوء السلوك وخطورته
بعض األمثلةعن السلوك المؤذي والغير قانوني
 .الفعل الذي يحدث ضرر
 .العنف المقصود /غير 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
تتضمن اإلجراءات التاديبية:المراجعة الرئيسية للمدرسة لإلستراتيجيات والتدخل السابق ,حضور وإتمام برنامج
( PIRGمكاسب التدخل والحماية) و/او برنامج( STNIOPالتدخالت اإلختيارية المالئمة للنجاح)

مرتبة 5

العواقب:طرد لمدة  6-10أيام مع توقبع عقد الوضع تحت المراقبة.يجب ان تطبق إجراءات التعليم اإلستثنائي
للطالب ام طالب ذوي اإلحتياجات الخاصة  PEIو 504الرجوع الى ص 79-85
اإلنتتهاكات من المرتبة  6هي ذات طبيعة خطرة ومتفاقمة بحيث يجب عزل الطالب عن الصف لمدة تصل الى 10أيام تعقد
خاللها جلسة إستماع للطالب من قبل المنطقة التعليمية قد تؤدي الى عواقب إضلفية على سبيل المثال ال الحصر ,تمديد مدة
الطرد,طرد داخل المدرسة ضبط بعض النشاطات اإلجتماعية,وقضاء خدمة في برامج مقررة او مدارس بديلة.إن قسم السالمة
العامة والباحث اإلجتماعي وقوى امن خارجية أخرى قد تحقق في اإلنتهاك من المرتبة  6وقد يؤدي الى إجراءات جريمة والية
تتخذ بحق الطالب الذي انتهك القانون مرتبة . 6بعض إنتهاكات مرتبة  6قد ترفع الى مرتبة  7او اعلى وذلك بناء"على حدة
اإلنتهاك وسوء السلوك.وبناءا"على المخالفات من المستوى  6الذي يدخل في إطار الخطة  3من التدخالت  RTI-MTSSوفي
اإلجتماع الذي يعقد إلعادة الطالب الى المدرسة يجب وضع خطة بمستوى  3من التدخالت وتنفيذ الخطة وتوثيقها بشكل رسمي
ص 12-13

بعض األمثلةعن السلوك المؤذي والغير قانوني
 .الفعل الذي يحدث ضرر
 .العنف المقصود/وغير المقصود ضد موظفي المدرسة
 .السرقة

المرتبة 6
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 .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
العواقب:طرد طوبل األمد.يجب تطبيق إجراءات التعليم اإلستثنائي.طالب ذوي اإلحتياجات الخاصة  PEIو504
الرجوع الى ص . 79-85
اإلنتتهاكات من المرتبة  7هي ذات طبيعة خطرة ومتفاقمة بحيث يجب عزل الطالب عن الصف لمدة تصل الى 10أيام تعقد
خاللها جلسة إستماع للطالب من قبل المنطقة التعليمية قد تؤدي الى عواقب إضلفية على سبيل المثال ال الحصر ,تمديد مدة
الطرد,طرد داخل المدرسة ضبط بعض النشاطات اإلجتماعية,وقضاء خدمة في برامج مقررة او مدارس بديلة وقد يمتد الطرد
الى ما بعد إنتهاء الفصل الدراسي وقد يطرد الطالب من كل مدارس المنطقة التعليمية .إن قسم السالمة العامة والباحث
اإلجتماعي وقوى امن خارجية أخرى قد تحقق في اإلنتهاك من المرتبة  6وقد يؤدي الى إجراءات جريمة والية تتخذ بحق
الطالب الذي انتهك القانون مرتبة . 7وبناءا على المخالفات من المستوى  6الذي يدخل ضمن إطارالخطة  3من
التدخالت RTI-MTSSوفي اإلجتماع الذي يعقد إلعادة الطالب الى المدرسة توضع خطة بمستوى  3من التدخالت وتنفذ
الخطة وتنفذ بشكل رسمي ص()13-12

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
العواقب:طرد نهائي .يجب تطبيق إجراءات التعليم اإلستثنائي.طالب ذوي اإلحتياجات الخاصة  PEIو504
الرجوع الى ص 80-83

21

المرتبة 7

الجهة المعنية باإلتصال

التقرير

مرتبة العواقب
7

6

5

4

3

المصفوفة اإلبتدائية
2

1

جريمة  /إنتهاك
التبغ/منتجات التبغ األخرى1
أجهزة اإلتصال االلكترونية 2

SRO

تقرير الشرطة

األسلحة3a-
األسلحة3b-

SRO
/SROشوؤن الطلبة

تقرير بالحادث

/SROشوؤن الطلبة

تقرير بالحادث

SRO

تقرير الشرطة

SRO

تقرير الشرطة

العنف البدني المتعمد بدون أذى4a-
العنف البدني المتعمد مع أذى 4b-

اإلتصال بشوؤن الطلبة لتقديم التقرير

GRIP
SRO

تقرير الشرطة

SRO

تقرير الشرطة
GRIP

SRO

تقرير الشرطة

SRO

تقرير الحادث

SRO

تقرير الحادث

بما يتناسب مع SRO

تقرير الحادث

نوايا /أستخدام /بيع /توزيع5a-
حيازة /أستخدام /تحت تأثير المخدر جريمة درجة5b-1
حيازة /إستخدام  /تحت تأثير المخدر جريمة درجة 5b- 2

والجرائم المتتالية
حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات جريمة درجة 5c- 1
حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات وجرائم متتالية 5c-

درجة 2

المحاوالت الفعلية للتخريب/تلف/تخريب /الحرق 6a-

العمدللمدرسة او الملكيات الخاصة والعامة
المحاوالت الفعلية /المحاولة/التهديد/السطو/اإلبتزاز/حيازة 6b-

الممتلكات المسروقة
الكتب المدرسية والمواد اإلعالمية ,الكومبيوتروستخدامها6c-
اإلعتداء7a -
معارك بسيطة /القتال /ضرب7b-

تقرير الحادث

معارك7c-

SRO

تقرير الحادث

تفاقم اإلعتداء7d-

SRO

تقرير الحادث

تفاقم المعارك7e-
معارك مفتعلة 7f-

تقرير البلطجة

بلطجة  /تسلط  /تحرش7g-
وقاحة  /سلوك غيرمحترم 8a-
رفض إتباع التعليمات 8b-

22

الجهة المعنية باإلتصال

التقرير

اإلتصال بالشوؤن اإلجتماعية
للحصول على اإلرشادات

توقيع عقد الحضور
الدائم ,يحول الطالب
الى الشوؤن افجتماعية
,يحول الى محكمة
األحداث او مكتب
 DFACSكاتب العدل

مرتبة العواقب
7

6

5

4

3

المصفوفة اإلبتدائية
2

1

إتباع بروتوكول الحضور ص  30ال

جريمة  /إنتهاك
الغياب الغير مبرر /االتأخير المتكرر9-

يطرد الطالب من المدرسة بسبب الغياب
المتكرر

الهروب من الصف والنشاطات10-

اإلتصال بالشوؤن اإلجتماعية
للحصول على اإلرشادات

إحداث إزعاج في الصف11-
بما يتناسب مع SRO

تقرير الحادث

اإلتصال بالشوؤن اإلجتماعية
للحصول على اإلرشادات

توقيع عقد الحضور
الدائم ,يحول الطالب
الى الشوؤن افجتماعية
,يحول الى محكمة
األحداث او مكتب
 DFACSكاتب العدل

إحداث إزعاج في المدرسة12-
األلفاظ النابية  /الفاحشة 13-
عدم إتباع النظام المفروض14-
إتباع بروتوكول الحضور ص  30ال

التأخير المتكرر15-

يطرد الطالب من المدرسة بسبب الغياب
المتكرر

سوء السلوك على متن الباص 16-

شوؤن الطالب

سلوك خارج المدرسة  /خارج ساعات الدوام يجب 17-

اإلتصال مع شوؤن الطالب للتبليغ
القمار18-
تكرار الجرم  /اإلنتهاك19-

إحالة الى المصدر

تكرار الجرم  /سوء التصرف الدائم 19a-

توقيع عقد المراقبة

إنتهاك للمدارس المحلية /العامة 19b-
المواقف /إنتهاك قانون السير 20-
التسكع /التسلل  /المداخل والمخارج21-
تزويد معلومات خاطئة 22-

اإلتصال بالشوؤن SRO/
اإلجتماعية للحصول على
اإلرشادات

إحتكاك جسدي غير الئق /شوء سلوك جنسي/تحرش 23-
جنسي
إنتهاك للهوية الشخصية 24-

.إتباع بروتوكول اللباس ص 37
شوؤن الطلبة
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إنتهاك للباس المطلوب 25-

أفعال غير أمنة 26-

الجهة المعنية
باإلتصال

مرتبة العواقب

التقرير
7

6

5

4

3

المصفوفة المتوسطة /الثانوية
2

1

جريمة  /إنتهاك
التبغ ومنتجات التبغ األخرى1-
وسائل التواصل اإللكترونية 2-

SRO

تقرير الشرطة

األسلحة 3a-
األسلحة 3b-

SRO

العنف البدني المتعمد بدون اذى 4a-
العنف البدني المتعمد مع أذى 4b-

 /SROالشوؤن الطالبية

تقريرالحادث

 /SROالشوؤن الطالبية

تقرير الحادث

SRO

تقرير الشرطة

نوايا /أستخدام /بيع /توزيع5a-

SRO

تقرير الشرطة

حيازة /أستخدام /تحت تأثير المخدر جريمة درجة5b-1

التصال بشوؤن الطلبة لتقديم التقرير

GRIP
SRO

تقرير الشرطة

SRO

تقرير الشرطة

حيازة /إستخدام  /تحت تأثير المخدر جريمة درجة 5b- 2

والجرائم المتتالية
حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات جريمة درجة 5c- 1
حيازة و/او توزيع مخدرات ذات ادوات وجرائم متتالية 5c-

GRIP

درجة 2

SRO

تقرير الحادث

المحاوالت الفعلية للتخريب/تلف/تخريب /الحرق 6a-

SRO

تقرير الحادث

بما يتناسب SRO

تقرير الحادث

العمدللمدرسة او الملكيات الخاصة والعامة
المحاوالت الفعلية /المحاولة/التهديد/السطو/اإلبتزاز/حيازة 6b-

الممتلكات المسروقة
الكتب المدرسية والمواد اإلعالمية ,الكومبيوتروستخدامها6c-
اإلعتداء7a -
معارك بسيطة /القتال /ضرب7b-

تقرير الحادث

تفاقم اإلعتداء7d-

SRO
SRO

معارك7c-

تقرير الحادث

تفاقم المعارك7e-
معارك مفتعلة 7f-

تقرير البلطجة

بلطجة  /تسلط  /تحرش7g-
وقاحة  /سلوك غيرمحترم 8a-
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الجهة المعنية

التقرير

المصفوفة المتوسطة  /الثانوية

مرتبة العواقب

باإلتصال
1

جريمة  /إنتهاك

إتباع بروتوكول الحضور ص  30ال
اليطرد الطالب من المدرسة بسبب الغياب
.المتكرر

الغياب الغير مبرر /االتأخير المتكرر9-

7

اإلتصال بالشوؤن
اإلجتماعية للحصول على
اإلرشادات

توقيع عقد الحضور الدائم
,يحول الطالب الى الشوؤن
افجتماعية ,يحول الى
محكمة األحداث او مكتب
 DFACSكاتب العدل

6

5

4

3

2

الهروب من الصف والنشاطات10-

اإلتصال بالشوؤن
اإلجتماعية للحصول على
اإلرشادات

إحداث إزعاج في الصف11-
بما يتناسب مع SRO

تقرير الحادث

اإلتصال بالشوؤن
اإلجتماعية للحصول على
اإلرشادات

توقيع عقد الحضور الدائم
,يحول الطالب الى الشوؤن
افجتماعية ,يحول الى
محكمة األحداث او مكتب
 DFACSكاتب العدل

إحداث إزعاج في المدرسة12-
األلفاظ النابية  /الفاحشة 13-
عدم إتباع النظام المفروض14-
إتباع بروتوكول الحضور ص  30ال
يطرد الطالب من المدرسة بسبب الغياب
.المتكرر

التأخير المتكرر15-

سوء السلوك على متن الباص 16-

شوؤن الطالب

سلوك خارج المدرسة  /خارج ساعات الدوام يجب 17-

اإلتصال مع شوؤن الطالب للتبليغ
القمار18-

إحالة الى المصدر

تكرار الجرم  /اإلنتهاك19-

توقيع عقد المراقبة

تكرار الجرم  /سوء التصرف الدائم 19a-
إنتهاك للمدارس المحلية /العامة 19b-
المواقف /إنتهاك قانون السير 20-
التسكع /التسلل  /المداخل والمخارج21-
تزويد معلومات خاطئة 22-

اإلتصال بالشوؤن SRO/

إحتكاك جسدي غير الئق /شوء سلوك جنسي/تحرش 23-
جنسي

اإلجتماعية للحصول على
اإلرشادات
.إتباع بروتوكول اللباس ص 37

إنتهاك للهوية الشخصية 24-
إنتهاك للباس المطلوب 25-

شوؤن الطلبة
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الجرائم وعواقبها
التبغ و منتجاته االخرى ０.
ال يسمح للطالب ان يوجد في بحوزته اي نوع من انواع التبغ و كذالك ال يسمح له بالتدخين في المدرسة و ال على متن الباص و
ال في مناسبات خارج المدرسة .ال يسمح بالتدخين او استخدام اي نوع من انواع التبغ للطالب و ال للزائرين او للموظفين في
كل االوقات و على مساحة المدرسة و ذلك يشمل خارج اوقات المدرسة و خالل  ٢٤ساعة/سبعة ايام في االسبوع تبعا لقانون
الهيئة . JCDAA
عواقب المخالفات المتبعة في المدارس إبتدائي/متوسطة /ثانوي
مرتبة – 1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  – 2االستراتيجية ( راجع الصفحة ) 48-47
مرتبة  – 3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳ – ١أيام

مرتبة  – 4طرد لمدة ٥-١
القصوى  :مرتبة  – 5طرد لمدة ١٠-٦

ايام
أيام مع توقيع عقد

إذا خالف الطالب هذا القانون يحول الى برنامج  ASPIREاإللكتروني ( تجربة اإلمتناع الفعلي عن التدخين )على الصفحة التالية:
 www.mdanderson.org/aspire.وعليه يجب ان يحصل على شهادة إنهاء البرنامج موقعة من

المسؤول.

 .۲معدات االتصال االلكترونية ,و تتضمن اجهزة االرسال هاتف خليوي ,واكي تاكي و اشياء مشابهة.
ال يسمح للطالب باستخدام اي من اجهزة االتصاالت االلكترونية والتي ال تقتصر على اجهزة االتصاالت و الهاتف الخليوي ,و الواكي تاكي و
االجهزة االخرى ,أثناء الدوام المدرسي او على الباص.اليوم المدرسي يتضمن فترة الغداء تبديل الصفوف ونشاطات اخرى وفي كل هذه
األوقات اجهزة اإلتصال يجب ان تكون مطفاءة بشكل كامل .كل اجهزة اإلتصال يجب ان تكون غير مرئية وغير مسموعة ( إال ماهو مصرح
به من قبل المسؤولين ).وفي حال خالف الطالب هذا القانون يصادر الجهاز وال يسترجع إال عن طريق األهل  /اولياء األمور
.

و يحذر الطالب بشكل جدي من استخدام رسائل غير الئقة او صور عبر اجهزة االتصال االلكتروني او االنترنت التي
قد تؤدي اال عواقب جنائية خطيرة ,شخصية ,او جماعية.
http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-harassment-hazing-awareness

واليسمح للطالب إستخدام السماعات (هيد فونز) مع جهاز إلكتروني او بدونه أثناء الحصص التعليمية إال إذا كان عبر
وصفة طبية.
عواقب المخالفات المتبعة في المدارس إبتدائي/متوسطة /ثانوي
الدنيا:

مرتبة – 1عقد إجتماع
مرتبة  – 2اإلستراتيجية ( راجع الصفحة ) 48-47
مرتبة  – 3طرد داخل المدرسة  ۳ – ١أيام
مرتبة  – 4طرد لمدة  ٥-١أيام

القصوى  :مرتبة  – 5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع عقد
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 .٣االسلحة و المتفجرات و االجهزة االخرى
مالحظة :تشكل االسلحة خطر حقيقي مباشر على الطالب و الموظفين و هيئة التدريس وقد تلحق االذى و الضرر بمناخ التعلم و سمعة
المدرسة .ان القانون الفيدرالي(قانون مدارس خالية من االسلحة صادر عام  ١٩٩٣المفوض من القانون العام ) و الذي ينص على انه ال تمنح
اي اموال إتحادية إال اذا كانت المدرسة خالية من االسلحة.قانون الوكالة المدرسية يقضي بطرد الطالب لمدة سنة على االقل لحيازتة سالح في
المدرسة.
أ .اليحق للطالب التعامل او حيازة او حمل اي نوع من انواع االسلحة القادرة على إلحاق االذى البدني ,إن مايسمى سالح أجهزة ,إدوات
تشمل على سبيل التوضيح ال الحصر العناصر التالية :اي سالح محمل او فارغ صالح للتشغيل او غير صالح للتشغيل (مثال :مسدس
,مسدس فارغ ,مسدس إشارة ,مسدس بدائي ,بندقية صاعقة ,ببليه ,بندقية كرات و كل مايشبه السالح على حد سواء الخ) اي سكين
(مثال :المطواة ,شفرة ,سكين صيد ,القلم سكين جيب وسكاكين من اي حجم الخ) اي جهاز دفاعي (مثال :طارد للغاز,صولجان,بندقية
صاعقة ,بخاخ كيميائي و ما الى ذلك ...جهاز من فنون الدفاع عن النفس (مثال :نانشاكو ,نجوم صاعقة ,اي السهم الخ).
اي اداة يمكن برأي الموظفين ان تؤدي الى جريمة على سبيل التوضيح ال الحصر لعبة الورق(شدة) .السالسل المعدنية اي مفاصل
اصطناعية ,العصي,انابيب,حلقات ,اساور محدبة ,ذات رؤوس حادة ,فاس ,او الجليد ,واليحق للطالب التعامل او حمل او استخدام هذة
االجهزة او التهديد باستخدامها او حمل اي جهاز قاذف للرذاذ او الرغوة او الغاز ,او الدخان او الروائح الخ .بعض هذه االجهزة على
سبيل المثال الالحصر الرصاص الذخيرة من اي نوع االلعاب النارية بجميع اشكالها واحجامها قنابل مسيلة للدموع اوالدخان او قنابل
يدوية الصنع او اشكال بمظهرها الخارجي تشبه اي من االشياء المذكورة اعاله( .مثل القنابل الوهمية ,االلعاب النارية ,الخ) البنزين او
الكيروسين و المواد الكيميائية المتفجرة و كل مايساعد على االشتعال او االنفجار.

الدنيا:

عواقب المخالفات المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  – 3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳- ١أيام
مرتبة  – 4طرد لمدة  ٥-١أيام

مرتبة  – 5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  – 6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  – 7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة . 7-6

عواقب المخالفات المتبعة في المدارس المتوسطة  /الثانوية
مرتبة  – 6طرد طويل األمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  – 7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام وتعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7 - 6

ب .اليسمح للطالب باستعمال او حمل او نقل مسدس مائي الذي يرش الماء او اي سائل اخر ,مسدس لعبة ,اعواد الثقاب ,والعة غاز ,اليزر او اجهزة
تحدث صدمات كهربائية او اي اجهزة اخرى بحا ل استخدمت تسبب إزعاج  /ضرر لالخرين وتعطل العملية التعليمية .
عواقب المخالفات المتبعة في المدارس اإلبتدائية
الدنيا:

مرتبة – 1عقد إجتماع
مرتبة  – 2اإلستراتيجيةراجع الصفحات( ) 47-48

مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة ۳ -١
مرتبة  – 4طرد لمدة ٥-١أيام
مرتبة – 5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

أيام

القصوى:
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عواقب المخالفات المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحات () 47-48
 ۳-أيام

مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة ١
مرتبة  – 4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
القصوى :مرتبة – 6طرد طويل األمد
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة .7- 6

مالحظة :يحذر على الطالب التعامل او حمل السالح في أي وقت .وكذلك ال يسمح للطالب تبادل السالح او
المخدرات ومواد غير مرخصة مع الطالب اآلخرين,وعليه إبالغ اإلدارة في حال تواجدها في المكان.
 – ٤العنف الجسدي ضد المدرسين,سائقي الباص,المسؤولين في المدرسة او غيرهم من الموظفين
ال يسمح للطالب إستخدام العنف المسبب لألذى او اإلصابة ضد اي من موظفي المدرسة.

أ-العنف الجسدي ذو طابع اإلهانة واإلستفزاز
ال يسمح للطالب بإستخدام اسلوب اإلهانة واإلستفزاز ضد المدرسين ,سائقي الباص,المسؤولين في المدرسة وغيرهم من
الموظفين.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتداءية
الدنيا:

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

أيام

مرتبة  – 6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  – 7طرد نهائى
إن الطرد لمدة  ١٠ايام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة 7-6
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة  /الثانوية
مرتبة  – 6طرد طويل األمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  – 7طرد نهائي
إن الطرد لمدة  ١٠أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة 7-6

ب-العنف الجسدي ذو طابع األذى
ال يسمح للطالب إستخدام العنف الجسدي تجاه المدرسين,سائقي الباص,المسؤولين في المدرسة او الموظفين األخرين والتسبب
بأذى جسدي او إصابة.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية/المتوسطة/الثانوية
مرتبة  - 6طرد طويل األمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  – 7طرد نهائي
إن الطرد لمدة  ١٠أيام يتم بعد عقد جلسة إستماع للمرتبة 7 – 6

28

إن قانون الوالية يقضي بانه إذا استخدم الطالب العنف ضد المدرس او سائق الباص او احد الموظفين في المدرسة وتسبب باالذى الحدهم,
يطرد الطالب طرد نهائي من المدارس العامة .و يطبق هذا القانون على الطالب من صف الحضانة حتى صف  .١٢وفق المادة
()A,G,C,O₴202-157
إن لجنة الطالب قد تسمح للطالب بحضور برامج بديلة خالل فترة الطرد .قد يحال الطالب الى محكمة االحداث مع طلب عريضة تزعم السلوك
المنحرف .اذا كان الطالب في مرحلة دراسية مابين الحضانة و الصف الثامن قد تسمح لجنة الطالب بإعادة تسجيلة في برنامج المدارس العامة
للصف التاسع حتى الثاني عشر .و باالضافة الى انه اذا كان الطالب في مرحلة دراسية مابين الحضانة و الصف السادس و البرامج التعليمية البديلة
غير متوفرة فإن لجنة الطالب تسمح لهؤالء الطالب بإعادة التسجيل في المدارس العامة .

 -.٥الكحول المخدرات و غيرها من المواد_
*كما هوا مستخدم في مدونة سلوك الطالب والحقوق والواجبات وبناء الشخصية المخدرات تعني كل المواد على سبيل الشرح و ليس
الحصر,الكحول,المرطبات الكحولية ,مخدرات بوصفة طبية او ادوية مخدرة تشترى من الصيدلية و مواد تشبه المخدرات إن كانت عن طريق
الشم ,او الحبوب ,والمواد اإلصطناعية او الكبسوالت و كل انواع المخدرات القانونية و غير القانونية إن إستخدام المخدرات من قبل القاصرين
هو فعل غير قانوني وضار.
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.
أ-محاولة  /بيع  /توزيع المخدرات
ال يسمح للطالب بيع المخدرات او محاولة توزيعها او المواد األخرى التي لها صة بالمخدرات.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية

مرتبة  – 3طرد داخل المدرسة لمدة – ١
الدنيا:
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  – 5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

 ۳أيام

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة  /الثانوية
مرتبة  – 6طرد طويل األمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  – 7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام وتعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7 – 6

ب -حيازة /إستخدام  /او تحت تأثير المخدرات
ال يسمح للطالب حيازة او استخدام او محاولة استخدام المخدرات او ان يكون تحت تأثير المخدر او مواد يعتقد الطالب انها مخدرة.
ال يسمح للطالب دعوة او تحريض أي شخص إلمتالك او إستخدام المخدرات او أن يكون تحت تأثيرالمخدرات او المواد المماثلة لها.
وكذلك ال يسمح للطالب إستنشاق المخدرات او اي مواد مماثلة (طبية) وال يسمح له بدعوة او حث اي شخص على إستنشاق المخدرات او المواد
المماثلة لها على سبيل المثال ال الحصر( طالء األظافر,الغراء,والمطهرات الخ)....
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
الدنيا:

مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة ۳- ١
مرتبة -4طرد لمدة ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

أيام

مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6
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العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة/الثانوية

مرتبة  -5طرد لمدة ١٠-٦
الدنيا:
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6
أيام مع توقيع تعهد

مالحظة :من صالحيات مدير المدرسة إحالة الطالب الى جلسة إجراءات تأديبية من قبل مدير المنطقة التعليمية قد تؤدي
الى طرد نهائي من المدرسة إذا كان الطالب يشكل تهديدا" واضحا" لسالمة اآلخرين.
المخالفة األولى :يطرد الطالب لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد.إذا قبل األهل  /أولياء األمور حضور وإتمام برنامج المخدرات
التوجيهي ( )GRIPتخفض مدة الطرد  ٥أيام,وعلى األهل إتمام البرنامج وإال يبقى مفعول الطرد  ١٠أيام قائم.وهذا
العرض يقدم لطالب المدارس اإلبتدائية  /المتوسطة  /الثانوية.
المخالفة الثانية و /او اذا كانت المواد او حياز تها تعتبر جناية:
يطرد الطالب لمدة  ١٠ايام و يحول الى لجنة الطالب لالستماع لالدلة و التي قد تقرر طرد طويل االمد او إبعاد او إحالة الى
مدرسة بديلة
.
األدوية الموصوفة رسميا"
إن استخدام االدوية الموصوفة من قبل الطبيب في المدرسة او على الباص يجب ان يتم بعلم اإلدارة المدرسية و اخذ تصريح بذلك
بعد تقديم األهل األوراق الطبية المطلوبة.

مالحظة :في إطار قانون الوالية ,يسمح للطالب الذين يعانون من الربو او الحساسية المهددة للحياة حمل وإستخدام اجهزة
االستنشاق او حقن االدرينالين حسب الحاجة استنادا" الى إستالم المدرسة نشرة الطبيب و رسالة خطية من االهل و إذن
منهم .وقد يتعرض الطالب الى المسائلة والطرد إذا إستخدم دواء مغاير للدواء المرخص من قبل الطبيب.
ت .حيازة و/او توزيع مواد ذات صلة بالمخدرات
ال يسمح للطالب بحيازة او توزيع مواد ذات صلة بالمخدرات و كما هو واضح في قواعد سلوك
الطالب والحقوق والواجبات إن المواد المتعلقة بالمخدرات هي على سبيل المثال ال الحصر ( االنابيب,
انابيب المياه ,اوراق ملفوفة واي مواد اخرى تستخدم او ذات صلة بتعاطي المخدرات )
⃰هذه الجريمة متعلقة بالمخدرات وأدواتها .أما الجرائم المتعلقة بحيازة,إستخدام ,توزيع او بيع المخدرات فقد ذكرت في
الفقرة ( ٥أ -ب).
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
الدنيا:
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  – 4طرد لمدة  ٥-١أيام
الدنيا:
القصوى :مرتبة – 5طرد لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد
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المخالفة األولى :يطرد الطالب لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد.إذا قبل األهل  /أولياء األمور حضور وإتمام برنامج المخدرات
التوجيهي ( )PIRGتخفض مدة الطرد  ٥أيام,وعلى األهل إتمام البرنامج وإال يبقى مفعول الطرد  ١٠أيام قائم.وهذا
العرض يقدم لطالب المدارس اإلبتدائية  /المتوسطة  /الثانوية.
المخالفة الثانية :يطرد الطالب لمدة  ١٠ايام .
 - ٦الممتلكات
أ .تدمير/إضرار/محاوالت /التهديد بالتدمير
اليسمح للطالب بتدمير او إتالف او إلحاق الضرر او محاولة االضرار او إتالف او تشويه او إشعا ل النارفي المدرسة او بممتلكات الموظفين او
الممتلكات العامة و الخاصة الموجودة في محيط المدرسة
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  –2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  – 3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  - 4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  – 5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة/الثانوية

مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  – 3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  – 4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  – 5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  – 6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  – 7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام وتعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

مالحظة :على الطالب التعويض عن اي أضرار تسبب بها هو/او هي للمدرسة او لألمالك الخاصة .
ب .سرقة  /محاولة سرقة  /او حيازة اشياء مسروقة
ال يسمح للطالب بالتورط في عمليات سرقة او محاولة سرقة عن طريق الخداع لممتلكات عامة او خاصة و كذلك
اإلبتزاز او محاولة اإلبتزاز وحيازه ممتلكات مسروقة او مفقودة وتوزيع اموال مزيفة\شيكات\او حواالت
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -2اإلستراتيجيةراجع الصفحة ()47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6
31

مالحظة :على الطالب التعويض عن اي أضرار تسبب بها هو/او هي للمدرسة او لألمالك الخاصة .
ت .استخدام الكتب المدرسية\مقتنيات المكتبة\اجهزة الكومبيوتر
ال يسمح للطالب بفقدان او إتالف او إساءة إستخدام مقتنيات المكتبة المدرسية او الكومبيوتر وكل االجهزة التابعة لها وبمافي ذلك إساءة استخدام
اإلنترنت .
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -2االستراتجية راجع الصفحة ( ) 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2االستراتيجية راجع الصفحة ( ) 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

مالحظة:على الطالب التعويض عن أي ضرر تسبب به سوء السلوك,وإن اي شكل من أشكال البلطجة والتهديد بإستخدام
معدات المدرسة اوالكومبيوتر و شبكات البريد اإللكتروني ممنوع منعا" باتا".
 - ۷البلطجة ,المؤامرة ,االعتداء و الضرب لتالميذ المدرسة ,او الموظفين ,او الزوار
أ .االعتداء
ال يسمح للطالب بالتهديد او االعتداء الشفهي (بالكالم) على المدرسين او سائقي الباص و الموظفين و الطالب او
االشخاص الذين 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"
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6
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ب .معاركة بسيطة /مشاجرة /ضرب
يمنع الطالب من القتال او االستفزاز للمدرسين و المدراء وسائقي الباص و الطالب وغيرهم من العاملين في المدرسة
او إلحاق الضرر باحدهم.
مالحظة :اذا كان الحادث ضد احد موظفي المدرسة ولم يحدث ضرر جسدي الرجاء الرجوع الى الفقرة . ẚ4#
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة ()47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

ت -معارك معركة (قتال)
يحظر على الطالب من التسبب بأي ضرر جسدي كبير مثل كدمة سوداء حول العين او تورم الشفتين او كدمات في اجزاء من
الجسم او اي اذى للمدرسين و الطالب و المدراء و العاملين في المدرسة و الزوار.

مالحظة :اذا لحق االذى باحد موظفي المدرسة بدون حدوث ضرر جسدي او أذى بالغ الرجاء مراجعة المخالفة .b4 #
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة ( ) 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
الدنيا:
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

ت .االعتداء
ال يحق للطالب االعتداء او التهديد باالعتداء بسالح قاتل او جهاز يستخدم غالبا إللحاق االذى لالخرين ,مثل المدرسين و
المدراء و الموظفين و الطالب والوافدين الى المدرسة.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -6طرد طويل االمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠ايام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6
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العواقب المتبعةفي المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -6طرد طويل األمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

ج -تفاقم المعركة
ال يسمح للطالب اإلستمرار في تفاقم المعركة عندما يسبب الطالب اذى جسدي للمدرس او سائق الباص او احد الموظفين في المدرسة او
االشخاص الذي يرتادون المدرسة لمهمات خاصة وذلك عن طريق إحداث عاهة مستديمة ألحدهم .
العواقب المتبعةفي المدارس اإلبتدائية والمتوسطة /الثانوية
مرتبة  -6طرد طويل األمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

ح -التورط في المعركة
على الطالب تجنب التورط في معارك هو /هي لم يبدأها.يحاكم الطالب المتورط في المعارك محاكمة المبتدأ
والتهم تتضمن ضرب وركل طالب أخرين ال عالقة لهم بالمعركة.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعةفي المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -6طرد طويل األمد
الدنيا:
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

خ -البلطجة  /التحرش  /اإلزعاج
ال يسمح للطالب بالتهديد ,التهويل,او المضايقة بالتحرش,وال إيذاء الطالب األخرين جسديا" ونفسيا"بما فيها
المعاكسات التي تتعرض إلنتماء الطالب الى فرق مختلفة مثل( الرياضة,الموسيقى,التمثيل.....الخ ).
مسوؤلين األمن في المدرسة ستعالج كل عمل من اعمال البلطجة /التحرش  /المعاكسات التي تم اإلبالغ عنها
او بمعنى آخر ماتم العلم به.
.
البلطجة
البلطجة هي فعل عدائي غير مرغوب فيه يمارس ضمن طالب المدارس وتكراره يدل على خلل في التوازن
النفسي للطالب,تتضمن البلطجة :التهديدات ونشر الشائعات,الهجوم على شخص بدنيا" او لفظيا"وإستثناء أحد
من ضمن مجموعة بشكل متعمد.
بعض أشكال البلطجة ونشمل على سبيل المثال ال الحصر:
● اإلعتداءات اللفظية مثل اإلغاظة او التنابز باأللقاب
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● التهديد او التهكم والترهيب من خالل الكلمات /او اإليماءات

● التدافع او الضرب
● العنف الجسدي او الهجوم
● القرصنة اإللكترونية عبر التحدث والصور او اللغة اللفظية المهينة عبر البريد اإللكتروني بشكل مباشر او
غير مباشر مما يسبب ضرر نفسي كبير للضحية.
● التسلط عبر اإلنترنت بأساليب عدائية وتكرار المضايقة عبر الترهيب وإستخدام التكنولوجيا الرقمية مثل
البريد اإللكتروني وسائل التواصل اإلجتماعي مثل ( فيس بوك -إنستغرام -تويتر والرسائل الفورية )
● الشائعات ونشر األكاذيب
● المطاردة.
● اإلهانة العلنية
● العزلة اإلجتماعية
● اإلبتزاز او التالعب بما في ذلك التحريض او اإلكراه
● إستخدام الكاميرات او كاميرا الهاتف الخليوي إللتقاط صور محرجة او غير مالئمة للطالب والموظفين وتوزيعها او نشرهاعلى
اإلنترنت.
● إرسال رسائل مسيئة او التهديد عبر رسائل التكست
● إستخدام المواقع اإللكترونية لتعميم الشائعات الى الطالب األخرين

التحرش
اليسمح للطالب بالتحرش أو إخضاع طالب أخر ألي نوع من انواع التحرش اللفظي او غير اللفظي او
الجسدي.
يمكن تعريف التحرش على أنه سلوك هجومي ( جسدي,لفظي او غير لفظي ) يستهدف عمدا"شخص اوأشخاص
على اساس العرق,الدين,الجنس,اإلعاقة او األصل القومي.
بعض أشكال التحرش على سبيل المثال ال الحصر:
● المضايقة او الترهيب وإفتعال خصوصية العرق ,الدين,اللون,الجنس,اإلعاقة,العمر,التوجه الجنسي,النسب,
األصل 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).

تعرف المعاكسات على أنها ممارسة طقوس وأفعال تنطوي تحت معنى التحرش,اإلهانة,اإلعتداء وتستخدم
لجلب فرد او أفراد الى المجموعة.
بعض أشكال المعاكسات على سبيل المثال ال الحصر:
● تدمير المدرسة او الممتلكات الشخصية
● سرقة األموال /او الممتلكات الشخصية بغرض البلطجة,اإلزعاج او التخويف
● اإلذالل العلني
● التخويف  /الهيمنة
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مسؤول األمن في المدرسة سيعالج كل عمل من أعمال البلطجة  /التحرش /المعاكسات التي تم اإلبالغ عنها
او بمعنى آخرما تم العلم به.
إن اإلجراءات التأديبية بعد الحادث األول للبلطجة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :
● 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
بعد إثبات التهمة يتخذ بحق الطالب الذي إرتكب جريمة البلطجة ,اإلجراء التأديبي المناسب للفئة العمرية والتي تشمل كحد
أدنى تقديم المشورة حسب ما تقتضيه الظروف.
إذاثبت أن الطالب في المدرسة من الصف السادس الى الصف الثاني عشر إرتكبوا عملية البلطجة
ثالث مرات في العام الدراسي فإن اإلجراءات التأديبية كحد أدنى هو اإلرسال الى المدرسة البديلة
وذلك من خالل اإلجراءات القانونية المناسبة .
(O.C.G.A. § 20-2-751.4).
ومن مهام المدرسة اإلتصال بجميع األطراف وتوضيح أن عملية اإلنتقام او الثأر ممنوعة بعد صدور الحكم
ويترتب عليها إجراءات تأديبية مشددة.
يرجى الرجوع الى الجريمة  17#من أجل موضوع التسلط الذي يحدث بعد ساعات الدوام الرسمي او خارج
المدرسة .ويجب أخذ العلم إن البلطجة ال تعني فقط الصراع المتبادل او المشاجرة ,وللمزيد من المعلومات عن
جرائم البلطجة ,التحرش,اإلعتداء يرجى الرجوع الى الصفحات 62 ,66-69, 89-90
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة ()47-48
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة .7-6

 -۸الوقاحة,عدم اإلحترام,او رفض تنفيذ التعليمات
أ -الوقاحة,وعدم اإلحترام
ال يسمح للطالب إستخدام لغة كالم غير الئقة ,تصرف ملفت للنظر,بما في ذلك استخدام لغة مبتذلة تجاه المدرسين او المدراء,
سائق الباص و الطالب وغيرهم من الموظفين.
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العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة/الثانوية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2التدخل راجع الصفحة () 42-43
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

ب .رفض تنفيذ التعليمات
ال يسمح للطالب رفض تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من قبل المدرس او المدير او احد الموظفين العاملين في
المدرسة مثال(رفضه مغادرة المكان ,رفضه التوقف عن السلوك العدواني ,رفضه وقف التصرفات التخريبية و
غيرها)
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية/متوسطة/ثانوية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة () 47-48
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

 .٩الغياب غير المبرر /التأخير
إن الغياب غير المبرر و التأخير المتكرريشكل انتهاكا لقواعد سلوك الطالب .و الغياب المشروع في قانون جورجيا هو على النحو التالي ,
مرض شخصي ,مرض خطير او وفاة في االسرة ,عطلة دينية ,الحاالت التي يشكل فيها الحضور الى المدرسة خطرا على الطالب وفقا لما
تحدده نظام مدارس ديكالب (االحوال الجوية السيئة) .التسجيل للتصويت في االنتخابات العامة ,االستدعاء الى المحكمة ,القيام بامتحانات و
اختبارات بدنية للخدمة العسكرية و الحرس الوطني و غيابات اخرى منصوص عليها من قبل المجلس المحلي للتعليم.وقد أوجد قانون
جورجيا معاملة خاصة للغياب في الحاالت التالية:
● يسمح للطالب الغياب لمدة  ٥أيام إذا كان ذوي الطالب في القوات المسلحة وطلبوا للخدمة او في إجازة ,قبل إعادة إنتشارهم في منطقة
أخرى من البالد .
● الطالب الذين يعملون في الجمعيات العامة لوالية جورجيا.
● الطالب المتطوعين في مراكز اإلقتراع في برنامج اإلقتراع لليافعين(,)STEPمدة الغياب المبرر يومين وذلك كحد اقصى.
● الطالب المقيمين في المالجئ إذا كان الغياب لحضور محكمة للتبني ويعتبر الطالب حاضرا"لجميع األيام التي تستغرقها المحكمة.
و نود تذكير الطالب ١٥ـ ١٧سنة ان الغياب غبر المبرر و المتكرر عن المدرسة قد يؤدي الى حرمانهم من الحصول على اجازة قيادة
السيارة (راجع صفحة )59-58
مالحظة :ان قانون الوالية ينص على التعليم االلزامي و اذا خالف االهل\اولياء االمور هذا القانون عمدا" يكون قد ارتكب جنحة و يجب
ان يخضع لغرامة ال تقل عن  ٢٥دوالر و ال تزيد عن  ١٠٠دوالر و السجن لمدة التزيد عن  ٣٠يوم و القيام بخدمات اجتماعية او اي
مزيج من العقوبات و ذلك وفقا" لتقدير المحكمة المختصة .ويعتبر كل يوم غياب بعد إعالم االهل عن الغياب الغير مبرر لخمسة ايام
انتهاكا" جديدا" و يشكل جناية مستقلة
مالحظة:
ان قانون الوالية يفرض على القاصرين في العمر ١٦ـ ١٧ان يحصلوا على اذن خطي من االهل لإلنتقال او توقيف الدوام في المدرسة مع
التذكير ان االنقطاع عن المدرسة قد يؤدي الى حرمان الطالب من اجازة قيادة السيارة
(O.C.G.A § 20-2-692.2).
الجدول التالي يبين عواقب الغيابات غير المبررة
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إجراءات تتخذها المدرسة
بروتوكول الحضور /إجراءات قابلة للتغيير في اي وقت

عدد أيام الغياب
غير المبرر

مدرس الصف يعلم األهل/اولياء األمور ويتحدث معهم عن مسالة الغياب والحضور ويوثق اإلتصال في
السجل المدرسي .
( )APMالمسوؤل عن بروتوكول الحضور,السكرتير,المسوؤل عن التسجيل او المدير يرسل رسالة الى
االهل/اولياء األمور إلعالمهم عن غياب إبنهم/إبنتهم لمدة  3ايام.
() MPAيقوم بإحالة الموضوع الى الباحث اإلجتماعي ويستمر بمقابلة الطالب واألهل على حد سواء بشكل
شخصي او عبر الهاتف مع إتمام إستمارة ملخص الحضور والتدخل.
() APMيرسل رسالة الى األهل/اولياء األمور عن غياب إبنهم/إبنتهم  6أيام وعن تبعات إستمرار الغياب
غير المبرر.

١ـ٢

اإلحالة رقم  2ترسل الى الباحث اإلجتماعي مرفقة مع رسالة الغياب لمدة  3أيام و 6أيام باإلضافة الى
إستمارة ملخص الحضور والتدخل.

۳
٥-٤
٦
۸

مالحظة :ال يطرد الطالب إلنقطاعه المتكرر عن الحضور الى المدرسة او الصف فقط.
الغياب المتكرر عن المدرسة يؤثر على قدرات الطالب للقراءة في تهاية الصف الثالث اإلبتدائىوالتي تؤدي بشكل سلبي
على فرصة التخرج من المدرسة في الوقت المناسب "خريجي أميركا "
 .١٠الغياب عن الصف او النشاطات المفروضة
ينتهك الطالب قواعد السلوك اذا غادر المدرسة بدون اذن من االدارة او اذا ذهب بمهمة ولم يعد الى الصف او النشاطات المقررة.

إجراءات تتخذها المدرسة
بروتوكول الحضور /إجراءات قابلة للتغيير في اي وقت
االستاذ مسوؤل عن إعالم األهل .ويتم إنذار الطالب.

عدد أيام الغياب
المتعمد
١ـ٢

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

٦-۳

يتلقى الطالب إحالة لإلنضباط ويوم واحد طرد داخل المدرسة ( ) SSIاو عواقب مماثلة .وعلى إدارة المدرسة تحديد
موعد إجتماع مع األهل بغاية توقيع عقد بالتعهد للحضور الى المدرسة.
يتلقى الطالب إحالة لإلنضباط ويوم واحد طرد داخل المدرسة ( ) SSIاو عواقب مماثلة.يتم إعالم األهل
مع اإلحالة الى الموجه اإلجتماعي .يعطى الطالب خيار عقوبة  ١٠أيام (,) SSIمدارس بديلة /تغيير البرنامج
البرنامج او عواقب مماثلة.

١٠-۷
١١+

مالحظة :ال يطرد الطالب إلنقطاعه المتكرر عن الحضور الى المدرسة او الصف فقط.
 .١١التشويش على الصفوف الدراسية
اي سلوك يشوش على العملية الدراسية ويقاطع الطالب و المدرس في الصفوف التعليمية او يشكل حالة من الخوف و
الرعب للطالب او الموظفين يعتبر انتهاك لقواعد سلوك الطالب.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١يام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
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العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة .7-6

 .١٢تشويش على النظام المدرسي
ال يسمح للطالب بالمشاركة بأي فعل يؤدي اال التشويش على الجو المدرسي /او يهدد االمن و سالمة الطالب .االفعال
الممنوعة هي على سبيل المثال ال الحصر ,التهديد االرهابي ,و افعال العصابات ,المظاهرات ,االعتصام ,اعمال
الشغب ,التعدي على ممتلكات الغير ,التحريض على االضراب,و التهديد بالعنف الخ..
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
الدنيا:
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳- ١أيام
الدنيا:
مرتبة -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع ل
لمرتبة 7-6

 .١٣التطرف /التعصب
يحضر على الطالب التطرف و استخدام الكلمات البذيئة و السب و الشتم و البصق على االخرين ,تعليقات كالمية فاحشة او
مهينة او اي مضايقة من اي نوع كان لالشخاص العاجزين.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة () 47-48
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلسترتجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة .7-6
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 .١٤عدم تطبيق االجراءات التأديبية
رفض الطالب االمتثال لالجراءات التأديبية المفروضة من ادارة المدرسة او المدرس يعتبر مخالفة لقواعد سلوك الطالب.
العواقب اإلبتدائية المتبعة في المدارس
مرتبة  -2التدخل راجع الصفحة () 36-37
الدنيا:
مرتبة  -3طرد لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ١٠-٤أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2التدخل راجع الصفحة () 36-37
الدنيا:
مرتبة  -3طرد لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ١٠-٤أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

 .١٥التأخير المزمن
يعتبر التأخير المتكرر الى المدرسة او الى الصف او الى النشاطات المدرسية مخالفة لقواعد سلوك الطالب.
يطبق على التأخير الغير مبرر ما

يلي:

عواقب التأخير
بروتوكول الحضور /اإلجراءات القابلة للتغيير

عدد أيام
التأخير

يحذر الطالب ,و المدرس مسؤول عن اعالم االهل.

١ـ۲

طرد داخل المدرسة لمدة يوم واحد و يحول الى الباحث االجتماعي المسؤول عن اعالم االهل بالغياب.
يحول الطالب لمدة يوم واحد الى (  ) ISSطرد داخل المدرسة و يحدد موعد اجتماع مع االهل لتوقيع
عقد الزامي بالحضور.
يتلقى الطالب إحالة إلعادة اإلنضباط و ISSاو إجراءات مماثلة ويتم إعالم األهل وتتمم اإلحالة الثانية
من قبل الباحث اإلجتماعي .و يخير الطالب بين  ١٠ايام ( )ISSاو مدرسة بديلة/او تبديل برامج دراسية
او إجراءات مماثلة.

٣ـ٦
٧ـ١٠
١١+

مالحظة :ال يطرد الطالب إلنقطاعه المتكرر عن الحضور الى المدرسة او الصف فقط
إذا تأخر الطالب عن المدرسة  10دقائق كل يوم هذا يحسب غياب بمعدل  33ساعة من ساعات الصف الدراسي
"خريجي اميركا "
 .١٦إساءة السلوك على متن الباص
مالحظة:راجع صفحة ( ) 46لقوانين الباص/مواقف الباص,وسائل النقل عامة.

40

يمنع على متن الباص اي تصرف يزعج او يعطل سائق الباص عن أداء مهمته,او يؤدي الى وضع الطالب وسائق الباص في وضع
خطر او اي تصرف يضع الباص والمركبات المجاورة في خطر .كما ويمنع إستخدام اي أجهزة إلكترونية خالل الرحلة على سبيل
المثال (الخليوي ,أجهزة إرسال ,راديو متنق ل ,ألة تسجيل او ما شابه ذلك ) بدون إستخدام (هدفونز ).ويمنع ايضا"إستخدام اي اجهزة
الكترونية قد تؤثر على أجهزة اإلتصال على متن الباص او على سائق الباص شخصيا".وال يسمح إستخدام المرايا او الليزر او فالش
الكاميرات او اي أجهزة تعكس اإلضاءة وتؤثر على أداء سائق الباص لعمله  .راجع الصفحة 46
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
مرتبة  -3طردداخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

 .١۷السلوك خارج المدرسة
ال يسمح باي مخالفة للسلوك خارج المدرسة بما في ذلك القرصنة اإللكترونية قد يؤدي مستقبال "الى تعطيل العملية التعليمية ويعرض صحة
وسالمة واخالق التالميذ ,المدرسين ,او موظفين اخرين في النظام المدرسي الى الخطر .عندها تعقد جلسة اإلستماع المحلية ( بعد إعالم هيئة
العالقات الطالبية ) وإذا وجد الطالب مذنبا" يطرد لمدة ١٠ايام ويحول الى لجنة الطالب لإلستماع لالدلة والتي قد تقرر طرد طويل االمد او
إبعاد او إحالة الى مدارس بديلة .
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
الدنيا:
القصوى :مرتبة  -5طردلمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
تعهدLevel 4
– Suspension
of ١٠
4-10
مرتبة  -5طردdays
أيام مع توقيع
لمدة -٦
الدنيا:
األمدLevel 5 – Suspension of
10 days
contract
withطويل
a-6طرد
مرتبة

Minimum:
Maximum:

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

حول الطالب الى التسجيل  /و إعادة التسجيل في المدرسة التي وجهت اليه تهمة )(O.C.G.A. § 15-11-63
مالحظة :إذا ّ
جناية او جريمة معينة
يجب ان يحول مباشرة" الى لجنة العالقات الطالبية والعمل ببروتوكول إعادة التنسيب كما هو موضح في الصفحة . 54
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.١٨القمار
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 الطالب
لإلستماع لالدلة التي قد تؤدي الى طرد او إبعاد او إرسال الى مدارس بديلة.
العواقب اإلبتدائية المتبعة في المدارس
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ١٠-٥أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

.١٩اإلنتهاكات المتكررة /سوء السلوك المزمن /إنتهاك فترة المراقبة
أ .اإلنتهاك المتكرر /سوء السلوك المزمن
إذا شكل سلوك الطالب تعكير لصفو العملية التعليمية وإنتظام سير المدرسة واالنشطة المدرسية او الباص المدرسي بشكل متكرر
ومزمن فذلك يعتبر إنتهاك لقواعد سلوك الطالب وقبل ان يتهم الطالب بإنتهاك من هذا القبيل يحذر من العواقب المحتملة ويحول الى
المرشد اإلجتماعي في المدرسة ويبلغ االهل بهذا اإلنتهاك (سوء التصرف) ويعطى االهل فرصة لمراقبة إبنهم  /إبنتهم في المدرسة
وكذلك المساهمة في وضع خطة تساعد لتصحيح إنضباط الطالب.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
الدنيا:
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
الدنيا:

مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة ۳- ١
مرتبة -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

أيام

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

ب .انتهاك لفترة المراقبة المحلية
ال يسمح للطالب إنتهاك قانون الوضع تحت المراقبة المحلي والعام,المخالفة قد تؤدي الى طرد الطالب من المدرسة لفترة
طويلة او طرد نهائي.
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العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية /المتوسطة /الثانوية

مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳- ١أيام
الدنيا:
مرتبة -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

 .٢٠مخالفات المرور ومواقف السيارات
إذا إختار الطالب إيقاف سيارته في المواقف التابعة للمدرسة يجب ان يحصل على إذن من الجهات المختصة ويعرف على شكل الصق
يوضع على زجاج السيارة يكتب عليه رقم الموقف الذي يلتزم فيه الطالب وبجميع القوانين واالنظمة المرورية الصادرة من المدرسة او
النظام المدرسي.
وقوف السيارة على ممتلكات المدرسة بدون تصريح او بتصريح منتهي الصالحية يعتبر إهمال وعدم اإلمتثال لجميع القوانين
واالنظمة المرورية الصادرة من المدرسة وذلك يعتبر إنتهاكا"لقواعد سلوك الطالب .وعليه يجب تجديد رخصة الوقوف قبل إنتهائها.
العواقب المتبعة في المدارس الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرشة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

مالحظة:تتضمن العقوبة إلغاء التصريح بالوقوف في حرم المدرسة,إحتجاز,سحب السيارة خارج الحرم المدرسي على
نفقة الطالب.
 .٢١التسكع او الدخول الى الحرم المدرسي بدون إذن  /التعدي على ممتلكات الغير
ال يسمح للطالب دخول مبنى اي مدرسة اخرى غير مدرسته إال بإذن مسبق من مدير المدرسة إال إذا كان مرافق لنشاط اكاديمي او رياضي
لهذه المدرسة .وال يسمح للطالب دخول مبنى مدرسته خالل العطلة االسبوعية او خارج ساعات الدوام الرسمي بدون إذن مسبق
.
مالحظة  :إذا رفض الطالب مغادرة المكان بعد ان يطلب منه ذلك من قبل موظفي المدرسة او الحرس يعتبر الطالب

مخالفا"لهذا الجزء من القانون ويحول الى السلطة التنفيذية المختصة.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة ()47-48
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
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العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

 .٢٢التزويد بمعلومات خاطئة
تتضمن هذه المخالفة على سبيل المثال وليس الحصر تزوير في ملفات المدرسة ,تزوير إمضاء,إعطاء ملفات مزورة ,الغش
إستخدام الكومبيوتربأرقام وأسماء مزورة  .يحظر على الطالب تقديم معلومات مزورة او إعطاء تقارير كاذبة عن تصرفات
غير الئقة قام بها المدرس او المدير او غيرهم من موظفي المدرسة
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

 .٢۳اإلحتكاك الجسدي ذات الطابع الجنسي الغير مالئم /إساءة السلوك الجنسي /التحرش
هذه المخالفة تمنع اي سوء سلوك جنسي بين الطالب او ضد موظفي المدرسة او الزوار على ارض المدرسة بدون إستثناء.
سوء السلوك الجنسي يتضمن اإلتصال الجنسي ,اإلعتداء الجنسي ,التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها ,التعرض غير الالئق
اوتعليقات مهينة ذات طابع جنسي وما الى ذلك.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
الدنيا:
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
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العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة () 47-48
الدنيا:
مرتبة  -3طرد داخل المدرسةلمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

 .٢٤إستخدام بطاقة هوية شخصية مزورة
إن نظام مدارس منطقة ديكالب يفرض على طالب المرحلة الثانوية حمل بطاقة شخصية ( )IDأثناء تواجدهم في المدرسة او
اي مناسبة تخص المدرسة .إذا ضبط الطالب وهو ال يحمل بطاقته الشخصية عندئذ يطلب منه مغادرة المدرسة بمرافقة
شرطة المدرسة إذا إقتضى االمر الطالب الذين ال يحملون بطاقة الهوية الشخصية يعتبروا مخالفين للقانون ويترتب عليهم
إصدار بطاقة هوية على نفقته الخاصة.
العواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتيجية راجع الصفحة ( ) 47-48
القصوى :مرتبة  – 3طرد  ١داخل المدرسة  ۳-١أيام

العواقب المتبعة في المدارس المتوسطة والثانوية
مرتبة  -1عقد إجتماع
الدنيا:
مرتبة  -2اإلستراتجية راجع الصفحة ()47-48
مرتبة  -3طرد داخل المدرسة لمدة  ۳-١أيام
مرتبة  -4طرد لمدة  ٥-١أيام
القصوى :مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد

 – ٢٥مخالفة اللباس المدرسي
على جميع الطالب التقييد باللباس المدرسي المالئم واإلمتثال لقانون اللباس الوارد على الصفحة 75 - 76في هذه المدونة
ولكل المتطلبات المفروضة من قبل نظام المدرسة.
وفيما يلي نستعرض العقوبات المترتبة على مخالفة قانون اللباس :

إجراءات تتخذها المدرسة
تنبيه شفهي ,إتصال مع االهل ,إحتجاز داخل المدرسة (,)ISSحتى
نهاية اليوم الدراسي او إزالة المخالفة .
يتطلب إجتماع مع االهل ويومين ()ISS
إعالم االهل ,قد تصل فترة الحجز داخل المدرسة ()ISSالى  10ايام
وتفرض تواجد االهل مع الطالب خال ل فترة ( )ISSتكرار
المخالفة لقوانين المدرسة قد يؤدي الى ارسال الطالب الى مدارس
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عدد المخالفات
المخالفة االولى
المخالفة الثانية
المخالفة الثالثة

بديلة في حال توفر ادلة لدى لجنة االستماع .

 – ٢٦القيام بأعمال غير مسؤولة
ال يسمح للطالب القيام بأي فعل يسبب الخطر واألذى الجسدي لنفسه ولألخرين.مثل إخراج حافلة المدرسة( الباص)
من مخرج الطوارئ ( في غير حالة الطوارئ ),محاولة الركض في موقف السيارات او الشوارع المكتظة بالسيارات
مهاوي المصاعد الكهربائية,الضرب والركل للمارة في الشارع او القيام بأي عمل يسبب األذى الجشدي لنفسه او
لألخرين.
لعواقب المتبعة في المدارس اإلبتدائية
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
الدنيا:
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6

لعواقب المتبعة في المدارس المتوسطة /الثانوية
مرتبة  -5طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع تعهد
الدنيا:
مرتبة  -6طرد طويل األمد
القصوى :مرتبة  -7طرد نهائي
يتم الطرد لمدة  ١٠أيام تعقد خاللها جلسة إستماع للمرتبة 7-6
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قوانين الباص ومواقف الباص
على الطالب اإللتزام بالقواعد التالية على متن الباص ومواقف الباص للسالمة واألمان.

على متن الباص
• الوصول الى موقف الباص  ١٠دقائق قبل موعده
• 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
• التعاون مع السائق والتصرف بحسن سلوك
• 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
• ممنوع رمي األوساخ من الباص او في الباص

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
المخالفات التي تحدث على متن الباص او مواقف الباص أثناء ذهاب الطالب الى المدرسة او عودته منها قد
تتطلب أحيانا" تدخل مباشر من قبل المدرسة.راجع كل ما يتعلق بالباص ومواقف الباص في الصفحة 46
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منظومة اإلحالة من الباص لطالب المرحلة الثانوية
المخالفة
الرابعة واألخيرة

المخالفة
الثالثة

المخالفة
الثانية

المخالفة
األولى

السلوك غير الالئق او مخالفة
قوانين الباص

مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 1

مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 1

مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 1

مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 1

تأخير جدول الباص
عدم الجلوس في المقعد
اإلستماع الى الراديو DC,DOPI,3PM,بدون
سماعات
إزعاج على متن الباص ( ضجيج )

مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 1

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

مرتبة 3

مرتبة 2

البلطجة/التحرش/المعاكسات

٭ مدرسة
بديلة
مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 4

مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 4

مرتبة 4

مرتبة 3

مرتبة 2

مرتبة 5

مرتبة 4
أضرار أقل
من $ ١٠٠

٭ مدرسة بديلة
مرتبة 5

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 5

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 5

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6
أضرار أكثر
من $١٠٠

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 6

مرتبة 7

مرتبة 7

مرتبة 7

مرتبة 6

طرد نهائي

طرد نهائي

طرد نهائي

طرد نهائي

ضرب الطالب لبعضهم
رمي اشياء في الباص
رمي اشياء من شباك الباص (بدون إحداث ضرر
مادي )
التخريب (ويشمل رمي أشياء من الباص مع
إحداث ضرر مادي أقل من  ١٠٠دوالر )
مشاجرة (بدون ضرب مباشر )
إنتهاك قانون الكحول  /المخدرات
(حيازة,إستخدام)
إنتهاك قانون الكحول /المخدرات (توزيع)
التخريب (ويشمل رمي اشياء من الباص مع
إحداث ضرر مادي اكثر من  ١٠٠دوالر)
إضطرار الباص لدخول منطقة الطوارئ وهو على
الطريق
اإلعتداء
اإلعتداء المتكرر(اإلعتداء الجسدي بوجود طالبين
او اكثر)
التحريض على الشغب/الفوضى
حيازة سالح غير السالح الناري
حيازة سالح ناري

*O.C.G.A. § 20-2-751.4

عواقب المرتبة  1,2,3,4تقتصر على الطرد من الباص فقط وال تتضمن طرد من المدرسة.
عواقب المرتبة  5,6,7تتطلب طرد من الباص وطرد من المدرسة.
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شرح لإلستراتيجيات السلوكية والخيارات التأديبية والعواقب
العواقب التي تتخذها المدرسة
كل المدارس مسؤولة عن تطبيق مدونة قواعد السلوك – الحقوق والواجبات وبناء الشخصية للطالب عن طريق تقديم العواقب واإلجراءات
المناسبة للمرحلة.

مرتبة 1

عقد إجتماع

قد يعقد موظفي المدرسة إجتماع مؤلف من أي من المجموعات التالية:
مدرس /طالب
مدرس /أولياء األمور
مدرس/الباحث اإلجتماعي
مدرس /طالب /مدير
مدرس /طالب /الباحث اإلجتماعي /أولياء األمور
مدير /طالب
إجتماع عبر الهاتف مدير /أولياء األمور
إجتماع عبر الهاتف مدرس/أولياء األمور
وشركاء اخرين وفق الحاجة

مرتبة  2اإلستراتيجيات  :كل اإلستراتيجيات يجب ان تراعي الفئة العمرية وخاصية السلوك.
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
التشاور مع فريق المرحلة التعليمية/مع موجه المدرسة/المختص النفسي/مع المسوؤل عن الملف للطالب ذوي اإلحتياجات
الخاصة/افكارمتنوعة لتنظيم السلوك
ممارسات تصالحية
تعليم السلوكيات اإلجتماعية,وإستخدام اماكن أمنة لمعالجة الطالب ومساعدتهم لضبط النفس

مرتبة  3اإلستراتيجيات : :كل اإلستراتيجيات يجب ان تراعي الفئة العمرية وخاصية السلوك.
تتوفر هذه البرامج وفق الميزانية المالية المحددة لمدارس منطقة ديكالب.
كتابة عقد او خطة للطالب بأهداف محددة وفعالة وذات نتائج ,لتطوير المهارات المطلوبة ولمعالجة القلق
تجاه السلوك المذكور

توقيع عقد للسلوكيات المطلوبة او
المستهدفة

يحجز الطالب قبل الدوام وبعده بسبب سوء التصرف وذلك يتضمن أيام السبت
وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر ,مدرسة يوم السبت ,تكليف الطالب بعمل محدد او حرمانه من
المواصالت
توقيع عقد يبين إجراءات تتخذ على مراحل لتحسين السلوك وشرح المساعدة التي يجب ان تقدم من قبل
موظفين المدرسة /األهل /في نفس الوقت الذي يتم فيه مراجعة العقد وتوقيعه من قبل الطالب /األهل
تأمين مناطق مخصصة في حرم المدرسة للطالب الذين يقومون بعمليات تخريبية في الصف والبقاء هناك
حتى إنتهاء الفترة المحددة
إحالة النزاعات الى وساطة
يتم االتفاق على شخص ما تلميذ او استاذ ليقدم الدعم والتوجيه والمساعدة لطالب بحاجة الى مثل
اعلى
االستمرار في تقارير حسن السير والسلوك واإلنضباط لتجنب الطرد

الحجز
التدخل من قبل المدرسة

هو تقرير يساعد الطالب واالهل ويعطيهم الفرصة لمتابعة التقدم األكاديمي والسلوكي البنهم/إبنتهم في
الصف لفترة زمنية محددة
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وضع الطالب تحت المراقبة
مناطق مخصصة
الوساطة
التوجيه
رسالة لالهل عن االنضباط
تقرير الدرجات الدراسية

يحال الطالب الى الباحث اإلجتماعي ,فريق دعم الطالب ,خدمات مساعدة للطالب ,التأهيل اإلجتماعي
,مراجعة , PEIمسوؤل الدوام او اي شخص مختص في المدرسة
تعلق مشاركة الطالب في النشاطات والمناسبات الخرى
إجراءات منظمة تدار من قبل اشخاص مدربين بحيث يختبر المشاركين في الحادث األثر المقصود وغير
المقصود لتصرفهم وإتخاذ القرار بشأن العالجات الشخصية إلصالح الضرر وإستعادة العالقة مع الطرف األخر
يتواجد األهل /اولياء االمور في الصف مع ابنائهم/بناتهم وفق موعد مسبق خالل الدوام المدرسي
إجتماع العاملين في المدرسة وربما افراد اخرين للنظر في سلوك الطالب وتقديم توصيات له
يتطلب حضور برنامج ( )PIRGللحصول على نتءج مفيدة
تعلق مشاركة الطالب في النشاطات والمناسبات الخرى
يتطلب حضور برنامج ()POINTSوتقييم خيارات التدخل لضرورة النجاح

إحالة
حظر النشاطات
مبادرات تصالحية
التظليل
التوظيف
سوء إستخدام التعليم
وقف النشاطات
تعنيف التعليم

*تستخدم فقط بعد إستنفاذ دعم التدخل وفق المستوى 3حيث قدمت ووثقت بشكل رسمي,او عبر خطة تناسب
504و IEPوتقدم بالتوافق.

تدخالت إضافية -يتم إستخدامها من قبل المدرسة
المرجعية الشخصية ( سجل المدرس)
اإلحالة الى المجتمعات المحلية في المدارس
مرافقة من والى الصفوف /تغيير الصف
الحد من الحركة ( مع تأمين مراقبة)
تغيير مكان جلوس الطالب في الصف  /الباص
زيارة األهل للمدرسة ومراقبة الطالب
مرافقة األهل للطالب الى موقف الباص
إحالة الى ممرضة المدرسة
تغيير البرنامج الدراسي
تعديل اليوم الدراسي
إعادة زيارة  / IEPبرنامج  504من أجل تعديالت
إضافية والتقييم

الئحة السلوك
إستشارات
توقيع عقد منفصل
رعاية
تحت المراقية
إحالة الى المختص النفسي
مراجعة الوضع التعليمي المناسب
مراجعة برنامج 504
دروس خصوصية
تنفيذ اإلجراءات التأديبية المكتوبة
إ شراك جمعيات مستقلة ( بمبادرة من األهل)

العواقب المتبعة في -المدارس
مالحظة:الطرد قد يكون طرد داخل المدرسة ,طرد خارج المدرسة,او طرد من الباص,وذلك بناءا" على ما يقرره مدير المدرسة
مرتبة 3
مرتبة 4
مرتبة 5
مرتبة 6

طرد داخل المدرسة () ۳-١أيام طرد من قبل المدرسة
طرد (  ) ٥-١أيام طرد من قبل المدرسة
طرد لمدة  ١٠-٦أيام مع توقيع عقد تعهد بتوجيه السلوك المطلوب ,طرد من قبل المدرسة
طرد طويل األمد يتخلل الفترة عقد جلسة إستماع

مرتبة 7

طرد نهائي يتخلل الفترة عقد جلسة إستماع
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تعريف أنواع اإلنضباط
الطرد تعليق صفوف الطالب في المدرسة
تعليق صفوف الطالب في المدرسة تعني حرمانه من حضور الصفوف الرسمية مع زمالئه وعدم مشاركته النشاطات المدرسية ويقوم 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 .
وفي حال المخالفات السلوكية البسيطة يعطى الطالب الخيار بعد مشاورة األهل بين تعليق الصفوف او القيام بخدمات إجتماعية في المدرسة مثل
(لم القمامة ,تنظيف الطاوالت في الكافيتيريا ,وما إلى ذلك ) وهذه الخدمات ال تتضمن تنظيف الحمامات .هذا وتراعى الفئة العمرية (عمر الطالب)
في هذا الموضوع .

الطرد خارج المدرسة
تعليق الدوام المدرسي لفترة قصيرة يعني إبعاد الطالب من المدرسة او الباص لمدة  ١٠–١ايام .يحق لمدير المدرسة طرد الطالب من ٣–١
ايام خارج المدرسة بينما يحق للمسؤول الرسمي (شرطة المدرسة ) تعليق الدوام (طرد) لمدة تصل الى  ١٠ايام .
يتم تحصيل الوظائف والواجبات في حال الطرد لمدة  ٣ايام عندما يعود الطالب الى المدرسة  ,ولكن في حالة الطرد من  ١٠–٤ايام يترتب على
االهل تحصيل هذه الواجبات والوظائف من المدرسة بشكل يومي واخذها الى الطالب إلتمامها في البيت .
تعليق الدوام (الطرد) لفترة زمنية طويلة يعني إبعاد الطالب عن المدرسة او الباص لفترة تزيد عن  ١٠ايام وال تتعدى الفصل الدراسي الكامل
ويتخذ هذا القرار من قبل لجنة اإلستماع لالدلة او مجلس التعليم فقط .
إذا علق دوام الطالب لفترة زمنية طويلة ولم يرسل الى مدرسة بديلة بالتالي لن يتلقى واجبات ووظائف مدرسية ولن ياءخذ اإلمتحان للفصل
الدراسي ما لم يسمح له بذلك من قبل لجنة اإلستماع لالدلة او مجلس التربية والتعليم  .إن الطالب المبعد عن المدرسة لفترة طويلة ال يحق له التواجد
على ممتلكات (ارضية المدرسة ) في اي وقت من االوقات وال المشاركة في الفعاليات واالنشطة المقامة على ارضها .
وفي بعض الحاالت قد يؤجل ( الطرد لفترة زمنية طويلة ) إذا كانت المخالفة السلوكية ارتكبت في فترة حرجة من السنة (اي مباشرة قبل
اإلمتحانات النهائية ) وهذا يعتبر إستثناء واحد في العام الدراسي وباإلضافة لذلك هذا اإلستثناء ال ينطبق على المخالفات السلوكية التي تمس
بالقانون الفيدرالي او قانون الوالية مثل االسلحة,المخدرات والعنف

الطرد
الطرد يعني إخراج الطالب من المدرسة او (الباص) لفترة محددة من الوقت و من الفصول الدراسية و لجنة االستماع لالدلة هي الجهة الوحيدة التي
تستطيع إصدار قرار الطرد.
ان الطالب الذي تم طرده من المدرسة ال يمكنه التسجيل في اي من مدارس منطقة ديكالب و لكن يستطيع تقديم طلب العادة التسجيل.

المدرسة البديلة
قد يسمح للطالب/الطالبة التي طرد من المدرسة لفترة  ١٠ايام و مافوق بالذهاب إالى مدارس بديلة من اجل التعلم االكاديمي و
االستشارة .ان المدارس البديلة تمكن الطالب من متابعة التحصيل العلمي و إتمام الصفوف الالزمة للتخرج .و ال يحق للطالب
العودة الى المدرسة المحلية و ال حضور إي نشاطات فيها مادام في المدرسة البديلة بناءا" على قترة الطرد الطويل االمد.
ولكن يحق للطالب /الطالبة العودة الى مدارسهم االصلية وفق اعادة دخول مبكراذا سمح الضابط المسؤول عن الجلسة بذلك
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الوضع تحت المرا قبة
الوضع تحت المراقبة يعني ان يتم وضع الطالب في فترة تجريبية و يتوقع منه الحفاظ على حسن السير و السلوك .و اذاأدين الطالب في مخالفة
معينة فانه يوضع تحت المراقبة من قبل مدير المدرسة,شرطي محلي ,او لجنة االستماع لألدلة لجنة إتخاذ االجراءات التأديبية او مجلس التربية و
التعليم.
إن مخالفة قانون المدرسة او نظام المدرسة يؤدي الى مزيد من االجراءات التأديبية بما في ذلك اإلحالة الى لجنة االستماع لألدلة.
الطالب الذي يوضع تحت المراقبة قد يكون عرضة لمزيد من اإلجراءات التأديبة بناءا"على سبب الطرد.

القيود المفروضة على االنشطة المدرسية
إذا طرد الطالب خالل الفصل الدراسي الثاني ال يسمح له بحضور اي نشاط مدرسي وذلك يتضمن الحفالت الموسيقية وتمارين حفلة التخرج
واإلحتفاالت التي تقام للتخرج .وبإمكان االهل التقدم بطلب للحصول على إذن للمشاركة في كل هذه االنشطة الى مدير المدرسة وإذا رفض الطلب
من قبل المدير يمكنهم التقدم بطعن لهذا الرفض لدى مساعد مدير التعليم للمنطقة المختصة.وإذا رفض الطلب من قبل مساعد مدير التعليم ,بإمكان
األهل التقدم بطعن الى اللجنة التأديبية ويكون قراراللجنة نهائي.

ملحق
قد يتهم الطالب بإنتهاك قانون سلوك الطالب والحقوق والواجبات-وبناء الشخصية ولكن كملحق بالجريمة ,إذا ساعد,خطط,اعطى إستشارة,ساهم
بطريقة ما ,حرض و /اوشجع اخرين على إنتهاك القانون .يعاقب الطالب الملحق بالجريمة بنفس العقوبات التي يعاقب بها المتورط الفعلي
بالجريمة.

الدفاع عن النفس
إن نظام مدارس ديكالب يأخذ بعين اإلعتبار مسألة الدفاع عن النفس كعامل مهم في قرار الطرد او اإلبعاد .
إن الدفاع عن النفس هو إستخدام القوة تجاه االخرين عندما يعتقد الشخص ,وبتقديره الشخصي ,ان القوة هي ضرورة حتمية للدفاع عن نفسه /نفسها
وخاصة إذا لم يتواجد احد من موظفي المدرسة للتدخل.عندما تكون هناك ادلة كافية على ان الطالب كان يعتقد وبشكل منطقي ان القوة كانت
ضرورية لحماية الطالب من طالب أخر يتوجب على المديرية التعليمية دحض المطالبة بالدفاع عن النفس وعلى المديرية التعليمية ان تثبت بشكل
إيجابي مطالبة الدفاع عن النفس. .إذا إستمر القتال بعد تدخل الموظفين فإن حجة الدفاع عن النفس لم تعد مقبولة.

الحمامات و الخزائن
جميع الجرائم التي نص عليها قانون قواعد سلوك الطالب تنطبق على تصرفات و سلوك الطالب في المدرسة و في الحمامات و الخزائن
و غرف تبديل المالبس .على الطالب الحفاظ على نظافة ال حمامات 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.

إجراءات اإلنضباط للطلبة
يتم إتخاذ بعض التدابير العملية المعينة قبل إستبعاد الطالب من المدرسة ,هذه التدابير تعتمد على الفترة التي سيستبعد فيها الطالب من
المدرسة.
مثال"إذا كانت الفترة  ١٠ايام او اقل فإن المحكمة العليا للواليات المتحدة وضعت تدابير محدودة مطلوبة.
وإعتمدت مقاطعة ديكالب مجموعة من الضمانات اإلجرائية التي تحمل الطالب اكبر قدر من المسؤولية يقتضيه القانون .وتفصيل هذه
اإلجراءات في مايلي:
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اإلجراءات اإلدارية المدرسية للطرد
تعقد هذه الجلسة قبل ان يتم طرد الطالب (داخل او خارج المدرسة او من الباص) وإذا كان هذا الطرد لمدة  10ايام او يتبع بإجراءات تأديبية
مالئمة.وإذا تجاوزت مدة الطرد  10ايام يجب ان تتم اإلحالة من مدير المدرسة مع توصية من المدير بمدة الطرد الطويل األمد.
واثناء الجلسة يبلغ الطالب تبليغ شفهي بالمخالفة التي هو/هي إرتكبها ,من وضع العقوبات من كانوا الشهود وما هي اإلجراءات التأديبية التي
ستتخذ ويعطى للطالب فرصة شرح وجهة نظره تجاه الموضوع وال يسمح لالهل /اولياء االمور بحضور هذه الجلسة ولكن يتم إعالمهم
باإلجراءات المتخذة ,كما ويطلب من الشهود في حال تواجدهم بتقرير مفصل عن الحادث باسرع وقت ممكن.

إجتماع فريق اإلنضباط ()MTD
يتم التنازل عن جلسة المحاكمة او اإلستماع إذا اوصى مدير المدرسة بطرد طويل األمد خارج المدرسة ويعقد إجتماع فريق اإلنضباط بوجود
األهل في غضون  ٥أيام وهذا الفريق موءلف من (مدير المدرسة,أخصائي السلوك للطالبو/او اي شخص من مكتب اإلنضباط,األهل /اولياء
االمور وقد يتم دعوة الطالب حسب الحاجة واالمكانيات.دير التلربية او منسق فريق الدعم للطالب من قبل مدير المدرسة في اقرب وقت ممكن
بعد التحري عن الحادثة.ويتوجب على مدير المدرسة تقديم المستنداتالتالية لمنسق فريق دعم الطالب او مدير التربية قبل إجتماع فريق اإلنضباط
( :) MTDالشهود/بيانات الطالب,نسخة عن عالمات وإمتحانات الطالب,سجل الوضع الحالي للدرجات األكاديمية والسلوك في جميع المراحل
والصفوف (التقرير الدراسي للطالب )عدد ايام التأخير والغياب العقوبات التي وجهت اليه مع السبب التقرير المكتوب عن اإلنضباط والسلوك
والسجالت األكاديمية والتدخالت المقدمة في المدرسة المحلية,األسباب والنتائج لألحالة الى  TSSوجلسات الباحث اإلجتماعي وإجتماعات األهل
مع التاريخ ,نسخة عن تقرير الشرطة نسخة عن  504او  TSSإذا كان الطالب ضمن هذا البرنامج او تمت إحالته الى إحدى هذه البرامج.نسخة
عن قرار الطرد مع التوصيات المقررة من قبل مدير المدرسة او اإلدارة والتبعات او اي معلومات او أدلة لها عالقة بالحادث.
الغرض من هذا اإلجتماع هو ان يناقش الفريق التحقيق الذي انجزته المدرسة وإجراءات اإلنضباط المقدمة او اي معلومات يقدمها الطالب /األهل
اولياء األمور,وبما انه إجتماع لألهل فإن المستشار القانوني ال يحضر اإلجتماع .يحق لمنسق فريق دعم الطالب او ممثل أخر من مكتب المنطقة
التعلبمية تحديد مهلة زمنية محددة ل  MTDكما ويحق له إنهاء المدة الزمنية إذا تبين ان الحلول لبست وشيكة او اكيدة .إذا تمكن األهل او
المدرسة من الوصول الى إتفاق بشأن إجراءات اإلنضباط للطالب بإمكان األهل إلغاء جلسة اإلستماع بشكل خطي وبالتالي تلغى الجلسة .وإذا لم
يوافق األهل على اإلجراءات النهائية لإلنضباط للطالب من قبل  MTDاو ان األهل لم يحضرو هذه اإلجتماعات يتوجب على فريق اإلنضباط
إستخدام كل وسائل اإلتصال باألهل,وإذا تخلف الفريق  MTDعن إتمام الترتيبات الالزمة يبقى موعد الجلسة كما كان مرتب لها دون اي
تعديالت.

جلسة اإلستماع المحلية
تعقد جلسة اإلستماع المحلية بحضور رئيس الجلسة الذي يستمع الى األدلة للتهم الموجهة للطالب والذي بدوره يقر عقوبات قد تتجاوز  ١٠أيام
طرد .يعين مدير التربية والتعليم موظف معتمد ال علم مسبق له بالقضية لكي يستمع ويحكم في القضية.
عندما يقرر مدير المدرسة إحالة الطالب الى جلسة إستماع محلية يتم مراجعة األحالة من قبل رئيس الجلسة المختص,الذي يقرر بدوره وجوب عقد
جلسة إستماع ام ال.وجميع جلسات اإلستماع يجب أن تحدد خالل فترة ال تتجاوز  ١٠أيام من صدور األمر من المسؤول األمني للمدرسة ()SRO
إال في حاالت إستثنائية إذا رأت الجهة المختصة واألهل وجوب التأجيل .وإذا تم عقد الجلسة يبلغ الطالب /األهل تبليغ شفهي بمكان وتاريخ الجلسة,
بالمخالفة التي إرتكبها  ,الشهود المحتملين.
تراعى السرية التامة في هذه الجلسة وهي غير مرخصة للعموم إذ يسمح الحضور لالهل والطالب
/الطالبة والشهود فقط او من يمثل األهل بتوكيل خطي ,وال يسمح لالقارب واالصدقاء بالحضور وتسجل وقائع الجلسة إلكترونيا" .يحق لنظام
المدرسة إستدعاء شهود لإلدالء بشهادتهم في الجلسة كما ويحق لالهل والطالب إستدعاء الشهود واالدلة المادية والشخصية .إذا اراد الطالب من
مدير المدرسة او اي شخص اخر اإلدالء بشهادته في الجلسة عليه اإلتصال بإدارة العالقات الطالبية كي تصدر مذكرة إستدعاء لهؤالء االشخاص
ال يسمح لمحامي الشهود الذين إستجوبوا قبل الجلسة يحضور جلسة اإلستماع إال إذا كان الشاهد طرف في الحادث.
إن األدلة المقدمة في جلسة اإلستماع قد تتضمن أدلة مادية مثل المخدرات ,األسلحة,اإلدالء بشهادة وملفات ذات صلة ,مثل إعتراف الشهود ,تقارير
تحري و ملفات متعلقة بسلوك الطالب ونشاطه األكاديمي.إن رجحان األدلة يقع على عاتق المدرسة وإثبات التهم الموجهة الى الطالب.ال يمثل النظام
المدرسي من قبل محامي في جلسات اإلستماع ولكن قد يسمح للطالب بحاالت إستثنائية اإلستعانة بمحامي على نفقته الخاصة.

53

ال يطلب من جلسة اإلستماع لالدلة ان تكون مطابقة لجلسة المحاكمة في قاعة المحكمة لذلك لهذه اللجنة مطلق الحرية في النظر في االدلة التي
تراها ذات صلة بالتهم الموجهة وإتخاذ القرار بالذنب او البراءة والمعاقبة المفروضة وعلى اللجنة إعطاء االدلة المقدمة لها  ,االهمية التي تراها
مناسبة ,وقرار هذه اللجنة بالذنب او البراءة يجب ان يعتمد بشكل مباشر على االدلة المقدمة لها.
بعد إحضار كل األدلة من الجانبين,يعطى كل طرف الفرصة إلبداء رأيه النهائي وعندها تغلق الجلسة.وبعد التداول من قبل رئيس الجلسة يقرر ما
إذا كان هناك إنتهاك للقانون ام ال ويقر العقوبات في حال رجحان األدلة وإثبات ان الطالب مذنب.فأذا وجد الطالب غير مذنب يسمح بعودته الى
المدرسة .اما إذا وجد الطالب مذنبا"فإن العقوبة تتراوح مابين إعادة الطالب الى المدرسة مع وضعه تحت المراقبة الى الطرد النهائي من
المدارس .يتم إبالغ األهل/أولياء األمور في اليوم التالي من صدور القرار,وترسل رسالة بريدية الى األهل/اولياء األمور بعد  ١٠أيام من إنعقاد
الجلسة.
بإمكان األهل/اولياء األمور إستئناف قرار لجنة اإلستماع لألدلة عن طريق تقديم طلب خطي لمدير التربية والتعليم على العنوان التالي:
 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083.ويقدم هذا الطلب في غضون  ٢٠يوم من تاريخ صدور القرار.
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إستئناف لمجلس التعليم
يقدم طلب اإلستئناف بشكل خطي ويرسل الى مدير التربية والتعليم خالل  ٢٠يوم من أيام الدوام الرسمي إعتبارا:من يوم إعالن القرار من قبل
الضابط المسؤول عن الجلسة.يرفق طلب اإلستئناف مع األسباب الداعمة لرفض قرار المسؤول مع تحديد اي جزء من أجزاء الملف تدعم المستأنف
ال يسمح بتقديم أدلة جديدة.وبعد مراجعة مديرية التربية والتعليم لإلستئناف الخطي وتقييمه ترسل خالل  ١٠أيام قرارها النهائي كتابييا.

يتم ضبط محضر لجلسة إستماع االدلة إذا كان هناك إستئناف للجلسة .ويستطيع اولياء الطالب او المحامي اإلطالع على المحضر عن طريق
تقديم طلب الى إدارة العالقات الطالبية او طلب نسخة خاصة على نفقتهم الخاصة .ان قرار مجلس التعليم سيستند فقط على الملف الذي كتب
في الجلسة ولن ينظر المجلس في اي ادلة جديدة او مرافعات شفوية بينما قد ياخذ بمرافعات مكتوبة بشأن االسس الموضوعية لإلستئناف.
سيقوم المجلس بإتخاذ قراره في دورة تنفيذية في غضون  ١٠ايام عمل بعد إستالم إشعار خطي لإلستئناف,ولهذا المجلس القدرة على ان
يؤيد او ينقض او يعدل قرار لجنة اإلستماع ويكون قراره نهائي إال إذا قدم إستئناف اخر الى مجلس الدولة للتعليم خالل  ٣٠يوما"من قرار
المجلس.
إن محتويات مذكرة اإلستئناف واإلجراءات المتبعة في مجلس الدولة للتعليم في جورجيا محددة بالقانون:
O.C.G.A. § 20-2-1160

التنازل عن جلسة اإلستماع
بإمكان األهل /أولياء األمور والطالب التنازل عن الذهاب الى جلسة إستماع والقبول بالعواقب المالئمة للمخالفة وذلك عبر إمالء طلب 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
إن اإلجراءات التأديبية تجاه الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وذوي اإلعاقة وتحت المادة 504هي نفس ما ذكر اعاله مع الخطوات اإلضافية
التالية :
 .١ينبغي على الموظفين اإلداريين تحديد إذا كان هناك وضعا"خطيرا مثال"يحمل سالح او مخدرات :إذا كان الجواب نعم ننتقل الى أ وب وإذا
كان ال ننتقل الى .۲#

أ .يتم إخطار التعليم الخاص في الحاالت الخطرة
• موظفي التعليم الخاص تتحقق من الوضع وتعمل مع المدرسة المحلية.
• يتم وضع خطة عمل مناسبة.
ب .يتصل موظفي التعليم الخاص بالمدرسة المحلية إن كان هناك من حاجة لتغيير موقع التعليم للطالب (المدرسة )في حالة
الطوارئ.
 .۲تبلغ مدرسة التعليم الخاص بما جرى ( مدير )IEPاو المسؤول االول عن الطالب ( ) 504
 .٣إذا احيل الطالب الى لجنة اإلستماع لالدلة رئاسة المدرسة تبلغ المنسقة لخدمات التعليم الخاص,ومسؤول  504لتعيين موعد
لإلجتماع
 .٤الطالب الذين يتلقون خدمات تعليمية خاصة او هم تحت قانون (  ) 504إن لجنة اإلستماع لالدلة هي التي تقرر حكم الذنب او
البراءة ,وإذا كان الطالب مذنب توضع الترتيبات الحقا"وتبقى هذه الترتيبات معلقة حتى تتوصل لجنة  504الى قراريبين ان السلوك
لم يكن مظهر من مظاهر العجزعند ذلك تبقى الترتيبات واإلجراءات التاءديبية فعالة اخذا"بعين اإلعتبار قانون . IDEA 2004
وإذا كان السلوك مظهر من مظاهر العجز يلغى القرار او يستبدل بقرار اخر يتخذ من قبل لجنة مراجعة IEPاو فريق دعم الطالب.
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إعادة تنسيب الطالب بعد فترة طرداو سجن او ظروف اخرى
إن الطالب الذين كانوا خارج المدرسة بسبب السجن او اإلعتقال غالبا"ما يحتاجون الى فترة إنتقالية ( تنسيب ) قبل ان يعودوا الى
مدارسهم االم .وقد وجد بروتوكول محدد لتعيين ما إذا كان الطالب عائدا"من فترة السجن او اإلعتقال بسبب مزاعم وإدعاءات عليه او
جرائم جنائية إرتكبها ,وبناءا"على ذلك يوضع في مدارس بديلة او يعاد الى مدرسته االم .إن مدارس منطقة ديكالب تقدم مجموعة
متنوعة من البرامج للمدارس البديلة بحيث تعطي لهؤالء الطالب فرصة إلعادة بناء مهاراتهم االكاديمية واإلجتماعية بحيث يتم اإلنتقال
الى مدارسهم االم بشكل سلس .ومن اإلعتبارات االساسية في إنشاء هذا القرار هو اإلحتياجات التعليمية للطالب العائدين وسالمة غيرهم
من الطالب والموظفين.
إن سوء السلوك في كثير من الحاالت يكون قضية خطرة للغاية تتراوح بدءا" من جرائم التعدي على الملكيات الخاصة الى اعمال العنف
والعنف الجنسي .لذلك فإن الطالب الذين أدينوا بهذه الجرائم يخضعوا لمتابعة من قبل إدارة شؤون االحداث ()DJJاو محكمة االحداث
من اجل السالمة العامة .وهذه المتابعة قد تفرض قيود شديدة على الطالب العائدين ,مثال" ال يسمح لهم بالتواجد حول طالب اخرين من
سن معين ,او قد يكونوا تحت إشراف بالغين في كل االوقات
وفي بعض الحاالت ,إن هؤالء الطالب المبعّدون او المطرودون من مدارس ديكالب او مدارس اخرى او خاصة إذا مدة الطرد او اإلبعاد
لم تكتمل بعد ,فهذا يطرح سؤال محيّر وهو ما إذا كان يجب ان نبقي الطالب بعيدا"حتى إنتهاء فترة الطرد او اإلبعاد او ان يرسل الى
مدارس بديلة إلنهاء هذه الفترة (O.C.G.A. § 20-2-751.2).
يتم تحويل هؤالء الطالب الى إدارة العالقات الطالبية قبل إعادتهم الى المدارس  .رئيس إدارة العالقات الطالبية يجمع ويراجع كل
المعلومات المناسبة باإلضافة الى المعلومات التي يقدمها االهل وعلى اساسها يتم وضع التقرير .يسمح لالهل حضور هذه المراجعة
وتقديم إقتراحات وال يسمح للمحامين بذلك .
وإذا لم يوافق االهل على هذا التقرير يمكنهم اإلعتراض خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور القرار وتقديم طلب مراجعة لدى لجنة مراجعة
اإلجراءات التأديبية (. )DARCوستجتمع االخيرة لوضع قرارها بناءا"على مراجعة المعلومات الواردة إليها من إدارة العالقات
الطالبية واي معلومات إضافية تقدم من قبل االطراف المعنية .وإذا لم يوافق االهل على قرار لجنة المراجعة ,بأمكانهم خالل ثالثة ايام
من تاريخ صدور القرار تقديم إعتراض لدى جلسة اإلستماع لألدلة للطالب حسب القانون:
O.C.G.A. § 20-2-754.
يمكن ان نستخدم البروتوكول المذكور اعاله في حاالت اخرى وفقا" لوضع الطالب وبما تراه إدارة العالقات الطالبية مناسبا".
وإن جميع القرارات سوف تتخذ بناءا"على اساس كل حالة على حدة .كما وان عوامل مختلفة قد تؤثر على إتخاذ القرارات على جميع
المستويات مثل,السن ,مدة السجن,طبيعة التهم ,قائمة اإلنضباط المتوفرة,مخاوف تتعلق بالسالمة وبتعطيل العملية التعليمية وماإلى ذلك...
وهذا البروتوكول ال يطبق على الطالب ذوي اإلعاقة ويحول الطالب ذوي اإلعاقة الى لجنة التعليم الخاص مباشرة".
• إعتداء ادى الى إصابة خطيرة
• إعتداء بالسالح
• الموت غير الطبيعي ( إنتحار)
• إختطاف
• اإلغتصاب
• السرقة بسالح خطير( سطو مسلح )
• السرقة بدون سالح
• اإلعتداء الجنسي( ال تشمل اإلغتصاب )
• جريمة جنسية
• إستخدام حريات غير الئقة مع قاصر
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يضاف الى ذلك الجريمة التي تنضوي على إتهامات بتصنيع,تهريب او بيع كميات كبيرة من مواد تخضع للمراقبة.
على كل مدراء المدارس إتباع قانون السلوك للطالب -والحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية ما دامت المخالفة ضمن حدود المدرسة
كما هو مذكور في الصفحة .35وتتبع اإلجراءات التأديبة العادية في هذه الحاالت.

ال ينطبق هذا البروتوكول على الطالب ذوي اإلعاقة .يحال الطالب ذوي اإلعاقة الى إدارة التعليم اإلستثنائي او مسؤول قسم  504للطالب الذين
تحت برنامج . 504

التفتيش
للحفاظ على النظام واالنضباط في المدارس وحماية سالمة ورفاه الطالب والعاملين في المدرسة فإن السلطات المدرسية لها الحق في التقصي عن الطالب
والتفتيش في خزانته او مقعده الدراسي او في سيارته في ظل الظروف المبينة ادناه كما وان لها الحق في التحفظ على اي شيء غير شرعي او غير
مصرح به او مواد مهربة تضبط في حوزته اثناء التفتيش
وان مصطلح (غير مصرح به ) كما استخدمت في مدونة قواعد السلوك للطالب تعني اي مادة خطيرة على صحة وسالمة الطالب 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".
إذا رفض الطالب هذا التفتيش وبالتالي رفض تسليم المواد الممنوعة فإن إجراءات تأ ديبية ستتخذ بحقه.
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
إن االمتعة الشخصية للطالب مثل (حقيبة اليد ,حقيبة الكتب ...,إلخ )يمكن ان تفتش إذا كان لدى مفتش المدرسة سبب مقنع لوجود اشياء خطرة
بحوزة الطالب مخالفة للقانون او السلوك او قوانين المدرسة المحلية.
وإذا تم تفتيش الطالب بشكل شخصي فإن ذلك يتم من قبل مسوؤل من المدرسة من نفس الجنس اي ( ذكر -ذكر ) ( انثى – انثى ) وبوجود شخص
بالغ كشاهد إذا كان ذلك ممكنا"في حال ضبط بحوزة الطالب  /الطالبة اشياء تعتبر خطرة بشكل مباشر عليهم وعلى االخرين يعزل الطالب فورا"
وتبلغ الشرطة بالحادث وتتخذ االجراءات التاءديبية الالزمة.
وفي الظروف المالئمة قد يستخدم للتفتيش االجهزة االلكترونية مثل اجهزة الكشف عن المعادن او العبور خالل اجهزة الكشف عن 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 للطالب
إعالمهم بشكل خطي بان الخزائن قد تخضع للتفتيش في اي وقت من قبل مسؤولي المدرسة ويتعين على كل مدرسة ان تحتفظ بنسخة ثانية عن
مفاتيح ا لخزائن او عن الرقم المركب لفتح االقفال وتجنب اي عمل من شأنه ان يجعل الطالب يعتقد ان الخزائن تحت سيطرته الحصرية.
و يمكن إجراء عمليات تفتيش دورية في الخزانات و المقاعد و الطاوالت من قبل مسؤولي المدرسة الي سبب دون سابق إنذار .ودون موافقة الطالب
وبدون مذكرة تفتيش .و يحق للمدرسة إستخدام نظام ك  ٩للتاءكد من الخزائن و الطاوالت و المقاعد الدراسية و كل االشياء و االدوات التي تجلب
الى المدرسة و توضع في الخزائن او المقاعد هي عرضة للتفتيش الدوري.
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التفتيس في السيارات
يسمح للطالب الوقوف بسيارتهم في موقف سيارات المدرسة كنوع من التميز و ليس كحق من الحقوق.
و تحتفظ المدرسة بحرية القيام بدوريات روتينية لمواقف السيارات و التفتيش الخارجي لها مادامت على ممتلكاتها .و قانون الوالية ال يسمح للطالب بحيازة
سالح في سيارته إذا كانت في الحرم المدرسي وذلك إعتبارا"من . ٢٠١٤-۷- ١
و قد تتعرض سيارات الطالب للتفتيش الداخلي إذا كان 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.
و مذكرة بحق التفتيش ستعطى لكل من يوقف مركبته في المدرسة و عدم معرفته المسبقة بالمذكرة لن يمنع المسؤولين من إتخاذ االجراءات الالزمة عند
الحاجة.

الغاية من التفتيش
 .اذا أظهر التفتيش انه هناك انتهاك للقانون الفيدرالي او قانون الوالية قد يتم إبالغ السلطات لتنفيذ القانون وإلتخاذ اإلجراءات المناسبة.
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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
الباص او في اي مكان ذات نشاط مدرسي .
قد يطرد الطالب من المدرسة لجلبه سالح الى المدرسة وكذلك قانون والية جورجيا يقضي بأن يعتقل كل طالب تحت سن  ١٧ويوضع
في مركز االحداث او السجن لجلبه السالح الى المدرسة اوالباص او اي نشاطات مدرسية.
إن كل المدارس عبر القارة وفق القانون الفيدرالي تفرض قانون إنضباط للطالب والذي يحكم بالطرد لمدة سنة كاملة لجلب اي نوع من
االسلحة الى المدرسة او لحيازته على السالح على ارض المدرسة (بما في ذلك باص المدرسة ).
وبالتالي فإن منطقة ديكالب لديها قانون يفرض ما ال يقل عن سنة كاملة طرد للطالب من مدارس ديكالب لحيازته على السالح.

ما هي االسلحة االخرى التي تؤدي الى الطرد ؟
إن حيازة اي نوع من انواع السكاكين او الشفرات (بما في ذلك قاطع الصناديق ),سالسل ,انابيب ,بنادق,مسدس بيليت وغيرها من انواع
الذخيرة ,يعتبر إنتهاكا" لقانون السلوك – الحقوق والمسؤوليات وقد يؤدي الى الطرد النهائي( .ولإلطالع على الالئحة الكاملة لالسلحة
يرجى مراجعة ص ( .) 25

ماذا يمكن ان تفعل ؟
كن فخورا" بمدرستك وبنفسك وأظهر كل اإلحترام لنفسك واصدقائك وذلك بجعل مدرستك واصدقائك آمنين .
 الي سبب من االسباب ال تجلب السالح الى المدرسة او تأخذ سالح من اي طالب او تسمح الي طالب ان يضع سالح فيمقعدك او خزانتك او سيارتك او اي مكان يمت لك بصلة .
 إنصح أصدقائك بعدم جلب السالح الى المدرسة للتظاهر اوللدفاع عن النفس او الي سبب أخر . -إذا سمعت او رأيت سالح في المدرسة او على متن الباص أخبر المدرس او اإلدارة فورا" (وأطلب ان ال يذكر إسمك ).

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 الطالب المسؤولية  .إن الطالب عبر القارة قالوا ( كفى -كفى ) هؤالء الطالب إهتموا بشكل فعال بجعل مدارسهم آمنة
وخالية من السالح  ,هؤالء الطالب أعلنوا أنه يجب اإلبالغ عن كل طالب يجلب السالح الى المدرسة .
وبال شك عندما ينتشر الكالم عن أنه سيبلغ عن كل سالح يجلب الى المدرسة عندها يصبح الطالب أقل رغبة بجلبه الى المدرسة.
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هل حقا" تريد ان تفقد إجازة السوق خاصتك ؟
هذا فعال" ما سيحدث !! ستجرد من إجازة السوق او قد تحرم من حيازتها نهائيا" إذا حاولت جلب سالح الى المدرسة  .إنه القانون في
جورجيا وفقا" للمادة ( مسؤولية القاصرين والبالغين للقيادة ).هذا القانون يفرض على المدارس اإلبالغ عن كل طالب يجلب سالح الى
المدرسة ليس فقط لمركز الشرطة وإنما ايضا"الى قسم القيادة والخدمات وذلك لكي يحرم الطالب من حيازة إجازة السوق.

رسالة خاصة لطالب  ١۷عاما" او أكبر
إذا كان عمرك  ١٧عاما" وقبض عليك تحمل سالح في المدرسة او على متن الباص او في سيارتك عندها تدان بإرتكاب جناية ,واإلدانة
بجناية كهذه قد تعطل عملية القبول في الجامعة والمدارس التقنية واإلنضمام للقوات المسلحة وكذلك قد يحرمك من الحصول على وظيفة
والتصويت او اإلنتخاب .

مدونة قواعد السلوك للطالب -حقوق الطالب والمشؤوليات وعناصر بناء الشخصية
إن مدونة قواعد السلوك للطالب -حقوق الطالب والمسؤوليات-وبناء الشخصية تشرح بوضوح لكل الطالب ضرورة إبقاء السالح خارج
المدرسة وكذلك تتضمن معلومات هامة ونصائح للطالب عن السالح واالدوات األخرى ذات الخطورة .

إنه من المهم ان نتذكر
عندما ينتهك قانون السالح في جورجيا فذلك يؤدي الى

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
ما الذي يقوم به نظام المدارس لمنع وصول السالح الى المدرسة ؟
تستخدم لذلك إستراتيجيات متعددة مثل:
.
.
.
.
.
.
.

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
إعالم االهل ان معظم االسلحة تأتي الى المدرسة من المنزل
إجراء عمليات تفتيش عشوائية بين الحين واألخر للبحث عن أسلحة او مخدرات
الحد من  /او منع إستخدام حقائب الكتب المدرسية
طرد الطالب الذين جلبوا سالح الى المدرسة او على الباص
تركيب المزيد من كاميرات المراقبة وإستخدام أجهزة الكشف عن المعادن بشكل اكبر
المسؤولية هي ان تعرف ما هو مطلوب منك
المسؤولية هي أن تثق بنفسك واألخرين
المسؤولية هي إتخاذ القرارات الممكنة
المسؤولية هي إتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح
المسؤولية هي مقياس الوعي
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حقوق الطالب ومسؤولياته
المسؤوليات
ٲ -مسؤوليات األهل /أولياء األمور
خالل توزيع مدونة قواعد السلوك للطالب –الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية يبلغ األهل باألمور التالية:

• 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.
• اإلستجابة بسرعة لنداء المدرسة.
• حضور اإلجتماعات الضرورية
• التعاون مع الفريق العامل في المدرسة لوضع إستراتيجية لصالح الطالب.

ب -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.
• عدم إستخدام القوة البدنية,الشتم,التحرش,اإلبتزاز,السرقة,التخريب او اي تصرف غير مشروع.
• 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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منح الطالب المعلومات الخاصة به
إعالن عن الحقوق التعليمية والخصوصية للعائلة ()FERPA

إن حقوق التعليم للعائلة تؤمن لالهل /اولياء االمور وللطالب إذا كان  ١۸عاما"وما فوق حقوق معينة مع إحترام كل ما
يخص التاريخ التعليمي للطالب وهذه الحقوق هي:
 )١حق اإلطالع ومراجعة سجل الطالب التعليمي في غضون  ٤٥يوما" من تسلم المدرسة للطلب.
على االهل التقدم بطلب خطي الى مدير المدرسة وتحديد الملف الذي يرغبون في مراجعته ,والمدير بدوره يحدد
موعد ويعلم االهل او الطالب بالمكان والزمان الذي يمكن يراجع فيه الملف.
 )٢حق تقديم طلب تعديل في سجالت الطالب إذا إعتقد االهل ان هناك معلومات خاطئة او إنتهاك لخصوصية معلومات
الطالب(.)APREF
وذلك عن طريق تقديم طلب الى مدير المدرسة مع الشرح الواضح عن اي جزء من الملف يوجب التغيير ولماذا .وإذا
رفضت المدرسة طلب التعديل سيبلغ األهل من قبل المدرسة بهذا القرار.
كما ويحق لالهل اإلعتراض على هذا القرار واي معلومات إضافية تتعلق بهذا اإلعتراض سوف يبلغ عنها االهل عندما
ينتهي البث فيها.
 )٣حق الموافقة للكشف عن معلومات واردة في السجل التعليمي للطالب ( )APREFولكن بالقدر الذي يسمح به القانون
فقط .
يسمح بالكشف عن معلومات في حالة واحدة إذا كان الكشف عن هذه المعلومات يخدم المصلحة التعليمية المشروعة او
لمسؤول في المدرسة يحتاج الى مراجعة السجل التعليمي من أجل الوفاء بمسؤوليته المهنية وبناءا"على طلب المدرسة
يمكن اإلفصاح عن السجل التعليمي بدون موافقة المدرسة االخرى التي ينوي الطالب اإللتحاق بها ,او بقرار محكمة.
 )٤الحق في تقديم شكوى مع وزارة التربية والتعليم بشأن إخفاق المنطقة التعليمية بتطبيق(  )APREFوترسل الشكوى
الى العنوان التالي:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-8520
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الكشف عن السجالت الخاصة بالطالب
إن (  ) APREFتطلب من المنطقة التعليمية وبإستثناء معين وبموافقة خطية من األهل/اولياء األمو او الطالب البالغ (اي الطالب فوق
سن  ١٨من العمر) بالكشف عن معلومات من سجالت التعليم للطالب .ومع ذلك,فإن المنطقة التعليمية قد تكشف بشكل مناسب عن بعض
المعلومات من دون موافقة خطية إال إذا طلب األهل/اولياء األمور او الطالب البالغ عكس ذلك وفقا" لإلجراءات المحددة.ان الغرض
األساسي من هذه المعلومات هو تجميع هذا النوع من المعلومات في سجالت التعليم 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
• لوائح بأسما األنشطة الرياضية,مثل المصارعة,او التي تبين مقاييس الطول والعرض ألعضاء الفريق.
تعتبرالمعلومات المفرج عنها معلومات غير شخصية وغير ضارة,ويمكن الكشف عنها لمنظمات خارجية بدون الموافقة الخطية من
األهل/اولياء األمور او الطالب البالغ.وهذه المنظمات على سبيل المثال ال الحصر:شركات تقوم بتصنيع إطارات للزجاج او لنشر الكتاب
السنوي.وباإلضافة لذلك القانون الفيدرالي يطلب من المنطقة التعليمية تزويده بالمعلومات للتجنيد العسكري وفقا"للطلب مثل -األسم,العنوان
رقم الهاتف -إال إذا كان األهل/اولياء األمور او الطالب البالغ ال يسمحوا بذلك إال بموافقة خطية مسبقة منهم.
وعلى األهل/اولياء األمور او الطالب البالغ إبالغ المدرسة بعدم السماح باإلفراج عن المعلومات وذلك بتقديم طلب خطي كل سنة الى اإلدارة
المدرسية.إن المنطقة التعليمية قد حددت المعلومات التالية كدليل لمعلومات الطالب:إسم الطالب,العنوان,رقم الهاتف,مكان وتاريخ الوالدة,بريد
إلكتروني ,أيام الحضور الى المدرسة,المرحلة التعليمية,اإلختصاص,الصور الشخصية,التسجيل الصوتي,تسجيالت فيديو,اإلنتماء الى
مؤسسات مسموح بها او نشاط رياضي,وزن وطول أعضاء الفريق الرياضي,الشهادات ومراتب الشرف,المكافأت,المؤسسات التعليمية التي
كان فيها.مثل هذه المعلومات يجب ان ترسل الى مدير المدرسة.
أيام الحضور الى المدرسة,المرحلة التعليمية,اإلختصاص,الصور الشخصية,اإلنتماء الى مؤسسات مسموح بها او نشاط رياضي,وزن وطول
أعضاء الفريق الرياضي,الشهادات ومراتب الشرف,المكافأت,المؤسسات التعليمية التي كان فيها.مثل هذه المعلومات يجب ان ترسل الى مدير
المدرسة.

حماية حقوق التعديل للطالب ( )PPRA
على المسؤولين في المدارس إبالغ االهالي /اولياء االمور عند بداية كل عام دراسي بحقوقهم وهي :
– ١الموافقة على اإلشتراك باإلحصائيات الممولة جزئيا" او كليا" من قبل وزارة التربية والتعليم االميركية او – ۲اإلنسحاب من
اي إحصائيات تتضمن اسئلة عن مواضيع محمية من القانون هذه االسئلة عن  ) ١اإلنتماءات السياسية والمعتقدات لالهل والطالب :
 ) ۲مشاكل نفسية وعقلية ضمن محيط العائلة  ) ٣ :السلوك الجنسي  ) ٤ :التدين ,اإلنعزال اإلجتماعي  ) ٥ :تقييم الفراد االسرة
واالصدقاء ) ٦ :ذكر عالقات متميزة مع اناس ذو مكانة إجتماعية مثل :االطباء والمحامين ...الخ ) ٧ :المعتقدات الدينية لالهل
والطالب  ) ٨ :السؤال عن الدخل ( ما عدا ما يتطلبه القانون ) لتحديد اهلية المشاركة في برنامج المساعدات المالية .
االهالي  /اولياء االمور الذين ال يرغبون اإلشتراك في هذه اإلحصائيات عليهم التقدم بطلب الى المدرسة عند بداية كل عام دراسي
إلعالم المدرسة بذلك.
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إجراءات الشكاوى للطالب
الشكاوى من التمييز العنصري والتحرش
وفقا"للقانون الفيدرالي وقانون الوالية يحق للطالب التقدم بشكوى لمعالجة مشكلة التمييز على اساس اللون ,العرق ,او االصل القومي او
الجنس وكذلك العجز والتحرش والبلطجة .وفي كال اإلجرائين الرسمي وغير الرسمي بإمكانه إدراج اي شكوى لمعالجة اي من المشاكل
المذكورة أعاله .على الطالب اإلبالغ عن اي سلوك تمييز الى مدير المدرسة او الباحث اإلجتماعي وبإمكان الطالب التقدم بطلبه مباشرة الى
المسؤول المختص على العنوان التالي:
 678-676-0181.او اإلتصال 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083
وعلى المسؤول مساعدة الطالب وإضفاء الطابع الرسمي على الشكوى مع تضمين كل الوقائع والشهود واي معلومات أخرى توصف الحالة.
,هذه الشكوى يجب ان تقدم خالل  ٣٠يوم من تاريخ حدوثها وسوف تتبع كل اإلجراءات المكلفة من قبل اي جهة في والية جورجيا او
الواليات المتحدة ووفقا"للقانون
O.C.G.A. § 20-2-751.5,
يحضرعلى الطالب تقدي م اي معلومات كاذبة او تقارير مزورة او التقدم بشكوى كاذبة عن سوء سلوك صادر عن مدرس او مدير او اي
موظف في المدرسة او خارج المدرسة .الرجاء مراجعة الصفحة  87لإلطالع على جدول التسلط/التحرش/المعاكسات,والصفخة  88لإلبالغ
ألية اإلبالغ عن التسلط/التحرش/المعاكسات.

اإلبالغ عن اعمال اإلعتداء الجنسي او سوء السلوك الجنسي
 O.C.G.A. § 20-2-751.7.وفق هذه المادة:
إن لجنة المعايير المهنية وضعت خطة متابعة على الطالب إتباعها لإلبالغ عن حاالت السلوك الغير الئق من قبل المدرس او المدير او
غيرهم من موظفي المدرسة تجاه الطالب والتي التحد من حرية الطالب في إبالغ السلطات المختصة .
ويلزم النظام المدرسي المحلي تنفيذ ومتابعة اإلجراءات المفروضة والعمل بها.
وفيما يلي شرح لعملية تقديم التقارير:
ٲ) كل طالب او (صديق للطالب واولياء االمور) كان ضحية إلعتداء جنسي او سوء سلوك جنسي من قبل المدرس  ,او المدير ,او اي
موظف يعمل في النظام المدرسي على الطالب فورا" تقديم تقرير شفهي عن الحادث الي مدرس أخر او للمرشد اإلجتماعي او لإلدارة
في المدرسة .
ٻ) اي مدرس , ,او موظف إداري يصله تقرير بإعتداء جنسي او تحرش تعرض له الطالب من قبل مدرس او اي موظف من المدرسة
عليه فورا" تقديم تقرير شفهي بالحادث للباحث اإلجتماعي وكتابة تقرير خطي خالل  ۲٤ساعة من تاريخ وقوع الحادث.
إذا كان المدير هو الشخص المتهم بإرتكاب اإلعتداء الجنسي او التحرش فإن التقرير الشفهي والكتابي يقدم الى مدير التربية او نائبه.
ت) اي مدير مدرسة او نائبه عندما يتلقى شكوى عن تحرش او إعتداء جنسي ووفقا" للقانون عليه ان يقدم تقرير شفهي فورا" وبحيث ال
يتأخر عن  ۲٤ساعة من لحظة وقوع الحادث.
يجب ان يقدم التقرير هاتفيا"او بالفاكس ويتبع بتقرير خطي إذا لزم االمر(.ويفضل ان يرسل التقرير بشكل رسالةخطية ) ويرسل
الى جمعية رعاية الطفولة التي تقدم خدمات حماية بواسطة إدارةالموارد البشرية ,وبغياب هذه الوكاالت يقدم التقرير الى الشرطة او
محامي المقاطعة التعليمية.
إذا كان التقرير عن اإلعتداء او التحرش الجنسي يتهم المدرس او مسؤول او اي موظف أخر في المدرسة عندها يباشر التحقيق
فورا"ولحماية نزاهة التحقيق وعدم تكرار مقابالت متتابعة مع التلميذ على الشخص المسؤول أخذ محضر مكتوب بشكل خطي من
التلميذ مباشرة,وإذا أثبت التحقيق صحة التقرير يجب على مدير المدرسة او نائبه إعالم مدير التربية ولجنة المعايير المهنية وشعبة
االخالق .
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التظلم إلجراءات عدم المساواة بين الجنسين في االلعاب الرياضية
إن نظام المدارس في مقاطعة ديكالب يحظر التمييز في البرامج الرياضية في المراحل اإلبتدائية والثانوية وفقا"لقانون المساواة بين
الجنسين في الرياضة في جورجيا  .لذلك يتم توفير إجراءات التظلم التالية للسماح بقرار سريع وعادل لشكاوى الطالب الخطية بما في
ذلك تلك التي تقدم من قبل االهالي.

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
• "الطالب "هو شخص مسجل في مدارس او برامج تعليمية في منطقة ديكالب

اإلجراءات
• خالل  ١٠ايام او يزيد من معرفة المتظلم ونشر التظلم بشكل خطي الى مدير التربية الذي يعلن تاريخ إستالمه للتظلم
• يحتوي التظام على ما يلي  ) ١ :إسم الطالب والجهة المتضررة  ) ۲.شرح الحالة التي أدت الى التظلم  ) ٣ .معرفة االحكام المحددة
في القانون  ) ٤.تضمين الشكوى اإلغاثة المطلوبة .
مدير التعليم يجب ان يطلب التحري عن التظلم وخالل  ٣٠يوم من إعالن التظلم يجب ان يرد مدير التربية بشكل خطي على هذ التظلم
وإصدار القرار.
• يحق ل لمتظلم اإلعتراض على قرار مدير التربية لدى هيئة التعليم في ديكالب .ويجب ان يكون اإلعتراض خطي يقدم الى هيئة التعليم
خالل  ٣٥يوما"من تاريخ الرد لمدير التربية.
وهيئة التعليم ستراجع كل المعلومات المتعلقة بالتظلم وتعيد النظر بالقرارفي فترة ال تتجاوز  ٤٥يوما"بعد تسلم ضبط التظلم .
من حق المتظلم اإلعتراض على اي قرارصادر من هيئة التعليم في ديكالب الى هيئة التعليم في جورجيا وكل طالب او ولي امر يشعر
بغبن تجاه تطبيق قانون المساواة في االلعاب الرياضية
O.C.G.A. § 20-2-315
عليه تقديم شكوى وذلك عن طريق تقديم طلب وإرساله الى مساعد مدير التربية للخدمات على العنوان التالي :
1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083.
ويمكن الحصول على الطلب من مكتب مدير العاب القوى في العنوان التالي:
5829 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083.
او من الصفحة االلكترونية

www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads.
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إستخدام اإلنترنت وأجهزة التكنولوجيا
إن المنطقة التعليمية في ديكالب تؤمن خدمة التكنولوجيا وشبكة اإلنترنت وشبكات اإلتصال لدعم العملية التربوية وتعزيز المناهج الدراسية
وتسهيل فرص التعليم للطالب والموظفين تحت رعاية قانون حماية الطفل من اإلنترنت(  )APICلعام .٢٠٠٠جميع القوانين والتعليمات
التوجيهية والسياسات والقواعد تنطبق على خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية للمنطقة ,على سبيل المثال ال الحصر:
• محطات عمل الكومبيوتر والكومبيوتر المحمول
• الهواتف الذكية,األقراص,والقارئ اإللكتروني,وغيرها من األجهزة النقالة.
• خدمات اإلنترنت.
• خدمات الهاتف
• خدمات الهاتف الخليوي.
.
إن النظا م 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 او بغير قصد وليس بإمكان النظام
المدرسي التحكم بذلك او منعه  .لذلك إنها مسؤولية المستخدم تجنب إستخدام هذه المواد.
إن إستخدام اإلنترنت يجب ان يكون لدعم البحوث التربوية التي تتفق مع أهداف النظام المدرسي.
يجب على مستخدمي اإلنترنت التقيد بجميع القواعد واإلجراءات المحددة من قبل الجهة المستخدمة.
يحظر بث او نقل اي مواد تنتهك قانون الواليات المتحدة او قانون الوالية وهذا يشمل  )١حقوق الطبع والنشر للمواد )٢,المواد اإلباحية
,)٣المواد ذات السرية التجارية ,)١إستخدام اإلعالنات التجارية لمؤسسات خيرية لإلعالن عن منتج او )٢للضغط السياسي او للنشاطات
غير المشروعة.
يعت بر إستخدام االنترنت إمتياز للطالب ,فإذا لم يمتثل الطالب للقوانين المتفق عليها إلستخدام اإلنترنت فإنه سيفقد هذا اإلمتياز لفترة زمنية ال
تقل عن إسبوع وقد يتعرض إلجراءات تأديبية باإلضافة الى حرمانه من إمتياز إستخدام اإلنترنت.
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 الناتجة عن التأخير في
التسليم او إضطراب في الخدمة بسبب إهمال المستخدم .الحصول على اي معلومات عن طريق شبكة اإلنترنت هي مسؤولية المستخدم وال
يتحمل النظام المدرسي اي مسؤولية عن دقة ونوعية المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق شبكة اإلنترنت.
إستخدام الشبكة الداخلية لإلنترنت يفرض على الطالب إتباع االمور التالية :
• على الطالب إتباع اللباقة والسلوك المناسب بما يتفق مع سياسة هيئة ديكالب للتربية والتعليم عندما يقوم بإرسال رسائل الكترونية او
نقل بيانات على الشبكة
• على الطالب إظهارسلوك الئق على اإلنترنت بما في ذلك التفاعل مع غيرهم من األفراد على شبكات التواصل اإلجتماعي وغرف
الدردشة
• يستخدم الطالب الشبكة الغراض تعليمية ولكل ما يتعلق بالفصول والمناهج الدراسية واالنشطة فقط .
• على الطالب بذل كل جهد لحماية معلومات المستخدمين
• على الطالب تجنب اي قرصنة او تسلط على الشبكة
• الطالب ال يرسل وال يستلم أي رسائل غير الئقة,صور فاحشة,مواد تشهيرية,معلومات غير صحيحة,عبارات عنصرية,مسيئة
او غير قانونية
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• ال يسمح للطالب بعرض الصور ونشرها
• ال يسمح للطالب أن ينتهك أمن الشبكات من خالل إدخال معلومات غير صحيحة إسم مستخدم آخر او معلوماته السريةاو مشاركةهذه
المعلومات مع األخرين
• الطالب ال يكشف معلومات شخصية مع طالب أخر/قاصر
• الطالب ال يستخدم اإلنترنت ألي غرض يخالف القانون اإلتحادي او الدولة
• الطالب ال ينقل اويحمل معلومات او برامج ينتهك فيها حقوق النشر
• ال يسمح للطالب بقطع الشبكات اإللكترونية او تغيير البيانات والبرامج وضرب الكومبيوتر بالفيروسات
• ال يشارك الطالب بإستخدام الشبكة بدون تصريح او حذف الملفات وإلحاق الضرر بالبيانات التي تنتمي الى مستخدمين اخرين او
تنتهك قانون حقوق النشر

يحذر الطالب بشدة من إرسال رسائل غير مالئمة /او صورعبراإلنترنت او عبر األجهزة اإللكترونية
في اي وقت من األوقات ,وإن فعل فإنه يعرض نفسه لتهمة جنائية خطيرة وعليه تحمل عواقبها.

67

المعلومات المتممة للسالمة واإلنضباط
البلطجة,التحرش,المعاكسات
*إن مدارس منطقة ديكالب وضعت في الخدمة خط ساخن( )1888- 475- 0482لإلبالغ عن األسلحة,اعمال,
العنف,البلطجة,التحرش والمخدرات.

سياسة مجلس اإلدارة  :البلطجة  /التحرش  /المعاكسات

الرمز هوJCDAG:

ال يستطيع الطالب إكمال التحصيل األكاديمي المطلوب إذا كان يعيش في جو من الذعر والخوف والترهيب .جميع المدارس في
منطقة ديكالب تلتزم بتوفير بيئة آمنة ,صحية ,سليمة وإيجابية للتعلم لجميع طالبها وتعزيز اإلحترام المتبادل والتسامح والقبول
لآلخر بين الطالب والموظفين وجميع العاملين في المدرسة.
تحضر البلطجة ,التسلط والمعاكسات ألي طالب وبأي وسيلة كانت ,إن كان ذلك في المدرسة او خارج المدرسة او خالل
النشاطات المدرسية او على متن الباص من وإلى المدرسة او إذا شكلت البلطجة خلل في البيئة المدرسية وذلك من خالل إساءة
إستخدام األجهزة اإللكترونية والبرامج التكنولوجية المستخدمة في المدرسة .
وعمال" بقانون الوالية,تطبق هذه السياسة ايضا" على التسلط عبر االنترنت التي قد تحدث عبر شبكة اإلتصاالت اواألجهزة
األلكترونية التابعة للمدرسة وذلك إذا كان
 .١إذا كان التسلط على طالب او موظفي المدرسة بشكل مباشر
 .٢إذا كان الفعل متعمد إليذاء او إحداث ضرر بسالمة المتواجدين في المدرسة من طالب وموظفين او يعطل المنظومة
التعليمية بشكل جوهري.
 . ٣خلق حالة من الرعب والخوف على الطالب والموظفين في المدرسة أفرادا" وممتلكات,او النجاح في بث حالة من الرعب
والخوف في النفوس.
وتطبق هذه السياسة على اإلتصاالت اإللكترونية وتشمل نقل اإلشارات ,البيانات من اي نوع تنقل جزئيا" او كليا"عبر
اإلتصاالت السلكية والالسلكية,كتابات,صور,أصوات وصور إلكترونية او عبر نظام الصور البصرية.
سيحصل جميع الطالب والموظفين واألهل على نسخة موجزة عن هذه القوانين في بداية العام الدراسي للتأكيد على قواعد
السلوك للطالب-الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية.
.
من المتوقع التدخل المباشر من قبل مسوؤلي األمن في المدرسة في حال المشاهدة المباشرة بأم العين او اإلبالغ عن حالة
بلطجة/تحرش/معاكسة.
يحظر اإلنتقام من الشخص الذي أدلى بتقرير البلطجة/التحرش/المعاكسات او الشخص الذي يشارك في التحقيق ,لذلك يجب إبقاء
التقرير والتحقيق سري بما يتناسب حتى إنتهاء التحقيق.
الموظف الذي اليطبق اإلجراءات الالزمة إلبالغ حالة البلطجة يتعرض إلجراءات تأديبية قد 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 الطبية المناسبة ويجب إعالم األهل فورا".
بعد إثبات التهمة يتخذ بحق الطالب الذي إرتكب جريمة البلطجة/التحرش/المعكاسات اإلجراء التأديبي المناسب للفئة العمرية والتي
تشمل كحد أدنى تقديم المشورة حسب ما تقتضيه الظروف.
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يتم تنفيذ اإلجراءات التفصيلية والمبادئ التوجيهية لمعالجة البلطجة/التحرش/المعاكسة وفقا"للتنظيم اإلداري المرافق.

التنظيم اإلداري  :البلطجة /التحرش/المعاكسات

الرمز (R-GADCJ)1

تحضر البلطجة ,التسلط والمعاكسات ألي طالب وبأي وسيلة كانت ,إن كان ذلك في المدرسة او خارج المدرسة
او خالل النشاطات المدرسية او على متن الباص من وإلى المدرسة او إذا شكلت البلطجة خلل في البيئة
المدرسية وذلك من خالل إساءة إستخدام األجهزة اإللكترونية والبرامج التكنولوجية المستخدمة في المدرسة.

أ -التعاريف
◄ البلطجة – هي فعل عدائي غير مرغوب فيه يمارس بين طالب المدارس وتكراره يدل على خلل
في التوازن النفسي للطالب.تتضمن البلطجة :التهديدات ونشر الشائعات والهجوم على شخص
بدنيا" او لفظيا"وإستثناء أحد ضمن مجموعة بشكل متعمد,وللبلطجة اثار سلبية طويلة األمد على
كال الطرفين,الذي يمارس البلطجة والشخص الذي يمارس عليه البلطجة.
◄ التحرش – يمكن تعريف التحرش على انه سلوك غير مرحب به يستهدف شخص او أشخاص على اساس
العرق,الدين,الجنس,اإلعاقة,النسب,او األصل القومي والتوجه الجنسي.قد يتخذ أشكال عديدة بما في ذلك
إستخدام الفاظ وشتائم ,صور ورسائل مكتوبة ترسل عن طريق الخليوي او اإلنترنت او على شكل تهديد
جسدي ,إهانة او إذالل علني .التحرش ال يحمل نية األذى ولكن يوجه لهدف معين ويعمد على تكراره .
ال ينضوي التحرش تحت اسم الخلل النفسي بعكس البلطجة ولكن عندما يصبح سلوك التحرش شديد ,منتشر
ومستمر يخلق اجواء عدائية تؤدي الى الحد من قدرة الطالب على اإلستفادة من الخدمات والنشاطات
المتاحة في المدرسة.
◄ المعاكسات-البلطجة اإلهانة هي ممارسات او طقوس تستخدم لجلب فرد او افراد الى مجموعة

ﺐ -السلوكيات المحظورة
وإليك بعض السلوكيات المحظورة على سبيل المثال وليس الحصر :
● اإلعتداءات اللفظية او اإلغاضة والشتائم
● التهديدات والترهيب والتهكم بالكالم او اإليماء
● اإلتصال الجسدي المباشر عن طريق الضرب والتدافع
● العنف الجسدي  /الهجمات
● تدمير ممتلكات المدرسة او الخاصة
● أي شكل من أشكال القرصنة اإللكترونية بإستخدام األجهزة اإللكترونية المدرسية او البريد اإللكتروني
المدرسي
● سرقة األموال  /الممتلكات الشخصية بهدف التخويف والترهيب والمضايقة
● المضايقة والترهيب بهدف التمييز العنصري باللون والعرق والدين والنوع والقدرات العقلية والبدنية
والنسب او األصل القومي والحالة الإلجتماعية واإلقتصادية
● ممارسة الذل بشكل عام
● العزلة اإلجتماعية
● اإلبتزاز والتالعب  /التحريض على الكراهية
● الشائعات ونشر األكاذيب
● المطاردة
● القرصنة الكالمية واألفعال والتى تستهدف تهديد الشخص بصور او مراسالت إلكترونية مما يؤدي الى
أزمة نفسية وإكتئاب للضحية
● المضايقات المتكررة والمعادية بإستخدام التقنيات الرقمية او البريدية مثل ( الفيس بوك ,ماي سبيس )...
● أستخدام كاميرات او كاميرات الهواتف إللتقاط صور محرجة للطالب او الموظفين ونشرها للعموم او في
المدرسة
● إرسال رسائل نصية بذيئة والتهديد برسائل فورية
● إستخدام اإلنترنت لبث الشائعات والقيل والقال لطالب آخرين
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سيحصل جميع الطالب والموظفين واألهل على نسخة موجزة عن هذه القوانين في بداية العام الدراسي للتأكيد على قواعد
السلوك للطالب-الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية.

ﺖ -إبالغ حاالت البلطجة/التحرش/المعاكسات
يبلغ عن حاالت البلطجة من قبل الطالب او األهالي او صاحب المصلحة الى المدير او المدرس او الباحث
اإلجتماعي او أحد موظفي المدرسة .وللشخص الذي يبلغ عن الحادثة مطلق الحرية في ذكر إسمه او إسم
مجهول وأن يكون البالغ شفهي او خطي .وكذلك يمكن إبالغ حوادث البلطجة الى قسم الشكاوى في المقاطعة
او الى إدارة السالمة للتربية والتعليم في المدارس الخط الساخن
)SAY-STOP (1-877-729-7867

على الموظف الذي تلقى الشكوى ان يبلغها الى المدير او المسؤول في المدرسة .وكل موظف شهد عملية
بلطجة او علم أن أحد الطالب تعرض لعملية بلطجة عليه إبالغ المدير او المسؤول بشكل كتابي ,والمدير او
المسؤول عليه إتخاذ اإلجراءات المالءمة عبر التحري لحل المشكلة
.
إذا شعر األهل أنه بعد اإلبالغ عن الحادث بأن المدير لم يتخذ اإلجراءات الالزمة بإمكان الطالب او األهل
إبالغ مدير التربية او النائب عنه.
.
وإذا علم أحد الطالب أن زميل له في المدرسة تعرض للبلطجة عليه إبالغ المدرس او الباحث اإلجتماعي او
أي موظف في اإلدارة المدرسية .
يحظر اإلنتقام من الشخص الذي أدلى بتقرير البلطجة او الشخص الذي يشارك في التحقيق ,لذلك يجب إبقاء
التقرير والتحقيق سري بما يتناسب حتى إنتهاء التحقيق.او بما يقره القاتون.
.
الموظف الذي اليطبق اإلجراءات الالزمة إلبالغ حالة البلطجة يتعرض إلجراءات تأديبية قد تصل به الى إنهاء الخدمة

ج-اإلستجابة لحوادث البلطجة:
المتوقع من موظفي المدرسة أن تتدخل على الفور عند اإلبالغ عن حالة بلطجة /تحرش /معاكسات او كانوا
شهود عليها ويجب أن تتبع اإلجراءات التالية:
 -١التحقيق -بناء" على إستالم اي تقرير عن البلطجة  /التحرش /المعاكسات يقوم المدير او المسؤول
بإجراء تحقيق فوري بواسطة الموظفين المناسبين .ويجب أن يبدأ التحقيق فور إنتهاء اليوم الدراسي
.يشمل التحقيق مقابلة الجاني المزعوم والضحية وتحديد الشهود ,المدرس والموظفين وإستعراض الفيديو
في حال توفره .تستدعى شرطة المدرسة والباحث اإلجتماعي لخبرتهم السابقة وذلك على حسب ما
تقتضي الحالة.كما ويجب أن تحافظ المدرسة على سرية نتائج التحقيق,والتقارير واإلجراءات األخرى.
 -٢إعالم -أثناء التحقيق او بعده أي في الوقت المناسب يتم إعالم األهل من الطرفين الجاني والضحية
شرط أن ال تتعدى فترة اإلعالم  ٣ايام  ,وإذا تضمن الحادث إصابات يجب تأمين الرعاية الطبية المناسبة
ويجب إعالم األهل فورا".
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يجب إعالم كال 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 الحضور الى المدرسة لفترة زمنية محددة او نقل
المعتدي الى مدرسة او صفوف دراسية اخرى.وعلى المدرسة ان ال تفصح عن معلومات اخرى ال تتعلق
بموضوع التحرش او المعاكسات ( السجل الدراسي مثال")
 -٣تتخذ إدارة المدرسة اإلجراءات الضرورية لحماية مقدم الشكوى بما في ذلك إتخاذ خطوات مؤقتة قبل
نهاية التحقيق وإصدار النتيجة النهائية للتحقيق.
 -٤اإلجراءات التأديبية  -بعد إثبات التهمة يتخذ بحق الطالب الذي إرتكب جريمة البلطجة اإلجراء التأديبي
المناسب للفئة العمرية والتي تشمل كحد أدنى تقديم المشورة حسب ما تقتضيه الظروف .
إن اإلجراءات التأديبية بعد الحادث األول للبلطجة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :
● 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

 -٥المتابعة والرعاية  -من األهمية بمكان متابعة القضية بالنسبة للمتهم والضحية .ويتوجب على كل مدرسة تأمين الوسائل
للرعاية الالحقة والمتابعة والتذكير بشكل مستمر بأن اإلنتقام محظور وإذا لزم األمر تقديم اإلستشارات اإلجتماعية
والنفسية لكال الطرفين ,المتهم والضحية ,ودراسة مدى تأثير التجربة البلطجة/التحرش/المعاكسات على التقدم األكاديمي
لكل منهم.
إذا ثبت ان الطالب إرتكب عملية البلطجة ثالث مرات في العام الدراسي فإن اإلجراءات التأديبية كحد أدنى هو اإلرسال الى
المدرسة البديلة وذلك من خالل اإلجراءات القانونية المناسبة .يطبق هذا القانون على الطالب من صف السادس
الى الصف الثاني عشر,ومن مهام المدرسة اإلتصال بجميع األطراف وتضيح أن االنتقام ممنوع ويترتب عليه إجراءات
تأديبية مشددة.
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النشاطات المتعلقة بالعصابات
إن النظام المدرسي لمقاطعة ديكالب يعتقد ان المدرسة يجب ان تكون مكان أمن للطالب للتعلم والتقدم والنمو ,لذلك فإن
اإلنحرافات الناجمة عن العصابات والمنظمات االمماثلة تشكل تهديدا"مباشرا"على امن وسالمة الطالب وتعطيل العملية التعليمية
.إن النظام المدرسي في ديكالب يحظر وبشدة جميع االنشطة المتعلقة بالعصابات وغيرها من المنظمات المنخرطة في سلوك غير
قانوني (جانحين عن القانون ) .
ويؤمن نظام المدارس الدعم الكامل للطالب المتضررين من نشاط العصابات وعلى الطالب عدم إستخدام العنف ,القوة ,التهديد
بالعنف ,او اإلكراه لتعطيل العملية التعليمية.
العصابة هي عبارة عن منظمة رسمية او غير رسمية او مجموعة مؤلفة من ثالث أشخاص او أكثر تشارك في أنشطة تهدد أمن
الطالب ,الموظفين ,الزوار ,وغيرهم وتتعارض أهدافها مع نظام المدارس وانشطتها التعليمية .بعض العصابات المتفرقة قد
تتشارك باالسم والشعارات والرموز والوشم والكتابات على الجدران والمالبس وغيرها من الخصائص المميزة .

أما نشاطات العصابات التي يقوم بها مجموعة من الطالب او الطالب الذين يمثلون المجموعة فإن اعمالهم قد تتسبب بتعطيل
خطير للبيئة التعليمية وتهديد لسالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في النظام المدرسي وال تقتصر أعمالهم
على ,بل تشمل :
١ـ عرض شعارات ورموز العصابة على الممتلكات الخاصة او العامة .
٢ـ أرتداء المالبس التي تدل على اإلنتماء الى العصابات مثل ( قمصان ,قبعات ,عصبات رأس ,االحزمة او المجوهرات الخ) ..
٣ـ عرض رمز العصابة على اليد ,الجسد و,او غيرها من الزينة و منتجات تعبر عن اإلنتماء الى العصابة.
٤ـ تشويه ممتلكات المدرسة بالكتابة على الجدران ,االثاث,الحافالت ,المباني والهياكل وما الى ذلك..
٥ـ إن إستخدام االجهزة اإللكترونية ( الكومبيوتر  ,الخليوي  ,كاميرات الفيديو ,كاميرات الهواتف ,ام بي ثري ,الخ )...بغرض
التهديد للقيام بأعمال عنف مدبر ممنوع منعا"باتا".
٦ـ اي عمل إجرامي يشمل العنف ,حيازة و/او إستخدام السالح  ,تجنيد العصابات للتهديد المتعمد والمؤدي الى إشاعة حالة من
الرعب والخوف من االذى البدني لكل من الطالب والموظفين واعضاء الهيئة التدريسية يعتبر إنتهاكا"لهذا الجزء من القانون.
تطبق على الطالب المشارك في اعمال العصابات المخالفة ( ١٢ #إحداث شغب في المدرسة ) كما هو موضح سابقا".وتعقد جلسة
اإلستماع المحلية إذا وجد الطالب مذنبا"ويحال الى لجنة الطالب األستماع لالدلة والتي قد تقرر طرد,إبعاد,او إحالة الى مدارس
بديلة.وباإلضافة لذلك يرسل الطالب الى مكتب اإلستشارة الوقائية اإللزامي ويبلغ االهل والجهات المعنية في اي وقت يشتبه فيه
الطالب بتورطه في نشاط العصابات وتطبق عليه اإلجراءات المطلوبة .
). (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4

إن الطالب الذين يشعرون بالخوف والتهديد وبعدم األمان في المدرسة بسبب نشاط العصابات ,عليهم تقديم شكوى عن هذا
القلق للمدرس او الباحث اإلجتماعي ,المدير  /نائب المدير لمديرية التربية والتعليم في جورجيا عبر اإلتصال على الخط الساخن
()1-877-SAY-STOP
( (1-877-729-7867او

 1-888-475-0482او عبر خط التأهب لمدارس منطقة ديكالب لإلبالغ عن هذه العصابات.
والطالب الذين يرغبون بترك العصابة واإلبتعاد عن نشاطاتها عليهم اإلتصال مع المدير او مع اي موظف يكون موضع ثقة
لديهم في المدرسة لتلقي التوجيه والدعم .وتستطيع المدرسة تزويد الطالب واولياء االمور بالمعلومات الالزمة عن منظمات
المجتمع المحلي التي تساعد الطالب على ترك العصابات.
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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 واالضرار:
 ) ١إعتداء متعمد او معركة (شجار ) بين طالب ومدرس او اي موظف أخر ) ٢.الشجار بين طالب وطالب أخر ) ٣.االضرار
التي تسبب فيها اإلعتداء وعن ما إذا كانت ملكية عامة تابعة للمدرسة او ملكية خاصة تابعة للمدرس وبحسب تقدير مدير
المدرسة لالضرارتحدد العقوبة بالطرد او اإلبعاد.

مواد غير مشروعة  /خطرة  /مشبوهة
على جميع الطالب واإلدارة او اي موظف اإلبالغ فورا"عن اي مادة مشبوهة \خطرة \غير مشروعة او اي مواد مجهولة توجد
في المدرسة .وعلى الطالب عدم اإلقتراب او لمس مثل هذه المواد او إستالم مواد مشابهة من اي طالب أخر.

الخط الساخن لإلبالغ عن العنف /االسلحة /المخدرات
برعاية وزارة التربية والتعليم في جورجيا يؤمن الخط الساخن خدمة  ۷/٢٤لإلبالغ عن العنف واالسلحة والمخدرات وذلك عبر
اإلتصال على الرقم
1-877-SAY-STOP
1-877-729-7867
 1-888-475-0482او عبر خط التأهب لمدارس منطقة ديكالب لإلبالغ عن هذه العصابات.

تسجل المعلومات ويتم التداول فيها مع المدرسة ومع القوى المختصة لتنفيذ القانون ويبدأالتحقيق عند إستالم التقرير.

الهاتف الخليوي  /اجهزة اإلتصال اإللكترونية المستخدمة من قبل الطالب
بإمكان الطالب إمتالك وإستخدام اجهزة اإلتصال اإللكترونية وفقا"للتعليمات واإلجراءات التي يضعها مدير المدرسة أن هذه
اإلجراءات تقتض ي ان ال تستخدم هذه االجهزة أثناء الحصة الدراسية حتى ال تؤثر على العملية التعليمية او تشكل خطرا"على
السالمة العامة .
على جميع الطالب اإلمتثال لقواعد إستخدام االجهزة اإللكترونية ) ١:يجب إقفال الهواتف تماما"  ( FFOوليس على الصامت او
الفايبر) ووضعها بعيدا" عن االنظار ( تبعا" لتوجيهات المدرسة) من بداية الدوام اليومي حتى نهايته)٢.ال يسمح بإرسال الرسائل
النصية )SMS. ٣يسمح للطالب الذين يعانون من حاالت مرضية خطيرة او غيرها من الحاالت الغير عادية بإستخدام االجهزة
اإللكترونية بإذن خاص من قبل مدير المدرسة إذا كانت تخدم صحة الطالب.
على جميع االهالي /اولياء االمور اإلمتناع عن اإلتصال بأوالدهم  /بناتهم او إرسال رسائل نصية عبر الهاتف خالل فترة الدوام
المدرسي .وفي حاالت الطوارئ على االهل اإلتصال عبر الهاتف المدرسي ,وأي إنتهاك لهذه القواعد ستؤدي الى مصادرة الجهاز
وعالوة على ذلك ال يسترجع الجهاز إال من قبل االهل .
مالحظة :وتجدر اإلشارة الى أنه ال يسمح بإلتقاط الصور او الفيديو ألشخاص أخرين في المدرسة دون تصريح من مدير
المدرسة .
ويحذر الطالب بشدة من ان إرسال رسائل غير الئقة و\او صور عبر أجهزة اإلتصال اإللكترونية او عبر اإلنترنت في اي وقت
يؤدي الى عواقب شخصيية  /جنائية خطيرة جدا".
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ضباط شرطة المدرسة
ضباط شرطة المدرسة ( )SROهم أشخاص مؤهلين معتمدين من الشرطة المخصصة للمدارس للحفاظ على األمن وضمان
الوقاية ويكونوا بمثابة قدوة للطالب وهو بمثابة همزة وصل مع سائر موظفي الشرطة ووكاالت المساعدة لتطوير خطة مدرسية
أمنة والعمل على تعزيز فهم أفضل للقضايا القانونية والعملية القضائية ومع ذلك ال يعتبروا كبديل للمسؤول اإلداري اليومي عن
برنامج اإلنضباط .إن الموظفين اإلداريين يعملوا مع شرطة المدرسة ويتم التعاون بين الموظفين اإلداريين وشرطة المدرسة
لإلستفادة من خبراتهم وتجربتهم ولكن ال يمكن تعينهم للحفاظ على اإلنضباط الن ذلك يحد من إمكانياتهم وفعالياتهم .يخضع
موظفي شرطة المدرسة لجميع المتطلبات المهنية للتعيين.
وينص القانون في جورجيا ,أنه يعتقل ويتهم كل طالب لحيازته على السالح او المخدرات او لقيامه بجناية او جريمة نصت عليها
الفقرة  ١٦من قانون الجنايات في جورجيا والتسبب بأضرار جسدية لألخرين وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة وإحداث
شغب كبير في المدارس وتوجيه تهديدات إرهابية.وإذا قبض على الطالب او لم يقبض عليه لقيامه بأعمال الشغب هذه,فإن
مشاورات مشتركة ستعقد بين المدير وشرطة المدرسة .وفي جميع الحاالت التي تتدخل فيها شرطة المدرسة سيتم إعالم االهل في
الوقت المناسب.إذا تواجد على ارض المدرسة قوى اخرى مع الشرطة للبحث والحماية وعلى اهبة اإلستعداد للحاالت الطارئة فإن
مدير المدرسة يخضع لطلبات هذه القوى.ويطلب من اإلدارة المدرسية كتابة تقرير فوري عن الحادث الى شرطة المدرسة او اي
جهة أخرى
نشجع االهل  /اولياء االمور إبالغ اوالدهم  /بناتهم عن العواقب والعقوبات الجنائية التي يتعرض لها القاصر ويحاكم على انه
شخص بالغ في حال إنتهاكه للقانون .للمزيد من المعلومات تجدها على الموقع التالي:
http://www.dekalbda.org/DocumentView.aspx?DID=274&DL=1

رجال األمن في الحرم المدرسي
رجال األمن في المدارس( )PSCهم للحفاظ على أمن المدرسة من خالل رصد األنشطة وأخذ اإلحتياطات الالزمة لحماية
الموظفين والطالب للحفاظ على بيئة مالئمة لعمليةالتعليم للحفاظ على األمن.يتم تعيين ()PSCلجميع المدارس الثانوية وعدد
من المدارس اإلبتدائية.

مسؤولية المراهقين  /البالغين للقيادة )(TAADRA
يرجى مالحظة ان  100BSقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونا" في  ١٦نيسان  ٢٠١٥وقد احدث تغيرات كبيرة في المادة المتعلقة
بمسوؤلية القيادة للمراهقين والبالغين.من هذه التغييرات هي إلغاء الطلب من المدرسة إرسال بيانات تبين غياب الطالب المتكرر
عن المدرسة بدون عذر وبعض مخالفات اإلنضباط.إعتبارا" من  ١تموز  ٢٠١٥سوف تصدق المدرسة على ان كل طالب
مسجل في سجالت المدارس العامة والخاصة مؤهل للحصول على إجازة القيادة او إجازة تعلم القيادة,على ان ال يكون قد طرد
من اي من المدارس العامة اوالخاصة .وإبتداء" من هذا التاريخ  ١تموز  ٢٠١٥تشتخدم المدرسة النموذج الجديد للتسجيل في
المدرسة والنموذج الجديد لألهلية إلستعادة القيادة على شكل إمتيازات.

مشاغبات الطالب المزمنة
إن الطالب المشاغبين بشكل مزمن في الصف يتم التعامل معهم عبر عملية اإلستجابة والتدخل وذلك بإستخدام عملية متدرجة تبدأ
بعملية التدخل وتنتهي الى عملية الرصد المستمر( . ) RTIهذه المتابعة تتراوح من المستوى  ١للمشاغبات االولية الى المستوى ٣
وهو إستمرار المشاغبات .إن التركيز االساسي في هذه العملية هو تنفيذ وتطوير إستراتيجيات تّدخل لمعالجة المشاكل السلوكية.

74

يوضع الطالب المشاغبين بشكل مزمن تحت المراقبة بعد توقيع عقد معهم.وينبغي على الموظفين اإلداريين واألهل والمختصين
وضع خطة جماعية لتصحيح سلوك الطالب .ويجب ان يحول الطالب الى المختصين مثل (الباحث اإلجتماعي ,الشؤون
االجتماعية ,طبيب نفسي  )SST,ألخذ النصيحة و يحول بعدها الى لجنة الطالب لإلستماع لالدلة.

فريق مساعدة الطالب
إن فريق SSTهو فريق مساعد في حل المشاكل للطالب المشاغب في المستوى  ٣او هو فريق يبحث عن إستراتيجية تدخل
ومساعدة للطالب في النواحي االكاديمية او السلوكية ويتم تدخل فريق SSTفي مراحل معينة إذا دعت الحاجة لذلك .
إذا احيل الطالب الى فريق SSTوكان بالمستوى  ٣تطبق عملية التدخل التي تأخذ فترة زمنية محددة  .وإذا لم تنجح إستراتيجية
هذا الفريق وبناءا"على البيانات من التدخالت التي ينفذها مساعد المدير و  /او المدرس كونه جزء من الفريق ومنفذ إضافي
يستخدم عملية معالجة بديلة وتطبق لفترة زمنية محددة ويجتمع فريق  SSTإجتماع متابعة لمراجعة النتائج.
فريق SSTقد يطلب موافقة األهل إلكمال التقييم التربوي النفسي ونقاط الضعف والقوة لديه  .و /او السلوك او اإلجتماعيات او
الوضع النفسي.
إذا إستمر الطالب يعاني من صعوبات بناءا"على ردود أفعال التدخالت فإن إحالته الى التعليم الخاص يبقى حذرا"وإذا تمت مثل
هذه اإلحالة فتطلب موافقة األهل لمراجعة سجالت  SSTو  Rtiباإلضافة الى كل البيانات والتقييمات إلستكمال التقرير ألهلية
الطالب للتعليم الخاص .إن إجتماع يعقد من أجل أخذ القرار إذا كان الطالب مؤهل لخدمات التعليم الخاص.

إجراءات نقل الطالب من صف الى صف أخر
(  (O.C.G.A. § 20-2-738بناء" على القانون يستطيع المدرس نقل الطالب من صف الى صف وذلك بناء" على تقرير مسبق منه
أن تصرفات الطالب تعطل النشاطات المقررة في الصف او ان تصرفات الطالب تشكل تهديدا"مباشرا" لسالمة وأمن الطالب
والمدرس.وفي حال كان قرار المدرس نهائيا" يجب عليه ان يقدم طلب إحالة الى مدير المدرسة او اي مسؤول إداري في نهاية
اليوم الدراسي او في صباح اليوم التالي وعلى اإلدارة إبالغ االهل عن إنتقال إبنهم  /إبنتهم الى الصف االخر خالل فترة أقصاها
يوم واحد عبر رسالة خطية مترافقة مع رسالة المدرس بطلب نقل الطالب وكافة المعلومات عن كيفية اإلتصال اإلدارة المدرسية.
وعندما ينقل المدرس الطالب من الصف على النحو المنصوص عليه ,على المسؤول اإلداري مناقشة الموضوع مع المدرس قبل
نهاية اليوم الدراسي او صباح اليوم التالي كحد أقصى.وتعطي اإلدارة للطالب رسالة شفهية او خطية عن أسباب نقله من الصف.
إذا كان لدى المدرس اي مانع من عودة الطالب الى الصف او ان سلوك الطالب يحول دون عودته الى الصف مثل (إرتكابه
مخالفة تشكل إنتهاكا"كبيرا" لقواعد سلوك الطالب ) فإن المسؤول اإلداري يحدد العواقب التي ستترتب على الطالب في نهاية
اليوم.وأن اي طرد (داخل – خارج ) المدرسة ويزيد عن  ٣ايام يجب ان يقرر من قبل مسؤول لجنة اإلستماع المحلية ,وأن الطرد
الطويل األمد او اإلبعاد يتخذ من قبل لجنة الطالب لإلستماع لألدلة .
إذا كان لدى المدرس اي مانع من عودة الطالب الى الصف واإلدارة المدرسية لم تتخذ اي إجراءات بديلة فعلى المسؤولين
اإلداريين إعالم لجنة المراجعة المحلية في اليوم التالي من إنتقال الطالب من الصف وتتخذ اللجنة قرارها بإعادة الطالب الى
الصف او ال وهذا القرار يجب ان يصدر في غضون ثالثة ايام بعد نقل الطالب من الصف وخالل هذه الفترة يوضع الطالب في
مكان بديل مؤقت .كل مدرس يطلب نقل أكثر من طالبين من صفه خالل السنة الدراسية فإنه يحق للجنة المراجعة المحلية إعادة
طالب واحد فقط الى صفه إذا رأت انه المكان الوحيد واالفضل إلستكمال التطوير المهني وتحسين إدارة الصف وذلك بناءا"على
الوثائق والمالحظات المأخوذة عن الصف .
يتعين على كل مدرسة او مركز ان يشكل لجنة مراجعة واحدة على االقل مؤلفة من ثالثة أعضاءيتم إختيار األعضاء على الشكل
التالي :
 ٢موظفين من المدرسة يختاروا  ٢مدرسين و ١بديل والمدير يختار  ١موظف للعمل في اللجنة (قد يكون هناك أكثر من لجنة
مراجعة واح دة في المدرسة وذلك يعود لتقدير المدير )ولكن كل لجنة يجب ان تتألف من ثالثة أعضاء يتم إختيارهم كما شرح
سابقا".إن إختيار اللجنة يتم كما يلي :
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 )١يسأل المدير متطوعين للترشح  )٢إقتراع سري يتم في إجتماع هيئة التدريس  )٣يتم الفرز بواسطة مدرس  )٤نتائج اإلقتراع
تعلن للهيئة التدريسية
إن مهمة هذه اللجنة هو)١السماح بعودة الطالب الى صفه على أساس أنه المكان البديل واألفضل )٢إحالة الطالب 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 الى الصف عندئذ تعين اإلدارة صف بديل مالئم للطالب او طرد ( داخل – خارج ) المدرسة لمدة ثالثة أيام .إن
المسؤول في لجنة اإلستماع المحلية هو الوحيد الذي بإمكانه تقرير طرد ( داخل – خارج ) المدرسة يتجاوز ثالثة أيام .
يتم إعالم االهل بكل هذه اإلجراءات التأديبية بشكل خطي عن طريق إرسال رسالة مع مذكرة لتأكيد إستالم اإلشعار

الوقاية  /التدخل
إن نظام المدارس في ديكالب قسم الوقاية والتدخل لديها برامج متنوعة مناسبة للطالب منها إستخدام وساطة االقارب ; برنامج
كسب النقاط (مع تأمين التدخل اإلختياري إلنجاح المهمة ) ; كسب نتائج الوقاية  /التدخل ;صفوف التوعية من المخدرات
;صفوف إعداد الشخصية ;صفوف االبوة واالمومة ; أنشطة تأهيل الشباب ;التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من البرامح
واالنشطة المتنوعة .
برنامج كسب النقاط  POINTSيساعد الطالب على حل الصراع وذلك عن طريق تدخل االقارب وإدارة الغضب والتواصل مع
األخرين  .إن الطالب الذين إشتركوا في معارك ( شجارات ) قد يحولوا الى برنامج كسب النقاط التي تقام صفوفه أيام السبت
للطالب ,كما ويطلب من االهل  /اولياء االمور المشاركة في حضور هذه الصفوف من أجل تعزيز الجهود الرامية الى حل
القضايا سلميا"بين ومع الطالب .
برنامج التوعية  PIRGمن المخدرات يحال إليه الطالب المخالفين للقانون للمرة االولى ( حيازة او إستخدام ) اما المخالفين #
 ٥أ (بيع -توزيع ) ومتهمين بجرائم متعددة فهم غير مؤهلين لدخول هذا البرنامج إال إذا أحيلوا من قبل لجنة الطالب لإلستماع
لالدلة او وزارة التعليم .

عمليات التدقيق والسالمة في المدرسة
تلتزم مدارس منطقة ديكالب بتأمين بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.وقد اثبتت الدراسات والبحوث ان اإلشراف على الطالب هو امر
في غاية األهمية للوقاية والحد من السلوك اإلجرامي والعنيف.وإشراف البالغين هو امر ضروري لشعور الطالب باألمان في
المدرسة.ولذلك فإن عمليات التدقيق والسالمة في المدرسة,هو بمثابة مراقبة البالغين للطالب وخاصة في اوقات تبديل الصفوف,
والمساعدة في فهم السلوكيات المالئمة وفقا"لمدونة سلوك الطالب ~ الحقوق والمسؤوليات وبناء الشخصية,تأمين أمن الحرم
المدرسي للمدارس الثانوية وبعض المدارس اإلبتدائية,التأكد من فهم الموظفين لإلجراءات المطلوبة في حال حدوث ازمة في
الحرم المدرسي,إجراء إستفتاء آلراء الطالب بشأن ما إذا كان الطالب يشعر باألمان ام ال.
إن هدف عمليات التدقيق والسالمة في المدرسة هو للطالب والموظفين للتعلم والعمل في جو آمن ومنظم.إن إجراءات عمليات
التدقيق هي على النحو التالي )١ :توفير البيانات المدرسية الى مدير المدرسة إعتمادا" على مراقبة الموظفين للطالب خالل فترة
تبديل الصفوف )٢,جمع المعلومات عن الطالب وعن شعورهم باألمان في المدرسة )٣ ,تقديم معلومات عن وعي الموظفين
لإلجراءات الواجب إتباعها اثناء األزمات )٤,التأكد من سالمة البناء والبيئة.
إن فريق التدقيق المؤلف من ( ٥ -٤اعضاء للفريق) سيقوم بعمليات تدقيق مفاجئة للتأكد من سالمة المدرسة وذلك بشكل دوري
على مدار السنة.ولدى دخول الفريق مبنى المدرسة فإن قائد الفريق يعلم المدير بوجود الفريق في المدرسة.ويزود فريق التدقيق
بخريطة المدرسة وأوقات تبديل الصفوف,مناطق معينة في الحرم المدرسي على الفريق تفتيشها وتجميع المعلومات والوثائق
عنها أثناء عملية التدقيق.وفي العموم تستغرق عملية التدقيق  ٣٥دقيقة إلستكمالها.وتتم عملية التدقيق وفقا" لإلجراءات المقررة
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للمدارس اإلبتدائية والثانوية .وتتم مشاركة النتائج مع مدير التربية,نائب مدير التربية,قريق دعم عمليات التدقيق,رئيس الشؤون
القانونية مدير التربية اإلقليمي,مدير المدرسة ونائب مدير المدرسة.
وللتأكد من إتمام عمليات التدقيق للسالمة بكل أمانة وصدق,فإن دورات تدريبية سيتم وضعها في الخدمة.وسيتم تدريب موظفي
الحرم المدرسي و إختبارها في كيفية فهم وإستخدام عملية التدقيق للسالمة في المدارس.وإضافة لذلك,سيتلقى مدير المدرسة
والمسؤولين والطالب تدريب عن عملية التدقيق للسالمة في المدارس ومن المتوقع ان إستخدام عمليات التدقيق للسالمة قي
المدارس سيخفض من حاالت اإلحالة والطرد.

لباس الطالب
من البديهي ان يوحي جو المدرسة بالتعلم ولذلك فأن مظهر الطالب يؤثر بشكل سلبي او إيجابي على الجو المدرسي .
وعلى الطالب التقيد باللباس المدرسي المفروض الحقا" ,الطالب المخالفين لقانون اللباس المدرسي تطبق عليهم المخالفة ۲٥ #
( إنتهاك قانون اللباس المدرسي ) راجع صفحة .32
• يتوقع من الطالب إتباع جميع القواعد التي تؤمن له السالمة في البرامج الخاصة التي قد تتطلب إرتداء النظارات او المالبس
الواقية للسالاو متطلبات اخرى مماثلة.
• إن المالبس والمجوهرات وزينة الجسم التي تعيق العملية الدراسية او تعرض صحة وسالمة األخرين للخطر ممنوعة
منعا" باتا".
• مالبس بالية او الحلق او الوشم الذي يحمل إشارات ورموز تشجع الطالب على أعمال العنف والعصابات او تشجع على
إستخدام المواد المحظورة مثل الكحول,التبغ ممنوع منعا"باتا".
• المالبس التي تظهر العدوانية  /الكلمات البذيئة او الصور ,الصور او رسومات تتضمن عبارات عنيفة تخريبية او ذات
طابع جنسي اوكلمات تحط من الشأن اإلنساني وتتعرض للدين والعرق او اللون واألصل القومي او اإلعاقة ممنوع
منعا" باتا".
يمنع إرتداء البنطال تحت خط الخصر ,يمنع كشف البطن وعصبات الرأس والبلوزات المكشوفة الصدر او الظهر السراويل
القصيرة (شورت) مالبس شفافة ,نعال ( أم أصبع ) حذاء النوم التنانير والفساتين القصيرة ذات الفتحات الكاشفة منعا" باتا".

مالحظة  :نحث الطالب  /أولياء االمور الى مراجعة كتيب المدرسة المحلي لمعرفة اي شروط إضافية تتعلق
باللباس المدرسي.
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الروح الرياضية
يمكن تعريف الروح الرياضية بكلمة واحدة اإلحترام إحترام أنفسنا ,مدارسنا ,الضيوف الوافدة الى المدرسة كل ذلك يساعد على
بناء صورة إيجابية ليس فقط للمجتمع ,ولكن لجميع المشاركين في االنشطة التنافسية في مدارسنا .

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 ...
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العزلة وضبط النفس
هيئة التعليم في جورجيا أقرت في  ۸تموز  ٢٠١٠قانون  160- 5- 1٠35بشأن إستخدام ضبط النفس في مدارس جورجيا وكما
هو مطلوب إن هيئة التعليم في ديكالب أقرت قانون الهيئة بالمادة ( FGJ )2في  ٧تشرين الثاني  ٢٠١٠بما يتماشى مع متطلبات
قانون الوالية.

قانون الهيئة في ديكالب العزلة وضبط النفس
المادة (JGF)2
إن هيئة التعليم في مقاطعة ديكالب وضعت المعايير اإلدارية السليمة لضبط النفس بالنسبة للطالب المسجلين في المدارس .
 – ١يحظر إستخدام المواد الكيميائية والميكانكية لضبط النفس في مدارس منطقة ديكالب .
 – ٢يحظر إستخدام العزلة كما حددته وزارة التربية والتعليم في مدارس منطقة ديكالب .
ٲ -ال يشمل الحاالت التي يكون فيها الموظفين مدربين على إستخدام التقنيات للتصعيد وضبط النفس
موجودة فعليا"مع الطالب في غرفة مقفلة.
ب -العزلة التتضمن ( الوقت اإلنفرادي )الذي يعرف بأنه التدخل السلوكي الذي تتم فيه عزل
الطالب مؤقتا"من النشاط المدرسي.
ث -العزلة ال تدخل ضمن الطرد داخل المدرسة او إن الطالب طلب إستراحة في مكان منعزل في
الصف او في غرفة مقفلة.
 - ٣يجوز إستخدام الكبح الجسدي إذا كان الطالب في حالة خطر مباشر على نفسه او األخرين وال
يستجيب للتدخالت السلوكية والتي تتضمن توجيهات شفهية او غيرها من التقنيات.
ٲ – ضبط النفس ال يتضمن تأمين إتصال جسدي محدود و /او إعادة توجيه لسالمة الطالب وأمانه .
ب -ال يجوز أن يستخدم ضبط النفس الجسدي :
 Iشكل من أشكال التأديب او العقاب
 ǁعندما ال يكون الطالب بأمان
 ǁIعندما يتم إستخدام مانع التدخل بسبب ظروف الطالب النفسية والطبية
ث -يجب إزالة كل القيود الجسدية بمجرد إنتهاء حالة الخطر عن الطالب واألخرين .
 – ٤قبل أن يقدم اي موظف على إستعمال القيود الجسدية يجب أن يكون قد أتم برنامج التدريب
المعتمد
ٲ -برنامج التدريب المعتمد سوف يؤمن إستراتيجية تدخل سلوكي إيجابي وتقنيات ضبط نفس
ب -تلتزم المدارس والبرامج التدريبية بتأمين وثائق إلكترونية مكتوبة للتدريب والئحة بأسماء
الموظفين المدربين وترسل نسخة من هذه الوثائق الى مديرية التعليم.
ث -إذا إضطر الموظف على فرض القيود الجسدية على الطالب ولم يكمل البرنامج التدريبي عليه
بإستدعاء أحد الطالب للمساعدة في حال عدم توفر األفضل.
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 – ٥إستخدام القيود الجسدية على الطالب يجب أن يتم بإشراف احد الموظفين او اإلداريين .
 – ٦كلما إستخدم القيود الجسدية على الطالب يجب إبالغ األهل خالل فترة ال تتجاوز اليوم
الواحد.
 – ٧هذه السياسة ال تمنع الموظف من إستخدام ( العزل اإلفرادي ) او أي عزل من الصف او
البرنامج إذا لم يكن هناك مانعا".
 – ٨هذه السياسة ال تمنع الموظف من إتخاذ اإلجراءات الالزمة لنزع فتيل معركة او شجار .
 – ٩أخذ القرار ما إذا كان إستخدام الكبح الجسدي ضروري لحماية الطالب واألخرين من
األذى الوشيك وإتخاذ اإلجراءات الضرورية التي تنطوي على األداء التقديري وليس
الواجبات.
 – ١٠في بعض الحاالت عندما يكون الطالب في حالة خطر على نفسه وعلى األخرين فإن
برنامج المدرسة يقرر متى يطلب المساعدة من الشرطة والمساعدة الطبية.
 – ١١يجب على المسؤولين في المدرسة إبالغ األهالي فورا" عن الحالة الطبية الطارئة او إذا ابعد الطالب من المدرسة
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إشعار لحقوق الطالب واألهل/اولياء االمور تحت البند 504
إن البند  504من قانون إعادة التأهيل للعام  ١۹۷٣والذي ينص على عدم التمييز وقد أقره الكونغرس في الواليات المتحدة
األميركية .والغاية من هذا البند هو عدم التمييز بين الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وبين الطالب العاديين وذلك يشمل
التحصيل العلمي وجميع اإلمتيازات األخرى التي يحصل عليها كافة الطالب.
وللمزيد من المعلومات والمساعدة الرجاء اإلتصال بمنسق القسم للبند  504على العنوان التالي
504 Coordinator
5829 Memorial Drive
Stone Mountain, Georgia 30083
Phone: 678-676-1980

الالئحة التنفيذية لبند  504على النحو المبين في  CRF 34الجزء  104تزود الطالب واألهالي بالحقوق التالية:
 – ١من حق ابنك /ابنتك الحصول على التعليم المناسب إلحتياجاته او إحتياجاتها بشكل متوازي مع إحتياجات الطالب
العاديين CRF 34 104.33.
 – ٢من حق بنك /ابنتك الحصول على الخدمات التعليمية المجانية ما عدا النفقات التي تشمل جميع الطالب العاديين
وذويهم او إذا كانت الخدمات المقدمة من جهة ثالثةCRF 34 104.33.
 -٣من حق ابنك /ابنتك المشاركة في بيئة تعليمية (أكاديمية وغيرأكاديمية ) مع الطالب العاديين في معظم المجاالت
المالئمة إلحتياجاته. 104.33CRF 34.
 -٤من حق ابنك /ابنتك إستخدام مرافق األنشطة والخدمات التي تستخدم من قبل الطالب العاديين104.33CRF34.
 -٥من حق ابنك /ابنتك ان يخضع للتقييم وفق البند  504لتحديد األهلية القانونية 104.35CRF34
 -٦من حق األهل عدم الخضوع لقرار المنطقة التعليمية بتقييم إبنك /ابنتكCRF 34 104.35.
 -۷لدى األهل الحق في ضمان ان تكون إجراءات التقييم والتي قد تشمل الخضوع إلختبار تتوافق مع المتطلبات
104.35CRF 34
 -۸من حق األهل التأكد ان اللجنة ستأخذ المعلومات من مصادر مالئمة متنوعة,والتي قد تشمل إختبارات الكفاءة والتحصيل
والدرجات ,توصيات المدرسين والمالحظات,الخلفية اإلجتماعية الثقافية والتقارير الطيبة وتوصيات األهل
104.35CRF 34
 -۹من حق األهل التأكد من أن القرارات وضعت من قبل مجموعة اشخاص على إطالع عن الطالب هو/هي وان تكون بيانات
التقييم واضحة وخيار التنسيب والمتطلبات القانونية للمرافق البيئية في الحدود الدنيا وقابلة للمقارنة 104.35CRF34
 -١٠إذا كان ابنك /ابنتك مؤهال"بموجب البند  504فمن حقه التقييم الدوري (كل سنة) وإعادة التنسيب في حال اي تغيير يطرأ
على حالته/حالتها104.35CRF 34.

81

 -١١من حق األهل أخذ العلم بأي إجراء تأخذه المدرسة بشأن تقييم او تنسيب ابنك/ابنتك CRF 34 104.36
 -١٢من حق األهل اإلطالع على السجالت التعليمية إلبنهم /إبنتهم104.36CRF 34.
 -١٣من حق األهل طلب جلسة محاكمة محايدة فيما يتعلق بتحديد وتقييم الوضع التعليمي إلبنك /ابنتك وحق المشاركة في هذه
الجلسة مع محاميCRF 34 104.36.
 -١٤لدى األهل الحق في الحصول على نسخة من جلسة المحكمة المحايدة من الجهة المدرسية وذلك وفق الطلب.
CRF 34 104.36
 -١٥إذا كنت ال توافق على قرار المحكمة المحايدة لديك الحق في مراجعة القرار بناء"على إجراءات الناحية التعليمية,
ال يعتبر أعضاء الهيئة التعليمية والموظفين األخرين أعضاء في المحكمة المحايدة104.36CRF 34.
 -١٦لديك الحق بتقديم شكوى لدى وزارة التربية والتعليم والحقوق المدنية في أي وقت
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اإلجراءات الكفيلة لتطبيق البند 504
لمحة عامة
يحق للطالب او األهل /أولياء األمور ( المتظلم ) طلب عقد جلسة محاكمة محايدة للجنة التعليمية المقررة لتقييم الوضع التعليمي
للطالب في حال عدم القبول بما تقوم به او في حال لم تقم بما أوكل اليها.طلب جلسة المحاكمة المحايدة يجب ان يكون مكتوبا"
ويقدم الى منسق البند  504في المنطقة التعليمية.إذا فشل المتظلم في تقديم الطلب كتابة هذا ال يلغي إلتزام الناحية التعليمية
بتأمين جلسة محاكمة محايدة بناء"على الطلب الشفهي للمتظلم ,ومنسق البند  504سيساعد المتظلم من إتمام طلب جلسة
المحاكمة كتابة".

طلب المحكمة
طلب المحكمة يجب ان يتضمن:
ٲ -إسم الطالب
ب -عنوان السكن للطالب
ت -إسم المدرسة التي سجل فيها الطالب
ث -موضوع الجلسة
ج -اسباب المراجعة
ح -النتائج التي يجوها المتظلم
خ -المعلومات الكاملة للمتظلم
في غضون  ١٠أيام من إستالم منسق  504طلب المحكمة من المتظلم يحدد المنسق زمن ومكان الجلسة ويعلم المتظلم
بها.إذا كان طلب المحكمة غير مكتمل او يلزمه بعض المعلومات اإلضافية يرسل يعلمه فيها ان هناك معلومات محددة
يجب إتمامها .

الوساطة
تقد م 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.
ويحق للمتظلم إنهاء الوساطة في اي وقت,وإذا انتهت الوساطة بدون إتفاق تستمر المحكمة المحايدة في اإلجراءات حتى النهاية
دون إنقطاع.

إجراءات المحكمة
ٲ -إن منسق البند 504يقوم بمراجعة رسمية للمحكمة التي ستقام خالل  ٤٥يوم من تاريخ إستالم طلب المتظلم ما لم يتفق على
امور اخرى.
ب -يحدد موعد الجلسة من قبل السلطة التقديرية إذا كان الطلب المقدم من المتظلم وجيها" مقنعا",وطلب اإلستمرار في المحكمة
يجب ان يكون مكتوبا",وتوزع النسخ على جميع األطراف.
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ت -سيكون لدى المتظلم فرصة لمراجعة السجالت التعليمية إلبنه /إبنته قبل جلسة اإلستماع.
ث -بإمكان المتظلم ان يمثل بمحامي قانوني على نفقته الخاصة والتحدث وإستجواب الشهود وتقديم المعلومات خالل الجلسة.
ويجب إعالم منسق  504ان المتظلم سيحضر مع محامي خاص بمدة أقصاها  ١٠ايام,وعدم إبالغ المنسق يترتب عليه
إستكمال الجلسة بشكل روتيني.
ج -على المتظلم مسؤولية إثبات اإلشكاليات وفقا"للظروف والقانون,يطلب من المسؤول عن المحكمة الحيادية إثبات وجهة نظره
او قراره مثل (:وضع الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة في بيئة تعليمية طبيعية بطلب من المتظلم إذا اثبت ان الخدمات
المقدمة في المكان اآلخر غير مرضية وغيرمالئمة إلبنه/إبنته.) 104.34R.F.C 34.شخص او اكثر من قبل الناحية
التعليمية سيحضرالجلسة احدهم محامي,لتقديم األدلة وإستجواب الشهود,لإلجابة على شهادة المتظلم واألسئلة المطروحة
للمراجعة.
ح -ال يحق للمسؤول عن مراجعة الجلسة إستدعاء الشهود وال فرض قوانين صارمة على جلسة اإلستماع,ولكن يحق له إصدار
تعليمات معينة قبل الجلسة بما في ذلك,تبادل األطراف الوثائق وأسماء الشهود التي ستحضر الجلسة.
خ -المسؤول عن المراجعة يثمن األدلة بناء"على المعلومات المثبتة والمصداقية.
ر -هذه الجلسات مغلقة وليست للعموم.
ز -تقتصر جلسة اإلستماع على مناقشة ما كتب في الطلب او اإلدعاء الشفهي.
د -يستجوب الشهود من قبل من إستدعاهم,ويسمح للطرف األخر بإستجوابهم أيضا".
ذ -يتم تسجبل شهادة الشهود بالصوت والصورة من قبل الناحية التعليمية,وتحتفظ الناحية التعليمية بجميع المستندات والملفات.
س -إذا تطلب القانون خالف ذلك,يحتفظ المسؤول عن المراجعة كل الملفات والمستندات حتى يأتي المتظلم بإثباتات او ادلة
تدعم قضيته.
ش -إذا لم يستطع المتظلم حضور الجلسة عليه إبالغ المسؤول عن المراجعة واألخير عليه الموافقة ,وفي حال الحدث
الطارئ تلغى ضرورة حضور المتظلم الى الجلسة.

القرار
يصدر مسؤول المراجعة قرارخطي في غضون  ٢٠يوما" من تاريخ إغالق الجلسة,وال يشمل قرار المسؤول اي
تعويضات نقدية او رسوم للمحامي.

المراجعة:
إذا لم يرضى اي من الطرفين بقرار المسؤول عن المراجعة يحق لهم اإلستئناف وطلب مراجعة اخرى بموجب القواعد واللوائح

المتاحة لهم في القانون.
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التعليم الخاص:دليل األهل لفهم الحقوق والمسوؤليات
صمم هذا الدليل لمساعدة األهل علة فهم الحقوق والواجبات تجاه التعليم الخاص.ال يستخدم هذا الدليل كبديل عن النسخة الكاملة
لمدونة حقوق األهل المبينة في دليل التعليم للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة(  )AEDIراجع قانون جورجيا للتعليم.
الضمانات اإلجرائية لحقوق األهل 160-4-7-.09/
لإلطالع على النسخة الكاملة من حقوق وواجبات األهالي للتعليم في والية جورجيا الرجاء الرجوع الى الرابط التالي:
www.gadoe.org
واختر المكاتب واألقسام وثم المنهاج والتعليمات و ثم خدمات التعليم الخاص والدعم.ويمكنك اإلطالع على إيجاد حلول او معلومات عن
كيفية إشراك األهل بالعملية التعليمية وعن الحقوق والواجبات النسخة الكاملة متواجدة بجميع اللغات وايضا" على شكل فيديو.
إجراءات

الملفات :

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 إجراءات محددة
 AEDIوقوانين التعليم الخاص بجورجيا
التقييم يجب ان يتضمن اكثر من إمتحان واحد وهذه اإلختبارات
يجب ان تعطى باللغة التي بتحدث بها الطالب او كما تقرر
المدرسة او األهل ويعطى هذا اإلختبار كل ثالث سنوات
سيكون لالهل دور في إقرار البرنامج والخدمات التي ستقدم إلبنهم
/إبنتهم خالل التقييم
بيئة أقل تقييدا" :

الملفات السرية :

لك الحق في ان يتواجد إبنك/إبنتك في جميع الصفوف والنساطات والبرامج
المقدمة للطالب من غير ذوي اإلحتياجات الخاصة ومن نفس الفئة
العمرية مع ما يتناسب مع إمكانيات إبنك/إبنتك
على مسوؤلين المنطقة التعليمية وضع اإلقتراحات والتعديالت من اجل
تواجد إبنك/إبنتك في كل النشاطات والبرامج بما يتناسب مع إمكانيات
إبنك/إبنتك

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 إجتماعات ()PEI
وإجتماعات اخرى
للبديل /الوصي نفس الحقوق والواجبات تجاه الطالب من ناحية التعليم الخاص وكل
ما يتعلق به .
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لك الحق اإلطالع على الملفات التعليمية البنك /إبنتك
ولك الحق بشرح وترجمة هذه الملفات
ولك الحق بحذف او إضافة ما تريد الى هذه الملفات إذا رغبت بذلك
ولك الحق بإضافة معلومات ,تعليقات ,بيانات ,او اي مواد ذات صلة
بملفات إبنك/إبنتك
ولك الحق في تسلم نسخة عن التعليم الخاص بذوي اإلحتياجات
الخاصة ()PEIاو اي ملفات اخرىعلى نفقتك الخاصة .ولكن
عملية البحث إلخراج هذه الملفات يكون مجاني
يحق لشخص أخر مكلف من قبلك وفق إذن مسبق ان يراجع ملفات
إبنك/إبنتك

إن ملفات إبنك/إبنتك هي ملفات خاصة
بامكانك ان تحصل على ملف إبنك/إبنتك فقط
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.

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
بناء على الطلب على المدرسة تقديم الئحة بأسماء المختصيين للتقييم لتختار
منها واحد لتقييم إبنك/إبنتك
على المدرسة األخذ بعين اإلعتبار التقييم الخاص ونتائجه
تؤخذ نتائج هذا التقببم من قبل قريق  PEIوبناء عليه يحدد ما إذا كان
إبنك/إبنتك من ذوي اإلحتياجات الخاصة او التعليم الخاص.

على المدرسة واألهل حل اي إشكالية في الوقت المخصص لذلك وبذلك بتجنب
الطرفان العواقب 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 في جورجيا للتحري عن اي
مشكلة او تساؤالو عدم موافقة المر متعلق ببرنامج ()AEDIبرنامج التعليم
الخاص في جورجيا .يمكن إرسال اإلعتراض المكتوب عبر الفاكس على #

إحرص على إعطاء الفرصة لعقد إجتماع يتعلق بالتعليم الخاص إلبنك/إبنتك
انت مدعو الى كل إجتماع يعقد لمناقشة او تقييم او إعادة تقييم وتبديل برنامج التعليم
الخاص( )PEIومحتوياته.
انت معني بعقد إجتماع ( )PEIفي اي وقت او مكان مناسب لك ولفريق ()PEI
لك الخق في إعفاء او السماح ألعضاء فريق ( )PEIبحضور اإلجتماع .ال
تستطيع المنطقة التعليمية فعل ذلك بدون إذن مسبق منك .

)404-651-6457(fax

او إرساله بالبريد الى قسم خدمات التعليم الخاصة على العنوان التالي
1870 Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr. Drive SE, Atlanta, GA
30334.

إستمارة موافقة:

إجراءات اإلنضباط والحقوق:
تتبع المدرسة إجراءات معينة عندما يظهر على سلوك الطالب ذو الحاجات
الخاصة ضرورة وحاجة من فريق PEIإليجاد منظومة أخرى /او طرق
لتعليم 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 .
إن الترتيبات يجب أن تؤمن إستمرار تلقي الخدمات التي تؤمن إلبنك/إبنتك الوصول
الى األهداف المرجوة من برنامج PEI
تتخذ اإلجراءات التأديبية عندما بنتهك القانون المتعلق بالمخدرات
,الكحول,األسلحة,او قوانين المدارس األخرى.
هذه الحقوق تحمي إبنك/إبنتك ونظام المدارس

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
األنية للجهات المختصة لالحالة التي تقدم المساعدات او اإلتصال على الرقم
1-800-229-2038

 www.p2pga.org .او الصفحة اإللكترونية
ويمكنك ايضا"اإلتصال بقسم الخدمات التعليم الخاصوالدعم على الرقم

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
لك الحق بعدم الموافقة الخطية /التوقيع
لك الحق في سحب موافقتك من كل برامج التعليم الخاص ولكن يجب ان تكون
بشكل خطي .رفضك التوقيع يعني ان إبنك /إبنتك لن يتلق خدمات التعليم
الخاص .

اإلنتقال الى مدارس خاصة:
إذا قرر األهل نقل إبنهم إبنتهم الى مدرسة خاصة عليهم إبالغ إدارة المدرسة
باألمر في اإلجتماع األخير  PEIوشح كل الهواجس عن البرنامج العام
ال يتحمل النظام التعليمي مسؤولية دفع تكاليف المدارس الخاصة طالما المدارس
العامة تقدم البرنامج بالمجان وبنفس المواصفات وبما يالئم ما يحتاجه الطالب
ذو اإلحتياجات الخاصة PEI

404-656-3963 or 1-800-311-3627

او الصفحة اإللكترونية

إليجاد مصادر مساعدة اخرى www.gadoe.org

هذا الجدول يبين العمليات اإلجرائية المتبعة من قبل األهالي للسالمة العامة.ولمزيد من اإلطالع على حقوق األهالي تحت  IDAEيرجى اإلتصال بشوؤن الطالب
: http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Specialاوالرابط التاليEducationServices/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_English%20r%201-14.pdf.
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المؤهالت المهنية للمدرسين ( ) ESEA
بالتوازي مع متطلبات قانون التعليم اإلبتدائي والثانوي ( )AESEال يترك طفل بدون تعليم)NCLB( /
بإمكان األهل طلب معلومات عن المؤهالت المهنية لمدرس إبنهم/إبنتهم ,ويمكن طلب المعلومات التالية:
 – ١ما إذا كان المدرس يملك مؤهالت المعايير المهنية لوالية جورجيا,مؤهل لتعليم المرحلة الدراسية والمادة
العلمية التي يدرسها.
 – ٢ما إذا كان المدرس يدرس تحت ظرف طارئ او تحت حالة مؤقتة وتحت إشراف هيئة التعليم في
والية جورجيا.
 – ٣ما هي الشهادة التي يحملها المدرس او الدراسات العليا التي حصل عليها.
 – ٤ما إذا كان الطالب يحصل على الخدمات المطلوبة من مساعد المدرس المختص.
إذا كنت ترغب بمعلومات متعلقة بمؤهالت المدرس او مساعد المدرس إلبنك /إبنتك الرجاؤ اإلتصال بمدير
المدرس
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اإلجراءات القانونية لإلنضباط وفق مخطط إنسيابي
زعم الطالب ان هناك إنتهاك لقانون المدرسة

يجتمع الطالب مع المسؤولين اإلداريين لإلجراءات
القانونية اإلدارية للطرد

إذا وجد الطالب غير مخالف للقوانين
المدرسية يعاد الى الصف

إذا وجد الطالب في حالة مخالفة
للقوانين

يتلقى الطالب عقوبة قد تصل الى طرد
لمدة ١٠أيام فقط

يطرد الطالب لمدة ١٠أيام مع إحتمال اإلحالة الى جلسة إستماع

تقرر العقوبة ويبلغ األهل .بإمكان األهل/
أولياء االمور اإلعتراض على القرار للمدير
خالل يوم( )١من صدور القراراو اإلعتراض
لمدير التربية والتعليم خالل يوم ( )١من
صدور قرار المدير

يبلغ األهل ب ١٠أيام طرد وإحالة الى المدير للنظر بالوضع
وإحتمال طرد طويل األمد او نهائي.بإمكان األهل اإلعتراض على
قرار المدير في حال عدم الموافقة خالل يوم ( )١من صدور
القراراو اإلعتراض لدى مدير التربية والتعليم خالل يوم ( )١من
صدور قرارالمدير

يتم إحالة القضية من قبل مدير المدرسة الى جلسة إستماع ويتم إعالم مركز السالمة المدرسية والعالقات
الطالبية خالل يوم ( )١لتقرير اإلحالة وفي حال التبرير تعين جلسة إستماع من قبل الناحية التعليمية

كال

إذا عينت الجلسة هل الطالب من ذوي اإلحتياجات الخاصة ؟او
تحت البند  504؟

نعم

يحول الطالب فورا" الى تحديد الحالة او
المظهر

يرسل المدير رسالة الى األهل /أولياء األمور

كال

هل السلوك هو مظهر من مظاهر
العجز

تقام جلسة إستماع من قبل الناحية التعليمية

نعم
يعطى قرار المحكمة الى األهل شفهيا" الساعة  ٢ظهرا" في اليوم التالي للجلسة
وكتابة" خالل  ١٠أيام .وبإمكان األهل اإلعتراض لدى هيئة التدريس العليا
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تلغى الجلسة من قبل المدير وفريق  PEIو504

٢٠١۸ -٢٠١۷
اإلبالغ عن البلطجة/التحرش/المعاكسات بمخطط إنسيابي

األهل,اولياء األمور,الطالب او مواطن لديه قلق من
بلطجة/تحرش عليه ان يقدم بالغ

يقدم البالغ الى اإلدارة,الموظفين او العاملين في
المدرسة

وبالتالي يتم إعالم المدير او نائبه بالبالغ ويبدأ التحقيق
ويشمل التحقيق كامل الحرم المدرسي

في الوقت المناسب خالل التحقيق او بعده يتم إعالم األهل من الجهتين بكل المعلومات المتوفرة
بحيث ال تخرق القوانين السرية

وإذا وجد الطالب مذنبا" تطبق عليه العواقب وفق الفئة العمرية المناسبة

إذا شعر الشخص المبلغ أن اإلجراءات المفترضة لم تتخذ من قبل المدرسة
لم يعد لدى الشخص المبلغ أي قلق من ناحية
/التحرش وتغلق القضية
البلطجة /التحرش

يتصل الشخص المبلغ بمدير التربية والتعليم المحلي
هو/هي يبدأ التحقيق في الموضوع وتعود بنتائج التحقيق
الى الشخص المبلغ

إذا شعر الشخص المبلغ أن اإلجراءات المفترضة لم تتخذ
من قبل مدير التربية والتعليم المحلي
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يتصل الشخص المبلغ بمكتب مديرالتربية
هو/هي يبدأ التحقيق في الموضوع ويعود بنتائج
التحقيق الى الشخص المبلغ

ويتم متابعة الموضوع مع الشخص
المستهدف ومع الجاني و/او مع الطاقم
التدريسي حسبما تقتضي الضرورة

٢٠١٨ -٢٠١٧
إستمارة اإلبالغ عن البلطجة/التحرش/المعاكسة
اإلستمارة موجودة على الرابط التاليwww.dekalb.k12.ga.us/student-relations:
التاريخ___/___/___:

إسم المدرسة____________________________________________________:

إسم الشخص المبلغ___________________________________________________________________ :
األهل/اولياء األمور
ضحية/هدف الطالب
إرسم دائرة واحدة:
تريد أن تبقى مجهوال" ؟ □ نعم □ كال (إذا كنت ال تريد ان يذكر إسمك)
رقم الهاتف_____ -_____-________:

أقارب

موظف  /عامل

شخص آخر

البريد اإللكتروني_________________________________________:

الجنس
العرق
العمر
إسم المدرسة
-١إسم الطالب الضحية
____________ _____________ _________________ _________ __________ _____________
الجنس
العرق
العمر
إسم المدرسة
 -٢إسم الجاني المزعو م
____________________ _________________ _________ __________ ______
____________________ _________________ _________ __________ ______
____________________ _________________ _________ __________ ______
 -۳هل تعرض الطالب ل بلطجة/تحرش/معاكسة من فبل ؟
 -٤متى حدث الحادث ؟
الوقت ________:صباحا" /مساء"
_______/___/
شهر يوم سنة
 -٥أين حدث الحادث؟ ( إختر كل ما هو مالئم )
□ في حرم المدرسة ( :إختر واحدة ) :الصف
□ في مناسبة او نشاط خارج حرم المدرسة
□ على متن الباص  :صباحا"  /مساء"
صباحا" /مساء"
□ في الطريق  :من  /الى المدرسة

الممر

الكافييتريا

كال

نعم

هل هو/هي طالب؟
□ نعم □ كال
□ نعم □ كال
□ نعم □ كال

ال أدري

الصالة الرياضية /غرفة المالبس

مكان آخر

 -٦ضع إشارة  Xبجانب الجملة التي تفسر بشكل واضح ما حدث ( إختر كل ما هو مناسب ):
□ التحرش ( العرق /األصل,اللون,الدين,النوع,اإلعاقة,الجنس,الخ )
□ 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
□ تخويف او التهديد بالعبارات المسيئة
□ اإلقصاء ( إبعاد ورفض للطالب )
□ نشر اإلشاعات المؤذية والسب العلني
□ التسلط والقرصنة عبر اإلنترنت ( أثناء الدوام المدرسي /بعد الدوام المدرسي )
 -۷الدافع للبلطجة /التحرش /المعاكسات ( إختر واحدة )
_ العرق /األصل /اللون _ الدين _ الجنس _ الهوية الجنسية

_ اإلعاقة الذهنية /الجسدية

_ القومية

_ امور أخرى

شرح مختصر للحادث كما ورد اليك.الرجاء إستخدام ورقة إضافية إذا دعت الحاجة
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

هذا الطلب قدم الى ( إختر واحدة ) :المدير او نائب المدير ( اإلسم ) _____________________________________
________________________
________________________
________ /____ /
التوقيع
اإلسم
التاريخ
91

إن للبالغين تأثير مميز في حياة الطالب المدرسية اليومية ,لذلك فإن للمدرسين درجة
من المسؤولية في تحقيق اإلنضباط ومع أن أساس اإلنضباط يبدأفي البيت إال ان
التعليم الفعال ال يتحقق بدون إنضباط .وعندما يرسل المدرس تقرير عن وجود مشكلة
في اإلنضباط ,على األهل /اولياءاألمور التحدث مع أوالدهم  /بناتهم والمدرس لحل
هذه المشكلة معا".
إن مهمة اإلنضباط هو توجيه الطالب نحو السلوك المقبول وتدريبه على إتخاذ القرارات
الحكيمة المسؤولة في األوقات المناسبة ,وباإلضافة لذلك فإن اإلنضباط يساعد االوالد
 /البنات على التفكير بطريقة منظمة وفهم للعواقب المنطقية المترتبة العمالهم
-National PTA
___________________________________________

نرحب بأي تعليق,إقتراح,او تساؤل عن مدونة قواعد سلوك الطالب.وذلك بإرساله بشكل خطي
الى قسم السالمة المدرسية والعالقات الطالبية على العنوان التالي:
5823 MEMORIAL DRIVE, STONE MOUNTAIN, GA. 30083
(678) 676-1811

رئيس الهيئة التعليمية
د.ميلفين جونسون
مدير التربية والتعليم
الدكتور -ر.ستيفن كرين

إن قانون هيئة التعليم في ديكالب يمنع التقييم على أساس العرق,اللون,الدين,الجنس,التوجه الجنسي,القومية,السن
او اإلعاقة في اي من برامجها التعليمية واإلنشطة والوظائف التي يزاولها الموظفين.

92

