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نريد من كل فرد أن يمنع الجريمة
اتصل على 405- 288- 1111

نريد معلوماتك
وال نريد اسمك
الخط الساخن اآلمن الخاص بالمدارس لدى موقفوا الجريمة ()Crime stoppers
الخط الساخن اآلمن الخاص بالمدارس
هو خط ساخن غير مميز
لإلبالغ عن الجرائم .وتعرض
مكافئة نقدية تصل إلى  80400دوالر
(بناء على الجريمة)
لإلراادات حول الجرائم
CRIMESTOPPERSGNO
1- 288- 309- STOP or 405- 288- 1111
www.crimestoppersgno.org
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إقرار
مدارس جيفرسون باريش العامة
مستوى الباريش
اإلجراءات و السياسات الخاصة بأولياء األمور و الطالب

ال سياسا الخاصة بأ لياا األم ر

نحن ُنقر بأننا قد اطلعنا على اإلرجرااا

الطالب على مست ى الباريش.

نحن ن افق على أن______________________________ :
اسم الطالب
ينبغي أن يك ن مسؤ ال عن هذه الق اعد
هذه السياسا

اإلرجرااا

الل ائح.

عرضة للتغيير بعد طباعة هذه ال ثيقة.

____________________________________

_________________

ت قيع الطالب

التاريخ

____________________________________

_________________

ت قيع ال الد  /لى األمر

التاريخ

ملحوظة :يجب على الطالب أن ُيعيد هذا النم ذج إلى المدرسة م قعاً عليه على النح المناسب.
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اإلجراءات و السياسات على مستوى الباريش
التي ضعها قان ن الد لة ،مرجلس إدارة المدارس ،ادارة نظم المدارس .هذه السياسا

ُي رد دليل الطالب هذا السياسا
الباير ش ،تُطبَّق بشكل م حد على كل المدارس.

هي سياسا

على مست ى

بارش.
مع ذلك ،تتمتع كل مدرسة على حدة بالحق في صياغة انفاذ سياسا مدرسية ال تتعارض مع السياسا التي تضعها الد لة ادارة مدارس ال ي

ملحوظة
تلتزم منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة بضمان أن تك ن كل خدماتها برامرجها مرافقها متاحة أمام طالبنا أ لياا أم ر الطالب أ

أ صيائهم أ أي أشخاص آخرين يدخل ن إلى مرافقنا .نحن ال ُنميز ،في برامرجنا أنشطتنا ،على أساس السن أ الل ن أ العرجز أ
اإلعاقة بما يُشكل انتهاكا للمادة  23من قان ن إعادة التأهيل ،أ األصل الق مي ،أ العنصر ،أ الدين ،أ الرجنس أ الت رجه الرجنسي؛
ن فر فرصة متسا ية لاللتحاق بفرقة الكشافة ،غيرها من المرجم عا

األخرى المخصصة للشباب .يعكس ما سبق من الحق ق التي

يتمتع بها طالبنا أ لياا أم رهم أ األ صياا عليهم بم رجب الق انين التالية:

• الباب رقم  1الباب رقم  1من قان ن الحق ق المدنية لعام  – 0313الل ن ،الرجنس ،األصل الق مي
• التمييز على أساس السن في قان ن العمل لعام 0311
• قان ن التمييز على أساس السن لعام 0312
• الباب رقم  3من تعديال التعليم لعام ( 0311الباب رقم  - )3الرجنس
• البند  213من قان ن إعادة التأهيل لعام ( 0311البند  - )213العرجز
• قان ن األمريكيين ذ ي اإلعاقة لعام  ،0331قان ن تعديالته لعام  - 1111العرجز
• قان ن تسا ي الفرص في االلتحاق بالكشافة في أمريكا
على العنا ين التالية يمكن إرسال االستفسارا بشأن مدى التزام اإلدارة بالباب رقم " "3ق انين الحق ق المدنية األخرى ،أ الشكا ى بشأن

التمييز المحتمل بم رجب أي من الق انين الم ضحة أعاله:
منسق الباب رقم 3

منسق البند  /405قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

اال تصال المبدئي:
رجريتشين ليامز

تيرى تراهان

()Gretchen.Williams@jppss.k12.la.us

()Terri.Trahan@jppss.k12.la.us

 210مانهاتن بل فارد ،هارفي ،ل يزيانا 11121

 210مانهاتن بل فارد ،هارفي ،ل يزيانا 11121

213- 112- 2113

213- 349- 7950

يمكن الحص ل على المعل ما بشأن الق انين الفيدرالية المعنية بالحق ق المدنية التي تسري على منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة
المؤسسا

التعليمية األخرى من خالل م قع مكتب الحق ق المدنية لدى

 http://www.ed.gov/about/offices/list/ocrأما االستفسارا

زارة التعليم األمريكية على الم قع التالي:

عن الباب رقم  3ق انين الحق ق المدنية الفيدرالية األخرى فيمكن

إرسالها إلى مكتب الحق ق المدنية لدى زارة التعليم األمريكية الكائن في  0333شارع براين ،رجناح رقم  ،0111داالس ،تكساس

.1101- 12110

أُرجري التعديال  :ي لي 1103
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دعم الطالب
التأمين ضد الحوادث/اإلصابات

ت فر منظ مة المدرسة خطة للتأمين على الطالب ،يمكن شراؤها من شركة تعاقدا تسمح لها منظ مة المدرسة بم از لة نشاطها الترجاري مع الطالب .تُرجرى

كل المعامال بين الطالب الشركة .ليس االنضمام للخطة إرجباريا.

بمرجرد حد ث إصابة ،يرجب على الطالب ف را أن يحصل على نم ذج مطالبة من كاتب الحسابا في مكتب المدرسة.

القبول

يمنح مرجلس إدارة المدارس القب ل أ ال سيلة لدخ ا ا لمدرسة ألي شخص يست في رجميع المعايير التالية:
 .0يقيمد داخل الحد د الرجغرافية للنظام المدرسي.

 .1عمره  1سن ا على األقل في أ قبل  11سبتمبر من السنة التق يمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية.

 .1السن يك ن التاسعة عشرة ( )03أ أقل في  11سبتمبر من السنة التق يمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية أ يك ن عشرين ( )11سنة في 11
سبتمبر من السنة التق يمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية يك ن حاصل على الم اد الدراسية الكافية للتخرج في غض ن سنة احدة ( )0من

القب ل أ إعادة القب ل.

 .3لم يحصل على الشهادة العليا العامة أ ما يعادلها.

 .5يكون مؤھ ل لاللتحاق بالمدرسة العامة فقا لقان ن ال الية سياسا مرجلس التعليم مرجلس ل يزيانا للتعليم االبتدائي والثانوي.

متطلبات السِن

 .0قبل رياض األطفال

أصغر سن قد ُيقبل عنده الطفل لاللتحاق بما قبل رياض األطفال عامان ( 1سنة) ،هذا السن أقل من السن المطل ب اللتحاق الطفل بالمرحلة
األ لى .يرجب أن يك ن عمر الطفل أربع ( )3سن ا في أ قبل الثالثين ( )11من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السنة الدراسية.

 .1رياض األطفال

أصغر سن قد يُقبل عنده الطفل لاللتحاق برياض األطفال عام ( )0احد أصغر من السن المطل ب اللتحاق الطفل بالمرحلة األ لى .يرجب أن
يبلغ الطفل من العمر خمس ( )2سن ا في أ قبل الثالثين ( )11من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السنة الدراسية .ف ر االلتحاق
برياض األطفال ،تسري كل الق اعد الخاصة بالحض ر.

 .1المرحلة األولى

من الشر ط األساسية لاللتحاق بأية مرحلة أ لى في المدارس الحك مية أن يك ن الطفل قد حضر ي ما كامال ط ال عام كامل في إحدى رياض

األطفال العامة أ الخاصة ،أ ينرجح في تقييم الرجاهزية األكاديمية قبل االلتحاق بالمرحلة األ لى .يرجب أن يك ن عمر الطفل س ( )1سن ا

في أ قبل الثالثين ( )11من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السنة الدراسية

 .3حضور المرحلة االبتدائية ،والمرحلة المتوسطة والمرحلة العليا؛ السن اإلجباري

يتعين على كل لي أمر أ معلم أ أي شخص آخر يسكن في الية ل يزيانا ،له سيطرة أ مسؤ لية على أي طفل اعتبارا من بل غ هذا الطفل
سن السابعة ( )1حتى سن الثامنة عشرة ( )01أن ُير ِ
س ل ذلك الطفل إلى مدرسة ي مية عامة أ خاصة؛ ما لم يتخرج الطفل من المدرسة العليا

قبل بل غه الثامنة عشرة (.)01

 .2التعليم الخاص
ُي فَّر التعليم الخاص لألطفال ذ ي اإلعاقة بداية من سن الثالثة ( 1سن ا ) حتى سن ال احد العشرين ( 10عاما) .يت فر في منظ مة المدرسة
خيار ت فير التعليم الخاص لألطفال د ن سن الثالثة ( 1سن ا ).

اروط القبول

فيما يلي متطلبا القب ل لدى منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة:
 .1شهادة الميالد.

 .2شهادة تحصين د لية صالحة من الية ل يزيانا
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 .3ثيقة ال صاية (متى كان مطبقا  -ال تقبل الوصاية المؤقتة الموموثقة كوثائق للحضانة من قبل الوالية .مسؤل التسجيل بالمدرسة
يجب أن يتصل بمكتب االمتثال للحصول على التوجيهات عندما تكون هذه النماذج مقدمة ).
 .4بطاقة التقرير النهائي من العام الماضي (باستثناا رياض األطفال).
 .5إثبا

اإلقامة.

متطلبات إثبات اإلقامة

على ال الدين /لي األمر أي طالب لم يتم التحقق من عن انه القان ني الحالي ،أ يتشكك مكتب االمتثال في مدى قان نيته ،أن ُيقدم إثبا
التي تت ارجد بها المدرسة إلى كيل المدرسة .يسري هذا الشرط على الطالب الذين يلتحق ن بإحدى مدارس رجيفرس ن باريش العامة للمرة األ لى أ الذين
انتقل ا داخل رجيفرس ن باريش.

يرجب أن تحمل ال ثائق المقدمة كإثبا
المثال ال الحصر ،ما يلي:
أ-

عقد اإليرجار؛

إقامة في المنطقة

إقامة اسم ال الدين /لي األمر للطالب عن انه القان ني الحالي .تشمل ال ثائق المقب لة ( التي أقلها اثنتان) ،ع لى سبيل
ه-

ب-

فات رة المنافع الحالية أ

د-

نسخة من عقد شراا أ ثيقة بيع قطعة أرض سكنية ُيبرمه
لي األمر/ال صي القان ني للطالب ،بيان مؤشر من أحد

-

األرض ،على أال يترجا ز تاريخ اإلتمام المذك ر تسعين ()31

ز-

ج-

نسخة من عقد شراا أ

ديعتها؛

ثيقة بيع مسكن كامل؛

ثيقة قان نية تُصدرها أ تعتمدها المحكمة المحلية المدنية فى

بارش تُعطي السيطرة ال صاية للبالغ (البالغين) إذا
رجيفرس ن ي

كان غير لي األمر القان ني الذي يسكن معه الطالب ،إذا

المقا لين يؤكد التاريخ المت قع إلتمام إقامة مسكن على قطعة

ي ما ميالديا؛

كان الطالب يبلغ من العمر ستة عشر عاما أ أقل؛
ال ثائق القان نية التي تُثبِ

حرية تصرف الطالب /أ

اإلثبا القان ني لإلقامة كما ه مطل ب؛

ثيقة قان نية ُيصدرها أ يعتمدها المكتب األمريكي للهرجرة

الرجنسية؛

ما لم يكن من الممكن تقديم هذه ال ثائق ،يتصل مدير المدرسة أ من ُيعينه بمكتب االمتثال للمش رةُ ،يعطي لي األمر /ال صي القان ني أ الطالب خمسة
عشر ( )02ي ما مدرسيا الستصدار ال ثائق المقب لة إلثبا اإلقامة .يرجب التحاق الطالب حض ره الدراسة .الطالب المتز رجين الذين يلتحق ن بالمدارس

يرجب عليهم تلبية متطلبا اإللتحاق األساسية.
قبول الطالب المتزوجين

الطالب المتز رج ن الملتحق ن بالمدرسة مُطالب ن باالمتثال لمعايير القب ل بشكل منتظم.

قبول الطالب المصابين بإعاقات مؤقتة

يك ن مسم حا لرجميع الطالب المصابين بإعاقا مؤقتة بحض ر المدرسة بشكل منتظم ،شريطة أن يق م الطبيب المرخص له م از لة المهنة في ل يزيانا لي
أمر الطالب /ال صي القان ني بتقديم إفادة كتابية م قع عليها إلى المدرسة بشأن:
 .0طبيعة اإلعاقة ،قدرة الطالب على أن يمارس نشاطه بشكل
طبيعي داخل البيئة المدرسية.

 .1مدى قدرة الطالب على رك ب األت بيس المدرسي من

.1

أية قي د بشأن التربية البدنية أ

األنشطة المدرسية

األخرى ( .انظر الرجزا الذي يتنا ل اإلعاقا ).

المدرسة اليها.

القبول مع فقد أو تلف ممتلكات المدرسة

سببها ألية ممتلكا تخص منظ مة المدرسة أ ممتلكا متعاقد عليها لمنظ مة المدرسة ،إلى ا لمدرسة حتى ُيسدد

ال ُيعاد الطالب الذي ُيفصل مؤقتا لتلفيا
بشكل كامل مقابل التلفيا التي ألحقها أ حتى تصدر ت رجيها

من مشرف المدرسة .اذا كان

الممتلكا

التالفة عبارة عن أت بيس مدرسي يمتلكه أ

يتعاقد عليه أ يمتلكه بشكل مشترك مرجلس مدرسة تابعة لباريش أ إحدى مدارس المدينة ،فال يُسمح للطالب المفص ل بسبب هذه التلفيا

التي ألحقها أ حتى تصدر ت رجيها من مشرف المدارس .صالحيا

يركب أي أت بيس تابع للمدرسة حتى ُيسدد بشكل كامل مقابل التلفيا
األعمال من رجانب مرجلس المدرسة م ضحة في ).La.R.S. 17:416A(3)(d
قبول الطالبات الحوامل

على الطالبة الحامل التي تتقدم لاللتحاق بالمدرسة أن تقدم ،باإلضافة إلى المستندا

لحملها ،تُثب
باإلضافة إلى ما سبق ،يرجب أن ت ضح شهادة الطبيب القدرا

المعتادة للقب ل ،شهادا

أن الطالبة الحامل قادرة من الناحية البدنية على الحض ر إلى المدرسة رك ب األت بيس المدرسي.
البدنية للطالبة األشياا التي قد تعرجز عنها.
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أن يدخل أ

القيام بهذه

شهرية من الطبيب اعتبا ار من الشهر الرابع

الحضور

الحضور اإلجباري للمدرسة/السن اإلجباري/واجب ولي األمر -الوصي القانوني/الموافقة على اال نسحاب

مع مراعاة النظام األساسي المعدل لل يزيانا  ،110:01تشترط سياسة منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة على أن كل لي أمر /صي قان ني يسكن في
رجيفرس ن باريش له سيطرة أ مسؤ لية على أي طفل اعتبارا من بل غ هذا الطفل سن السابعة حتى سن الثامنة عشرة ( )01أن يُر ِسل ذلك الطفل إلى
مدرسة ي مية عامة أ خاصة ،أ ُيلحقه ببرنامج دراسة منزلي؛ ما لم يتخرج الطفل من المدرسة العليا قبل بل غه الثامنة عشرة ( .)01يك ن كل طفل د ن
سن السابعة يلتحق بالمدرسة بشكل قان ني ه اآلخر خاضعا لشر ط الحض ر اإلرجباري .يتعين على كل لي أمر /صي قان ني مسؤ ل عن إرسال أحد
األطفال إلى مدرسة ي مية عامة أ خاصة بم رجب أحكام هذا القسم أن يضمن انتظام هذا الطفل في فص ل دراسية مخص صة في أثناا ساعا

النظامية التي يُحددها مرجلس المدرسة.

ينشأ عن ز اج القاصرين الذين هم د ن سن الثامنة عشرة ( )01منحهم حرية التصرف؛ إذ إنه ال أحد مسؤ ل عنهم أ تح

أ إرجراا معين يمكن من خالله إرجبارهم على الحض ر إلى المدرسة.
أنواع التغ يب
أ-

المعفي المعذ ر :يُسمح للطالب تدارك ما فاته من در س،
ال يتم حساب تغيبه مقابل متطلبا الحض ر .من األمثلة

ب-

ليس معفيا لكنه معذ ر :يُسمح للطالب تدارك ما فاته من
سيحسب مقابل متطلبا الحض ر.
در س ،بيد أن تغيبه ُ

على ذلك تقديم ثيقة من أحد األطباا تُثب
بمرض ،أ االحتفال باألعياد الدينية.

عهدته ،ليس

المدرسة

هناك سيلة

من األمثلة على ذلك المرض الشخصي أ مرض أحد أفراد

ج-

اإلصابة

د-

األسرة حسب ثيقة مقدمة من لي األمر.

غير معذ ر :ال يُسمح للطالب بتدارك ما فاته من عمل
تغيبه سيُحسب مقابل متطلبا

الحض ر .من األمثلة على

ذلك التغيب من المدرسة بغير إذن.

الحرمان المؤق ُ :يسمح للطالب بتدارك ما فاته من عمل بيد
سيحسب مقابل متطلبا الحض ر.
أن تغيبه ُ

اروط الحضور للحصول على ائتمان كارنيجي وأهلية الترق ية

المدارس االبتدائية/المتوسطة

فقا لسياسة الية ل يزيانا ،يرجب على الطالب حض ر المدرسة االبتدائية أ المت سطة بإرجمالي  111011دقيقة حتى يك ن أهال للترقية .فقا للي م الدراسي

القياسي البالغ  111دقيقة ،ال يمكن للطالب أن يتغيب أكثر من عشرة أيام حتى يك ن أهال للترقية.
طالب المدارس العليا

من أرجل الحص ل على دررجا في نصف السنة/السنة ،يرجب أن يحضر طالب المدرسة العليا ما ال يقل عن  30,060دقيقة في نصف السنة أ 60,120

دقيقة في سنة بالنسبة للمدارس التي ال تُطبق نظام الفصل الدراسي.

فقا للي م الدراسي القياسي البالغ  111دقيق ة ،هذا يعني أن الطالب في إحدى المدارس العليا التي تطبق نظام الفصل الدراسي ال يمكنهم التغيب أكثر من

 3.2أيام في الفصل الدراسي األ ل البالغ  90ي ما ،ال أكثر من  2.2ي ما في الفصل الدراسي الثاني البالغ  93ي ما .الطالب في المدارس التي ال تُطبق
نظام الفصل الد ارسي ال يمكنهم التغيب أكثر من  01أيام حتى يك ن ا أهال للحص ل على إتمان كارينرجى بناا على الدقائق للترقية.
متطلبا الحض ر – ائتمان كارنيرجي

باإلضافة إلى ال فاا بمتطلبا الحض ر العامة ،يرجب على طالب المدارس المت سطة العليا ال فاا بمتطلبا حض ر معينة للحص ل على ائتمان كارنيرجي

بالنسبة للحصص الفردية.

للف ز بائتمان كارنيرجي ،يرجب أن يحضر الطالب د رة معينة لمدة  11202دقيقة .يختلف ط ل المدد المقر ار

على حسب المدرسة ،لكن من باب

الت ضيح ،إذا كان لدى المدرسة نظام دراسة م زع على أربعة فص ل في كل فصل أربع م اد ،فيها مقر ار تبلغ تسعين دقيقة ،يرجب على الطالب أن يحضر

على األقل  13حصة ( 11202مقسمة على  .)31اذا كان

هناك  13رجلسة مقررة ،فإمكان الطالب أن يتغيب ما ال يزيد عن خمسة مقررا ()13- 13

يستمر في الحص ل على الدررجة .بالنسبة لطالب المدارس المت سطة لكي يحصل ا على دررجا كارنيرجي ،تسري نفس المعايير.

ألن المدارس في رجيفرس ن باريش تعمل فق الئحة مقررا مختلفةُ ،ينصح الطالب أ لياا األم ر بالررج ع إلى مدير المدرسة إذا كان ا متخ فين من أثر
الغياب على قدرتهم على الحص ل على دررجة كارنيرجي.
سياسة الحقائب (للمدارس المتوسطة/العليا)

ال يُسمح إال بالحقائب المدرسية أ حقائب األحمال أ حقائب الظهر ال اضحة الشفافة المتشابكة أ أية أشياا مماثلة.
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الحافالت

الحافالت التي يستقلها الطالب

" إرشادا السالمة الخاصة بالحافال التي يستقلها الطالب" في رجيفرس ن باريش م ضحة أدناه .الهدف من هذه "اإلرشادا " ،التي قد ال تُغطي كل ضع
محتمل قد يحدث ،يتمثل في تهيئة بيئة آمنة للطالب الذين يستقل ن أت بيس المدرسة .من المطل ب أن تقرأ "اإلرشادا " تحتفظ بها للررج ع إليها في

المستقبل.

في ط ل هذه ال ثيقة عرضهاٌ ،يقصد بمصطلح " أت بيس المدرسة" أت بيس مدرسي تمتلكه أ تتعاقد عليه أ تمتلكه بشكل مشترك منظ مة مدارس رجيفرس ن

باريش العامة.

إراادات السالمة الخاصة بالحافالت التي يستقلها الطالب

سائق األت بيس المدرسي من ط به أحد أهم األد ار في المنظ مة المدرسية :ت صيل طالبنا بسالمة إلى المدرسة من المدرسة إلى المنزل .على سائق
األت بيس المدرسي أن يُالحظ بشكل دائم ما يحدث خارج األت بيس المدرسي داخله .من بين المسئ ليا الي مية التي يضطلع بها سائق الحافال المدرسية
ت قع حركة المركبا

األخرى المشاة ،االستماع لألص ا

التي ربما تشير إلى حد ث مشكال ميكانيكية في األت بيس المدرسي ،حماية كل الركاب من

المخاطر التي قد يتسبب فيها السل ك غير المناسب من األت بيس المدرسي.

بصفته مهنيا يتمتع بالتدريب ،فإن سائق األت بيس المدرسي ه الشخص الذي يت لى مسؤ لية الطالب الذين ينقلهم ،يك ن مسؤ ال عن اتخاذ اإلرجراا

المناسب لحماية األشخاص الممتلكا من اإلصابة التلف.

بمقد ر أ لياا األم ر/األ صياا القان نيين مساعدة سائق األت بيس المدرسي في أن يستعرض ا بشكل د ري معايير سل ك سالمة أطفالهم ،من خالل دعم

سائق األت بيس المدرسي عندما يس ا سل ك الطفل ،من خالل مساعدته في الحفاظ على سالمة المنطقة المرجا رة لألت بيسا المدرسية ،من خالل اإلشراف
الكافي لمعاينة المالبس التي يرتديها

على األطفال في أماكن ت قف األت بيس المدرسي .ينبغي أن يحصل أ لياا األم ر/األ صياا القان نيين على ال ق

أطفالهم للتأكد من أنها آمنة؛ إذ إن بعض المالبس قد تشكل خطرا على األطفال حال نز لهم من األت بيس .من المالبس الخطرة على رجه الخص ص:
المعاطف الط يلة المتدلية ،رباط الس يتشير  ،أحزمة حقائب الظهر الط يلة ،ال شاح الط يل ،أ المالبس األخرى الفضفاضة .فهذه المالبس قد تشتبك

بدرابزين األت بيس أ بابه أ المعدا

األخرى أثناا نز ل األطفال من األت بيس.

يرجب أن يك ن الطالب حريصين على سالمتهم في كل األ قا  ،يرجب أن يتصرف ا بطريقة تقلل من المخاطر .فيما يلي إرشادا

ي ميا ،إذا اتبعها كل األشخاص ،آمنا ممتعا:

 .0ابق في المنزل إذا كن تعاني من مرض معد.
 .1غادر المنزل في ق

سترجعل رك ب األت بيس

 .3اركب األت بيس المدرسي في طاب ر احد ت رجه على الف ر
إلى الكرسي المحدد.

مناسب لل ص ل خالل ما ال يزيد

 .01ضع األد ا الم سيقية الحقائب المدرسية تح

عن خمسة عشر ( )02دقيقة ال يقل عن عشر ()01
المحدد لرك ب األت بيس.

المقعد أ

حسبما ُيحدد سائق األت بيس المدرسي ،ال يك ن ذلك أبدا
في الممر بين الكراسي أ في المدخل أ في مكان

دقائق قبل ال ق
ِ .1سر على رصيف المشاة كلما كان ممكنا .ما لم تت فر
أرصفةِ ،سر على حافة الرجانب األيسر للشارع ،بحيث تك ن

الخر ج.

 .3ت رجه إلى م قف األت بيس المدرسي المحدد.

حركة .هذا األمر من شأنه أن يحد من اإلصابة في

 .00كن دائما رجالسا عندما يك ن األت بيس المدرسي في ضع

م ارجها لحركة ا لسيارا القادمة.

 .2قف بعيدا عن الطريق بمقدار عشرة ( )01أقدام على األقل

حاال الت قف للط ارئ أ االصطداما .

 .1عندما تقف في م قف األت بيس ،ال تلعب أن ترجري أ

الكرسي الخاص بك.

عند انتظار األت بيس المدرسي.

تمشي بص

عال .تصرف بأسل ب منظم ،بحيث تترجنب

إتالف الممتلكا

اإلصابة.

 .01ارجلس مستقيما في الكرسي ضع قدميك على األرضية أمام
 .01ارجعل الممر بين الكراسي شاغرا دائما.

 .03تكلم بهد ا تحا ر بشكل طبيعي مع الركاب اآلخرين

الخاصة تحمي نفسك اآلخرين من

برج ارك ،فارتفاع الص

تشتي

 .1متى كان ضر ريا االنتظار في الشارع الذي يت ارجد به

 .02إياك

م قف األت بيس المدرسي ،انتظر إشارة سائق األت بيس قبل
العب ر ،اعبر الطريق فقط من أمام األت بيس المدرسي.

انتباه سائق األت بيس المدرسي.
الح ارا

المدرسي.

 .1ال تركب األت بيس المدرسي إال عندما يك ن سائق األت بيس

بالكالم الصياح ربما يتسبب في

غير الضر رية مع سائق األت بيس

 .01ال تتنا ل الطعام أ المشر با
المدرسي.

رجالسا مسيطرا على أد ا التحكم.

أ تُدخن داخل األت بيس

 .01ارجعل ذراعيك رأسك داخل األت بيس في كل األ قا .
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 .01ال تستخدم األشياا القذرة.

 .11ليس

 .03ترجنب إلقاا القمامة في م قف األت بيس المدرسي /أ في

التبغ ،الكح ل ،المخدرا  ،الحي انا

األت بيس المدرسي ال تُل قِ األشياا داخل األت بيس المدرسي

األشياا الكبيرة التي ال يمكن ضعها في حقيبة الطالب أ

 .11احترم المشاة سائقي السيارا األخرى في كل األ قا .

تح

 .10أبلغ سائق األت بيس عند مغادرتك له بأي تلفيا تالحظها،

الح امل أن ُيقدم ا خطابا مبدئيا من الطبيب المعالج ي رجد
رج د اإلعاقة /الظر ف ،ي ضع القدرا البدنية للطالب

تكاليف التلفيا التي يتسبب فيها الطالب.

طالما أن رك ب األت بيس المدرسي أمر مقلق .يرجب تقديم

تحكم ميكانيكية ،بما في ذلك

المداخل أب اب مخارج الط ارئ ،باستثناا في حاال

الط ارئ ،فيك ن عندئذ

الكرسي.

 .13على الطالب الذين يعان ن من إعاقا مؤقتة ،أ الطالبا

ألن أ لياا األم ر /األ صياا القان نيين مطالبين بسداد

فقا إلرجرااا

األليفة ،األشياا

الزرجارجية (باستثناا النظارا ) ،األسلحة من أي ن ع،

أ خاررجه.

 .11ترجنب لمس أية أد ا

األشياا التالية مسم حا بها في األت بيس المدرسي:

تقرير شهري من الطبيب يصدق فيه الطبيب على قدرة
الطالب على االستمرار في رك ب األت بيس المدرسي.

الط ارئ التي

 .11أبلغ سائق األت بيس المدرسي بأي شخص نائم أ مريض

ي ضحها في كل فصل دراسي سائق األت بيس المدرسي.

في األت بيس المدرسي.

 .11ال تطلب من سائق األت بيس المدرسي أن يسمح لك

بالنز ل في أية محطة إال المحطة المحددة لك( .ملح ظة:

 .10طالما أن الطفل قد استقل األت بيس المدرسي غادر محطة

طلبيا كتابية بشكل مسبق إلى مدير المدرسة ،الذي ربما

األمر /ال صي القان ني أن يأخذ الطفل من األت بيس.

ت قف األت بيس المدرسي في الصباح ،فليس بمقد ر لي

يرجب على أ لياا األم ر /األ صياا القان نيين أن ُيرسل ا

(يرجب على لي األمر /ال صي القان ني أن يذهب إلى

يسمح لسائق األت بيس ا لمدرسي بالتقاط أ إنزال الطالب

المدرسة لكي يق م بشكل رسمي بالتأكد من أن الطفل خارج

في محطة بديلة).

المدرسة ).في المساا ،يرجب على لي األمر/ال صي

 .13على أي طالب يرجب عليه عب ر الشارع بعد النز ل من

األت بيس المدرسي أن ينتظر حتى يشير إليه سائق

القان ني أن ينتظر حتى يصل الطفل إلى محطة األت بيس

الطالب أن يعبر بمسافة ح الي عشرة ( )01أقدام أمام

 .11إذا تأخر الطفل أ فاته األت بيس المدرسي في الصباح في

المدرسي المعتادة.

األت بيس المدرسي بأن الطريق آمن ليعبره .ينبغي على

المحطة المعتادة ،فال يسمح سائق األت بيس المدرسي

األت بيس المدرسي ،ليس خلفه أبدا.

للطفل برك ب األت بيس في محطة أخرى( .ينبغي على

 .12ينبغي على الطالب ،بعد المدرسة ،أن يت رجه ا إلى المنزل

أ لياا األم ر/األ صياا القان نيين عدم مطاردة أ اعتراض

ف ر ص لهم إلى مكان محطة األت بيس المدرسي القريبة

سبيل األت بيس المدرسي بسياراتهم أ أرجسامهم) .يرجب أن

من المنزل.

يحضر لي األمر/ال صي القان ني الطفل إلى المدرسة

 .11ت ضع كل األقالم الرصاص األقالم الرجافة أي أشياا

بقدر اإلمكان.

حادة أخرى في كتب الطالب أ في حقيبته المدرسية أثناا

 .11إذا كن

رك به األت بيس المدرسي.

 .11ينبغي على أي طالب يتعرض إلصابة أثناا رك به
األت بيس المدرسي أن ُيبلِّغ سابق األت بيس المدرسي بهذه
اإلصابة على الف ر.

قد طلب

من سائق األت بيس المدرسي أن ينقل

طفلك إلى مكان غير المحطة المحددة من أرجل أن يذهب

الطفل إلى مركز رعاية ي مي ،تقع على لي األمر/ال صي
القان ني مسؤ لية إخطار مدير المدرسة بما إذا كان مركز

الرعاية غير قادر على قب ل الطفل في ذلك الي م.

أجهزة االتصال – استخدام أو تملك أو تاغيل أجهزة االتصال اإللكترونية

ُيسمح للطالب بتملك األرجهزة اإللكتر نية في المدرسة .مع ذلك ،يرجب أن تك ن كل األرجهزة اإللكتر نية في غير وضع تاغيل بشكل كامل يرجب أن تك ن
غير مرئية أ مسم عة أثناا ت ارجد الطالب في المدرسة أ في األت بيس المدرسي باستثناا الحاال الم ص فة أدناه.
يرج ز استخدام األرجهزة اإللكتر نية في إطار العم لية التعليمية بعد الحص ل على إذن مسبق من المدير أ من يعينه.
يضع مدير المدارس إرشادا

يق م ن بتعميمها ،بحيث تشمل استخدام األرجهزة اإللكتر نية بعد ساعا

الميدانية ،األنشطة غير المدرسية ،الفعاليا الرياضية ،أ أي نشاط آخر ترعاه المدرسة.
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الدراسة بالنسبة للطالب المشاركين في الرحال

يرجب أن ت ضع األرجهزة اإللكتر نية في مكان آمن .يك ن الطالب مسؤ لين حدهم د ن س اهم بشكل شخصي عن سالمة أرجهزة االتصاال  .ال تتحمل

منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة أية مسؤ لية عن سرقة أ فقدان أ تلف أي رجهاز إلكتر ني أ عن أية مكالما غير مرخص بها تُرجرى من تليف ن

محم ل.

االتصال الهاتفي أثناا الي م المدرسي ينبغي أن يُرجرى من خالل اله اتف المدرسية مع الحص ل على إذن من أفراد المدرسة المناسبين باستثناا حاال

الط ارئ التي يعتبرها كذلك مدير المدرسة أ من يعينه .ينبغي أن يستمر أ لياا األم ر في االتصال بالمدرسة بخص ص أية ط ارئ.
من المحظ ر بشكل صارم حيازة أرجهزة إلكتر نية أثناا إرجراا االختبارا

أ أية أشكال أخرى من تقييم الطالب .يرج ز ألفراد المدرسة رجمع األرجهزة من

الطالب قبل إرجراا التقييم ( .تُعاد األرجهزة اإللكتر نية إلى الطالب بعد انتهاا التقييم ).اذا تبين أن أحد الطالب يحمل رجهازا إلكتر نيا أثناا التقييم ،يتم
إيقاف التقييم ،يتم مصادرة الرجهاز ،يُلغي تقييم الطالب .يرج ز إلدارة المدرسة اتخاذ إرجرااا تأديبية إضافية.

تضع كل مدرسة تنشر ع اقب انتهاك سياستها الخاصة باألرجهزة اإللكتر نية .من ا لممكن أن ينشأ عن االنتهاكا

احد أ أكثر مما يلي :المصادرة

المؤقتة للرجهاز ،االحترجا از الذي ال يستمر ألكثر من ساعة ،العمل العقابي ،الحرمان من الدراسة داخل المدرسة ،الحرمان من الدراسة خارج المدرسة.

امتناع الطالب عن إعطاا الرجهاز لم ظف المدرسة عندما يطلب منه ذلك يُعتبر رجريمة رجسيمة تُضاف إلى األم ر التي تُضخم الع اقب.
ال يُحظر على أي شخص ،بما في ذلك الطالب ،استخدام أ تشغيل أي رجهاز اتصال إلكتر ني ،بما في ذلك أي نظام فاكس ،أ رجهاز استدعاا اإلذاعا ،

أ خدمة الهاتف المحم ل ،أ اإلنترك م ،أ نظام التصفح اإللكتر ني الميكانيكي أ المنبه ،في حالة الط ارئُ .يقصد بالط ارئ التهديد الحقيقي أ ال شيك
للصحة أ السالمة العامة ،األمر الذي ربما يؤدي إلى ال فاة أ اإلصابة أ تلف الممتلكا .

المسعى التعاوني/إنفاذ القانون

تتمثل السياسة المتبعة في منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العام ة في تقديم بيئة مدرسية آمنة للطالب الم ظفين في آن احد .من ثم ،هناك مسعى

تعا ني بين الرجها

التالية :إنفاذ القان ن ،عدالة األحداث ،المحامي العام في المقاطعة ،ادارة األبرشية ،هيئة الخدما

اإلنسانية ،منظ مة مدارس

رجيفرس ن باريش العامة .يتمثل الهدف من هذا المسعى التعا ني في الحفاظ على المدارس الم رج دة في األبرشية آمنة من مخاطر المخدرا  ،األسلحة،
األعمال اإلرجرامية النارجمة عن العنف الشخصي.

فبمرجرد اكتشاف قيام أي طالب بارتكاب عمل إرجرامي ،يرجب إبالغ رجهة إنفاذ القان ن المختصة على الف ر .يحضر على الف ر المند ب الذي قام بالرد أ
ضابط الشرطة إلى المدرسة ،يق م بت قيف الطالب إذا كان

التحقيقا تسمح ،يق م بتأمين األدلة .يق م مسؤ ل المدرسة بعمل اإلخطار األ لي لل الد أ

لي األمر القان ني للحدث الذي تم ت قيفه .يخبر مسؤ ل المدرسة لي األمر أ

لي األمر القان ني بأن الحدث تم ت قيفه أخذه إلى مركز احترجاز ريفارد.

ال يتم إطالق سراح الحدث من مركز االحترجاز حتى يتم عقد رجلسة استماع للنظر في األمر أمام قاض في محكمة األحداث.
اإلرااد

تنتهج منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة سياسة تتمثل في تطبيق برنامج إرشاد ت رجيه شامل مخطط بشكل رجيد يتسم بطابع قائع تنم ي يقدم في
المدرسة من خالل نهج متعدد التخصصا .

يتم تقديم خدما ت رجيه فردية رجماعية للطالب على رجميع المست يا .

يرجب تقديم مساعدة ف رية للطالب الذين يتعرض ن لمشكال  ،يرجب ت فير خدما

على مدى ط يل عند الضر رة.

يرجب أن تشمل هذه الخدما  ،على سبيل المثال ال الحصر ،تقديم معل ما

شخصية /ارجتماعية ،خدما التح يل ،الت رجيه ،االختبار ،الت ظيف ،المتابعة.

ترب ية ،معل ما

على المست ى ال ظيفي/المهني ،خدما

تلف الممتلكات

تطبق منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة سياسة مفادها أنه إذا ثب أن طالبا مذنب أ مسؤ ل عن إلحاق تلف أ خسارة بأية ممتلكا تخص منظ مة
مدارس رجيفرس ن باريش العامة ،أ طالب آخر ،أ م ظف في منظ مة المدارس ،أ سائق حافلة المدرسة يرجب مساالة هذا الطالب إلصالح التلف الذي

تسبب فيه .بالنسبة إلى أي طالب يشتبه في قيامه بمثل هذا ا لعمل ،يرجب عدم السماح له بالدخ ل أ نقله حتى تتم ترتيبا
التلف المذك ر.

االحتجاز

السداد بالكامل فيما يخص هذا

قبل المدرسة أ بعدها يرج ز التكليف باالحترجاز بالمدرسة لساعة أ أقل أ االحترجاز القان ني من رجانب المدرس أ المدير .يتم إخبار لي األمر أ

لي

األمر ا لقان ني ب اسطة إرسال إخطار باالحترجاز قبل ي م على األقل من االحترجاز .يرجب إرسال عدد ( )1ص رة من إخطار االحترجاز إلى المنزل مع
الطالب .يحتفظ لي األمر /لي األمر القان ني بص رة ،يرجب الت قيع على الص رة األخرى من رجانب لي األمر /لي األمر القان ني ردها إلى المدرسة قبل

تنفيذ االحترجاز.

يرج ز قان نا لل الد /لي األمر رفض السماح باحترجاز الطالب .لكن س ف يك ن الطالب عرضة لل قف من المدرسة.
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اإلعاقات

السياسات واإلجراءات الخاصة باإلعاقة المؤقتة

قبل أن يع د الطالب ذي اإلعاقة المؤقتة إلى المدرسة ،يرجب على الد /لي أمر الطا لب تقديم خطاب أ لي من الطبيب المعالج للطالب المرخص له مزا لة
المهنة في ل يزيانا يفيد بأن الحالة الطبية للطالب ال تمنع الطالب من الع دة إلى المدرسة ،ي ضح طبيعة إعاقة الطالب ،القدرا

المتعلقة بذلك ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،ما يتعلق بنشاطا

بالمدرسة.

البدنية للطالب القي د

التربية البدنية ،رك ب حافلة المدرسة ،غير ذلك من النشاطا

المتعلقة

في أثناا فترة االعاقة المؤقتة التي يعانيها الطالب ،يرجب على الد /لي أمر الطالب تقديم تقرير شهري من الطبيب المعالج للطالب يشهد بأن الطالب ما

يزال يعاني إعاقة م ؤقتة ،التغيرا  ،إن رجد  ،التي طرأ

على إعاقة الطالب التي تح ل د ن ممارسته نشاطه بص رة طبيعية في البيئة المدرسية ،مدى

قدرة الطالب على رك ب حافلة المدرسة ذهابا ايابا من المدرسة ،أي قي د تتعلق بالتربية البدنية أ غير ذلك من النشاطا
األمر /لي األمر القان ني تقديم شهادة م قعة تعفي المنظ مة المدرسية حافلة المدرسة من المسؤ لية عن أي إصابا
الطالب.

اإلجراءات الخاصة باإلعاقة المزمنة

يرجب على الطالب ذ ي الظر ف اإلعاقا

المدرسية .يرجب على لي

يتعرض لها فيما يتعلق بإعاقة

البدنية المزمنة تقديم شهادة مكت بة من الطبيب المعالج كل عام ،ترجديدها في الفصل الدراسي الثاني.

اال نضباط

تتمثل سياسة منظ مة مدارس رجيفرس ن باريش العامة في تعريف االنضباط بأنه ضر ري النتظام العمل في أي مدرسة الحفاظ على بيئة تؤدي إلى رج دة

التعليم .يقتضي االنضباط النظام الرجيد فق ما يمليه الذ ق العام .يطلب من الطالب اتباع سل ك ق يم في أثناا خض عه إلشراف المدرسة االلتزام برجميع
السياسا

الل ائح التي يتم سنها لتنظيم سل ك الطالب .يحاسب كل طالب بشكل صارم عن أي سل ك مخل بالنظام في مباني المدرسة ،أ عقار المدرسة،

أ حافلة المدرسة ،في الفعاليا

التي ترعاها المدرسة.

ينبغي إبالغ إدارة المدرسة عن أي انتهاك لمد نة ق اعد السل ك.

دعم سلوك التدخل اإليجابي على مستوى المدرسة ( SWPBIS - (SWPBISه إطار عمل يستند إلى البح ث التي يمكن أن تساعد المدارس في
تصميم تنفيذ تقييم نهرجها لالنضباط المدرسي .نظ ار ألن كل مدرسة فريدة من ن عها SWPBIS ،ال ينص على برنامج معين أ منهج معين ،بل يحدد
عملية معايير أساسية لكى تتبعها المدارس .تح

على كل من ال قاية من مشكلة السل ك التدخال

بناا عالقا

اإلطار  ،SWPBISيرجب على المدارس )0 :استخدام البيانا التخاذ القرارا
اإليرجابية ،مثل إسداا المش رة ،ال ساطة ،الممارسا

إيرجابية )1 ،عمل نم ذج تعليم سل ك الت قعا

المهارا

اإليرجابية بين الطالب،

حل المشاكل )1 ،تركز

اإلصالحية غيرها من التدخال

التي تركز على

 )3إستمرار رصد تنفيذ تعديل النهج حسب الضر رة.

 SWPBISيستخدم ثالثة مست يا نهج لل قاية التدخل في المشاكل السل كية .المست ى األ ل يركز على دعم لرجميع الطلبة في الفص ل الدراسية المدارس
على نطاق المنظ مة لمنع المشاكل السل كية .المست ى الثانى يركز على دعم "خاص" مصمم خصيصا للمرجم عا

المستهدفة من الطالب الذين ينخرط ن

في س ا السل ك .المست ى الثالث ي فر استرجابا فردية عالية للطلبة الذين ال تزال ت ارجه مشكال تأديبية على الرغم من رج د دعم المست ى األ ل الثانى.
المقص د ب  SWPBISهو العمل بشكل تعا ني مع ممارسا معينة مثل ممارسا

الحرم المدرسى.

العدالة التصالحية لتعزيز السل ك اإليرجابي في الفص ل الدراسية في

العدالة التصالحية  -نظرية العدالة التي تشدد على إصالح الضرر الذي تسبب أ كشف عن س ا السل ك بدالً من العق بة التي:
أ.

ب.

ج .خلق العملية التى تساعد على تحقيق المصالحة اعادة بناا

تحدد س ا السل ك محا لة إصالح الضرر؛

العالقا

تتضمن رجميع الناس الذين تتأثر بالنزاع فى عملية

االسترجابة للنزاع؛

لبناا المسؤ لية المتبادلة الرد د البنااة على

األخطاا المرتكبة داخل مدارسنا.

التدريبات التصالحية  -ضع إطار لمرجم عة اسعة من نهج العدالة التصالحية التي تبادر بناا مرجتمع مدرسة تق م على التعا ن التفاهم المتبادل ،الثقة
االحترام ،االسترجابة للنزاع بما في ذلك رجميع الناس المتأثرة بنزاع في إيرجاد الحل ل التي تعمل على استعادة العالقا

بالمرجتمع المدرسي .يمكن استخدام هذه التدريبا

.SWPBIS

اصالح األضرار التي لحق

لتنفيذ سل ك إيرجابي في الفص ل الدراسية في حرم المدرسة تمشيا مع اإلطار المنص ص عليه في
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البلطجة

بيان السياسة العامة:

يحظر مرجلس مدارس أبرشية رجيفرس ن باريش ("مرجلس") البلطرجة /أ التحرش ،حسب التعريف ال ارد في هذه ال ثيقة .المرجلس يتخذ خط ا

معق لة

إلنهاا البلطرجة/التحرش ،لمنع تكرارها مستقبال منع االنتقام ضد أي فرد يقدم تقرير ادعاا البلطرجة/التحرش أ يتعا ن في التحقيق في انتهاك مزع م لهذه
السياسة .هذه السياسة تنطبق على الطالب في محيط المدرسة ،أثناا السفر إلى من المدرسة ،أ فى نشاط تح رعاية المدرسة أثناا أحداث تح رعاية

المدرسة.
التعريف:

البلطرجة  /التحرش :البلطرجة التحرش قد تأخذ أشكاال كثيرة ،بما في ذلك و على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .0أسم مؤذى يدع

 .1االفعال المادية مثل الضرب الركل  ،الدفع ،الت قيع ،االختناق،

الى االغاظة  ،النميمة ،التهديد ،التخ يف،

اإلذالل ،مما يرجعل ض ضاا قحا أ اإليمااا  ،أ نشر شائعا

مؤذية.

 .1االتصاال

األضرار بالممتلكا

للممتلكا

الكتابية االلكتر نية أ اللفظية مثل اإلهانا  ،تهديد

الشخصية.

الشخصية أ االستخدام غير المصرح به

 .3االبتعاد عن قصد أ االستبعاد من االنشطة.

بالضرر ،التعنيف ،اإلغاظة الخبيثة ،أ نشر الشائعا .

البلطرجة  /التحرش ال تتضمن نية إللحاق الضرر ،أن ت رجه نح هدف معين ،أ تنط ي على تكرار ح ادث .البلطرجة التحرش يخلق بيئة عدائية عند

اإلرجراا ه يخدم بما فيه الكفاية ،منتشرة ،أ استمرار كي تتدخل أ تحد من قدرة الطالب على المشاركة في أ يستفيد من أنشطة الخدما  ،أ الفرص التي

تتيحها المدرسة .عندما الترهيب أ المضايقة قائم على العرق أ الدين ،الرجنس ،العمر ،األصل الق مي ،الل ن ،اإلعاقة ،علم ال راثة ،الز ارجية أ الت رجه
الرجنسي ،مثل هذا السل ك ينتهك الحق ق المدنية للضحية حي سياسة مناهضة للتمييز.
إجراءات تقديم الاكاوى

تقارير البلطرجة  /التحرش من قبل الضحية أ الشاهد أ أي شخص آخر لديه معل ما م ث قة بأن عمال من أعمال البلطرجة  /التحرش حدث يتم
التعامل معها فقا لهذه اإلرجرااا .

لحض ر المقابلة .اإلخطار يك ن متسق مع حق ق الخص صية

 .0السل ك في انتهاك هذه السياسة يرجب اإلبالغ عنه ف را إلى مدير

للطالب تح

المدرسة أ من ين ب عنه ،يفضل أن يك ن خطيا .س ف يتم

تسرجيل تقارير شفهية من قبل مسؤ ل االستقبال في ق التقرير.

لعام .)FERPA( 0313

 .1رجميع م ظفي المدرسة أ لياا األم ر المرافقة أ ال ظائف المشرفة
التي ترعاها المدرسة يرجب ان يبلغ ا عن اى انتهاكا

لهذه السياسة إلى ناظر المدرسة  /من ين ب عنه.

 .2المقابال

مزع مة

 .1ال الدين أ ال صي القان ني من الضحية المزع مة

المدعى

ارتكابه الرجريمة يتم إبالغهم بالنتائج المحتملة ،العق با  ،أ

تحقيق ف ري شامل نزيه الذي يرجب أن يشمل

ب.

ترجري بخص صية ،كل على حدة ،فى سرية .في أي

ق من األ قا س ف تك ن مقابلة المرتكب الضحية معا.

 .1يرجب الشر ع من ناظر المدرسة  /من ين ب عنه فى إرجراا
أ.

الق انين المطبقة لتعليم األسرة قان ن الخص صية

اإلرجرااا العالرجية األخرى التى قد تتخذها المدرسة.

مقابلة مع المبلغ الضحية المزع مة ،المرتكب المزع م

 .1مدير المدرسة  /من ين ب عنه سيبذل رجه دا معق لة الستكمال

على تقرير مكت ب ،م قع مؤرخ

تدابير مؤقتة عند الضر رة أثناا التحقيق المتعلقة بمنع المزيد من

رجميع الشه د أ غيرهم مما عندهم معل ما ذا الصلة.
سيتم إقتصار المقابال

التحقيق ف را بعد استالم إشعار عن التحرش  /البلطرجة ،يتخذ

التحرش/البلطرجة .

من قبل الضيف المحا ر.

ج .رجمع استعراض أي أدلة مادية مثل الص ر الف ت غرافية أ
األدلة السمعية البصرية.

 .3يرجب عمل إخطار يختص بأحد ال الدين أ ال صي القان ني
للضحية المزع مة المعتدين المزع مين تعطي لهم الفرصة
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نتائج التحقيق

 .0عند االنتهاا من التحقيق ،مدير المدرسة  /من ين ب عنه يرجب ان

يكمل تقرير التحقيق الذي س ف يشمل الحقائق ذا
اإلرجرااا العالرجية الم صى بها ،إن رجد .

ب .ت فير تدخال

الصلة ،النتائج

أسرهم ،العاملين في المدرسة يمكنهم التعرف على

التحرش/البلطرجة إذا حدث معرفة كيفية الرد عليها.

 .1إذا كان هناك استنتاج بإنتهاك قان ن إنضاط ،يتعين على الم ظفين
المكلفين بالمدرسة اتخاذ إرجرااا

ل يزيانا RS 17 416

إلنفاذ القان ن.

ج .ت فير خدما

تأديبية عارجلة مناسبة فقا لقان ن

 .301.0 01سيتم إبالغ السل ك اإلرجرامي

 .1قد تتخذ المدرسة إرجرااا

د.

عالرجية أخرى ،حسبما تراه مناسبا فى

التحرش/البلطرجة

رجديدة من خاللها الطالب أ لياا األم ر
يمكن

ان

يبلغ ا

القائمة اإلرجرااا

عن

ادعااا

اشعار من الباب

التاسع في المقاطعة قسم  / 213منسقي "الباب

الثاني".

المتحرش المتهم الضحية ،ت فير المش رة للضحية /

 .3يرجب على مدير المدرسة  /من ين ب عنه إخطار مقدم الشك ى،

أ المتحرش ،أ اتخاذ إرجرااا تأديبية ضد المتحرش.

أي شخص من الذين تعا ن ا في التحقيق في الشك ى.

ارجرااا

سياسا

ه .نشر السياسا

النهاا البلطرجة  /التحرش مثل فصل

بعد االنتهاا من التحقيق ،المدرسة تستمر على اتخاذ خط ا

إصدار

رجديدة تحظر

التحرش/البلطرجة.

العالرجي المناسب يعتمد على الظر ف الخاصة ،لكن يمكن أن تشمل:
أ.

إضافية للضحية من أرجل التصدي لآلثار

المترتبة على الترهيب أ المضايقة.

الم ظفين

ظل هذه الظر ف ،إلنهاا السل ك المحظ ر منع تكراره .فإن اإلرجراا

إتخاذ خط ا

للتدريب أ غيرها لضمان أن الطالب

الضحية المرجرم عن نتائج ارجرااا تصحيحية ،إلى الحد المسم ح به

بم رجب .FERPA

لمنع حد ث مزيد من البلطرجة أ التحرش منع أي أعمال انتقامية ضد صاحب الشك ى أ

مدونة قواعد السلوك

يستخدم  SWPBISلتعزيز مناخ مدرسى إيرجابى الذي يعزز العالقا

المدرسية الصحية المنترجة .من خالل هذا النهج متعدد المست يا  1الممارسا

التصالحية يمكن ضعها م ضع التنفيذ لبناا المرجتمع المدرسي على أساس الفهم 1التعا ن االحترام المشترك.
يتمثل هدف مدارس رجيفرس ن باريش العامة في أن يك ن كل طالب بعيدا عن المخدرا

في هذه المرجاال الحياتية الضر رية لحياة الفرد الرجماعة.
تشمل مرجاال

العنف ،ت فير بيئة منضبطة تؤدي إلى التعلم ،تط ير التنافسية

المنافسة التي تشكل أهدافا تعليمية أساسية االتصاال  ،الحساب ،التفكير المنطقي ،المسؤ لية ،الفن ن ،العل م اإلنسانية ،الصحة البدنية

العقلية ،طريقة التعلم.

في سبيل ت فير مناخ م اتي للتعليم ،من الضر ري أن يحصل الطالب على ثقة في قدراتهم مهاراتهم الخاصة ،أن يتعلم ن االنضباط التحكم في

رغباتهم ،أفعالهم ،عاداتهم ،أن يك ن ا على عي بإمكاناتهم ،شخصيتهم ،قدراتهم ،أن يتعلم ا االعتماد على آرائهم قدراتهم تشكيل إدراكا

لذ اتهم اآلخرين.

يتم تبني مد نة سل ك الطالب التالية لتعزيز تلك األهداف.

 .0يتعلم كل طالب االنضباط التحكم في رغباته ،أفعاله،

 .3يحضر الطالب إلى المدرسة يسرجل حض ر في المدرسة

عاداته من أرجل تط ير الكفااة في مرجاال الحياة التي تعد

في فصله في الم عد المحدد.

ضر رية لألهداف التعليمية.

 .2يظل الطالب في المكان المخصص له في أثناا فترة الحصة

 .1يرجب أن يعلم كل طالب أن سل كه في المدرسة يعكس
الخيارا

دقيقة

بالكامل ،ما لم يحصل على إذن بمغادرة المكان.

 .1يرجب أن يك ن سل ك الطالب في أثناا النشاطا

التي حددها لطريقة سل كه في المباني المدرسية،

في عقار المدرسة ،في حافلة المدرسة ،أ في أية فعاليا

داخل

الفصل غير مزعج بما يسمح بالحفاظ على النظام داخل
الفصل بما يك ن م اتيا للعملية التعليمية لنفسه للطالب

ترعاها المدرسة.

اآلخرين.

حاسب الطالب ،يقبل أن يتحمل المسؤ لية ،عن سل كه في
ُ .1ي َ
أثناا الدراسة داخل الفصل ،في المباني المدرسية ،في

 .1يرجب على الطالب التصرف بطريقة ال تع ق تعليم الطالب
األخرين.

عقار المدرسة ،في حافلة المدرسة ،في أي فعاليا ترعاها

 .1يرجب على الطالب أن يك ن مهذبا في التعامل مع الطالب

المدرسة.

اآلخرين رجميع الم ظفين في المنظ مة المدرسية.
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 .3يرجب على الطالب التحدث في رجميع األ قا
مع الطالب اآلخرين

بشكل مهذب

خدما

رجميع الم ظفين في المنظ مة

ميكانيكي ،أ أي شيا غامض في مباني المدرسة ،أ

المدرسية .يرجب على الطالب االمتناع عن استخدام اللغة

عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة ،أ

القذرة أ المسيئة أ ت رجيه التهديد لآلخرين .عند الحديث

المدرسة ( .يستثنى من ذلك حاال

مع الم ظفين في المنظ مة المدرسية ،يرجب على الطالب

 .11يحظر على الطالب التدخين ،مضغ اللبان ،أ بخالف
ذلك استخدام أي منتج من منترجا

مهذب.

.01

ينبغي على الطالب عدم ضرب 1أ السخرية ،أ التهكم،

المشاركة في أي لغة أ نشاط ترجاه طالب آخر أ م ظف

دخان ،أ السيرجار ،أ السرجائر ،أ البايب ،أ أي شكل

أ

إغاظة ،أ

تعمد الضحك على ،أ

بخالف ذلك

في مباني المدرسة ،أ عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة،

يرجب على الطالب االلتزام برجميع ق اعد ل ائح المدرسة.

إشراف المدرسة ،يرجب على الطالب

.10

إذا طلب منه أن يعطي اسمه إلى أي م ظف بالمدرسة.

.11

في

اآلراا ،الخالفا  ،س اا كان مع م ظف بالمدرسة أ أي

المشارجرا

.01
.01

يحظر أن يقع الطالب تح

تأثير ،أ

استخدام ،أ

بخالف ذلك ،استهالك ،أ حمل ،أ امتالك ،أ حيازة ،أ

المراقبة تخضع للقان ن الم حد للم اد الخطيرة الخاضعة

المشاركة في

للمراقبة

بطرق غير عنيفة.

Dangerous

Uniform

Controlled

 Substances Lawأيا كان شكلها ،أ أية م اد تشبهها،

قد تشمل هذه الطرق ،على سبيل المثال ال الحصر ،حل

.02

حافلة المدرسة ،أ في أي فعالية ترعاها المدرسة.

عقاقير تغيير المزاج ،أ مخدرا  ،أ أي م اد ضارة تح

 /أ التهديدا  ،يطلب مساعدة اآلخرين ،متى

كان مناسبا ،لحل مثل هذه الخالفا

بخالف ذلك ،استهالك ،أ حمل ،أ امتالك ،أ حيازة ،أ

ت زيع ،أ بيع ،أ إعطاا ،أ إقراض أي عقاقير مخدرة ،أ

طالب آخر ،من خالل الطرق غير العنيفة .يرجب على

الطالب االمتناع عن إثارة الشغب أ

يحظر أن يقع الطالب تح

تأثير ،أ

استخدام ،أ

أيا كان شكلها ،في مباني المدرسة ،أ عقار المدرسة ،أ

الدخ ل الخر ج منها عند نقاط الت قف المحددة) ،في
يرجب على الطالب حل المشكال  ،االختالفا

أ في أي فعالية ترعاها المدرسة.

ت زيع ،أ بيع ،أ إعطاا ،أ إقراض أي مشر با كحلية،

المدرسة ،حافلة المدرسة (في أثناا الرك ب داخل الحافلة
الفعاليا التي ترعاها المدرسة.

تبغ ،أ التبغ بال

آخر من أشكال التدخين أ أداة من أد اته ،أيا كان شكلها،

عمره ،أ حرجمه ،أ رجنسه ،أ دينه ،أ عرقه.
في أثناا رج ده تح

حيازة ،أ ت زيع ،أ بيع ،أ

إعطاا ،أ إقراض أي تبغ أ منترجا

 .01يرجب على الطالب أن يتبع ل ائح المر ر السالمة في

.03

التبغ ،أ حمل ،أ

استخدام ،أ امتالك ،أ

بالمدرسة بسبب الن ع االرجتماعي للشخص اآلخر ،أ
.00

أي نشاط ترجيزه

الط ارئ انظر الصفحة

)1

التحدث الرد على الم ظفين في ا لمنظمة المدرسية بشكل

.01

الرج ال ،أ االنترك م ،أ أي نظام تصفح الكتر ني

أ م اد مصممة لتشبه هذه العقاقير ،في مباني المدرسة،
أ عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة ،أ في أي فعالية

النزاعا  ،ال ساطة بين القرناا ،رجلسا اإلرشاد.

يحظر على الطالب المشاركة في أي سل ك أ تصرف

ترعاها المدرسة.

سالمة أي طالب آخر سالمته البدنية أ أي م ظف في

خاطئة أ تهديدا

 .11يحظر على الطالب نقل أ التسبب في نقل معل ما

يسبب أي إصابة أ ضرر ،أ يشكل تهديدا مباشرا على
المدرسة.

بإحراق الممتلكا  ،أ محا لة إحراق

الممتلكا  ،أ تهديدا
أد ا

يرجب على الطالب عدم إلقاا أي شيا قد يصيب أ

يسبب ضرر لطالب آخر أ أي م ظف في المدرسة.

بمتفرجرا  ،أ تهديدا

تتضمن

تفرجير مزيفة ب اسطة سائل االتصال ،بما في ذلك

على سبيل المثال ال الحصر ،استخدام البريد ،أ الهاتف،

يرجب على الطالب التعامل باحترام مع ممتلكا

اآلخرين،

أ التلغراف ،أ الكلمة ،أ أي سيلة أخرى من سائل

االمتناع عن قطع ،أ تش يه ،أ إتالف الممتلكا

الخاصة

 .13يحظر على الطا لب حمل ،أ حيازة ،أ استخدام ،أ ت رجيه

ممتلكا

االتصال.

المدرسة ،حافلة المدرسة .يرجب على الطالب

بأي طالب آخر ،أ أي م ظف بالمدرسة ،أ المدرسة،
يحظر عليه كتابة أي تدنيس أ كلما

ص ر خاررجة في أ على أي ممتلكا .

ليزر أ

خاررجة أ رسم

أي أد ا

ليزر ،التي قد يسبب االستخدام

المستهتر لها ضرر أ أذى ،أ تخ يف ،أ

ضع آخرين

في م ضع الخ ف أ الضرر البدني ،في مباني المدرسة،
أ عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة ،أ في أي فعالية

 .01يرجب على الطالب التزام الصدق االمتناع عن إ لصاق أي

ترعاها المدرسة.

تهم مزيفة أ غير حقيقية بأي طالب آخر أ أي م ظف

 .12يحظر على الطالب امتالك ،أ حيازة ،أ إشعال /أ

بالمدرسة.

إطالق أي ألعاب نارية في أي شكل من األشكال في مباني

 .03يحظر على الطالب استخدام أ تشغيل أي أداة اتصال
الكتر نية بما في ذلك الفاكس ،أ خدمة تصفح الرادي  ،أ
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المدرسة ،أ عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة ،أ في أي

فعالية ترعاها المدرسة.

 .11يحظر على الطالب امتالك ،أ

حيازة ،أ

حاسب الطالب ،يقبل تحمل المسؤ لية عن ،نظافته
ُ .11ي َ
الشخصية مظهره البدن ي في أثناا الدراسة داخل الفصل،
في مباني المدرسة ،أ أرض المدرسة ،أ حافلة المدرسة،

حمل ،أ

أ أي فعالية ترعاها المدرسة .يرجب على الطالب االلتزام

استخدام ،أ التهديد باستخدام سالح ناري ،أ قنبلة ،أ

برجميع الق اعد الل ائح المتعلقة بق اعد زي الطالب سياسة

سكينة ،أ غير ذلك مما يمكن استخدامه كسالح ،التي قد

الزي الم حد لمدرسته.

يسبب االستخدام المستهتر لها ضرر أ أذى ،في مباني
المدرسة ،أ عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة ،أ في أي

فعالية ترعاها المدرسة.

وقد ينتج عن أى مخالفة لمادة من مواد قواعد السلوك اتخاذ إجراء تأديبي

قواعد ولوائح المدرسة الفردية

تنتهج مدارس رجيفرس ن باريش العامة سياسة مفادها أنه يرج ز للمعلمين ،النظار ،المديرين تطبيق أي تدابير تأديبية أ إصالحية معق ل للحفاظ على

النظام ،مع مراعاة أي ق اعد يمكن أن يتبناها مرجلس األبرشية أ مدرسة المدينة ،على أنه ال يرج ز تأ يل أي نص في هذا الرجزا بأنه يلغي نص ص المادة

 301من الباب  01من قان ن ل يزيانا المعدل لعام  0321فيما يتعلق بتأديب الطالب ،حرمانهم من الدراسة ،طردهم.
يرجب نشر رجميع هذه الق اعد ت زيعها على الطالب آباؤهم/أ لياا أم رهم.

الحرمان المؤقت من الدراسة داخل المدرسة

تم تصميم برنامج الحرمان المؤق من الدراسة ( )ISSداخل المدرسة لتقديم خدما

أكاديمية ارشادية لطالب المدارس ال سطى العليا (الفص ل )01- 1

إشراف المدرسة في أثناا فترة الحرمان ،الحص ل على رجلسا

إرشاد فيما يتعلق بسل ك معين ،العمل على تنمية المهارا األكاديمية

الذين تم حرمانهم بشكل مؤق باستثناا رجرائم المخدرا  ،البنادق /األسئلة ،احراق الممتلكا  ،اإليذاا البدني ،الفعل البذيا .يتيح برنامج الحرمان المؤق
للطالب البقاا تح

عن طريق إتمام ارجباتهم /أ

المرجم عا

األكاديمية العامة .بعد إتمام برنامج الحرمان المؤق

المدرسة بشكل منتظم يك ن مؤهال لتدارك رجميع ال ارجبا التي فاتته .يك ن الغياب ،طبقا إلرشادا

من الدراسة ،يمكن للطالب الع دة إلى الدراسة في

ال الية ،غياب بعزر.

الطالب المؤهلين لبرن امج الحرمان المؤق من الدراسة هم الطالب في الصف ف  01- 1الذين تم تسكينهم في الحرم المدرسي للمدرسة ال سطى/العليا .يتم

تح يل الطالب إلى برنامج الحرمان المؤق من الدراسة ب اسطة الناظر/المكلف.
الطقوس المهينة

" تعرف الطقوس المهينة كأي سلوك معروف ،إما بارتكاب الفعل أو اإل همال ،من جانب أي طالب للتاجيع على ،أو توجيه ،أو طلب ،أو ممارسة أي
نااط يعرض طالب آخر إلى أذى بدني ،أو عقلي ،أو نفسي محتمل بغرض البدء فى ،القبول أو االلتحاق ،أو االنتماء إلى ،أو استمرار العضوية في ،أو

القبول من جانب األعضاء الحاليين ألي مؤسسة أو ن ااط ال منهاجي في مدرسة عامة ابتدائية أو ثانوية ،سواء كان هذا السلوك مخطط له أو يحدث

داخل أو خارج ممتلكات المدرسة ،بما في ذلك أي حافلة مدرسية ،أو موقف للحافلة".

تلتزم مدارس رجيفرس ن باريش العامة بالحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ،منظمة ،متمدنة ،ايرجابية بحيث ال يشعر الطالب بأي تهديد في أثناا رج دهم

بالمدرسة ،أ حافلة المدرسة / ،أ عند المشاركة في نشاطا

تتعلق بالمدرسة .رغم أن بعض أشكال احتفال القب ل للعض ية في الن ادي المؤسسا

الطالبية قد تشكل سل كا مقب ال ،إال أن الطق س المهينة للطالب قد تتح ل إلى شكل خطير م ن أشكال التخ يف الحط من الكرامة.

من ثم تحظر الطق س المهينة في المدارس االبتدائية ،ال سطى ،العليا التابعة لمدارس رجيفرس ن باريش العامة بغرض احتفال القب ل أ االلتحاق ،أ

االنتماا إلى ،أ استمرار العض ية في ،أ القب ل من رجانب األعضاا الحاليين ألي مؤسسة أ نشاط ال منهارجي في المدرسة العامة العليا ،أ ال سطى ،أ
االبتدائية ،س اا كان هذا السل ك مخطط له أ يحدث داخل أ خارج ممتلكا

المدرسة ،بما في ذلك أي حافلة مدرسية ،أ م قف للحافلة .ال يرج ز ألي

طالب أن يلتمس ،أ يسأل ،أ يطلب من طالب آخر فعل أي عمل محظ ر ضمن تعريف الطق س المهينة المحدد أدناه .ال يرج ز لطالب مساعدة ،أ

إعانة ،أ مساندة ،أ تحريض آخر على االستقبال المهين لطالب .ال يرج ز لطالب الم افقة على الخض ع للطق س المهينة ،ال يرج ز التذرع بقب ل طالب

لهذه الطق س المهينة كحرجة للدفاع عن الطالب الذي ارتكب فعل إقامة طق س مهينة لغيره.

يتخذ رجميع المدرسين الم ظفين اآلخرين بالمدرسة كافة التدابير المعق لة في نطاق سلطتهم لمنع انتهاك هذه السياسة .يك ن رجميع الطالب مسؤ ل ن عن
اإلبالغ عن أي عمل من أعمال الطق س المهينة يشاهد نه إلى طاقم أفراد مدرستهم بم رجب اإلرجرااا التالية.

ينبغي على أي طالب ،أ معلم ،أ أي م ظف بالمدرسة يشاهد أ يتعرض لطق س مهينة أن يبلغ عن ذلك إلى معلم الفصل أ أي مدير بالمدرسة .تق م
إدارة المدرسة بإرجراا تحقيق في أي شك ى من طق س مهينة .تسري سياسا
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ارجرااا

مدارس رجيفرس ن باريش العامة المتعلقة بانتهاكا

سياسا

االنضباط المدرسية على أي انتهاكا

لهذه السياسة .في حالة ق ع أي عمل من أعمال الطق س المهينة بما يشكل انتهاكا للق انين الرجنائية ل الية ل يزيانا،

أ رجيفرس ن بارش  ،أ البلدية التي تقع فيها المدرسة ،إن رجد  ،يتم اإلبالغ عنه إلى رجهة إنفاذ القان ن المناسبة.

ال يقصد "بالطق س المهينة" أي برنامج رياضي يديره الشباب أ ترعاها المدرسة أ أي فعالية أ برنامج تدريب عسكري لكن ،البرنامج رياضي يديره

الشباب أ ترعاها المدرسة أ أي فعالية أ برنامج تدريب عسكري يرجب ان ال تعرض الطلبة الرياضيين إلى أى خطر بدنى ا صحى.
أسباب الحرمان المؤقت/الطرد

تنتهج مدارس رجيفرس ن باريش العامة سياسة مفادها أنه يرج ز لناظر المدرسة /المكلف منه الحرمان المؤق من الدراسة بالمدرسة  /أ رك ب حافلة المدرسة

ألي طالب يرتكب أي من األفعال التالية:
 .0إذا ثب

قنابل ،أ

إد انته بارتكاب عصيان متعمد.

 .1التعامل بشكل متعمد بد ن احترام مع معلم ،أ ناظر ،أ

مراقب ،أ عض بمرجلس المدرسة ،أ م ظف بمدارس

االتصال.

أ عض بمرجلس المدرسة ،أ م ظف بمدارس رجيفرس ن

 .01أعمال القطع ،أ التش يه ،أ األذى ألي رجزا من مباني

باريش العامة.

 .2إذا ثب

الكلمة ،أ

أي سيلة أخرى من سائل

التلغراف ،أ

 .1إلصاق أي تهمة د ن أساس بأي معلم ،أ ناظر ،أ مراقب،

إدانته بارتكاب ممارسا

تفرجير مزيفة ،أ التهديدا

بعمل حرائق كبيرة أ بسيطة

للممتلكا  ،نح ذلك ،باستخدام البريد ،أ الهاتف ،أ

رجيفرس ن باريش العامة.

 .3استخدام لغة بذيئة أ منحرفة.

التهديدا

التي تنط ي على استخدام أد ا

المدرسة ،أ عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة.

 .01كتابة أي عبارا قذرة أ مسيئة ،أ رسم أي ص ر مسيئة

غير أخالقية أ فاسدة ،أ

في أ على أي م اد مدرسية ،أ مباني مدرسية ،أ عقار

 .1مغادرة الفصل أ المنطقة المحددة له في أثناا ساعا

 .03إلقاا أي ص اريخ أ م اد أخرى يمكن أن تؤذي أشخاص

سل ك أ عادا تؤذي زمالئه.

المدرسة ،أ حافلة المدرسة.

آخرين أثناا ال رج د في مباني المدرسة ،أ عقار المدرسة،

الحصة الدراسية أ االحترجاز بد ن إذن.

أ حافلة المدرسة ،أ أي فعاليا ترعاها المدرسة.

 .1مغادرة عقار المدرسة بد ن إذن.

 .1النز ل من حافلة المدرسة (في غير الم قف المعتاد) بد ن

 .11إثارة مشارجرة أ المشاركة فيها أثناا ال رج د تح

 .3اعتياد التأخر أ الغياب.

 .10اإلسااة إلى معلم ،أ أي أفراد بالمدرسة ،أ سائق حافلة

المدرسة.

إذن.

 .01انتهاك أي ق اعد مطبقة من مرجلس المدرسة.

المدرسة س اا بدنيا أ لفظيا.

 .00انتهاك أي ل ائح مر رية أ خاصة بالسالمة.
 .01رفض إعطاا اسمه ،في أثناا ك نه تح

 .11حيازة /أ إشعال  /أ إطالق ألعاب نارية في مباني
المدرسة ،أ

إشراف المدرسة،

عندما يطلب منه إلى م ظف مدارس رجيفرس ن باريش

 .11إذا عثر علي ه يحمل أ يح ز ألعاب نارية ،أ سكاكين ،أ

إلى المنطقة اإلدارية عندما يطلب منه.

نح

 .01إثارة الف ضى في المدرسة أ تع د خرق أي قاعدة.
النشاطا

عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة ،أ أي

فعالية ترعاها المدرسة.

العامة أ إعطاا هذا الم ظف اسم خطأ  /أ عدم الذهاب

 .03تعطيل

إشراف

ذلك مما قد يستخدم كأسلحة ،التي قد يؤدي

االستخدام الطائش لها أذى أ

المدرسة ،أ

التدخل في انتظام تسيير شئ ن المدرسة،
المدرسية ،أ حق ق الطالب اآلخرين من خالل

عقار المدرسة ،أ حافلة المدرسة ،أ أي

فعالية ترعاها المدرسة.

ت زيع أي م اد ،نشر أي عالما  ،ارتداا مالبس تحمل

 .13استخدام أ حيازة التبغ أ المشر با

مطب عا تعتبر مثيرة لالضطرابا .

إصابة تلحق مباني

الكح لية أ الم اد

الكيميائية التي تغير المزاج أ تعاطي المخدرا

التم يهية

 .02المشاركة في مظاهرة بد ن ترخيص داخل مباني مدارس

أ أي م اد خطرة خاضعة للمراقبة أ تخضع لقان ن الم اد

العامة ،أ حافلة مدرسية ،بما في ذلك تلك التي تملكها

أ لتظهر مثل المخدر في مباني المدرسة أ في مقار

رجيفرس ن باريش العامة ،أ عقار مدارس رجيفرس ن باريش

مدارس رجيفرس ن باريش العامة ،أ تعاقد

الخطرة الم حدة الخاضعة للرقابة أ أي مادة مصممة لتبد
المدرسة أ األحداث المعتمدة من المدرسة أ في حافال

عليها ،أ

نقل الطالب،

تشترك مدارس رجيفرس ن باريش ا لعامة في امتالكها ،أ في

 .12حيازة أ ت زيع أ بيع أ إعطاا أ إقراض  /أ اكتشاف

أثناا أي فعالية ترعاها المدرسة.

أن لديهم معرفة بـ /أ الت زيع المتعمد لـ أ الحيازة بقصد

 .01بدا أ المشاركة في أي تهديد يعطل العمل في المدارس،

ت زيع أي مخدر غير مشر ع أ عقار أ مشر با كح لية

بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التهديد بتفرجير
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أ م اد كيميائية تغير المزاج أ

أ الخ ف أ يرجعل اآلخرين يخش ن األذى البدني في

عدة تعاطي المخدرا

التم يهية أ غيرها من الم اد الخطرة الخاضعة للمراقبة

مباني المدرسة أ في مقار المدرسة أ األحداث المعتمدة

أي مادة مصممة لتبد أ لتظهر مثل المخدر في مباني

 .11اإلدانة برجريمة أ السرجن في مؤسسة خاصة باألحداث

المدرسة أ في حافال نقل الطالب،

 .11التحريض أ المشاركة في شكل من أشكال البلطرجة،

من المدرسة أ في حافال نقل الطالب،

تخضع لقان ن الم اد الخطرة الم حدة الخاضعة للرقابة أ

الرتكاب فعل يعتبر رجريمة إذا ارتكبه شخص بالغ،

المدرسة أ في مقار المدرسة أ األحداث المعتمدة من

 .13ارتكاب أي رجريمة خطرة أخرى.

 .11حمل أ حيازة أ استخدام أ تسليط الليزر أ أرجهزة الليزر
على أ االستخدام المته ر الذي قد يسبب األذى أ الضرر

إخبار ولي األمر /الوصي الارعي بالحرمان المؤقت أو الطرد

في الحاال

التي يطلب فيها لي األمر/ال صي الشرعي معل ما

ح ل الطالب الذي قد يك ن قد قام بت رجيه أذى أ ضرر لطفلهم ،يتبع المدير/المعين

السياسا التي تحدد الكشف عن المعل ما على النح المنص ص عليه في حق ق األسرة قان ن الخص صية لسنة .0313

في حال عدم اقتناع لي األمر /ال صي الشرعي بالمعل ما
إقامة دع ى بم رجب القان ن المدني.

الذي تم تز يده بها ،يرج ز ل لي أمر /ال صي الشرعي للطفل المصاب طلب التع يض من خالل

سياسات الحرمان المؤقت/الطرد الممتد

سياسة نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة هي أنه قد يتم حرمان الطالب للمرة األ لى أ الثانية أ الثالثة:
 .0حتى يع د لي األمر /ال صي مع الطالب للمدرسة (في

 .1لمدة زمنية يحددها المدير /المعين ال تزيد عن تسعة ( )3أيام

الحرمان الثانية الثالثة بتحديد م عد للقاا

(يتم عقد لقاا ل لي األمر /ال صي الشرعي في غض ن ثالثة

المست يا

عقب مرا

المت سطة/مست يا

دراسية بعد إخطار المشرف على حماية الطفل العناية به

المدرسة العليا ،يق م المدير

( )1أيام دراسية بعد الحرمان).

الطالب مع مستشار).

 .3لبقية السنة الدراسية ،بناا على خط رة الرجريمة (يليها لقاا

مالحظة :ال ينطبق على طالب التعليم ذي االحتيارجا

مع لي األمر /ال صي الشرعي).

الخاصة.

 .1لمدة ال تترجا ز ثالثة ( )1أيام دراسية (يعقبها لقاا لي
األمر /ال صي الشرعي).

تتمثل سياسة نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة في أن يق م المدير بحرمان الطالب من بقية السنة الدراسية في مرة الحرمان الرابعة .يتم تز يد برامج

تعليم بديلة فقط في تلك الحاال

التي ينص عليها القان ن.

أيضا سياسة نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة هي أنه يرج ز طرد الطالب لمدة زمنية تمتد بعد السنة الدراسية الحالية بناا على ت صية المدير اتفاق
ً
مدير الشبكة التنفيذي معه في الرأي بالنسبة للرجرائم الخطيرة المدررجة أدناه:
 .3ت زيع أ تصنيع أ تعمد ت زيع المشر با

 .0حيازة أ استخدام أي أداة قد يم استخدامها كسالح أ قد
ينتج عنها أذى بدني ألي فرد.

الكح لية أ أي

شكل من أشكال الم اد الخطرة الخاضعة للمراقبة أ الم اد
الكيميائية التي تغير المزاج أ أي م اد مصممة لتبد أ

 .1أي فعل كيدي من شأنه أن يسفر عن إصابة بدنية خطرة

تظهر مثل المخدر في مباني المدرسة أ في مقار المدرسة

ألي فرد.

أ في ح افال

 .1ارتكاب أي رجريمة خطرة أ تُنشئ أي إخالل خطير بعملية
التعليم المدرسي.

المدرسة.

سياسات الحرمان /حاالت الحرمان الممتدة بسبب األسلحة/المخدرات

نقل الطالب أ

األحداث المعتمدة من

كح لية أ أي شكل من أشكال الم اد الخطرة

أي طالب يُكتشف أنه مذنب لحيازته سالح/سالح ناري خطر أ لحيازة/ت زيع/تصنيع/تعمد ت زيع مشر با
الخاضعة للمراقبة أ الم اد الكيميائية التي تغير المزاج أ أي م اد مصممة لتبد (تبد كمادة محددة باعتبارها مادة تظهر أ تشبه أي مادة محظ رة التي

تك ن بحيازة الطالب التي تبد لآلخرين بشكل خاص كمادة محظ رة ).أ تظهر مثل المخدر في مباني المدرسة أ في حافال نقل الطالب أ في مقار

المدرسة أ األحداث المعتمدة من المدرسة س ف تك ن خاضعة للعقاب من قبل اإلدارة .مادة مشابهة تعرف بأنها أى مادة تظهر ا تشابه اى مادة محظ رة

ا تبد ا لألخرين كمادة محظ رة .العقابا تك ن:

بم رجب القان ن الداخلي االتحادي لفترة زمنية ال تقل عن

عاما ،يتم حرمانه من نظام
 .0إذا كان عمره ستة عشر (ً )01
مدارس رجيفرس ن باريش العامة ألقصى مدة زمنية رجائزة

أربعة ( )3فص ل دراسية كاملة للمخدرا ،
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 .1لألسلحة ،يتم حرمان المراحل من  1إلى  01لمدة أربعة ()3

عاما يتم حرمان
 .1إذا كان عمره أقل من ستة عشر (ً )01
طالب المدرسة المت سطة /العليا من نظام مدارس رجيفرس ن

فص ل دراسية كاملة،

 .3أي حالة يت رط فيها أي طالب من طالب المدرسة االبتدائية

باريش العامة لمدة زمنية ال تقل عن فصلين دراسيين ()1

كاملين.

ت صية باتخاذ إرجراا من المراقب.

يتلقى رجميع األفراد المتضررين بهذا القرار رجميع حق ق اإلرجرااا

الحاال

يتم إحالته إلى هيئة مدارس رجيفرس ن باريش من خالل

القان نية المنص ص عليها بم رجب القان ن .يتم تز يد برامج تعليمية بديلة فقط في تلك

التي ينص عليها القان ن.

ال يرج ز ألي طالب يتم طرده بم رجب البند  0أ  1أ  1الع دة لمدارس رجيفرس ن باريش العامة بد ن م افقة صريحة من هيئة مدارس رجيفرس ن باريش
العامة.

يعتبر الحمل أ الحيازة أ االستخدام غير القان ني لسالح ناري أ سالح خطر دا خل حد د ممتلكا

المدرسة أ أي حافة مدرسية رجريمة بم رجب ق انين

الية ل يزيانا .أي شخص ُيكتشف أنه مذنب برجريمة أ حيازة غير قان نية أ استخدام سالح خطر  /أ حملة سالح ناري ،عندما يتم ارتكاب هذه الرجريمة
في حافلة مدرسية أ داخل حد د ممتلكا المدرسة ،يرج ز أن يخضع للعق با الرجنائية بما في ذلك الغراما /أ السرجن مع أ بد ن األشغال الشاقة

بم رجب تشريعا ل يزيانا  1)L.S.A. 14:95.2( 03:32.1تشريعا ل يزيانا  )L.S.A. 14:95( 03:32غيرها من الق انين المعم ل بها.
حيازة مسدس صوت و/أو مسدس صاعق و/أو ما اابه ذلك
إذا تم اكتشاف أن أي طالب مذنب ،يحدث ما يلي:

 .1يرج ز طرد طالب ر ضة األطفال حتى الصف السادس ()1

 .0يتم طرد الطالب الذين في الصف ف من سبعة ( )1إلى اثني

من النظام المدرسي ما لم ي صي المشرف أ المكلف عنه

عشر ( )01من النظام المدرسي.

أ عنها باتخاذ إرجراا تصحيحي أ تأديبي آخر.

العمل المصحح للحرمان

يتم تكليف الطالب الذين يتم طردهم من الفصل الدراسي بسبب سل ك مخرب أ خطر أ عنيف أ الذين يتم حرمانهم لمدة عشرة أيام أ أقل بالقيام العمل

المدرسي المفق د يتلق ا إما نقاط كاملة أ رجزئية عن ذلك العمل إذا تم إنرجازه بص رة ُمرضية في ال ق
ت صية من معلم الطالب.

الذي حدده ناظر المدرسة أ المكلف ،بناا على

األمراض :المعدية و/أو غير المعدية

ينتهج نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة سياسة مفادها أن الطالب الذي ُيشتبه في إصابته بمرض معدي /أ غير معدي يتم استبعاده من المدرسة من
رك ب الحافلة المدرسية حتى الحص ل على بيان كتابي من طبيب خاص أ من زارة الصحة الم ارد البشرية ( زارة الصحة) يشهد بأنه /أنها خالي من

المرض المشتبه به.

قواعد ال زى المدرسى

تم ضع ق اعد زي الطالب لتعليم الطالب أهمية الصحة النظافة الشخصية لغرس االنضباط لمنع العنف االضطراب في البيئة التعليمية لترجنب
المخاطر المتعلقة بالسالمة لتعليم الطالب احترام أنفسهم اآلخرين.

 .0يك ن لدى كل طالب نظافة شخصية رجيدة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تمشيط الشعر تنظيفه نظافة األسنان البدن المالبس.
 .1إظهار الطالب من خالل أفعاله /أفعالها النظافة الشخصية المظهر الرياضي احترام نفسه أ نفسها اآلخرين.
 .1ارتداا الطالب الزي المالئم للمدرسة النشاطا غير المدرسية النشاطا المدرسية.
أ-

مالبس الطالب المرج هرا
.I

.II
.III

اإلكسس ارا

النظافة ا لشخصية أسل ب التزين:

ال تشكل أي خطر على السالمة البدنية أ تُنشئ أي خطر على صحة اآلخرين أ الطالب،

ال تسبب أ من المحتمل أن تسبب إخالل أ تداخل مع عمليا المدرسة المنظمة /أ األنشطة المدرسية /أ األهداف
التعليمية،

ال تعين أ ترمز إلى أ تدل على عض ية عص ابة أ االنتماا إليها من خالل كتابة أ عالما أ رس ما
أ ص ر أ تصاميم أ شعا ار أ

شم أ
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سيلة أخرى،

أ ل حا

.IV

ال تعين أ ترمز إلى أ تلمح إلى عض ية أ االنتماا إلى أي رجماعة أ منظمة ال يرجيز لها النظام المدرسي الترجمع

بشكل قان ني في أراض المدرسة من خالل كتابة أ عالما أ رس ما
شم أ

سيلة أخرى،

أ ل حا أ ص ر أ تصاميم أ شعارا أ

أ الكح ل أ التبغ أ األفعال الفاحشة م ض ع البحث من خالل كتابة أ عالما

.V

ال تص ر العنف أ المخدرا

.VI

ال ت ص ر أ تنقل شعار رسالة رجنسية أ استفزازية مثيرة من خالل كتابة أ عالما أ رس ما

رس ما أ ل حا أ ص ر أ تصاميم أ شعارا أ

تصاميم أ شعارا أ

شم أ

شم أ

سيلة أخرى،

سيلة أخرى،

أ ل حا أ ص ر أ

ب-

صمم للتشرجيع على أفعال أ أنشطة تُ ِ
عرض لالضطراب اإللهاا.
.VII
ال تُ َ
ارتداا الطالب ألحذية :ال يرتدي الطالب أحذية تُعرض لم خاطر متعلقة بالسالمة مثل األحذية التي بد ن مؤخرة أ األحذية ذا
الكعب العالي أ النعل الرقيق رجدًا أ األحذية التي بناا على بنيتها أ حالتها قد تشكل خطر على السالمة.

د-

مالبس الطالب الخاصة باألنشطة المدرسية األنشطة التي تكفلها المدرسة ال تك ن مفت حة األطراف.

ج-

ارتداا الطالب لمالبس تحتية مالئمة.

ه-

تك ن المالبس التي يرتديها الطالب لألنشطة المدرسية األنشطة التي تكفلها المدرسة ذا ط ل مالبس.

-

.I

ال يرتدي طالب المدرسة المت سطة/العليا بنطال نا
حيث تك ن البنطال نا

أ

قصيرة إال خالل فص ل التربية البدنية النشاطا

غير المدرسية

القصيرة رجزا من الزي الم حد للطالب .في السنة الثامنة من التعليم األساسي ،يك ن لناظري

المدرسة حرية تقدير ما إذا قد يرتدي الطالب بنطال نا قصيرة أم ال.

.II

يتم ارتداا التنانير الس ار يل التحتية القصيرة بنطال نا ال اسعة البنطال نا

.III

ال تك ن الفساتين التنانير السرا يل التحتية القصيرة البنطال نا ال اسعة البنطال نا القصيرة ،إذا سمح بها ،ط يلة أ

.IV

ال تك ن الفساتين التنانير البنطال نا القصيرة ،إذا سمح بها ،قصيرة للغاية بحيث تسبب في حد ث اضطراب أ إلهاا.

الطالب.

القصيرة ،إذا سمح بها ،عند محيط خصر

خطر على السالمة.
فضفاضة للغاية بحيث تنشئ ًا

تك ن مالبس الطالب الخاصة باألنشطة المدرسية األنشطة التي تكفلها المدرسة معتدلة في المظهر الزي لكي ال تسبب أ من

عا من أن اع االضطراب أ اإللهاا لآلخرين في البيئة التعليمية.
المحتمل أن تخلق ًا
خطر على السالمة  /أ ن ً
ال يرتدي الطالب المالبس الضيقة للغاية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر سرا يل الدرارجة أ قماط الساق أ
.I
السرا يل التحتية القصيرة اللدنة أ التنانير أ السرا يل التحتية القصيرة أ البنطال نا

.II

.III

القمصان أ البل زا .

ال اسعة أ البنطال نا

القصيرة أ

ال يرتدي الطالب مالبس ذا ثق ب فيها.

ال يرتدي الطالب مالبس شفافة أ شبكية ما لم يتم ارتداا مالبس تحتية غير شفافة مالئمة بحيث ال يتم رؤية رجذع

الطالب.

.IV

ال يرتدي الطالب مالبس تكشف مؤخرة الطالب أ صدره أ الحرجاب الحارجز.

.VI

ينبغي إرسال إشعار بالدالئل اإلرشادية في غض ن أ ل أسب عين من المدرسة إلى طالب الصف النهائي بشكل منتظم

.V

ينبغي أن يك ن زي الرداا مناسب لمشاركة الطالب في األحداث ا لرسمية التي تكفلها المدرسة.
بعد ذلك من خالل األماكن التي تضم النشرا

الدراسية عينا

الص ر الخ.

اإلخبارية ارجتماعا أ لياا األم ر عر ض األزياا ارجتماعا

الفص ل

.VII

إذا كان الم لبس م ضع شك ،يتم تشرجيع الطالب على تزيد المدرسة بص ر أمامية خلفية للطالب في الملبس لمعاينتها

.VIII

تتقيد معاينة الم لبس في الحفلة الم سيقية باإلرجراا المعتمد من مرجلس اإلدارة الخاص بتقديم اثنين على األقل من ثالثة من

.IX

.X

رجيدا قبل الحفلة الم سيقية.
ً

المراقبين أ الرعاة ت صية للمدير المسؤ ل الذي يتخذ القرار النهائي.

3تبذل المدرسة كل رجهد لت فير المعالرجة لمشكلة الم لبس قبل رفض دخ ل الطالب إلى الحفلة الم سيقية.
تفاصيل الملبس:

( )10تك ن مؤخرة الم لبس عند أ ف ق محيط الخصر.
( )11تغطية الرجانبين الحرجاب الحارجز.

( )11ال تعل الفتحا عن منتصف الفخذ.

( )13ارتداا أحذية فقط  -عدم ارتداا أحذية التنس أ الشباشب ،الخ.
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( )12يرج ز ارتداا أنماط الم لبس الحديثة بما في ذلك القمصان النسائية الخفيفة التي بد ن أكمام

.XI

.XII

.XIII

.XIV
.XV

التي بد ن حماال التي تغطي كتف احدًا ذا الخي ط الصغيرة ،مع ذلك ال يرج ز
أن تك ن ذا شق ق كبيرة بشكل مفرط.

ال يرتدي طالب المدرسة المت سطة /العليا البنطال نا

الرياضية مالبس اإلحماا في حرم المدرسة.

ال يرتدي الطالب قبعة أ قلنس ة أ مالبس مقنعة في المدرسة.
ال يرتدي الطالب مرج هرا

خطر على السالمة .باستثناا
سببا في خلق حالة من اإللهاا أ تسبب ًا
أ اكسس ارا تك ن ً

ارتداا أقراط األذن في شحمة األذن ال يرتدي الطالب مسامير الزينة أ الخ اتم أ األط اق التي تثقب الرجسم .عندما

ُيسمح بأقراط األذن ،ال يرتدي الطالب أقراط تُ َعرض السالمة للخطر.
ال يرج ز للطالب إحضار أ يك ن لديه إكسس ارا

كسالح.

في المدرسة التي قد يتم استخدامها أ تح يلها إلى لالستخدام

تداخال مع التشغيل
عارجا أ
ًا
ال يستخدم الطالب أساليب تبرج تشكل
ً
خطر على السالمة أ من المحتمل أن تشكل إز ً
المنظم للبيئة المدرسية  /أ األنشطة المدرسية  /أ األهداف التعليمية.
( )10يمشط الطالب شعره/شعرها بأسل ب ال يضعف بصره/بصرها.

( )11ال يضع الطالب في شعره بكرا الشعر ال يغطيه بقبعا االستحمام الخ في المدرسة
النشاطا

غير المدرسية النشاطا المدرسية.

( )11ال يصبغ أ يل ن الطالب شعره/شعرها بأل ان شعر مبالغ فيها.
مخالفة الطالب لق اعد اللباس يؤدي إلى ت قيع إرجرااا

تأديبية .في الرجنحة األ لى ،يخضع الطالب لالحترجاز .في الرجنحة الثانية ،يخضع الطالب إما

الحرمان الطرد الخاصة بنظام

للحرمان في المدرسة أ للحرمان خارج المدرسة .في الرجنحة الثالثة الرجنح الالحقة ،يخضع الطالب للحرمان فقًا لسياسا
المدرسة ،ما عدا الطالب الملتحق فى الصف ما قبل الر ضة إلى الصف الخامس س ف ال يتم إيقافهم من المدرسة ألرجل مخالفة الزى المدرسى.
المخدرات

سياسة واجراءات تعاطي المخدرات

قيام الطالب بحيازة أ استخدام أ تسليم أ نقل أ بيع التبغ أ الكح ل أ الم اد الخطرة أ أي م اد كيميائية تغير المزاج أ أي مادة مصممة لتبد مثل
ذلك في مقر المدرسة أ مبانيها أ حافالتها المدرسية أ في المناسبا

التي تقر المدرسة بحظرها صراحة فيها .تحدد المادة المماثلة باعتبارها أي مادة

طالبا يحمل م اد محظ رة في نظر اآلخرين.
تبد أ تشبه أي مادة محظ رة حيث يعتبر الطالب التي يحملها
ً
تحديدا ً
- 1تصنيع/حيازة/توزيع (متعلقة بالمخدرات)

عندما يك ن لدى ناظر المدرسة /المكلف سبب معق ل لالعتقاد بأن الطالب قام بتصنيع أ ت زيع أ حيازة بقصد ت زيع الكح ل أ الم اد الخطرة الخاضعة
للرقابة أ أي م اد كيميائية تغير المزاج أ أي مادة مصممة لتبد مثل المخد ار  ،يتم االتصال ف ًار ب لي األمر/ال صي القان ني هيئة إنفاذ القان ن ذا
الصلة .بناا على هذه المخالفة ،يتم تقديم اتهاما رجنائية لدى هيئة إنفاذ القان ن ذا الصلة .يتم حرمان الطالب من المدرسة فقًا لإلرجرااا التالية:
أ.

ج .يتم إحالة أي حالة تتعلق بطالب المدرسة

عاما أ أكثر،
إذا كان عمره ستة عشر (ً )01
يتم حرمان الطالب من نظام مدارس رجيفرس ن

االبتدائية إلى إدارة مدارس رجيفرس ن باريش

قان ن اال الية القان ن الفيديرالى هي مدة ال تقل

باتخاذ إرجراا،

العامة من خالل ت صية من

باريش العامة ألقصى مدة سم ح بها بم رجب

د.

عن أربعة ( )3فص ل دراسية كاملة،

عاما طالب
ب .إذا كان أقل من ستة عشر (ً )01
في المدرسة المت سطة /العليا يتم حرمانه من

المشرف العام

ال يرج ز ألي طالب مطر د بم رجب البن د "أ"

"ب" ا

"ج" الع دة لمدارس رجيفرس ن باريش

العامة بد ن م افقة صريحة من إدارة مدارس

رجيفرس ن باريش العامة.

نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة لمدة ال تقل
عن فصلين دراسيين ( )1كاملين،

- 8الجنحة األولى (متعلقة بالمخدرات)

عندما يك ن لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معق ل لالعتقاد بأن الطالب في حيازته الكح ل أ الم اد الخطرة الخاضعة للرقابة أ أي م اد كيميائية تغير

الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،يرجب

المزاج أ أي مادة مصممة لتبد مثل المخد ار  ،يتم االتصال ف ًار ب لي األمر /ال صي القان ني هيئة إنفاذ القان ن ذا
أن تق م المدرسة ف ًار باالتصال بمكتب المدارس اآلمنة الخالية من المخدرا مكتب مديرها ه ا التنفيذي قسم التربية الخاصة إذا كان الطالب في مدرسة

من مدارس التربية الخاصة ( .االتصال الف ري يعني في تاريخ االكتشاف ).بناا على هذه المخالفة ،يتم تقديم اتهاما
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رجنائية لدى هيئة إنفاذ القان ن ذا

الصلة .يتم حرمان الطالب من المدرسة لمدة تسع ( )3أيام مدرسية يك ن غير مؤهل للمشاركة في رجميع النشاطا

( )01أسب ع مدرسي شريطة أن:
أ.

ج .يق م

يتم تقييم الطالب من قبل كالة مرجتمعية معتمدة

من نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة للع دة

د.

إلى المدرسة.

ب .يرجب على الطالب على األقل لي أمر /صي
قان ني ( )0المشاركة في برنامج ترب ي مدته
ثالثة ( )1ساعا

المدرسية اإلضافية لمدة ثمانية عشر

الطالب باختبار لتحليل

عينة من

إلى

مستشار

الشعر /المخدرا في كالة معتمدة.

يتم

الطالب

إحالة

المدرسة /األخصائي االرجتماعي بالمدرسة

ه .يؤدي عدم االمتثال بهذه اإلرجرااا

تقدمه كالة معتمدة من نظام

إلى الحرمان

من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية .يرجب
ال فاا باالمتثال برجميع األحكام قبل الع دة إلى

رجيفرس ن باريش العامة.

المدرسة.

- 9الجنحة الثانية (متعلقة بالمخدرات)

عندما يك ن لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معق ل لالعتقاد بأن الطالب في حيازته الكح ل أ الم اد الخطرة الخاضعة للرقابة أ أي م اد كيميائية تغير

الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،يرجب

المزاج أ أي مادة مصممة لتبد مثل المخد ار  ،يتم االتصال ف ًار ب لي األمر /ال صي القان ني هيئة إنفاذ القان ن ذا
أن تق م المدرسة ف ًار باالتصال بمكتب المدارس اآلمنة ال خالية من المخدرا مكتب مدير شبكتها التنفيذي قسم التربية الخاصة إذا كان الطالب في

مدرسة من مدارس التربية الخاصة ( .االتصال الف ري يعني في تاريخ االكتشاف ).بناا على هذه المخالفة ،يتم تقديم اتهاما

ذا

الصلة .يتم حرمان الطالب من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية.

رجنائية لدى هيئة إنفاذ القان ن

- 5معدات المخدرات

عند اكتشاف حيازة طالب لم اد ت ستعمل كمعدا مخدرا  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األ راق الملف فة المالقط المعدنية األحرجار الفالتر
الخ ،يتم حرمان الطالب فقًا لسياسة الحرمان المدرسية .كما يتم إحالة الطالب إلى مستشار المدرسة أ األخصائي االرجتماعي بالمدرسة.

- 4منتجات التبغ

يتم التعامل مع حيازة أ استخدام منترجا التبغ/السرجائر اإللكتر نية أثناا الت ارجد في مباني المدرسة أ في مقار المدرسة أ في الحافال المدرسية أ في
المناسبا

التي تقرها المدرسة فقًا لعدد الرجنح.
أ.

المخالفة األ لى -عند اكتشاف حيازة طالب أ
استخدامه لمنترجا

ب .المخالفة الثانية أ

التبغ ،يتلقى الطالب احترجاز

اكتشاف حيازة طالب أ

مدته ثالثة ( )1أيام .عدم تنفيذ االحترجاز سيؤدي

برنامج اختبار تع اطي الطالب للمخدرا
النشاطا

يتطلب اختبار مخدرا

استخدامه لمنترجا

التبغ ،يتم حرمان الطالب من المدرسة فقًا
لسياسة الحرمان المدرسية.

إلى حرمان.

برنامج اختبار تعاطي الطالب للمخدرات

المخالفا

التالية -عند

إلزامي بأخذ عينة من شعر رجميع طالب المدرسة العليا رجيفرس ن باريش المشتركين في

المدرسية/غير ال مدرسية الرياضية البدنية العنيفة بما في ذلك التشرجيع فريق الرقص فريق التدريب الفرقة الم سيقية أ برنامج تأهيل ضباط

االحتياط  .R.O.T.Cمن خالل اختبار تعاطي المخدرا

على هؤالا الطالب ،يتم ضمان صحة سالمة أفضل لرجميع الطالب الذين يشارك ن في هذه

حاليا رابطة األلعاب الرياضية بمدارس ل يزيانا العليا ( )LHSAAمن رجميع الطالب المشاركين في األلعاب التي تقرها رابطة األلعاب
النشاطا  .تتطلب ً
الرياضية بمدارس ل يزيانا العليا الحص ل على م افقة من كل رياضي على إرجراا اختبار المخدرا عليه للمشاركة في النشاط.
خط رة اكبر على الطالب الظر ف

أيضا ذا
بدنيا هي ً
مع ذلك ،الطالب المستخدم ن للمخدرا المشارك ن في نشاطا غير مدرسية أخرى قاسية ً
الصحية األخرى المتعلقة بالمخدرا  .تتطلب الخطة اختبار المخد ار على هؤالا الطالب للحد من هذه المخاطر .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على الطالب
المشاركين في رجميع النشاطا غير المدرسية األخرى الخض ع إلرجراا اختبار المخدرا .

أيضا اختبار مخد ار إلزامي باستخدام عينة من شعر رجميع الطالب المحر مين بم رجب سياسة مدارس رجيفرس ن باريش العامة الخاصة
يتطلب البرنامج ً

بتعاطي المخدرا  .تعتبر التقييما

اميا بالفعل بم رجب السياسة إلعادة القب ل بالمدرسة.
ًا
أمر إلز ً

هذا البرنامج ايضا يتطلب إختبار مخدرا

إرجبارى للشعر فى  % 011من الطالب الذين تم إيق افهم تح

المخدرا  .التقييم يك ن مطل ب تح إرجرااا الع دة إلى المدرسة.

26

رجيفرس ن باريش إرجرااا

إسااة إستعمال

مع ذلك ،باشتراط اختبار المخدرا باستخدام عينة من الشعر ،سيتم الحص ل على ص رة أكثر ض ًحا لتحديد مدى (س اا الكمية اإلطار الزمني) تعاطي
الطالب للمخدرا  .بعد ذلك يمكن القيام بإحاال مناسبة للخدما بالنسبة لهؤالا الطالب عائالتهم.
السجالت التعليمية :الوصول /جلسات االستماع ،حقوق الخصوصية (الخاصة بأولياء األمور/األوصياء القانونيين والطالب)،

دليل المعلومات

حقوق الخصوصية

فقًا لقان ن الحق ق العائلية التعليمية الخص صية لسنة  ، 0313ينتهج نظام مدرس رجيفرس ن باريش العامة سياسة تقتضي بعد رفض ص ل أي لي
أمر /صي قان ني حاضن لطفل أ غير حاضن لسرجال الطالب التعليمية ما لم يتم النص في الحكم القضائي الذي يمنح ال صاية بأنه ال يحق لل صي
غير الحاضن ال ص ل إلى سرجال

تعليما المحكمة.

الطفل التعليمية .في مثل هذه الحاال  ،ينبغي أن االحتفاظ بنسخة من األ راق في ملف في المدرسة ينبغي اتباع

شخصيا بد ن م افقة كتابية من لي األمر /ال صي القان ني أ الطالب المؤهل إال
ال يرج ز للمؤسسا التعليمية نشر سرجال تعليمية أ معل ما مميزة
ً
للم ظفين المهنيين الفرديين المصرح له من المدرسة للمدارس األخرى أ للنظم المدرسية التي يسعى الطالب أ ين ي االلتحاق بها ،شريطة تلقي لي

األمر /ال صي القان ني أ الطالب المؤهل نسخة من السرجال عند الرغبة في ذلك.
دليل المعلومات

مصطلح "دليل المعل ما " تعني المعل ما ال اردة في سرجال الطالب التعليمية التي ال تعتبر بشكل عام ضارة أ تنتهك الخص صية إذا تم كشفها .يشمل
المصطلح على سبيل المثل ال الحصر اسم الطالب عن انه قائمة الهاتف عن ان البريد اإللكتر ني الص رة الف ت غرافية تاريخ مكان الميالد مرجال

رسميا زن ط ل أعضاا الفرق الرياضية
التخصص الرئيسي في الدراسة مست ى الصف ضع القيد المشاركة في األلعاب األنشطة المعترف بها
ً
م اعيد الحض ر الدررجا دررجا االمتياز المنح التي تم الحص ل عليها آخر كالة أ مؤسسة تعليمية حضر الطالب بها.

قبل نشر ت زيع معل ما الدليل ،يقدم ناظر المدرسة إشعار عام بالمعل ما المزمع نشرها ت زيعها يسمح بفترة ثالثين ( )11ي ًما بعد هذا اإلشعار
للسماح للطالب المؤهل أ لي األمر /ال صي القان ني بإعالم المدرسة بأي ممانعة لنشر هذه المعل ما  .يرجب على أي لي أمر /صي قان ني أ طالب
مؤهل يرغب في منع معل ما الدليل ت قيع نم ذج "دليل المعل ما (ال يتم نشرها)" تقديمها للمدرسة ليتم منع معل ما كل طالب.
السجالت التعليمية :إجراءات الحصول/االستماع
يحدد القان ن السرجال

التعليمية باعتبارها تلك السرجال المتعلقة مباشرة بالطالب التي تحتفظ بها كالة أ مؤسسة تعليمية.

بناا على الطلب ،يرج ز ل لي األمر /ال صي القان ني أ للطالب المؤهل ( 01سنة ا اكثر) فحص/مرارجعة سرجال

الطالب التعليمية .قبل القيام بإظهار

السرجال التعليمية ،يرجب على لي األمر /ال صي القان ني أ الطالب المؤهل ت قيع نم ذج النشر .إذا كان السرجال تحت ي على معل ما ح ل أكثر من
طالب ،يرج ر للمرارجع فحص المعل ما الخاص بطالب احد .يحق ل لي األمر/ال صي القان ني أ الطالب المؤهل نسخة من سرجال الطالب التعليمية في

النسخ .يرج ز ل لي األمر/ال صي
غض ن فترة زمنية معق لة لكن لن تزيد عن ( )32ي م ألرجل المرارجعة  /ا تص ير نسخ .يتحمل الطالب مصاريف ُ
القان ني أ الطالب المؤهل طلب من نظام المدرسة تعديل سرجال الطالب التعليمية التي تحت ي على معل ما خاطئة أ مضللة أ تنتهك حق الطالب في
الخص صية .يرجب تقديم طلب تعديل السرجال

آليا

التعليمية كتابة تحديد التغيي ار ال ارجب إرجرائها .الحق في الطعن على السرجال

المظالم في الصف ف المدرسية ال ي رجد حق في عقد رجلسة استماع للنزاع بشأن دررجا

التعليمية ليس آلية من

الصف ف المدرسية .يقرر ناظر المدرسة/المكلف في غض ن

فترة زمنية معق لة بعد تلقي طلب بتعديل السرجال التعليمية ما إذا كان سيعدل السرجال التعليمية أم ال يُخطر لي األمر /ال صي القان ني أ الطالب
كتابيا بالقرار .إذا كان القرار بعدم تعديل السرجال التعليمية يتم إرسال إشعار كتابي ُيبلغ لي األمر/ال صي القان ني أ الطالب المؤهل بحقه/بحقها
المؤهل ً

في رجلسة استماع ب اسطة مكتب مدير الشبكة التنفيذي.

يرج ز ل لي األمر/ال صي القان ني أ الطالب المؤهل الذي طلب عقد رجلسة استماع التقدم بطلب لمكتب مدير الشبكة التنفيذي اكمال نم ذج "طلب لعقد

كتابيا بتاريخ م عد م قع رجلسة االستماع .يحدد اإلخطار
رجلسة استماع لتعديل السرجال " .يتم إخطار لي األمر /ال صي القان ني أ الطالب المؤهل ً
أيضا حق ق لي األمر/ال صي القان ني أ الطالب المؤهل في تقديم دليل أن يمثله فرد من اختياره الخاص ،بما في ذلك محامي يتحمل ن تكاليفه.
الكتابي ً

تحدد نتائج الرجلسة التي تتم ب اسطة مكتب مدير الشبكة التنفيذي فى خالل ( )01ايام ما إذا كان

المعل ما

خاطئة أ صحيحة ما إذا كان سيتم تعديل

السرجال أم ال .إذا كان القرار بعدم تعديل السرجال التعليمية فإن القرار الكتابي الصادر من مدير الشبكة التنفيذي س ف ُيبلغ لي األمر /ال صي القان ني
أ الطالب المؤهل بحقهم في ضع بيان في السرجال يعلق على المعل ما محل النزاع أ بيان يبين سبب عدم م افقة لي األمر/ال صي القان ني أ
الطالب المؤهل على القرار الصادر بعدم تعديل السرجال .
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حاالت الطوارئ

معلومات بطاقة الطوارئ

تنتهج سياسية نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة أنه عند التسرجيل بعد كل سنة ،يحتفظ ناظر المدرسة /المكلف المعل ما

الط ارئ .يتحمل لي األمر/ال صي القان ني مسؤ لية إخطار المدرسة في حال حد ث تغييرا
الط ارئ قد يؤدي إلى إرجراا تأديبي.

الضر رية إلكمال بطاقة

خالل السنة الدراسية .تزييف الطالب للمعل ما في بطاقة

رعاية الطوارئ للطالب

تنتهج سياسة نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة التعامل بطريقة معق لة في حال حد ث أي طارئ/حادث/حادثة.
إجراءات معالجة رعاية الطوارئ للطالب

في حال حد ث أي إصابة أ مرض خطير يستلزم النقل الف ري للطالب إلى مستشفى للحص ل على العالج في حاال الط ارئ ،يرج ز القيام باإلرجرااا

التالية:

 .0استدعاا سيارة إسعاف من خالل االتصال ب كالة الشرطة

بالطالب ف ًار إلى المكان الذي تقصده سيارة اإلسعاف .في
غض ن ذلك ،تت اصل الرجه د لل ص ل إلى لي أمر

 .1يتم القيام بكل محا لة لالتصال ب لي األمر /ال صي القان ني

الم ظف يرجب ان ينتظر حتى حض ر ال الدين.

المناسبة على رقم  300بالنسبة لمدارس الضفة الشرقية

الطالب /ال صي القان ني المسرجل في بطاقة الط ارئ.

الغربية على حد س اا.

 .2يتم دفع رس م خدمة اإلسعاف من خالل تأمين الطالب أ

أ أي شخص (أشخاص) آخر مسرجل في بطاقة الط ارئ،

العائلة حيثما أمكن .في الحاال

حتى بعد ساعا الد ام المدرسي.

 .1تنتهج سياسة شركة اإلسعاف نقل المريض إلى أقرب
مستشفى

لتلقي

العالج

في

حاال

حيث يك ن الطالب غير

مؤمن عليه ،يتم إرسال فات رة ل لي األمر/ال صي القان ني
للطالب من مقدم خدمة اإلسعاف .يت لى لي األمر مسؤ لية

الط ارئ.

االتصال بخدمة اإلسعاف لمعرفة هل تم التنازل عن الرس م

ُي طلب من سائقي سيارة اإلسعاف اإلشارة إلى أي مستشفى
سينقل ن إليها المريض.

إذا كان الفقر ه أساس عدم الدفع.

 .1إذا كان عالج الط ارئ ضر ريًا في المستشفى لم تنرجح
المحا ال في الحص ل على م افقة لي األمر/ال صي

 .3إذا عرجز المدرسة عن ال ص ل إلى لي األمر/ال صي
القان ني المسرجل في بطاقة الط ارئ ،يتم استدعاا سيارة

القان ني على تغطية تكاليف عالج الط ارئ ،يرج ز االتصال

إسعاف .يتم إرسال أحد الم ظفين الكبار /أحد أعضاا هيئة

بمكتب المراقب للحص ل على ت صية.

التدريس الذي يحمل ن نسخة من بطاقة الط ارئ الخاصة

إجراءات الطوارئ

ط ارئ مختلفة التي تقع في بعض األحيان .يق م المراقب باتخاذ أي قرار

مبكرا لحاال
ً
أحيانا خالل السنة الراسية قد يك ن من الضر ري صرف الطالب ً
متعلق بالصرف المبكر أ اإلغالق الطارئ للمدارس بناا على ت صيا من أعضاا هيئة التدريس.

في حال اإلغالق الطارئ للمدارس أ الصرف المبكر للطالب من المدارس ،يتم إبالغ سائل اإلعالم في ما يتعلق بهذا القرار ،كذلك ايضا على الصفحة

االكتر نية  ، www.jpschools.orgعلى صفحة االدارة فى الفيس ب ك

على الت يتر.

بناا على ظر ف الطقس الراهنة ،سيتم اتخاذ قرار من حيث ما إذا كان يتعين إبقاا الطالب في المدرسة أ إطالقهم .إذا كان القرار المتخذ ه احترجاز

طبعا قد يأتي لي األمر/ال صي القان ني إلى المدرسة في أي ق ألخذ أطفالهم .في
الطالب في المدرسة ،سيتم احترجاز رجميع الطالب بما فيهم المشاةً .
بعض حاال الط ارئ ،مثل مشكال الحرارة ،الخ ،سيتم بذل محا ال إلي اا ر ضة األطفال أي طالب في عمر المدرسة االبتدائية في م اقع بدي لة لترجنب
إرسال األطفال للمنزل في ق

مبكر عن ق

االنصراف العادي .ستتمكن المدرسة من تز يد لي األمر /ال صي القان ني بمعل ما متعلقة مأ ى الطفل

في حاال الط ارئ .مع ذلك ،في حال رج د مشاكل مع االتصاال الهاتفية في المدرسة ،يرج ز ل لي األمر/ال صي القان ني االتصال بمكتب المدير
مبكر .ينبغي على لي
التنفيذي لتقييم المديرين للحص ل على معل ما  .سيك ن هناك أ قا عندها لن يك ن هناك بديل غير انصراف الطالب ًا
األمر /ال صي القان ني إعالم طفلهم أنه إذا تم صرفه /صرفها من المدرسة في ق مبكر عن ق االنصراف العادي لن يك ن هناك أحد في المنزل،

ينبغي عليه/عليها الذهاب إلى منزل الرجيران أ األقارب حتى يتمكن لي األمر /ال صي القان ني من ال ص ل إلى المنزل.
إخالء المباني

تضع المدرسة إرجرااا لإلخالا السريع المنظم لمباني المدرسة تلصقها في غرف التدريس غيرها من الغرف.

ُي َع ِ د الطالب أنف سهم على هذه اإلرجرااا الخاصة باإلخالا على إطاعة تعليما المدرسين في رجميع الحاال .
نظر ألن اإلخالا المنظم السريع للمباني ه ضر رة خطيرة ملحة ،فإن س ا تصرف الطالب خالل اإلخالا قد يؤدي إلى إرجراا تأديبى.
ًا
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إنذارات الحريق واطالق طفايات الحريق

خطير يع ق البرنامج التعليمي قد يؤدي إلى إصابة الطالب.
ًا
يعتبر إطالق إنذار الحريق في المدرسة في أي ق تصرفًا
قد يخضع الطالب المذنبين بإطالق إنذار الحريق للحرمان لما تبقى من السنة الدراسية.

أيضا إطالق أي طالب لطفاية الحريق ،باستثناا في حالة الحريق ،تصرفًا له ع اقب خطيرة قد يؤدي إلى إرجراا تأديبي مالئم.
يعتبر ً
التدريب على إطفاء الحريق وتهديدات القنابل

يتم إرجراا تدريبا

إطفاا الحريق في فترا

فاصلة منتظمة .إشارة التدريب على إطفاا الحريق هي ص

الطالب غرفة الدراسة بطريقة سريعة منظمة.

عند إخالا غرفة الدراسة يق م الطالب:

 .0بتك ين خط منفرد (يق د المدرس الطالب من المبنى).
 .1بترك الدفاتر رااهم ( .مع ذلك ينبغي على الفتيا
حافظاتهن).

صفارة عالية .عند إعطاا هذه اإلشارة ،يغادر

تماما ،يع د الطالب إلى غرف
 .2عند إعطاا اإلشارة ال اضحة ً
الدراسة خاصتهم مع معلميهم النتظار مزيد من التعليما

أخذ

من نظام اإلذاعة الداخلية.

 .1ال يصرخ الطالب تح

 .1التقدم كصف مدرسي حتى المنطقة المحددة.
 .3البقاا مع المدرس ط ال التدريب.

أي ظرف من الظر ف ال يرجر ن

ال يخلق ن ف ضى عامة خالل التدريب على التعامل مع

الحريق.

أيضا خالل تهديدا
 .1يتم استخدام اإلرجراا السابق ً

القنابل.

المرور في المبنى

تضع كل مدرسة نظامها الخاص بالمر ر في المبنى للسيطرة المنظمة على حركة الطالب خالل الي م الدراسي .يتم تقديم نظام المر ر في المبنى نافذ

المفع ل في كل مدرسة في كتيب السياسا المدرسية الفردية الخاص ب لي األمر -الطالب.
قمل الرأس (داء القمل/عدوى الطفيليات)

تنتهج سياسة نظام مدرسة رجيفرس ن باريش العامة مفادها أن الطالب الحاضر في المدرسة لديه قمل/بيض القمل في رأسه يتم إبعاده من المدرسة من
النشطة رجميع القمل .يرج ز السماح بع دة الطالب إلى المدرسة عندما يصبح رأسه/رأسها

خاليا من الطفيليا
رك ب الحافلة المدرسية حتى يصبح الطالب ً
خاليا من رجميع القمل عندما يتم التحقق من ذلك بفحص فعلي من لي األمر /ال صي القان ني تقديم شهادة كتابية من لي األمر/ال صي القان ني بعالج
ً
الطفل أهل البي

فقًا للتعليما  .تحتفظ المدرسة بحق فحص أي طالب للتأكد من خل رأسه من القمل بعد الع دة إلى المدرسة.

الطالب (الطالب) المارد/اال نتقالي

تق م المدارس التي تتلقى طالب ( طالب) مشرد /انتقالي بتسرجيل الطالب ( الطالب) ف ًار .تق م المدرسة بمساعدة األسرة مع ال ثائق المالئمة تق م بإرشادهم
إلى مكتب خدما الطالب المشردين/االنتفاليين.1
بطاقات الهوية (المدارس العليا)

يرتدي رجميع طالب المدرسة العليا بطاقة ه ية ذا ص رة على منطقة الصدر في رجميع األ قا  .يتعين ارتداا بطاقة اله ية على الرداا الخاررجي .يتم شراا

أمر ضر رًيا عند حض ر مهام الطالب بخالف
متأخر .تعتبر بطاقة ه ية الطالب ًا
ًا
هذه البطاقا في بداية السنة الدراسية أ عند الدخ ل أ التسرجيل
المباريا الرياضية .يقدم الطالب بطاقة اله ية عند االطالع على كتب المكتبة .عدم االمتثال بهذا النظام س ف يسفر عن إرجراا تأديبي.
المرض

يتحمل الطالب حده مسؤ لية إبالغ المدرس أ الم ظف اإلداري ف ًار بمرضه أ إصابته الشخصية .يتم أخذ إرجراا ف ًرا فقًا ألي إرجرااا
بها في المدرسة المستقلة بذاتها.
متطلبات التطعيم

 .0فقًا لقان ن ل يزيانا ،ينتهج نظام مدارس رجيفرس ن باريش
العامة سياسة مفادها أن الطالب الذين يسرجل ن لما قبل

النكاف التهاب السحايا التهاب الكبد ب الحماق (مرض

الرجدري) أ يقدم دليل بخض عهم لبرنامج تطعيم في ال ق

ر ضة األطفال الطالب الملتحقين بأي نظام مدرسي عام
بالد لة للمرة األ لى يتعين عليهم في ق

خاصة معم ل

الحالي.

 .1تعتبر شهادة ل يزيانا العالمية للتطعيم شرطًا للتحقق من

التسرجيل تقديم

التطعيم .إذا لم يتم تطعيم الطالب أ إذا لم يكن هناك

دليل مقنع بأنه قد تم تطعيمه ضد الدفتريا التيتان س

برنامج تطعيم ط ر التنفيذ لم يتم تقديم أي بيان كتابي من

السعال الديكي شلل األطفال الحصبة األلمانية الحصبة
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على الحقنة في غض ن الخمسة ( )2أيام الدراسية

نظرا ألسباب طبية
قبل طبيب يشير إلى حظر إرجراا التطعيم ً
أ لمعارضة لي األمر/ال صي القان ني ،يرفض ناظر

المخصصة ،يتم استبعاد الطالب من المدرسة حتى يتم أخذ

 .1يتعين على الطالب المنتقل من نظام مدرسة آخر في الية

 .2ال يشترط على أي طالب االمتثال بأحكام قان ن ل يزيانا

 .3إذا أ صى قسم التمريض بنظام مدارس رجيفرس ن باريش

القان ني بتقديم إما بيا ن كتابي من قبل طبيب يشير إلى

التطعيم الالزم.

المدرسة ترجيل الطالب.

المنقح  ،01:011إذا قام الطالب أ

ل يزيانا إظهار دليل تطعيم.

العامة بحقن معززة ،يتم إعطاا هذه الحقن المعززة قبل

لي األمر/ال صي

نظر ألسباب طبية أ تقديم لي
حظر استعمال اإلرجراا ًا
شخصيا معارضة كتابية للمدرسة.
األمر /ال صي القان ني
ً

التحاق الطالب بالمدرسة .إذا تم طلب هذه الحقن خالل

 .1إذا كان هناك تفشي لمرض معد لم يتم تطعيم الطالب منه،

السنة الدراسية ،يتم تقديم إخطار قبل خمسة ( )2أيام دراسية

يتم استبعاده/استبعادها طبقًا للتعليما .DHHS

للطالب للحص ل على الحقنة المطل بة .إذا لم يتم الحص ل

األاياء المفقودة واألاياء التي تم العثور عليها

يلتزم الطالب الذين يعثر ن على أشياا في حرم المدرسة أ في الحافلة المدرسية بإعادة هذه األشياا للمكتب اإلداري أ للمعلم أ لسائ ق الحافلة فقًا
للسياسا اإلرجرااا المعم ل بها في المدرسة المستقلة بذاتها.
عدم القيام بإعادة هذه األشياا على النح الذي تطلبه المدرسة قد يؤدي إلى إرجراا تأديبي.

من المت قع أن يق م الطالب الذين يفقد ن دفاتر أ أشياا شخصية بإبالغ المدرس أ المكتب اإلداري عن هذه المفق دا

المدرسة.

فقًا للسياسا

المعم ل بها في

تحتفظ المدارس بعد انتهاا السنة الدراسية بالم اد غير المطالب بها لمدة ال تقل عن  2أيام قبل التخلص منها.

سياسة الدواء

الد ام المدرسي .يق م م ظف

مالحظة :إذا أمكن ،يُنصح لي األمر/ال صي القان ني بإعطاا الد اا للطالب في المنزل في رجد ل زمني مخالف لساعا
من م ظفي المدرسة بإعطاا فقط الد اا المحدد الرجرعا مسبقًا عن طريق الفم أ بالبخاخة أ عن طريق االستنشاق المرهم الم ضعي لطفح الرجلد أد ية
الط ارئ ،ما لم يتم النص على خالف ذلك في هذه السياسة .ال يرج ز لم ظفي مدارس رجيفرس ن باريش العامة إعطاا أي د اا يزيد عن الرجرعا

بها .ال يرج ز للطالب االحتفاظ في ح زتهم بأي د اا ( صفة طبية أ غير طبية) أثناا الت ارجد تح

الم صى

إشراف المدرسة إال عندما يأمر الطبيب بذلك لد اا

حاال الط ارئ ( أي رجهاز استنشاق الرب أ األدرينالين الخ) بعد التشا ر بين لي االمر/ال صي القان ني م ظفي المدرسة المعينين ممرضة المدرسة.

ينص نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة ،فقًا لسياسة الد اا لمدارس ل يزيانا العامة بتاريخ  3/11/31المعتمدة من مرجلس الد لة للتعليم االبتدائي
الثان ي ،على إعطاا الد اا ألي طالب بعد القيام باإلرجرااا المسؤ ليا التالية:

مسؤوليات ولي األمر/الوصي القانوني

 .0يرجب أن يرافق رجميع األد ية (ب صفة طبية أ بغير صفة

كما يق م ذلك الشخص البالغ بمساعدة م ظفي المدرسة في

إعطائه في المدرسة طريق التعاطي أي

يتحمل لي األمر/ال صي القان ني مسؤ لية معرفة ما إذا

طبية) أمر د ائي من طبيب يتضمن التاريخ اسم الد اا
الرجرعة

تعليما

ق

خاصة.

إحصاا الداا .إذا كان الطالب في م قع تعليمي بديل،

كان يتعين تسليم أي د اا للم قع فقًا لسياسة د اا نظام
المدرسة .يرجب أن يرافق الد اا نسخ من رجميع النماذج ليتم

 .1يرجب أن تك ن رجميع األد ية في إناا ملصق عليها تسميتها

إعطائه في الم قع البديل.

بشكل صحيح ب اسطة صيدلي أ طبيب .يرجب أن تتفق

 .2يرجب على لي األمر /ال صي القان ني ت فير رجميع الم اد

تسميتها مع أ امر الطبيب من حيث الد اا الرجرعة ال ق

الالزمة إلعطاا الد اا ( أي الك ب أد ا القياس ،الخ).

طريقة التعاطي .ال يرج ز تغيير تسميتها .تشترط زارة

 .1كما يق م لي األمر /ال صي القان ني بما يلي:

التربية التعليم بل يزيانا أن يستخدم لي األمر/ال صي

أ  -إعطاا الرجرعة األ لى من الد اا في المنزل مالحظة

القان ني نم ذج أمر د اا الية ل يزيانا.

الطالب من حيث اآلثار الرجانبية المحتملة،

 .1يتشا ر لي األمر /ال صي القان ني مع ممرضة نظام مدارس

ب  -تز يد المدرسة بد اا يكفي لـ  12ي م على أقصى حد

رجيفرس ن باريش العامة .يرجب مرارجعة النماذج الد اا
المذك ر أعاله .كما يرجب خض ع الطالب للتقييم من قبل
الممرضة في مكتب المعالرجة في ذلك ال ق .

 .3يتخذ لي األمر /ال صي القان ني الخط ا

ليتم االحتفاظ به في المدرسة،

ج  -االمتثال بالت اصل التحريري الشفهي بشأن سياسا

المدرسة،

الالزمة للتسليم

اآلمن للد اا إلى من المدرسة ب اسطة شخص بالغ مسؤ ل.
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 .1خالل الرحال

د  -ت فير تعبئة تغليف لرجرعة حدة د اا الطالب ،كلما

أمكن.

رجيفرس ن باريش العامة سياسة يرجب اتباعها بالنسبة لرجميع

 .1يتم ترجديد أمر الد اا الصادر من الطبيب في بداية السنة
الدراسية أ إذا تغير الد اا أ طريقة إعطاا الرجرعة أ

إعطائها خالل السنة الدراسية.

األد ية ،بما في ذلك األد ية التي يمكن شرااها د ن الحارجة

ل صفة طبية المزمع تلقيها خالل فترة  13ساعة.

ق

مسؤولية المدرسة

 .0ال ي فر م ظفي المدرسة أي د اا.

 .2يق م نا ظر المدرسة بتعيين م ظفين اثنين ( )1على األقل

 .1تتشا ر ممرضة مدارس رجيفرس ن باريش العامة مع لي

لتلقي تدريب في إعطاا الد اا ليت افر لمساعدة الطالب في

األمر /ال صي القان ني ترارجع النماذج المطل بة الد اا تقيم

تأمين الد اا الم ص ف.

الطالب تبدأ خطة إعطاا للد اا قبل إعطاا الد اا.

 .1يحتفظ الم ظف المعين المدرب برجميع األد ية في مكان آمن

 .1تق م ممرضة مدارس رجيفرس ن باريش العامة برصد حالة

مغلق.

الطالب الصحية تتشا ر مع لي األمر /ال صي القان ني

 .1يتم التخلص من رجميع األد ية في غض ن سبعة ( )1أيام

الطبيب م ظف المدرس ،حسب الضر رة خالل العام

بعد تاريخ ت صية الطبيبة با لت قع عن تنا لها ،إذا لم يطالب

الدراسي.

لي األمر /ال صي القان ني بذلك.

 .3يحتفظ م ظف المدرسة بنم ذج سرجل للد اا فيما يتعلق بكل

 .1يرج ز للمدرسة إرسال للمنزل نم ذج طلب إعادة مأل د اا

د اا يطلبه الطالب.

عندما يقترب الطالب من االنتهاا من التز د بالد اا.

الحقن  -اإلجراءات اإلضافية
ُ

ُ .0ي طلب من لي األمر/ال صي القان ني الحض ر للمدرسة
اعطاا الحقن لطفله إال في حالة أد ية الط ارئ بالنسبة
للحاال

أ -يتم كما ذكر في السابق اتباع سياسة الد اا،

ب -تدرب ممرضة المدرسة م ظف المدرسة المعين بعد
تشا ر الممرضة مع لي األمر/ال صي القان ني استكمالها

التي تهدد الحياة.

أ  -ال تسري السياسة المذك رة أعاله على الطالب الذين يتم

لتقييم

تشخيص حالتهم بداا السكري المعتمد على األنس لين الذين

ال

حالة الطالب الصحية في المحيط المدرسي.

 .1يتعين على الطالب الذين يت ل ن مسؤ لية إعطاا حقنهم

يعط ن الد اا ألنفسهم الذين قد يحتارج ن إلى األنس لين

الخاصة االحتفاظ بالمستلزما

خالل الي م الدراسي.

مسؤ لية

الضر رية.

 .1إذا كان في حالة من حاال

الضر رية في مكان آمن

على النح الذي يحدده ناظر المدرسة .يتحمل الطالب

ب -يتحمل لي األمر/ال صي القان ني مسؤ لية ت فير
األنس لين المستلزما

الميدانية الليلية ،ينتهج نظام مدارسة

تأمين

الرجرعة

الم ص فة.

يتحمل

لي

األمر /ال صي القان ني مسؤ لية ت فير المستلزما الالزمة.

الط ارئ ،يتم االحتفاظ في

المدرسة باألد ية القابلة للحقن من أرجل الطالب ،ثم

العالجات بأجهزة االستنااق والبخاخة

 )1يرجب على الطالب حمل أرجهزة االستنشاق في حقيبة أ

 )0يتم كما ذكر في السابق اتباع سياسة الد اا.

 )1إذا كان يتعين على الطالب أخذ الد اا باعتباره حالة من
حاال

كيس أ بأنفسهم.

الط ارئ في رجميع األ قا  ،إذًا يرجب أن تذكر أ امر

الطبيب الكتابية ذلك.

(إجراءات وسياسات) الطالبة الحامل

يرجب على الطالبة الحامل تقديم للمدرسة تقارير شهرية من طبيبها بداية من الشهر الرابع تشهد بقدرتها على م اصلة الحض ر إلى المدرسة م اصلة رك ب
الحافلة المدرسية.
إذا ثب

أن الحالة البدنية/العاطفية للطالبة تح ل د ن حض رها في البرنامج التعليمي المعتاد تحدد أن الطالبة مؤهلة للتعليم بالمنزل فقط ،يمكن أ ي فر لها

النظام المدرسي هذه الخدمة .إذا أصبح ذلك مشكلة يتم استشارة ممرضة المدرسة ( .أنظر القسم الخاص بقب ل الطالبا الح امل)

حل الماكالت

ينبغي اتباع اإلرجرااا التالية إذا كان لدى لي األمر مشكلة:
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 .0إذا كان

المشكلة تتعلق بالطفل ،يررجى االتصال بالمدرسة

 .1إذا كان

المشكلة تتعلق بالمدرسة ،يررجى االتصال بناظر

 .1إذا كن

تحديد م عد لرؤية المدرس.

يررجى االتصال بمكتب مدير الشبكة التنفيذي .اطلب من
ناظر المدرسة اسم رقم هاتف هذا الشخص .رقم هاتف

المدرسة .س ف يرجيب/ترجيب هي على أسئلتك أ س ف

المدير التنفيزى ألداا مديرين المدارس يك ن - 112- 2112

يحدد/تحدد لك م عدًا ،إذا لزم األمر.
إستراحة/وقت الترف يه

رجميع الطالب فى الصف  K- 2س ف يحصل ا على إستراحة ا

ب اسطة ناظر المدرسة.

ق

غير راض بعد مناقشة المسألة مع ناظر المدرسة

.213

للترفيه كل ي م أثناا أخر  02دقيقة فى التربية الرياضية ا  02دقيقة ق

يحدد

حماية موظفي المدرسة

أي فرد ،بما في ذلك لي أمر/ال صي القان ني أي طالب يحضر إلى مدرسة في نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة ،يق م بالهرج م على أ التهديد بإيذاا

أي معلم أ عض هيئة تدريس أ م ظف من م ظفي نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة لن يتم السماح له بالدخ ل إلى حرم أي مدرسة من مدارس

رجيفرس ن باريش أ إلى أراض أي منشأة أخرى يملكها أ يشغلها نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة بد ن م افقة مسبقة من ناظر المدرسة أ من

الشخص المسؤ ل عن المنشأة إذا لم تكن مدرسة.
البحث

فحص ممتلكات مجلس التعليم والبحث عن األاياء غير الماروعة

ينتهج نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة سياسة تفيد باحتفاظه بالحق في فحص رجميع ممتلكا مرجلس التعليم في أي ق للبحث عن أسلحة أ مخدرا

أ كح ل أ سلع مسر قة أ غيرها من الم اد أ األشياا التي تعتبر حيازتها انتهاكًا لسياسة ال الية /أ مرجلس تعليم باريش عندما تق د الحقائق ال اضحة
إلى اعتقاد معق ل بأنه سيتم العث ر على الم اد التي يتم البحث عنها .تتضمن م متلكا
الخزائن المنطقة أرجهزة الحاسب اآللي األراضي.

البحث بأجهزة الكاف عن المعادن

مرجلس التعليم على سبيل المثال ال الحصر المباني المكاتب

يرجيز نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة البحث باستخدام األرجهزة المحم لة أ الثابتة للكشف عن المعادن في ممتلكا

مرجلس التعليم الطالب غير

الطالب أي حقائب أ طر د أ محافظ أ حا يا  ،الخ ،يق م ا بإحضارها إلى ممتلكا مرجلس التعليم أ األنشطة التي تقرها المدرسة.

البحث باستخدام الكالب

يرجيز نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة البحث في ممتلكا مرجلس التعليم السيارا ال اقفة في محيط ممتلكا المدرسة باستخدام خدما الكالب التي

ثب

االعتماد عليها دقتها في شم الم اد المحظ رة قان ًنيا(المخدرا ).

إجراءات الخروج/إجراءات المراجعة

يخرج رجميع الطالب ب اسطة شخص مسرجل في بطاقة الط ارئ في المنطقة المحددة قبل مغادرة الحرم ألي سبب قبل نهاية كل ي م دراسي.

بالنسبة للحاال التي يتم فيها إرسال شخص غير مسرجل في بطاقة الط ارئ اللتقاط طالب ،يرجب أن يقدم ذلك الشخص مذكرة لناظر المدرسة/المكلف من

هاتفيا ب لي األمر/ال صي القان ني .في حال
لي األمر /ال صي القان ني تطلب إطالق الطالب .يق م ناظر المدرسة /المكلف بالتحقق من الطلب باالتصال
ً
تعذر ال ص ل إلى لي األمر /ال صي القان ني بالهاتف ،ال يتم إطالق الطالب من المدرسة.
إذا لم يتم تقديم هذا التصريح الكتابي تعطي ه اتف لي األمر /ال صي القان ني إذن شفهي للطالب بمغادرة الحرم مع هذا الشخص غير المصرح له ،يق م

ناظر المدرسة/المكلف بالتحقق باالتصال الهاتفي ب لي األمر/ال صي القان ني على رقم الهاتف المسرجل في بطاقة الط ارئ الخاصة بالطالب .اذا تعذر
ال ص ل ل لي األمر /ال صي القان ني بالهاتف ،ال يتم إطالق الطالب من المدرسة.

في بعض الحاال  ،يك ن من الضر ري إرسال تاكسي للطفل .يتصل لي األمر /ال صي القان ني بشركة التاكسي لت فير سيلة م اصال  .يق م لي
األمر /ال صي القان ني بإعطاا المدرسة اسم الشركة اعطاا إذن شفهي بإطالق الطفل .يق م سائق التاكسي بت قيع سرجل المرارجعة تسرجيل رقم التاكسي

الخاص به/بها .إذا شعر ناظر المدرسة /المكلف أن لي األمر/ال صي القان ني ال يستطيع تحمل أرجرة التاكسي ،تُدفع أرجرة التاكسي من حساب المدرسة يتم
استردادها من األم ال العامة الخاصة بنظام المدرسة.

يرج ز ل لي األمر/ال صي القان ني إعطاا إذن شفهي أ كتابي لناظر المدرسة/ال صي القان ني يسمح للطالب بأي سيلة نقل يرجيزها لي األمر/ال صي
القان ني .الطالب الذي يتم إطالقه ال يحتاج إلى م افقة لي األمر للخر ج.
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االنتحار (التهديدات أو المحاوالت)
إجراءات االنتحار

 .1إذا قرر أخصائي الصحبة النفسية ناظر المدرسة/المكلف

 .0يتم إبالغ المكتب بأي تهديد أ إيماا باالنتحار يتم ف ًار
استكمال الرجزا األ ل من إحالة االنتحار (نم ذج الضمان

بأن التهديد كان رجادًا أن الطالب في أعلى مست يا

الخط رة من حيث ارتكاب االنتحار فقًا للدالئل ال اردة في
نم ذج الضمان االرجتماعي  ،11يتم اتخاذ إرجراا يق م

االرجتماعي  )11تقديمه لناظر المدرسة/المكلف.

 .1يحيل ناظر المدرسة/المكلف الطالب إلى أخصائي الصحة

النفسية القائم بالمدرسة الذي يق م بإرجراا تحقيق يستكمل

أخصائي الصحة النفسية باستكمال الرجزا الثالث من حالة

التحقيق يتم تدريبهم تعليمهم تقييم االنتحار .يت افر أخصائي

حيث يتعلق األمر بسالمة خير الطالب ،يق م أخصائي

االنتحار .كما ه الحال في أي حالة من حاال

الرجزا الثاني من إحالة االنتحار .هؤالا الذين يق م ن بإرجراا
الصحة النفسية المدرسيين لهذا التقييم .من المستحسن عدم

الصحة النفسية المكلف من ناظر المدرسة باالتصال ب لي

مشاركة مقيم أ المسؤ ل عن الصحة النفسية في أي خالف

األمر /ال صي القان ني نقل المعل ما

المتعلقة بشدة حالة

الطالب االستفسار عن العالج الرجاري للصحة النفسية .إذا

أيضا أن يرجري
حالي مع الطفل/المراهق .من المستحسن ً
التقييم بعد  11دقيقة من إرجراا البيان األ لي إلتاحة ال ق

كان الطالب يخضع لعناية أخصائي صحة نفسية ،يتصل

كرجزا من هذا التحقيق ،يق م أخصائي الصحة النفسية أ

م عد لتقييم طارئ .إذا لم يكن الطالب يخضع لعناية

للطفل/المراهق لتنظيم ضائقته االنفعالية.

لي األمر /ال صي القان ني بأخصائي الصحة النفسية يرتب

ناظر المدرسة/المكلف برجمع أكبر عدد ممكن من المعل ما

أخصائي صحة نفسية ،يطلب أخصائي الصحة النفسية

من لي األمر/األ صياا القان نيين غيرهم من الذين يعرف ن

المدرسي من لي األمر الحض ر إلى المدرسة

تعتبر المعل ما التالية أساسية لترجمع:

تق م المدرسة بإرسال رجميع النسخ إلى فريق األزما

حالة الطالب التهديد.


الت اريخ األ قا
أ

اإلحالة إلى مستشفى غرفة الط ارئ للتقييم.

المضب طة ألي مادة تحريرية

شفهية تناقش التهديد باالنتحار أ

النفس.

أخصائي الصحة النفسية الذي يتابع الطفل.

إيذاا

يمكن
أ

 .3إذا أسفر تقييم الصحة النفسية عن إدخال المريض إلى
المستشفى للمعالرجة ،يق م لي األمر بإبالغ لي األمر أ



هل كان لدى الطفل خطة إليذاا النفس أ نية

المكلف في غض ن  13ساعة.



تحديد رجميع المثيرا المعرجلة لهذه األحداث ،بما

للمدرسة ح ل صحة الطفل النفسية .إذا تلقى الطفل تقييم

إليذاا النفس أ

عند الخر ج من المستشفى ،يق م لي األمر بتقديم ثائق

سيلة إليذاا النفس.

في ذلك الظر ف االرجتماعية الخالف بين

للصحة النفسية لم يتم يدخل إلى المستشفى ،يق م لي

الطالب أقرانه أ المدرسين أ أفراد األسرة أ

األمر بتقديم ثائق التقييم تقديم أي ت صيا

ضر رية

الضغائن الحالية تاريخ الصحة النفسية تعاطي

لترجنب األزما في المستقبل.

إذا لم يتم اتخاذ أي إرجراا آخر ،يق م ناظر

انتحار ثان استكمال الرجزا األ ل الرجزا الثالث .يررجى

المخدرا

 .2إذا تم اتخاذ إرجرااا

الخسائر األخيرة.

المدرسة/المكلف بت قيع النم ذج ارسال نسخ منه
التأخر

الط ارئ

إرسال النسخ كما ه مبين.

على النح المشار إليه في أسفل النم ذج.

إجراءات التأخر

- 0يتم اتباع اإلرجرااا

أخرى ،يررجى استخدام نم ذج إحالة

التالية لتخلف الطالب في المدارس االبتدائية قبل حرمان أي طالب للتأخر المفرط بد ن عذر ،يتخذ ناظر

المدرسة /ال صي القان ني الحد األدنى من اإلرجرااا التالية:
أ -االتصال ب لي األمر/ال صي القان ني،

ب -تحديد عمل عقابي (اختياري)،

ج -االحترجاز،

د -عقد االرجتماع مع لي األمر /ال صي القان ني أ محا لة عقد ارجتماع،
هـ -ن ع آخر من اإلرجراا التأديبي أ تكرار االحترجاز،

إذا لم تُسفر هذه اإلرجرااا عن تحسن في االنضباط من رجانب الطالب ،يرج ز حرمان الطالب حتى يز رلي األمر /ال صي القان ني المدرسة لعقد ارجتماع .قد ي سفر التأخر المت اصل بغير عذر عن الحرمان أ
اتخاذ إرجراا تأديبي آخر أ إحالة لنظام محكمة األحداث.
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- 1يتم اتباع هذه اإلرجرااا

لتأخر الطالب في المدارس المتوسطة/العليا .اإلرجرااا المتخذة بالنسبة لتأخر الطالب المفرط

بد ن عذر على النح التالي:

أ -التأخر األ ل الثاني في كل فصل دراسي -

تحذير شفهي للطالب مع ت قيع الطالب على بطاقة ص ل متأخر.

ب -التأخر الثالث في كل فصل دراسي -

يتم تحديد م عد الرجتماع عارجل مع لي األمر/ال صي القان ني يتم اإلحالة إلى استشاري.

ج -التأخر الرابع الخامس في كل فصل دراسي -

االحترجاز بالمدرسة لمدة ساعة أ اتخاذ أي أرجراا تأديبي آخر.

إجراءات التحويل
الطالب

المقيمين

د -التأخر السادس أ أكثر في كل فصل دراسي  -الحرمان.
على

الشرقي

الرجانب

من

نهر

المسيسيبي

المسرجلين

في

المدارس

التي

تديرها

المنطقة

سف

يك ن ا

محددين لحض ر المدارس التي تقع على الرجانب الشرقي من النهر .الطالب المقيمين على الرجانب الغربي من نهر المسيسيبي س ف يك ن ا محددين
لحض ر المدارس التي تقع على الرجانب الغربي من النهر.

يرجب أن يقيم الطالب مع أ لياا األم ر الطبيعيين أ األ صياا القان نيين داخل حد د رجيفرس ن باريش ليك ن ا مؤهلين لاللتحاق  /أ التح يل بين نظام

مدارس رجيفرس ن باريش العامة .يرجب قب ل ثائق المحكمة المتعلقة بال صاية القان نية أ األ صياا المعينين من قبل المحكمة ب اسطة مكتب االمتثال من
خالل ناظر المدرسة أ المكلف خالل التسرجيل .ثائق ال صاية الؤقتة ال يتم قب لها.

مالحظة :يحترم مكتب االمتثال قرار أ حكم المحكمة ،مع ذلك ،ال تعتبر ثائق المحكمة المقدمة في التسرجيل العامل المسيطر في تحديد حالة إقامة
الطالب.

نظرا ألسباب
بالتالي ،بخالف انتقال الرعاية أ ال صاية من لي أمر إلى آخر ،فإن الرعاية /ال صاية تتعلق باألشخاص الذين لديهم أطفال ُمنح ا لهم ً
قهرية .نتيرجة لذلك ،تُرسل المدرسة المعل ما عبر الفاكس ا البريد الغلكتر نى إلى مكتب االمتثال في ذلك ا ل ق يتم التحقق من المعل ما فقًا لذلك.
يتم االتصال بالمدرسة الراعي/ال صي القان ني للطالب بخص ص القرار .يتم مرارجعة التقدم بالتماس لتغيير ال صاية في محكمة األحداث ألسباب غير

قهرية باعتباره محا لة لاللتفاف ح ل قرار محكمة الصغار اتفاق التس ية النهائي الالح ق سياسة ارجرااا نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة.
ينبغي تقديم طلبا

التح يل إلى مكتب االمتثال 210 :منهاتن ب ليفارد ،هارفي ،ل يزيانا  .11121يرجب أن تحمل ال ثائق المقدمة كدليل إقامة االسم

العن ان الحالي ل لي أمر /ال صي القان ني الطالب .يرجب استيفاا رجميع متطلبا

- 1أكاديمية الدراسات العليا ()ASA


يمكن االطالع على سياسا
على أكاديميا

الدراسا

ارجرااا

تت افر نماذج طلب تح يل الدراسا
الدارسا

العليا فقط.

- 8مدرسة الميثاق سيليريتى -وودمير


إذا كن

التح يل المطبقة



العليا من خالل الرابط التالي:

http://www.jppss.k12.la.us/asa


االلتحاق األخرى ( .أنظر متطلبا االلتحاق)

العليا

مؤخر في أكاديمية الدراسا
ًا
للطالب الذين تم قب لهم
لعام  1101- 1101استكمال نم ذج التح يل الخاص

العليا في مدارس

الطالب يقيم في منطقة حض ر

يتعين على لي (أ لياا) أمر/ال صي (األ صياا) القان ني

بأكاديمية الدراسا العليا في عملية التسرجيل التي يتم عقدها
في مدرسة الدراسا العليا التي تم قب ل طفلك بها.

سيليريتى  -دميير،

التى تم تح يلها إلى مدرسة مميزة ن ع

 1102- 1103العام الدراسي ،ال طالب يك ن لديه خيار من حض ر مدرسة سيليريتى  -دميير المميزة أ
مدرسة أخرى داخل أبرشية نظام المدارس العامة رجيفرس ن ،على أساس األماكن المتاحة في المدرسة المطل بة.



 1خالل

النقل إلى

متى كان األماكن متاحة ،يتم تحديد الطالب ل اللتحاق بالمدارس التي تقع على الرجانب الغربي من النهر.

- 9الظروف االستثنائية (التعليم العام والخاص)


أي شخص يحضر إلى مدرسة خارج منطقة حض ره مع تح يل معتمد داخل المنطقة يتنازل عن خدما



في رج د ظرف استثنائي ملم س ،يرج ز ل لي األمر /ال صي التقدم بطلب تح يل لظرف استثنائي بالنيابة عن طفله/أطفاله للنظر فيه للم افقة

الطالب أ

النقل المدرسي .بالتالي ،يتحمل

لي (أ لياا) أمره/أمرها/ال صي (األ صياا) القان ني عليه/عليها مسؤ لية االنتقال إلى من المدرسة المح ل إليها.

على التح يل .أي شخص يحضر إلى مدرسة خارج منطقة حض ره مع قب ل تح يل لظرف استثنائي يتنازل عن خدما
بالتالي ،يتحمل الطالب أ

النقل المدرسي.

لي (أ لياا) أمره/أمرها/ال صي (األ صياا) القان ني عليه/عليها مسؤ لية االنتقال إلى من المدرسة المح ل إليها.
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يرج ز قب ل طلب نقل لظرف غير عادى فى أى ق
النقل كتابيا

خالل السنة الدراسية بناا على طلب خطي من ال الد /ال اصى القان نى حيث يشرح سبب
يتم قب ل الطلب من

يقدم الطلب إلى مكتب اإللتزام فى رجيفرس ن باريش نظام المدارس العامة قبل ميعاد النقل الفعلى المحدد

قبل مكتب اإللتزام بعد ذلك.


يرجب أن يتم دعم كل طلب التح يل لظرف إستثنائى ب ثائق داعمة مقدمة من شخص غير ذي صلة مثل الطلب المعالج أ األخصائي



يرج ز

الذين



الطالب المقيمين على الرجانب الشرقي من نهر المسيسيبي المسرجلين في المدارس التي تديرها المنطقة س ف يك ن ا

االرجتماعي أ شخص آخر ليس له عالقة بالشخص الذي يقدم الطلب الطالب الذي يتم الطلب بالنيابة عنه.
على

الم افقة

النقل

ل ظرف

استثنائي

تت لقي خدما اإلعاقة الشديدة عندما تك ن هذه الخدما

ألخ

للسماح

على

الحض ر

في

المدرسة

نفس

مع

غير مت فرة في منطقة حض ر الطالب المعاق بشدة فى منطقة الحض ر.

األخ ة

محددين لحض ر المدارس التي تقع على الرجانب الشرقي من النهر .الطالب المقيمين على الرجانب الغربي من نهر المسيسيبي س ف يك ن ا
محددين لحض ر المدارس التي تقع على الرجانب الغربي من النهر.



النقل ل ظرف استثنائي يك ن صالحا فقط للسنة الدراسية التي تتم الم افقة عليها .ال طالب التى تسعى للحص ل على



رعاية األطفال قبل /أ بعد

نقل ل ظرف استثنائي في أي سنة دراسية الحقة يرجب عليهم إعادة التقديم.



ال يتم قب ل أي تح يل لظرف استثنائي حيث يك ن السبب مؤيدًا لتح يل مستندًا بشكل حصرًيا على اعتبارا
المدرسة.

يمكن طلب التح يل لظرف استثنائي للبرامج األكاديمية المعتمدة في المدرسة العليا غير المت فرة في مدارس منطقة الحض ر.

- 5نموذج إذن وتحويل داخل المنطقة


أي شخص يحضر إلى مدرسة خارج منطقة حض ره مع تح يل معتمد داخل المنطقة يتنازل عن خدما



حاليا إلى مدرسة رجيفرس ن باريش في تح يل معتمد داخل المنطقة لعام
يرج ز للطالب المقيمين خارج رجيفرس ن باريش الذين يحضر ن ً
 1101- 1102الذين يرغب ن في م اصلة الحض ر إلى مدرستهم الحالية استكمال نم ذج طلب اذن تح يل داخل المنطقة لعام - 1101

الطالب أ

النقل المدرسي .بالتالي ،يتحمل

لي (أ لياا) أمره/أمرها/ال صي (األ صياا) القان ني عليه/عليها مسؤ لية االنتقال إلى من المدرسة المح ل إليها.

.1101

تخضع عمليا التح يل داخل المنطقة لعام  1101- 1101للشر ط التالية:
o

يرجب أ ال أن تتم الم افقة على طلب النقل بين المنطقة من قبل مدير إدارة مدارس الباريش حيث ال طالب

o

إنها

حيث

o

ما ان يستلم ال الدين التأكيد من نم ذج التح يل اذن الم افقة عليها ،يرجب أن يتم تسليم كلتا ال ثيقتين باليد إلى مكتب االمتثال فى

o

يرج ز للطالب الذين لديهم تح يل معتمد داخل المنطقة للعام الدراسي الحالى البقاا في مدارسهم الحالية حتى السنة الدراسية النهائية

يقيم قبل أن تتم الم افقة عليها من قبل مكتب االمتثال فى .JPPSS
تك ن

مسؤلية

ال الدين

لتقديم

النقل

طلب

يقيم الطالب ،مع شرح كتابي أ مبرر للطلب أية ثائق داعمة.

إلى

مكتب

مدير

إدارة

المادرس

فى

الباريش

.JPPSS

أ حتى الصف األخير في المدرسة الملتحقين بها ،طالما ان طلب التح يل يك ن م افق عليه من قبل مدير الباريش التى يقيم بها

الطالب.

o

يتم استيفاا أي متطلبا قان ن معم ل بها داخل ال الية لتح يل الطالب داخل المنطقة بين مدارس رجيفرس ن باريش العامة منطقة

o

لن يتم الم افقة على طلبا نقل رجديدة داخل المنطقة.

المدرسة المرسل إليها.

o

سيق م الطالب الذين ينتقل ن إلى بايرش أخرى يرجب ان يحضر ا في المدارس داخل الباريش التي ينتقل ا إليها.

- 4المدارس الجاذبة /برامج الجذب

دمج الفنون

•





برامج دمج الفن ن تتبق الفن ن فى فص ل مركزة للطالب لتعميق ت سيع فهم الطالب.
تقدم الرقص الدراما الم سيقى الفن التكميلى للطالب الذين يرغب ن في هذه المرجاال من الدراسة.

ت فر إطارا لتحسين التحصيل األكاديم ى النتائج السل كية
يت فر دمج الفن في المدارس التالية:
o

مدرسة لينك لن االبتدائية للفن ن.
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o

مدرسة كالنسي مارج ري االبتدائية للفن ن.

دمج ثنائية اللغة ( - )DLIالفرنسية واألسبانية





تط ر كفااة الطالب في اللغة الثانية.

يتم تدريس  ( ٪11الحد األدنى) من تعليما المضم ن األساسي في اللغة الثانية المستهدفة.

الدراسا االرجتماعية العل م الصحة التربية البدنية برامج الفن ن الثقافية.

تتضمن فن ن اللغة الرياضيا

يت افر الدمج باللغة الفرنسية اإلسبانية في المدارس التالية:
o
o
o

ب در االبتدائية (اللغة اإلسبانية)

د رجالس االبتدائية ( الفرنسية)

إليس االبتدائية ( اللغة الفرنسية اإلسبانية)

برامج منظمة البكالوريا الدولية ()IBO

•







ثقافيا من
رجماليا
ارجتماعيا
تط ر برامج منظمة البكال ريا الد لية ( )IBOالطالب ككل تساعد الطالب على النم فكرًيا
ً
ً
ً
خالل التحقيق العمل على اساس التحديا العالمية.
تتضمن العل م اإلنسانيا

اللغا

الرياضيا

تعزز ال عي البيئي المسؤ لية الثقافية.

التكن ل رجيا الفن ن.

تغرس الشع ر بالمسؤ لية نح اآلخرين نح البيئة.

تقدم برامج البكال ريا الد لية  IBOالطالب عي فهم ثقافتهم الخاصة الثقافا
تت افر برامج منظمة البكال ريا الد لية  IBOفي المدارس التالية:
o
o
o
o
o
o

األخرى ،القيم طرق الحياة.

هاراهان اإلبتدائية

شيرلى رج نس ن – رجريتنا بارك اإلبتدائية

مارير المت سطة

ريفرديل المت سطة
إهري العليا

ريفرديل العليا

مدارس مونتيسورى

•







تنط ي طريقة م نتيس ري للتعليم على تعلم األطفال من خالل النشاط االستكشاف اإلبداعي.
يتعلم الطالب من خالل النشاط اإلبداعي االستكشاف.

يتم منح الطالب بإ ختيار األنشطة الفردية ضمن مرجم عة من الخيارا .
التعلم عن طريق العمل مع الم اد بدال من التعليم المباشر.

ترجميع لمتعددى األعمار يتيح للطالب الكبار الصغار على التعلم من بعضهم البعض.
المدارس التي تقدم برنامج طريقة م نتيس ري هي:
o
o

الي نيل ك لينز االبتدائية
اشنطن االبتدائية

لمزيد من التفاصي ل اإلضافية عن برامج اإلرجتزاب ،يررجى زيارة الم قع التالي:
http://jpschools.org/department/magnet-programs/

- 1االرتباط


يتحمل الطالب المح ل أ

لي (أ لياا) أمره/أمرها/ال صي (األ صياا) القان ني عليه /عليها مسؤ لية سيلة االنتقال إلى من المدرسة بالنسبة

لتح يل االرتباط المعتمد ("االرتباط").



أ الد نُظار المدارسُ ،ن ظار المدارس المساعد ن استشاري الت رجيه المدرس ن المدرب ن غيرهم من العامل ن المعتمد ن في المدارس الم ظف ن
المصنف ن الذين يتم تعيينهم بشكل منتظم أ ت ظيفهم بد ام كامل في أي مدرسة في الصف ف من الر ضة حتى الصف الثاني عشر يرج ز لهم

حض ر المدرسة العادية التي تم تعيين أ ت ظيف لي (أ لياا) أمرهم/ال صي (األ صياا) القان ني عليهم.
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خدمات الترجمة/التفسير
خدمات الترجمة

مع تعدد سكانها المتعدد الثقافا الذي يتحدث عشرا اللغا  ،يتخذ نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة خط ا لضمان أال يك ن النقص في مهارا
اللغة اإلنرجليزية عائقًا أمام االنضمام المشاركة في رجميع برامج اإلعداد الترب ي المهني الفني .ي فر قسم خدما التررجمة خدما التررجمة التحريرية
التررجمة الف رية باللغة الغربية اإلسبانية الفيتنامية للمساعدة في دعم اللغا األرجنبية الشائعة التي يتحدث بها الطالب الذين يحضر ن في مدارس

رجيفرس ن باريش العامة عائالتهم .تقدم خدما

التررجمة اللغا االرجنبية األخرى "على أساس الحارجة".

لمساعدتك في احتيارجاتك اللغ ية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر خدما

التررجمة (التررجمة التحريرية تررجمة االرجتماعا

األحداث المدرسية)

التربية الخاصة ( التفسير للطالب ذ ي االحتيارجا العامة ( أي ارجتماعا برنامج التعليم الفردي  - )IEPيررجى االتصال
 Translation.Services@jppss.k12.la.usاو فى .)514 ( 349- 7776
التغيب عن المدرسة (عدم إبالغ المدرسة – التغييب  -ترك الحرم المدرسي دون إذن)
الطفل في سن الحض ر اإللزامي الذي يتغيب عن المدرسة أثناا ساعا

الدراسة العادية عندما ال يك ن هناك سببا رجيها للغياب .La.R.S. 17:230

يشمل مصطلح "غائب" الطالب في سن الحض ر اإللزامي الذين لم يلتحق ا بالمدارس ،أ يتغيب ن عن المدرسة د ن سبب رجيه ،أ يترك ن الحرم المدرسي

د ن الحص ل على إذن ،أ ال يبلغ ن عن سبب الغياب 1أ يترك ن الفصل أثناا ساعا الدراسة العادية د ن إذن أ سبب رجيه.
أ.

عندما ال ي رجد أي سبب رجيه لعدم التحاق الطفل بالمدرسة أ التغييب عن المدرسة أ الفصل بد ن عذر ،سيتم إرسال إخطار إلى الي األمر /

ال صي القا ن ني أ أي شخص آخر له سيطرة على الطفل في سن الحض ر اإللزامي أ مسؤ ل عنه 1إما شخصيا أ عن طريق البريد المسرجل،

يطلب التحاق الطفل بالمدرسة أ حض ره المدرسة خالل ثالثة ( )1أيام من تاريخ اإلخطار)La.R.S. 17:230( .

ب .عندما يتغيب طالب عن المدرسة 1يرج ز للمشرف على رعاية الطفل حض ره إلى المدرسة ،أ مدير المدرسة  /من ين ب عنه أن يعقد رجلسة
مش رة أ مؤتمر في المدرسة مع لي األمر  /ال صي القان ني للطفل فيما يتعلق بالحض ر إلى المدرسة االنضباط.

 .0سيق م مدير المدرسة  /من ين ب عنه بإخطار لي األمر  /ال صي القان ني للطفل كتابة أ عن طريق الهاتف بالمؤتمر.

(أ) عدم حض ر لي األمر  /ال صي القان ني للطفل بشكل متعمد لالرجتماع مع مدرس الطفل ،أ مدير المدرسة ،أ م ظف المدرسة

اآلخر المناسب لمناقشة تغيب الطفل عن المدرسة المتكرر قد يك ن سببا لشك ة األسرة المحتارجة إلى خدما La. Ch.C.Art. ( .

)730

(ب) يمكن استخدام شك ى األسرة المحتارجة إلى خدما  /اإلحالة إلى محكمة األحداث (نم ذج األسر المحتارجة إلى خدما
الملحق 1صفحة أ .)0-

رقم ،0

 .1عندما يتبين أن الطالب كان غائبا عن المدرسة 1يرج ز تأديب الطالب فقا لسياسية االنضباط الخاصة بنظام المدرسة .سيتم استخدام
االنضباط التدريرجي.

(أ) سيتم تأديب الطالب عن طريق االحترجاز أ تدابير أخرى قبل أن يتم تعليقه.

(ب) عندما يتغيب الطالب ألكثر من مرة ،يرج ز لمدير المدرسة  /من ين ب عنه إتباع اإلرجراا المذك ر أعاله أ تعليق الطالب فقا
لسياسة االنضباط الخاصة بنظام المدرسة.

(ج) إذا عاد الطالب إلى المدرسة ب اسطة أحد ضباط إنفاذ القان ن ،كان

هذه هي أ ل رجرم تغيب عن المدرسة يق م به الطالب ،سيتبع

مدير المرسة  /من ين ب عنه اإلرجرااا المنص ص عليها في هذه السياسة.

ج .سيق م مدير المدرسة  /من ين ب عنه بإحالة األسر المحتارجة إلى خدما
د.

إلى محكمة األحداث عندما يك ن لدى المدرسة إثبا

تغيب عن المدرسة أ انتهك عمدا مرارا ق اعد المدرسة الشرعية)La.Ch.C.Art.730( .

يرجب أن ي افق المدير التنفيذي ألداا المديرين المعين  /من ين ب عنه على االنحراف عن هذه السياسة.

سياسة الزي الموحد

فيما يلي أهم قضايا مشاركة المدرسة في سياسة الزي الم حد الخاص بها:

 .0تز يد الطالب العاملين بقدر أكبر من اإلحساس باألمان السالمة؛
 .1تحديد استبعاد غير الطالب من الحرم؛

 .1تشرجيع الطالب على التمتع بإحساس أكبر به ية المدرسة االنتماا إليها؛
 .3تعزيز التط ر في سل ك الطالب؛
 .2الحد من تكلفة مالبس المدرسة؛

 .1تشرجيع مست ى أعلى من مشاركة البرامج.
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بأن الطالب

ملح ظة :ثمة استثنااا في عملية ارتداا الزي الم حد ألسباب دينية أ صع با مالية أ ألسباب أخرى يمكن تبريرها .يرجب تقديم طلب مكت ب لإلعفاا
تقديمه لمدير المدرسة .يمكن الحص ل على السياسا المتعلقة بالزي المدرسي في رجميع م اقع المدرسة.

سياسة العنف

تهديدات إجراءات العنف

 .0يؤخذ أي تهديد أ اقتراح أ تخمين بعنف معتزم محمل الرجد يتم إبالغ المكتب اكمال الرجزا  0من نم ذج التهديد باإلحالة للعنف تسليمه إلى
المدير /المعين من قبل الشخص الشاهد على ذلك .ال يتطلب عمل العنف هذا اإلرجراا إال إذا صحبه تهديد بعنف آخر.

 .1يحيل المدير /المعين الطالب إلى أخصائي الصحة العقلية ( )MHPبالمدرسة الذي يق م بالتحقيق التقييم اكمال الرجزا  1من نم ذج التعديد
باإلحالة للعنف .س ف يتم تدريب/ترجربة من يق م ن بهذه التحقيقا في تقييم التهديد بالعنف .ي صى بأن يتم التقييم بعد  11دقيقة على األقل
من إعداد البيان األ لي إلتاحة الفرصة للطفل/المراهق بضبط الضغط العاطفي .اذا لم يكن هناك أخصائي صحة عقلية  MHPفي الحرم أ

يمكن االتصال به ،فيق م المدير/المخصص باالتصال بفريق األزما

المتنقل على الرقم  )213( 111- 2011لالستشارة ح ل التقييم.

 .1إذا رأى فقط أخصائي الصحة العقلية / MHPأ المدير /المعين أن الطالب يتعرض لخطر شديد بالسل ك العد اني الذي تم تهديده به ،فيتم

استدعاا هيئة تنفيذ القان ن المختصة .اذا أرجر الهيئة تحقيقاتها ،فيمكن ت رجيه تهم رجنائية .ان حدث ذلك ،سيتم أخذ الطالب للهيئة المختصة

للحرجز التقييم.

 .3كما ه الحال في الط ارئ حيث يتم مراعاة سالمة الطالب عافيته  ،يق م أخصائي الصحة العقلية / MHPأ المدير /المعين باالتصال ب لي
األمر أ ال صي القان ني ،ت صيل المعل ما

.2

الخاصة بمدى خط رة حالة الطالب االستفسار عن عالج الصحة العقلية المستمر تحديد

اإلرجرااا الالزمة اكمال الرجزا ا لثالث من نم ذج التهديد باإلحالة للعنف تقديم الت صيا

حتى يتخذ أ لياا األم ر اإلرجرااا المالئمة.

حاليا تح
إذا قرر أخصائي الصحة العقلية  MHPالحارجة لتقييم/عالج آخر ،كان الطالب ً

رعاية أخصائي الصحة العقلية المرجتمعي ،يق م

لي األمر /ال صي القان ني باالتصال بأ خصائي الصحة العقلية الترتيب لتقييم ط ارئ مع إخطار المدرسة بم عد ذلك .أما إذا لم يكن الطالب

تح

رعاية أخصائي الصحة العقلية المرجتمعي  ، MHPفيطلب أخصائي الصحة العقلية  MHPبالمدرسة لي األمر بالذهاب إلى المدرسة

االتصال بفريق م بايل كرايسيز بمدارس رجيفرس ن باريش على  )213( 111- 2011طلب تقييم ط ارئ .تق م المدرسة بإرسال النسخ

المالئمة من نم ذج التهديد باإلحالة للعنف إلى م بايل كرايسيز أ أخصائي الصحة العقلية  MHPالخاص بالطفل .اذا كان الطالب يتعرض

لمخاطرة شديدة بتنفيذ التهديد ،فال يسمح له بالع دة للمدرسة بد ن بيان مكت ب ي ضح أنه تم تقييمه من قبل الهيئة المختصة ال يمثل خطرا.

 .1إذا انتهى تقييم الصحة العقلية إلى حرجز الطالب في المستشفى ،فعلى أ لياا األم ر إخبار المدير /المعين بذلك في غض ن  13ساعة .حينما
يتم إخالا الطالب للع دة للمدرسة ،سيعيد لي األمر الطالب للمدرسة يلتقي بالمدير/المعين يقدم ال ثائق الم رج دة الخاصة بتقييم الصحة
العقلية الكامل إضافة إلى أية ت صيا

لتفادي األزما

في المستقبل .اذا لم يلتزم أ لياا األم ر/ال صي القان ني بم عد المتابعة المحدد مع

ضحا اإلرجراا الذي ستتخذه المدرسة .يتم إرفاق نسخة من الخطاب المعتمد مع
المدرسة ،فيق م المدير بإرسال إيصال خطاب إعادة معتمد م ً
نم ذج التهديد باإلحالة للعنف حفظه في ملف سري خاص بأخصائي الصحة العقلية .MHP
برنامج مكافحة العنف

لمدير المدرسة الحق في االتصال بسلطا تنفيذ القان ن المختصة إذا شارك الطالب في شرجار عنيف ي صي باتخاذ أحد اإلرجرااا التالية:
أ.

تأديب الطالب؛

ب .تسليم الطالب ل لي األمر/ال صي القان ني مع االتفاق على أن يمتثل كل منهما أمام محكمة االحداث؛ أ

ج .القبض على الطالب.

يتعرض رجميع الطالب المشاركين في الشرجار في المدرسة لإليقاف أ الطرد.

يخضع رجميع الطالب في الصف  01- 3الذين تم إيقافهم بسبب الشرجار فقا لقرار مديري المدرسة للتدريب على قرار الشرجار مع أ لياا األم ر/ال صي
القان ني قبل القب ل مرة أخرى في المدرسة .ال يسمح للطالب بالمشاركة في األنشطة الرياضية أ الدراسية األخرى أثناا فترة اإليقاف.

سيحدد المدير الخدمة المرجتمعية مدتها أربع ( )3ساعا

يشرف عليها في م قع المدرسة المحدد.

يطالب لي األمر /ال صي القان ني بحض ر مناقشة حل الصراع مدتها أربع ( )3ساعا ي م السب مع الطالب ذلك في كل رجريمة كرجزا من برنامج
مكافحة العنف .يسدد الطالب أ

لي األمر /ال صي القان ني 12.11د الر أمريكي رس م برنامج مكافحة العنف ق القيد بالبرنامج علما بأنه لن يتم قب ل

س ى الدفع النقدي أ الح الة المصرفية .على الطالب أن يحضر برنامج مكافحة العنف مرتديا زيه المدرسي بالكامل.
يؤدي عدم إكمال رجميع عناصر برنامج مكافحة العنف إلى اإلحالة لمحكمة األحداث.
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سلميا
خطوات حل المااكل
ً
أ .قب ل مسؤ لية أعمالك االعتذار

ب .اختيار التحدث بهد ا بشكل معق ل مع الشخص

ج .اتخاذ نفس عميق

د.

العد حتى 01

ه .االبتعاد عن الشخص عدم ال ق ف بالقرب منه
.

ز.

بعيدا عن الم قف
اختيار السير ً

ترجاهل أية محا ال استفزاز أخرى

ح .عدم إعطاا الفرصة لألصدقاا للزج بك في الشرجار

ط .ال تمنح األنا أ البطر الفرصة ليتحكم فى إتخاذك للقرا ار

ي .تحدث إلى ال سطاا من األصدقاا المتاحين لمساعدتك في حل النزاع

ك .يتحمل الطالب مسؤ لية تحذير أفراد العمل من أية محا لة عنف ترجاههم

الزوار

يرجب على رجميع الز ار إبالغ المكتب الرئيسي الت قيع قبل مر ر الزائر .ال يحق للطالب في أي ق

أن يك ن معهم ضي ف في الفصل .يلتزم نظام

أيضا – في حد د  111قدم من المداخل
مدارس رجيفرس ن باريش العامة بتطبيق القان ن رقم  210الذي يمنع التدخين – كما ه م رج د في القان ن الحالي ً
المخارج أ المناطق الخاررجية ألي مدرسة ابتدائية أ ثان ية عامة أ خاصة.

األسلحة

انظر سياسا اإليقاف /اإلشراف الممتد لألسلحة /المخدرا .

اال نسحاب من المدرسة

إذا كان يرجب على الطالب أن ينسحب ألي سبب ،فعلى لي األمر /ال صي القان ني أن يحصل على نم ذج انسحاب من المدرسة على أن ي قع عليه رجميع

معلمي الطالب االستشاري (إن أمكن) المدير/المعين .حتى يتاح ال ق

الكاف أمام المكتب إلعداد الطالب لالنسحاب من المدرسة ،يتم ت رجيه إخطار قبل

اثنين سبعين ( )11ساعة للمدرسة .يتم إعادة رجميع الكتب المدرسية ممتلكا المدرسة الغاا رجميع الحسابا قبل إخراج أية سرجال
يتم إعادة اإلدخال إذا عاد الطالب إلى المدرسة مرة أخرى.

منح إبراا نهائي.

أذون العمل

تنص سياسة نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة على مطالبة القصر في رجيفرس ن باريش بين الرابعة عشر ( )03السابعة عشر ( )01بالحص ل على

أذ ن عمل قبل الت ظيف.

إجراءات الحصول على إذن عمل

 .0للحص ل على إذن عمل ،اتبع اآلتي:
أ.

يمكن للطالب المقيدين في مدارس عامة الحص ل على أذ ن عمل في مدارسهم الخاصة.

ب .يمكن للطالب المقيدين في برامج البالغين الحص ل على أذ ن عمل في مراكز تعليم البالغين.

ج .يمكن لألفراد غير المقيدين في المدارس العامة الحص ل على أذ ن عمل في  210مانهاتن 1ب ليفارد 1هارفي 1ل يزيانا .11121

عاما حتى سبعة عشر ( )01الحض ر شخصيًا مع اكتمال العناصر التالية من أرجل
 .1ي رجب على القصر البالغين من العمر أربعة عشر (ً )03
الحص ل على إذن عمل:
أ.

العزم على الحص ل على نم ذج عمل – نم ذج معتمد من لي األمر.

ب .شهادة ميالد أ رخصة قيادة أ شهادة معم دية أ رج از سفر.
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الجوانب األكاديمية
األهلية األ كاديمية – معايير المااركة

رجميع الطالب المنتظمين بال ق الكامل فى الدراسة مؤهل ن للمشاركة في كافة األنشطة المدرسية.

يرجب أن يست في أي طالب بمدارس رجفيرس ن باريش في مرحلة المدرسة العليا المت سطة أ العليا في أنشطة غير منهرجية المعايير المطل بة التي تطبق
على رجميع المشاركين األشخاص المساعدين مثل المديرين أفراد األرجهزة ،إلخ ..كما يرجب أن يفي الطالب الذين يشارك ن في األنشطة المدرسية أ تلك
األهلية التي ينفذها مدير المدرسة ،تتضمن (على سبيل

التي ترعاها المدرسة الذين ال يرجتمع ن بعد المدرسة ،ط ال العام ،أ بصفة منتظمة ،بمتطلبا

المثال ال الحصر) الفص ل الدراسية التفضيال الخاصة بالفص ل.

يتاح ا لمزيد من المعل ما عن طريق مكتب مدير الرياضة في رجميع المدارس.
قانون 299

فريق  IEPقد يحدد متطلبا
المادة.

حينما يحدد دررجا

األداا الفردى للطالب التى تتماشى مع معايير مست ى الصف فى الم اد الدراسية المحددة

األحداث الرياضية – توجيهات خاصة بالسلوك (المدارس المتوسطة/العليا)

يهدف الحدث الرئيسي إلى التسلية الت اصل االرجتماعي االرتقاا باالعتزاز بالمدرسين .تفيد الق اعد السل كيا

رضاهم راحتهم.

س ف يتم تطبيقها ب اسطة المعلم

التالية المشاركين المشاهدين تحقيق

يت قع أن يلتزم رجميع األفراد عند حض ر رجميع األحداث الرياضية لنظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة بق اعد السل ك التالية:
 .0يلتزم رجميع المشاهدين المشاركين في رجميع األحداث الرياضية بصفا

 .1يلتزم رجميع المشاركين المشاهدين في رجميع األحداث الرياضية بصفا
األم للمدارس المحددة.

الرياضة الرجيدة.

التحكم الذاتي في رجميع األ قا  ،خاصة أثناا النشيد ال طني المدرسة

 .1عند حض ر أي حدث رياضي ،من المت قع أن يمتنع رجميع المشاهدين المشاركين عما يلي:
أ.

استخدام أ ح زة مخدرا

بالنفس أ بالغير.

ب .استهالك أ ح زة أ
مشر ب كح لي

أ م اد قد تك ن ضارة

أن يك ن تح

.

تأثير اي

مقص رة الصحافة إلخ..

ز .التشارجر

ح .إلقاا األشياا

ج .استخدام الفحش أ إبداا ص ره

د.

التأخر في الدخ ل أ الخر ج أ غرف المالبس أ

ط .أي عمل يضايق المشاهدين أ المشاركين مسؤ لي
األلعاب.

إتالف الملكية العامة أ الخاصة

ه .الدخ ل إلى أماكن محظ رة بد ن ترخيص معتمد

اإلفطار والغداء (برنامج تغذية الطفل)

يتاح برنامج اإلفطار الغداا للطالب ي ميًا .سيتم تقديم رجبة اإلفطار الغداا مرجانا إلى رجميع الطالب باستثناا الطالب الذين يدرس ن في المدارس

المت سطة التقليدية (الصف ف  ،)1- 1المدارس الثان ية التقليدية (الصف ف  ،)01- 3المدارس المك نة منالصف  .01- 1طالب المدارس المت سطة
التقليدية ،المدارس الثان ية التقليدية ،المدارس المك نة من  01- 1قد تتلقى اإلفطار الغداا مرجانا أ بسعر مخفض إذا ثب

الت رجيهية الفيديرالية.
رجبا

ليك ن مؤهال في إطار المبادئ

خاصة س ف يتم تقديمها مرجانا للطالب الم ص ف لهم نظام غذائى خاص من قبل دكت ر.

تتاح برامج اإلفطار الغداا لرجميع األشخاص بغض النظر عن العرق أ الل ن أ األصل ال طني أ العمر أ الرجنس أ اإلعاقة.
المدارس التي تم اختيارها للمشاركة في أهلية  USDAالمرجتمعية برنامج ت فير س ف تتلقى رجبة اإلفطار الغداا مرجانا .سيتم تعيين مشرف ن  CEPفي

بداية كل عام دراسي.
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إفطار البطوالت (المدارس المتوسطة/العليا)

فيما يلي أهلية الطالب لحض ر اإلفطار:


"يرجب أن يك ن الطالب قد حصل في د را



"في د را المدرسة المت سطة ،يرجب أن يك ن الطالب قد حصل على "أ" في كل د رة درسها ليس أقل من "ب" في الد را الشرفية خالل طل

األسابيع التسعة قبل حدث إفطار البط ال

حدة كارنيرجي على "أ" في كل د رة تم دراستها ليس أقل من "ب" في الد را الشرفية في كل من

عدا التربية الرياضية".

أسب ع من األسابيع التسعة قبل إفطار البط ال .

 °الصف الثامن :الطالب الملتحقين إلى الصف الثامن فى العام الدراسى  11101- 1101األهلية ل رجبة إفطار البط ال
التربية الرياضية.

س ف لن تتضمن

 °الصف السادس/السابع :الطالب الملتحقين إلى الصف السادس /السابع فى العام الدراسى  11101- 1101األهلية ل رجبة إفطار البط ال س ف

تتضمن التربية الرياضية.




الطالب يرجب ان يك ن ا ملتحقين بالدراسة ق كامل ليك ن ا مؤهلين إلفطار البط ال .

يرجب أن يتم تحديد الفص ل التشريفية على رجد ل الطالب كتشريفية .فص ل المست ى المتقدم تعتبر فص ل تشريفية تلقائيا.
يرجب أن يك ن الطالب مؤهال ألخذ تقييم  LEAPأ .E.O.C

تمنح  JPPSSرجائزة التميز األكاديمي لكبار السن الذين تنطبق عليهم معايير األهلية ألرجل إفطار األبطال عن رجميع  3أسابيع منذ  1thالصف

للحص ل على الرجائزة من العمر  1سن ا  ،أ منذ الصف  0stللرجائزة من العمر  01سن ا  .سيتم تقديم هذه الرج ائز إلى الفائزين خالل حفلة إفطار

األبطال فى المدرسة الثان ية.
تقصي الطفل

عاما ممن يحتارج ن إلى خدما
تقصي الطفل ه رجهد مت اصل لنظام المدرسة العامة لتحديد مكان ال ق ف على األطفال البالغ أعمارهم من ً 10- 1
خاصة من أرجل االستفادة من تعليم مالئم .فقًا للتشريع الفيدرالي ،فإن المدرسين مطالب ن بتحديد تقييم األطفال أصحاب االحتيارجا الخاصة .يمكن
شرفية

عاما يعاني من إعاقة أ مشتبه في إعاقته ال يتلقى حال ًيا خدما التعليم الخاص أ أي فرد قد يمنح /أ دررجا
إحالة أي فرد يبلغ ما بين ً 10- 1
 K-01أ سن الخامسة ( )2يمكن إحالته للتقييم ي فر له مكان في برنامج مالئم .ينبغي أن تك ن إحالة الطالب المت ارجدين حاليًا في نظام المدارس
العامة إلى المدرسة التي يحضر ن فيها .كما يمكن إحالة رجميع األطفال إلى مكتب التعليم الخاص بالمنطقة في .133- 1121

أطفال الحاالت الخاصة

يقع على كاهل نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة ( )JPPSSتنفيذ رجميع الل ائح الفيدرالية تلك الخاصة بال الية المتعلقة بتعليم األطفال أصحاب
الحاال

الخاصة.

يررجى الررج ع إلى الل ائح الخاصة بتنفيذ قان ن األطفال أصحاب الحاال الخاصة ( – )R.S. 17: 1941 et seq.الباب  11الرجزا  ،31النشرة ،0111

الرجزا "أ" – الل ائح الخاصة بالطالب المعاقين ،اإلدارة التعليمة ب الية ل يزيانا ،الرجزا "ب"  -الل ائح الخاصة بالطالب الم ه بين.
مركز كويلير المهنى

يخدم مركز ك يلير المهني في مارير مدارس يس بانك العليا عن طريق ت فير مرجم عة متن عة من البرامج المهنية التدريبية الفنية .الطالب يحضر ن

فى مدرستهم المنزلية لمدة ثالث ( )1ساعا
الطالب يحصل ن على حدا

مرارجعتهم من قبل االستشاريين.

يدرس ن فيها عمل الد را

األكاديمية ك يلير لمدة ثالث ( )1ساعا

كارينرجى المعتمدة لكل د رة في كل فصل دراسي .يكمل الطالب طلبا

ميا.
من التدريب على المهارا ي ً

الحض ر لك يلير في مدارسهم المنزلية حيث يتم

يررجى االتصال على  ،131- 1311على الم قع  ، http://cuillier.jpschools.org/أ االتصال بمستشار المدرسة التعليمى الطالب المنزلية للحص ل
على مزيد من المعل ما .

ال رحالت الميدانية

الحص ل على الم افقة المسبقة من مدير المدرسة .س ف يتم

الرحال الميدانية هى رجزا مهم من المنهج الدراسي يق م المدرس ن بالترتيب لها مسبقًا
إخطار لي األمر بالم عد الرجهة التكلفة سيتسلم ن ثائق للت قيع عليها اعادتها إلى المدرسة قبل الم عد المحدد .اذا لم يتم ت قيع ثيقة الزيارة الميدانية
اعادته إلى معلم الفصل ،فلن يسمح للطالب بحض ر الزيارة الميدانية .س ف يمنح أ لياا األم ر م عدا محددا يرجب فيه دفع رس م القب ل النقل الغداا،

إلخ .في حال ما إذا كان الطالب قد سدد الرس م لحض ر زيارة ميدانية لم يتمكن من الحض ر لسبب ما ،فال يمكن استرداد المبلغ إال إذا كان

تسدد بعد تكلفة النشاط.
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المدرسة لم

عاما أ أقل
أما أ لياا األم ر الذين يك ن ن مرافقين في الزيارا الميدانية فيك ن ن مسؤ لين أمام المدرس .ال يسمح ألي شخص يبلغ من العمر ً 01
بالمشاركة في زيارة ميدانية ترعاها المدرسة إال إذا كان طالب المدرسة المشارك في النشاط.
إذا أبدى الطالب عند حض ره زيارة ما ،بما في ذلك الزيارا

لحض رها.

الليلية ،سل ًكا غير مقب ل ،فقد ال يسمح له بحض ر الزيارة التالية التي يمكن أن يك ن أهال

يرجب أن يق م الطالب بترتيب مع معلم الم ض ع إلنرجاز العمل غير المنرجز عند حض ر الزيارة الميدانية أ األنشطة المدرسية األخرى .يرجب اتباع سياسة
عالج المنطقة في رجميع الزيارا الميدانية.

جمع األمواال

تقيد أنشطة رجمع األم ال بالت رجيها التي يحددها مرجلس المدرسة يتضمن ذلك مشر عا

م افقة مسبقة قبل بدا أي مشر ع لرجمع األم ال.
االعتراض على الدرجات

إذا كان سيعترض طالب  /أ

الطالب لرجمع األم ال المنظما

األم .يرجب أن يقدم المدير

لي أمر على دررجة من أي ن ع ،فيرجب أن يتم ذلك في غض ن  02ي ًما مدرسيا من صد ر هذه الدررجا  .قبل االرجتماع

مع المدير ،يرجب بذل كل رجهد من أرجل حل المشكلة بين الطالب /أ

فسيتم عقد رجلسة يحضر فيها الطالب /أ

لي األمر المدرس .اذا لم يتم حل المشكلة بين الطالب  /أ

لي األمر المدرس المدير على أن يتم سماع االعتراض من المدير الذي يك ن قراره نهائيًا.

لي األمر المدرس،

إختبارات نهاية الدورة ()EOC

تقيس اختبارا نهاية الد رة  EOCالمعرفة المهارة التي تعلمها الطالب في نهاية الد رة .تساعد نتائج اختبارا نهاية الد رة  EOCفي ضمان أن رجميع
طالب ل يزيانا قد حصل ا على منهج صارم يفي بالمعايير األكاديمية رفيعة المست ى.

يحب على الطالب ال فاا بمتطلبا التقييم أدناه للحص ل على دبل مة معيارية .يرجب على الطالب احتياز اختبارا نهاية الد رة في الفئا التالية:
الطالب المبتدئين و/أو الكبار فى خريف  8018يجب عليهم إجتياز ثال ثة ( )9إختبارات فى المواد التالية:




االنرجليزية  1أ االنرجليزية 1

الرجبر  0أ الهندسة

األحياا أ التاريخ األمريكي

الطالب الجدد فى خريف  8018يجب عليهم إجتياز ثال ثة ( )9إختبارات فى المواد التالية:



دررجا

االنرجليزية  1أ االنرجليزية 1

الرجبر  0أ الهندسة

األحياا أ التاريخ األمريكي

الطالب في اختبار  EOCتحتسب  ٪12من التسعة أسابيع

األخيرة فى بطاقة تقرير الصف النهائية .للطالب ذ ى

اإلعاقة ،دررجة الطالب في اختبار  EOCتحتسب  ٪2من التسعة أسابيع األخيرة فى بطاقة تقرير الصف النهائية.

بالنسبة للطالب المعاقين الذين ارجتاز ا اثنين من الثالثة إختبارا

فى نهاية الد رة حصل ا على كل الفرص المتاحة خالل نهاية الصف الثاني عشر

الحتياز اختبار نهاية الد رة المتبقي المطل ب  1EOCقد يمكن التنازل عن اختبار نهاية الد رة من قبل اإلدارة التعليمية إذا حدد
الطالب تؤثر بشكل كبير على قدرته على ارجتياز اختبار نهاية الد رة .EOC

متوسط درجات الصف

سياسة الترتيب :بعد أن يتم تقريب رجميع التقديرا

اإلدارة التعليمية أن إعاقة

التراكمية إلى رابع نقطة عشرية ،سيتم ترتيب طالب الفصل من أعلى تقدير تراكمي إلى أدنى مست ى.

سيتم ترتيب رجميع الطالب ،بغض النظر عن تاريخ التخرج ،في نهاية العام الدراسي .يرجب ترتيب طالب الصف الخامس أ السادس الذين يعتبر ن

خريرجي الترجديد النصفي في المرتبة مع خريرجي فصل الربيع.

رجميع الد را  ،باستثناا د را

النرجاح/السق ط التي يحصل فيها الطالب على " "Pستدرج في تقرير ترتيب الفصل .سيتم إدراج د را

حصل الطالب فيها على " "Fفي تقرير ترتيب الفصل.
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النرجاح /السق ط التي

التخرج/معلومات ألجل الكبار

برنامج فرصة مجانية المصاريف للطالب )(TOPS

من أرجل الطالب ان يتأهل للحص ل على استحقاقا

الكلية من خالل برنامج ( TOPSبرنامج ل يزيانا للطالب لفرصة مرجانية الدراسة) ،يرجب أن تتحقق

الشر ط المحددة .اآلباا /أ لياا األم ر يرجب استشارة الم قع االلكتر ني  TOPSللمتطلبا

التغييرا المحتملة في البرنامج.

يرجب على أ لياا األم ر/ال اصى الت قيع على نم ذج قان ن الخص صية المالئم قبل اإلفراج عن السرجال التعليمية للطالب.
المااركة في حفل التخرج

لكي تذهب لتتسلم شهادتك تشارك في حفل التخرج الذي تعده المدرسة ،يرجب على الطالب المقيدين في دبل مة ال فاا بمتطلبا التخرج التي يحددها مرجلس

ليس مقص را على 1النرجاح فى رجميع الم اد المطل بة فى نهاية الد رة ()LEAP 25
التعليم اإلبتدائى التعليم المت سط .هذا يتضمن1
) (http://www.louisianabelieves.com/courses/graduation -requirements
المتطلبا التالية:
 .0الطالب يرجب ان يشترى يرتدى الزى المحدد للتخرج من قبل مدير المدرسة.

 .1الطالب يرجب ان يك ن ليس عليه اى مصاريف مالية متراكمة من قبل مدير المدرسة.
 .1الطالب يرجب ان يك ن ليس عليه اى عق با تأديبية من قبل مدير المدرسة.
الخريجون الارفيون

يرجب أن يحصل الطالب على تقدير تراكمي بمعدل تراكمي  1.2أ أعلى في حدة كارنيرجي التي تك ن فى الد را ليعتبر خريج شرف.

السجالت (المدارس العليا)

عقب تقديم طلب مكت ب من الطالب أ أ لياا األم ر ،سترسل المدرسة للكلية المختارة سرجال دررجا

العام عقب تسرجيل رجميع دررجا التخرج.

الطالب .يتم إرسال سرجال

الدررجا

في نهاية

أما الطالب الذين ينتقل ن إلى مدرسة أخرى فيرجب عليهم أن يطالب ا المدرسة الرجديدة بكتابة طلب للحص ل على السرجال من قبل المدرسة القديمة.
إخطار الطالب

سيتم تز يد الطالب بمعل ما

سياسا مكت بة ح ل القيد المتزامن الد را

المتطابقة الد را

الشرفية امتحانا الكفااة متطلبا

عام التخرج الكامل

سياسة ال داع/الترحيب .أما فيما يتعلق بدراسة الطالب ل حدة كارنيرجي ،فستقدم المدرسة للطالب سرجال سن يا مطب عا تراكميا لرجميع د ار

التي تم دراستها الدررجا التي حصل عليها الطالب المرجم ع التراكمي.

حدة كارنيرجي

النوابغ/المتفوقين

حتى يك ن الطالب مؤهالً لتكريم الن ابغ المتف قين ،فيرجب قيده في آخر أربعة فص ل في المدرسة العليا التي تخرج منها .إضافة إلى ذلك ،يرجب على رجميع
الطالب الذين تم تصنيفهم على أنهم من الصغار

يرغب ن في التخرج

ينافس ن للحص ل على تكريم الن ابغ المتف قين يرجب عليهم أن يقر ا بنيتهم في

التخرج بحد أقصى في الي م ال خامس عشر للحض ر في العام الدراسي الذي يخطط ن للتخرج فيه؛ يؤدي عدم اإلقرار بالتخرج في هذا الم عد النهائي إلى

عدم أهليتهم لتكريم الن ابغ /أ المتف قين.

الطالب المقيدين فى رجيفرس ن باريش مدارس اإلنترني اإلفتراضية يك ن ا مؤهلين لتكريم الن ابغ /أ المتف قين.
ترتيب النوابغ/الم تفوقين

التي يحصل فيه الطالب على "نارجح " فال تندرج في

 .0يتم ترتيب رجميع الطالب في صف التخرج فقًا للمرجم ع التراكمي ( .)G.P.Aأما الد را
حساب المرجم ع التراكمي .ال يتم ضم د را النرجاح -الرس ب التي يرسب فيها الطالب في حساب المرجم ع التراكمي .رجدير بالذكر أنه ال يتم
الحص ل على نقاط رج دة لد را النرجاح -الرس ب.

 .1بعد حساب رجميع الدررجا

التراكمية إلى أقرب رابع نقطة عشرية 1طالب الفصل س ف يتم ترتيبهم من األعلى إلى األقل بحسب الدررجا  .رجميع

الطالب 1بغض النظر عن تاريخ التخرج 1س ف يتم ترتيبهم فى نهلية العام الدراسى .طالب الصف الخامس ا السادس الذين يعتبر خريرجين

منتصف العام يرجب ترتيبهم مع خريرجين الربيع .رجميع الم اد المأخ ذة 1بإستثناا م اد النرجاح /الرس ب التى حصل الطالب فيها على تقدير

نارجح/راسب 1س ف يتم إحتسابها فى الترتيب.

 .1الطالب األ ل يتم إعالنه نابغة :الطالب الثانى يتم إعالنه متف ق.
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إذا كان هناك تعادل للمكان األ ل بعد تقريب التقدير التراكمي ألقرب رابع نقطة عشرية ،سيتم تسمية عدة اسماا طالب ن ابغ .في حالة تسمية عدة

أسماا طالب ن ابغ ،لن يتم تسمية طالب متف قين.
التخرج الخريفي

التخرج الخريفي ه نظام تم إعداده للطالب الذين تم قيدهم في مدارس رجفيرس ن باريش العليا في الربيع أكمل ا متطلبا التخرج أثناا الصيف.

لكي يك ن الطالب مؤهالً لمزايا الكلية من خالل برنامج فرص التعليم المرجانى بل يزيانا ( ،)TOPSيرجب استكمال متطلبا معينة خاصة .فينبغي أن يظل

الطالب على ت اصل مع االستشاري التعليمى من أرجل التعرف على متطلبا برنامج فرص التعليم المرجانى  TOPSالتغيرا التي قد تطرأ على البرنامج.
خطة التخرج الفردية

قان ن ،0013

قان ن الخيارا

ال ظيفية ،يتطلب  1أنشطة الت عية المهنية للطالب في الصف ف 1- 1

خطة فردية للتخرج (( )IGPخطة لمدة  2سن ا سابقا) في نهاية  1thالصف.

يتطلب االنتهاا من

إختبار LAA2

يستند  LEAPإختبار التقييم البديل المست ى الثانى ( )LAA2على معايير التحصيل الدراسي (المعدلة) فى ل يزيانا ي فر للطالب ذ ي اإلعاقة فرصة

إلظهار التمكن من المعرفة .بسبب التغي ار فى معايير التأهيل للطلبة ،تسمح ا لحك مة الفيدرالية فقط ل لطالب ذ ي اإلعاقة الكبيرة التخاذ تقييما بديلة.

الطالب ذ ي اإلعاقة الذين دخل المدرسة الثان ية قبل العام الدراسي  1102- 1103ممكن ان يشارك ا في  ،LAA2إذا است ف ا معايير معينة (بما في ذلك

اخذ إختبار في نهاية الد رة (اختبار  .)EOCعندما تك ن كافة الطالب الذين دخل ا المدرسة الثان ية قبل خريرجى العام الدراسي LAA2 ،1102- 1103

يمكن إلغائه كخيار لتقييم م حد لل الية .يررجى الررج ع إلى الرابط التالي لمزيد من معل ما :

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/laa2 -participation-criteria.pdf?sfvrsn=2

التقارير المؤقتة

أثناا األ سب ع الخامس لكل فترة تصحيح ،سيتم إصدار تقرير مؤق

لرجميع الطالب الذين كان تقدمهم الدراسي غير مرضي .عند اإلصدار ،يتم ت قيعه من

قبل الطالب اعطاا نسخة ل لي األمر للت قيع عليها اعادتها إلى المدرسة.
استخدام اإلنترنت

الررجاا االتصال بمكتب المدرسة ألخذ نسخة من سياسة استخدام اإلنترن
السياسة على م قع اإلدارة (.)jpschools.org

/أ مسؤ ليا

الطالب في سياسة االستخدام .يمكن أيضا ا لعث ر على هذه

الكتب المدرسية المفقودة والمتلفة

كتابا مدرسيا أ كتاب مكتبة أثناا العام الدراسي ،يق م أ لياا األم ر بالترتيب لسداد القيمة .في حال ما إذا انتقل الطالب إلى
إذا فقد الطالب أ أتلف ً
مدرسة رجيفرس ن باريش أخرى أثناا العام الدراسي ،فيتم إرسال سرجالته المالية إلى المدرسة المستقبلة التي يتم إخطارها بأن الطالب مدين بكتاب علمي أ

كتاب مكتبة.

مركز نيو أورليانز للفنون اإلبداعية ()N.O.C.C.A.

أصبح  nocca/Riverfrontفي ني أ رليانز كالة ال الية في ي لي  1111تقدم معل ما
البصرية الكتابة اإلبداعية فن ن اإلعالم التدريبا

في التخصصا

مهنية في الرقص الفن ن المسرحية الم سيقية الفن ن

المتعددة في المسرح الم سيقي تصميم المسرح .يتميز البرنامج بأنه مرجاني لرجميع

طالب ل يزيانا الذين يف ن بمتطلبا ترجربة األداا .يرحى االتصال باالستشاري الخاص بك للحص ل على إذن بالتسرجيل .يرجب أن يحصل الطالب على

الم افقة من المدير /االستشاري الخاص به بشأن الد را قبل االلتحاق بالد رة حتى يتم قب ل الد رة بالساعا في المدرسة المنزلية.
استاارة ولي األمر/األ كاديمية

ينصح باستشارة لي األمر حينما يشعر المدرس أ
الترتيب لم عد

للمدرسة.

ق

لي األمر بالحارجة إلى االستشارة .يمكن ل لي األمر أن يطلب المناقشة عن طريق االتصال بالمدرسة

مقدما قبل ال ص ل
محدد .ألنه يعهد إلى المدرسين المديرين بمهام عدة ط ال الي م الدراسي ،فينصح بأن تك ن الم اعيد محددة ً

تعين اإلدارة ي مين من ارجل ال الدين/األ صياا لإلستشارة فى السنة .يتم تشرجيع اآلباا /األ صياا علی حض ر أيام مؤتمرا اآلباا /المعلمين في اإلدارة .مع

ذلك ،قد يطلب ال الدين /األ صياا م عدا مع معلم في أي ق على مدار السنة.
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الحفالت

في المدارس االبتدائية ،تك ن الحفال محد دة بحيث يك ن هناك تدخل أقل في برنامج المدرسة التعليمي .يمكن إقامة الحفال
األخير قبل بدا اإلرجازة .ترجدر اإلشارة إلى أنه ال يسمح بإقامة الحفال في المدارس المت سطة العليا 1حفال

فى رجيفرس ن باريش.

الم سمية في الي م التعليمي

أعياد المي الد ال يسمح بها فى أى مدرسة

التربية الرياضية (المدارس المتوسطة/العليا)

ير للفصل لإلعداد لزي الرجيم الذي يعده مدير المدرسة 1ال يسمح س ى للطالب الذين
يرجب أن يعد رجميع الطالب المقيدين في فص ل التربية الرياضية تقر ًا
يحمل ن طلبا مكت بة من طبيب أ كاهن بالمشاركة في أنشطة التربية الرياضية إذا لم يرتد ا الزي المحدد.
في الحاال التي يرجب فيها استبدال زي الرجيم بسبب فقد أ سرقة ،يتم منح الطالب أسب ع احد بحد أقصى إلحضار زي رجديد .يتحمل الطالب مسؤ لية

ت فير زي رجيم نظيف بصفة منتظمة.

اختبار تحديد المستوى/امتحان الكفاءة

المبادئ التوجيهية للطالب الذين يدخلون الصفوف 3- 5

•

الطالب الذين يدخل ن الصف ف من  2أ  3منق لين إلى نظام المدارس العامة من التعليم في المنزل أ أي مدرسة غير عامة

يرجب أن يأخذ

معتمدة فى ل يزيانا

ينرجح فى كال من الرجزأين من اختبار تحديد المست ى.

 الطالب يدخل ن الصف ف  ،1 ،1 ،3أ  1منق لين إلى نظام المدارس العامة من التعليم في المنزل أ أي مدرسة خاصة غير معتمدة يرجب أن يأخذ
ينرجح فى كال من الرجزأين من اختبار تحديد المست ى.

المبادئ ال توجيهية للمدرسة ال ثانوية

طالب المدارس الثان ية المنق لين إلى نظام المدارس العامة من التعليم في المنزل أ أي مدرسة غير معتمدة خاصة يرجب أن يأخذ

امتحان/إمتحانا الكفائة من أرجل الحص ل على االئتمان في المدرسة الثان ية.

ينرجح فى

سياسات الترقية

الصف األول والثاني والثالث

للترقية للصف التالي ،يرجب على الطالب أن يحقق متطلبا

الحد األدنى من الدررجا

كما هى معلنة عن طريق ارجتياز الصف ف في كل من اإلنرجليزية

( )ALEالرياضيا  .حاليا ،يتم قياس هذه الكفااة من خالل نظام نقاط الرج دة .يرجب الحص ل على مرجم ع سن ي من أربعة ( )3نقاط الرج دة في كل مادة
(ELA

الرياضيا ) من ارجل النرجاح .الطالب فى الصف  11 10أ  1يرجب أن يحصل على نقطة رج دة احدة على األقل فى الفترة الدراسية الثالثة ا

الرابعة من أرجل النرجاح فى المادة فى العام الدراسى.

الصف الرابع

مع الحص ل على م افقة مسبقة من مدير المدرسة 1يمكن ترقية الطالب الذي يرسب في مادة أ مادتين من م اد الترقية للصف التالي ب اسطة  A/BITإذا

حضر د رة مدرسة صيفية معتمدة من ال الية ارجتاز الم اد التي رسب فيها أ يحضر د رة مدرسة صيفية معتمدة من ال الية ( إذا كان متاحا) يبين كفااة

فى الم اد التى رسب بها.

الطالب الذي يرسب في ثالث ( )1م اد ترقية أ أكثر غير مؤهل للترقية للصف ف التالية إذا حضر المدرسة الصيفية المعتمدة من ال الية.
الصف الخامس

مع الحص ل على م افقة مسبقة من مدير المدرسة 1يمكن ترقية الطالب الذي يرسب في مادة أ مادتين من م اد الترقية للصف التالي ب اسطة  A/BITإذا

حضر د رة مدرسة صيفية معتمدة من ال الية ارجتاز الم اد التي رسب فيها أ يحضر د رة مدرسة صيفية معتمدة من ال الية ( إذا كان متاحا) يبين كفااة

فى الم اد التى رسب بها.

إذا كان لدى الطالب مت سط نهائي راسب في العل م أ الدراسا

االرجتماعية على بطاقة التقرير ،فإنه يرجب أن يحصل على مست ى قريب من األساسي أ

أعلى في تقييم  LEAP 1101في الربيع ليتم النظر فيه من قبل  A/BITللترقية.

الطالب الذي يرسب في ثالث ( )1م اد ترقية أ أكثر ال يبلغ من العمر ( )01عاما فى ا قبل  11سبتمبر يك ن غير مؤهل للترقية للصف ف التالية إذا

حضر المدرسة الصيفية المعتمدة من ال الية.
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الصف السادس والسابع

من ارجل ا لترقية للصف التالي ،يرجب على الطالب أن يرجتاز الم اد األكاديمية األربعة ( )3هي االنرجليزية ( )ELAالرياضيا
االرجتماعية .حاليا يتم قياس هذه المهارة من قبل نظام النقط الن عية يعادل الدررجا
العل م الدراسا

الرياضيا

العل م الدراسا

الحرفية .مرجم ع من أربعة ( )3نقاط سن ية في كل مادة أساسية (ELA

االرجتماعية) يرجب ان يحصل عليها الطالب لكى ينرجح .يرجب على الطالب ان يحصل على نقطة ن عية احدة ( )0على

األقل في الفترة الرابعة لكى ينرجح فى المادة فى العام الدراسى.

مع الحص ل على م افقة مسبقة من مدير المدرسة 1يمكن ترقية الطالب الذي يرسب في مادة أ مادتين من م اد الترقية للصف التالي ب اسطة  A/BITإذا

حضر د رة مدرسة صيفية معتمدة من ال الية ارجتاز الم اد التي رسب فيها أ يحضر د رة مدرسة صيفية معتمدة من ال الية ( إذا كان متاحا) يبين كفااة

فى الم اد التى رسب بها.

إذا رسب الطالب في مادة أكاديمية احدة س ف يسمح له بالتقدم فى مست ى المادة فى الثالثة م اد التى نرجح بها لكن ليس فى المادة التى رسب بها.
الطالب س ف يلتحق بالصف التالى قد يعطى له مادة أكاديمية إضافية ( 1ELAالرياضيا  1العل م أ الدراسا

يكمل متطلبا المادة الراسب بها.

االرجتماعية) بدال من التربية البدنية لكى

مع الحص ل على م افقة مسبقة من مدير المدرسة 1يمكن ترقية الطالب الذي يرسب في ثالثة ( )1من الم اد الترقية للصف التالي ب اسطة  A/BITإذا
حضر د رة مدرسة صيفية معتمدة من ال الية فى مادتين ( )1الم اد التي رسب فيها .إذا إرجتاز الطالب المادتين فى الد رة المدرسة الصيفية المعتمدة من
ال الية أ يبين كفااة فى الم اد التى رسب بها 1يسمح للطالب لإللتحاق بالصف التالى قد قد يعطى له مادة أكاديمية إضافية ( 1ELAالرياضيا  1العل م

أ الدراسا االرجتماعية) بدال من التربية البدنية لكى يكمل متطلبا المادة الثالة التى الراسب بها.

الطالب الراسبة أثناا العام الدراسى يرجب ان يتم مناقشة هذا أثناا  .A/BITرجميع الطالب التى لم تنرجح يتم تح يلهم إلى  A/BITفى العام التالى.
الصف الثامن

من ارجل الترقية إلى الصف التاسع 1يرجب أن يك ن تقدير الطالب المت سط النهائي نارجح في الم اد األكاديمية األربعة فى اللغة اإلنرجليزية ،الرياضيا ،
العل م ،الدراسا

االرجتماعية .حاليا هذه الكفااة يقاس بنقطة ن عية تعادل الدررجا الحرفية .مرجم ع من أربعة ( )3نقاط سن ية في كل مادة أساسية (1ELA

الرياضيا  1العل م ا الدراسا

اإلرجتماعية) يرجب ان يحصل عليها لكى ينرجح .الطالب يرجب ان يحصل على نقطة ن عية احدة ( )0على األقل في فترة

التقدير الرابعة لكى ينرجح فى المادة فى العام الدراسى.

المدارس العليا

من أرجل الترقية من تصنيف الصف إلى آخر في أي ن ع من الرجد ل الزمني ( ،4X3أب كتلة ،فترة ستة أيام ،فترة سبعة أيام ،ما إلى ذلك) يرجب أن يك ن
الطالب قد حصل على حدا إئتمان كارنيرجي على النح التالي:

 3إلى 01

 01إلى 00
 00إلى 01

 1حدا

 01حدة
 01حدة

لكي يتم تصنيف الطالب على أنه طالب في الصف الثاني عشر ،يرجب أن يك ن قادرا على تلبية رجميع متطلبا ال الية الدبل م للتدرج في ربيع العام

الدراسي .مطل ب إتقان في كل مادة حا ل أخذها .حاليا ،يتم قياس هذه الكفااة من خالل نظام نقاط الرج دة يعادل دررجا

مرجم ع سن ي من أربعة ( )3نقاط الرج دة في كل مادة من ارجل النرجاح .باإلضافة إلى:

حرفية .يرجب الحص ل على



من أرجل اإلرجتياز فى مادة تد م أربع ( )3فترا  ،يرجب على الطالب أن يحصل على تقدير النرجاح في الفترة الرابعة الحص ل على الحد األدنى



من أرجل اإلرجتياز فى مادة تد م أربع ( )1فترا  ،يرجب على الطالب أن يحصل على تقدير النرجاح في الفترة الثانية أ الرابعة الحص ل على



بالنسبة للم اد التي تد م فترة احدة ( ،)0فإن التقدير الذى يحصل عليه الطالب خالل الفترة سيصبح المت سط النهائي للطالب فى المادة.

 0.1مت سط.

الحد األدنى  0.1مت سط.

إذا كان الطالب غير نارجح في نصف أ فى حدة إئتمان كارنيرجي كاملة ،ه /هى قد يعيد رجد لة هذه المادة في الفترة الدراسية الثانية ،إذا كان الرجد ل

الرئيسي للمدرسة يسمح بذلك .من أرجل الحص ل على إئتمان كارنيرجي فى أى مادة ،يرجب على الطالب تلبية كل من متطلبا الدررجا

الحض ر .الطالب

الذين يفشل ن إما نصف أ فى حدة إئتمان كارنيرجي كاملة يرجب عليهم النرجاح فى نصف ال حدة من أرجل الحص ل على االئتمان الكامل .يكن تحتقيق

ذلك خالل المدرسة الصيفية أ من خالل برنامج الك مبي تر إلستررجاع اإلئتمان المعتمد من قبل ال الية خالل العام الدراسي ،إذا كان الرجد ل يسمح بذلك.
باإلضافة إلى استكمال حدا كارنيرجي المطل بة ،يرجب على الطالب ارجتياز التقييما
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المطل بة للحص ل على الشهادة العليا العامة.

نار أسماء أفضل عارة طالب

تم تحديد اإلطار الزمني التالي لنشر أفضل عشرة طالب  -بنظام ترتيبي ( -المرجم ع التراكمي الفعلي لهؤالا الطالب لن يتم نشره ،لكن سيتم نشر فقط
الترتيب الخاص بهم في ذلك ال ق ):


في نهاية الفترة الثانية للعام األ ل  ،سيتم نشر أسماا أفضل عشرة طالب حسب ترتيبهم؛ هذا الترتيب يك ن حسب حدا



في نهاية العام األ ل ،سيتم نشر قائمة معدلة تحت ى على أفضل عشرة طالب مرة أخرى.

خالل بداية العام األ ل1

تتضمن المدرسة الصيفية.

كارينرجى المكتسبة

بحد أقصى عشرين ي ما فى كال من فترة الحريف الربيع الدراسية 1ستم نشر قائمة معدلة تحت ى على أفضل عشرة طالب (بما في ذلك من أقر ا



بعزمهم على التخرج من انتقل ا إلى المدارس الصفية فقًا للشر ط المدررجة أعاله) تعكس رجميع العمل فى المدرسة الصيفية.
خدمات تقييم الطالب
خدما

تقييم الطالب رجزا ال يترجزأ من البرامج التعليمية الكلية لنظام المدرسة .تهدف إلى مساعدة الطالب الذين يعان ن من مشكال التعلم الت افق أ

االحتيارجا

الخاصة األخرى عن طريق ت فير الخدما للطالب أ لياا األم ر المدرسين أفراد المدرسة اآلخرين .فيما يلي بعض األمثلة.

 .0مساعدة المدرسين في تط ير تنفيذ التدخال السل كية

 .3تط ر العاملين مع أفراد المدرسة في الم ض عا

 .1تقييم الطالب لتحديد إذا كان ا مستثنين بحارجة إلى

 .2تفسير نتائج التقييم ألفراد المدرسة أ لياا األم ر

المختارة

/أ التعليمية.

خدما تعليمية خاصة.

 .1ت رجيه خدما

 .1التشا ر مع أ لياا األم ر الطالب المدرسين األفراد
اآلخرين ح ل م ض عا

مثل التعديال

الدعم للطالب بشأن الخدما

المتعلقة

بمشكال التعلم المشكال السل كية الطالب أصحاب
االستثنااا .

التعليمية أ

السل كية الطالب المستثنين مدى التقدم الذي يحرزه

الطالب.

ونيا
مراجعة الدرجات إلكتر ً
ي فر لك نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة ( )JPPSSالسبل للبقاا على ت اصل مع أنشطة المدرسة التي تقدمها لطفلك .إنه يدعى ب ابة حرم أ لياا
األم ر يعد رجزاًا من نظام معل ما

الطالب التابع لنا .يمكنك من خالل هذه الب ابة رؤية معل ما

المدرسة الخاصة بطفلك (تق يم المنطقة الحض ر

الدررجا ) من أي مكان يمكنك منه الدخ ل على اإلنترن  .يمكنك ايضا اإلتصال بمعلم طفلك من خالل هذا النظام .باإلضافة إلى ذلك 1الطالب يمكن

لها ان تحصل على هذه المعل ما من خالل حسابهم.

للحص ل على هذه الخدمة ،يرجب على لي األمر /ال صي القان ني أن يحصل على نم ذج من مدرسة الطفل يق م باستسفائه اعادته إلى نفس المدرسة.

يدا
اذا كان ل لي األمر /ال صي طالب في مدارس مختلفة من مدارس رجيفرس ن فعليهم أن يكمل ا النم ذج مرة احدة .بعد إكمال نم ذج التسرجيل ،ستتلقى بر ً
إلكتر ًنيا لتعليما تسرجيل الدخ ل .إتصل بمكتب بالمدرسة للتسرجيل.
توقعات المستخدم
غير اإلنترن

ال ص ل اآلمن لل يب الطرق التي يمكن من خاللها الحص ل على المعل ما

السرية ت صيلها نقلها .ال شك أن هذه التغييرا تؤثر على

التعليمان تعلم الطالب .يدعم نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة ص ل الطالب أ لياا األم ر /األ صياا المدرس ن المدير ن على مصادر
المعل ما التي تعزز المشاركة في تعليم الطفل تعزز الت اصل بين الطالب أ لياا األم ر /األ صياا معلمي الطالب.

يدير نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة معل ما

الطالب إلكتر نيًا يرجعل سرجال

تعليم الطالب متاحة فقط أل لياا األم ر /األ صياا القان نيين

الستعراضها من خالل اتصال آمن باإلنترن  .سيلتزم رجميع أ لياا األم ر /األ صياا بل ائح استخدام اإلنترن
سياسا المنطقة التي يمكن العمل بها.

رجميع الل ائح/اإلرجرااا

التقنية إضافة إلى

أ  -الحقوق والمسؤوليات

هذا ال ص ل خدمة مرجانية مقدمة لرجميع أ لياا األم ر /األ صياا النشطاا طالب نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة .إن ال ص ل لبيانا
الطالب من خالل اإلنترن

امتياز ليس حق .لن يتم تف يض لي األمر /ال صي لتفعيل حساب ال يب إال بعد أن تقيد األسرة طفلها في نظام

مدارس رجيفرس ن باريش العامة .حينما ينسحب الطالب أ يتخرج من نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة ،سيتم تعطيل ص له .يحب على
أ لياا األم ر /األ صياا الطالب العاملين فهم ممارسة االستخدام المالئم األخالقي لهذه الخدمة.

ب  -مسؤولية دقة المعلومات
دقة المعل ما

مسؤ لية مشتركة بين المدارس أ لياا األم ر /األ صياا الطالب .تبذل المنطقة قصارى رجهدها لضمان دقة المعل ما

اكتمالها .اذا اكتشف لي األمر/ال صي أية معل ما غير دقيقة ،فسيتم إخطار المدرسة على الف ر يقدم دليل المعل ما غير الدقيقة.
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ج  -الوصول للمعلومات

يحق لنظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة إضافة ظائف معر ضة عن طريق م قع اإلنترن
يتضمن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – ال ظائف أدناه.
 - 0الحض ر

تعديلها حذفها في أي ق

بد ن إخطار

 - 1الدررجا

 - 3تق يم النظام

 - 1م اعيد الفص ل
د  -اتفاق الوصول للموقع االلكتروني

يرجب على كل الد /صي أن يكمل ي قع اتفاق ال ص ل لل يب اإللكتر ني الستعراض نم ذج معل ما

في النم ذج ،تق م المنطقة التعليمة بإنشاا حساب.

الطالب .بعد التحقق من المعل ما

هـ  -استخدام النظام

يطالب أ لياا األم ر/األ صياا بااللتزام بالت رجيها التالية:

 .0يتصرف أ لياا األم ر/األ صياا بطريقة مسؤ لة
أخالقية قان نية.

 .1ال يحا ل أ لياا األم ر /األ صياا إيذاا أ

 .2يرجب أن يخطر أ لياا األم ر /األ صياا الذين يرجد ن
مشكلة أمنية في الب ابة المدرسة على الف ر د ن ذكر

تدمير

المشكلة ألي شخص آخر.

 .1ال يحا ل أ لياا األم ر /األ صياا ال ص ل إلى أية

السر بما في ذلك أطفالهم.

 .3لن يستخدم أ لياا األم ر /األ صياا م اقع اإلنترن

ألي نشاط غير قان ني بما في ذلك انتهاك ق انين

تلقائيا على تسرجيل الدخ ل على م اقع
الخاص بهم
ً
اإلنترن .

متلبسا بخرق هذه الق انين يتعرض للمقاضاة المدنية

مخاطر أمنية لن يتمكن ا من الدخ ل على الم قع.

بيانا

أ شبكا المدرسة أ المنطقة.

 .1لن يخبر أ لياا األم ر /األ صياا أي أحد عن كلما

معل ما أ حساب مخصص لمستخدم آخر.

خص صية البيانا

 .1ال يضبط أ لياا األم ر /األ صياا رجهاز الكمبي تر

 .1أ لياا األم ر/األ صياا الذين يتم تحديدهم على أنهم

الفيدرالية ال الية .من ي رجد

/أ الرجنائية.

و  -السمات األمنية

آمن .يتحمل

ا لحساب مرة أخرى ،يحتاج المستخدم إلى االتصال

 .0يتاح ال ص ل من خالل م قع إنترن

السر لحماية أ تدمير أية ثائق مطب عة/إلكتر نية تم

 .1سيتم تسرجيل خر ج المستخدمين إذا ترك ا متصفح

تسرجيل الدخ ل غير النارجحة حساب

 .3سيتم تعطيل حساب أ لياا األم ر/األ صياا إذا

المستخدم المعتمد للحساب المغلق .لكي يتم استخدام

باريش العامة أ منع إرجراا من المحكمة ص ل أ لياا

بمدرسة الطفل.

أصحاب الحساب مسؤ لية عدم إخبار أي أحد بكلما
إعدادها ن هذا الم قع.

 .1تعطل محا ال

ال يب مفت ًحا غير فعال لفترة من ال ق .

انسحب أطفالهم أ تخررج ا من نظام مدارس رجيفرس ن

المستخدم .يظل الم قع مغلقا لحين تحقق المدرسة من

األم ر /األ صياا لمعل ما

الطالب.

ز  -حدود مسؤولية المنطقة التعليمة

سيستخدم نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة اإلرجرااا المعق لة لحماية معل ما الطالب من العرض غير المسم ح به .لن يك ن مسؤ الً
عن ا لتزاما مالية تنشأ من خالل االستخدام غير المعتمد لنظام المنطقة أ اإلنترن  .ال يعد نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة بأي مست ى
محدد أ طريقة اتصال بم قع اإلنترن

من شأنها أن تسبب في تعرض معل ما
معل ما

لعرض معل ما

الطالب .كما لن يك ن النظام مسؤ ال عن أية إرجرااا يتخذها أ لياا األم ر/األ صياا

الطالب للخطر .يحق لنظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة قصر أ إنهاا م قع اإلنترن

الطالب بد ن إخطار .ي افق أ لياا األم ر /األ صياا الذين يستخدم ن ب ابة أ لياا األم ر للحص ل على معل ما

لعرض

الطفل على

المراقبة اإللكتر نية يفهم ن أن هذه شبكة خاصة مستخدمة كأداة تعليمية من قبل م ظفي نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة .ترجدر اإلشارة
إلى أنه يتم تسرجيل نشاط الحساب إلكتر ًنيا.

ر  -إجرائات فتح الحساب

 .0يرجب أن يطلب أ لياا األم ر/األ صياا تفعيل حسابهم شخصيا في المدرسة عن طريق إرسال ه ية ص رة.
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 .1حينما تتأكد المدرسة من ه ية أ لياا األم ر /األ صياا ،يطلب منهم إعادة تشغيل الحساب عن طريق إرسال بريد إلكتر ني للم ظفين
التقنيين الذين يق م ن بإعادة ضبط كلمة السر اخطار لي األمر /ال صي بكلمة السر الرجديدة عن طريق البريد اإللكتر ني.

جوائز اإلنجاز المدرسي

سيتلقى الطالب المؤهل ن في الصف السادس ( )1السابع ( )1الثامن ( )1شهادة إنرجاز مدرسي صادرة من نظام مدرسة رجيفرس ن باريش.
حتى يك ن الطالب مؤهالً عليه أن يك ن قد حقق مت سط إرجمالي دررجا

م ض ع قسمتها على عدد الم اد اإلرجمالي.

 . 1.5يتحدد المت سط عن طريق إضافة نقاط الرج دة للدررجة النهائية لكل

المادة  405من قانون إعادة التأهيل لسنة ()1389

يطبق القسم ( – 213في هذا الرجزا) على الطالب غير المؤهلين لتلقي خدما

التعليم الخاص (ب ليتن  )0211لكن تم تحديد أنهم مؤهل ن (بنااًا على

في ضع التعليم المنتظم .تنظم خطة اإلقامة الفردية ( )IAPاإلقامة /أ التعديال

فرديا /أ التعديال
تقييم  )213لتلقي اإلقامة المخططة ً
لبرامج التعليم المنتظم .يررجى الررج ع إلى نظام مدرسة رجيفرس ن باريش العامة ،القسم  213في الدليل الخاص بت رجيها
البدالء

معايير األهلية.

الالزمة

في حالة عدم رج د المعلم ،فإن البديل س ف ي صى بالمهام الذي تم تحديدها للطالب .لن يتم التسامح مع عدم رج د تعا ن احترام من رجانب الطالب.
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سياسة المااركة الواسعة ألولياء األمور الخاصة بالمنطقة

سياسة المااركة الواسعة ألولياء األمور الخاصة بالمنطقة

ت افق منطقة رجيفرس ن باريش التعليمية على تنفيذ المتطلبا القان نية التالية:


ستضع المنطقة التعلمية برامج أنشطة ارجرااا

م ضع



التنفيذ إلشراك أ لياا األم ر في رجميع مدارسها في برامج

المدارس المشرف بأن إشراك أ لياا األم ر يرجب أن يك ن

الباب األ ل 1الرجزا أ ،بما يتفق مع المادة  1116من قان ن

أ ل ية لألطفال للحص ل على التعلم تحقيق نرجاح أكاديمي1

التعليم االبتدائي الثان ي ( .)ESEAسيتم التخطيط لهذه
البرامج األنشطة اإلرجرااا

حيث ي فر أ لياا األم ر األسر البيئة التعليمية األساسية
لألطفال؛ بالتالي يعتبر أ لياا األم ر شركاا حي يين

ضعها م ضع التنفيذ بإرجراا

مشا را مرجدية مع أ لياا أم ر األطفال المشاركين.



ضر ريين في نظام المدارس ط ال بقاا أطفالهم في

تماشيا مع المادة  ،1116ستعمل المنطقة التعليمية مع

المدارس االبتدائية العليا .يشير مصطلح " لي األمر" إلى

كالة التعليم المحلية لتلبية

األعمام

مدارسها على دمج سياسة المشاركة ال اسعة أل لياا األم ر
الخاصة بالمنطقة في خطة

متطلبا

أي مقدم رعاية يتحمل مسؤ لية تنشئة رعاية األطفال،
يشمل اآلباا األمها

اآلباا األمها

المادة ( 1116ب) من قان ن التعليم االبتدائي

الثان ي ( ،)ESEAتشمل كل احدة ،كمك ن ،اتفاق بين

مساهما أ لياا األم ر خارج إطار المدرسة العادي.

ستدمج المنطقة التعليمية سياسة المشاركة ال اسعة أل لياا



األم ر الخاصة بالمنطقة في خطة كالة التعليم المحلية



تنفيذاُ للباب األ ل ،الرجزا أ 1متطلبا

مع أ لياا األم ر المدرسين الطالب اإلداريين ،الم ارد
التعليمية

إشراك أ لياا األم ر،

االستراتيرجيا

إلى الحد الممكن عمليا ،ست فر المنطقة التعليمية مدارسها

اإلنرجليزية،

البرامج التي تهدف إلى تعزيز مشاركة أ لياا

الطلبة أ لياا األم ر األسر التي يخدمها مرجلس اإلدارة،

أ لياا األم ر

المهارجرين ،بما في ذلك إعطاا تقارير معل ما

األخرى ،ل ضع

تط ير

المحافظة

على

األم ر غيرهم من مقدمي الرعاية بما يعكس احتيارجا

فرص كاملة لمشاركة أ لياا األم ر محد دي المعرفية باللغة
أ لياا األم ر المعاقين1

يرجب أن تك ن هذه السياسة هي سياسة مرجلس إدارة
المدارس كل مدرسة عامة في رجيفرس ن باريش ،بالتعا ن

المادة  0001من قان ن التعليم االبتدائي

الثان ي (.)ESEA

بالتبني ،أز اج األمها

ز رجا

اآلباا،

الخدما  / ،أ األنشطة على م قع المدرسة ،فضال عن

قان ن التعليم االبتدائي الثان ي (.)ESEA

لتلبية متطلبا

األرجداد الرجدا

العما

غيرهم .يشمل مفه م إشراك أ لياا األم ر البرامج/ ،أ

المدرسة أ لياا األم ر بما يتفق مع المادة ( 1116د) من



يقر نظام مدارس رجيفرس ن باريش العامة ،مرجلس إدارة

فقا للق انين األنظمة الحك مية االتحادية المطبقة .كرجزا

من برنامج إشراك أ لياا األم ر ،يرجب أن تك ن هذه

عن

السياسية مسؤ لية كل مدرسة لخلق بيئة مرحبة 1مساعدة

المدرسة بم رجب المادة  0000من قان ن التعليم االبتدائي

على التعلم 1داعمة لبرامج المشاركة الشاملة لألسرة التي تم

الثان ي في صيغة مفه مة م حدة ،بما في ذلك إمكانية

ضعها باالشتراك مع أ لياا األم ر/األسر.

الحص ل على صيغة بديلة عند الطلب ،الى الحد العملي،

بلغة يفهما أ لياا األم ر.

المسؤوليات على مستوى المنطقة التعليمية

على مست ى المنطقة التعليمية ،يق م مرجلس إدارة المدارس بما يلي:

 .0إشراك أ لياا األم ر في ضع تط ير تعديل مشترك لخطة
المنطقة التعليمية 1لضم مك نا

الرجمه ر تعليقاتهم .تذاع هذه االرجتماعا

برنامج مشاركة أ لياا

على شبكة كبل ك كس الخاص بنظام مدارس

األم ر الخاص بالمنطقة ،لتقديمه إلى اإلدارة التعليمية ب الية

ل يزيانا.

رجيفرس ن باريش مع إمكانية إعادة التشغيل الد ري

تشمل هذه المشاركة ،على سبيل المثال ال

الحصر 1ما يلي:
أ.

د.

التفاعل مع فريق تحسين المدرسة بكل مدرسة ،الذي

يق م بتقييم

االحتيارجا

االحتيارجا في المدرسة؛

بنشاط

لعرضها على رجمه ر أكبر.

الطلب من كل مدرسة عقد ارجتماعا مفت حة.

ه .تشرجيع منظما

ال فاا بهذه

أ لياا األم ر القائمة في المدارس،

مثل اتحاد أ لياا األم ر المدرسين  PTAمنظمة
أ لياا األم ر المدرسين  ،PTOإلخ.

ب .عقد رش عمل عامة مفت حة ح ل المشاكل الرئيسية؛

ج .عقد ارجتماعا

بالفيدي

 .1ت فير التنسيق بين مختلف البرامج التي تتضمن أ لياا

األم ر ،المساعدة التقنية ،أشكال الدعم األخرى الالزمة

مرجلس إدارة المدارس العادية ،مع

لمساعدة كل المدارس العامة في رجيفرس ن باريش في

إتاحة الفرص لمرجلس اإلدارة لكي يتلقى مساهما
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تخطيط تنفيذ البرامج االستراتيرجيا
األم ر.
أ.

الفعالة إلشراك أ لياا

االتحادي .يرجب أن يتضمن اإلخطار أيضا،

تنسيق دمج برامج إشراك أ لياا األم ر في

طلب تلقي 1في ال ق

عن

األم ر.

أطفالهم.

عند بدا الدراسة في كل عام ،حق لي األمر في

البرامج األنشطة األخرى التي تعزز إشراك أ لياا

ب.

المؤهال

إرجراا ،بمشاركة أ لياا األم ر 1تقييم سن ي
فعالية

لمحت ى

استخدام

د.

المك نا

االستراتيرجيا  .يرجب أن يحا ل التقييم تحديد

تح ل د ن المشاركة األكبر أل لياا األم ر في

ه.

أنشطة المشاركة التعلمية ؛ يرجب أن ي رجه

اهتماما خاصا أل لياا األم ر المحر مين

اقتصاديا 1أ المع قين ،أ الذين لديهم معرفة
لديهم أي خلفية عرقية أ

.

األميين ،أ من

إثنية .يرجب أن

يستخدم مرجلس إدارة المدارس المدرسة نتائج هذا
التقييم لتصميم استراتيرجيا

ز.

لمشاركة أ لياا

األم ر بشكل أكثر فعالية ،تنقيح ،إذا لزم األمر،

ج.

سياسا

ارجرااا إشراك أ لياا األم ر.

ت زيع معل ما

ح.

ح ل برنامج إشراك أ لياا األم ر

في منطقة رجيفرس ن باريش التعليمية على أ لياا
األم ر ،فضال عن تقديم إخطار مناسب أل لياا
األم ر ح ل خدما

على النح

المسؤوليات على مستوى المدارس

طفل ( )NCLBإلى إدارة التربية التعليم ب الية
أ لياا أم ر الطالب المشاركين

األم ر.

إعالم ال الدين عن الخيارا المحتملة لخدما

الطالب المباشرة ،مثل اختيار المدرسة العامة
الدر س الخص صية.

تنسيق دمج برامج مشاركة ال الدين بين المهملين
الرجانحين المعرضين للخطر ،لعائلة الطفل

.LEA

ت زيع إرجراا الشك ى إلى إدارة التربية التعليم

ب الية ل يزيانا على أ لياا أم ر الطالب
المشاركين.

إبالغ اخطار أ لياا األم ر المؤسسا

ب رج د

انشأته ال الية لت فير التدريب المعل ما

الدعم

مركز معل ما

م ارد خاص بأ لياا األم ر

أل لياا األم ر األفراد الذين يعمل ن مع أ لياا

معينة أ برامج خاصة،

الذي تقضيه ا لد لة أ

تقدم خطة الطلب الم حد الخاص بعدم ترك أي

غير الراضين عن مك نا برنامج مشاركة أ لياا

يخدمها المرجلس ،بما في ذلك تحديد الع ائق التي

ضئيلة باللغة اإلنرجليزية ،أ

المهنية لمدرسي الفصل في فص ل

ل يزيانا تعليقا

سبل تحسين الرج دة األكاديمية للمدارس التي

المناسب 1معل ما

األم ر 1مرجالس إدا ار المدارس ،المدارس.

القان ن

كرجزا من برنامج مشاركة أ لياا األم ر ،يحث مرجلس المدرسة كل مدرسة عامة يطالب هذه المدارس باستالم األم ال التي ينص عليها البند األ ل الفيدرالي

بم رجب تشريع مرجلس إدارة مدرسة رجيفرس ن باريش:
 .0عقد ارجتماع سن ي في ق

مالئم يتم دع ة رجميع أ لياا أم ر األطفال المشاركين إليه حثهم على الحض ر إلخبار أ لياا األم ر بالبرامج

التعليمية التي تقدمها المدرسة ت ضيح عناصر برنامج مشاركة أ لياا األم ر حقهم في المشاركة.

 .1ت فير عدد مرن من االرجتماعا

الخدما

أ لياا األم ر ،قد يتم ت فير الم اصال

/أ األنشطة في حرم المدرسة أ في غيره في أ قا

مختلفة من الي م من أرجل تعزيز مشاركة

رعاية الطفل المشر با المالئمة  /أ الزيارا المنزلية غير ذلك مما يتعلق بمشاركة أ لياا األم ر.

 .1إشراك أ لياا األم ر بطريقة منظمة مستمرة في ق

مناسب في تخطيط البرامج مرارجعتها تحسينها بما في ذلك التخطيط لسياسة مشاركة

أ لياا األم ر تط يرها مرارجعتها تحسينها التط ير المشترك لخطة برنامج مشاركة أ لياا األم ر على نطاق اسع من المدرسة.

 .3ت فير ما يلي أل لياا األم ر ،خاصة لألطفال المشاركين ف ي برامج عدم ترك األطفال (:)NCLP
.a
.b
.c

معل ما مناسبة ح ل البرامج التعليمية مشاركة أ لياا األم ر.

صف ت ضيح المنهج المستخدم في المدرسة ص ر التقييم األكاديمي المستخدمة لقياس تقدم الطالب مست ى الكفااة الذي يت قع أن

يحققه الطالب.

عند طلب أ لياا األم ر ،فرص لحض ر االرجتماعا المنتظمة لعمل مقترحا
االسترجابة ألية مقترحا بطريقة مناسبة.

المشاركة بشكل مناسب في القرارا

المتعلقة بتعليم أطفالهم

2ـ .تنسيق تكامل برامج أنشطة مشاركة أ لياا األم ر مع البرامج التعليمية األخرى بالقدر المعق ل مثل  1LASIGتعليم اللغة اإلنرجليزية
كلغة ثانية 1مرحلة ما قبل الر ضة 1التعليما  1قان ن األشخاص المعاقين 1االختبار المحاسبة 1التقنية 1مكتب المدارس اآلمنة
الخالية من المخدرا  1برنامج الهيدستار  1برنامج إيفن ستار

غيرها من البرامج.
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المسؤوليات الماتركة

كرجزا من برنامج مشاركة أ لياا األم ر لت فير اإلمكانيا الالزمة للمشاركة ،يق م كل مرجلس إدارة مدرسة كل مدرسة عامة بما يلي:
 .0تقديم المساعدة أل لياا أم ر األطفال الذين تخدمهم

اإلدارة رجميع مصادر التم يل المتاحة بشكل معق ل في

مثل معايير المحت ى األكاديمي لل الية

المعق لة الالزمة المرتبطة بأنشطة

المدرسة أ مرجلس اإلدارة ،على النح المالئم ،في فهم

م ض عا
التقييما

مثل هذه التدريبا .

 .1سداد المصر فا

مشاركة أ لياا األم ر مثل النقل المشر با

المحلية األكاديمية لل الية عناصر برنامج

مشاركة أ لياا أألم ر كيفية مراقبة تقدم الطالب

/أ مصر فا رعاية الطفل لتمكين أ لياا األم ر من

العمل مع المدرسين لتحسين إنرجاز األطفال.

 .1ت فير الم اد التدريبا

المالئمة

المشاركة في االرجتماعا المدرسية رجلسا التدريب.

لمساعدة أ لياا األم ر في

 .3تدريب أ لياا األم ر على تعزيز مشاركة أ لياا األم ر

مثل تدريب معرفة القرااة الكتابة استخدام التقنية على

أماكن

التعا ن مع أطفالهم في تحسين اإلنرجازا
النح المالئم.

 .1تثقيف المعملين افراد الخدما

اآلخرين.

األكاديمية

 .01الترتيب لالرجتماعا

مختلفة أ عقد مؤتمرا

العامة المديرين

األم ر غير القادرين على حض ر مثل هذه المناقشا

مدى فائدة مساهماتهم الت اصل مع أ لياا األم ر

في المدرسة من أرجل تعزيز مشاركة أ لياا األم ر.

التعا ن معهم كشركاا متسا ين تنفيذ برامج أ لياا

المدرسة.

منزلية بين المدرس المثقفين

اآلخرين الذين يعمل ن مباشرة مع الطفل أ أ لياا

غيرهم من العاملين بمساعدة أ لياا األم ر في تقييم

األم ر تنسيقها بناا عالقا

المدرسية في أ قا

 .00تبني

األم ر.

بين أ لياا األم ر

تنفيذ نم ذج يهدف لتعزيز مشاركة أ لياا

 .01تقدير أنشطة أ لياا األم ر /أ المساهما

 .3تنسيق تكامل برامج أنشطة مشاركة أ لياا األم ر مع

خارج

ال ضع المدرسي المعتاد التي تعزز اإلنرجاز األكاديمي

البرامج التعليمية الممتدة ،بالقدر الممكن المالئم ،مثل1

للطالب مثل التدريس تعزيز الحض ر المساهمة

دعم الطالب 1IDEA

 .01إنشاا مرجلس استشاري على مست ى المنطقة لتقديم

تعليم اللغة اإلنرجليزية كلغة ثانية  1ELLمرحلة ما قبل
الر ضة1

األكاديميا 1

اإلنرجاز المحاسبة1

التقنية1

ا عداد الم اد الخدما

المدارس اآلمنة

المش رة ح ل رجميع األم ر المتعلقة بمشاركة أ لياا

الخالية من المخدرا  1برنامج البداية المبكرة غيرها

من البرامج.

 .2ضمان أن ترسل المعل ما

األم ر في البرامج.

 .03إعداد األد ار للمنظما

المتعلقة بالمدرسة برامج

المرجتمعية في

 .02تقديم الدعم المعق ل اآلخر الخاص بأنشطة مشاركة

األم ر على النح الذي يمكن استخدامه بلغة يفهمها

 .1إشراك أ لياا األم ر في تط ير التدريبا

الشركا

أنشطة مشاركة أ لياا األم ر.

أ لياا األم ر األخرى األنشطة األخرى إلى أ لياا

أ لياا األم ر.

التي تدعم المدرسة/الفصل.

أ لياا األم ر فقًا لما يطلبه أ لياا األم ر.
 .01ت فير الفرص الكاملة لمشاركة أ لياا األم ر أصحاب
المست يا المحد دة في اللغة االنرجليزية أ لياا األم ر

للمدرسين

المعاقين أصحاب األطفال المهرجرين بما في ذلك

المديرين المثقفين اآلخرين لتحسين فعالية هذه

ت فير المعل ما

التدريبا .

على النح

 .1ت فير التدريب الالزم للتعلم على القرااة الكتابة من
األم ال الفيدرالية أم ال ال الية إذا استنفذ مرجلس

الالزمة التقارير المدرسية الالزمة

بالقدر العملي بلغة يفهمها أ لياا األم ر.

مسؤوليات أولياء األمور

كبير في النم
يدرك مرجلس إدارة المدارس أن تعليم الطفل يبدأ منذ الدته .ال شك أن أ لياا األم ر أفراد األسرة – مثل مدرس الطفل االبتدائي ،يلعب ن د ًار ًا

الفكري االرجتماعي العاطفي ألطفالهم .يعتمد تط ر الطفل نرجاحه على الدعم المباشر الذي يتلقاه الطفل في المنزل .في محا لة لتعزيز مهارا أ لياا
األم ر المسؤ لة النارجحة ،يت قع مرجلس إدارة المدارس من أ لياا األم ر ما يلي:
 .0التأكد من حض ر األطفال للمدرسة بانتظام ال ص ل في
الم عد المحدد.

 .2الحرص على الزيارة
بانتظام مع المدرسين.

 .1الحفاظ على صحة اطفالهم نظافتهم الي مية المناسبة.

مناقشة التقدم األكاديمي للطفل

 .1مناقشة التقدم األكاديمي األحداث المدرسية بانتظام مع
األطفال.

 .1التأكد من لبس األطفال المالئم فقًا لقان ن الزي الم حد أ
المالبس.

 .1التط ع في فصل الطفل أ مدرسته أ األنشطة األخرى
ذا

 .3ضمان حص ل األطفال على القسط الكافي من الن م ليالً.
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الصلة بالقدر المالئم المعق ل.

 .1حض ر البرامج التي ترعاها المدرسة التي قد يشارك فيها
بيان االلتزام

 .3االنضمام لمنظما أ لياا األم ر /المدرس الفعالية فيها.

الطفل.

ي قع كل طالب في الصف  01- 3كل لي أمر أ صي على طالب في الصف  01- 3سن يًا على بيان االلتزام فقًا لقان ن ال الية .بالنسبة للطالب،
ي ضح بيان االلتزام م افقة الطالب على حض ر المدرسة بانتظام ال ص ل إلى المدرسة في ال ق المحدد اثبا بذل رجهد كاف إلكمال ال ارجب المنزلي
االلتزام بق اعد المدرسة الفص ل .أما بالنسبة أل لياا األم ر ،فإن بيان االلتزام يشير إلى م افقة لي األمر أ ال صي القان ني على ضمان حض ر الطالب

ميا في ال ق
ميا إلى المدرسة التأكد من ص له ي ً
ي ً
األم ر/المدرسين/المديرين المطل بة.

المحدد

المنزلية حض ر رجميع مناقشا

اكمال الطالب لرجميع ال ارجبا

أ لياا

اتفاق المدرسة وأولياء األمور

تعقد كل مدرسة مع أ لياا األم ر اتفاق المدرسة أ لياا األم ر الذي يحدد كيف أن أ لياا األم ر م ظفي المدرسة بالكامل الطالب يشترك ن في تحمل
مسؤ لية اإلنرجاز األكاديمي للطالب ال سائل التي ت فرها المدرسة أ لياا األم ر مع عقد شراكة لمساعدة األطفال في تحقيق أعلى معايير ال الية .هذا

االتفا ق:

 .0ي ضح مسؤ لية المدرسة عن ت فير منهج تعليما

ذا



مؤتمرا

لي األمر -المدرس في المدارس

رج دة عالية لدعم بيئة تعلم فعالة مشرجعة تمكن األطفال

االبتدائية بصفة سن ية على األقل يتم خاللها

ال الية الطرق التي سيك ن بها كل لي أمر مسؤ الً عن

على المست ى الفردي؛

مناقشة االتفاق على أنه متعلق بإنرجاز الطفل

من االلتزام بمعاير اإلنرجاز األكاديمي للطالب التي تحددها

دعم تعلم الطفل مثل اإلشراف على الحض ر اكمال
ال ارجب المنزلي.

الخدما



تقارير منتظمة أل لياا األم ر ح ل تقدم



ال ص ل المعق ل للعاملين منح الفرص للتط ع

أطفالهم؛

المساهمة خارج ال ضع

المدرسي المعتاد المشاركة بالقدر المالئم في القرارا
المتعلقة بتعليم األطفال االستخدام اإليرجابي لل ق

المدرسة.

المشاركة في فصل الطفل االلتزام بأنشطة

خارج

الفصل؛

 .1معالرجة أهمية الت اصل بين المدرسين أ لياا األم ر بصفة



مستمرة من خالل ما يلي على األقل:

أنشطة أ لياا األم ر /أ المساهما بعيدًا عن

م قع المدرسة التي تعزز اإلنرجاز األكاديمي.

برامج أخرى

باالشتراك مع خدما المنطقة المقدمة فقًا لبرنامج مشاركة أ لياا األم ر الخاص بمرجلس اإلدارة ،يعمل مرجلس إدارة المدارس على الت اصل برجها
الخدما االرجتماعية الصحية ،المؤسسا الدينية المرجم عا المرجتمعية لدعم الخدما القضايا المرجتمعية العائلية .بصفة خاصة ،يتمتع مرجلس إدارة
مدارس رجيفرس ن باريش بعالقة طيبة بدعم من المرجتمع  /أ المنظما الحك مية مثل منظمة األسر المحتارجة إلى الخدما ) (FINSمنظمة األسر التي

تساعد أسر أخرى ( )Families Helping Familiesمتط ع ن في المدارس العامة ( 1)VIPSرابطة أ لياا أم ر/مدرسي المنطقة ( 1)PTAالمرجلس
االستشاري األب ي للبنك الغربي البنك الشرقي .ان من أهم أهداف هذه المرجم عا

مدارس نظام مدرسة رجيفرس ن باريش العامة.

ه تقديم الدعم المساندة لتعزيز مشاركة أ لياا أم ر األطفال في

مجموعات أولياء األمور االستاارية

لنظام مدرسة رجيفرس ن باريش العامة مرجم عتان نشطتان من مرجم عا أ لياا األم ر االستشارية ،لرجنة ثنائى اللغة ( )BPACالتعليم الخاص (.)SPED

إن كن

ترغب في المشاركة في المرجم عة األ لى  ،BPACفيررجى االتصال فى

 . karina.castillo@jppss.k12.la.usإن كن

كارينا كاستيلو

على هاتف رقم  213- 133- 1113أ

ترغب في المشاركة في المرجم عة االستشارية الثانية  ، SPEDفيررجى االتصال فى ديدرا ل يس على

هاتف رقم  213- 133- 1301أ  . deidra.louis@jppss.k12.la.usإن كن

ترغب فى المشاركة فى لرجنة أ لياا األم ر اإلستشارية الضفة

الشرقية /الضفة الغربية ،فيررجى اإلتصال فى كريستى رج ميز عل ى هاتف رقم  213- 133- 1311أ christie .gomez@jppss.k12.la.us
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معلومات عامة
حل المااكل واإلهتمامات المدرسية
يحدث أثناا العام الدراسي بعض الم اقف التي تستدعي اتصال األب ين أ

لي األمر بالم ظف ( الم ظفين) المختص لدى المدرسة لحل هذه المشكلة .لضمان

االسترجابة الف رية تشرجيع الت اصل الفعال بين المدارس اآلباا أ أ لياا األم رٌ ،ضع البر ت ك ل التالي ليك ن دليال باألشخاص الذي ي رجه اآلباا أ أ لياا
األم ر أسئلتهم إليهم.

يررجى إتباع الخط ا الم ضحة أدناه .ال ينبغي عليكم االتصال برجميع األشخاص المدررجين في الرجد ل .فنح ن نتمنى أن تحل المشكلة في ت ها طبقا للخط ا
الم ضحة أدناه .في ت ها طبقا للخط ا الم ضحة أدناه.
مسائل متعلقة بالمعلم

مساءل متعلقة بموظفين فى المدرسة

مسائل متعلقة بمدير المدرسة

إتصل فى المعلم

إتصل فى مدير المدرسة

إتصل فى مدير المدرسة

إتصل فى مدير المدرسة

إتصل فى المدير التنفيزى ألداا

إتصل فى المدير التنفيزى ألداا

(غير المعلم)

مديرى المدارس فى
112- 2112

إتصل فى المدير التنفيزى ألداا

112- 2112

إتصل فى ظابط اإللتزام

مديرى المدارس فى
112- 2112

مديرى المدارس فى
إتصل فى مدير

اإلنرجازا

فى  112- 2101أ

المحاسبة

فى  133- 1313أ

gretchen.williams@jppss.k12.la.us

carolyn .vannoman @jppss.k12.la.us

إتصل فى ظابط اإللتزام
فى  112- 2101أ

gretchen.williams@jppss.k12.la.us

اال تصال بالمنطقة
في حالة الحارجة إلى الت اصل مع إدارة المنطقة أ

مكتبها ،يررجى الررج ع إلى دليل الخدما

 jpschool.org/departmentsيررجى مالحظة أن معل ما

ال ارد أدناه أ

زيارة م قعنا على اإلنترن :

الت اصل قد تتغير خالل العام الدراسي .لمعرفة مزيد من المعل ما

يررجى زيارة م قعنا

اإللكتر ني أ االتصال بخط المعل ما العامة هاتف رقم .213- 133- 1111
األ كاديميات

تعليم القيادة

المدرسة المنزلية

اإلختبارات

213- 133- 0133

المعسكر الصيفى ورعاية األطفال

213- 133- 1113

213- 133- 1113

برامج اإلجتزاب

خدمات النقل

أكاديميات الدراسات المتقدمة

213- 112- 2111

213- 133- 1131

متعلمى اللغة اإل نجليزية

213- 133- 1131

213- 133- 1113

برامج تعليم الفرق الموسيقية0

213- 133- 1111

برامج التربية البدنية

السجالت

الموهوبين والمتميزين

الخدمات الغذائية

والرياضة

213- 133- 1122

213- 112- 2111

213- 133- 1112

213- 133- 1132

المدارس النموذجية

إتقان اللغة األجنبية

ما قبل الروضة

213- 133- 1233

213- 133- 1111

213- 133- 1301

اإللتزام

الصحة والخدمات اإلجتماعية

التعليم المتخصص

213- 112- 2101

213- 133- 1111

213- 133- 1301

54

اال تصال بمجلس إدارة المدارس
يتك ن مرجلس إدارة مدارس رجيفرس ن باريش العامة من تسعة أعضاا منتخبين من مناطق مختلفة من قب ل م اطني رجيفرس ن باريشُ .يعين المدير من قبل

مرجلس إدارة المدارس ليق م بإدارة الفريق اإلداري لمدارس رجيفرس ن باريش العامة.

يمكن للعامة االتصال بسكرتير إدارة المدارس على الهاتف رقم  213- 133- 1111الذي يق م بد ره بت صيل األسئلة إلى مرجلس اإلدارة .أما بالنسبة
لمعل ما

االتصال الخاصة بأعضاا مرجلس اإلدارة قائمة أعضاا مرجلس إدارة المدارس فيمكن الررج ع إليها من خالل صفحة أعضاا المنطقة على الم قع

اإللكتر نيhttp://ipschools.org/school -board/board -members/ :
اجتماعات مجلس اإلدارة
تنعقد ارجتماعا مرجلس إدارة المدارس مرة شهريا يمكن عق ارجتماعا

خاصة على مدار العام .تتاح رجميع ارجتماعا

إدارة المدارس س اا االعتيادية أ

الطارئة للعامة اآلباا أعضاا الم رجتمع يرجب تشرجيعهم على حض ر تلك االرجتماعا .
تنعقد االرجتماعا

االعتيادية في المبنى اإلداري ( 210مانهاتن ب ليفارد في هارفي) فى الضفة الغربية أ المدرسة العليا ب نبيل مارجني

أكاديمي (1110

بر ين دريف في كينر) ف ى الضفة الشرقية .لمعرفة المزيد عن رجدا ل ارجتماعا مرج لس اإلدارة الي مية الم اقع األرجندة يمكنكم زيارة م قعنا على اإلنترن
http://ipschools.org/school -board/board -meetings/
التحدث في اجتماعات مجلس اإلدارة
كل من يرغب في التحدث أثناا ارجتماعا
التعليقا

مرجلس إدارة المدارس يتم الترحيب به .ينبغي على الع ام الذين يرغب ن في مخاطبة مرجلس اإلدارة مأل بطاقة

تقديمها لسكرتارية المرجلس قبل بدا االرجتماع .تت ارجد بطاقا التعليقا في مدخل غرفة مرجلس اإلدارة.

لتحميل نسخة من دليل ارجتماعا

مرجلس إدارة المدارس الذي يشتمل على المعل ما

كيفية مشاركة العامة ،قم بزيارة م قعنا على اإلنترن

األساسية الخاصة بكيفية انعقاد ارجتماعا

http://ip schools.org/school -board/board -meetings/
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مرجلس إدارة المدارس

نموذج تقرير البلطجة

التعليمات :أكمل بيانا

هذا النم ذج ،أرجب على األسئلة التي تشعر أنك ترجيب عليها بأريحية ألنها تمكنك من اإلبالغ عن الحادث بدقة .قم بتقديم هذا

النم ذج للمسئ ل أ م ظف المدرسة المختص .يرج ز إكمال بيانا

هذا النم ذج من قبل الشخص الذي يريد اإلبالغ عن الحادث أ من قبل م ظف

ا لمدرسة الذي تلقى شك ى بخص ص هذا الحادث.
تاريخ التقرير:

الشخص الذي أبلغ عن الحادث:
الشخص الذي أبلغ عن الحادث:

◌

ال طالب

◌

أحد األب ين  /لي أمر الطالب

◌

م ظف المدرسة

◌

مراقب السل ك

وصف الحادث ( يرجب إدراج األفراد المنخرطين في الحادث صف تفصيلي للحادث حيثما أمكن مثل :أين قع الحادث متى كيف لماذا  ..إلخ)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________ضع قائمة بأسماء اهود الحادث.

___________________________________________________
أاهد بأن جميع البيانات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسليمة وكاملة.
التاريخ

ت قيع الشخص الذي رفع التقرير

تسلمه:
االسم

التاريخ

ال ظيفة
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