اإلجراءات و السياسات
ألولياء األمور و الطالب
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نريد من كل فرد أن يمنع الجريمة
اتصل على 504-822-1111

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  2,500دوالر
(بناء على الجريمة)
لإل رشادات حول الجرائم
CRIMESTOPPERSGNO
1-877-903-STOP or 504-822-1111
www.crimestoppersgno.org
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معلومات عامة
حل المشاكل المدرسية  -األسئلة واإلهتمامات
يحدث أثناء العام الدراسي بعض المواقف التي تستدعي اتصال األبوين أو ولي األم ر بالموظف (الموظفين) المختص لدى المدرسة لحل هذه المشكلة .ولضمان االستجابة
الفورية وتشجيع التواصل الفعال بين المدارس واآلباء أو أولياء األمورٌ ،وضع البروتوكول التالي ليكون دليال باألشخاص الذي يوجه اآلباء أو أولياء األمور أسئلتهم إليهم.
يرجى إتباع الخطوات ال موضحة أدناه .وال ينبغي عليكم االتصال بجميع األشخاص المدرجين في الجدول .فنحن نتمنى أن تحل المشكلة في توها طبقا للخطوات
الموضحة أدناه .في توها طبقا للخطوات الموضحة أدناه.
مسائل متعلقة بالمعلمين

مساءل متعلقة بموظفين فى المدرسة
(غير المعلمين)

مسائل متعلقة بمدير المدرسة

إتصل فى المعلم

إتصل فى مدير المدرسة

إتصل فى مدير المدرسة

إتصل فى مدير المدرسة

إتصل فى المدير التنفيزى ألداء
مديرى المدارس فى

إتصل فى المدير التنفيزى ألداء
مديرى المدارس فى

349-8566

إتصل فى المدير التنفيزى ألداء
مديرى المدارس فى
349-8566

إتصل فى ظابط اإللتزام
فى  365-5312أو
gretchen.williams@jpschools.org

إتصل فى ظابط اإللتزام
فى  365-5312أو
gretchen.williams@jpschools.org
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349-8566

إتصل فى مدير التعليم األكاديمى
فى  349-8904أو

laura.roussel@jpsschools.org

االتصال بالمنطقة
في حالة ال حاجة إلى التواصل مع إدارة المنطقة أو مكتبها ،يرجى الرجوع إلى دليل الخدمات الوارد أدناه أو زيارة موقعنا على اإلنترنتjpschool.org/departments :
يرجى مالحظة أن معلومات التواصل قد تتغير خالل العام الدراسي .ولمعرفة مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني أو االتصال بخط المعلومات العامة هاتف رقم
.504-349-7600
أكاديميات الدراسات المتقدمة

تعليم القيادة

المدرسة المنزلية

التدريس والتعلم

504-349-7792

المعسكر الصيفى ورعاية األطفال

504-349-7604

504-349-1849

برامج تعليم الفرق الموسيقية,

504-365-5368

برامج الماجنيت

اإلختبارات

الموهوبين والمتميزين

متعلمى اللغة اإلنجليزية

504-349-7792

504-349-8630

504-365-5328

504-349-7776

برامج التربية البدنية

خدمات النقل

المدارس النموذجية

الخدمات الغذائية

والرياضة

504-349-7729

504-349-7881

504-349-8605

504-349-8645

السجالت

اإللتزام

إتقان اللغة األجنبية

ما قبل الروضة

504-349-7755

504-365-5312

504-349-7776

504-349-7917

الصحة والخدمات اإلجتماعية

التعليم الخاص

504-736-7390

504-349-7742

االتصال بمجلس إدارة المدارس
ويعين المدير من قبل مجلس
يتكون مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش العامة من تسعة أعضاء منتخبين من مناطق مختلفة من قبل مواطني جيفرسون باريشُ .
إدارة المدارس ليقوم بإدارة الفريق اإلداري لمدارس جيفرسون باريش العامة.
ويمكن للعامة االتصال بسكرتير إدارة المدارس على الهاتف رقم  504-349-7803الذي يقوم بدوره بتوصيل األسئلة إلى مجلس اإلدارة .أما بالنسبة لمعلومات
االتصال الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وقائمة أعضاء مجلس إدارة المدارس فيمكن الرجوع إليها من خالل صفحة أعضاء المنطقة على الموقع اإللكتروني:
http://ipschools.org/school-board/board -members/

اجتماعات مجلس اإلدارة
تنعقد اجتماعات مجلس إدارة المدارس مرة شهريا ويمكن عق اجتماعات خاصة على مدار العام .تتاح جميع اجتماعات إدارة المدارس سواء االعتيادية أو الطارئة
للعامة واآلباء وأعضاء المجتمع ويجب تشجيعهم على حضور تلك االجتماعات.
تنعقد االجتماعات االعتيادية في المبنى اإلداري ( 501مانهاتن بوليفارد في هارفي) فى الضفة الغربية أو المدرسة العليا بونبيل ماجنيت أكاديمي ( 2801بروين
دريف في كينر) ف ى الضفة الشرقية .لمعرفة المزيد عن جداول اجتماعات مجلس اإلدارة اليومية والمواقع واألجندة يمكنكم زيارة موقعنا على اإلنترنت
http://ipschools.org/school-board/board-meetings/

التحدث في اجتماعات مجلس اإلدارة
كل من يرغب في التحدث أثناء اجتماعات مجلس إدارة المدارس يتم الترحيب به .وينبغي على العوام الذين يرغبون في مخاطبة مجلس اإلدارة مأل بطاقة التعليقات
وتقديمها لسكرتارية المجلس قبل بدء االجتماع .تتواجد بطاقات التعليقات في مدخل غرفة مجلس اإلدارة.
يجب على أي شخص يحتاج إلى خدمات مترجم شفوي في اجتماع مجلس إدارة المدرسة  ،تقديم إشعار مسبق معقول إلى  JPSحتى يمكن تأمين مترجم فوري.
يرجى االتصال بـ  Kiara.Trejomelgar@jpschools.orgإلرسال طلب للترجمة.
لتحميل نسخة من دليل اجتماعات مجلس إدارة المدارس الذي يشتمل على المعلومات األساسية الخاصة بكيفية انعقاد اجتماعات مجلس إدارة المدارس وكيفية مشاركة
العامة ،قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت http://ipschools.org/school-board/board-meetings/
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نموذج اإلبالغ عن البلطجة
Bullying report form
التعليمات :أكمل بيانات هذا النموذج ،وأجب على األسئلة التي تشعر أنك تجي ب عليها بأريحية ألنها تمكنك من اإلبالغ عن الحادث بدقة .قم بتقديم هذا النموذج للمسئول
أو موظف المدرسة المختص .يجوز إكمال بيانات هذا النموذج من قبل الشخص الذي يريد اإلبالغ عن الحادث أو من قبل موظف المدرسة الذي تلقى شكوى بخصوص
هذا الحادث.
تاريخ اإلبالغ:

الشخص الذي أبلغ عن الحادث:
الشخص الذي أبلغ عن الحادث:

◌

الطالب

◌

األبوين  /ولي أمر الطالب

◌

موظف المدرسة

◌

مراقب السلوك

وصف الحادث ( يجب إدراج األفراد المنخرطين في الحادث ووصف تفصيلي للحادث حيثما أمكن مثل :أين وقع الحادث ومتى وكيف ولماذا  ..إلخ)
___ _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
ضع قائمة بأسماء شهود الحادث.

________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
أشهد بأن جميع البيانات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسليمة وكاملة.
التاريخ

توقيع الشخص الذي رفع التقرير

تسلمه:
االسم

التاريخ

الوظيفة
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المصطلحات الرئيسية
التنسيب المتقدم  -التنسيب المتقدم :البرنامج الذي يقدم دورات صارمة للطالب للحصول على فرصة إلجراء االمتحانات .قد يكون الطالب الحاصلون على  3درجات أو أعلى AP -
في االمتحانات مؤهلين للحصول على ائتمان الكلية
خطة دعم السلوك  -قوائم يدعم وخدمات التى  LEAسوف تعطي طفلك لزيادة السلوك اإليجابي والحد من تأثير السلوك السلبي على التعلم BSP -
التعليم المهني والتقني  -الدورات التي تعد الطالب لالستعداد الوظيفي والمهارات الوظيفية المرتبطة بالوظائف ذات الطلب المرتفع واألجور العالية CTE -
التسجيل المزدوج  -التسجيل المتزامن لطالب في المدرسة الثانوية في دورة جامعية يتم تسجيل االئتمان المزدوج لها في كل من محاضر المدرسة الثانوية والكلية DE -
الغمر المزدوج في اللغة :هو برنامج تعليم اللغة الثانية القائم على أبحاث عالية الجودة والذي يهدف إلى تطوير األفراد ثنائيي اللغة والمتعلمين باللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةDLI - ،
والطالب المتفوقين األكاديميين ،والمواطنين ذوي الكفاءة الثقافية الذين يتمتعون بالقدرة على التواصل باللغتين لتلبية االحتياجات الشخصية والمهنية على حد سواء .يتبع نموذج
تخصيص اللغة  90:10ويستخدم المنهج الدراسي الذي كلفت به الدولة والملخص باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية
متعلم اللغة اإلنجليزية :الطالب الذي ال يستطيع التواصل بطالقة أو التعلم بفعالية باللغة اإلنجليزية ،غالبا ما يأتي من منزل وخلفية غير ناطقة باللغة اإلنجليزية ،وعادة ما EL -
يتطلب تعليما متخصصا أو معدال في اللغة اإلنجليزية والدورات األكاديمية
متعلم اللغة اإلنجليزية :طالب متنوعون ذوي لغة مختلفة ،وحاجات أكاديمية واجتماعية عاطفية ELL -
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية :التعليم للطالب الذين لغتهم األم ليست اإلنجليزية ويريدون تحسين مهارات التحدث والقراءة والكتابة .يتم تحديد موضع الصف من خالل نتائج ESL -
االختبار عند التسجيل من المبتدئين إلى المستويات المتقدمة .الشهادة هي مصادقة يمكن للمعلمين المعتمدين إضافتها إلى شهادة الوالية الخاصة بهم
التعليم العام المالئم المجاني  -التعليم الخاص و/أو الخدمات ذات الصلة المصممة لتلبية االحتياجات الفردية لكل طالب دون أي تكلفة عليك ،مضمونة لجميع الطالب FAPE -
المؤهلين ذوي اإلعاقة من خالل قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة
التقييم السلوكي الوظيفي  -مجموعة من األنشطة المستخدمة لمعرفة سبب سلوك الطفل قبل اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله لتغيير السلوك FBA -
خطة اإلقامة الفردية  -خطة فردية وضعها أولياء األمور وموظفو المدارس للطالب ذوي اإلعاقة ،الذين تأهلوا بموجب القسم  504تسرد الترتيبات التيسيرية المعقولة IAP -
والتعديالت والمساعدات ذات الصلة و/أو الخدمة المتعلقة بإعاقة الطالب المحددة بحيث يكون لديهم إمكانية متساوية للوصول إلى منهج التعليم العام
البكالوريا الدولية  -برنامج يقدم دورات صارمة للطالب للحصول على فرصة إلجراء امتحانات البكالوريا الدولية .قد يكون الطالب الحاصلون على  4درجات أو أعلى في IB -
امتحانات البكالوريا الدولية مؤهلين للحصول على ائتمان الكلية
برنامج التعليم الفردي  -برنامج التعليم الفردي هو وثيقة يتم تطويرها من قبل أولياء األمور وموظفي المدرسة لتلبية االحتياجات المحددة والفريدة لطفلك .ويصف التعليم IEP -
الخاص والخدمات ذات الصلة التي تقدم للطالب الذي يتلقى تعليما خاصا
برنامج اإليقاف داخل المدرسة  -يتم إخراج الطالب من الفصل العادي لقضاء فترة اإليقاف في بيئة محددة تحت إشراف المدرسة .يحصل الطالب على خدماتهم التعليمية ISSP -
من خالل العمل المخصص للمدرس أو الحزم األكاديمية العامة
اللغة اإلنجليزية المحدودة :هو مصطلح يستخدم في الواليات المتحدة يشير إلى شخص ال يجيد اللغة اإلنجليزية ،وغالبا ما يكون ذلك ألنها ليست لغتهم األم LEP -
تحديد و تقييم السلوك  -اجتماع لمراجعة العالقة بين إعاقة الطفل وسلوكه الذي يحتاج إلى إجراء تأديبي – MDR
الطالب الوافد الجديد هو طالب يسجل في المستوى الناشئ في فحص إجادة اللغة اإلنجليزية ولم يتم تسجيله أبدا ،أو تم تسجيله في مدرسة في الواليات المتحدة لمدة Newcomer -
تقل عن سنة تقويمية واحدة
التدخالت والدعم السلوكي اإليجابي  -إطار لالنضباط يركز على أن يكون استباقيا بدال من رد الفعل .تستخدم البيانات والنظم والممارسات في نظام إدارة البرامج إلنشاء PBIS -
مدارس يشعر فيها جميع الطالب بالرعاية واألمان والنجاح
اإليقاف غير الطوعي للطالب من الصف أو الحضور إلى المدرسة لمدة عشرة ( )10أيام أو أقل .ال يسمح للطالب بااللتحاق بالمدرسة لفترة اإليقاف عن – Suspension
الدراسة ،ويمكن اعتباره تعديا و مخالفة إذا كان موجودا في المدرسة خالل فترة اإليقاف
الصف التاسع االنتقالي  -هي سياسة وضعتها وزارة التعليم في لويزيانا تتعلق بترقية طالب الصف الثامن الذين يفشلون في تلبية المعايير الترويجية للوالية و  /أو المنطقةT9 - .
والغرض من هذه السياسة هو إتاحة الفرصة للطالب "للحاق" بأقرانهم أثناء حضورهم الفصول الدراسية في حرم المدرسة الثانوية .يتم تحديد األهلية من قبل المدرسة الفريق ويمكن
أن يتضمن استعراضا للبيانات التالية :التقييمات ،والتقييمات المرجعية ،واألداء على تقييمات الفصول الدراسية ،ونمو الطالب ،واألهداف ،والحضور ،و/أو درجات المقرر الدراسي
التهديد بالعنف  -اتصال (شفهي أو مرئي أو مكتوب) بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر :اإللكترونية أو البريد أو الرسائل أو المالحظات أو المشاركات اإلعالمية أو TOV -
الرسائل النصية أو المدونات أو المشاركات على أي موقع على شبكة التواصل االجتماعي من شأنها أن تسبب بشكل معقول أي طالب أو معلم أو مدير أو موظف مدرسة في خوف
مستمر على سالمتهم ،أو تتسبب في إخالء مبنى أو تسبب اضطرابا خطيرا آخر في تشغيل مدرسة
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دعم الطالب
التأمين ضد الحوادث/اإلصابات

توفر منظومة المدرسة خطة للتأمين على الطالب ،يمكن شراؤها من شركة تعاقدات تسمح لها منظومة المدرسة بمزاولة نشاطها التجاري مع الطالب .وتُجرى

كل المعامالت بين الطالب والشركة .وليس االنضمام للخطة إجباريا .وبمجرد حدوث إصابة ،يجب على الطالب فو ار أن يحصل على نموذج مطالبة من كاتب

الحسابات في مكتب المدرسة.

القبول

يمنح مجلس إدارة المدارس القبول أو الوسيلة لدخوا المدرسة ألي شخص يستوفي جميع المعايير التالية:
 .1يقيم داخل الحدود الجغرافية للنظام المدرسي.
 .2عمره  6سنوات على األقل في أو قبل  30سبتمبر من السنة التقويمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية.

 .3السن يكون التاسعة عشرة ( )19أو أقل في  30سبتمبر من السنة التقويمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية أو يكون عشرين ( )20سنة في 30

سبتمبر من السنة التقويمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية ويكون حاصل على المواد الدراسية الكافية للتخرج في غضون سنة واحدة ( )1من القبول

أو إعادة القبول.
 .4لم يحصل على الشهادة العليا العامة أو ما يعادلها.

 .5يكون مؤهل لاللتحاق بالمدرسة العامة وفقا لقانون الوالية وسياسات مجلس التعليم ومجلس لويزيانا للتعليم االبتدائي والثانوي.
متطلبات ِ
السن

 .1قبل رياض األطفال

أصغر سن قد ُيقبل عنده الطفل لاللتحاق بما قبل رياض األطفال عامان ( 2سنة) ،وهذا السن أقل من السن المطلوب اللتحاق الطفل بالمرحلة
األولى .ويجب أن يكون عمر الطفل أربع ( )4سنوات في أو قبل الثالثين ( )30من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السنة الدراسية.

 .2رياض األطفال

أصغر سن قد ُيقبل عنده الطفل لاللتحاق برياض األطفال عام ( )1واحد أصغر من السن المطلوب اللتحاق الطفل بالمرحلة األولى .ويجب أن
يبلغ الطفل من العمر خمس ( )5سنوات في أو قبل الثالثين ( ) 30من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السنة الدراسية .وفور االلتحاق
برياض األطفال ،تسري كل القواعد الخاصة بالحضور.

 .3الصف األول

من الشروط األساسية لاللتحاق بأية مرحلة أولى في المدارس الحكومية أن يكون الطفل قد حضر يوما كامال طوال عام كامل في إحدى رياض

األطفال العامة أو الخاصة ،أو ينجح في تقييم الجاهزية األكاديمية قبل االلتحاق بالمرحلة األولى .ويجب أن يكون عمر الطفل ست ( )6سنوات

في أو قبل الثالثين ( )30من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السنة الدراسية.

 .4حضور المرحلة االبتدائية ،والمرحلة المتوسطة والمرحلة العليا؛ السن اإلجباري )(La.R.S.17:221

يتعين على كل ولي أمر أو معلم أو أي شخص آخر يسكن في والية لويزيانا ،له سيطرة أو مسؤولية على أي طفل اعتبا ار من بلوغ هذا الطفل سن

الخامسة ( )5وحتى سن الثامنة عشرة ( )18أن ُي ِ
رسل ذلك الطفل إلى مدرسة يومية عامة أو خاصة؛ ما لم يختار والد الطفل أو الواصي القانوني
تأجيل تسجيل طفله في روضة األطفال فيما يتعلق بالقانون  ،أو تخرج الطفل من المدرسة الثانوية قبل عيد ميالده الثامن عشر .يخضع الطفل
الذي يقل عمره عن خمس سنوات والذي يلتحق بشكل قانوني بالمدرسة ألحكام هذا الجزء الفرعي.

 .5التعليم الخاص

ي َّ
وفر التعليم الخاص لألطفال ذوي اإلعاقة بداية من سن الثالثة ( 3سنوات) وحتى سن الواحد والعشرين ( 21عاما) .ويتوفر في منظومة المدرسة
ُ
خيار توفير التعليم الخاص لألطفال دون سن الثالثة ( 3سنوات).

 .6الطالب المهاجرين

يتم وضع طالب الصف  K-8الذين يلتحقون بمدرسة أمريكية ألول مرة في مستوى الصف المناسب حسب العمر الزمني.

يتم وضع طالب الصف التاسع إلى الثاني عشر الذين يلتحقون بمدرسة أمريكية ألول مرة في مستوى الصف المناسب بناء على اإلتمانات
الممنوحة .يمكن وضع الطالب في سن المدرسة الثانوية في  T9إذا كانوا غير قادرين على إنتاج نصوص صالحة توضح أرصدة المدرسة
الثانوية المكتسبة .لطالب المدارس الثانوية المهاجرين  ،مدير المدرسة  ،مستشار التوجيه  ،و  /أو ممثل من مكتب اإلنجليزية كلغة ثانية و

سوف سيستخدم مكتب لغة الخدمات للتحقق من صحة نسخة التعليم لتقييم النصوص األجنبية ومنح االئتمان .يتم وضع الطالب الذين يلتحقون

ببرنامج  EL 15عاما أو أكثر في حرم المدرسة الثانوية باعتباره .T9
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شروط القبول

فيما يلي متطلبات القبول لدى منظومة مدارس جيفرسون باريش:
 .1شهادة الميالد (الطالب المولود فى لويزيانا يجب أن يقدم شهادة الميالد فى خالل  15يوم ,الطالب المولود خارج لويزيانا يجب أن يقدم شهادة
الميالد فى خالل  30يوم.
 .2شهادة تحصين دولية صالحة من والية لويزيانا

 .3وثيقة الوصاية من المحكمة (متى كان ينطبق  -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 (باستثناء رياض األطفال).
 .5إثبات اإلقامة.

متطلبات إثبات اإلقامة

على الوالدين/الواصى ألي طالب لم يتم التحقق من عنوانه القانوني الحالي ،أو يتشكك مكتب االمتثال في مدى قانونيته ،أن ُيقدم إثبات إقامة في المنطقة التي
تتواجد بها المدرسة إلى وكيل المدرسة .ويسري هذا الشرط على الطالب الذين يلتحقون بإحدى مدارس جيفرسون باريش العامة للمرة األولى أو الذين انتقلوا
داخل جيفرسون باريش.

يجب أن تحمل الوثائق المقدمة كإثبات إقامة اسم الوالدين/الواصى األمر للطالب وعنوانه القانوني الحالي .وتشمل الوثائق المقبولة (التي أقلها اثنتان) ،على
سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
 .1عقد اإليجار؛
 .2فاتورة المنافع الحالية أو وديعتها؛
 .3نسخة من عقد شراء أو وثيقة بيع مسكن كامل؛
 .4نسخة من عقد شراء أو وثيقة بيع قطعة أرض سكنية ُيبرمه ولي األمر/الوصي القانوني للطالب ،وبيان مؤشر من أحد المقاولين يؤكد التاريخ المتوقع
إلتمام إقامة مسكن على قطعة األرض ،على أال يتجاوز تاريخ اإلتمام المذكور تسعين ( )90يوما ميالديا؛

 .5وثيقة قانونية تُصدرها أو تعتمدها المحكمة المحلية المدنية فى جيفرسون باريش تُعطي السيطرة والوصاية للبالغ (البالغين) إذا كان غير ولي األمر القانوني
الذي يسكن معه الطالب ،إذا كان الطالب يبلغ من العمر ستة عشر عاما أو أقل؛

 .6الوثائق القانونية التي تُثِبت حرية تصرف الطالب و/أو اإلثبات القانوني لإلقامة كما هو مطلوب؛
 .7وثيقة قانونية ُيصدرها أو يعتمدها المكتب األمريكي للهجرة والجنسية؛

ويعطي ولي األمر/الوصي القانوني أو الطالب خمسة
ما لم يكن من الممكن تقديم هذه الوثائق ،يتصل مدير المدرسة أو من ُيعينه بمكتب االمتثال للمشورةُ ،
عشر ( ) 15يوما مدرسيا الستصدار الوثائق المقبولة إلثبات اإلقامة .ويجب التحاق الطالب وحضوره الدراسة .الطالب المتزوجين الذين يلتحقون بالمدارس
يجب عليهم تلبية متطلبات اإللتحاق األساسية.

قبول الطالب المتزوجين

الطالب المتزوجون الملتحقون بالمدرسة ُمطالبون باالمتثال لمعايير القبول بشكل منتظم.

قبول الطالب المصابين بإعاقات مؤقتة

يكون مسموحا لجميع الطالب المصابين بإعاقات مؤقتة بحضور المدرسة بشكل منتظم ،شريطة أن يقوم الطبيب المرخص له مزاولة المهنة في لويزيانا وولي
أمر الطالب/الوصي القانوني بتقديم إفادة كتابية موقع عليها إلى المدرسة بشأن:
 .1طبيعة اإلعاقة ،قدرة الطالب على أن يمارس نشاطه بشكل طبيعي داخل البيئة المدرسية.
 .2مدى قدرة الطالب على ركوب األتوبيس المدرسي من المدرسة وإليها.
 .3و أية قيود بشأن التربية البدنية أو األنشطة المدرسية األخرى( .انظر الجزء الذي يتناول اإلعاقات).

القبول مع فقد أو تلف ممتلكات المدرسة

ال ُيعاد الطالب الذي ُيفصل مؤقتا لتلفيات سببها ألية ممتلكات تخص منظومة المدرسة أو ممتلكات متعاقد عليها لمنظومة المدرسة ،إلى المدرسة حتى ُيسدد
بشكل كامل مقابل التلفيات التي ألحقها أو حتى تصدر توجيهات من مشرف المدرسة .وإذا كانت الممتلكات التالفة عبارة عن أتوبيس مدرسي يمتلكه أو يتعاقد
عليه أو يمتلكه بشكل مشترك مجلس مدرسة تابعة لباريش أو إحدى مدارس المدينة ،فال ُيسمح للطالب المفصول بسبب هذه التلفيات أن يدخل أو يركب أي
أتوبيس تابع للمدرسة حتى ُيسدد بشكل كامل مقابل التلفيات التي ألحقها أو حتى تصدر توجيهات من مشرف المدارس .صالحيات القيام بهذه األعمال من
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جانب مجلس المدرسة موضحة في ) .La.R.S. 17:416A(3)(dفي حين أن جميع الطالب قد يكونون منضبطين  ،يتم منح الطالب ذوي اإلعاقة حماية
تغيير في التغسيب ألكثر من  10أيام في عام دراسي واحد.
ا
قانونية إضافية عندما يشكل االنضباط

الحضور

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

مع مراعاة النظام األساسي المعدل للويزيانا  ،221:17تشترط سياسة منظومة مدارس جيفرسون باريش العامة على أن كل ولي أمر/واصي قانوني يسكن في

جيفرسون باريش وله سيطرة أو مسؤولية على أي طفل اعتبا ار من بلوغ هذا الطفل سن السابعة وحتى سن الثامنة عشرة ( )18أن يُ ِ
رسل ذلك الطفل إلى مدرسة

يومية عامة أو خاصة ،أو ُيلحقه ببرنامج دراسة منزلي؛ ما لم يتخرج الطفل من المدرسة العليا قبل بلوغه الثامنة عشرة ( .)18ويكون كل طفل دون سن السابعة
يلتحق بالمدرسة بشكل قانوني هو اآلخر خاضعا لشروط الحضور اإلجباري .ويتعين على كل ولي أمر/الواصي القانوني مسؤول عن إرسال أحد األطفال إلى
مدرسة يومية عامة أو خاصة بموجب أحكام هذا القسم أن يضمن انتظام هذا الطفل في فصول دراسية مخصوصة في أثناء ساعات المدرسة النظامية التي

ُيحددها مجلس المدرسة.

أنواع التغيب

 .1المعفي والمعذورُ :يسمح للطالب تدارك ما فاته من دروس  ،وال يتم حساب تغيبه مقابل متطلبات الحضور .ومن األمثلة على ذلك تقديم وثيقة من
أحد األطباء تُثبت اإلصابة بمرض ،أو االحتفال باألعياد الدينية مع التحقق المناسب.

 .2غير معفي وبدون عذر :الغياب بسبب مرض شخصي موثق بمالحظات الوالدينُ .يسمح للطالب بتعويض ما فاته من عمل ويؤخذ في االعتبار
سيحسب مقابل متطلبات
الغياب عند تحديد ما إذا كان الطالب يفي بمتطلبات الحضورغير معذور :ال ُيسمح للطالب بتدارك ما فاته من عمل وتغيبه ُ
الحضور.

 .3بدون عذر :ال يسمح للطالب بالتغيب عن الدراسة ويحتسب الغياب ضمن شرط الحضور  .مثال كما فى ترك المدرسة.
 .4اإليقاف خارج المدرسة  :يسمح للطالب بتعويض ما فاته من عمل ولكن الغياب يحسب ضمن متطلبات الحضور( .ليس ألغراض التغيب عن
المدرسة).

إجراءات الغياب

يجب تقديم األعذار عن جميع حاالت الغياب كتابيا إلى مدير المدرسة أو من ينوب عنه في غضون خمسة ( )5أيام من الغياب .ألي ظروف مخففة ،

يجب على ولي أمر الطالب أو الوصي القانوني تقديم استئناف رسمي إلى مكتب االمتثال لطلب استثناء من الئحة الحضور.
الطالب الذين تم التحقق من استيفائهم للظروف المخففة  ،وبالتالي مؤهلين لتلقي الدرجات  ،لن يحصلوا على درجات إذا كانوا غير قادرين على إكمال العمل
التعويضي أو اجتياز الدورة.
يجب على المدارس تزويد الطالب وأولياء األمور برسائل الحضور بحلول اليوم الثالث والخامس والثامن .يجب على اآلباء االتصال بمدير المدرسة أو مستشار
المدرسة لمناقشة مسائل الحضور عند استالم خطابات الحضور.

شروط الحضور للحصول على ائتمان كارنيجي وأهلية الترقية

المدارس االبتدائية/المتوسطة

وفقا لسياسة والية لويزيانا ،يجب على الطالب حضور المدرسة االبتدائية أو المتوسطة بإجمالي  60,120دقيقة حتى يكون أهال للترقية .وفقا لليوم الدراسي

القياسي البالغ  375دقيقة ،ال يمكن للطالب أن يتغيب أكثر من أربعة عشرة أيام حتى يكون أهال للترقية.

طالب المدارس العليا

من أجل الحصول على درجات في نصف السنة/السنة ،يجب أن يحضر طالب المدرسة العليا ما ال يقل عن  30,060دقيقة في نصف السنة أو 60,120

دقيقة في سنة بالنسبة للمدارس التي ال تُطبق نظام الفصل الدراسي.
استنادا إلى يوم تعليمي قياسي مدته  375دقيقة  ،فهذا يعني أن الطالب في المدرسة الثانوية ال يمكن أن يفوتوا أكثر من  7أيام لكل منهم فى كل فترة دراسية.
ال يمكن أن يفوت الطالب في المدارس غير الملتحقين بنظام الفصل الدراسي أكثر من  14يوما ليكونوا مؤهلين للترقية في وحدات كارنيجي على أساس الدقائق.
متطلبات الحضور – ائتمان كارنيجي
باإلضافة إلى الوفاء بمتطلبات الحضور العامة ،يجب على طالب المدارس المتوسطة والعليا الوفاء بمتطلبات حضور معينة للحصول على ائتمان كارنيجي
بالنسبة للحصص الفردية.
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عند منح االئتمان بناء على وقت التدريس  ،يجب أن يكون الطالب حاضرين لمدة ال تقل عن  7515دقيقة .من أجل منح نصف رصيد كارنيجي  ،يجب أن
يحضر الطالب ما ال يقل عن  3758دقيقة .يرجى الرجوع إلى سياسة ) JPS Make Up Seat Time (MUSTللحصول على معلومات إضافية بخصوص
استعادة الحضور.
يرجى االتصال بمدير المدرسة أو المستشار للحصول على معلومات إضافية بخصوص استعادة الحضور.

تعويض وقت الدراسة (موجبة) و شروط االسترداد

قد ُيسمح للطالب المعرضين لخطر الرسوب بسبب الغيابات المفرطة بتعويض الوقت الضائع للمقعد خارج اليوم العادي .يجب أن تكتمل جلسات المكياج قبل
نهاية الفصل الدراسي الحالي لطالب المدارس الثانوية ونهاية العام لطالب المدارس االبتدائية  /المتوسطة.
يتم توفير الوقت التعويضي ) (MUSTللطالب الذين لم يستوفوا العدد المطلوب من الدقائق التعليمية للحصول على رصيد .يتعين على الطالب إكمال الدورات
الدراسية اإلضافية على منصة تعلم معتمدة عبر اإلنترنت .يجب على الطالب إكمال واجبات  MUSTقبل أو بعد المدرسة أو عطالت نهاية األسبوع أو
العطالت أو أثناء الغداء .ال يجوز للطالب إكمال الواجبات  MUSTخالل اليوم الدراسي .يجب على اآلباء االتصال بالمدرسة للحصول على معلومات إضافية.

اإلجراءات القانونية الواجبة للظروف المخففة المتعلقة بالغياب

بالنسبة للطالب المعرضين لخطر الفشل بسبب الغياب المفرط الذين قد يكونون قد مروا بظروف مخففة  ،يجب على ولي أمر الطالب أو الوصي القانوني تقديم
استئناف رسمي إلى مكتب االمتثال .يجب على الوالدين إكمال استئناف الغياب المخفف وإرفاق أي وثائق داعمة والتي سيتم النظر فيها من قبل مسؤول الجلسة
واثنين من موظفي المنطقة اآلخرين .قرار اللجنة نهائي .ال يجوز للطالب الحصول على درجات إذا كان غير قادر على إكمال األعمال المطلوبة للتعويض أو
اجتياز الدورة.

سياسة حقيبة الكتب

ُيسمح فقط بحقائب الكتب الشفافة أو الشبكية فى حقائب الظهر أو أي أشياء مماثلة للطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر.
خالل أوقات معينة من العام  ،يجوز لمدير المدرسة تطبيق سياسة "عدم إستخدام حقيبة كتب" .مثال أيام اال متحانات  ،واأليام الميدانية  ،والرحالت الميدانية  ،ونهاية العام
الدراسي  ،وما إلى ذلك.

الحافالت

الحافالت التي يستقلها الطالب

"إرشادات السالمة الخاصة بالحافالت التي يستقلها الطالب" في جيفرسون باريش موضحة أدناه .والهدف من هذه "اإلرشادات" ،التي قد ال تُغطي كل وضع
محتمل قد يحدث ،يتمثل في تهيئة بيئة آمنة للطالب الذين يستقلون أتوبيس المدرسة .ومن المطلوب أن تق أر "اإلرشادات" وتحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

وفي طول هذه الوثيقة وعرضهاٌ ،يقصد بمصطلح "أتوبيس المدرسة" أتوبيس مدرسي تمتلكه أو تتعاقد عليه أو تمتلكه بشكل مشترك منظومة مدارس جيفرسون
باريش .

إرشادات السالمة الخاصة بالحافالت التي يستقلها الطالب

سائق األتوبيس المدرسي منوط به أحد أهم األدوار في المنظومة المدرسية :توصيل طالبنا بسالمة إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المنزل .وعلى سائق األتوبيس

المدرسي أن يُالحظ بشك ل دائم ما يحدث خارج األتوبيس المدرسي وداخله .ومن بين المسئوليات اليومية التي يضطلع بها سائقو الحافالت المدرسية توقع حركة
المركبات األخرى والمشاة ،واالستماع لألصوات التي ربما تشير إلى حدوث مشكالت ميكانيكية في األتوبيس المدرسي ،وحماية كل الركاب من المخاطر التي
قد يتسبب فيها السلوك غير المناسب من األتوبيس المدرسي.
وبصفته مهنيا يتمتع بالتدريب ،فإن سائق األتوبيس المدرسي هو الشخص الذي يتولى مسؤولية الطالب الذين ينقلهم ،ويكون مسؤوال عن اتخاذ اإلجراء المناسب
لحماية األشخاص والممتلكات من اإلصابة والتلف.
وبمقدور أولياء األمور/األوصياء القانونيين مساعدة سائق األتوبيس المدرسي في أن يستعرضوا بشكل دوري معايير سلوك وسالمة أطفالهم ،من خالل دعم
سائق األتوبيس المدرسي عندما يسوء سلوك الطفل ،ومن خالل مساعدته في الحفاظ على سالمة المنطقة المجاورة لألتوبيسات المدرسية ،ومن خالل اإلشراف
على األطفال في أماكن توقف األتوبيس المدرسي .وينبغي أن يحصل أولياء األمور/األوصياء القانونيين على الوقت الكافي لمعاينة المالبس التي يرتديها
أطفالهم للتأكد من أنها آمنة؛ إذ إن بعض المالبس قد تشكل خط ار على األطفال حال نزولهم من األتوبيس .ومن المالبس الخطرة على وجه الخصوص:

المعاطف الطويلة المتدلية ،ورباط السويتشيرت ،وأحزمة حقائب الظهر الطويلة ،والوشاح الطويل ،أو المالبس األخرى الفضفاضة .فهذه المالبس قد تشتبك

بدرابزين األتوبيس أو بابه أو المعدات األخرى أثناء نزول األطفال من األتوبيس.

ويجب أن يكون الطالب حريصين على سالمتهم في كل األوقات ،ويجب أن يتصرفوا بطريقة تقلل من المخاطر .وفيما يلي إرشادات ستجعل ركوب األتوبيس
يوميا ،إذا اتبعها كل األشخاص ،آمنا وممتعا:
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 .1ابق في المنزل عندما تكون في المنزل عندما تظهر عليك أي من األعراض في قسم المرض في هذا الكتيب.
 .2غادر المنزل في وقت مناسب للوصول خالل ما ال يزيد عن خمسة عشر ( )15دقيقة وال يقل عن عشر ( )10دقائق قبل الوقت المحدد لركوب
األتوبيس.
ِ
ِ .3سر على رصيف المشاة كلما كان ممكنا .وما لم تتوفر أرصفة ،سر على حافة الجانب األيسر للشارع ،بحيث تكون مواجها لحركة السيارات
القادمة.
 .4توجه إلى موقف األتوبيس المدرسي المحدد.
 .5قف بعيدا عن الطريق بمقدار عشرة ( )10أقدام على األقل عند انتظار األتوبيس المدرسي.

 .6عندما تقف في موقف األتوبيس ،ال تلعب أن تجري أو تمشي بصوت ٍ
عال .تصرف بأسلوب منظم ،بحيث تتجنب إتالف الممتلكات الخاصة
وتحمي نفسك واآلخرين من اإلصابة.
.7

متى كان ضروريا االنتظار في الشارع الذي يتواجد به موقف األتوبيس المدرسي ،انتظر إشارة سائق األتوبيس قبل العبور ،واعبر الطريق فقط
من أمام األتوبيس المدرسي.

 .8ال تركب األتوبيس المدرسي إال عندما يكون سائق األتوبيس جالسا ومسيط ار على أدوات التحكم.
 .9اركب األتوبيس المدرسي في طابور واحد وتوجه على الفور إلى الكرسي المحدد.

 .10ضع األدوات الموسيقية والحقائب المدرسية تحت المقعد أو حسبما ُيحدد سائق األتوبيس المدرسي ،وال يكون ذلك أبدا في الممر بين الكراسي أو
في المدخل أو في مكان الخروج.
 .11كن دائما جالسا عندما يكون األتوبيس المدرسي في وضع حركة .وهذا األمر من شأنه أن يحد من اإلصابة في حاالت التوقف للطوارئ أو
االصطدامات.

 .12اجلس مستقيما في الكرسي وضع قدميك على األرضية أمام الكرسي الخاص بك.
 .13اجعل الممر بين الكراسي شاغ ار دائما.
 .14تكلم بهدوء وتحاور بشكل طبيعي مع الركاب اآلخرين بجوارك ،فارتفاع الصوت بالكالم والصياح ربما يتسبب في تشتيت انتباه سائق األتوبيس
المدرسي.
 .15إياك والحوارات غير الضرورية مع سائق األتوبيس المدرسي.
 .16ال تتناول الطعام أو المشروبات أو تُدخن داخل األتوبيس المدرسي.
 .17اجعل ذراعيك ورأسك داخل األتوبيس في كل األوقات.
 .18ال تستخدم األشياء القذرة.

 .19تجنب إلقاء القمامة في موقف األتوبيس المدرسي و/أو في األتوبيس المدرسي وال ُت ِ
لق األشياء داخل األتوبيس المدرسي أو خارجه.
 .20احترم المشاة وسائقي السيارات األخرى في كل األوقات.

 .21أبلغ سائق األتوبيس عند مغادرتك له بأي تلفيات تالحظها ،ألن أولياء األمور/األوصياء القانونيين مطالبين بسداد تكاليف التلفيات التي يتسبب
فيها الطالب.

 .22تجنب لمس أية أدوات تحكم ميكانيكية ،بما في ذلك المداخل وأبواب مخارج الطوارئ ،باستثناء في حاالت الطوارئ ،فيكون عندئذ وفقا إلج ارءات
الطوارئ التي يوضحها في كل فصل دراسي سائق األتوبيس المدرسي.

 .23ال تطلب من سائق األتوبيس المدرسي أن يسمح لك بالنزول في أية محطة إال المحطة المحددة لك( .ملحوظة :يجب على أولياء األمور/األوصياء
القانونيين أن ُيرسلوا طلبيات كتابية بشكل مسبق إلى مدير المدرسة ،والذي ربما يسمح لسائق األتوبيس المدرسي بالتقاط أو إنزال الطالب في
محطة بديلة).

 .24على أي طالب يجب عليه عبور الشارع بعد النزول من األتوبيس المدرسي أن ينتظر حتى يشير إليه سائق األتوبيس المدرسي بأن الطريق آمن
ليعبره .ينبغي على الطالب أن يعبر بمسافة حوالي عشرة ( )10أقدام أمام األتوبيس المدرسي ،وليس خلفه أبدا.
 .25ينبغي على الطالب ،بعد المدرسة ،أن يتوجهوا إلى المنزل فور وصولهم إلى مكان محطة األتوبيس المدرسي القريبة من المنزل.

 .26توضع كل األقالم الرصاص واألقالم الجافة وأي أشياء حادة أخرى في كتب الطالب أو في حقيبته المدرسية أثناء ركوبه األتوبيس المدرسي.
 .27ينبغي على أي طالب يتعرض إلصابة أثناء ركوبه األتوبيس المدرسي أن ُي ِِّبلغ سابق األتوبيس المدرسي بهذه اإلصابة على الفور.
 .28ليست األشياء التالية مسموحا بها في األتوبيس المدرسي :التبغ ،والكحول ،والمخدرات ،والحيوانات األليفة ،واألشياء الزجاجية (باستثناء النظارات)،
واألسلحة من أي نوع ،واألش ياء الكبيرة التي ال يمكن وضعها في حقيبة الطالب أو تحت الكرسي.

 .29على الطالب الذين يعانون من إعاقات مؤقتة ،أو الطالبات الحوامل أن يُقدموا خطابا مبدئيا من الطبيب المعالج يوجد وجود اإلعاقة/الظروف،
ويوضع القدرات البدنية للطالب طالما أن ركوب األتوبيس المدرسي أمر مقلق .ويجب تقديم تقرير شهري من الطبيب يصدق فيه الطبيب على

قدرة الطالب على االستمرار في ركوب األتوبيس المدرسي.
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 .30أبلغ سائق األتوبيس المدرسي بأي شخص نائم أو مريض في األتوبيس المدرسي.
 .31طالما أن الطفل قد استقل األتوبيس المدرسي وغادر محطة توقف األتوبيس المدرسي في ا لصباح ،فليس بمقدور ولي األمر/الوصي القانوني أن
يأخذ الطفل من األتوبيس( .يجب على ولي األمر/الوصي القانوني أن يذهب إلى المدرسة لكي يقوم بشكل رسمي بالتأكد من أن الطفل خارج
المدرسة ).وفي المساء ،يجب على ولي األمر/الوصي القانوني أن ينتظر حتى يصل الطفل إلى محطة األتوبيس المدرسي المعتادة.
 .32إذا تأخر الطفل أو فاته األتوبيس المدرسي في الصباح في المحطة المعتادة ،فال يسمح سائق األتوبيس المدرسي للطفل بركوب األتوبيس في
محطة أخرى( .ينبغي على أولياء األمور/األوصياء القانونيين عدم مطاردة أو اعتراض سبيل األتوبيس المدرسي بسياراتهم أو أجسامهم) .ويجب
أن يحضر ولي األمر/الوصي القانوني الطفل إلى المدرسة بقدر اإلمكان.
 .33إذا كنت قد طلبت من سائق األتوبيس المدرسي أن ينقل طفلك إلى مكان غير المحطة المحددة من أجل أن يذهب الطفل إلى مركز رعاية يومي،
تقع على ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية إخط ار مدير المدرسة بما إذا كان مركز الرعاية غير قادر على قبول الطفل في ذلك اليوم.
 .34يجب على الطالب في الصفوف  12-6ارتداء بطاقة الهوية الصادرة من المدرسة في الحافلة.

أجهزة االتصال – إستخدام أو إمتالك أو تشغيل أجهزة إليكترونية
ُيسمح للطالب بتملك األجهزة اإللكترونية في المدرسة .ومع ذلك ،يجب أن تكون كل األجهزة اإللكترونية في غير وضع تشغيل بشكل كامل ويجب أن تكون
غير مرئية أو مسموعة أثناء تواجد الطالب في المدرسة أو في األتوبيس المدرسي باستثناء الحاالت الموصوفة أدناه.
يجوز استخدام األجهزة اإللكترونية في إطار العملية التعليمية بعد الحصول على إذن مسبق من المدير أو من يعينه.

ويضع مديرو المدارس إرشادات ويقومون بتعميمها ،بحيث تشمل استخدام األجهزة اإللكترونية بعد ساعات الدراسة بالنسبة للطالب المشاركين في الرحالت
الميدانية ،واألنشطة غير المدرسية ،والفعاليات الرياضية ،أو أي نشاط آخر ترعاه المدرسة.

يجب أن توضع األجهزة اإللكترونية في مكان آمن .ويكون الطالب مسؤولين وحدهم دون سواهم وبشكل شخصي عن سالمة أجهزة االتصاالت .ال تتحمل
منظومة مدارس جيفرسون باريش العامة أية مسؤولية عن سرقة أو فقدان أو تلف أي جهاز إلكتروني أو عن أية مكالمات غير مرخص بها تُجرى من تليفون

محمول.

االتصال الهاتفي أثناء اليوم المدرسي ينبغي أن ُيجرى من خالل الهواتف المدرسية مع الحصول على إذن من أفراد المدرسة المناسبين باستثناء حاالت الطوارئ
التي يعتبرها كذلك مدير المدرسة أو من يعينه .وينبغي أن يستمر أولياء األمور في االتصال بالمدرسة بخصوص أية طوارئ.

من المحظور بشكل صارم حيازة أجهزة إلكترونية أثناء إجراء االختبارات أو أية أشكال أخرى من تقييم الطالب .ويجوز ألفراد المدرسة جمع األجهزة من
الطالب قبل إجراء التقييم( .وتُعاد األجهزة اإللكترونية إلى الطالب بعد انتهاء التقييم  ).وإذا تبين أن أحد الطالب يحمل جها از إلكترونيا أثناء التقييم ،يتم إيقاف
ويلغي تقييم الطالب .ويجوز إلدارة المدرسة اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية.
التقييم ،ويتم مصادرة الجهازُ ،
تضع كل مدرسة وتنشر عواقب انتهاك سياستها الخاصة باألجهزة اإللكترونية .ومن الممكن أن ينشأ عن االنتهاكات واحد أو أكثر مما يلي :المصادرة المؤقتة
للجهاز ،االحتجازات الذي ال يستمر ألكثر من ساعة ،العمل العقابي ،الحرمان من الدراسة داخل المدرسة ،والحرمان من الدراسة خارج المدرسة.
وامتناع الطالب عن إعطاء الجهاز لموظف المدرسة عندما يطلب منه ذلك ُيعتبر جريمة جسيمة تُضاف إلى األمور التي تُضخم العواقب.
ال ُيحظر على أي شخص ،بما في ذلك الطالب ،استخدام أو تشغيل أي جهاز اتصال إلكتروني ،بما في ذلك أي نظام فاكس ،أو جهاز استدعاء اإلذاعات،
ويقصد بالطوارئ التهديد الحقيقي أو الوشيك
أو خدمة الهاتف المحمول ،أو اإلنتركوم ،أو نظام التصفح اإللكتروني الميكانيكي أو المنبه ،في حالة الطوارئُ .
للصحة أو السالمة العامة ،األمر الذي ربما يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة أو تلف الممتلكات.

المسعى التعاوني/إنفاذ القانون

تتمثل السياسة المتبعة في منظومة مدارس جيفرسون باريش العامة في تقد يم بيئة مدرسية آمنة للطالب والموظفين في آن واحد .ومن ثم ،هناك مسعى تعاوني
بين الجهات التالية :إنفاذ القانون ،وعدالة األحداث ،والمحامي العام في المقاطعة ،وإدارة األبرشية ،وهيئة الخدمات اإلنسانية ،ومنظومة مدارس جيفرسون باريش

العامة .ويتمثل الهدف من هذا المسع ى التعاوني في الحفاظ على المدارس الموجودة في األبرشية آمنة من مخاطر المخدرات ،واألسلحة ،واألعمال اإلجرامية
الناجمة عن العنف الشخصي.
فبمجرد اكتشاف قيام أي طالب بارتكاب عمل إجرامي ،يجب إبالغ جهة إنفاذ القانون المختصة على الفور.
سيأتي النائب أو ضابط الشرط ة المستجيب إلى المدرسة  ،ويقبض على الطالب إذا كان التحقيق يقتضي األمر  ،ويؤمن األدلة .سيتم تقديم اإلخطار األولي

للوالدين  /الواصي القانوني باحتجاز الحدث من قبل مسؤول المدرسة  ،ما لم يأمر خالف ذلك من قبل تطبيق القانون .سيحدد المسؤولون في مركز تقييم
األحداث ما إذا كان سيتم اإلفراج عن الطالب أو إعادة حجزه إلى مركز احتجاز ريفاردي.
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اإلرشاد

تنتهج منظومة مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة تتمثل في تطبيق برنامج إرشاد وتوجيه شامل مخطط بشكل جيد يتسم بطابع وقائع وتنموي يقدم في
المدرسة من خالل نهج متعدد التخصصات .ويتم تقديم خدمات توجيه فردية وجماعية للطالب على جميع المستويات .ويجب تقديم مساعدة فورية للطالب

الذين يتعرضون لمشكالت ،ويجب توفير خدمات على مدى طويل عند الضرورة .ويجب أن تشمل هذه الخدمات ،على سبيل المثال ال الحصر ،تقديم معلومات

تربوية ،ومعلومات على المستوى الوظيفي/المهني ،وخدمات شخصية/اجتماعية ،وخدمات التحويل ،والتوجيه ،واالختبار ،والتوظيف ،والمتابعة.

يتوفر أخصائيي التدخل المبكر في كل مدرسة ابتدائية ومتوسطة لتقديم المشورة الفردية والجماعية وكذلك التوجيه فى الفصول الدراسية للمساعدة في التكيف

مع المدرسة ومعالجة أي صعوبات سلوكية أو اجتماعية أو عاطفية التى قد يكون الطالب يعاني منها .يتم توفير خدمات العمل االجتماعي للتربية الخاصة
لطالب التعليم الخاص في جميع المدارس المؤهلة للخدمات المذكورة كخدمة ذات صلة بموجب النشرة .1508

االحتجاز

قبل المدرسة أو بعدها يجوز التكليف باالح تجاز بالمدرسة لساعة أو أقل أو االحتجاز القانوني من جانب المدرس أو المدير .ويتم إخبار ولي األمر أو ولي
األمر القانوني بواسطة إرسال إخطار باالحتجاز قبل يوم على األقل من االحتجاز .ويجب إرسال عدد ( )2صورة من إخطار االحتجاز إلى المنزل مع الطالب.

يحتفظ ولي األمر/ولي األمر القانوني بصورة ،ويجب التوقيع على الصورة األخرى من جانب ولي األمر/ولي األمر القانوني وردها إلى المدرسة قبل تنفيذ
االحتجاز.

ويجوز قانونا للوالد/ولي األمر رفض السماح باحتجاز الطالب .ولكن سوف يكون الطالب عرضة للوقف من المدرسة.

اإلعاقات

السياسات واإلجراءات الخاصة باإلعاقة المؤقتة

يجب على الطالب الذي يعود إلى المدرسة أو يطلب ترتيبات بناء على إعاقة مؤقتة تقديم مستندات من طبيب مرخص من لويزيانا مؤهل في تشخيص الحالة.
يجب تحديث الوثائق شهريا والتحقق من الطبيعة الحالية لحالة الطالب والمدة المتوقعة لإلعاقة المؤقتة والقدرات البدنية و  /أو القيود بما في ذلك  ،على سبيل

المثال ال الحصر  ،تاريخ العودة إلى المدرسة وأنشطة التربية البدنية والنقل بالحافلة المدرسية و األنشطة األخرى ذات الصلة .يجب أن يقدم الوالد  /الوصي
القانوني أيضا بيانا موقعا يعفى النظام المدرسي وسائق الحافلة المدرسية من مسؤوليات اإلصابات التي قد يتكبدها الطالب والتي تتعلق بإعاقات الطالب.
إذا كان الطالب  ،أو يشتبه في أنه  ،طالب ذو إعاقة بموجب  IDEAأو القسم  ، 504فلن يتم استبعاد الطالب من المدرسة فقط على أساس تلك اإلعاقة

وسيكون أمام الوالد  /الوصي خيار الحصول على التقييم الطبي من خالل المنطقة.

اإلجراءات الخاصة باإلعاقة المزمنة

يجب على الطالب الذين يعانون من أمراض وحاالت مزمنة تقديم شهادة مكتوبة من طبيب مرخص في لويزيانا  ،مؤهل في مجال الحالة  ،على أساس سنوي.

سيتم إحالة الطالب الذين يحتاجون إلى تسهيالت خاصة إلعاقتهم إلى فريق  ABITبالمدرسة  ،بالتشاور مع ولي األمر  /الواصي القانوني  ،لمزيد من
المراجعة والنظر في تقييم  504أو .IEP

االنضباط

تتمثل سياسة منظومة مدارس جيفرسون باريش العامة في تعريف االنضباط بأنه ضروري النتظام العمل في أي مدرسة والحفاظ على بيئة تؤدي إلى جودة

التعليم .ويقتضي االنضباط النظام الجيد وفق ما يمليه الذوق العام .ويطلب من الطالب اتباع سلوك قويم في أثناء خضوعه إلشراف المدرسة وااللتزام بجميع
السياسات واللوائح التي يتم سنها لتنظيم سلوك الطالب .ويحاسب كل طالب بشكل صارم عن أي سلوك مخل بالنظام في مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة،

أو حافلة المدرسة ،وفي المناسبات التي ترعاها المدرسة .وينبغي إبالغ إدارة المدرسة عن أي انتهاك لمدونة قواعد السلوك.

دعم سلوك التدخل اإليجابي ( - (PBISالتدخالت والدعم السلوكي اإليجابي ) (PBISعبارة عن إطار عمل ثالثي المستويات قائم على األدلة لتحسين

ودمج جميع البيانات واألنظمة والممارسات التي تؤثر على نتائج الطالب كل يوم من أجل ضمان نجاح جميع الطالب أكاديميا .ينشئ نظام  PBISمدارس

ينجح فيها جميع الطالب .يوفر نظام  PBISبديال إيجابيا وفعاال ألساليب االنضباط التقليدية .يمكن أن يساعد إطار عمل نظام  PBISالمدارس في تصميم
نظر ألن كل مدرسة فريدة من نوعها  ،ال يصف نظام  PBISبرنامجا أو منهجا معينا  ،ولكنه يحدد عملية
وتنفيذ وتقييم نهجها في االنضباط المدرسي .ا
ومعايير رئيسية يجب على المدارس اتباعها .في إطار نظام  ، PBISيجب على المدارس )1 :استخدام بيانات االنضباط التخاذ الق اررات وحل المشكالت ،

 ) 2التركيز على كل من الوقاية من السلوك المشكل والتدخالت اإليجابية  ،مثل االستشارة والوساطة والممارسات التصالحية والتدخالت األخرى التي تركز

على بناء عالقات إيجابية  )3 ،نموذج وتعليم التوقعات السلوكية والمهارات اإليجابية بين الطالب  ،و  )4مراقبة التنفيذ بشكل مستمر وتعديل المناهج حسب

الضرورة .يستخدم نظام  PBISنهجا ثالثي المستويات لمنع السلوك المشكل والتدخل فيه .يركز المستوى  1على دعم جميع الطالب في الفصل الدراسي وعلى

مستوى المدرسة لمنع السلوك المشكل .يركز المستوى  2على الدعم "المتخصص" المصمم خصيصا لمجموعات الطالب المستهدفة الذين ينخرطون في سوء
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السلوك .يوفر المستوى  3إجابات فردية للغاية ألولئك الطالب الذين يستمرون في مواجهة مشاكل تأديبية على الرغم من وجود دعم من المستوى  1و .2
تهدف  PBISإلى العم ل بشكل تعاوني مع ممارسات محددة مثل ممارسات العدالة التصالحية لتعزيز السلوك اإليجابي في الفصول الدراسية وفي حرم المدارس
من خالل تطوير عالقات إيجابية.
العدالة التصالحية  -تتعلق ممارسات العدالة التصالحية بتحويل انتباهنا ومواردنا نحو التعرف أوال على األضرار التي نمر بها من خالل النزاع  ،ثم تهيئة

الظروف إلصالح هذا الضرر مع التركيز على تصحيح العالقات التي فقدت توازنها من خالل األفعال الضارة .العدالة التصالحية هي نظرية للعدالة تؤكد
على إصالح الضرر الناجم عن سوء السلوك أو الكشف عنه بدال من العقوبة.
 .1تحدد سوء السلوك ومحاولة إصالح الضرر؛
 .2تتضمن جميع الناس الذين تتأثر بالنزاع فى عملية االستجابة للنزاع؛ و
 .3خلق العملية التى تساعد على تحقيق المصالحة وإعادة بناء العالقات لبناء المسؤولية المتبادلة والردود البناءة على األخطاء المرتكبة داخل
مدارسنا.

التدريبات التصالحية  -وضع إطار لمجموعة واسعة من نهج العدالة التصالحية التي تبادر بناء مجتمع مدرسة تقوم على التعاون والتفاهم المتبادل ،والثقة

واالحترام ،واالستجابة للنزاع بما في ذلك جميع الناس المتأثرة بنزاع في إيجاد الحلول التي تعمل على استعادة العالقات وإصالح األضرار التي لحقت بالمجتمع
المدرسي .يمكن استخدام هذه التدريبات لتنفيذ سلوك إيجابي في الفصول الدراسية وفي حرم المدرسة تمشيا مع اإلطار المنصوص عليه في  .PBISتعزز

الممارسات التصالحية الشمولية وبناء العالقات وحل المشكالت  ،من خالل طرق تصالحية مثل حلقات التدريس وحل النزاعات في المؤتمرات التي تجمع
الضحايا والجناة ومؤيديهم معا لمعالجة المخالفات.

سياسة االنضباط االفتراضية

أمر ضروريا للتشغيل المنظم ألي مدرسة وفصل دراسي .من أجل الحفاظ على بيئة
تتمثل سياسة مدارس جيفرسون باريش في أن انضباط الطالب يعتبر ا
مواتية للتعليم الجيد  ،تم إنشاء سياسة االنضباط االفتراضية هذه من قبل موظفي المنطقة ومراجعتها من قبل لجنة مراجعة سياسة االنضباط .أصبح التعلم

عن بعد جزءا طبيعيا من عملية التعلم في  Kمن خالل  12مدرسة في جميع أنحاء البالد  ،وفي نظام مدرسة جيفرسون باريش الطالب المسجلين في

مدرسة جيفرسون االفتراضية المدرسة الثانوية برنامج التعلم االفتراضي بالمنزل بالمنطقة  ،يحضرون جميع الفصول تقريبا .قد ُيطلب من الطالب أيضا
االلتحاق بالمدرسة تقريبا عند إغالق المدارس بسبب سوء األحوال الجوية أو حاالت الطوارئ األخرى غير المتوقعة .قد تقدم الفرص الجديدة لدمج التعلم

االفتراضي في المناهج الدراسية نفسها مع تطور التكنولوجيا والممارسات التعليمية بمرور الوقت .يتبنى مجلس مدرسة جيفرسون باريش سياسة االنضباط
االفتراضية هذه من أجل تحديد التوقعات بوضوح لسلوك الطالب في الفصل االفتراضي والعواقب المحتملة للسلوك غير الالئق في الفصل االفتراضي.
يخضع سلوك الطالب  ،في جميع األوقات  ،وبغض النظر عن طريقة التدريس  ،من قبل  La. 17: 416ومدونة قواعد سلوك الطالب  ،على النحو
المنصوص عليه في اإلجراءات والسياسات ألولياء األمور والطالب .السلوك غير المقبول في الفصل الدراسي المادي  ،في معظم الظروف  ،غير مقبول
بنفس القدر في الفصل االفتراضي .بينما يتوقع الطالب وأولياء األمور الخصوصية في منازلهم ،

يجب أن يخضع السلوك الذي يحدث أمام الكامي ار  ،وبالنظر إلى األقران والمعلمين في الفصل االفتراضي  ،للقانون المعمول به وسياسة المنطقة التعليمية.
يجب تشغيل الكاميرات ويجب أن يظل الطالب مرئيين أثناء المشاركة في التعليمات االفتراضية .الغرض من الكامي ار هو توثيق الحضور  ،لضمان مشاركة
الطالب وانخراطهم  ،والحفاظ على الصدق والنزاهة األكاديمية .ومع ذلك  ،يتم تحذير أولياء األمور والطالب من أن الكامي ار ستلتقط نشاطا يحدث داخل
إطارها وأنه ال يوجد توقع للخصوصية فيما يتعلق بأي نشاط يتم إجراؤه على الكامي ار في نظر المعلمين والتالميذ في الفصل االفتراضي.
ومع ذلك  ،فإن السياق الذي يحدث فيه سلوك الطالب مهم  ،وسيتم أخذه في االعتبار من قبل مسؤولي المدرسة والمنطقة عند تحديد ما إذا كان هناك انتهاك
لقواعد السلوك  ،وخطورة المخالفة والعقوبة المناسبة  ،إن وجدت  ،في ظل الظروف .تستخدم المقاطعة االنضباط التدريجي  ،الذي تمت مناقشته بإسهاب في
هذه السياسة .يحق للطالب الخاضع لالنضباط بموجب هذه السياسة ومدونة قواعد السلوك اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة على النحو المنصوص عليه في
اإلجراءات والسياسات الخاصة بأولياء األمور والطالب .يمكن طرح األسئلة أو المخاوف المتعلقة بسياسات مجلس المدرسة  ،بما في ذلك هذه السياسة
االفتراضية من خالل اتباع الخطوات المنصوص عليها في اإلجراءات والسياسات ألولياء األمور والطالب فى منزل الطالب.

الخصوصية والفصول الدراسية االفتراضية

بعيدا عن وجهة نظر المعلمين واألقران في الفصل الدراسي
لدى الطالب وأولياء األمور توقعات معقولة بشأن الخصوصية فيما يتعلق بما يحدث في منازلهم ً
االفتراضي .من أجل ضمان قدرة الطالب والمعلمين على العمل والتعلم في بيئة افتراضية آمنة ومنظمة  ،من الضروري أن يكون لدى الطالب مساحة
"فصل دراسي" هادئة وجيدة اإلضاءة  -خالية  ،إلى أقصى حد ممكن  ،من األلعاب  ،الصور أو الممتلكات الشخصية أو العناصر األخرى التي قد تصرف

االنتباه عن التدريس والتعلم.
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يجب تحذير الطالب من أن الفصل االفتراضي مخصص للتعليم وللتعامل مع الزمالء والمعلمين لألغراض التعليمية .يجب على الطالب عدم التعامل مع أو
عرض العناصر الشخصية أو األلعاب أو الصور  ،أو االنخراط في سلوك ال عالقة له بالدروس الجارية .الطالب الذين ينخرطون في سلوك في الفصل

االفتراضي ينتهك مدونة قواعد سلوك الطالب على النحو المنصوص عليه في سياسات وإجراءات الطالب وأولياء األمور وسياسة االنضباط االفتراضية هذه

قد يخضعون لالنضباط وفقا لقواعد سلوك الطالب وهذه السياسة.

قد ُيطلب من مسؤولي المدرسة و  /أو المنطقة  ،بصفتهم مراسلين إلزاميين  ،تنبيه تطبيق القانون المحلي و  /أو إدارة خدمات األطفال واألسرة إذا كان لديهم
سبب لالعتقاد بأن الطالب في خطر وشيك وأن السالمة والرفاهية من الطالب في خطر .قد يشمل ذلك الطالب الذين يتعاملون مع األسلحة في الفصل الدراسي
االفتراضي  ،حتى إذا تم معرفة الحقا أن السالح عبارة عن لعبة أو صورة طبق األصل  ،حيث ال يمكن دائما تحديد ما إذا كان السالح حقيقيا أم ال.

السلوك في الفصل الدراسي االفتراضي

من المتوقع أن يعمل اآلباء واألوصياء والمعلمون وموظفو المدرسة معا لتحسين السلوك واألداء األكاديمي .سيسعى طاقم المدرسة للتواصل مع أولياء األمور

 /األوصياء فيما يتعلق بسلوك الطالب الذي يتعارض مع بيئة التعلم.
الطالب مسؤولون عن جميع المحتويات المنشورة من خالل حساباتهم على اإلنترنت .يحظر على الطالب مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة
بحسابهم عبر اإلنترنت أو استخدام اسم المستخدم أو كلمة المرور لطالب آخر .يجب على الطالب الذي يعلم أن اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة به
يتم استخدامه من قبل شخص آخر  ،يجب عليه إبالغ المعلم و  /أو المدير بالمشكلة على الفورُ .يطلب من الطالب أن يرتدوا مالبس مناسبة وأن يتم
االعتناء بهم لحضور جلسات الصف االفت ارضية  ،ويجب عليهم االمتناع عن االستمالة الشخصية أمام الكامي ار .الزي المدرسي مطلوب .كما ذكرنا سابقا ،
ُيطلب من الطالب تشغيل كامي ار الكمبيوتر الخاصة بهم  ،ويجب أن يظلوا مرئيين أثناء وجود الفصول االفتراضية في الجلسة.
فيما يلي قائمة غير حصرية للسلوكيات المحظورة في الفصل الدراسي االفتراضي والتي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفقا لقواعد سلوك الطالب على
النحو المنصوص عليه في السياسات واإلجراءات الخاصة بالطالب وأولياء األمور وهذه السياسة( :انظر المزيد مخالفات في اإلجراءات والسياسات ألولياء
األمور والطالب)

• لغة معادية أو تمييزية من أي نوع فيما يتعلق بالعرق أو الدين أو الجنس أو الذكاء أو العمر أو التوجه أو اإلعاقة أو الوضع االجتماعي واالقتصادي
• التنمر  /التسلط عبر اإلنترنت
• استخدام لغة بذيئة أو مهينة أو نابية (كتابية  ،لفظية  ،صور  ،رسومات  ،صوت  ،فيديو)

• عرض مواد إباحية أو ُعري أو صور بها عري
• ارتكاب أفعال بذيئة أو جنسية

• التعامل مع األسلحة أو عرضها  ،بما في ذلك األلعاب أو أسلحة الفاكس
• حيازة واستخدام وتصنيع و  /أو التوزيع التبغ أو المخدرات أو الكحول أو منتجات vaping
• أي نشاط إجرامي أو غير قانوني يشجع على االستخدام غير المشروع ،حيازة التبغ أو المخدرات أو الكحول أو تصنيعها أو توزيعها

• نشر أو توزيع أو تحميل أو تنزيل غير قانوني من العمل المحمية بحقوق الطبع والنشر من أي نوع

• المشاركة في المهام أو األسئلة أو اإلجابات أو أي إجراء آخر من شأنه أن ينتهك أي توقعات أو قواعد نسبة إلى الصدق األكاديمي
• نشر معلومات شخصية في أي تنسيق آخر غير عبر رسالة خاصة
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مخالفات االنضباط الكبرى  /الصغرى

يتم ترميز المخالفات التأديبية للطالب على أنها إما ثانوية أو كبيرة .فيما يلي قائمة غير حصرية بالمخالفات الكبرى والصغرى .بينما تستخدم المنطقة التعليمية االنضباط
التدريجي ،فإن الطالب الذي يقرر ارتكاب مخالفة كبيرة قد يتعرض لعقوبة شديدة  ،حتى بالنسبة للمخالفة األولى.

المخالفة الصغرى
عدم العودة إلى الفصل في الوقت المحدد

المخالفة الكبرى
إصدار تهديد بإيذاء النفس أو اآلخرين (مطلوب تقييم التهديد بالعنف)

التأخير إلى الفصول اإلفتراضية
انتهاك قواعد الزى المدرسى
التغيب عن الفصول (التغيب عن المدرسة)
النوم في الفصل
األكل  /الشرب أثناء الفصل
مخالفة قواعد الهاتف المحمول
لغة بذيئة  /غير مهذبة (غير موجهة إلى شخص ما)
االحتجاز غير المنفذ (حسب تواتر المخالفة)

ابتزاز  /تهديد  /إكراه
التنمر  /التسلط عبر اإلنترنت  /المقالب
المشاركة في أو نشر مواد إباحية  /أعمال جنسية بذيئة
اعتداء لفظي على طالب آخر و  /أو موظف مجلس إدارة المدارس
كسر  /إتالف  /إتكسير  /تخريب جهاز صادر من المنطقة * مطلوب حل
عرض و  /أو استخدام أسلحة أو مخدرات * (حقيقية أو بالفاكس) بما في ذلك
أدوات المخدرات (األنابيب  ، bongs ،vapes ،إلخ).
دخول فصل دراسي افتراضي غير مخصص للطالب
سرقة و  /أو استخدام اسم دخول المستخدم و  /أو كلمة المرور لطالب آخر

استخدم الدردشة بدون إذن (حسب تكرار المخالفة وطبيعة المحتوى)

لغة بذيئة  /غير مهذبة (موجهة إلى شخص ما)

مشاركة مواد غير الئقة على الشاشة (حسب تكرار المخالفة وطبيعة المحتوى) احتجاز لم يتم تنفيذه (أكثر من حالتين من عدم أداء االحتجاز بعد إعادة جدولته).
استخدم الدردشة بدون إذن (حسب تكرار المخالفة وطبيعة المحتوى)
الكالم المفرط
عدم تشغيل الكاميرا والبقاء مرئيًا عندما تكون الفصول االفتراضية في الجلسة مشاركة مواد غير الئقة على الشاشة (حسب تكرار المخالفة وطبيعة المحتوى)
عواقب السلوك غير المناسب عبر اإلنترنت

من المتوقع أن يتصرف الطالب بشكل مناسب أثناء وجودهم تحت إشراف المدرسة واالمتثال للسياسات التي تحكم سلوك الطالب .يجب أن يكون أولياء األمور والطالب
على دراية بأن السلوك غير المقبول والمضطرب في بيئة الفصل الدراسي العادية هو  ،عادة  ،غير مقبول بنفس القدر في الفصل االفتراضي .ومع ذلك  ،يقر مجلس
المدرسة بأن التعلم االفتراضي هو تجربة جديدة للطالب واألسر  ،وأن السياق الذي يحدث فيه سلوك الطالب يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد العقوبة المناسبة  ،إن
.وجدت  ،المفروضة على انتهاكات قانون الطالب السلوك في الفصل االفتراضي.
يخضع سلوك الطالب في الوضع االفتراضي  ،كما هو الحال في الفصول الدراسية العادية  ،إلى نظام تدريجي  ،كما هو مذكور أدناه .التأديب التدريجي هو مجموعة متدرجة
من االستجابات لسلوك الطالب من عقوبات أقل شدة إلى عقوبات أشد  ،اعتمادا على شدة وتكرار السلوك المعني .الهدف هو تثبيط السلوكيات السلبية من خالل مساعدة الطالب
على التعلم من أخطائهم.

 .1المخالفة األولى  -تحذير للطالب وإخطار ولي األمر
 .2المخالفة الثانية  -إحالة الطالب وإخطار الوالد واالحتجاز (يُسمح باالحتجاز الفعلي)
 .3المخالفة الثالثة  -إحالة الطالب  ،وإخطار ولي األمر  ،واإليقاف أو اإليقاف داخل المدرسة (يُسمح باإليقاف االفتراضي في المدرسة)
 .4المخالفة الرابعة  -إحالة الطالب  ،وإخطار ولي األمر  ،واإليقاف أو الطرد (حسب خطورة المخالفة)
من المهم أن نتذكر أن جدية السلوك المعني ستحدد تصرفات المسؤولين وطبيعة العقوبة المفروضة في نهاية المطاف .كما هو مذكور أعاله  ،قد يتعرض الطالب لعقوبة
شديدة حتى بالنسبة للخطأ األول  ،اعتمادا على جدية السلوك المعني.
تتضمن بعض العوامل التي سيأخذها المسؤولون في االعتبار عند تحديد العقوبة المفروضة  ،إن وجدت  ،للسلوك الذي يحدث في الفصل الدراسي االفتراضي ما يلي.:
•
•
•
•
•

العمر والمستوى المعرفي للطالب
ما إذا كان السلوك يعطل التعلم في الفصل االفتراضي
ما إذا كان السلوك عنيفا أو مهددا بأي شكل من األشكال
ما إذا كان السلوك غير قانوني
ما إذا كان السلوك يتعارض مع حقوق المعلمين والطالب في العمل والتعلم في بيئة آمنة ومنظمة خالية من الصور أو اللغة أو السلوك غير الالئق

• ما إذا كان الطالب قد تلقى تحذيرات مسبقة أو تأديبا لسلوك مماثل
ال يجوز تطبيق أحكام التوصية اإللزامية للطرد على التعليمات االفتراضية التي يتلقاها الطالب في منزل الطالب.
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يجب اإلبالغ عن السلوك في الفصل االفتراضي المتعلق بعرض األسلحة أو المخدرات أو التعامل معها  ،أو أي سلوك آخر يثير مخاوف مشروعة بشأن سالمة
ورفاهية الطالب  ،على الفور إلى مسؤول الموارد المدرسية أو مدير السالمة أو المدير التنفيذي ,مدير البرامج الخاصة من أجل تقييم ما إذا كان يجب اإلبالغ
.عن األمر إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية و  /أو إدارة خدمات األطفال واألسرة

الحضور في الفصل االفتراضي

تنطبق المحاضر التعليمية كما هو مطلوب من قبل مجلس التعليم االبتدائي والثانوي (النشرة  )741على جميع الطالب بغض النظر عن طريقة التدريس( .انظر
قسم الحضور في إجراءات وسياسات الطالب وأولياء األمور صفحة )2

صالحيات المدير

المدير  ،بصفته القائد المعين للمدرسة  ،مسؤول عن عملها المنظم .وبهذه الصفة  ،يكون للمدير السلطة التقديرية الستخدام الحكم المهني لتحديد مسار العمل
األنسب فيما يتعلق بانتهاكات االنضباط أو األنشطة غير القانونية التي تمت تغطيتها أو التي لم يتم تناولها صراحة في السياسة .سيعمل المدير بشكل تعاوني مع
.المعلمين والمستشارين وموظفي الدعم اآلخرين عند تحديد مسار العمل األنسب.

البلطجة

بيان السياسة العامة:

ويحظر مجلس مدارس جيفرسون باريش ("المجلس") البلطجة و/أو التحرش ،حسب التعريف الوارد في هذه الوثيقة .المجلس يتخذ خطوات معقولة إلنهاء
البلطجة/التحرش ،لمنع تكرارها مستقبال ومنع االنتقام ضد أي فرد يقدم تقرير ادعاء البلطجة/التحرش أو يتعاون في التحقيق في انتهاك مزعوم لهذه السياسة.

هذه السياسة تنطبق على الطالب في محيط المدرسة ،أثناء السفر إلى ومن المدرسة ،أو فى نشاط تحت رعاية المدرسة وأثناء أحداث تحت رعاية المدرسة.

تعريف البلطجة:

البلطجة  /التحرش :البلطجة و التحرش قد تأخذ أشكاال كثيرة ،بما في ذلك و على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 .1أسم مؤذى يدعو الى االغاظة  ،النميمة ،التهديد ،التخويف ،اإلذالل ،مما يجعل ضوضاء وقحا أو اإليماءات ،أو نشر شائعات مؤذية.
 .2االتصاالت الكتابية االلكترونية أو اللفظية مثل اإلهانات ،تهديد بالضرر ،التعنيف ،اإلغاظة الخبيثة ،أو نشر الشائعات.
 .3االفعال المادية مثل الضرب والركل  ،الدفع ،التوقيع ،االختناق ،واألضرار بالممتلكات الشخصية أو االستخدام غير المصرح به للممتلكات الشخصية.
 .4االبتعاد عن قصد أو االستبعاد من االنشطة.
البلطجة  /التحرش ال تتضمن نية إللحاق الضرر ،وأن توجه نحو هدف معين ،أو تنطوي على تكرار حوادث .البلطجة التحرش يخلق بيئة عدائية عند اإلجراء
هو يخدم بما فيه الكفاية ،منتشرة ،أو استمرار كي تتدخل أو تحد من قدرة الطالب على المشاركة في أو يستفيد من أنشطة الخدمات ،أو الفرص التي تتيحها

المدرسة .عندما الترهيب أو المضايقة قائم على العرق أو الدين ،الجنس ،والعمر ،األصل القومي ،اللون ،اإلعاقة ،علم الوراثة ،الزواجية أو التوجه الجنسي،
مثل هذا السلوك ينتهك الحقوق المدنية للضحية وحي سياسة مناهضة للتمييز.

منع البلطجة:

 .1يجب على الطالب في الصفوف من  12-3تلقي وتأكيد استالم السن المناسب للتدريب على مكافحة البلطجة بحلول  31أكتوبر من كل عام
دراسي.

 .aيجب أن يتكون تدريب الطالب من ساعة واحدة ( )1من التدريب تجريه المدرسة .يجب أن يشمل التدريب تعريف البلطجة والمهارات الالزمة
لمنع البلطجة واإلبالغ عن البلطجة والتغلب على البلطجة.

 .2ستعترف  JPSبأن شهر أكتوبر من كل عام دراسي هو شهر وطني لمنع البلطجة .يجب أن يكون للمدارس نشاط واحد على األقل على مستوى
المدرسة لتعليم الطالب وأولياء األمور والموظفين على استراتيجيات الوقاية من البلطجة .سوف يتلقى اآلباء إستراتيجيات منع البلطجة عبر النشرات
اإلخبارية للمدرسة والمنطقة.

 .3يجب أن يكون لدى جميع المدارس التي تحتوي على الصفوف من  6إلى  12منطقة مخصصة في الحرم المدرسى لإلبالغ المجهول عن مزاعم
البلطجة.
 .4بناء على شدة المخالفة  ،قد يتلقى الطالب عقابا أكثر شدة  ،حتى لو كانت هي المخالفة األولى.
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إجراءات تقديم الشكاوى
تقارير البلطجة  /التحرش من قبل الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر لديه معلومات موثوقة بأن عمال من أعمال البلطجة  /التحرش حدث يتم التعامل

معها وفقا لهذه اإلجراءات.

 .1السلوك في انتهاك هذه السياسة يجب اإلبالغ عنه فو ار إلى مدير المدرسة أو من ينوب عنه ،ويفضل أن يكون خطيا .وسوف يتم تسجيل تقارير شفهية
من قبل مسؤول االستقبال في وقت التقرير.
 .2جميع موظفي المدرسة وأولياء األمور المرافقة أو الوظائف المشرفة التي ترعاها المدرسة يجب ان يبلغوا عن اى انتهاكات مزعومة لهذه السياسة إلى
ناظر المدرسة  /من ينوب عنه.

 .3يجب الشروع من ناظر المدرسة  /من ينوب عنه فى إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه الذي يجب أن يشمل:
 .aمقابلة مع المبلغ والضحية المزعومة ،والمرتكب المزعوم وجميع الشهود أو غيرهم مما عندهم معلومات ذات الصلة.

 .bوسيتم إقتصار المقابالت على تقرير مكتوب ،موقع ومؤرخ من قبل الضيف والمحاور.

 .cجمع واستعراض أي أدلة مادية مثل الصور الفوتوغرافية أو األدلة السمعية والبصرية .جميع مزاعم البلطجة يجب ان يتم توثيقها فى نظام معلومات
الطالب فى المنطفة.

 .4يجب عمل إخطار يختص بأحد الوالدين أو الوصي القانوني للضحية المزعومة والمعتدين المزعومين وتعطي لهم الفرصة لحضور المقابلة .اإلخطار
يكون متسق مع حقوق الخصوصية للطالب تحت القوانين المطبقة لتعليم األسرة وقانون الخصوصية لعام .)FERPA( 1974

 .5المقابالت تجري بخصوصية ،كل على حدة ،وفى سرية .في أي وقت من األوقات سوف تكون مقابلة المرتكب والضحية معا.

 .6الوالدين أو الوصي القانوني من الضحية المزعومة و المدعى ارتكابه الجريمة يتم إبالغهم بالنتائج المحتملة ،والعقوبات ،أو اإلجراءات العالجية األخرى
التى قد تتخذها المدرسة.
 .7مدير المدرسة  /من ينوب عنه سيبذل جهودا معقولة الستكمال التحقيق فو ار بعد استالم إشعار عن التحرش  /البلطجة ،ويتخذ تدابير مؤقتة عند الضرورة
أثناء التحقيق المتعلقة لمنع المزيد من التحرش/البلطجة:
 .aعند االنتهاء من التحقيق  ،يجب على المدير  /من ينوب عنه أكمل تقرير التحقيق الذي يجب أن يتضمن الحقائق ذات الصلة  ،النتائج
واإلجراءات العالجية الموصى بها  ،إن وجد.

 .bإذا تم العثور على انتهاك لقانون التأديب  ،يجب على مسؤولي المدرسة اتخاذ ذلك إجراء تأديبي سريع ومناسب وفقا لقانون
 La. R.S. 17: 416و  . 17: 416.1سيتم اإلبالغ عن السلوك اإلجرامي إلى سلطات إنفاذ القانون.

.c

قد تتخذ المدرسة إجراءات عالجية أخرى  ،حسب االقتضاء في ظل هذه الظروف  ،لوضع حد للسلوك المحظور ومنعه تكرار .سيعتمد
اإلجراء العالجي المناسب على تفاصيل و ظروف الواقعة .هذه الظروف قد تشمل ما يلى:
.i

اتخاذ خطوات إلنهاء التنمر  /المضايقة مثل فصل المتهم المتحرش والهدف  ،تقديم المشورة للهدف و  /أو المتحرش  ،أو اتخاذ
إجراء تأديبي ضد المتحرش.

.ii

توفير التدريب أو التدخالت األخرى للتأكد من أن الطالب  ،و يمكن للعائالت وموظفي المدرسة التعرف على التحرش  /التنمر

إذا كان كذلك تحدث وتعرف كيف ترد.
.iii

تقديم خدمات إضافية للضحية من أجل معالجة اآلثار من التنمر أو التحرش.

.iv

إصدار سياسات جديدة تمنع التحرش  /التنمر و إجراءات جديدة والتي يمكن للطالب وأولياء األمور والموظفين اإلبالغ من
خاللها ادعاءات التحرش  /التنمر.

.v

نشر السياسات واإلجراءات الحالية وإشعار منسق العنوان التاسع والقسم  / 504العنوان الثاني للمنطقة.

 .dيجب على المدير  /من ينوب عنه إخطار الشاكي والضحية و الجاني من النتائج واإلجراءات العالجية  ،إلى الحد المسموح به بموجب
 .FERPAبعد االنتهاء من التحقيق  ،تستمر المدرسة اتخاذ خطوات لمنع المزيد من التنمر أو المضايقة ومنعها أي انتقام من المشتكي

نتائج التحقيق

أو أي شخص يتعاون في التحقيق في الشكوى.

 .1عند االنتهاء من التحقيق ،مدير المدرسة  /من ينوب عنه يجب ان يكمل تقرير التحقيق الذي سوف يشمل الحقائق ذات الصلة ،والنتائج واإلجراءات
العالجية الموصى بها ،إن وجدت.

 .2إذا كان هناك استنتاج بإنتهاك قانون إنضاط ،يتعين على الموظفين المكلفين بالمدرسة اتخاذ إجراءات تأديبية عاجلة ومناسبة وفقا لقانون لويزيانا
 RS 17 :416و  17 :416.1سيتم إبالغ السلوك اإلجرامي إلنفاذ القانون.

 .3قد تتخذ المدرسة إجراءات عالجية أخرى ،حسبما تراه مناسبا فى ظل هذه الظروف ،إلنهاء السلوك المحظور ومنع تك ارره .فإن اإلجراء العالجي المناسب
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يعتمد على الظروف الخاصة ،ولكن يمكن أن تشمل:
 .aإتخاذ خطوات النهاء البلطجة  /التحرش مثل فصل المتحرش المتهم والضحية ،وتوفير المشورة للضحية و  /أو المتحرش ،أو اتخاذ إجراءات
تأديبية ضد المتحرش.
 .bتوفير تدخالت للتدريب أو غيرها لضمان أن الطالب وأسرهم ،والعاملين في المدرسة يمكنهم التعرف على التحرش/البلطجة إذا حدث ومعرفة
كيفية الرد عليها.
.c

توفير خدمات إضافية للضحية من أجل التصدي لآلثار المترتبة على الترهيب أو المضايقة.

 .dإصدار سياسات جديدة تحظر التحرش/البلطجة وإجراءات جديدة من خاللها الطالب وأولياء األمور والموظفين يمكن ان يبلغوا عن ادعاءات
التحرش/البلطجة.
 .eنشر السياسات القائمة واإلجراءات وإشعار من الباب التاسع في المقاطعة وقسم  / 504منسقي "الباب الثاني".
 .4يجب على مدير المدرسة  /من ينوب عنه إخطار مقدم الشكوى ،الضحية والمجرم عن نتائج وإجراءات تصحيحية ،إلى الحد المسموح به بموجب
.FERPA
بعد االنتهاء من التحقيق  ،يجب أن تستمر المدرسة في اتخاذ خطوات لمنع المزيد من البلطجة أو المضايقة ولمنع أي انتقام ضد المشتكي أو أي شخص

تعاون في التحقيق في الشكوى.

التبعات على الطالب الذين ثبتت إدانتهم بتهمة البلطجة
 .1المخالفة األولى – مؤتمر مع الوالدين أو االحتجاز  -وفقا لما يحدده المدير .يجب على الطالب أيضا إكمال التشاور مع المستشار أو األخصائي
االجتماعي في الحرم المدرسى .يجب أن يتم التوقيع على نموذج موافقة باللغة السائدة للوالدين ليعطي المستشار أو األخصائي االجتماعي اإلذن بالتشاور

المذكور.
 .2المخالفة الثانية  -إيقاف مدته يومان في المدرسة (إكمال تعليم الشخصية وتقييمها) ويجب على الطالب حضور برنامج منع البلطجة والعنف *.
سيطلب من الطالب في الصفوف من  12-4الذين هم مذنبون في البلطحة للمرة الثانية وفقا لما يحدده مسؤولو المدرسة  ،التدريب على حل النزاع
* ُ
مع الوالدين  /الوصي القانوني قبل أن يتم قبولهم في المدرسة .ال يجوز للطالب المشاركة في أي أنشطة رياضية أو أنشطة خارج المناهج خالل فترة
اإليقاف .يجب على الطالب إكمال أربع ( )4ساعات من خدمة المجتمع .سيتم جدولة الساعات األربع ( )4من خدمة المجتمع واإلشراف عليها من ِقبل
مسؤول  /معلم في موقع المدرسة المحدد .يتم عقد جلسة حل النزاع ( )4أربع ساعات يوم السبت في موقع المدرسة المحدد .بعد االنتهاء من التحقيق،

المدرسة تستمر على اتخاذ خطوات لمنع حدوث مزيد من البلطجة أو التحرش ومنع أي أعمال انتقامية ضد صاحب الشكوى أو أي شخص من الذين

الر مقابل تكلفة برنامج البلطجة والعنف في وقت التسجيل
تعاونوا في التحقيق في الشكوى .سيدفع الطالب أو ولي األمر  /الوصي القانوني  75.00دو ا
في البرنامج .سيتم قبول النقد أو الحوالة المالية فقط .يجب أن يحضر الطالب برنامج منع البلطجة والعنف في مالبسه المدرسية الكاملة .الفشل في
استكمال جميع مكونات برنامج منع البلطجة والعنف قد يؤدي إلى اإلحالة إلى محكمة األحداث.
 .3المخالفة الثالثة – إيقاف في المدرسة لمدة  3أيام (إكمال تعليم الشخصية وتقييمها) ويجب على الطالب حضور برنامج البلطجة والوقاية من العنف *.
إذا كان فعل البلطجة ضد نفس الشخص (األشخاص)  ،فقد يتم إعادة إلحاق الطالب إلى مدرسة أخرى لما تبقى من العام الدراسي( .سيتم إتباع جميع

لوائح التعليم الخاص بالمقاطعة والوالية والحكومة الفيدرالية)
 .4المخالفة الرابعة  -التوصية باإليقاف خارج المدرسة (الصفوف من  .)12-4تحدد مدة اإلقامة من قبل مسؤول اإلستماع في المقاطعة.

اإل نتهاكات المهينة

"تعرف اإل نتهاكات المهينة كأي سلوك معروف ،إما بارتكاب الفعل أو اإل همال ،من جانب أي طالب للتشجيع على ،أو توجيه ،أو طلب ،أو ممارسة أي
نشاط 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 نشاط 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 جيفرسون باريش العامة بالحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ،ومنظمة ،ومتمدنة ،وإيجابية بحيث ال يشعر الطالب بأي تهديد في أثناء وجودهم
بالمدرسة ،أو حافلة المدرسة ،و/أو عند المشاركة في نشاطات تتعلق بالمدرسة .ورغم أن بعض أشكال احتفال القبول للعضوية في النوادي والمؤسسات الطالبية
ق د تشكل سلوكا مقبوال ،إال أن الطقوس المهينة للطالب قد تتحول إلى شكل خطير من أشكال التخويف والحط من الكرامة .ومن ثم تحظر اإلنتهاكات المهينة

في المدارس االبتدائية ،والوسطى ،والعليا التابعة لمدارس جيفرسون باريش العامة بغرض احتفال القبول أو االلتحاق ،أو االنتماء إلى ،أو استمرار العضوية
في ،أو القبول من جانب األعضاء الحاليين ألي مؤسسة أو نشاط ال منهاجي في المدرسة العامة العليا ،أو الوسطى ،أو االبتدائية ،سواء كان هذا السلوك
مخطط له أو يحدث داخل أو خارج ممتلكات المدرسة ،بما في ذلك أي حافلة مدرسية ،أو موقف للحافلة .وال يجوز ألي طالب أن يلتمس ،أو يسأل ،أو يطلب
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من طالب آخر فعل أي عمل محظور ضمن تعريف اإلنتهاكات المهينة المحدد أدناه .وال يجوز لطالب مساعدة ،أو إعانة ،أو مساندة ،أو تحريض آخر على
االستقبال المهين لطالب .وال يجوز لطالب الموافقة على اإلنتهاكات المهينة ،وال يجوز التذرع بقبول طالب لهذه اإلنتهاكات المهينة كحجة للدفاع عن الطالب
الذي ارتكب فعل إقامة إنتهاكات مهينة لغيره.
يتخذ جميع المدرسين والموظفين اآلخرين بالمدرسة كافة التدابير المعقولة في نطاق سلطتهم لمنع انتهاك هذه السياسة .ويكون جميع الطالب مسؤولون عن
اإلبالغ عن أي عمل من أعمال اإلنتهاكات المهينة يشاهدونه إلى طاقم أفراد مدرستهم بموجب اإلجراءات التالية.
ينبغي على أي طالب ،أو معلم ،أو أي موظف بالمدرسة يشاهد أو يتعرض إلنتهاكات مهينة أن يبلغ عن ذلك إلى معلم الفصل أو أي مدير بالمدرسة .وتقوم

إدارة المدرسة بإجراء تحقيق في أي شكوى من إنتهاكات مهينة .وتسري سياسات وإجراءات مدارس جيفرسون باريش العامة المتعلقة بانتهاكات سياسات
االنضباط المدرسية على أي انتهاكات لهذه السياسة .في حالة وقوع أي عمل من أعمال اإلنتهاكات المهينة بما يشكل مخالفات للقوانين الجنائية لوالية لويزيانا،

أو جيفرسون بارش ،أو البلدية التي تقع فيها المدرسة ،إن وجدت ،يتم اإلبالغ عنه إلى جهة إنفاذ القانون المناسبة.

وال يقصد "باإلنتهاكات المهينة" أي برنامج رياضي يديره الشباب أو ترعاها المدرسة أو أي فعالية أو برنامج تدريب عسكري ولكن ،البرنامج رياضي يديره

الشباب أو ترعاها المدرسة أو أي فعالية أو برنامج تدريب عسكري يجب ان ال تعرض الطلبة الرياضيين إلى أى خطر بدنى او صحى.

مدونة قواعد السلوك

يستخدم  PBISلتعزيز مناخ مدرسى إيجابى الذي يعزز العالقات المدرسية الصحية والمنتجة .من خالل هذا النهج متعدد المستويات ,الممارسات التصالحية

يمكن وضعها موضع التنفيذ لبناء المجتمع المدرسي على أساس الفهم ,التعاون واالحترام المشترك.

يتمثل هدف مدارس جيفرسون باريش العامة في أن يكون كل طالب بعيدا عن المخدرات والعنف ،وتوفير بيئة منضبطة تؤدي إلى التعلم ،وتطوير التنافسية
في هذه المجاالت الحياتية الضرورية لحياة الفرد والجماعة.
تشمل مجاالت المنافسة التي تشكل أهدافا تعليمية أساسية االتصاالت ،والحساب ،والتفكير المنطقي ،والمسؤولية ،والفنون ،والعلوم اإلنسانية ،والصحة البدنية
والعقلية ،وطريقة التعلم.

وفي سبيل توفير مناخ مواتي للتعليم ،من الضروري أن يحصل الطالب على ثقة في قدراتهم ومهاراتهم الخاصة ،وأن يتعلمون االنضباط والتحكم في رغباتهم،
وأفعالهم ،وعاداتهم ،وأن يكونوا على وعي بإمكاناتهم ،وشخصيتهم ،وقدراتهم ،وأن يتعلموا االعتماد على آرائهم وقدراتهم وتشكيل إدراكات دقيقة لذواتهم واآلخرين.
ويتم تبني مدونة سلوك الطالب التالية لتعزيز تلك األهداف  .يتم تطبيق هذه األهداف في المحيط المدرسى  ،في مباني المدرسة  ،في الحافالت المدرسية ،
في الفصل االفتراضي  ،وفي األحداث التي تقرها المدرسة:
 .1يتعلم كل طالب االنضباط والتحكم في رغباته ،وأفعاله ،وعاداته من أجل تطوير الكفاءة في مجاالت الحياة التي تعد ضرورية لألهداف التعليمية.
.2

يجب أن يعلم كل طالب أن سلوكه في المدرسة يعكس الخيارات التي حددها لطريقة سلوكه في المباني المدرسية ،وفي عقار المدرسة ،وفي حافلة
المدرسة ،أو في أية فعاليات ترعاها المدرسة.

حاسب الطالب ،ويقبل أن يتحمل ا لمسؤولية ،عن سلوكه في أثناء الدراسة داخل الفصل ،وفي المباني المدرسية ،وفي عقار المدرسة ،وفي حافلة
ُ .3ي َ
المدرسة ،وفي أي فعاليات ترعاها المدرسة.
 .4يحضر الطالب إلى المدرسة ويسجل حضور في المدرسة وفي فصله في الموعد المحدد.
 .5يظل الطالب في المكان المخصص له في أثناء فترة الحصة بالكامل ،ما لم يحصل على إذن بمغادرة المكان.

 .6يجب أن يكون سلوك الطالب في أثناء النشاطات داخل الفصل غير مزعج بما يسمح بالحفاظ على النظام داخل الفصل وبما يكون مواتيا للعملية
التعليمية لنفسه وللطالب اآلخرين.

 .7يجب على الطالب التصرف بطريقة ال تعوق تعليم الطالب األخرين.

 .8يجب على الطالب أن يكون مهذبا في التعامل مع الطالب اآلخرين وجميع الموظفين في المنظومة المدرسية.
 .9يجب على الطالب التحدث في جميع األوقات بشكل مهذب مع الطالب اآلخرين وجميع الموظفين في المنظومة المدرسية .ويجب على الطالب االمتناع
عن استخدام اللغة ا لقذرة أو المسيئة أو توجيه التهديد لآلخرين .وعند الحديث مع الموظفين في المنظومة المدرسية ،يجب على الطالب التحدث والرد
على الموظفين في المنظمة المدرسية بشكل مهذب.

.10

ينبغي على الطالب عدم ضرب ,أو السخرية ،أو التهكم ،أو إغاظة ،أو تعمد الضحك على ،أو بخالف ذلك المشاركة في أي لغة أو نشاط تجاه طالب
آخر أو موظف بالمدرسة بسبب النوع االجتماعي للشخص اآلخر ،أو عمره ،أو حجمه ،أو جنسه ،أو دينه ،أو عرقه.

.11

يجب على الطالب االلتزام بجميع قواعد ولوائح المدرسة.

.12

في أثناء وجوده تحت إشراف المدرسة ،يجب على الطالب إذا طلب منه أن يعطي اسمه إلى أي موظف بالمدرسة.
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 .13يجب على الطالب أن يتبع لوائح المرور والسالمة في المدرسة ،وحافلة المدرسة (في أثناء الركوب داخل الحافلة والدخول والخروج منها عند نقاط
التوقف المحددة) ،وفي الفعاليات التي ترعاها المدرسة.
.14

يجب على الطالب حل المشكالت ،واالختالفات في اآلراء ،والخالفات ،سواء كانت مع موظف بالمدرسة أو أي طالب آخر ،من خالل الطرق غير

العنيفة .ويجب على الطالب االمتناع عن إثارة الشغب أو المشاركة في المشاجرات و/أو التهديدات ،ويطلب مساعدة اآلخرين ،متى كان مناسبا ،لحل

مثل هذه الخالفات بطرق غير عنيفة .وقد تشمل هذه الطرق ،على سبيل المثال ال الحصر ،حل النزاعات ،والوساطة بين القرناء ،وجلسات اإلرشاد.
.15

يحظر على الطالب المشاركة في أي سلوك أو تصرف يسبب أي إصابة أو ضرر ،أو يشكل تهديدا مباش ار على سالمة أي طالب آخر وسالمته
البدنية أو أي موظف في المدرسة.

.16

يجب على الطالب عدم إلقاء أي شيء قد يصيب أو يسبب ضرر لطالب آخر أو أي موظف في المدرسة.

.17

يجب على الطالب التعامل باحترام مع ممتلكات اآلخرين ،وممتلكات المدرسة ،وحافلة المدرسة .ويجب على الطالب االمتناع عن قطع ،أو تشويه ،أو
إتالف الممتلكات الخاصة بأي طالب آخر ،أو أي موظف بالمدرسة ،أو المدرسة ،ويحظر عليه كتابة أي تدنيس أو كلمات خارجة أو رسم صور
خارجة في أو على أي ممتلكات.

 .18يجب على الطالب التزام الصدق واالمتناع عن إلصاق أي تهم مزيفة أو غير حقيقية بأي طالب آخر أو أي موظف بالمدرسة.
 .19يحظر على الطالب التدخين ،ومضغ اللبان ،أو بخالف ذلك استخد ام أي منتج من منتجات التبغ ،أو حمل ،أو استخدام ،أو امتالك ،أو حيازة ،أو
توزيع ،أو بيع ،أو إعطاء ،أو إقراض أي تبغ أو منتجات تبغ ،أو التبغ بال دخان ،أو السيجار ،أو السجائر ،أو البايب ،أو أي شكل آخر من أشكال
التدخين أو أداة من أدواته ،أيا كان شكلها ،في مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.
 .20ويحظر أن يقع الطالب تحت تأثير ،أو استخدام ،أو بخالف ذلك ،استهالك ،أو حمل ،أو امتالك ،أو حيازة ،أو توزيع ،أو بيع ،أو إعطاء ،أو إقراض
أي مشروبات كحلية ،أيا كان شكلها ،في مباني المدرس ة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.
 .21ويحظر أن يقع الطالب تحت تأثير ،أو استخدام ،أو بخالف ذلك ،استهالك ،أو حمل ،أو امتالك ،أو حيازة ،أو توزيع ،أو بيع ،أو إعطاء ،أو إقراض
أي عقاقير مخدرة ،أو عقاقير تغيير المزاج ،أو مخدرات ،أو أي مواد ضارة تحت المراقبة تخضع للقانون الموحد للمواد الخطيرة الخاضعة للمراقبة

 Uniform Controlled Dangerous Substances Lawأيا كان شكلها ،أو أية مواد تشبهها ،أو مواد مصممة لتشبه هذه العقاقير ،في مباني
المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.
 .22يحظر على الطالب نقل أو التسبب في نقل معلومات خاطئة أو تهديدات بإحراق الممتلكات ،أو محاولة إحراق الممتلكات ،أو تهديدات بمتفج ارت ،أو
تهديدات تتضمن أدوات تفجير مزيفة بواسطة وسائل االتصال ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،استخدام البريد ،أو الهاتف ،أو التلغراف ،أو

الكلمة ،أو أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال.

 .23يحظر على الطالب حمل ،أو حيازة ،أو استخدام ،أو توجيه ليزر أو أي أدوات ليزر ،والتي قد يسبب االستخدام المستهتر لها ضرر أو أذى ،أو تخويف،
أو وضع آخرين في موضع الخوف أو الضرر البدني ،في مب اني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.
 .24يحظر على الطالب امتالك ،أو حيازة ،أو إشعال و/أو إطالق أي ألعاب نارية في أي شكل من األشكال في مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو
حافلة المدرسة ،أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.
 .25يحظر على الطالب امتالك ،أو حيازة ،أو حمل ،أو استخدام ،أو التهديد باستخدام سالح ناري ،أو قنبلة ،أو سكينة ،أو غير ذلك مما يمكن استخدامه
كسالح ،والتي قد يسبب االستخدام المستهتر لها ضرر أو أذى ،في مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو في أي فعالية ترعاها
المدرسة.
حاسب الطالب ،ويقبل تحمل المسؤولية عن ،نظافته الشخصية ومظهره البدني في أثناء الدراسة داخل الفصل ،وفي مباني المدرسة ،أو أرض المدرسة،
ُ .26ي َ
أو حافلة المدرسة ،أو أي فعالية ترعاها المدرسة .ويجب على الطالب االلتزام بجميع القواعد واللوائح المتعلقة بقواعد زي الطالب وسياسة الزي الموحد

لمدرسته.

 .27ال يجوز للطالب توجيه تهديدات شفهية أو كتابية إلى زمالئه الطالب أو الموظفين .سالح ودون تعريض الضحية العتداء جسدي فعلي.

مخالفات االنضباط الكبرى  /الصغرى

يتم ترميز المخالفات التأديبية للطالب على أنها إما ثانوية أو كبيرة .فيما يلي قائمة غير حصرية بالمخالفات الكبرى والصغرى .بينما تستخدم المنطقة
التعليمية االنضباط التدريجي ،فإن الطالب الذي يقرر ارتكاب مخالفة كبيرة قد يتعرض لعقوبة شديدة  ،حتى بالنسبة للمخالفة األولى.
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المخالفة الصغرى
خالف طفيف  /قتال

المخالفة الكبرى
قتال شجار كبير (أكثر من شخصين) أو قتال مع إصابة

التأخر في الحضور إلى الصف

استخدام لغة بذيئة  /غير محترمة موجهة إلى الموظف

األكل أو الشرب في الفصل (ال يتضمن الكحول)

التنمر  /المضايقة

مخالفة قواعد الزى الرسمى

مخالفة قواعد األسلحة

غير مهيأ للفصل (المواد  /المستلزمات)

إصدار تصريحات من أجل التهديد

الغياب

التعدي على ممتلكات الغير

مخالفة قواعد الهاتف الخلوي

مخالفة قواعد المخدرات  /الكحول

مخالفة الهوية الشخصية

حيازة مواد إباحية

ممنوع المرور فى القاعة

السرقة >  100دوالر

التخطي

الفحش العام

االستخدام غير المصرح به للتكنولوجيا (ال يتضمن تهديدًا)

يشعل األلعاب النارية

الجري في الردهة أوالكافيتريا أو الفصل

االعتداء الجنسي

اللعب العشوائى

التخريب

مخالفة قواعد الهاتف الخلوي

حريق متعمد

استخدام لغة بذيئة أو غير محترمة (غير موجَّهة إلى الموظف)

حيازة  /استخدام نقود مزيفة

إيقاف لم يتم تنفيزه

السجالت  /المنشورات مخالفة للقانون أو لمدونة قواعد السلوك العنيف

التواجد فى منطقة غير مصرح بها

إضطرابات كبيرة في الحافلة

ترك الفصل دون إذن
إضطرابات في الحافلة (ال يسبب إصابة  /حادث)
مخالفات
•
•
•
•
•
•
•

طفيفة من خالل التدخالت الرئيسية
التصحيح اللفظي الفوري
إعادة تعليم السلوك
رسالة اعتذار
الدائرة التصالحية
تحقق واتصل
التجاهل وإعادة التوجيه
استقطع الوقت وتعليم تقنيات التهدئة

مخالفات
•
•
•
•
•
•

طفيفة من خالل العواقب الرئيسية
اإليقاف داخل المدرسة (الوقت المحدد أثناء المدرسة)
اإليقاف بعد المدرسة
فقدان امتيازات النشاط
تحذير للطالب وإخطار ولي األمر
إحالة الطالب وإخطار ولي األمر واالحتجاز
إحالة الطالب  ،وإخطار ولي األمر  ،واإليقتف داخل
المدرسة أو خارج المدرسة
إحالة الطالب  ،إخطار ولي األمر والطالب أو الطرد
(حسب شدة المخالفة)

•

•
•
•
•
•
•

القرب من الطالب
اتصل بالوالدين (ابدأ بالثناء)
مهمة موجه
تغيير الجدول
جلسة تعليم الشخصية مع المعلم
الرد

•
•
•
•
•

اإلبعاد الفوري عن الفصل
اإلبعاد الفوري عن المدرسة
اإليقاف في المدرسة
اإليقاف خارج المدرسة
اإليقاف الممتد في الموقع البديل

•

الطرد

* يجب اتباع جميع سياسات التربية الخاصة  /القسم  504سياسات االنضباط

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

تنتهج مدارس جيفرسون باري ش العامة سياسة مفادها أنه يجوز للمعلمين ،والنظار ،والمديرين تطبيق أي تدابير تأديبية أو إصالحية معقول للحفاظ على النظام،
مع مراعاة أي قواعد يمكن أن يتبناها مجلس األبرشية أو مدرسة المدينة ،على أنه ال يجوز تأويل أي نص في هذا الجزء بأنه يلغي نصوص المادة  416من

الباب  17من قانون لويزيانا المعدل لعام  1950فيما يتعلق بتأديب الطالب ،وحرمانهم من الدراسة ،وطردهم.
ويجب نشر جميع هذه القواعد وتوزيعها على الطالب وآباؤهم/أولياء أمورهم.

اإليقاف داخل المدرسة

تم تصميم برنامج اإليقاف داخل المدرسة ( )ISSلتقديم خدمات أكاديمية وإرشادية لطالب المدارس الوسطى والعليا (الفصول  )12-6الذين تم حرمانهم بشكل
مؤقت باستثناء جرائم المخدرات ،والبنادق/األسئلة ،وإحراق الممتلكات ،واإليذاء البدني ،والفعل البذيء .ويتيح اإليقاف داخل المدرسة البقاء تحت إشراف المدرسة

في أثناء فترة اإليقاف ،والحصول عل ى جلسات إرشاد فيما يتعلق بسلوك معين ،والعمل على تنمية المهارات األكاديمية عن طريق إتمام واجباتهم و/أو
والمجموعات األكاديمية العامة .وبعد إتمام اإليقاف داخل المدرسة ،يمكن للطالب العودة إلى الدراسة في المدرسة بشكل منتظم ويكون مؤهال لتدارك جميع

الواجبات التي فاتته .ويكون الغياب ،طبقا إلرشادات الوالية ،غياب بعزر.

أسباب اإليقاف  /الطرد

تنتهج مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة مفادها أنه يجوز لناظر المدرسة/المكلف منه اإليقاف من الدراسة بالمدرسة و/أو ركوب حافلة المدرسة ألي
طالب يرتكب أي من األفعال المخالفة التالية:

 .1التعامل بشكل متعمد بدون احترام مع معلم ،أو ناظر ،أو مراقب ،أو عضو بمجلس المدرسة ،أو موظف بمدارس جيفرسون باريش العامة.

 .2إلصاق أي تهمة دون أساس بأي معلم ،أو ناظر ،أو مراقب ،أو عضو بمجلس المدرسة ،أو موظف بمدارس جيفرسون باريش العامة.
 .3استخدام لغة بذيئة أو منحرفة.
 .4إذا ثبت إدانته بارتكاب ممارسات غير أخالقية أو فاسدة ،أو سلوك أو عادات تؤذي زمالئه.

 .5مغادرة الفصل أو المنطقة المحددة له في أثناء ساعات الحصة الدراسية أو االحتجاز بدون إذن.
 .6مغادرة عقار المدرسة بدون إذن.

 .7النزول من حافلة المدرسة (في غير الموقف المعتاد) بدون إذن.
 .8اعتياد التأخر أو الغياب.

.9

انتهاك أي قواعد مطبقة من مجلس المدرسة.

 .10انتهاك أي لوائح مرورية أو خاصة بالسالمة.

 .11رفض إعطاء اسمه ،في أثناء كونه تحت إشراف المدرسة ،عندما يطلب منه إلى موظف مدارس جيفرسون باريش العامة أو إعطاء هذا الموظف اسم
خطأ و/أو عدم الذهاب إلى المنطقة اإلدارية عندما يطلب منه.

 .12إثارة الفوضى في المدرسة أو تعود خرق أي قاعدة.

 .13النشر أو الرد على المنشورات على موقع التواصل االجتماعي ويخلق اضطرابا جوهريا وماديا في حرم المدرسة  ،بغض النظر عن الوقت أو الموقع
أثناء النشر.

 .14تعطيل والتدخل في انتظام تسيير شئون المدرسة ،والنشاطات المدرسية ،أو حقوق الطالب اآلخرين من خالل توزيع أي مواد ،ونشر أي عالمات،
وارتداء مالبس تحمل مطبوعات تعتبر مثيرة لالضطرابات.

 .15المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص داخل مباني مدارس جيفرسون باريش العامة ،أو عقار مدارس جيفرسون باريش العامة ،أو حافلة مدرسية ،بما
في ذلك تلك التي تملكها مدارس جيفرسون باريش العامة ،أو تعاقدت عليها ،أو تشترك مدارس جيفرسون باريش العامة في امتالكها ،أو في أثناء أي

فعالية ترعاها المدرسة.
 .16بدء أو المشاركة في أي تهديد يتعطي ل العمل في المدارس ،بما في ذلك ،على سبيل ا لمثال ال الحصر ،التهديد بتفجير قنابل ،أو التهديدات التي
تنطوي على استخدام أدوات تفجير مزيفة ،أو التهديدات بعمل حرائق كبيرة أو بسيطة للممتلكات ،ونحو ذلك ،باستخدام البريد ،أو الهاتف ،أو التلغراف،

أو الكلمة ،أو أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال.

 .17أعمال القطع ،أو التشويه ،أو األذى ألي جزء من مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة.
 .18كتابة أي عبارات قذرة أو مسيئة ،أو رسم أي صور مسيئة في أو على أي مواد مدرسية ،أو مباني مدرسية ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة.

 .19إلقاء أي صواريخ أو مواد أخرى يمكن أن تؤذي أشخاص آخرين أثناء الوجود في مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو أي
فعاليات ترعاها المدرسة.
 .20إثارة مشاجرة أو المشاركة فيها أثناء الوجود تحت إشراف المدرسة.
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 .21اإلساءة إلى معلم ،أو أي أفراد بالمدرسة ،أو سائق حافلة المدرسة سواء بدنيا أو لفظيا.
 .22حيازة و /أو إشعال و/أو إطالق ألعاب نارية في مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو أي فعالية ترعاها المدرسة.
 .23إذا عثر عليه يحمل أو يحوز ألعاب نارية ،أو سكاكين ،أو نحو ذلك مما قد يستخدم كأسلحة ،والتي قد يؤدي االستخدام الطائش لها أذى أو إصابة
تلحق مباني المدرسة ،أو عقار المدرسة ،أو حافلة المدرسة ،أو أي فعالية ترعاها المدرسة.
 .24استخدام أو حيازة التبغ أو المشروبات الكحولية أو المواد الكيميائية التي تغير المزاج أو تعاطي المخدرات التمويهية أو أي مواد خطرة خاضعة للمراقبة
أو تخضع لقانون المواد الخطرة الموحدة ا لخاضعة للرقابة أو أي مادة مصممة لتبدو أو لتظهر مثل المخدر في مباني المدرسة أو في مقار المدرسة
أو األحداث المعتمدة من المدرسة أو في حافالت نقل الطالب،
 .25حيازة أو توزيع أو بيع أو إعطاء أو إقراض و/أو اكتشاف أن لديهم معرفة بـ و/أو التوزيع المتعمد لـ أو الحيازة بقصد توزيع أي مخدر غير مشروع
أو عقار أو مشروبات كحولية أو مواد كيميائية تغير المزاج أو عدة تعاطي المخدرات التمويهية أو غيرها من المواد الخطرة الخاضعة للمراقبة تخضع

لقانون المواد الخطرة الموحدة الخاضعة للرقابة أو أي مادة مصممة لتبدو أو لتظهر مثل المخدر في مباني المدرسة أو في مقار المدرسة أو األحداث
المعتمدة من المدرسة أو في حافالت نقل الطالب،
 .26حمل أو حيازة أو استخدام أو تسليط الليزر أو أجهزة الليزر على أو االستخدام المتهور الذي قد يسبب األذى أو الضرر أو الخوف أو يجعل اآلخرين
يخشون األذى البدني في مباني المدرس ة أو في مقار المدرسة أو األحداث المعتمدة من المدرسة أو في حافالت نقل الطالب،

 .27اإلدانة بجريمة أو السجن في مؤسسة خاصة باألحداث الرتكاب فعل يعتبر جريمة إذا ارتكبه شخص بالغ،
 .28في حوزته أو يستخدم رذاذ الصولجان  /الفلفل.
 .29يشارك في معركة جماعية  /عصابة (أكثر من شخصين).
 .30التحريض أو المشاركة في شكل من أشكال البلطجة،
 .31ارتكاب أي جريمة خطرة أخرى.
 .32تسجيل و  /أو نشر المعارك أو أعمال العنف التي تحدث في الحرم المدرسى أو الحافلة.

خصوصية الطالب

ستحمي المنطقة سرية جميع معلومات الطالب وفقا لـقانون  La. R.S. 17:3914وقانون حقوق األسرة والخصوصية لعام .1974

اإليقاف

اإليقاف داخل المدرسة ( )ISSيعنى إزالة الطالب من إعداد الفصل الدراسي العادي مع الحفاظ على إشراف الطالب داخل المدرسة .يجب على الطالب
المشاركين في  ISSالحصول على رصيد للعمل المنجز أثناء  .ISSومع ذلك  ،فإن الطالب الذي يفشل في االمتثال الكامل لقواعد محطة الفضاء الدولية قد

يخضع للتعليق الفوري خارج المدرسة.

اإليقاف خارج المدرسة ( )OSSيعنى استبعاد الطالب من جميع فصول التدريس في ساحات المدرسة العامة وجميع األنشطة األخرى التي ترعاها المدرسة.
اإليقاف الممتد والتعيين إلى موقع بديل يعني أن  OSSألكثر من  10أيام  ،ولكن أقل من فصل دراسي واحد كامل .قد يتلقى الطالب  OSSممتدا وتعيينا
إلى موقع بديل لالنخراط في انتهاكات خطيرة أو متكررة تستدعي اإلزالة من موقع المدرسة العادي  ،لكنها ليست خطيرة لدرجة تستدعي الطرد.

اإلجراءات الواجبة لإليقاف:

يتمتع مدير المدرسة بسلطة إيقاف الطالب لفترة محددة من الوقت وفقا لسياسة مجلس اإلدارة وقانون الوالية .قبل أي إيقاف  ،يلتقي المدير أو من ينوب عنه
مع الطالب لمناقشة سوء السلوك الجسيم والسماح للطالب فرصة لشرح روايته  /روايتها للحقائق .ال ُيطلب من أولياء األمور تلقي إشعار أو حضور االجتماع
األولي.
يجب على مدير المدرسة  /من ينوب عنه االتصال بوالد (أولياء) الطالب أو الواصي القانوني عبر الهاتف على الرقم المدرج في  JCampusو  /أو على

بطاقة االتصال في حاالت الطوارئ لتحديد موعد اجتماع مع الوالد  /ولي األمر لمناقشة سوء السلوك في القضية.

في حالة عدم وجود ظروف مخففة  ،يجب أن يعقد هذا االجتماع لمدة ال تزيد عن ثالثة ( )3أيام بعد إشعار اإليقاف.
أثناء  ، OSSال يجوز للطالب أن يكون في ممتلكات المدرسة أو يحضر أو يشارك في أي حدث الذي ترعاه المدرسة  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال

الحصر  ،األحداث الرياضية  ،دون إذن كتابي مسبق من المدير أو من ينوب عنه .قد يخضع أي طالب ينتهك هذا الحكم لعقوبات قانونية بسبب التعدي
على ممتلكات الغير.
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يجوز للوالدين  /الوا صي القانوني للطالب الذي تم إيقافه تقديم استئناف إلى المشرف أو من ينوب عنه عن طريق االتصال بمكتب البرامج الخاصة على رقم
 504-349-7880خالل خمسة ( )5أيام دراسية للوالدين  /الوا صي المشار إليه أعاله اجتماع مع مدير المدرسة  /من ينوب عنه .يجب على الوالدين /
الواصي االجتماع مع المدير  /من ينوب عنه قبل تقديم استئناف.
عند استالم االستئناف  ،سيعقد المدير  /من ينوب عنه جلسة استماع لالستئناف .يجب تقديم إشعار إلى ولي األمر  /الواصي القانوني للطالب بتاريخ ووقت
جلسة االستماع عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني  ،على الرقم  /العنوان في  / JCampusandأو على بطاقة االتصال في حاالت الطوارئ .قد يشمل

المشاركون الطالب ووالديه  /الواصي القانوني  ،والمعلم (المدرسين) أو المسؤول (المسؤولين) المعنيين وأي أفراد آخرين  ،وفقا لتقدير المدير  /من ينوب عنه

 ،الذين لديهم معلومات ذات الصلة بالقضايا المطروحة .يجب أن يكون قرار المدير  /من ينوب عنه  ،وكذلك مدة اإليقاف  ،نهائيا لجميع توصيات اإليقاف.
وحتى ميعاد جلسة االستماع  ،يجب أن يظل الطالب موقوفا مع إمكانية الوصول إلى العمل الدراسى وفرصة لكسب االئتمان األكاديمي.
قد يستمر اإليقاف الممتد مع التعيين إلى موقع مدرسة بديل أو الطرد إلى ما بعد نهاية عام دراسي واحد إلى العام الدراسي التالي.

اإليقاف اإللزامي  -االعتداء أو االستيالء على موظفي المدرسة

إذا تم اتهام الطالب رسميا بارتكاب االعتداء أو الضرب على أي موظف بالمدرسة  ،يجب على مدير المدرسة إيقاف الطالب على الفور وسيتم إخراج الطالب

على الفور من مبنى المدرسة دون االستفادة من إجراءات التعليق المطلوبة خارج المدرسة ؛ ومع ذلك  ،يجب تنفيذ اإلخطارات الالزمة واإلجراءات األخرى في
أقرب وقت ممكن عمليا.

باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم  ،يحق للطالب المتهم باالعتداء أو االعتداء على موظف مدرسة الحصول على الحقوق  ،حسب االقتضاء في ظل
الظروف  ،في القسمين المعنونين "اإلجراءات القانونية للتعليق" و "اإلجراءات القانونية للطرد".
ال يجوز إعادة قبول الطالب في المدرسة التي تم تعيين الموظف إليها حتى يتم استنفاد جميع جلسات االستماع واالستئناف  ،بما في ذلك اإلجراءات الداخلية
والخارجية  ،المرتبطة باإلعتداء.

الطرد
الطرد يعنى عزل الطالب من جميع األماكن المدرسية النظامية لمدة ال تقل عن فترة دراسية كاملة .يجوز طرد الطالب بسبب التورط في المخالفات الكبرى ،
أو تكرار المخالفات البسيطة( .انظر الصفحة " - "Xالمخالفات الكبرى  /الصغرى) أثناء الطرد  ،يجب على المدير وضع الطالب في مدرسة بديلة أو مكان

تعليمي بديل.

اإلجراءات القانونية للطرد

قبل الطرد  ،يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنه مقابلة الطالب  ،وشرح سوء السلوك المعين الذي اتهم به الطالب  ،وإعطاء الطالب الفرصة لشرح

نسخته من الحقائق .ال يحتاج الوالدين  /الواصي إلى إشعار مسبق وال أن يكون
حاضر في هذا االجتماع.
ا

يجب على مدير المدرسة  /من ينوب عنه االتصال بالوالدين أو الوا صي القانوني إلخطارهم بالطرد  ،وتحديد موعد لعقد اجتماع مع المدير  /من ينوب عنه
لمناقشة سلوك الطالب .يجب على مدير المدرسة  /من ينوب عنه االتصال بالوالدين  /الواصي عن طريق الهاتف على الرقم المدرج في  JCampusو  /أو

على بطاقة االتصال في حاالت الطوارئ للطالب  ،أو عن طريق االتصال اإللكتروني  ،باإلضافة إلى خطاب معتمد على العنوان الموضح في JCampus

و  /أو على اتصال الطوارئ الخاص بالطالب.

بناء على توصية من المدير بالطرد  ،وفي غضون  15يوما دراسيا من مؤتمر الوالدين  /الوا صي المشار إليه أعاله  ،يجب إجراء جلسة استماع من قبل
المدير أو من ينوب عنه لتحديد وقائع القضية والتأكيد على ما إذا كان أو ليس الطالب مذنبا بسلوك يستدعي الطرد.
يجب على مجلس المدرسة تقديم إشعار كتاب ي بوقت وتاريخ ومكان جلسة االستماع  ،كما يجب إخطار الطالب والوالدين  /الواصي بحقوقهم.
ويسمح للمعلم أو المسؤول المعني بذلك جلسة االستماع وتقديم المعلومات ذات الصلة بالقضية (القضايا) المطروحة  ،قد يتم تمثيل الطالب من قبل شخص

من اختيارهم  ،بما في ذلك محامى .ويسمح لهم بتقديم المعلومات ذات الصلة .وفقا لهذه السياسات  ،يكون للمدير أو من ينوب عنه السلطة الوحيدة للتحكم
في سير جلسة االستماع  ،بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،تحديد الشهادة أو األدلة الوثائقية ذات الصلة ومدى السماح للمحامي أو الممثل
اآلخر بالمشاركة.
عند االنتهاء من جلسة االستماع  ،وعند اكتشاف أن الطالب مذنب بارتكاب سلوك يستدعي الطرد  ،يجب على المشرف الذي ينوب عنه تحديد ما إذا كان
سيتم طرد الطالب  ،أو ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى.
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يجوز للوالدين  /الواصى للطالب الذي تمت التوصية بطرده  ،في غضون خمسة ( ) 5أيام دراسية بعد صدور قرار الطرد  ،تقديم طلب إلى مجلس المدرسة
لمراجعة نتائج المدير أو من ينوب عنه  ،وإال فإن قرار المدير  /من ينوب عنه يكون نهائيا .يكون للوالدين الحق في المراجعة حتى لو تم تخفيض توصية

الطرد إلى اإليقاف.
وما لم يكن ذلك موضحا بموجب قانون الوالية  ،يجب أال تقل الفترة عن فترة دراسية واحدة ويمكن أن تنتقل إلى العام التالي  ،إذا لزم األمر.

اإليقاف اإللزامي والتوصية بالطرد لحيازة سالح ناري

أي طالب يبلغ من العمر  16عاما أو أكثر  ،أو أقل من  16عاما وفي الصفوف من  6إلى  ، 12تمت إدانته بحيازة سالح ناري في ممتلكات المدرسة  ،أو
في حافلة مدرسية أو في الحيازة الفعلية في أي حدث ترعاه المدرسة  ،فيما يتعلق جلسة االستماع  ،يجب طرده من المدرسة لمدة ال تقل عن  4فترات دراسية
كاملة ويجب إحالته إلى المدعي العام المحلي التخاذ اإلجراء المناسب.

أي طالب في روضة األطفال حتى الصف الخامس يكون مذنب بحيازة سالح ناري في ممتلكات المدرسة  ،أو في حافلة مدرسية  ،أو في حيازة فعلية في أي
حدث ترعاه المدرسة  ،فيما يتعلق بجلسة استماع  ،يجب طرده من المدرسة لمدة أقصاها  2فترتين دراسيتين كاملين ويجب إحالته إلى النائب العام التخاذ
اإلجراء المناسب.
يجوز للمدير تعديل طول الحد األدنى الطرد على أساس كل حالة على حدة  ،من خالل تقديم مثل هذا التعديل في الكتابة.
ألغراض هذه السياسة  ،فإن "السالح الناري " هو مسدس  ،أو مسدس  ،أو بندقية  ،أو رشاش  ،أو سالح البارود األسود  ،أو بندقية سولت المصممة إلطالق
النار أو القادرة على إطالق ذخيرة خرطوشة ثابتة أو التي تنطلق منها رصاصة أو مقذوف عن طريق االنفجار.

يحق للطالب الموصى به للطرد بموجب هذا الحكم التمتع بالحقوق المنصوص عليها في إجرائات عملية الطرد.
ال يجوز تطبيق األحكام المتعلقة بالتوصية اإللزامية للطرد على التعليمات االفتراضية التي يتلقاها الطالب في منزل الطالب.
ال ُيسمح ألي طالب مطرود بموجب هذا القسم بالعودة إلى مدرسة جيفرسون باريش العامة دون موافقة صريحة من مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش.

اإليقاف اإللزامي والتوصية بالطرد للمخدرات والكحول

أي طالب يبلغ من العمر  16عاما أو أكثر  ،تمت إدانته بحيازة أو معرفة التوزيع المتعمد أو الحيازة بقصد توزيع أي مواد مخدرة أو مخدرات أو مواد أخرى
خاضعة للرقابة (بما في ذلك الكحول) على ممتلكات المدرسة أو في حافلة مدرسية أو في سيتم طرد الحدث الذي ترعاه المدرسة والمتعلق بجلسة استماع من

المدرسة لمدة ال تقل عن  4فترات دراسية كاملة.
أي طالب يقل عمره عن  16عاما وفي الصفوف من  6إلى  12ويتم إدانته بحيازة أو معرفة بالتوزيع المتعمد أو الحيازة بقصد توزيع أي مواد مخدرة أو

مخدرات أو مواد أخرى خاضعة للرقابة (بما في ذلك الكحول) فى ممتلكات المدرسة  ،في حافلة مدرسية  ،أو في حدث ترعاه المدرسة  ،فيما يتعلق بجلسة
استماع  ،يجب طرده من المدرسة لمدة ال تقل عن فترتين دراسيتين كاملين.
أي قضية تتعلق بطالب في مرحلة روضة األطفال حتى الصف الخامس يتم اكتشاف حيازته أو معرفته بتوزيع متعمد أو حيازة مذنب بقصد توزيع أي مواد

مخدرة أو مخدرات أو مواد أخرى خاضعة للرقابة (بما في ذلك الكحول) على ممتلكات المدرسة  ،في حافلة مدرسية  ،أو في حدث ترعاه المدرسة  ،فيما يتعلق
بجلسة استماع  ،يجب إحالته إلى مجلس المدرسة من قبل المدير التخاذ اإلجراء الموصى به.
يحق للطالب الموصى به للطرد بموجب هذا الحكم التمتع بالحقوق المنصوص عليها في إجرائات عملية الطرد.
ال يجوز تطبيق األحكام المتعلقة بالتوصية اإللزامية للطرد على التعليمات االفتراضية التي يتلقاها الطالب في منزل الطالب.
ال ُيسمح ألي طالب مطرود بموجب هذا القسم بالعودة إلى مدرسة جيفرسون باريش العامة دون موافقة صريحة من مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش.

اإل لحاق إلى المكان البديل

عند اكتشاف أن الطالب الذي يقضي إيقافا أو طردا في مدرسة بديلة قد انخرط في سلوك يستدعي الطرد أو أي إجراء تصحيحي آخر  ،فقد يتم تعيين الطالب
في موضع بديل  ،بما في ذلك التعلم عن بعد .يحق للطالب جميع اإلجراءات المستحقة للتعليق أو الطرد  ،حسب االقتضاء في ظل الظروف.

الطالب الذين يعانون من إعاقة  -مراجعة تقرير الحالة ()MDR

تغيير في الموضع ألغراض تأديبية لطالب معاق  ،في غضون  10أيام يكون تحديد الوضع مطلوبا .يجب
ا
عندما يتم التفكير في إجراء يتضمن إزالة تشكل

إجراء مراجعة تحديد الوضع لتحديد العالقة بين إعاقة الطالب والسلوك الذي تم اقتراح اإلجراء التأديبي من أجله .يجب أن يجتمع ممثل  LEAوولي األمر
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واألعضاء ذوي الصلة في فريق  IEP / 504للطالب والموظفين المؤهلين اآلخرين إلجراء المراجعة وتحديد ما إذا كان سلوك الطالب هو مظهر من مظاهر

إعاقته  /إعاقتها .يتم استخدام نتائج التقييم والتشخيص  ،بما في ذلك خطة  IEP / 504باإلضافة إلى المعلومات األخرى ذات الصلة التي يقدمها الوالد
والطالب و  /أو موظفو المدرسة التخاذ هذا القرارCFR 300.530)e( .

العمل المعوض لإليقاف

الطالب الذين تم إخراجهم من الفصل الدراسي بسبب السلوك التخريبي أو الخطير أو الجامح أو الذين تم إيقافهم عن العمل سيحصلون على ائتمان كامل لهذا

ٍ
مرض وفي الوقت المناسب.
العمل إذا تم إكماله بشكل

سلوك الطالب المسيء في نهاية السنة أو خالل أشهر الصيف
 .1الطالب غير المتخرجين

أي طالب يرتكب جرائم خالل األيام العشرة ( )10األخيرة من السنة الدراسية والتي تؤدي إلى توصية باإليقاف و  /أو الطرد  ،يجب عليه أن ينفذ اإليقاف
و  /أو الطرد في السنة الدراسية القادمة.
 .2الطالب المتخرجين
 .aأي شخص كبير يرتكب جريمة خطيرة تتعلق بالمدرسة (مثل الكحول  /المخدرات  /غير الئق  /سلوك غير الئق  ،الكتابة على الجدران  ،الضرر /
السرقة للممتلكات أو العمل اإلجرامي  ،إلخ ).بعد يوم الدراسة األخير لكبار السن  ،قد يتم استبعادها من أنشطة نهاية العام .وهذا يشمل على سبيل المثال
ال الحصر  ،المشاركة في تدريبات التخرج.
 .bعندما ُيمنع أحد كبار السن من المشاركة في تدريبات التخرج  ،يجوز منح الشهادة أو إرسالها بالبريد إلى الطالب في نهاية العام الدراسي.

األمراض :المعدية و/أو المنتقلة

ستعمل مدارس جيفرسون باريش بشكل تعاوني مع و ازرة التعليم في لويزيانا  ،وو ازرة الصحة في لويزيانا  ،ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (،)CDC

إلدارة األمراض المعدية في المدارس .طالب يشتبه في إصابته بمرض معد بناء على أحدث اإلرشادات المقدمة من الوكاالت المذكورة أعاله  ،قد يكون تم

استبعادهم من المدرسة أو ركوب الحافلة المدرسية حتى يتم تقديم دليل موثوق به من مسؤول الصحة العامة أو الطبيب كتابة أن حالته  /حالتها ليست معدية
أو لم تعد معدية.
من أجل سالمة جميع الطالب وموظفي المدرسة والزائرين ُ ،يطلب من أولياء األمور إخطار المدرسة على الفور إذا كان طفلهم لديه تم تشخيص إصابتك
باألنفلون از أو جدري الماء أو السعال الديكي أو النكاف أو الحصبة أو  COVID-19أو أي مرض معدي آخر.

قواعد الزى المدرسى
تم وضع قواعد زي الطالب لتعليم الطالب أهمية الصحة والنظافة الشخصية لغرس االنضباط ولمنع العنف واالضطراب في البيئة التعليمية ولتجنب المخاطر
المتعلقة بالسالمة ولتعليم الطالب احترام أنفسهم واآلخرين.
 .1يكون لدى كل طالب نظافة شخصية جيدة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تمشيط الشعر وتنظيفه ونظافة األسنان والبدن والمالبس.
 .2إظهار الطالب من خالل أفعاله/أفعالها النظافة الشخصية وال مظهر الرياضي واحترام نفسه أو نفسها واآلخرين.
 .3ارتداء الطالب الزي المالئم للمدرسة ,لألنشطة المدرسية والالمنهجية والمشتركة.

 .aمالبس الطالب ,كمامة الوجه ,والمجوهرات واإلكسسوارات والنظافة الشخصية وأسلوب التزين:
.I
.II

ال تشكل أي خطر على السالمة البدنية أو تُنشئ أي خطر على صحة اآلخرين أو الطالب،
ال تسبب أو من المحتمل أن تسبب إخالل أو تداخل مع عمليات المدرسة المنظمة و/أو األنشطة المدرسية و/أو األهداف
التعليمية،

.III

ال تعين أو ترمز إلى أو تدل على عضوية عصابة أو االنتماء إليها من خالل كتابة أو عالمات أو رسومات أو لوحات أو
صور أو تصاميم أو شعارات أو وشم أو وسيلة أخرى،

.IV

ال تعين أو ترمز إلى أو تلمح إلى عضوية أو االنتماء إلى أي جماعة أو منظمة ال يجيز لها النظام المدرسي التجمع بشكل
قانوني في أراض المدرسة من خالل كتابة أو عالمات أو رسومات أو لوحات أو صور أو تصاميم أو شعارات أو وشم أو
وسيلة أخرى،

.V

ال تصور العنف أو المخدرات أو الكحول أو التبغ أو األفعال الفاحشة موضوع البحث من خالل كتابة أو عالمات أو
رسومات أو لوحات أو صور أو تصاميم أو شعارات أو وشم أو وسيلة أخرى،
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.VI

ال تصور أو تنقل شعار رسالة جنسية أو استف اززية مثيرة من خالل كتابة أو عالمات أو رسومات أو لوحات أو صور أو
تصاميم أو شعارات أو وشم أو وسيلة أخرى،

.b

ال تُصمم للتشجيع على أفعال أو أنشطة تُ ِ
عرض لالضطراب واإللهاء.
.VII
َ
ارتداء الطالب ألحذية :ال يرتدي الطالب أحذية تُعرض لمخاطر متعلقة بالسالمة مثل األحذية التي بدون مؤخرة أو األحذية ذات

الكعب العالي أو النعل الرقيق جدا أو األحذية التي بناء على بنيتها أو حالتها قد تشكل خطر على السالمة.
.c
.d

ارتداء الطالب لمالبس تحتية مالئمة.

مالبس الطالب الخاصة باألنشطة المدرسية واألنشطة التي تكفلها المدرسة ال تكون مفتوحة األطراف.

 .eتكون المالبس التي يرتديها الطالب لألنشطة المدرسية واألنشطة التي تكفلها المدرسة ذات طول مالبس.
.I

ال يرتدي طالب المدرسة المتوسطة/العليا بنطالونات قصيرة إال خالل فصول التربية البدنية والنشاطات غير المدرسية حيث

تكون البنطالونات القصيرة جزء من الزي الموحد للطالب .في السنة الثامنة من التعليم األساسي ،يكون لناظري المدرسة
حرية تقدير ما إذا قد يرتدي الطالب بنطالونات قصيرة أم ال.

.II

يتم ارتداء التنانير والسراويل التحتية القصيرة وبنطالونات الواسعة والبنطالونات القصيرة ،إذا سمح بها ،عند محيط خصر
الطالب.

.III

ال تكون الفساتين والتنانير والسراويل التحتية القصيرة والبنط الونات الواسعة والبنطالونات القصيرة ،إذا سمح بها ،طويلة أو
خطر على السالمة.
ا
فضفاضة للغاية بحيث تنشئ

.IV

.f

ال تكون الفساتين والتنانير والبنطالونات القصيرة ،إذا سمح بها ،قصيرة للغاية بحيث تسبب في حدوث اضطراب أو إلهاء.

تكون مالبس الطالب الخاصة باألنشطة المدرسية واألنشطة التي تكفلها المدرسة معتدلة في المظهر والزي لكي ال تسبب أو من
خطر على السالمة و/أو نوعا من أنواع االضطراب أو اإللهاء لآلخرين في البيئة التعليمية.
ا
المحتمل أن تخلق
.I

ال يرتدي الطالب المالبس الضيقة للغاية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر سراويل الدراجة أو قماط الساق أو
السراويل التحتية القصيرة اللدنة أو التنانير أو السراويل التحتية القصيرة أو البنطالونات الواسعة أو البنطالونات القصيرة أو
القمصان أو البلوزات.

.II

ال يرتدي الطالب مالبس ذات ثقوب فيها.

.III

ال يرتدي الطالب مالبس شفافة أو شبكية ما لم يتم ارتداء مالبس تحتية غير شفافة مالئمة بحيث ال يتم رؤية جذع الطالب.

.IV

ال يرتدي الطالب مالبس تكشف مؤخرة الطالب أو صدره أو الحجاب الحاجز.

.V
.VI

ينبغي أن يكون زي الرداء مناسب لمشاركة الطالب في األحداث الرسمية التي تكفلها المدرسة.

ينبغي إرسال إشعار بالدالئل اإلرشادية في غضون أول أسبوعين من المدرسة إلى طالب الصف النهائي وبشكل منتظم بعد
ذلك من خالل األماكن التي تضم النشرات اإلخبارية واجتماعات أولياء األمور وعروض األزياء واجتماعات الفصول الدراسية
وعينات الصور الخ.

.VII

إذا كان الملبس موضع شك ،يتم تشجيع الطالب على تزيد المدرسة بصور أمامية وخلفية للطالب في الملبس لمعاينتها جيدا
قبل الحفلة الموسيقية.

.VIII

تتقيد معاينة الم لبس في الحفلة الموسيقية باإلجراء المعتمد من مجلس اإلدارة الخاص بتقديم اثنين على األقل من ثالثة من
المراقبين أو الرعاة توصية للمدير المسؤول الذي يتخذ القرار النهائي.

.IX

9تبذل المدرسة كل جهد لتوفير المعالجة لمشكلة الملبس قبل رفض دخول الطالب إلى الحفلة الموسيقية.

.X

تفاصيل الملبس:

 .1تكون مؤخرة الملبس عند أو فوق محيط الخصر.
 .2تغطية الجانبين والحجاب الحاجز.

 .3ال تعلو الفتحات عن منتصف الفخذ.
 .4ارتداء أحذية فقط  -عدم ارتداء أحذية التنس أو الشباشب ،الخ.

 .5يجوز ارتداء أنماط الملبس الحديثة بما في ذلك القمصان النسائية الخفيفة التي بدون أكمام
والتي بدون حماالت والتي تغطي كتف واحدا وذات الخيوط الصغيرة ،مع ذلك ال يجوز

أن تكون ذات شقوق كبيرة بشكل مفرط.
.XI

ال يرتدي طالب المدرسة المتوسط ة/العليا البنطالونات الرياضية ومالبس اإلحماء في حرم المدرسة.

.XII

ال يرتدي الطالب قبعة أو قلنسوة أو مالبس مقنعة في المدرسة.
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.XIII

خطر على السالمة .باستثناء
ا
ال يرتدي الطالب مجوهرات أو اكسسوارات تكون سببا في خلق حالة من اإللهاء أو تسبب
ارتداء أقراط األذن في شحمة األ ذن وال يرتدي الطالب مسامير الزينة أو الخواتم أو األطواق التي تثقب الجسم .وعندما

.XIV

ُيسمح بأقراط األذن ،ال يرتدي الطالب أقراط تُ َعرض السالمة للخطر.
ال يجوز للطالب إحضار أو يكون لديه إكسسوارات في المدرسة والتي قد يتم استخدامها أو تحويلها إلى لالستخدام كسالح.

.XV

خطر على السالمة أو من المحتمل أن تشكل إزعاجا أو تداخال مع التشغيل المنظم
ا
ال يستخدم الطالب أساليب تبرج تشكل
للبيئة المدرسية و/أو األنشطة المدرسية و/أو األهداف التعليمية.
 .1يمشط الطالب شعره/شعرها بأسلوب ال يضعف بصره/بصرها.
 .2ال يضع الطالب في شعره بك ارت الشعر وال يغطيه بقبعات االستحمام الخ في المدرسة
والنشاطات غير المدرسية والنشاطات المدرسية.

.XVI

وفقا لإلرشادات المحدثة من مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( ، )CDCوو ازرة الصحة في لويزيانا (، )LDH
وو ازرة التعليم في لويزيانا ( ، )LDOEقد ُيطلب من الطالب ارتداء قناع أو غطاء للوجه أثناء ركوب الحافلة  ،في الفصول
الدراسية والمناطق المشتركة .يجب ارتداء أغطية على األنف والفم وتثبيتها تحت الذقن .ال يجوز ارتداء وشاح الباندانا كقناع
أو غطاء للوجه.

مخالفة الطالب لقواعد اللباس يؤدي إلى توقيع إجراءات تأديب ية .في الجنحة األولى ،يخضع الطالب لالحتجاز .وفي الجنحة الثانية ،يخضع الطالب إما للحرمان
في المدرسة أو للحرمان خارج المدرسة .وفي الجنحة الثالثة والجنح الالحقة ،يخضع الطالب للحرمان وفقا لسياسات الحرمان والطرد الخاصة بنظام المدرسة،
ما عدا الطالب الملتحق فى الصف ما قبل الروضة إلى الصف الخامس سوف ال يتم إيقافهم من المدرسة ألجل مخالفة الزى المدرسى.

من المهم أن نتذكر أن جدية السلوك المعني ستحدد تصرفات المسؤولين وطبيعة العقوبة المفروضة في نهاية المطاف .كما هو مذكور في هذا المستند  ،قد
يتعرض الطالب لعقوبة أشد حتى في حالة المخالفة األولى  ،اعتمادا على جدية السلوك المعني.

المخدرات
سياسة وإجراءات تعاطي المخدرات

قيام الطالب بحيازة أو استخدام أو تسليم أو نقل أو بيع التبغ أو الكحول أو المواد الخطرة أو أي مواد كيميائية تغير المزاج أو أي مادة مصممة لتبدو مثل

ذلك في مقر الم درسة أو مبانيها أو حافالتها المدرسية أو في المناسبات التي تقر المدرسة بحظرها صراحة فيها .وتحدد المادة المماثلة باعتبارها أي مادة تبدو
أو تشبه أي مادة محظورة حيث يعتبر الطالب التي يحملها تحديدا طالبا يحمل مواد محظورة في نظر اآلخرين.

-1تصنيع/حيازة/توزيع (متعلقة بالمخدرات)

عندما يكون لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معقول لالعتقاد بأن الطالب قام بتصنيع أو توزيع أو حيازة بقصد توزيع الكحول أو المواد الخطرة الخاضعة

فور بولي األمر/الوصي القانوني وهيئة إنفاذ القانون ذات
للرقابة أو أي مواد كيميائية تغير المزاج أو أي مادة مصممة لتبدو مثل المخدرات ،يتم االتصال ا
الصلة .بناء على هذه المخالفة ،يتم تقديم اتهامات جنائية لدى هيئة إنفاذ القانون ذات الصلة .يتم حرمان الطالب من المدرسة وفقا لإلجراءات التالية:

 .aإذا كان عمره ستة عشر ( )16عاما أو أكثر ،يتم حرمان الطالب من نظام مدارس جيفرسون باريش العامة ألقصى مدة سموح بها
بموجب قانون االوالية والقانون الفيديرالى وهي مدة ال تقل عن أربعة ( )4فصول دراسية كاملة،

 .bإذا كان أقل من ستة عشر ( )16عاما وطالب في المدرسة المتوسطة/العليا يتم حرمانه من نظام مدارس جيفرسون باريش العامة لمدة
ال تقل عن فصلين دراسيين ( )2كاملين،
.c

يتم إحالة أي حالة تتعلق بطالب المدرسة االبتدائية إلى إدارة مدارس جيفرسون باريش العامة من خالل توصية من المشرف العام

باتخاذ إجراء،

 .dال يجوز ألي طالب مطرود بموجب البنود "أ" و "ب" او "ج" العودة لمدارس جيفرسون باريش العامة بدون موافقة صريحة من إدارة
مدارس جيفرسون باريش العامة.

-2المخالفة األولى (متعلقة بالمخدرات)

عندما يكون لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معقول لالعتقاد بأن الطالب في حيازته الكحول أو المواد الخطرة الخاضعة للرقابة أو أي مواد كيميائية تغير

فور بولي األمر/الوصي القانوني وهيئة إنفاذ القانون ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
المزاج أو أي مادة مصممة لتبدو مثل المخدرات ،يتم االتصال ا
فور باالتصال بمكتب المدارس اآلمنة والخالية من المخدرات ومكتب مديرها ها التنفيذي وقسم التربية الخاصة إذا كان الطالب في مدرسة من
تقوم المدرسة ا
مدارس التربية الخاصة( .االتصال الفوري يعني في تاريخ االكتشاف ).بناء على هذه المخالفة ،يتم تقديم اتهامات جنائية لدى هيئة إنفاذ القانون ذات الصلة.
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يتم حرمان الطالب من المدرسة لمدة تسع ( )9أيام مدرسية ويكون غير مؤهل للمشاركة في جميع النشاطات المدرسية اإلضافية لمدة ثمانية عشر ( )18أسبوع
مدرسي شريطة أن:

 .aيتم تقييم الطالب من قبل وكالة مجتمعية معتمدة من نظام مدارس جيفرسون باريش العامة للعودة إلى المدرسة.

 .bيجب على الطالب وعلى األقل ولي أمر/وصي قانوني ( )1المشاركة في برنامج تربوي مدته ثالثة ( )3ساعات تقدمه وكالة معتمدة
من نظام جيفرسون باريش العامة.

.c

يقوم الطالب باختبار لتحليل عينة من الشعر/المخدرات في وكالة معتمدة.

 .dيتم إحالة الطالب إلى مستشار المدرسة/األخصائي االجتماعي بالمدرسة
.e

يؤدي عدم االمتثال بهذه اإلجراءات إلى الحرمان من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية .يجب الوفاء باالمتثال بجميع األحكام قبل
العودة إلى المدرسة.

-3المخالفة الثانية (متعلقة بالمخدرات)

عندما يكون لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معقول لالعتقاد بأن الطالب في حيازته الكحول أو المواد الخطرة الخاضعة للرقابة أو أي مواد كيميائية تغير

المزاج أو أي مادة مصممة لتبدو مثل المخدرات ،يتم االتصال ا
فور بولي األمر/الوصي القانوني وهيئة إنفاذ القانون ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
فور باالتصال بمكتب المدارس اآلمنة وال خالية من المخدرات ومكتب مدير شبكتها التنفيذي وقسم التربية الخاصة إذا كان الطالب في مدرسة من
تقوم المدرسة ا

مدارس التربية الخاصة( .االتصال الفوري يعني في تاريخ االكتشاف ).بناء على هذه المخالفة ،يتم تقديم اتهامات جنائية لدى هيئة إنفاذ القانون ذات الصلة.
يتم حرمان الطالب من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية.

-4معدات المخدرات

عند اكتشاف حيازة طالب لمواد تستعم ل كمعدات مخدرات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األوراق الملفوفة والمالقط المعدنية واألحجار والفالتر

الخ ،يتم حرمان الطالب وفقا لسياسة الحرمان المدرسية .كما يتم إحالة الطالب إلى مستشار المدرسة أو األخصائي االجتماعي بالمدرسة.

-5منتجات التبغ

منتجات الت بغ  /السجائر اإللكترونية أثناء وجودها في المباني المدرسية  ،في مباني المدرسة  ،في الحافالت المدرسية  ،أو في المدرسة  -يجب التعامل مع

األحداث المصادق عليها وفقا لعدد المخالفات .إذا كان لدى المدرسة سبب لالشتباه في أن محتويات جهاز سيجارة إليكترونية تحتوي على مادة غير قانونية
موجودة فيه  ،فيجب على المدرسة اتباع اإلرشادات الموضحة لالشتباه في حيازة المخدرات.
 .aالمخالفة األولى  -عندما ُيكتشف أن طالبا ما بحوزته أو يستخدم منتجات التبغ  ,السجائر اإللكترونية  ،وما إلى ذلك  ،يجب أن يتلقى
الطالب إيقاف داخل المدرسة وسيتم إحالته إلى مستشار المدرسة  /األخصائي االجتماعي.

 .bالمخالفة الثانية – عندما ُيكتشف أن طالبا ما بحوزته أو يستخدم منتجات التبغ  ،السجائر اإللكترونية  ،وما إلى ذلك  ،يتم إيقاف
الطالب من المدرسة وفقا لسياسة إيقاف المدرسة وسيتم إحالته إلى مستشار المدرسة  /األخصائي االجتماعي.
.c

المخالفة الثلثة – عندما ُيكتشف أن طالبا ما بحوزته أو يستخدم منتجات التبغ  ،السجائر اإللكترونية  ،وما إلى ذلك  ،يجب أن يوصى
بأيقاف الطلب إلى موقع بديل( .الصفوف )12-3

-6إحالة الطالب إلى العالج من تعاطي الكحوليات  /المخدرات بعد اإلحتجاز

يجب إحالة أي طالب تم إحتجازه لحيازته أو التوزيع المتعمد أو الحيازة بقصد توزيع أي مواد مخدرة أو مخدرات أو مواد أخرى خاضعة للرقابة داخل ممتلكات

المدرسة من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه  ،في غضون خمسة ( )5أيام بعد هذا اإلحتجاز  ،لالختبار أو الفحص من قبل أخصائي طبي مؤهل
للحصول على دليل على تعاطي الكحول أو المخدرات غير المشروعة أو المخدرات أو غيرها من المواد الخطرة الخاضعة للرقابة .متخصص في العالج من

تعاطي الكحول والمخدرات يختاره ولي األمر أو الوا صي القانوني للطالب .إذا قرر المحترف أن الطالب بحاجة إلى العالج  ،وإذا وافق الطالب على التعاون

في العالج الموصى به كما هو معتمد كتابيا من قبل المحترف الطبي  ،فيمكن استخدام هذه الوثائق لبدء إعادة فتح القضية التأديبية للطالب .يأخذ مجلس
المدرسة بعين االعتبار موافقة الطالب على تلقي العالج كعامل إيجابي في القرار النهائي المتعلق بأي إجراء تأديبي نهائي.

السجالت التعليمية :الوصول إلى/جلسات االستماع ،حقوق الخصوصية (الخاصة بأولياء األمور/األوصياء القانونيين والطالب)،
دليل المعلومات

حقوق الخصوصية

وفقا لقانون الحقوق العائلية التعليمية والخصوصية لسنة  ،1974ينتهج نظام مدرس جيفرسون باريش العامة سياسة تقتضي بعد رفض وصول أي ولي
أمر/وصي قانوني حاضن لطفل أو غير حاضن لسجالت الطالب التعليمية ما لم يتم النص في الحكم القضائي الذي يمنح الوصاية بأنه ال يحق للوصي غير
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الحاضن الوصول إلى سجالت الطفل التعليمية .في مثل هذه الحاالت ،ينبغي أن االحتفاظ بنسخة من األوراق في ملف في المدرسة وينبغي اتباع تعليمات
المحكمة.

ال يجوز للمؤسسات التعليمية نشر سجالت تعليمية أو معلومات مميزة شخصيا بدون موافقة كتابية من ولي األمر/الوصي القانوني أو الطالب المؤهل إال
للموظفين المهنيين الفرديين المصرح له من المدرسة وللمدارس األخرى أو للنظم المدرسية التي يسعى الطالب أو ينوي االلتحاق بها ،شريطة تلقي ولي

األمر/الوصي القانوني أو الطالب المؤهل نسخة من السجالت عند الرغبة في ذلك.

دليل المعلومات

ما لم يتم توجيه كتابيا بخالف ذلك من ِقبل أحد الوالدين للطالب أو الوصي القانوني أو الطالب الذي بلغ سن الرشد  ،فإن مجلس إدارة مدارس جيفرسون
باريش يوافق على الشخص الذي يعمل في مدرسة أو مفوض من قبل المشرف لتوفير الوصول إلى بعض المعلومات التعريفية الشخصية لمزيد من غرض

تعليمي مشروع  ،وفقا لقانون  FERPA and La. Rev. Stat. Ann. Sec. 17:3914على النحو التالي:

 .1معلومات لتسهيل مشاركة الطالب في نشاط خارج المدرسة  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر رياضة أو منظمة أو نادي ؛
 .2معلومات لتسهيل التشغيل واألنشطة اليومية داخل مرافق المنطقة  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر عرض واستخدام معلومات الطالب حول
المرافق المدرسية ؛
 .3البرامج واألنشطة المتعلقة بالعروض أو المنتجات التي ترخص بها المدرسة  ،واألحداث  ،وبرامج الجوائز  ،والتخرج ؛
 .4طلبات نسخ الجامعة والمنح الدراسية والقبول ؛
 ، NCAA ،LHSAA .5وغيرها من البرامج الرياضية ذات الصلة أو الكيانات العقابية ؛
 .6الموارد عبر اإلنترنت واألدوات التعليمية.
 .7التصوير المدرسي ومقدمي الكتب السنوية ؛

 .8أي معلومات أخرى تعتبر "معلومات الدليل"  ،بالقدر الذي تسمح به .FERPA
وفقا لألحكام القانونية الفيدرالية  ،يجب على مجلس إدارة المدارس تلبية طلبات المجندين العسكريين للحصول على أسماء وعناوين وأرقام هواتف طالب
المدارس الثانوية  ،ما لم يحدد أولياء األمور  /أولياء األمور عدم تقديم هذه المعلومات.
قد يقوم الوالدين  /الواصي "باالنسحاب" من بعض أو كل هذه اإلفصاحات عن طريق ملء االستمارة المناسبة في المدرسة.

السجالت التعليمية :إجراءات الحصول/االستماع
مباشر بالطالب ويتم االحتفاظ بها بواسطة وكالة أو مؤسسة تعليمية.
ا
السجالت التعليمية على النحو المحدد في القانون هي تلك السجالت التي ترتبط ارتباطا
يجب منح الوالد أو الوصي القانوني أو الطالب المؤهل ( 18عاما أو أكبر) الفرصة لفحص السجالت التعليمية بناء على طلب كتابي موجه إلى مدير المدرسة
المسؤول عن حفظ السجالت.
يتم توفير المعلومات المتعلقة بالطالب الذي هو موضوع الطلب فقط .يجب توفير سجالت التعليم في غضون فترة زمنية معقولة  ،ولكن ال تزيد عن عشرة

( )10أيام  ،للفحص و  /أو االستنساخ .سيكون هناك شحن للنسخ .إذا كان أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو الطالب المؤهل جنبا إلى جنب مع تلك
المعلومات الواردة في السجل التعليمي غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك حق الطالب في الخصوصية  ،فيجوز له  /لها تقديم طلب كتابي إلى معلومات محددة
واردة في السجل مع توضيح مثل لماذا ينبغي لمقدم الطلب إرسال السجل .ال يجوز استخدام الحق في طلب تعديل سجل تعليمي لالعتراض على الدرجات وال

يمنح أي طرف الحق في جلسة استماع فيما يتعلق بالدرجات .في غضون فترة زمنية معقولة  ،يقوم المدير بإبالغ الوالد  /الوصي القانوني أو الطالب المؤهل
 ،كتابيا  ،بشأن ما إذا كان سيتم إعداد السجل أم ال  ،إلى جانب شرح سبب (أسباب) القرار .إذا كان القرار بعدم تعديل السجل  ،فسيتم إبالغ مقدم الطلب
أيضا بحقه  /حقها في طلب جلسة استماع أمام المدير التنفيذي لدعم المدرسة ( ، )EDSSالذي سيعمل كمسؤول جلسة االستماع والمعين من قبل المدير
ألغراض هذا االستئناف.
يجوز للوالدين  /الوا صي القانوني أو الطالب المؤهل طلب جلسة استماع عن طريق االتصال بمكتب  EDSSوإكمال نموذج "طلب جلسة استماع لتعديل
السجالت" .سيتم تزويد الوالدين  /الوا صي القانوني أو الطالب المؤهل بإخطار كتابي بتاريخ جلسة االستماع وموعدها ومكانها .تعقد الجلسة في غضون فترة

زمنية معقولة بعد استالم الطلب .يحق للوالدين  /الوا صي القانوني أو الطالب الحصول على مساعدة أو تمثيل  ،على نفقته الخاصة من قبل فرد يختاره بنفسه،
بما في ذلك محامٍ .يجوز للوالدين  /الواصي القانوني أو الطالب المؤهل تقديم أدلة في جلسة االستماع .عند االنتهاء من جلسة االستماع  ،يجب على EDSS

إبالغ ق ارره  /قرارها إلى الوالدين  /الواصي أو الطالب في غضون عشرة ( )10أيام عمل بعد تاريخ جلسة االستماع .إذا قررت  EDSSعدم تعديل السجل ،
فيجوز لمقدم الطلب تقديم بيان  ،ليتم إدراجه في السجل التعليمي  ،حول سبب عدم موافقته على القرار المتعلق بتعديل السجل.
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حاالت الطوارئ

معلومات بطاقة الطوارئ

تنتهج سياسية نظام مدارس جيفرسون باريش العامة أنه عند التسجيل وبعد كل سنة ،يحتفظ ناظر المدرسة/المكلف المعلومات الضرورية إلكمال بطاقة الطوارئ.
ويتحمل ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية إخطار المدرسة في حال حدوث تغييرات خالل السنة الدراسية .تزييف الطالب للمعلومات في بطاقة الطوارئ قد

يؤدي إلى إجراء تأديبي.

رعاية الطوارئ للطالب

تنتهج سياسة نظام مدارس جيفرسون باريش العامة التعامل بطريقة معقولة في حال حدوث أي طارئ/حادث/حادثة.

إجراءات معالجة رعاية الطوارئ للطالب

في حال حدوث أي إصابة أو مرض خطير يستلزم النقل الفوري للطالب إلى مستشفى للحصول على العالج في حاالت الطوارئ ،يجوز القيام باإلجراءات
التالية:
 .1استدعاء سيارة إسعاف من خالل االتصال بوكالة الشرطة المناسبة على رقم  911بالنسبة لمدارس الضفة الشرقية والغربية على حد سواء.
 .2يتم القيام بكل محاولة لالتصال بولي األمر/الوصي القانوني أو أي شخص (أشخاص) آخر مسجل في بطاقة الطوارئ ،حتى بعد ساعات الدوام
المدرسي.

 .3تنتهج سياسة شركة اإلسعاف نقل المريض إلى أقرب ستشفى لتلقى العالج في حاالت الطوارئ .

ُيطلب من سائقي سيارة اإلسعاف اإلشارة إلى أي مستشفى سينقلون إليها المريض.
 .4إذا عجزت المدرسة عن الوصول إلى ولي األمر/الوصي القانوني المسجل في بطاقة الطوارئ ،يتم استدعاء سيارة إسعاف .يتم إرسال أحد الموظفين
فور إلى المكان الذي تقصده سيارة اإلسعاف .في
الكبار/أحد أعضاء هيئة التدريس الذي يحملون نسخة من بطاقة الطوارئ الخاصة بالطالب ا
غضون ذلك ،تتواصل الجهود للوصول إلى ولي أمر الطالب/الوصي القانوني المسجل في بطاقة الطوارئ .الموظف يجب ان ينتظر حتى حضور

الوالدين.

 .5يتم دفع رسوم خدمة اإلسعاف من خالل تأمين الطالب أو العائلة حيثما أمكن .في الحاالت حيث يكون الطالب غير مؤمن عليه ،يتم إرسال فاتورة
لولي األمر/الوصي القانوني للطالب من مقدم خدمة اإلسعاف .يتولى ولي األمر مسؤولية االتصال بخدمة اإلسعاف لمعرفة هل تم التنازل عن
الرسوم إذا كان الفقر هو أساس عدم الدفع.

 .6إذا كان عالج الطوارئ ضروريا في المستشفى ولم تنجح المحاوالت في الحصول على موافقة ولي األمر/الوصي القانوني على تغطية تكاليف
عالج الطوارئ ،يجوز االتصال بمكتب المراقب للحصول على توصية.

إجراءات الطوارئ

مبكر لحاالت طوارئ مختلفة والتي تقع في بعض األحيان .يقوم المراقب باتخاذ أي قرار
ا
أحيانا خالل السنة ال ارسية قد يكون من الضروري صرف الطالب
متعلق بالصرف المبكر أو اإلغالق الطارئ للمدارس بناء على توصيات من أعضاء هيئة التدريس.

في حال اإلغالق الطارئ للمدارس أو الصرف المبكر للطالب من المدارس ،يتم إبالغ وسائل اإلعالم في ما يتعلق بهذا القرار ،وكذلك ايضا على الصفحة
االكترونية  ، www.jpschools.orgعلى صفحة االدارة فى الفيس بوك و على التويتر.
اعتمادا على الظروف الجوية الحالية  ،سيتم اتخاذ قرار بشأن م ا إذا كان يجب إبقاء الطالب في المدرسة أو إطالق سراحهم .إذا كان القرار هو االحتفاظ
بالطالب في المدرسة  ،فسيتم عقد جميع الطالب  ،بما في ذلك المشاة .بالطبع  ،قد يأتي الوالدين  /الواصي القانوني إلى المدرسة في أي وقت الصطحاب

أطفالهم .في بعض حاالت الطوارئ  ،مثل مشاكل التدفئة  ،وما إلى ذلك  ،ستُبذل محاوالت إليواء طالب روضة األطفال وطالب المرحلة االبتدائية في مواقع
بديلة لتجنب إرسال الطالب إلى المنزل في وقت أبكر من وقت الفصل المعتاد .ستكون المدرسة قادرة على تزويد الوالدين  /الواصي القانوني بالمعلومات
المتعلقة بإسكان الطفل في حاالت الطوارئ .ومع ذلك  ،في حالة وجود مشاكل في االتصاالت الهاتفية في المدرسة  ،يجوز للوالدين  /الواصي القانوني

االتصال بالمدير التنفيذي لمكتب دعم المدرسة للحصول على معلومات .ستكون هناك أوقات ال يوجد فيها بديل آخر سوى فصل الطالب مبكرا .يجب على

الوالدين  /الوا صي القانوني أن يوجه طفلهما بأنه إذا تم فصله من المدرسة في وقت يسبق الفصل المعتاد ولن يعود أي شخص إلى المنزل  ،فيجب عليه /
عليها الذهاب إلى منزل الجيران أو أحد األقارب حتى الوالدين  /الواصي القانوني يكون قادر على العودة إلى المنزل.
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إخالء المباني

تم وضع إجراءات اإلخالء السريع والمنظم للمباني المدرسية من قبل كل مدرسة ونشرها في الفصول الدراسية وغرف أخرى.
يمكن استخدام مواقع بديلة خارج الحرم المدرسى للتجمع .سيتم إكمال اإلخطار إلى والدي الطالب  /األوصياء عبر الهاتف  ،رسالة نصية و  /أو بريد إلكتروني
عندما يكون ذلك ممكنا من خالل المعلومات المقدمة في مركز تقدم الطالب.

نظر ألن اإلخالء المنظم والسريع للمباني في حالة
يجب على الطالب أن يتعرفوا على إجراءات اإلخالء وأن يطيعوا تعليمات المعلمين في جميع المواقف .ا

الطوارئ يعد ضرورة خطيرة وملحة  ،فإن سوء سلوك الطالب أثناء ذلك قد يؤدي اإلجالء إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.

إنذارات الحريق وإطالق طفايات الحريق

خطير يعوق البرنامج التعليمي وقد يؤدي إلى إصابة الطالب.
ا
يعتبر إطالق إنذار الحريق في المدرسة في أي وقت تصرفا
قد يخضع الطالب المذنبين بإطالق إنذار الحريق للحرمان لما تبقى من السنة الدراسية.
إن قيام الطالب بتفريغ مطفأة الحريق  ،إال في حالة نشوب حريق  ،هو أيضا فعل له عواقب وخيمة و قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي مناسب (انظر األضرار
التي لحقت بالممتلكات).

التدريب على إطفاء الحريق وتهديدات القنابل

يتم إجراء تدريبا ت إطفاء الحريق في فترات فاصلة منتظمة .إشارة التدريب على إطفاء الحريق هي صوت صفارة عالية .عند إعطاء هذه اإلشارة ،يغادر الطالب
غرفة الدراسة بطريقة سريعة ومنظمة.
عند إخالء غرفة الدراسة يقوم الطالب:
 .1بتكوين خط منفرد (يقود المدرس الطالب من المبنى).
 .2بترك الدفاتر وراءهم( .ومع ذلك ينبغي على الفتيات أخذ حافظاتهن).
 .3التقدم كصف مدرسي حتى المنطقة المحددة.
 .4البقاء مع المدرس طوال التدريب.
 .5عند إعطاء اإلشارة الواضحة تماما ،يعود الطالب إلى غرف الدراسة خاصتهم مع معلميهم النتظار مزيد من التعليمات من نظام اإلذاعة الداخلية.
 .6ال يصرخ الطالب تحت أي ظرف من الظروف وال يجرون وال يخلقون فوضى عامة خالل التدريب على التعامل مع الحريق.
 .7يتم استخدام اإلجراء السابق أيضا خالل تهديدات القنابل.

المرور في المبنى

تضع كل مدرسة نظامها الخاص بالمرور في المبنى للسيطرة المنظمة على حركة الطالب خالل اليوم الدراسي .يتم تقديم نظام المرور في المبنى نافذ المفعول

في كل مدرسة في كتيب السياسات المدرسية الفردية الخاص بولي األمر-الطالب.

قمل الرأس (داء القمل/عدوى الطفيليات)

تنتهج سياسة نظام مدرسة جيفرسون باريش العامة مفادها أن الطالب الحاضر في المدرسة ولديه قمل/بيض القمل في رأسه يتم إبعاده من المدرسة ومن ركوب
الحافلة المدرسية حتى يصبح الطالب خاليا من الطفيليات النشطة وجميع القمل .يجوز السماح بعودة الطالب إلى المدرسة عندما يصبح رأسه/رأسها خاليا من
جميع القمل عندما يتم التحقق من ذلك بفحص فعلي من ولي األمر/الوصي القا نوني وتقديم شهادة كتابية من ولي األمر/الوصي القانوني بعالج الطفل وأهل
البيت وفقا للتعليمات .تحتفظ المدرسة بحق فحص أي طالب للتأكد من خلو رأسه من القمل بعد العودة إلى المدرسة.

الحالة الصحية

يتحمل أولياء األمور مسؤولية إخطار المدرسة بأي شروط صحية مشخصة أو الحساسية أو قيود النظام الغذائي التي قد يتعرض لها الطالب عن طريق ملء
وتقديم نموذج المعلومات الصحية لمدارس جيفرسون باريش كل عام دراسي .يجب أيضا تقديم نموذج تعديل وجبة تم تعبئته وتوقيعه من قبل طبيب الطالب

إلى المدرسة للحصول على أي حساسية أو تشخيص لنظام غذائي تم تشخيصه وتقديمه إلى ممرضة المدرسة.
طلبات الطبيب ونماذج إضافية مطلوبة للطالب الذين يحتاجون إلى إجراءات صحية خاصة خالل اليوم الدراسي .يجب على اآلباء االتصال بممرضة المدرسة
مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.
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الفحص الصحى – الرؤية والسمع

وفقا لـقانون  ، LA R.S. 17: 2112واألكاديمية األمريكية لطب األطفال  ،مدارس جيفرسون باريش  ،خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ،
ستقوم بإجراء فحوص رؤية وسمع لجميع الطالب في الصفوف  7 ،5 ،3 ،1 ،K ،PKو  ، 9باستثناء الطالب الذين قد يعترض آباؤهم أو أولياء أمرهم
على مثل هذه العروض.
يمكن أيضا فحص الطالب عند اإلحالة أو طلبات المعلمين و  /أو أولياء األمور.يجب االحتفاظ بسجل لهذا االختبار في ملف السجل الصحي للطالب .ستقوم
المدرسة بإخطار أولياء األمور  /أولياء أمور كل طالب وجد أنه يعاني من أي خلل في البصر أو السمع.

الطالب (الطالب) المشرد/المهمل

سيتم تسجيل األطفال والشباب الذين يعانون من التشرد أو الحضانة القانونية على الفور في المدرسة وفقا لقانون مساعدة المشردين من McKinney Vento

وقانون تعزيز االتصال.

 .1حتى لو كانت تفتقر إلى األوراق المطلوبة عادة للتسجيل ؛ أو
 .2حتى إذا كان قد فاتك تقديم الطلب أو المواعيد النهائية للتسجيل خالل أي فترة من التشرد أو الحضانة.

مهمل و متأخر

 .1تتاح للشباب المهملين والمنحرفين الفرصة للوفاء بالمعايير األكاديمية الصعبة نفسها التي ُيتوقع أن يفي بها جميع األطفال في الوالية.
 .2لتزويد هؤالء األطفال والشباب بالخدم ات الالزمة لتحقيق انتقال ناجح من اإليداع في المؤسسات إلى مزيد من الدراسة أو التوظيف.
.3

لمنع الشباب المعرضين للخطر من التسرب من المدرسة  ،وتوفير المتسربين  ،واألطفال والشباب العائدين من المرافق أو المؤسسات
اإلصالحية لألطفال والشباب المهملين أو الجانحين  ،مع نظام دعم لضمان استمرار تعليمهم ومشاركة أسرهم ومجتمعاتهم.

للحصول على المزيد من الدعم  ،اتصل بمنسق  JPSفي برنامج "بال مأوى" " ،فوستر كير"  ،المهمل والمتأخرduwanna.burse@jpschools.org :
أو فى رقم .504-365-5331

بطاقات الهوية (المدارس العليا)

يرتدي جميع طالب المدرسة العليا بطاقة هوية ذات صورة على منطقة الصدر في جميع األوقات .يتعين ارتداء بطاقة الهوية على الرداء الخارجي .يتم شراء
أمر ضروريا عند حضور مهام الطالب بخالف المباريات
هذه البطاقات في بداية السنة الدراسية أو عند الدخول أو التسجيل متأخرا .تعتبر بطاقة هوية الطالب ا
الرياضية .يقدم الطالب بطاقة الهوية عند االطالع على كتب المكتبة .عدم االمتثال بهذا النظام سوف يسفر عن إجراء تأديبي.

المرض
يجب إبقاء الطالب الذين تظهر عليهم األعراض التالية فى المنزل حتى تتحسن األعراض أو يتم حلها لمدة  24ساعة دون مساعدة من األدوية:
• السعال المستمر  ،وضيق التنفس أو صعوبة التنفس  -سعال أو صفير شديد ال يمكن السيطرة عليه  ،وسرعة أو صعوبة في التنفس أو سعال جاف متكرر.
• اإلسهال  -ب ارزان أو أكثر رخو أو مائي خالل  24ساعة  ،أعلى من المعدل الطبيعي للطفل.

• الحمى  -درجة ح اررة عند 100.4 Fأو أعلى ) 99.4 Fأو أعلى إذا تم أخذها باستخدام مقياس ح اررة يعمل باألشعة تحت الحمراء غير مالمس).

• احتقان األنف  /سيالن األنف  /التهاب الحلق  -كمية كبيرة من إف ارزات األنف السميكة.

• طفح جلدى  -غير مشخص.

• القيء  -مرتين أو أكثر خالل  24ساعة ما لم يكن باإلمكان تحديد السبب (حساسية الطعام المعروفة أو دوار الحركة).

• قمل الرأس  -القمل الحي و  /أو بيضه.

• العين الوردية (التهاب الملتحمة)  -تشعر إحدى العينين أو كلتيهما بالحكة  ،أو الوردي أو األحمر  ،مع تصريف أو تقشر.
اضا مرتبطة بـ
قد تتطلب بعض األعراض أن يحصل الطالب على تصريح من مزود طبي مرخص من أجل العودة إلى المدرسة .إذا أظهر الطالب أعر ً
وفقا إلرشادات  JPSو  LDOEو  LDHو  CDC COVID-19الحالية.
 ، COVID-19فقد يتم استبعاد الطالب بشكل أكبر من المدرسة ً

يرجى االطالع على القسم المعنون األمراض لمزيد من المعلومات في األمراض المشتبه في إصابتها بالعدوى أو األمراض المعدية.
يجب على الطالب الذين يمرضون أثناء اليوم الدراسي إخطار معلمهم أو أحد الموظفين المسؤولين على الفور .سيتم اتخاذ إجراءات فورية وفقا لإلجراءات
التي وضعتها المدرسة الفردية .لن ُيسمح ألي طالب بالعودة إلى المنزل بسبب المرض ما لم يرافقه أحد الوالدين  /الواصي القانوني أو شخص بالغ مفوض
على بطاقة الطوارئ الخاصة بالطالب.
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متطلبات التطعيم

 .1وفقا لقانون لويزيانا  R.S. 17:170و  ، R.S. 17:170.4ينتهج نظام مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة مفادها أن الطالب الذين يسجلون
لم ا قبل روضة األطفال والطالب الملتحقين بأي نظام مدرسي عام بالدولة للمرة األولى يتعين عليهم في وقت التسجيل تقديم دليل مقنع بأنه قد تم
تطعيمه ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الدي كي وشلل األطفال والحصبة األلمانية والحصبة والنكاف والتهاب السحايا والتهاب الكبد ب والحماق
(مرض الجدري) أو يقدم دليل بخضوعهم لبرنامج تطعيم في الوقت الحالي.
 .2تعتبر شهادة لويزيانا العالمية للتطعيم شرطا للتحقق من التطعيم .إذا لم يتم تطعيم الطالب أو إذا لم يكن هناك برنامج تطعيم طور التنفيذ ولم يتم
نظر ألسباب طبية أو لمعارضة ولي األمر/الوصي القانوني ،يرفض ناظر
تقديم أي بيان كتابي من قبل طبيب يشير إلى حظر إجراء التطعيم ا
المدرسة تجيل الطالب.
 .3يتعين على الطالب المنتقل من نظام مدرسة آخر في والية لويزيانا إظهار دليل تطعيم.

 .4إذا أوصى قسم التمريض بنظام مدارس جيفرسون باريش العامة بحقن معززة ،يتم إعطاء ه ذه الحقن المعززة قبل التحاق الطالب بالمدرسة .إذا تم
طلب هذه الحقن خالل السنة الدراسية ،يتم تقديم إخطار قبل خمسة ( ) 5أيام دراسية للطالب للحصول على الحقنة المطلوبة .إذا لم يتم الحصول

على الحقنة في غضون الخمسة ( )5أيام الدراسية المخصصة ،يتم استبعاد الطالب من المدرسة حتى يتم أخذ التطعيم الالزم.

 .5ال يشترط على أي طالب االمتثال بأحكام قانون لويزيانا المنقح  ، 17:170إذا قام الطالب أو ولي األمر/الوصي القانوني بتقديم إما بيان كتابي
نظر ألسباب طبية أو تقديم ولي األمر/الوصي القانوني شخصيا معارضة كتابية للمدرسة.
من قبل طبيب يشير إلى حظر استعمال اإلجراء ا
 .6إذا كان هناك تفشي لمرض معد لم يتم تطعيم الطالب منه ،يتم استبعاده/استبعادها طبقا للتعليمات  SHHDو ازرة الصحة لويزيانا.

األشياء المفقودة واألشياء التي تم العثور عليها

يلتزم الطالب الذين يعثرون على أشياء في حرم المدرسة أو في الحافلة المدرسية بإعادة هذه األشياء للمكتب اإلداري أو للمعلم أو لسائق الحافلة وفقا للسياسات
واإلجراءات المعمول بها في المدرسة المستقلة بذاتها.
عدم القيام بإعادة هذه األشياء على النحو الذي تطلبه المدرسة قد يؤدي إلى إجراء تأديبي.

من المتوقع أن يقوم الطالب الذين يفقدون دفاتر أو أشياء شخصية بإبالغ المدرس أو المكتب اإلداري عن هذه المفقودات وفقا للسياسات المعمول بها في
المدرسة.
تحتفظ المدارس بعد انتهاء السنة الدراسية بالمواد غير المطالب بها لمدة ال تقل عن  5أيام قبل التخلص منها.

الموافقة على العالج الطبى

يتيح برنامج  Medicaidالتابع لو ازرة الصحة في لويزيانا للمقاطعات التعليمية طلب استرداد التكاليف المرتبطة بتوفير بعض الخدمات ذات الصلة بـ  IEPو
 IHPللطالب الحاصل على المعونة الطبية .تشمل هذه الخدمات العالج المهني والجسدي  ،أمراض النطق  ،خدمات الصحة السلوكية  ،خدمات التمريض ،
والنقل الخاصُ .يطلب من المدارس تقديم إشعار والحصول على موافقة أحد الوالدين قبل الوصول إلى مخصصات المعونة الطبية للطفل ومشاركة معلومات
التعريف الشخصية المتعلقة بـ .Medicaid

تسعى مدارس جيفرسون باريش إلى الحصول على موافقة الوالدين من كل طالب للوصول إلى هذا المبلغ .لآلباء الحق في رفض أو سحب هذه الموافقة في

أي وقت دون غرامة على الخدمات المقدمة في المدرسة.

سياسة الدواء

ملخص:

 .1يشير مصطلح "دواء" إلى جميع األدوية  ،سواء كانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.
 .2يجب أن تقتصر أوامر األدوية المدرسية على األدوية التي ال يمكن إعطاؤها قبل أو بعد ساعات الدوام المدرسي.

 .3فقط األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو البخاخات  /المستنشقة بجرعات مسبقة القياس ومرهم موضعي لطفح الحفاضات والطوارئ يجب أن تدار
مدربين غير مرخصين من المدرسة  ،ما لم ينص على خالف ذلك في هذه السياسة.
األدوية من قبل ممرضة المدرسة أو موظفين ِّ

 .4ال ُيسمح لموظفي مدارس جيفرسون باريش بتغيير األدوية أو إدارة أي دواء يتجاوز الجرعة الموصى بها من الشركة المصنعة.
 .5ال ُيسمح للطالب بالحصول على أي دواء (وصفة طبية أو بدون وصفة طبية) أثناء وجودهم تحت إشراف المدرسة .يمكن حمل أدوية الطوارئ (جهاز

استنشاق الربو واإليبينيفرين فقط) على شخص الطالب عندما يكون مصرحا به من قبل مزود طبي مرخص  ،واكتمال موافقة الوالدين وعقد دواء اإلدارة
الذاتية  ،وقررت ممرضة المدرسة أنه يمكن للطالب حمله بأمان وإدارة الدواء بنفسه.

مدارس جيفرسون باريش  ،وفقا لمعايير  LA R.S. 17: 436.1وأحدث سياسة عالج لمدارس لويزيانا العامة التي اعتمدها مجلس الوالية للتعليم االبتدائي
والثانوي  ،ستوفر إدارة الدواء للطالب بعد تنفيذ اإلجراءات والمسؤوليات التالية:
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مسؤوليات ولي األمر/الواصي القانوني

 .1يجب أن يرافق جميع األدوية ( بوصفة طبية أو بغير وصفة طبية) أمر دوائي من طبيب يتضمن التاريخ واسم الدواء والجرعة ووقت إعطائه في
المدرسة وطريق التعاطي وأي تعليمات خاصة.

 .2يجب أن تكون جميع األدوية في إناء وملصق عليها تسميتها بشكل صحيح بواسطة صيدلي أو طبيب .يجب أن تتفق تسميتها مع أوامر الطبيب
من حيث الدواء والجرعة والوقت وطريقة التعاطي .ال يجوز تغيير تسميتها .تشترط و ازرة التربية والتعليم بلويزيانا أن يستخدم ولي األمر/الوصي
القانوني نموذج أمر دواء والية لويزيانا.

 .3يتشاور ولي األمر/الوصي القانوني مع ممرضة نظام مدارس جيفرسون باريش العامة .يجب م ارجعة النماذج والدواء المذكور أعاله .كما يجب
خضوع الطالب للتقييم من قبل الممرضة في مكتب المعالجة في ذلك الوقت.
.4

يتخذ ولي األمر/الوصي القانوني الخطوات الالزمة للتسليم اآلمن للدواء إلى ومن المدرسة بواسطة شخص بالغ مسؤول .كما يقوم ذلك الشخص
البالغ بمساعدة موظفي ا لمدرسة في إحصاء الداء .إذا كان الطالب في موقع تعليمي بديل ،يتحمل ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية معرفة ما
إذا كان يتعين تسليم أي دواء للموقع وفقا لسياسة دواء نظام المدرسة .يجب أن يرافق الدواء نسخ من جميع النماذج ليتم إعطائه في الموقع البديل.

 .5يجب على ولي األمر/الوصي القانوني توفير جميع المواد الالزمة إلعطاء الدواء (أي الكوب وأدوات القياس ،الخ).
 .6كما يقوم ولي األمر/الوصي القانوني بما يلي:
 .aإعطاء الجرعة األولى من الدواء في المنزل ومالحظة الطالب من حيث اآلثار الجانبية المحتملة،
 .bتزويد المدرسة بدواء يكفي لـ  25يوم على أقصى حد ليتم االحتفاظ به في المدرسة،

 .cاالمتثال بالتواصل التحريري والشفهي بشأن سياسات المدرسة،
 .dتوفير تعبئة وتغليف لجرعة وحدة دواء الطالب ،كلما أمكن.

 .7يتم تجديد أمر الدواء الصادر من الطبيب في بداية السنة الدراسية أو إذا تغير الدواء أو طريقة إعطاء الجرعة أو وقت إعطائها خالل السنة
الدراسية.

 .8خالل الرحالت الميدانية الليلية ،ينتهج نظام مدارسة جيفرسون باريش العامة سياسة يجب اتباعها بالنسبة لجميع األدوية ،بما في ذلك األدوية التي
يمكن شراءها دون الحاجة لوصفة طبية والمزمع تلقيها خالل فترة  24ساعة.

مسؤولية المدرسة

 .1ال يوفر موظفي المدرسة أي دواء.

 .2تتشاور ممرضة مدارس جيفرسون باريش العامة مع ولي األمر/الوصي القانوني وتراجع النماذج المطلوبة والدواء وتقيم الطالب وتبدأ خطة إعطاء
للدواء قبل إعطاء الدواء.

 .3تقوم ممرضة مدارس جيفرسون باريش العامة برصد حالة ا لطالب الصحية وتتشاور مع ولي األمر/الوصي القانوني والطبيب وموظف المدرس،
حسب الضرورة خالل العام الدراسي.
 .4يحتفظ موظفو المدرسة بنموذج سجل للدواء فيما يتعلق بكل دواء يطلبه الطالب.
 .5يقوم ناظر المدرسة بتعيين موظفين اثنين ( )2على األقل لتلقي تدريب في إعطاء الدواء وليتوافر لمساعدة الطالب في تأمين الدواء الموصوف.
 .6يحتفظ الموظف المعين المدرب بجميع األدوية في مكان آمن مغلق.

 .7يتم التخلص من جميع األدوية في غضون سبعة ( ) 7أيام بعد تاريخ توصية الطبيبة بالتوقع عن تناولها ،إذا لم يطالب ولي األمر/الوصي القانوني بذلك.
 .8يجوز للمدرسة إرسال للمنزل نموذج طلب إعادة مأل دواء عندما يقترب الطالب من االنتهاء من التزود بالدواء.

الحقن  -اإلجراءات اإلضافية
ُ

ُ .1يطلب من ولي األمر/الواصي القانوني الحضور للمدرسة وإعطاء الحقن لطفله إال في حالة أدوية الطوارئ بالنسبة للحاالت التي تهدد الحياة.
 .aال تسري السياسة المذكورة أعاله على الطالب الذين يتم تشخيص حالتهم بداء السكري المعتمد على األنسولين الذين ال يعطون الدواء ألنفسهم
والذين قد يحتاجون إلى األنسولين خالل اليوم الدراسي.

 .bيتحمل ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية توفير األنسولين والمستلزمات الضرورية.
 .2إذا كان في حالة من حاالت الطوارئ ،يتم االحتفاظ في المدرسة باألدوية القابلة للحقن من أجل الطالب ،ثم
 .aيتم كما ذكر في السابق اتباع سياسة الدواء،
 .bتدرب ممرضة المدرسة موظف المدرسة المعين بعد تشاور الممرضة مع ولي األمر/الوصي القانوني استكمالها لتقييم
حالة الطالب الصحية في المحيط المدرسي.

 .3يتعين على الطالب الذين يتولون مسؤولية إعطاء حقنهم الخاصة االحتفاظ بالمستلزمات الضرورية في مكان آمن على النحو الذي يحدده ناظر
المدرسة .ويتحمل الطالب مسؤولية تأمين الجرعة الموصوفة .ويتحمل ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية توفير المستلزمات الالزمة.
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الوقاية من الشمس

اعتبار من  ، 6/2018ال يجب اعتبار الكريم الواقى من الشمس دواءا  ،ويجوز للطالب امتالك واقي من الشمس فى
ا
وفقا لقانونـ LA R.S. 17: 436.1

عبوة بخاخة في المدرسة أو في حافلة مدرسية أو في وظيفة ترعاها المدرسة ؛ أو نشاط دون موافقة الوالدين أو إذن من الطبيب.

إذا كان الطالب غير قادر على تطبيق واقى من الشمس ذاتيا  ،فيجوز لموظف المدرسة التطوع لتطبيق واقي من الشمس على الطالب فقط إذا كان والد
الطالب أو الوصي القانوني قد قدم موافقة خطية على هذا الطلب .لن يتحمل مجلس المدرسة أو موظف المدرسة مسؤولية أي رد فعل سلبي يتعلق بتطبيق
الموظف لواقي من الشمس أو توقفه عن تقديم هذا الطلب.

مخزون Epinephrine

مدارس جيفرسون باريش  ،وفقا لقانون ) ، LA R.S. 17: 436.1 (Kسيبذل قصارى جهده لتخزين ما ال يقل عن جرعتين ( )2من اإليبينيفرين القابل للحقن

(يشار إليه فيما يلي باسم "اإليبينيفرين غير المعين أو المخزون") في كل مدرسة  ،بموجب أمر دائم من طبيب مرخص من لويزيانا  ،للمساعدة هؤالء
تلقائيا ُ
الطالب الذين قد يتعرضون لحاالت الطوارئ التأقية  ،دون عالج موصوف .يمكن إعطاء مخزون األدرينالين لكل بروتوكول منطقة من قبل ممرضة المدرسة
أو موظف في مجلس المدرسة الذي تم تفويضه وتدريبه على إدارة اإلبينفرين ألي طالب  ،بحسن نية  ،يعتقد أنه يعاني من تفاعل تأقي في مباني المدرسة ،
خالل يوم أكاديمي .ال تهدف هذه السياسة إلى استبدال أو تجاوز الطلبات المحددة للطالب أو األدوية الموصوفة حاليا للتأق .ال تمتد هذه السياسة إلى األنشطة
خارج المدرسة (بما في ذلك النقل من وإلى المدرسة والرحالت الميدانية وما إلى ذلك).

الطالبة الحامل (إجراءات وسياسات)

ال يؤثر الحمل على حقوق وامتيازات الطالب في الحصول على التعليم العام أو المشاركة في أي نشاط خارج المدرسة تقدمه المدارس.
إنها توصية من مدارس جيفرسون باريش أن تقوم الطالبة الحامل بإخطار ممرضة المدرسة أو مستشار التوجيه فور علمها بالحالة .لتوفير البيئة التعليمية
األكثر أمانا واألقل تقييدا لألم الحامل ُ ،يطلب من الطالب الحوامل تقديم بيان للطبيب يشير إلى تاريخ االستحقاق المتوقع وأي قيود بما في ذلك  ،على سبيل
المثال ال الحصر  ،أنشطة التربية البدنية ونقل الحافالت واألنشطة الالمنهجية واتباع نظام غذائي .إذا قرر الطبيب أن الطالبة غير قادر على الذهاب إلى

المدرسة لفترة طويلة من الزمن  ،فقد تكون مؤهلة لبرنامج التعليم المنزلي للمنطقة إلى أن يفرج عنها الطبيب للعودة إلى الفصول الدراسية العادية.
بعد الوالدة ُ ،يسمح للطالبة بالعودة إلى المدرسة حالما تكون قادرة جسديا  ،بناء على شهادة من طبيبها.
ال تتحمل المدرسة مسؤولية أي مشاكل طبية قد تنشأ مع تلميذة حامل أثناء وجودها في المدرسة.

حل المشكالت

ينبغي اتباع اإلجراءات التالية إذا كان لدى ولي األمر مشكلة:

 .1إذا كانت المشكلة تتعلق بالطفل ،يرجى االتصال بالمدرسة وتحديد موعد لرؤية المدرس.
 .2إذا كانت المشكلة تتعلق بالمدرسة ،يرجى االتصال بناظر المدرسة .وسوف يجيب/تجيب هي على أسئلتك أو سوف يحدد/تحدد لك موعدا ،إذا لزم األمر.
.3

إذا كنت غير راض بعد مناقشة المسألة مع ناظر المدرسة يرجى االتصال بمكتب مدير الشبكة التنفيذي .اطلب من ناظر المدرسة اسم ورقم هاتف هذا

الشخص .رقم هاتف المدير التنفيزى ألداء مديرين المدارس يكون .504-365-5335

 .4إذا لم تكن راضيا بعد مناقشة األمر مع المدير التنفيذي ألداء المدير لتلك المدرسة  ،فاتصل بمكتب االمتثال .رقم االتصال لمكتب االمتثال
هو .504-365-5312

إستراحة/وقت الترفيه

جميع الطالب فى الصف  K-5سوف يحصلوا على إستراحة او وقت للترفيه كل يوم أثناء أخر  15دقيقة فى التربية الرياضية او  15دقيقة وقت يحدد بواسطة

ناظر المدرسة.

حماية موظفي المدرسة

أي فرد ،بما في ذلك ولي أمر/الواصي القانوني أي طالب يحضر إلى مدرسة في نظام مدارس جيفرسون باريش العامة ،يقوم بالهجوم على أو التهديد بإيذاء

أي معلم أو عضو هيئة تدريس أو موظف من موظفي نظام مدارس جيفرسون باريش العامة لن يتم السماح له بالدخول إلى حرم أي مدرسة من مدارس

جيفرسون باريش أو إلى أراض أي منشأة أخرى يملكها أو يشغلها نظام مدارس جيفرسون باريش العامة بدون موافقة مسبقة من ناظر المدرسة أو من الشخص
المسؤول عن المنشأة إذا لم تكن مدرسة.
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البحث

فحص ممتلكات مجلس التعليم والبحث عن األشياء غير المشروعة

ينتهج نظام مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة تفيد باحتفاظه بالحق في فحص جميع ممتلكات مجلس التعليم في أي وقت للبحث عن أسلحة أو مخدرات
أو كحول أو سلع مسروقة أو غيرها من المواد أو األشياء التي تعتبر حيازتها انتهاكا لسياسة الوالية و/أو مجلس تعليم باريش عندما تقود الحقائق الواضحة
إلى اعتقاد معقول بأنه سيتم العثور على المواد التي يتم البحث عنها .وتتضمن ممتلكات مجلس التعليم على سبيل المثال ال الحصر المباني والمكاتب والخزائن
والمنطقة وأجهزة الحاسب اآللي واألراضي.

البحث بأجهزة الكشف عن المعادن

يجيز نظام مدارس جيفرسون باريش العامة البحث باستخدام األجهزة المحمولة أو الثابتة للكشف عن المعادن في ممتلكات مجلس التعليم والطالب وغير
الطالب وأي حقائب أو طرود أو محافظ أو حاويات ،الخ ،يقوموا بإحضارها إلى ممتلكات مجلس التعليم أو األنشطة التي تقرها المدرسة.

البحث باستخدام الكالب

يجيز نظام مدارس جيفرسون باريش العامة البحث في ممتلكات مجلس التعليم والسيارات الواقفة في محيط ممتلكات المدرسة باستخدام خدمات الكالب التي

ثبت االعتماد عليها ودقتها في شم المواد المحظورة قانونيا(المخدرات).

التحرش الجنسي  -البند التاسع

يرغب مجلس مدارس جيفرسون باريش ("مجلس إدارة المدارس") في توفير بيئة مدرسية آمنة تتيح لجميع الطالب الوصول المتكافئ والفرص في المنطقة
األكاديمية بالمنطقة التعليمية ؛ برامج الدعم والخدمات واألنشطة التعليمية الالمنهجية وغيرها .ال يميز مجلس المدارس على أساس الجنس في برنامج التعليم
أو النشاط الذي يديره .يقر مجلس المدرسة بأن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس ويحظر مجلس المدرسة التحرش الجنسي كما

هو محدد في الباب التاسع والجزء  106من البند  34من قانون الواليات المتحدة للوائح الفيدرالية.

يجوز ألي شخص اإلبالغ عن التمييز على أساس الجنس  ،بما في ذلك التحرش الجنسي  ،شخصيا أو عن طريق البريد أو الهاتف أو البريد اإللكتروني إلى
منسق العنوان التاسع لمجلس المدرسة في أي وقت  ،بما في ذلك خالل ساعات غير العمل .يجب على أي موظف في مجلس إدارة المدرسة لديه معرفة فعلية
بالتحرش الجنسي أن يبلغ عن السلوك إلى منسق العنوان التاسع .يجب توفير اسم منسق العنوان التاسع ومعلومات االتصال للمتقدمين للقبول والتوظيف
والطالب وأولياء األمور أو األوصياء القانونيين والموظفين  ،وسيتم نشرها في مدونة قواعد سلوك الطالب وعلى موقع مجلس المدرسة على الويب .يمكن أيضا

تقديم التقارير واالستفسارات المتعلقة بالتمييز غير القانوني على أساس الجنس إلى مساعد وزير الحقوق المدنية في و ازرة التعليم األمريكية ،

 ، DC 20202-1100 ،Washington ، 400 SW ،Maryland Ave.البريد اإللكتروني . 1 – 800 – 421 – 3481 ،ocr@ed.gov :يجب أن

يكون منسق العنوان البند التاسع لمجلس المدارس مفوضا بتنسيق التزامات البند التاسع لمجلس المدارس.

تعريفات

" .1المعرفة الفعلية" تعني إشعار التحرش الجنسي أو ادعاءات التحرش الجنسي على النحو المحدد أدناه لمنسق البند التاسع أو إلى أي موظف في
مجلس إدارة المدرسة .إنكار المعرفة القائم فقط على المسؤولية باإلنابة أو اإلشعار البناء غير ٍ
كاف لتشكيل معرفة فعلية .ال توجد المعرفة الفعلية
إذا كان الشخص الوحيد الذي لديه معرفة فعلية هو "المستفتى" على النحو المحدد أدناه.

 .2يقصد بـ "اإلجازة اإلدارية" وضع الموظف المدعى عليه في إجازة إدارية أثناء انتظار إجراءات التظلم .ال يجوز تفسير هذا البند على أنه تعديل أي
حقوق بموجب القسم  504من قانون إعادة التأهيل لعام  1973أو قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة أو اللوائح الصادرة بموجبه.

" .3المستشار" هو فرد قد يتعين على المشتكي أو المدعى عليه دعمه أثناء عملية الشكوى .ال يلزم أن يكون المستشار محاميا .يكون المستشار على
حساب الطرف الذى يوكله وحده  ،إن وجد .يجوز للمستشار فحص ومراجعة جميع األدلة التي تم الحصول عليها كجزء من التحقيق الذي يرتبط
مباشر باالدعاءات المثارة في الشكوى الرسمية.
ا
ارتباطا

" .4المشتكي" يعني الطالب الذي ُيزعم أنه ضحية سلوك يمكن أن يشكل تحرشا جنسيا على النحو المحدد أدناه.
" .5صانع القرار" هو شخص آخر غير محقق أو منسق البند التاسع .بالنسبة لمجلس المدارس  ،فإن صانع الق ارر هو رئيس شؤون المنطقة (شكاوى
ار كتابيا بشأن المسؤولية بناء على تقرير
الطالب على الطالب) أو رئيس الموارد البشرية (شكاوى الموظفين على الطالب) .يصدر صانع القرار قر ا

التحقيق في الشكوى.
.6

"برنامج أو نشاط تعليمي" يشمل أي مدرسة أو مبنى إداري وأي موقع أو حدث أو ظرف لمجلس المدارس يكون لمجلس المدارس وموظفيه سيطرة

كبيرة على الطالب والسياق الذي حدثت فيه المضايقات .تنطبق هذه السياسة على السلوك الذي يحدث في الفصل الدراسي االفتراضي والذي يعتبر
"برنامجا تعليميا أو نشاطا " لمجلس المدارس.
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" .7اإلزالة في حالة الطوارئ" تعني إزالة الطالب المستجيب من البرنامج التعليمي لمجلس المدارس أو النشاط على أساس طارئ  ،بشرط أن يقوم منسق البند
مباشر للصحة الجسدية أو السالمة ألي طالب أو فرد آخر ناشئ عن مزاعم
ا
التاسع بإجراء تحليل فردي للسالمة والمخاطر  ،ويقرر أن هناك تهديدا
فور بعد اإلزالة .ال يجوز تفسير هذا الحكم
إشعار وفرصة للطعن في القرار ا
ا
التحرش الجنسي يبرر الترحيل .كما يوفر منسق البند التاسع للمدعى عليه

على أنه تعديل أي حقوق بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة  ،القسم  504من قانون إعادة التأهيل لعام  ، 1973أو قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة.

" .8شكوى رسمية" تعني مستندا مقدما من قبل المشتكي (الضحية) أو موقعة من قبل منسق البند التاسع تدعي التحرش الجنسي (كما هو محدد أدناه)
ضد المدعى عليه الذي يطلب التحقيق في ادعائه بالتحرش الجنسي .يمكن تقديم الشكوى إلى منسق البند التاسع شخصيا  ،عن طريق البريد و /

أو بالوسائل اإللكترونية" .المستند المقدم من مقدم الشكوى" يعني مستندا أو إرساال إلكترونيا  ،على سبيل المثال عن طريق البريد اإللكتروني أو
من خالل بوابة عبر اإلنترنت تحتوي على توقيعا مادي أو رقمي لمقدم الشكوى أو تشير بطريقة أخرى إلى أن مقدم الشكوى هو الشخص الذي

يقدم الشكوى الرسمية .عندما يوقع منسق البند التاسع على شكوى رسمية  ،فإن منسق البند التاسع ليس مقدم شكوى أو طرفا في الشكوى.

" .9المحقق" هو الشخص المعين من قبل منسق البند التاسع للتحقيق في االدعاءات التي قد تشكل "تحرشا جنسيا" (على النحو المحدد أدناه) وإلصدار تقرير
تحقيق .قد يكون المحقق هو منسق البند التاسع  ،ولكن ال يجوز بأي حال من األحوال أن يكون المحقق أيضا صانع القرار (كما هو محدد أعاله).

" .10يتم إعطاء "اإلخطار" عندما يشهد أي موظف في مجلس إدارة المدارس  ،أو منسق البند التاسع  ،أو أي مسؤول لديه السلطة  ،تحرشا جنسيا ؛
يسمع عن التحرش الجنسي أو االدعاءات الجنسية من الضحية أو طرف ثالث (على سبيل المثال  ،والد الضحية أو الواصي أو الصديق أو
األقران) ؛ تلقي تقرير مكتوب أو شفهي حول التحرش الجنسي أو مزاعم التحرش الجنسي ؛ أو بأي وسيلة أخرى.

" .11سبل االنتصاف" هي ما يوفره مجلس المدارس للمدعي والمدعى عليه بعد أن يقرر مجلس المدارس المسؤولية عن التحرش الجنسي ضد المدعى
عليه من خالل عملية التظلم .قد تشمل سبل االنتصاف تدابير داعمة (على النحو المحدد أدناه) مصممة الستعادة أو الحفاظ على المساواة في

الوصول إلى البرنامج التعليمي لمجلس المدارس أو النشاط وقد تكون تأديبية و  /أو عقابية بطبيعتها فيما يتعلق بالمستجيب .تشمل سبل االنتصاف
أيضا العقوبات التأديبية التي قد تشمل  ،بالنسبة للموظفين  ،جميع اإلجراءات التأديبية المتاحة بما في ذلك إنهاء التوظيف  ،وبالنسبة للطالب ،
جميع اإلجراءات التأديبية المتاحة التي تصل إلى و تشمل الطرد.
" .12المدعى عليه" يعني طالبا أو موظفا تم اإلبالغ عن ارتكابه سلوك من شأنه أن يشكل تحرشا جنسيا بالمعنى المقصود في هذه السياسة.
" .13التحرش الجنسي" يعني  ،ألغراض هذه السياسة  ،السلوك على أساس الجنس الذي يفي بواحد أو أكثر مما يلي:

 .aيشترط موظف في مجلس المدارس تقديم مساعدة أو منفعة أو خدمة لمجلس مدارس جيفرسون باريش على مشاركة الفرد في سلوك جنسي
غير مرحب به( .مقايضة التحرش الجنسي).

 .bالسلوك غير المرغوب فيه الذي يقرره شخص عاقل أنه شديد الخطورة ومتغلغل ومهين بشكل موضوعي لدرجة أنه يحرم أي شخص فعليا من
الوصول المتساوي إلى برنامج أو نشاط تعليمي لمجلس المدرسة ؛ أو.

 .cاالعتداء الجنسي على النحو المحدد في  ،20 USC 1092عنف المواعدة كما هو محدد في  ،34 USC 12291العنف المنزلي كما هو
محدد في  ،34 USC 12291أو "المطاردة" كما هو محدد في .34 USC 12291
" .14معيار األدلة" هو رجحان األدلة مما يعني أن النتيجة المرجحة أكثر من عدم حدوث التحرش الجنسي .يتم استيفاء المعيار عندما يقرر مكتشف
الحقائق بنسبة يقين  ٪50.1بحدوث تحرش جنسي.

" .15التدابير الداعمة" تعني الخدمات الفردية غير التأديبية وغير العقابية المقدمة حسب االقتضاء  ،ومتاحة بشكل معقول  ،وبدون رسوم أو رسوم

للمشتكي أو المدعى عليه قبل أو بعد تقديم شكوى رسمية أو في حالة عدم تقديم شكوى رسمية قدمت .تم تصميم هذه التدابير الستعادة أو الحفاظ
على المساواة في الوصول إلى البرنامج التعليمي لمجلس المدارس أو النشاط دون تحميل الطرف اآلخر عبئا غير معقول  ،بما في ذلك التدابير

المصممة لحماية سالمة جميع األطراف  ،أو البيئة التعليمية  ،أو لردع التحرش الجنسي .قد تشمل التدابير الداعمة تقديم المشورة  ،وتمديد المواعيد

النهائية أو التعديالت األخرى المتعلقة بالدورة التدريبية  ،وتعديالت العمل أو جداول الفصل  ،والقيود المتبادلة على االتصال بين األطراف ،
والتغييرات في مواقع العمل أو المدرسة  ،وإجازات الغياب  ،وزيادة األمن ومراقبة مناطق معينة من الحرم المدرسى  ،وغيرها من التدابير المماثلة.
يجب أن يحتفظ منسق البند التاسع بسرية أي تدابير داعمة يتم تقديمها للمشتكي أو المدعى عليه  ،إلى الحد الذي ال يؤثر فيه الحفاظ على السرية
على القدرة على توفير التدابير الداعمة .منسق البند التاسع هو المسؤول عن تنسيق التنفيذ الفعال للتدابير الداعمة.
" .16منسق البند التاسع" هو الفرد المعين والمصرح له من قبل المشرف العام لتنسيق االمتثال للبند التاسع لمجلس المدارس  ،بما في ذلك  ،على سبيل
المثال ال الحصر  ،البند التاسع لسياسة التحرش الجنسي وإجراءات التظلم التي تم تناولها هنا .يتلقى منسق البند التاسع كل التدريب المطلوب
بموجب الجزء  106من الباب  34من قانون الواليات المتحدة للوائح الفيدرالية .يجب نشر االسم وعنوان المكتب وعنوان البريد اإللكتروني ورقم

هاتف  Title IX Coordinatorعلى موقع مجلس المدارس وفي كل كتيب أو كتالوج يتيحه لمقدمي الطلبات للقبول والتوظيف والطالب وأولياء
األمور أو األوصياء القانونيين عليهم .الطالب والموظفين.
 .17يشير "البند التاسع" إلى البند التاسع من تعديالت التعليم لعام ( ،20 USC 1681وما يليها)  1972من واللوائح الصادرة بموجبه .يحظر البند
التاسع التمييز على أساس الجنس في برامج وأنشطة التعليم التي تتلقى مساعدة مالية فيدرالية  ،بما في ذلك مجلس مدارسة جيفرسون باريش.
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إجراءات اإلبالغ

 .1يتم تشجيع أي طالب يعتقد أنه وقع ضحية للتحرش الجنسي  ،كما هو محدد هنا  ،من قبل طالب آخر أو من قبل موظف في مجلس المدارس
أو أحد الموظفين  ،على اإلبالغ عن األمر إلى منسق البند التاسع أو أي موظف آخر في مجلس المدارس.

 .2يجوز ألي شخص  ،مثل الوالد  /الواصي أو المدير أو مدير المدرسة أو المعلم أو الصديق أو المتفرج  ،اإلبالغ عن التمييز الجنسي  ،بما في
تمييز أم ال التحرش الجنسي .يجب تقديم التقرير
ا
ذلك التحرش الجنسي  ،سواء كان الشخص الذي يقوم باإلبالغ ضحية مزعومة لسلوك قد يشكل
إلى منسق البند التاسع.
 .3يمكن تقديم التقارير عن طريق البريد أو الهاتف أو البريد اإللكتروني باستخدام معلومات االتصال المدرجة لمنسق البند التاسع أو بأي وسيلة
ير شفهيا أو مكتوبا.
أخرى تؤدي إلى تلقي منسق البند التاسع تقر ا

 .4بناء على المعرفة الفعلية أو اإلشعار بالتحرش الجنسي المزعوم للطالب  ،يجب على منسق البند التاسع  ،في غضون  24ساعة  ،االتصال
بالطالب المشتكي  ،وعند االقتضاء  ،الوالد  /الواصي  ،لتحديد الحقائق المتاحة على الفور ومناقشة الخيارات  ،بما في ذلك توافر التدابير

الداعمة المتاحة مع أو بدون تقديم شكوى رسمية.
ٍ
 .5يجب أن يكون تقرير التحرش الجنسي المزعوم واضحا وصريحا بشكل كاف حتى يمكن التعرف عليه كتقرير مشروع عن التحرش الجنسي أو
االنتقام .يجب أن يتضمن التقرير  ،كحد أدنى  ،ما يلي )a( :وصف فعل التحرش الجنسي المزعوم  ،بما في ذلك التاريخ (التواريخ) والوقت
المبلغ.
(األوقات) والمكان (األماكن) المزعوم حدوثه ؛ ( )bهوية الضحية المزعومة ؛ ( )cهوية المتحرش المزعوم ؛ و ( )dهوية الشخص ِّ

 .6أثناء االتصال األولي بعد استالم التقرير  ،يجب على منسق البند التاسع إخطار الطالب المشتكي والوالد  /الواصي  ،حسب االقتضاء  ،بالحق
في تقديم شكوى رسمية وكيفية القيام بذلك.

 .7إذا اختار مقدم الشكوى عدم تقديم شكوى رسمية  ،فيجوز لمنسق البند التاسع المتابعة على النحو التالي:

 .aيجوز لمنسق البند التاسع إغالق التقرير دون اتخاذ مزيد من اإلجراءات إذا لم تكن هناك معلومات كافية لتبرير فتح تحقيق على الرغم من
رغبات مقدم ال شكوى .إذا تم إغالق التقرير  ،يجب على منسق البند التاسع:
.i

توفير تدابير داعمة  ،حسب االقتضاء  ،يجب أن تظل سرية ؛

 .iiتوثيق أسباب عدم إقفال التقرير عن غير تعمد أو مبااله ؛
 .iiiتوثيق التدابير المتخذة للحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرامج أو األنشطة واستعادتها ؛
 .ivإذا لم يتم توفير تدابير داعمة  ،فقم بتوثيق أسباب عدم وضوح الرد بشكل غير معقول  ،و

 .vاالحتفاظ بالتقرير السري لمدة سبع ( )7سنوات.

 .bيجوز لمنسق البند التاسع التوقيع على شكوى رسمية وتقديمها حتى في حالة عدم رغبة المشتكي في المضي قدما .سيفتح منسق البند التاسع

تحقيقا على الرغم من رغبات مقدم الشكوى إذا كان التقرير كافيا لنقل المعرفة بأن أي شخص يقوم بالتحرش الجنسي أو االعتداء على الطالب

أو يشير إلى نمط من التحرش الجنسي من قبل شخص في منصب سلطة.

إجراءات الشكوى

عند استالم شكوى رسمية مكتوبة من قبل الطالب المشتكي أو موقعة من منسق البند التاسع  ،يجب على منسق البند التاسع تقديم إشعار كتابي على الفور

إلى األطراف المعروفة  ،يحتوي على نسخة من إجراءات التظلم هذه  ،بما في ذلك عملية التسوية غير الرسمية وعمليات االستئناف .يجب أن يحتوي هذا
اإلشعار الكتابي على العناصر التالية:
 .1إشعار بمزاعم التحرش الجنسي الذي يحتمل أن يشكل تحرشا جنسيا  ،على النحو المحدد هنا  ،ليشمل تفاصيل كافية معروفة في ذلك الوقت وإتاحة
الوقت إلعداد رد قبل أي مقابلة أولية و أي إجراء آخر .تشمل التفاصيل الكافية هويات األط ارف المعروفة المتورطة في الحادث  ،والسلوك المزعوم
أنه يشكل تحرشا جنسيا  ،وتاريخ (تواريخ) ومكان (مواقع) الحادث (األحداث) المزعوم  ،إذا كان معروف.
 .2بيان يفيد بأن المدعي والمدعى عليه سيتم معاملتهما بإنصاف من خالل:

 .aتوفير سبل االنتصاف للشكوى عند تحديد المسؤولية عن التحرش الجنسي ضد المدعى عليه  ،و

 .bباتباع عملية التظلم هذه قبل فرض أي إجراء تأديبي ضد المدعى عليه  ،أو إجراءات أخرى ال تعتبر تدابير داعمة.
يجب تصميم سبل االنتصاف الستعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرنامج التعليمي لمجلس المدارس أو األنشطة  ،وتشمل الخدمات

الفردية مثل "التدابير الداعمة" ؛ ومع ذلك  ،قد تكون سبل االنتصاف تأديبية أو عقابية  ،حسب االقتضاء في ظل الظروف.
 .3بيان يفيد بأن المدعى عليه غير مسؤول عن السلوك المزعوم حتى يتم تحديد المسؤولية في ختام التحقيق.

 .4إشعار يبلغ كل طرف بأنه قد يكون لديه مستشار من اختياره  ،والذي قد يكون  ،ولكن ليس مطلوبا أن يكون  ،محاميا ويمكنه فحص ومراجعة جميع
مباشر باالدعاءات أثيرت في الشكوى الرسمية.
ا
األدلة التي تم الحصول عليها كجزء من التحقيق الذي يرتبط ارتباطا
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 .5إشعار بأي بند في مدونة قواعد سلوك الطالب التابعة لمجلس مدارس جيفرسون باريش يحظر عن عمد اإلدالء ببيانات كاذبة أو تقديم معلومات
خاطئة عن عمد أثناء عملية الشكوى.

.6

بيان أنه  ،أثناء التحقيق  ،إذا قرر منسق البند التاسع أو المحقق المعين التحقيق في االدعاءات المتعلقة بالمدعي أو المدعى عليه والتي لم يتم
تضمينها في اإلشعار المقدم وفقا لهذا القسم  ،يجب على منسق البند التاسع تقديم إشعار خطي باالدعاءات اإلضافية لألطراف الذين تعرف هوياتهم.

 .7الحظ أن منسق البند التاسع قد يدمج الشكاوى الرسمية فيما يتعلق بمزاعم التحرش الجنسي ضد أكثر من مدعى عليه  ،أو من قبل أكثر من شكوى
ضد واحد أو أكثر من المدعى عليهم  ،أو من قبل طرف واحد ضد الطرف اآلخر  ،حيث ينشأ التحرش من نفس الحقائق أو الظروف .عندما تتضمن
عملية الشكوى أكثر من مقدم شكوى أو أكثر من مدعى عليه  ،فإن اإلشارات في هذا القسم إلى "طرف" مفرد أو "مقدم شكوى" أو "مدعى عليه" تتضمن

الجمع  ،حسب االقتضاء.

 .8الحظ أنه إذا كان المدعى عليه موظفا في مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش  ،فقد يتم وضع هذا الموظف في إجازة إدارية أثناء تعليق عملية التظلم.
 .9الحظ أنه إذا كان المدعى عليه طالبا في مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش  ،فقد يتعرض هذا الطالب لإلزالة الطارئة إذا تقرر  ،بعد تحليل السالمة
مباشر للصحة الجسدية أو سالمة شخص آخر طالب علم .قبل أي طرد من هذا القبيل  ،يجب تقديم إشعار للطالب
ا
والمخاطر  ،أن الطالب يمثل تهديدا

وفرصة للطعن في القرار .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب منح الطالب ذوي اإلعاقة جميع الضمانات اإلجرائية التي قد تكون متاحة.

 .10الحظ أن االنتقام  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،التخويف  ،التهديدات أو اإلكراه أو التمييز ضد أي فرد بغرض التدخل في أي حق أو
امتياز مكفول بموجب البند التاسع ممنوع منعا باتا وتخضع إلجراءات تأديبية.

التحقيق في شكوى رسمية

عند التحقيق في شكوى رسمية وطوال عملية التظلم  ،سيقوم منسق ومحقق البند التاسع بما يلي:
 .1الشروع في عملية التحقيق في غضون ثالثة ( )3أيام عمل من استالم الشكوى الرسمية والتأكد من اكتمال عملية التحقيق في غضون عشرين
( )20يوما تقويميا من بدء التحقيق .مؤقت التأخير والتمديد المحدود للوقت مسموح به لسبب وجيه .يجب إخطار المشتكي والمدعى عليه كتابة
بأي حالة مؤقتة التأخيرات و  /أو التمديدات المحدودة للوقت مع األسباب لذلك.
 .2التأكد من أن عبء اإلثبات وعبء جمع األدلة كافية للتوصل إلى قرار بشأن المسؤولية تقع على منسق البند التاسع ومحقق وليس على الطرفين.
 .3توفير فرص متكافئة لألطراف لتقديم الشهود وتقديمهم أسئلة مكتوبة للطرف اآلخر  /الشاهد لإلجابة شريطة أن يحدد منسق البند التاسع األسئلة
لتكون ذات صلة  ،وغيرها من األسئلة اإلجبارية وأدلة نفي لمنسق ومحقق البند التاسع.

 .4عدم تقييد قدرة أي من الطرفين على مناقشة االدعاءات تحت التحقيق أو جمع وتقديم األدلة ذات الصلة إلى منسق البند التاسع.

 .5عدم السماح باألسئلة واألدلة ذات الصلة حول الميول الجنسية لمقدم الشكوى أو السلوك الجنسي السابق  ،ما لم يكن كذلك أسئلة وأدلة حول

السلوك الجنسي السابق لمقدم الشكوى تُعرض إلثبات أن شخصا آخر غير المدعى عليه ملتزم السلوك المزعوم من قبل المشتكي  ،أو إذا كانت
األسئلة واألدلة تتعلق بحوادث محددة تتعلق بالسلوك الجنسي السابق لمقدم الشكوى فيما يتعلق بالمدعى عليه ويتم تقديمه إلثبات الموافقة .يجب
على منسق أو محقق البند التاسع أن يشرح للطرف الذي يقترح يشكك في أي قرار الستبعاد سؤال أو دليل باعتباره غير ذي صلة.

 .6تقديم إخطار كتابي للطرف بالتاريخ والوقت والموقع والمشاركين و الغرض من جميع المقابالت االستقصائية أو االجتماعات أو اإلجراءات األخرى،
مع الوقت الكافي للحزب لالستعداد .يجوز للحفلة أن تكون مصحوبة بواسطة مستشار.

 .7توفير فرص متكافئة لكال الطرفين للتفتيش ومراجعة أي األدلة التي تم الحصول عليها كجزء من التحقيق والتي لها عالقة مباشرة بـ االدعاءات

التي أثيرت في شكوى رسمية .وهذا يشمل األدلة على والتي ال ينوي منسق أو محقق البند التاسع االعتماد عليها للوصول إليها قرار بشأن
المسؤولية وتأكيد أو نفي دليل سواء تم الحصول عليه من طرف أو مصدر آخر .الغرض هو ذلك يمكن لكل طرف الرد بشكل هادف على األدلة
قبل النهاية من التحقيق.

 .8قبل االنتهاء من تقرير التحقيق  ،يجب على منسق البند التاسع أو المحقق على تقديم األدلة إلى كل طرف ومستشارهم  ،إن وجد .لدى األطراف
عشرة ( )10أيام تقويمية لتقديم تقرير مكتوب االستجابة  ،والتي سينظر فيها منسق أو محقق البند التاسع مسبقا االنتهاء من تقرير التحقيق.
 .9بعد فترة استجابة مدتها  10أيام والنظر في الردود وأي أدلة إضافية مقدمة من األطراف  ،يتم إنشاء تقرير التحقيق بناء على تقييم موضوعي لجميع
األدلة ذات الصلة .يجب أن يبين التقرير تلخيص األدلة ذات الصلة بشكل عادل ويجب إرسالها عند االنتهاء لكل طرف ومستشاره إن وجد.

تحديد المسؤلية

بعد أن يرسل منسق البند التاسع تقرير التحقيق إلى األطراف وقبل أن يصل صانع القرار إلى قرار بشأن المسؤولية  ،يجب على صانع القرار

(صانعي القرار) منح كل طرف سبعة ( )7أيام تقويمية لتقديم أسئلة مكتوبة وذات صلة للطرف .يطلب من أي طرف أو شاهد  ،تزويد كل طرف
باإلجابات  ،والسماح بمتابعة إضافية محدودة من كل طرف.
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يجب على صانع (صانعي) القرار  ،الذي ال يمكن أن يكون نفس الشخص (األشخاص) كمنسق البند التاسع أو المحقق (المحققون)  ،إصدار قرار
مكتوب بشأن المسؤولية في غضون عشرة ( )10أيام تقويمية من إكمال السؤال و فترة اإلجابة لكال الطرفين  ،في وقت واحد.

للوصول إلى هذا القرار  ،يجب على صانع القرار تطبيق معيار األدلة الموصوف في قسم التعريفات من هذا اإلجراء .يجب أن يشمل القرار الكتابي:
 .1تحديد االدعاءات التي يحتمل أن تشكل تحرشا جنسيا ؛

 .2وصف للخطوات اإلجرائية التي اتخذت منذ استالم الشكوى الرسمية من خالل التحديد  ،بما في ذلك أي إخطارات لألط ارف  ،والمقابالت مع
األطراف والشهود  ،والزيارات الميدانية  ،واألساليب المستخدمة لجمع األدلة  ،والمقابالت أو اإلجراءات األخرى التي عقدت ؛

 .3استنتاجات الحقائق التي تدعم التحديد.
 .4االستنتاجات المتعلقة بتطبيق سياسات مجلس المدارس و  /أو مدونة سلوك الطالب على الحقائق ؛
 .5بيان  ،واألساس المنطقي  ،نتيجة كل ادعاء  ،بما في ذلك تحديد المسؤولية  ،وأي عقوبات تأديبية تُفرض على المدعى عليه  ،وما إذا كانت سبل
االنتصاف مصممة الستعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرنامج التعليمي لمجلس المدارس أو سيتم توفير النشاط من قبل صانع
القرار لمقدم الشكوى ؛ و

 .6إجراءات مجلس المدارس واألسس المسموح بها للمشتكي أو المدعى عليه لالستئناف.
 .7يجب على صانع القرار تقديم التصميم الكتابي لألطراف في وقت واحد.
ار كتابيا بنتيجة االستئناف  ،إذا تم تقديم استئناف  ،أو في
 .8يصبح تحديد المسؤولية نهائيا إما في التاريخ الذي يقدم فيه صانع القرار لألطراف قر ا
حالة عدم تقديم استئناف  ،في التاريخ في والتي كنداء لم يعد يعتبر في الوقت المناسب.

 .9يكون منسق البند التاسع مسؤوال عن التنفيذ الفعال ألية عالجات.

االستئناف

 .1يجوز لكال الطرفين أو ألي من الطرفين االستئناف في غضون سبعة ( )7أيام تقويمية من القرار المتعلق بالمسؤولية  ،أو من منسق البند التاسع
أو رفض صانع القرار لشكوى رسمية أو أي ادعاءات واردة فيها  ،على األسس التالية:
 .1المخالفات اإلجرائية التي أثرت على نتيجة األمر ؛
 .2دليل جديد لم يكن متاحا بشكل معقول في وقت اتخاذ القرار بشأن المسؤولية أو الفصل  ،مما قد يؤثر على نتيجة المسألة ؛ أو.

 .3كان لدى منسق البند التاسع أو المحقق (المحققون) أو صانع القرار (صانعو القرار) تضارب في المصالح أو تحيز لصالح أو ضد أي طرف
بشكل عام  ،أو المدعي أو المدعى عليه الذي أثر على نتيجة بالنسبة لجميع االستئنافات  ،يجب على المشرف العام أو من ينوب عنه:
 .aإخطار الطرف اآلخر كتابيا عند تقديم استئناف وتنفيذ إجراءات االستئناف على قدم المساواة لكال الجانبين ؛
 .bالتأكد من أن تكليف المشرف العام أو من ينوب عنه لالستئناف ليس هو نفس الشخص الذي توصل إلى القرار بشأن المسؤولية أو
الفصل ؛ المحقق (الباحثون)  ،أو منسق البند التاسع ؛

.c

السماح لكال الطرفين بعشرة ( )10أيام تقويمية وفرصة متساوية لتقديم بيان مكتوب يدعم أو يعارض النتيجة ؛

 .dإصدار قرار مكتوب يصف نتيجة االستئناف واألسباب المنطقية للنتيجة ؛ و
 .eتقديم القرار الكتابي للطرفين في وقت واحد.

عدم السماح باإلنتقام

 .1االنتقام من أي نوع كان ضد أي طالب أو موظف يقوم بتقديم تقرير أو شكوى أو من يشارك في أي تحقيق بموجب هذا السياسة انتهاك خطير
لسياسة التمييز على أساس الجنس لمجلس المدارس .يعتبر هذا االنتقام بحد ذاته فعال من أفعال التحرش الجنسي ؛ وبالتالي ،يتم التعامل مع التقارير

والشكاوى المتعلقة بهذا االنتقام بنفس الطريقة مثل التحرش الجنسي .ال يجوز ألي شخص أن يخيف أو يهدد أو يجبر أو التمييز ضد أي فرد
بغرض التدخل في أي منها حق أو امتياز مضمون بموجب الباب التاسع أو هذه السياسة  ،أو بسبب الفرد قدم بالغا أو شكوى  ،أو شهد  ،أو

ساعد  ،أو شارك أو رفض للمشاركة بأي طريقة في تحقيق أو إجراء أو اجتماع بموجب هذا اإلجراء .التخويف أو التهديد أو اإلكراه أو التمييز

تشكل انتقاما .تشمل هذه اإلجراءات المحظورة اتهامات ضد فرد النتهاكات السياسة التي ال تنطوي على التمييز الجنسي أو التحرش الجنسي ،
ولكنه ينشأ عن نفس الحقائق أو الظروف مثل أ تقرير أو شكوى بشأن تمييز على أساس الجنس أو تقرير أو شكوى رسمية من التحرش الجنسي ،

بغرض التدخل في أي حق أو امتياز مضمون بموجب البند التاسع أو قانون اللوائح الفيدرالية  34الجزء ( 106لوائح البند التاسع) .يجب أن يحافظ

منسق البند التاسع على سرية هوية أي فرد الذي قدم بالغا أو شكوى بشأن التمييز الجنسي  ،بما في ذلك الجنس المضايقات  ،أي مقدم شكوى ،
أي مدعى عليه مزعوم  ،وأي شاهد (باستثناء ما قد يسمح به قانون ) FERPA ،FERPA 20 USC 1232 (bاللوائح ( CFR 34الجزء )99

 ،أو كما يقتضي القانون  ،أو لتنفيذ الغرض من  CFR 34الجزء  ، 106بما في ذلك إجراء أي تحقيق  ،أو اإلجراءات القضائية الناشئة بموجبه).

الشكاوى التي تدعي االنتقام يجوز يودع وفق هذه اإلجراءات.
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 .2ظروف خاصة.

محظور بموجب هذا القسم.
ا
 .aممارسة الحقوق المحمية بموجب التعديل األول ال تشكل انتقاما

محظور بموجب هذا القسم ،
ا
 .bاتهام فرد بانتهاك سياسة الرتكابه خطأ ماديا بيان بسوء نية أثناء إجراء بموجب هذه اإلجراءات ال يشكل انتقاما
بشرط  ،ومع ذلك  ،فإن تحديد المسؤولية  ،وحده  ،ال يكفي لالستنتاج أن أي طرف أدلى ببيان كاذب ماديا بسوء نية.

رفض شكوى رسمية

 .1يجب على منسق البند التاسع مراجعة االدعاءات المقدمة في شكوى رسمية .إذا كان السلوك المزعوم في الشكوى الرسمية ال يشكل "تحرشا
جنسيا"  ،كما هو محدد هنا  ،حتى إذا تم إثباته  ،أو لم يحدث في برنامج أو نشاط تعليمي لمجلس المدرسة  ،فيجب على منسق البند

التاسع رفض الشكوى الرسمية .مثل هذا الفصل ال يمنع اتخاذ أي إجراء بموجب أي سياسة أخرى لمجلس إدارة المدارس أو مدونة قواعد
سلوك الطالب.
.2

يجوز لمنسق البند التاسع رفض الشكوى الرسمية أو أي ادعاءات واردة فيها  ،إذا قام المشتكي  ،في أي وقت أثناء التحقيق  ،بإخطار

منسق البند التاسع كتابيا أن مقدم الشكوى يرغب في سحب الشكوى الرسمية أو أي ادعاءات واردة فيها ؛ لم يعد المدعى عليه مسجال أو

موظفا من قبل مجلس المدارس ؛ أو ظروف معينة تمنع منسق البند التاسع من جمع األدلة الكافية للتوصل إلى قرار بشأن الشكوى الرسمية
أو االدعاءات الواردة فيها.

إشعار كتابيا بالفصل والسبب (األسباب)
ا
 .3عند الرفض المطلوب أو المسموح به وفقا لهذا القسم  ،يجب أن يرسل منسق البند التاسع على الفور
في وقت واحد إلى كال الطرفين.

قرار و حل غير رسمي

في أي وقت بعد تقديم شكوى رسمية  -ولكن قبل إصدار تحديد المسؤولية  -قد يعرض منسق البند التاسع تسهيل عملية تسوية غير رسمية  ،مثل
الوساطة أو العدالة التصالحية  ،والتي ال تتطلب إجراء تحقيق كامل والفصل  ،شريطة أن يكون منسق البند التاسع:

يزود األطراف بالكشف في وقت مبكر عن اإلخطارات :االدعاءات  ،وشرح للعملية غير الرسمية  ،بما في ذلك عواقب االنخراط في تسوية

.1

غير رسمية  ،واإلشعار بأنه  ،في أي وقت قبل االتفاق على حل نهائي  ،يجوز ألي طرف االنسحاب من عملية التسوية غير الرسمية و
استئناف عملية التظلم الرسمية.
 .2يحصل على الموافقة الخطية الطوعية من الطرفين على عملية التسوية غير الرسمية ؛ و
 .3ال يعرض أو يسهل عملية حل غير رسمية لحل االدعاءات بأن موظفا قد تحرش جنسيا بطالب.

اال نضباط

قد يخضع الموظف أو الطالب للتأديب إذا كان هناك تحديد للمسؤولية عن التحرش الجنسي أو االنتقام بموجب هذه السياسة .سيقوم منسق البند التاسع

بإحالة األمر إلى المسؤول المناسب لبدء اإلجراءات التأديبية .يجب منح الطالب أو الموظف الخاضع إلجراءات تأديبية اإلجراءات القانونية الواجبة وفقا

لقانون الوالية وسياسة مجلس المدارس.

التدريبات

يجب أن يتلقى منسق البند التاسع  ،والمحقق (الباحثون)  ،وصانع القرار  ،وأي شخص يسهل عملية حل غير رسمية  ،تدريبا على تعريف التحرش

الجنسي كما هو مذكور في هذا اإلجراء  ،ونطاق البرنامج التعليمي لمجلس المدارس أو النشاط  ،وكيفية إجراء التحقيق وعملية التظلم بما في ذلك
المقابالت واالستئنافات وعمليات التسوية غير الرسمية  ،حسب االقتضاء  ،وكيفية الخدمة بنزاهة  ،بما في ذلك عن طريق تجنب الحكم المسبق على

الحقائق المعنية  ،وتضارب المصالح  ،والتحيز .يجب أن يتلقى المحققون تدريبا على القضايا ذات الصلة إلعداد تقرير استقصائي يلخص بشكل عادل

لألدلة ذات الصلة .يجب أال تعتمد أي مواد مستخدمة لتدريب منسق الباند التاسع والمحققين وصانعي القرار وأي شخص يسهل عملية التسوية غير
الرسمية على الصور النمطية للجنس  ،ويجب أن تعزز التحقيقات المحايدة والفصل في الشكاوى الرسمية المتعلقة بالتحرش الجنسي.

حفظ السجالت

يجب أن يحتفظ منسق البند التاسع بسجالت لمدة سبع ( )7سنوات ألي إجراءات  ،بما في ذلك أي تدابير داعمة  ،تم اتخاذها استجابة لتقرير أو شكوى
رسمية من التحرش الجنسي .في كل حالة  ،يجب أن يوثق منسق البند التاسع األساس لالستنتاج القائل بأن أي رد لم يكن غير مبال عن عمد  ،ويجب

أن يوثق التدابير المتخذة والمصممة الستعادة والحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرنامج التعليمي لمجلس المدارس أو النشاطات .إذا لم يتم توفير

تدابير داعمة لمقدم الشكوى  ،فيجب على منسق البند التاسع توثيق األسباب التي تجعل مثل هذه االستجابة غير منطقية بشكل واضح في ضوء الظروف
المعروفة .توثيق بعض القواعد أو التدابير ال يحد من "منسق البند التاسع" في المستقبل من تقديم تفسيرات إضافية أو تفصيل التدابير اإلضافية المتخذة.
باإلضافة إلى ذلك  ،يجب الحفاظ على ما يلي:
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 .1كل تحقيق يتعلق بالتحرش الجنسي  ،بما في ذلك أي قرار يتعلق بالمسؤولية وأي تسجيل صوتي أو سمعي بصري أو نص  ،وأي عقوبات
تأديبية تُفرض على المدعى عليه  ،وأي سبل انتصاف تقدم للمدعي تهدف إلى استعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرنامج
التعليمي لمجلس المدارس أو النشاطات .
 .2أي استئناف ونتيجته.
 .3أي حل غير رسمي ونتيجة لذلك .و
 .4جميع المواد المستخدمة لتدريب منسق (منسقي) البند التاسع  ،والمحقق (الباحثين)  ،وصانع القرار  ،وأي شخص يسهل عملية حل غير
رسمية .يجب أن تكون جميع المواد التدريبية متاحة للجمهور على موقع مجلس المدارس.

اإلشتباه فى إساءة معاملة األطفال

قاصر وإذا كان التحرش المزعوم يقع ضمن تعريف اإلساءة بموجب سياسة مجلس إدارة المدارس JGCE
ا
إذا كان ضحية التحرش الجنسي المزعوم طالبا

إساءة معاملة األطفال  ،فسيتم اعتبار جميع موظفي المدرسة مراسلين إلزاميين ويجب اإلبالغ عن االدعاءات إلى حماية الطفل أو تطبيق القانون كما

هو منصوص عليه في قانون الوالية وسياسة مجلس اإلدارة بشأن إساءة معاملة األطفال .يجب تقديم مثل هذا اإلبالغ باإلضافة إلى هذه اإلجراءات

للتعامل مع التحرش الجنسي أو أي شكاوى أخرى.

محظور بين
ا
يجب على أي موظف في مجلس إدارة المدارس لديه سبب لالعتقاد بوقوع جريمة جنسية بموجب قانون لويزيانا أو أنه يشكل سلوكا جنسيا
ير إلى المسؤول المحلي المناسب أو وكالة إنفاذ القانون بالوالية.
معلم وطالب  ،إبالغ هذه المعلومات على الفور إلى منسق البند التاسع الذي سيقدم تقر ا

قد يؤدي عدم تقديم مثل هذا التقرير إلى اتخاذ إجراء تأديبي ضد الموظف  ،بما يصل إلى ويتضمن إنهاء الخدمة المحتمل.

الشرطة والموارد الطبية

يتم تشجيع الطالب الذي يتعرض ألي شكل من أشكال االعتداء الجنسي بشدة على طلب الرعاية الطبية الفورية .يمكن للطالب الخضوع لفحص طبي

لجمع األدلة المادية بشكل صحيح واالحتفاظ بها على أي اعتداء جنسي مع أو بدون تدخل الشرطة.
في حالة الطوارئ الطبية و  /أو لتقديم تقرير إلى سلطات إنفاذ القانون  ،اتصل بالرقم .911

المرجع( USC42 2000e :تعاريف الحقوق المدنية) ( 29 CFR 1604.11إرشادات حول التمييز بسبب التحرش الجنسي الجنسي) ؛

.La. Rev. Stat.Ann §§14:41, 14:42, 14:42.1, 17:81
إجراءات الخروج/إجراءات المغادرة
يخرج جميع الطالب بواسطة شخص مسجل في بطاقة الطوارئ في المنطقة المحددة قبل مغادرة الحرم ألي سبب قبل نهاية كل يوم دراسي.
بالنسبة للحاالت التي يتم فيها إرسال شخص غير مسجل في بطاقة الطوارئ اللتقاط طالب ،يجب أن يقدم ذلك الشخص مذكرة لناظر المدرسة/المكلف من
ولي األمر/الوصي القانوني تطلب إطالق الطالب .يقوم ناظر المدرسة/المكلف بالتحقق من الطلب باالتصال هاتفيا بولي األمر/الوصي القانوني .في حال
تعذر الوصول إلى ولي األمر/الوصي القانوني بالهاتف ،ال يتم إطالق الطالب من المدرسة.
إذا لم يتم تقديم هذا التصريح الكتابي وتعطي هواتف ولي األمر/الوصي القانوني إذن شفهي للطالب بمغادرة الحرم مع هذا الشخص غير المصرح له ،يقوم

ناظر المدرسة/المكلف بالتحقق باالتصال الهاتفي بولي األمر/الوصي القانوني على رقم الهاتف المسجل في بطاقة الطوارئ الخاصة بالطالب .وإذا تعذر
الوصول لولي األمر/الوصي القانوني بالهاتف ،ال يتم إطالق الطالب من المدرسة.
في بعض الحاالت ،يكون من الضروري إرسال تاكسي للطفل .يتصل ولي األمر/الوصي القانوني بشركة التاكسي لتوفير وسيلة مواصالت .يقوم ولي
األمر/الوصي القانوني بإعطاء الم درسة اسم الشركة وإعطاء إذن شفهي بإطالق الطفل .يقوم سائق التاكسي بتوقيع سجل المراجعة وتسجيل رقم التاكسي
الخاص به/بها.
إذا شعر مدير المدرسة/المكلف أن ولي األمر/الواصي القانوني ال يستطيع تحمل أجرة التاكسي ،تُدفع أجرة التاكسي من حساب المدرسة ويتم استردادها من
األموال العامة الخاصة بنظام المدرسة.
يجوز لولي األمر/الواصي القانوني إعطاء إذن شفهي أو كتابي لناظر المدرسة/من ينوب عنه يسمح للطالب بأي وسيلة نقل يجيزها ولي األمر/الواصي
القانوني.
الطالب البالغين ال يحتاجون إلى موافقة الوالدين لتسجيل الخروج .يمكن للطالب الذين تبلغ أعمارهم  18عاما أو أكثر التحقق من خروجهم من المدرسة ،
ومع ذلك  ،إذا اعتقد المدير  /الممرضة أن الطالب مريض جدا وال يستطيع القيادة  ،فيجب عليه حرمان الطالب من حق مغادرة الحرم المدرسى.
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االنتحار (التهديدات أو المحاوالت)
إجراءات االنتحار

 .1يجب اإلبال غ عن أي محاولة انتحار أو تهديد أو إيماءة على الفور إلى مدير المدرسة ومهني الصحة المعين (مستشار أو أخصائي اجتماعي).
يجب أن يظل الطالب على مرأى من شخص بالغ يعتني به .سيتم إكمال الجزء األول من اإلحالة إلى االنتحار (نموذج  )SS 80على الفور من
قبل الشخص الذي لديه معلومات مباشرة ويتم إعطاؤه إلى أخصائي الصحة العقلية بالمدرسة الذي سيكمل التقييم.

مستشار للتدخل المبكر أو
ا
مستشار أو
ا
 .2سيقوم أخصائي الصحة العقلية في المدرسة ( )MHPوالذي قد يشمل أخصائيا اجتماعيا للتربية الخاصة أو
أخصائيا اجتماعيا أو أي مستشار أو أخصائ ي اجتماعي آخر يعمل في المنطقة بإجراء تقييم للمخاطر وإكمال الجزء الثاني من نموذج اإلحالة

االنتحارية .يجب تدريب  /خبرة أولئك الذين يجرون تقييم المخاطر في تقييم االنتحار .إذا لم يكن هناك  MHPفي الحرم الجامعي  ،فيجب االتصال
بشخص من قائمة األصدقاء إلكمال التقيي م .إذا لم تتمكن من االتصال بأي شخص  ،فيمكن االتصال بـ Jefferson Parish Mobile Crisis
على  5123-832 504للحصول على مساعدة محتملة  ..يوصى بإجراء التقييم بعد عشرين ( )30-20دقيقة من إصدار البيان األولي إلتاحة
الوقت للطفل  /المراهق لتنظيم الضيق العاطفي .ال يمكن إجراء تقييم دقيق إذا كان الطالب غير منظم .كجزء من هذا التقييم  ،سيقوم أخصائي
الصحة العقلية بإكمال فحص كولومبيا المناسب  ..باإلضافة إلى ذلك  ،سيجمع أخصائي الصحة العقلية أكبر قدر ممكن من المعلومات من اآلباء

 /األوصياء القانونيين وغيرهم ممن يعرفون حالة الطالب وتهديده.
تعتبر المعلومات التالية أساسية لتجميعها:
.a

التواريخ واألوقات المضبوطة ألي مادة تحريرية أو شفهية تناقش التهديد باالنتحار أو إيذاء النفس.

 .bهل كان لدى الطفل خطة إليذاء النفس أو نية إليذاء النفس أو وسيلة إليذاء النفس.
.c

تحديد جميع المثيرات المعجلة لهذه األ حداث ،بما في ذلك الظروف االجتماعية والخالف بين الطالب وأقرانه أو المدرسين أو أفراد
األسرة أو الضغائن الحالية وتاريخ الصحة النفسية وتاريخ تعاطي المخدرات.

 .dاستكشف استراتيجيات المواجهة وعوامل الحماية األخرى.

 .3يجب على جميع المتخصصين في مجال الصحة العقلية غير ال مرخصين أن يقوموا بتوظيف نتائج التقييم الخاصة بهم مع أخصائي نفسي آخر

مرخص بالكامل بغض النظر عن مستوى المخاطر .إذا قرر أخصائي الصحة العقلية أنه ال يوجد خطر  ،فسيتصل  /ستتواصل مع الوالدين /

الواصي وإبالغهم بالموقف وتقديم أي توصيات  /اقتراحات ضرورية ستوثق الجزء  3من نموذج إحالة االنتحار (نموذج  .)SS 80سيتم إرسال
خطر وشيكا الرتكاب االنتحار  ..إذا قرر
ا
النموذج إلى المنزل لتوقيع ولي األمر .سيشارك  MHPفي تخطيط السالمة مع أي طالب ال يمثل
 MHPفي المدرسة أن الطالب معرض لخطر االنتحار  ،فإن الجزء  3من االنتحار سيتم إكمال نموذج اإلحالة وسيشمل اتصال الوالدين الذي تم
إجراؤه وإلى المكان الذي تمت إحالة الطالب إليه لمزيد من المراجعة  /التقييم .كما هو الحال في أي حالة طارئة تتعلق بسالمة الطالب ورفاهيته ،
سيتصل أخصائي الصحة العقلية والمسؤول الرئيسي بالوالدين  /الواصي القانوني ويطلب منهم إبالغ المدرسة حتى يتمكنوا من نقل المعلومات
المتعلقة بمدى خطورة حالة الطالب .إذا كان الطالب تحت رعاية أخصائي الصحة العقلية  ،فسيتواصل الوالدين  /الواصي القانوني مع أخصائي
الصحة العقلية والترتيب إلجراء تقييم طارئ .إذا لم يكن الطالب تحت رعاية أخصائي الصحة العقلية  ،فسيتم إحالة األسرة إلى مقدم خدمات الصحة
العقلية المجتمعية  ،أو غرفة الطوارئ بالمستشفى أو فريق األزمات المتنقلة وطلب تقييم الطوارئ .سيطلب  MHPأن يوقع الوالدين أو الواصي
على إصدار من نموذج المعلومات بحيث يمكن مشاركة المعلومات ذات الصلة باأل زمة الحالية مع المستشفى أو مقدم خدمات الصحة العقلية
المجتمعية أو فريق األزمات حيث يخطط الوالد ألخذ الطالب لمزيد من التقييم و  /أو العالج.

 .4إذا أسفر تقييم الصحة النفسية عن إدخال المريض إلى المستشفى للمعالجة ،يقوم ولي األمر بإبالغ ولي األمر أو المكلف في غضون  24ساعة.
عند الخروج من المستشفى ،يقوم ولي األمر بتقديم وثائق للمدرسة حول صحة الطفل النفسية .إذا تلقى الطفل تقييم للصحة النفسية ولم يتم يدخل
إلى المستشفى ،يقوم ولي األمر بتقديم وثائق التقييم وتقديم أي توصيات ضرورية لتجنب األزمات في المستقبل.

التأخر (الوصول المتأخر إلى المدرسة والتأخر عن الفصل)

إجراءات التأخر (الوصول المتأخر)

 .1يجب اتباع اإلجراءات التالية لتأخر الطالب في المدارس االبتدائية قبل إيقاف الطالب بسبب التأخير المفرط بدون عذر  ،يجب اتخاذ الحد األدنى
من اإلجراءات التالية من قبل المدير  /من ينوب عنه:
 .aالتأخر األول والثاني في كل فترة دراسية  -تحذير شفهي للطالب مع توقيع الطالب على بطاقة الوصول المتأخر.

 .bالتأخير الثالث في كل فترة دراسية  -يتم تحديد موعد لعقد مؤتمر بدون إيقاف مع ولي األمر  /الواصي القانوني ويجب أن
تتم اإلحالة إلى مستشار.

 .cالتأخير الرابع والخامس في كل فترة دراسية – إيقاف فى المدرسة لمدة ساعة أو إجراءات تأديبية أخرى.
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 .dقد يؤدي التأخير المستمر بدون عذر إلى اإليقاف في المدرسة  ،أو اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى  ،أو اإلحالة إلى نظام محكمة
األحداث.

 .2يتم اتباع هذه اإلج ارءات لتأخر الطالب في المدارس المتوسطة/الثانوية .اإلجراءات المتخذة بالنسبة لتأخر الطالب المفرط بدون عذر على النحو
التالي:

 .aالتأخر األول والثاني في كل فترة دراسية  -تحذير شفهي للطالب مع توقيع الطالب على بطاقة الوصول المتأخر.

 .bالتأخير الثالث في كل فترة دراسية  -يتم تحديد موعد لعقد مؤتمر بدون إيقاف مع ولي األمر  /الواصي القانوني ويجب أن
تتم اإلحالة إلى مستشار.

 .cالتأخير الرابع والخامس في كل فترة دراسية – إيقاف فى المدرسة لمدة ساعة أو إجراءات تأديبية أخرى.
 .dالتأخر السادس أو أكثر في كل فترة دراسية – اإليقاف فى المدرسة.

إجراءات التحويل

الطالب المقيمين على الجانب الشرقي من نهر المسيسيبي المسجلين في المدارس التي تديرها المنطقة سوف يكونوا محددين لحضور المدارس التي تقع على

الجانب ا لشرقي من النهر .الطالب المقيمين على الجانب الغربي من نهر المسيسيبي سوف يكونوا محددين لحضور المدارس التي تقع على الجانب الغربي
من النهر.
يجب أن يقيم الطالب مع أولياء األمور الطبيعيين أو األوصياء القانونيين داخل حدود جيفرسون باريش ليكونوا مؤهلين لاللتحاق و/أو التحويل بين نظام مدارس

جيفرسون باريش  .يجب قبول وثائق المحكمة المتعلقة بالوصاية القانونية أو األوصياء المعينين من قبل المحكمة بواسطة مكتب االمتثال من خالل ناظر

المدرسة أو المكلف خالل التسجيل .وثائق الوصاية المؤقتة ال يتم قبولها .يجب على مسجل المدرسة االتصال بإرشادات االمتثال عند تقديم أي نماذج من
وثائق الحضانة.
مالحظة :يحترم مكتب االمتثال قرار أو حكم المحكمة ،ومع ذلك ،ال تعتبر وثائق المحكمة المقدمة في التسجيل العامل المسيطر في تحديد حالة إقامة الطالب.
بخالف نقل الحضانة  /الوصاية من أحد الوالدين إلى آخر  ،الحضانة  /الوصاية  ،مخاوف لألشخاص الذين منحهم أطفال ألسباب قاهرة .ونتيجة لذلك ،

سيتصل المسجل بالمساعد اإلداري لمكتب االمتثال المعين من المدرسة ( )COAAعبر الهاتف للتحقق من المعلومات ثم إعادة توجيه المعلومات المقدمة عبر

البريد اإللكتروني إلى  COAAالمعنية .سيتم االتصال بالمدرسة والوالدين  /الواصي القانوني للطالب بخصوص القرارُ .ينظر إلى التماس تقديم طلب لتغيير
الحجز في محكمة األحداث لسبب غير قاهر على أنه محاولة للتحايل على سياسة وإجراءات مدارس جيفرسون باريش  ،ويمكن الوصول إلى نماذج طلب
النقل عبر اإلنترنت على  .jpschools.org/Page/264يمكن للوالدين االتصال بمكتب االمتثال على  504-365-5312للحصول على أي مساعدة أو
معلومات إضافية .يجب أن تحمل المستندات المقدمة كدليل على اإلقامة االسم والعنوان القانوني الحالي لولي األمر  /الواصي القانوني للطالب .يجب استيفاء
جميع متطلبات القبول األخرى( .انظر متطلبات القبول).

أكاديمية الدراسات العليا ()ASA

 .1يمكن االطالع على سياسات وإجراءات التحويل المطبقة على أكاديميات الدراسات العليا من خالل الرابط التالى:
التاليwww. jpschools.org/asa/:

 .2نماذج طلب أكاديمية الدراسات المتقدمة متاحة فقط في النوافذ الوقتية المحددة على اإلنترنت على:
specialtyselection@jpschools.org

روبل أكاديمى فرانسيس Ruppel Academie Francais
روبل أكاديمى فرانسيس هي مدرسة لغة فرنسية للقبول االنتقائي وتقدم منهجا متقدما للطالب المتحمسين .يتمتع الطالب الملتحقون فى روبل أكاديمى فرانسيس

بنفس المنهج الدراسي مثل الطالب الذين يحضرون أكاديميات الدراسة المتقدمة ( )ASAبالمنطقة  ،مع ميزة إضافية تتمثل في الفصول اليومية باللغة الفرنسية.

روبل أكاديمى فرانسيس ليست مدرسة غمر فرنسية  ،مما يعني أن المحتوى األساسي ال يزال ُيدرس باللغة اإلنجليزية .يتلقى الطالب البرمجة الفرنسية يوميا
والهدف هو أن يتقن الطالب االختبار في المدرسة الثانوية الفرنسية األولى والثانية بنهاية الصف الثامن.

الظروف االستثنائية (التعليم العام والخاص)

 .1أي شخص يحضر إلى مدرسة خارج منطقة حضوره مع تحويل معتمد داخل المنطقة يتنازل عن خدمات النقل المدرسي .وبالتالي ،يتحمل الطالب
أو ولي (أولياء) أمره/أمرها/الواصي القانوني عليه/عليها مسؤولية االنتقال إلى ومن المدرسة المحول إليها.
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 .2في وجود ظرف استثنائي ملموس ،يجوز لولي األمر/الوصي التقدم بطلب تحويل لظرف استثنائي بالنيابة عن طفله/أطفاله للنظر فيه للموافقة على
التحويل .أي شخص يحضر إلى مدرسة خارج منطقة حضوره مع قبول تحويل لظرف استثنائي يتنازل عن خدمات النقل المدرسي .وبالتالي،
يتحمل الطالب أو ولي األمر/الواصي القانوني عليه/عليها مسؤولية االنتقال إلى ومن المدرسة المحول إليها.
 .3يجوز قبول طلب نقل لظرف غير عادى فى أى وقت خالل السنة الدراسية بناء على طلب خطي من الوالدين/الواصى القانونى حيث يشرح سبب

النقل كتابيا و يقدم الطلب إلى مكتب اإللتزام فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة قبل ميعاد النقل الفعلى المحدد و يتم قبول الطلب من قبل
مكتب اإللتزام بعد ذلك.

 .4يجب أن يتم دعم كل طلب التحويل لظرف إستثنائى بوثائق داعمة مقدمة من شخص غير ذي صلة مثل الطلب المعالج أو األخصائي االجتماعي
أو شخص آخر ليس له عالقة بالشخص الذي يقدم الطلب والطالب الذي يتم الطلب بالنيابة عنه.
 .5يجوز

الموافقة

على

النقل

لظرف

استثنائي

للسماح

ألخ

على

الحضور

في

نفس

مع

المدرسة

تتلقي خدمات اإلعاقة الشديدة عندما تكون هذه الخدمات غير متوفرة في منطقة حضور الطالب المعاق بشدة فى منطقة الحضور.

األخوة

الذين

 .6الطالب المقيمين على الجانب الشرقي من نهر المسيسيبي المسجلين في المدارس التي تديرها المنطقة سوف يكونوا
محددين لحضور المدارس التي تقع على الجانب الشرقي من النهر .الطالب المقيمين على الجانب الغربي من نهر المسيسيبي سوف يكونوا
محددين لحضور المدارس التي تقع على الجانب الغربي من النهر.

 .7النقل لظرف استثنائي يكون صالحا فقط للسنة الدراسية التي تتم الموافقة عليها .الطالب التى تسعى للحصول على
نقل لظرف استثنائي في أي سنة دراسية الحقة يجب عليهم إعادة التقديم.

 .8ال يتم قبول أي تحويل لظرف استثنائي حيث يكون السبب مؤيدا لتحويل مستندا بشكل حصريا على اعتبارات رعاية األطفال قبل و/أو بعد المدرسة.

 .9يمكن طلب التحويل لظرف ا ستثنائي للبرامج األكاديمية المعتمدة في المدرسة العليا غير المتوفرة في مدارس منطقة الحضور.

نموذج إذن وتحويل داخل المنطقة

 .1أي أي شخص يدرس في مدرسة خارج منطقة الحضور الخاصة به مع التحويل بين المناطق المعتمد يتنازل عن خدمات النقل المدرسي .لذلك ،
يجب أن يكون النقل من وإلى المدرسة المستقبلة مسؤولية الطالب المنقول أو الوالدين  /الواصي القانوني عليه.

 .2يجوز يمكن للطالب الذين يعيشون في باريش أخرى والذين التحقوا بمدرسة جيفرسون باريش في آخر سنة دراسية والذين يرغبون في االستمرار في
حضور تلك المدرسة إكمال طلب التحويل بين المناطق واستمارة اإلذن للعام الدراسي الحالي .تخضع عمليات النقل بين المناطق للشروط التالية:
 .aيجب أوال أن تتم الموافقة على طلب النقل داخل المنطقة من قبل مدير إدارة مدارس الباريش حيث الطالب يقيم قبل أن تتم الموافقة
عليها من قبل مكتب االمتثال فى .JPS
 .bإنها

تكون

مسؤلية

الوالدين

لتقديم

طلب

النقل

إلى

مكتب

مدير

إدارة

المادرس

فى

الباريش

حيث

يقيم الطالب ،مع شرح كتابي أو مبرر للطلب وأية وثائق داعمة.
 .3ما ان يستلم الوالدين التأكيد من نموذج التحويل وإذن الموافقة عليها ،يجب أن يتم تسليم كلتا الوثيقتين باليد إلى مكتب االمتثال فى:
complianceapp@jpschools.org
 .4يجوز للطالب الذين لديهم تحويل معتمد داخل المنطقة للعام الدراسي الحالى البقاء في مدارسهم الحالية حتى السنة الدراسية النهائية أو حتى الصف
األخير في المدرسة الملتحقين بها ،طالما ان طلب التحويل يكون موافق عليه من قبل مدير الباريش التى يقيم بها الطالب.

 .5يتم استيفاء أي متطلبات قانون معمول بها داخل الوالية لتحويل الطالب داخل المنطقة بين مدارس جيفرسون باريش ومنطقة المدرسة المرسل إليها.
 .6لن يتم الموافقة على طلبات نقل جديدة داخل المنطقة.

 .7سيقوم الطالب الذين ينتقلون إلى باريش أخرى يجب ان يحضروا في المدارس داخل الباريش التي ينتقلوا إليها.

مدارس ماجنيت/برامج ماجنيت

يمكن االطالع على إرشادات برامج ماجنيت  Magnetواألسئلة الشائعة ( )FAQsعلى  . jpschools.org/Page/267تطبيقات ماجنيت متاحة فقط

في المواعيد المحددة من الوقت وعبر اإلنترنت من خالل specialselection.jpschools.org

دمج الفنون

 .1برامج دمج الفنون تطبق الفنون فى فصول مركزة للطالب لتعميق و توسيع فهم الطالب.

 .2تقدم الرقص والدراما والموسيقى والفن التكميلى للطالب الذين يرغبون في هذه المجاالت من الد ارسة.
 .3توفر إطا ار لتحسين التحصيل األكاديمى والنتائج السلوكية.
 .4يتوفر دمج الفن في المدارس التالية:

 .aمدرسة لينكولن االبتدائية للفنون.

 .bمدرسة كالنسي ماجوري االبتدائية للفنون.

47

دمج ثنائية اللغة ( - )DLIالفرنسية واألسبانية
 .1تطور كفاءة الطالب في اللغة الثانية.

 .2يتم تدريس  ٪90إلى  %50من تعليمات المضمون األساسي في اللغة الثانية المستهدفة إعتمادا على إختيار المنهج من المدرسة.

 .3تتضمن فنون اللغة والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم والصحة والتربية البدنية وبرامج الفنون الثقافية.
 .4يتوافر الدمج باللغة الفرنسية واإلسبانية  DLIي المدارس التالية:
 .aبودرو االبتدائية * اللغة اإلسبانية

 .bبيتمان االبتدائية * الفرنسية * (تنتهى صف واحد فى كل عام دراسى)

.c

إليس االبتدائية * اللغة الفرنسية واإلسبانية * (اللغة الفرنسية تنتهى صف واحد فى كل عام دراسى)

برامج منظمة البكالوريا الدولية ()IBO

 .1تطور ب ارمج منظمة البكالوريا الدولية ( )IBOالطالب كليا وتساعد الطالب على النمو فكريا واجتماعيا وجماليا وثقافيا من خالل التحقيق والعمل
على اساس التحديات العالمية .يأخذ طالب البكالوريا الدولية مجموعة قياسية من الدورات والتقييمات المقابلة في برنامج صارم مدته سنتان خالل
سنواتهم اإلعدادية والعليا  ،و قد تكسب ائتمانا جامعيا  ،اعتمادا على درجات التقييم.

 .2تتضمن العلوم واإلنسانيات واللغات والرياضيات والتكنولوجيا والفنون.
 .3تعزز الوعي البيئي والمسؤولية الثقافية.
 .4تغرس الشعور بالمسؤولية نحو اآلخرين ونحو البيئة.
 .5يرجى مراجعة مستشار المدرسة أو المدرسة المسؤولة لتحديد دورات البكالوريا الدولية التي يتم تقديمها في المدرسة.

 .6تقدم برامج البكالوريا الدولية  IBOالطالب وعلي وفهم ثقافتهم الخاصة والثقافات األخرى ،والقيم وطرق الحياة.
 .7تتوافر برامج منظمة البكالوريا الدولية  IBOفي المدارس التالية:
 .aإيهريت العليا Ehret High

 .bريفرديل العليا Riverdale High

برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM

يتعلم الطالب من خالل المشاريع القائمة على االستفسار بناء على مشاكل العالم الحقيقي مع التركيز على األنشطة عبر المناهج الدراسية .تشارك المدارس
مع شركاء من مجتمع ( STEMاألعمال والصناعات والكليات والجامعات المحلية ومنظمات المجتمع) .يتصرف الطالب كعلماء :تسجيل المالحظات وإجراء

التجارب وإجراء البحوث الخاصة بهم .يتم توجيه الدروس من خالل عملية التصميم الهندسي وتشمل محتوى دقيق للرياضيات والعلوم .تتيح الدروس الحصول
على إجابات صحيحة متعددة وفشل إعادة صياغة كجزء ضروري من التعلم.

المدارس التي تقدم مدارس البرمجة المتخصصة  STEM Magnetتشمل:
 .aليونيل كولينز االبتدائية Judge Lionel Collins Elementary

 .bواشنطن االبتدائية Washington Elementary
للحصول على معلومات إضافية حول برامج  ، Magnetيرجى زيارة

jpschools.org/Page/267 to review the Magnet Programs FAQs and Guidelines.

االرتباط

 .1يتحمل الطالب المحول أو ولي األمر/الوا صي القانوني مسؤولية وسيلة االنتقال إلى ومن المدرسة بالنسبة لتحويل االرتباط المعتمد ("االرتباط").

 .2أوالد مديرين المدارس ،مديرين المدارس المساعدون واستشاريو التوجيه والمدرسون والمدربون وغيرهم من العاملون المعتمدون في المدارس والموظفون
المصنفون الذين يتم تعيينهم بشكل منتظم أو توظيفهم بدوام كامل في أي مدرسة في الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر يجوز لهم

حضور المدرسة العادية التي تم تعيين أو توظيف ولي األمر/الواصي القانوني عليهم.

خدمات الترجمة/التفسير
خدمات الترجمة

مع تعدد سكانها المتعدد الثقافات الذي يتحدث عشرات اللغات ،يتخذ نظام مدارس جيفرسون باريش العامة خطوات لضمان أال يكون النقص في مهارات

اللغة اإلنجليزية عائقا أمام االنضمام والمشاركة في جميع برامج اإلعداد التربوي والمهني والفني .يوفر قسم خدمات الترجمة خدمات الترجمة التحريرية
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والترجمة الفورية باللغة العربية واإلسبانية والفيتنامية للمساعدة في دعم اللغات األجنبية الشائعة التي يتحدث بها الطالب الذين يحضرون في مدارس
جيفرسون باريش العامة وعائالتهم .تقدم خدمات الترجمة اللغات االجنبية األخرى "على أساس الحاجة".

لمساعدتك في احتياجاتك اللغوية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر خدمات الترجمة (الترجمة التحريرية وترجمة االجتماعات واألحداث المدرسية)
والتربية الخاصة (التفسير للطالب ذوي االحتياجات العامة (أي اجتماعات برنامج التعليم الفردي  .)IEPيرجى االتصال فى رقم .)504( 349-7971

التواصل مع أولياء األمور فى ESL
والهدف من مراكز الوالدين  ESLهو توفير الوالدين باألدوات الالزمة لمساعدة أطفالهم على أن يكونوا ناجحين .االتصاالت مع الوالدين عن
طريق موظفين ثنائي اللغة تزود العائالت بمعلومات حول مجموعة متنوعة من موارد المجتمع المتاحة لهم بلغتهم األصلية.
يمكن االطالع على معلومات التواصل مع أولياء األمور في https://www.jpschools.org/Page/4900
التغيب عن المدرسة (عدم إبالغ المدرسة – التغييب عن الفصل  -ترك الحرم المدرسي دون إذن)
الطفل في سن الحضور اإللزامي الذي يتغيب عن المدرسة أثناء ساعات الدراسة العادية عندما ال يكون هناك سببا وجيها للغياب  .La.R.S. 17:0ويشمل

مصطلح "غائب " الطالب في سن الحضور اإللزامي الذين لم يلتحقوا بالمدارس ،أو يتغيبون عن المدرسة دون سبب وجيه ،أو يتركون الحرم المدرسي دون

الحصول على إذن ،أو ال يبلغون عن سبب الغياب ,أو يتركون الفصل أثناء ساعات الدراسة العادية دون إذن أو سبب وجيه.

الطالب قد يتم إحالتهم إلى جيفرسون باريش التغيب عن المدرسة تقييم & مركز الخدمة ) (TASCأو العائالت المحتاجة الخدمات ) (FINSعندما:
 .1للطالب له تاريخ سابق في التغيب عن المدرسة وفقا للسجالت في الملف.

 .2يؤثر الغياب سلبا على السمتوى األكاديمى و  /أو الطفل قد رسب في العام السابق.

.

 .3يرجع الغياب إلى إهمال الوالدين و  /أو إعادة الطفل إلى المدرسة على الفور بعد اإليقاف.

 .4يتم التحقق من الغيابات المفرطة أنها دون عذر.

 .5الطالب لديه تاريخ سابق في التغيب عن المدرسة وفقا للسجالت الموجودة في الملف.
 .6يؤثر الغياب سلبا على السمتوى األكاديمى.

 .7يصل الطالب إلى  12تغييب عن المدرسة.
 .1عندما ال يوجد أي سبب وجيه لعدم التحاق الطفل بالمدرسة أو التغييب عن المدرسة أو الفصل بدون عذر ،سيتم إرسال إخطار إلى والي األمر /
الوصي القانوني أو أي شخص آخر له سيطرة على الطفل في سن الحضور اإللزامي أو مسؤول عنه ,إما شخصيا أو عن طريق البريد المسجل ،يطلب
التحاق الطفل بالمدرسة أو حضوره المدرسة خالل ثالثة ( )3أيام من تاريخ اإلخطار.)La.R.S. 17:230( .
.2

عندما يتغيب طالب عن المدرسة ,يجوز للمشرف على رعاية الطفل وحضوره إلى المدرسة ،أو مدير المدرسة  /من ينوب عنه أن يعقد جلسة مشورة أو
مؤتمر في المدرسة مع ولي األمر  /الوصي القانوني للطفل فيما يتعلق بالحضور إلى المدرسة واالنضباط.
.a

سيقوم مدير المدرسة  /من ينوب عنه بإخطار ولي األمر  /الوصي القانوني للطفل كتابة أو عن طريق الهاتف أو إجتماع.
.I

عدم حضور ولي األمر  /الوصي القانوني للطفل بشكل متعمد لالجتماع مع مدرس الطفل ،أو مدير المدرسة ،أو موظف المدرسة اآلخر

المناسب لمناقشة تغيب الطفل عن المدرسة المتكرر قد يكون سببا ألسرة محتاجة إلى خدمات)La. Ch.C.Art. 730( .

 .bعندما يتبين أن الطالب كان غائبا عن المدرسة ,يجوز تقوييم الطالب وفقا لسياسية االنضباط الخاصة بنظام المدرسة .وسيتم استخدام االنضباط
التدريجي.
.I

سيتم تقوييم الطالب عن طريق االحتجاز أو تدابير أخرى قبل أن يتم إيقافه.

.II

عندما يتغيب الطالب ألكثر من مرة ،يجوز لمدير المدرسة  /من ينوب عنه إتباع اإلجراء المذكور أعاله أو تعليق الطالب وفقا لسياسة
االنضباط الخاصة بنظام المدرسة.

.III

إذا عاد الطالب إلى المدرسة بواسطة أحد ضباط إنفاذ القانون ،وكانت هذه هي أول مخالفة تغيب عن المدرسة يقوم به الطالب ،سيتبع
مدير المرسة  /من ينوب عنه اإلجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة.

 .3سيقوم مدير المدرسة المدرب  /من ينوب عنه بإحالة األسر المحتاجة إلى خدمات إلى محكمة األحداث عندما يكون لدى المدرسة إثبات بأن الطالب
تغيب عن المدرسة أو انتهك عمدا وم ار ار قواعد المدرسة الشرعية)La.Ch.C.Art.730( .

 .4يجب أن يوافق المدير التنفيذي ألداء المديرين المعين  /من ينوب عنه على أى تعديل فى أو عدم إتباع هذه السياسة.
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سياسة العنف

تهديدات العنف أو اإلرهاب
 .1التعريف

" .aالتهديد بالعنف" يعني التواصل  ،سواء شفهيا أو مرئيا أو مكتوبا  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البريد اإللكتروني أو الرسائل أو
المذكرات أو منشورات التواصل االجتماعي أو الرسائل النصية أو المدونات أو المنشورات على أي موقع ويب للتواصل االجتماعي  ،ألي نية
للقتل أو التشويه أو التسبب في ضرر جسدي كبير للطالب أو المعلم أو مدير المدرسة أو موظف المدرسة في ممتلكات المدرسة أو في أي
وظيفة مدرسية.
" .bالتهديد اإلرهاب" يعني االتصال  ،سواء شفهيا أو مرئيا أو مكتوبا  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،البريد اإللكتروني أو الرسائل
أو المذكرات أو منشورات التواصل االجتماعي أو الرسائل النصية أو المدونات أو المنشورات على أي موقع ويب للتواصل االجتماعي  ،ألي
جريمة عنف هذا من شأنه أن يتسبب بشكل معقول في أن يكون أي طالب أو معلم أو مدير أو موظف مدرسة في خوف دائم على سالمته

أو يتسبب في إخالء مبنى أو يتسبب في تعطيل خطير آخر لتشغيل المدرسة.
 .2يجب التعامل بجدية مع كل تهديدات العنف  /اإلرهاب .يجب على أي شخص يسمع أو يالحظ تهديدا بالعنف أو اإلرهاب اإلبالغ عن السلوك
إلى مدير المدرسة أو إلى مدير المدرسة المعين ("مدير المدرسة المعين") على الفور وإكمال الجزء  1من نموذج إحالة التهديد بالعنف (نموذج
.)TOV
 .3يجب على المدير أو من ينوب عن مدير المدرسة إجراء تحقيق أولي قد يشمل  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،مقابالت مع الطالب الذي شارك
في سلوك تهديدي  ،والشخص الذي أبلغ عن السلوك وشهود عيان آخرين  ،وكذلك هدف التهديد  ،عند االقتضاء  ،والنظر في تاريخ الطالب أو

أي معلومات أخرى تعتبر ذات صلة في ظل هذه الظروف.

 .aيجب على المدير أو من ينوب عن مدير المدرسة االنتظار لمدة  20إلى  30دقيقة لمقابلة أي طالب  ،بما في ذلك الطالب الذي شارك في
سلوك تهديد  ،والذي قد يواجه صعوبة في تنظيم عواطفه.
 .bيجب أن يظل الطالب الذي يشارك في سلوك تهديد تحت إشراف شخص بالغ يرعى في جميع األوقات .ال تترك الطالب وحده.
 .4عند االنتهاء من التحقيق األولي  ،يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنه إكمال نموذج المالحظات الرئيسية واتخاذ قرار  ،بالتشاور مع
أخصائي الصحة العقلية بالمدرسة ( ، )MHPبشأن ما إذا كان الطالب قد وجه تهديدا موثوقا إلى ارتكاب عمل عنف أو إرهاب  ،كما هو محدد
هنا.
 .5إذا قرر المدير أو من ينوب عن مدير المدرسة  ،بالتشاور مع  MHPالقائم على المدرسة  ،وجود تهديد حقيقي بالعنف ،يقوم المدير بتعيين مدرسة
مقرها ( )MHPإلجراء تقييم فوري .إذا لم تكن  MHPالقائمة على المدرسة متاحة  ،فسيتصل المدير أو من يعينهم بأحد  MHPالمدرج في قائمة

األصدقاء لـ  MHPالقائمة على المدرسة .إذا كان المدير أو من يعينهم غير قادر على تأمين  MHPإلجراء التقييم في الوقت المناسب  ،يجب
على المدير  /المعين االتصال على الفور بمدير األسرة والخدمات االجتماعية أو المدير التنفيذي للصحة والخدمات ذات الصلة.
فور عن
 .6إذا خلص  ، MHPوفقط إذا  ،إلى أن التهديد ذو مصداقية ووشيك  ،يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عن مدير المدرسة اإلبالغ ا
التهديد إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة وإلى مدير سالمة الطالب .ستكون  MHPمسؤولة عن إكمال الجزءين  2و  3من نموذج  .TOVمدير

سالمة الطالب سيكون مسؤوال عن تقديم إشعار في الوقت المناسب لموظفي المقاطعة المعينين  ،والتنسيق مع إنفاذ القانون والمستشار القانوني
فيما يتعلق بأي إجراءات قانونية ذات صلة .ستجري وكالة إنفاذ القانون تحقيقا وقد تسعى إلى فرض فحص رسمي للصحة العقلية وفقا ألحكام
 La Rev. Stat. §§17: 409.1إلى ( 409.5تهديدات العنف  /اإلرهاب)  ،قبل قبول الطالب في المدرسة.

 .aسيتم منح أي طالب مستثنى من المدرسة بموجب هذا البند الحماية من اإلجراءات القانونية الواجبة للوالية واالتحادية  ،وسيظل الطالب ذوى
اإلعاقة يتمتعون بالحماية الممنوحة بموجب  IDEAو § .504

 .7سيتم استدعاء ولي األمر  /ولي األمر للطالب للقاء  MHPومدير المدرسة أو من ينوب عنه في أسرع وقت ممكن .حتى إذا لم تتم إحالة األمر
إلى تطبيق القانون  ،فيجوز للطالب  ،مع ذلك  ،إحالته إلجراء تقييم إضافي للصحة العقلية وعالجه من ِقبل جهة خارجية مختصة بالصحة العقلية.
قد تقدم  MHPاإلحاالت  ،إذا لزم األمر .يجب على الوالد  /ولي األمر مراجعة وتوقيع نموذج .TOV
 .8سيتم تزويد الوالدين  /ولي األمر بنسخة من نموذج  TOVلمراجع الصحة العقلية الخارجي لمراجعتها واستكمالها .سيعود الوالد  /الوصي على
نموذج  TOVالمكتمل مع تقييم مقدمي خدمات الصحة العقلية الخارجية والتوصيات عند عودة الطالب إلى المدرسة.
 .9في حين أنه قد يوصى بشدة أن يحصل الطالب على مزيد من المراجعة  /التقييم من جهة خارجية للصحة العقلية  ،فقد ال يضطر الطالب إلى
تقديم مراجعة  /تقييم من جهة خارجية كشرط للعودة إلى المدرسة.
ِ
 .10إذا تمت إحالة الطالب إلى تطبيق القانون  ،أو أوصى بمزيد من التقييم من قبل جهة خارجية مختصة بالصحة العقلية  ،فيجب على الطالب
ووالدته  /ولي أمره مقابلة مدير المدرسة ومدرسة الصحة العقلية وموظفي المدرسة اآلخرين  ،حسب االقتضاء  ،في ظل هذه الظروف  ،وضع
"خطة العودة إلى المدرسة" قبل العودة إلى الفصل.
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برنامج مكافحة العنف و البلطجة

لمدير المدرسة الحق في االتصال بسلطات تنفيذ القانون المختصة إذا شارك الطالب في شجار جماعى أو شجار نتج عنه إصابات خطيرة.
يتعرض جميع الطالب المشاركين في الشجار في المدرسة لإليقاف أو الطرد.

باإلضافة إلى النتائج التأديبية  ،يتم إيقاف الطالب في الصفوف من  4إلى  12مستوى المدرسة بسبب القتال على النحو الذي يحدده المسؤلين فى المدرسة,
سيُطلب منهم حضور تدريب على حل النزاعات مع الوالد  /الواصي القانوني قبل إعادة القبول الى المدرسة .ال يسمح للطالب بالمشاركة في أي رياضة أو
أنشطة خارج المنهج خالل فترة اإليقاف.
يطالب ولي األمر /الواصي القانوني بحضور مناقشة حل الصراع ومدتها أربع ( )4ساعات يوم السبت مع الطالب وذلك في كل جريمة كجزء من برنامج
مكافحة العنف .ويسدد الطالب أو ولي األمر /الوصي القانوني 75.00دوالر أمريكي رسوم برنامج مكافحة العنف وقت القيد بالبرنامج علما بأنه لن يتم قبول

سوى الدفع النقدي أو الحوالة المصرفية .وعلى الطالب أن يحضر برنامج مكافحة العنف مرتديا زيه المدرسي بالكامل.
يجب على الطالب الذين ثبتت إدانتهم بالبلطجة (المخالفة الثانية والثالثة) حضور برنامج منع العنف والبلطجة.
يؤدي عدم إكمال جميع عناصر برنامج مكافحة العنف إلى اإلحالة لمحكمة األحداث.

سلميا
نصائح من أجل حل المشاكل
ً

 .1قبول مسؤولية أعمالك واالعتذار
 .2اختر التحدث بهدوء ومعقول مع الشخص ؛ استمع إلى ما يقوله الشخص اآلخراتخاذ نفس عميق.

 .3التخطيط للمستقبل ،يتوقع أن تجربة عدم الراحة.
 .4خذ نفسا عميقا العد إلى عشرة
 .5االبتعاد عن الشخص وعدم الوقوف بالقرب منه

 .6تخيل نفسك مكان الشخص اآلخر .حاول أن ترى وجهة نظرهم
 .7ختر االبتعاد عن الموقف
 .8امنح نفسك الوقت التخاذ قرار بدال من الرد في خضم اللحظة
 .9تجاهل المزيد من المحاوالت لالستفزاز
 .10تجنب الجمهوة .ال تدع األصدقاء يدفعونك إلى القتال
 .11تقع على عاتق الطالب مسؤولية تنبيه الموظف بأي محاولة عدائية موجهة تجاهه

 .12تحدث إلى شخص بالغ موثوق به موجود في مدرستك للمساعدة في حل النزاع .إذا كانت مدرستك تستخدم الممارسات التصالحية  ،فاطلب
دائرة اإلصالح.
توفر الدوائر التصالحية مساحة آمنة وبنية لمن هم أكثر من تأثروا بالنزاع إلجراء محادثة وجها لوجه مع بعضهم البعض وإلبداء رأيهم في كيفية إصالح الضرر
الذي حدث .تعتبر عملية الحلقة الرسمية هذه مفيدة إليجاد حلول أكثر إنتاجية لألفعال الخاطئة في مدارس رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر.

أسئلة تصالحية

عند حدوث سلوك صعب  ،اسأل:
 .1ماذا حدث؟

 .4من الذي تأثر بما قمت به؟ فى ماذا طريق؟

 .2بماذا كنت تفكر في ذلك الوقت؟

 .5ما الذي تعتقد أنك بحاجة إلى القيام به لتصحيح األمور؟

 .3ما الذي فكرت فيه منذ ذلك الحين؟
عندما يتأذى شخص ما اسأل:
 .1ما رأيك عندما أدركت ما حدث؟

 .3ما هو أصعب شيء بالنسبة لك؟

 .2ما هو تأثير هذا الحادث عليك وعلى اآلخرين؟

 .4ما الذي تعتقد أنه يجب أن يحدث لتصحيح األمور؟

الزوار

يجب على جميع الزوار إبالغ المكتب الرئيسي والتوقيع قبل مرور الزائر .وال يحق للطالب في أي وقت أن يكون معهم ضيوف في الفصل .ويلتزم نظام

مدارس جيفرسون باريش العامة بتطبيق القانون رقم  581الذي يمنع التدخين – كما هو موجود في القانون الحالي أيضا – في حدود  200قدم من المداخل
والمخارج أو المناطق الخارجية ألي مدرسة ابتدائية أو ثانوية عامة.
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األسلحة

انظر سياسات اإليقاف/الطرد بسبب األسلحة

االنسحاب من المدرسة

إذا كان يجب على الطالب أن ينسحب ألي سبب ،فعلى ولي األمر/الوصي القانوني أن يحصل على نموذج انسحاب من المدرسة على أن يوقع عليه جميع

معلمي الطالب واالستشاري (إن أمكن) والمدير/المعين .وحتى يتاح الوقت الكاف أمام المكتب إلعداد الطالب لالنسحاب من المدرسة ،يتم توجيه إخطار قبل
اثنين وسبعين ( ) 72ساعة للمدرسة .ويتم إعادة جميع الكتب المدرسية وممتلكات المدرسة وإلغاء جميع الحسابات قبل إخراج أية سجالت ومنح إبراء نهائي.
ويتم إعادة اإلدخال إذا عاد الطالب إلى المدرسة مرة أخرى.

تصاريح العمل

تنص سياسة نظام مدارس جيفرسون باريش العامة على مطالبة القصر في جيفرسون باريش بين الرابعة عشر ( )14والسابعة عشر ( )17بالحصول على

تصاريح عمل قبل التوظيف.

إجراءات الحصول على تصريح عمل

 .1للحصول على تصريح عمل ،اتبع اآلتي:
 .aيمكن للطالب المقيدين في مدارس عامة الحصول على تصاريح عمل في مدارسهم الخاصة.
 .bيمكن للطالب المقيدين في برامج البالغين الحصول على تصاريح عمل في مراكز تعليم البالغين.
.c

يمكن لألفراد غير المقيدين في المدارس العامة الحصول على تصاريح عمل في  501مانهاتن ,بوليفارد ,هارفي ,لويزيانا .70058

 .2يجب على القصر البالغين من العمر أربعة عشر ( )14عاما حتى سبعة عشر ( )17الحضور شخصيا مع اكتمال العناصر التالية من أجل الحصول
على تصريح عمل:
 .aالعزم على الحصول على نموذج عمل – نموذج معتمد من ولي األمر.
 .bشهادة ميالد أو رخصة قيادة أو شهادة معمودية أو جواز سفر
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الجوانب األكاديمية
األهلية األكاديمية – معايير المشاركة
جميع الطالب المنتظمين بالوقت الكامل فى الدراسة مؤهلون للمشاركة في كافة األنشطة المدرسية.

يجب أن يستوفي أي طالب بمدارس جفيرسون باريش في مرحلة المدرسة العليا المتوسطة أو العليا في أنشطة غير منهجية المعايير المطلوبة والتي تطبق على

جميع المشاركين واألشخاص المساعدين مثل المديرين وأفراد األجهزة ،إلخ ..كما يجب أن يفي الطالب الذين يشاركون في األنشطة المدرسية أو تلك التي

ترعاها المدرسة الذين ال يجتمعون بعد المدرسة ،طوال العام ،أو بصفة منتظمة ،بمتطلبات األهلية التي ينفذها مدير المدرسة ،وتتضمن (على سبيل المثال ال
الحصر) الفصول الدراسية والتفضيالت الخاصة بالفصول.
يتاح المزيد من المعلومات عن طريق مكتب مدير الرياضة في جميع المدارس.

قانون دن أبريل (سابقا قانون )833
قانون  April Dunnالمعروف سابقا باسم  Act 833أو  ،HB 1015هو قانون يوفر مسارات بديلة للطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص .يمكن

للطالب المؤهلين بموجب  April Dunnمتابعة دبلوم المدرسة الثانوية القياسية من خالل تلبية متطلبات التخرج القياسية من خالل وسائل بديلة .ليكون مؤهال
 ،يجب على الطالب تلبية المعايير المحددة .بمجرد اعتبار الطالب مؤهال  ،قد يضع فريق برنامج التعليم الفردي متطلبات أداء للطالب تتماشى مع معايير
مستوى الصف للدورة (الدورات) المحددة .يرجى استشارة مستشار المدرسة أو مدير المدرسة لتحديد األهلية للحصول على الخدمات.

البرامج المتقدمة (المدارس الثانوية)

اإللتحاق المتقدم ((AP

قد يأخذ طالب المدارس الثانوية دورات  APالتي تركز بشكل مكثف على موضوع معين .عند االنتهاء من الدورة  ،يأخذ الطالب امتحان  APتدار من خالل
مجلس الكلية .قد تتاح الفرصة للطالب  ،اعتمادا على درجته  ،لكسب رصيد جامعي أو مكانة متقدمة في معظم كليات وجامعات البالد .يرجى التحقق من

مستشار المدرسة أو مدير المدرسة لتحديد دورات  APالمقدمة على مستوى المدرسة.
برنامج امتحان مستوى الكلية ()CLEP

يقدم برنامج  CLEP 33امتحانا في خمسة مجاالت  ،تغطي مواد تم تدريسها في دورات قد يأخذها الطالب بشكل عام في أول عامين من دراستهم .من خالل
اجتياز اختبار  ، CLEPيمكن للطالب كسب ثالثة ( )3أو أكثر من االعتمادات الكلية .يرجى مراجعة مستشار المدرسة أو مدير المدرسة لمزيد من المعلومات.

التسجيل المزدوج

االلتحاق المزدوج ( )DEهو تسجيل طالب في المدرسة الثانوية في دورة جامعية تتم محاولة الحصول على ائتمان مزدوج (كل من رصيد الكلية والمدارس

الثانوية) وتسجيله في كل من السجل األكاديمي الثانوي وما بعد الثانوي للطالب .دورة الكلية المقدمة لاللتحاق المزدوج هي )1( :دورة جامعية في الموقع أو
عبر اإلنترنت تدرس من قبل مؤسسة ما بعد المرحلة الثانوية  ،أو ( )2دورة جامعية مقررة خصيصا يتم تدريسها في المدرسة الثانوية .تلتزم مؤسسات ما بعد
المرحلة الثانوية بسياسة مجلس األمناء ويجب أن تمتثل لجميع متطلبات االعتماد لمنح االئتمان.
قد تختلف درجة  DEالمكتسبة بين ما هو موجود في النسخة الثانوية وما هو موجود في نسخة ما بعد الثانوية إذا كانت سياسات تصنيف جيفرسون باريش
تختلف عن سياسات الكلية  /الجامعة .باإلضافة إلى ذلك  ،يتم ترجيح بعض دورات  ، DEفي حين أن البعض اآلخر غير مرجح .يرجى استشارة مستشار
مدرستك للحصول على معلومات إضافية حول دورات تعليمية خاصة.
يجب أن توافق المدرسة الثانوية  ،مقدما  ،على الدورة (الدورات) التي يتعين على الطالب متابعتها .يجب أن يستوفي الطالب شروط األهلية التي وضعتها
الكلية .إذا اختار الطالب االنسحاب أو االنسحاب من دورة التسجيل المزدوج  ،فيجب الحصول على إذن من المكلف بالمدرسة.
يجب أن تنعكس دورات  DEفي جدول الطالب للفصل الدراسي .سيتم تسجيل الدرجة النهائية لدورات  DEكدرجة حرف .قد تختلف دورات  DEفي عدد
ساعات الكلية المكتسبة ولكن يجب أال تحسب أكثر من وحدة ائتمانية واحدة للتخرج من المدرسة الثانوية.
دورات  DEالتي يتم متابعتها خالل الصيف  ،ودورات  DEالتي تتجاوز الحد األقصى لعدد الدورات في جدول المدرسة  ،و  /أو دورات  DE Labالتي
تصدر درجة مستقلة  ،يتم تسجيلها على أنها ناجح  /راسب  )P( / )F(.ال يتم تعيين قيمة نقطة جودة لدرجات  P / Fولن يتم تضمينها في حساب المعدل
التراكمي للطالب في المدرسة الثانوية.
قم بزيارة الرابط التالي لمزيد من المعلومات حول التسجيل المزدوجhttps://www.louisianabelieves.com/courses/dual -enrollment :
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التقدم السريع

التقدم السريع يسمح للطالب بالحصول على درجة نقل عالمية  ، TOPS Louisianaأو Jump Start 2.0 Associate of Fast Forward
 ، AppliedScienceأو  ، TOPS University of Applied Scienceأو  Jump Start 2.0قبل التدريب المهني .ستنعكس دورات  DEعلى جدول
الطالب للفصل الدراسي .سيتم نقل الدرجة النهائية لدورات  DEعلى أنها درجة حرف .قد تختلف دورات  DEفي عدد ساعات الكلية المكتسبة ولكن ال يتم
احتسابها أكثر من وحدة واحدة من الساعات المعتمدة للتخرج من المدرسة الثانوية .التخرج من المدرسة :يتم نسخ تخصصات دورات  DEخالل فصل الصيف

 ،و  DEالتي تتجاوز الحد األقصى لعدد الدورات في جدول المدرسة  ،و  /أو دورات مختبر  DEالتي تصدر درجة مستقلة  ،على أنها ناجح  /راسب (.)P/F
ال يتم تعيين قيمة نقاط الجودة لدرجات  P / Fولن يتم تضمينها في حساب المعدل التراكمي للطالب في المدرسة الثانوية .يجب أن تنعكس التدريبات المهنية
الكاملة على جدول الطالب للفصل الدراسي ويتم نسخها في النسخة النهائية .حيث يعمل الطالب مع صاحب عمل لفترة زمنية محددة للتعرف على مهنة أو
صناعة معينة قم بزيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات على:
Fast Forward https://www.louisianabelieves.com/courses/fast -forward

األحداث الرياضية – توجيهات خاصة بالسلوك (المدارس المتوسطة/العليا)
يهدف الحدث الرئيسي إلى التسلية والتواصل االجتماعي واالرتقاء باالعتزاز بالمدرسين .وتفيد القواعد والسلوكيات التالية المشاركين والمشاهدين وتحقيق رضاهم
وراحتهم.

ويتوقع أن يلتزم جميع األفراد عند حضور جميع األحداث الرياضية لنظام مدارس جيفرسون باريش العامة بقواعد السلوك التالية:
 .1يلتزم جميع المشاهدين والمشاركين في جميع األحداث الرياضية بصفات الرياضة الجيدة.
.2

يلتزم جميع المشاركين والمشاهدين في جميع األحداث الرياضية بصفات التحكم الذاتي في جميع األوقات  ،خاصة أثناء النشيد الوطني والمدرسة
األم للمدارس المحددة.

 .3عند حضور أي حدث رياضي ،من المتوقع أن يمتنع جميع المشاهدين والمشاركين عما يلي:
 .aاستخدام أو حوزة مخدرات أو مواد قد تكون ضارة

.f

بالنفس أو بالغير.

 .bاستهالك أو حوزة أو أن يكون تحت تأثير اي مشروب
كحولي
.c

استخدام الفحش أو إبداء صوره

 .dإتالف الملكية العامة أو الخاصة

 .eالدخول إلى أماكن محظورة بدون ترخيص معتمد

التأخر في الدخول أو الخروج أو غرف المالبس أو
مقصورة الصحافة إلخ..

 .gالتشاجر
 .hإلقاء األشياء
.i

أي عمل يضايق المشاهدين أو المشاركين ومسؤولي
األلعاب.

اإلفطار والغداء (برنامج تغذية الطفل)
يتوفر برنامج اإلفطار والغداء للطالب كل يوم .يمكن للطالب الحصول على وجبة فطور وغداء قابلة لالسترداد مقابلمجانا أو بسعر مخفض إذا تقرر أنه
مؤهل بموجب اإلرشادات الفيدرالية الحالية.
سيتلقى الطالب في المدارس التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج توفير األهلية المجتمعية ( )CEPالتابع لو ازرة الزراعة األمريكية وجبة اإلفطار والغداء

القابلة للسداد بدون رسوم .سيتم تعيين  CEPفي بداية كل عام دراسي.

سيتم تقديم وجبات اإلفطار والغداء الخاصة بدون رسوم إضافية للطالب الذين لديهم قيود غذائية كما هو موثق من قبل الطبيب.
تتوفر برامج اإلفطار والغداء للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو الجنس أو اإلعاقة.

إحتفال األبطال (المدارس المتوسطة/العليا)
فيما يلي أهلية الطالب لحضور اإلحتفال:

 .1في المدارس اإلعدادية  /الثانوية  ،يجب أن يكون الطالب قد حصل على " "Aفي كل دورة دراسية ال تقل عن " "Bفي دورات مرتبة الشرف خالل
كل من األسابيع التسعة السابقة لالحتفال بـحدث األبطال  ،بما في ذلك التربية البدنية.

 .2يجب أن يكون الطالب مستديمين أو مسجلين مزدوجا لكى يكونوا مؤهلين لالحتفال باألبطال.
 .3يجب أن يتم تصنيف دورات الشرف على أنها امتياز على جدول الطالب.

 .4يجب أن يكون الطالب مؤهلين إلجراء تقييم .LEAP 2025
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وتمنح  JPSجائزة التميز األكاديمي لكبار السن الذين تنطبق عليهم معايير األهلية ألجل إفطار األبطال عن جميع  9أسابيع منذ  6thالصف للحصول على
الجائزة من العمر  7سنوات ،أو منذ الصف  1stللجائزة من العمر  12سنوات .سيتم تقديم هذه الجوائز إلى الفائزين خالل حفلة إفطار األبطال فى المدرسة
الثانوية.

تقصي الطفل

تقصي الطفل هو جهد متواصل لنظام المدرسة العامة لتحديد مكان والوقوف على األطفال البالغ أعمارهم من  21-3عاما ممن يحتاجون إلى خدمات خاصة

من أجل االستفادة من تعليم مالئم .ووفقا للتشريع الفيدرالي ،فإن المدرسين مطالبون بتحديد وتقييم األطفال أصحاب االحتياجات الخاصة .ويمكن إحالة أي
فرد يبلغ ما بين  21-3عاما ويعاني من إعاقة أو مشتبه في إعاقته وال يتلقى حاليا خدمات التعليم الخاص أو أي فرد قد يمنح و/أو درجات شرفية  K-12أو
سن الخامسة ( )5يمكن إحالته للتقييم ويوفر له مكان في برنامج مالئم .وينبغي أن تكون إحالة الطالب المتواجدين حاليا في نظام المدارس العامة إلى المدرسة

التي يحضرون فيها .كما يمكن إحالة جميع األطفال إلى مكتب التعليم الخاص بالمنطقة في .349-8663

أطفال الحاالت الخاصة

يقع على كاهل نظام مدارس جيفرسون باريش ( ) JP Schoolsتنفيذ جميع اللوائح الفيدرالية وتلك الخاصة بالوالية المتعلقة بتعليم األطفال أصحاب الحاالت
الخاصة.
تقع على عاتق فريق  IEPمسؤولية إنشاء البرنامج التعليمي للطالب ذي اإلعاقة  ،بما في ذلك التصميم على الدعم والموظفين المناسبين.
يرجى الرجوع إلى اللوائح الخاصة بتنفيذ قانون األطفال أصحاب الحاالت الخاصة ( – )R.S. 17: 1941 et seq.الباب  28الجزء  ،43النشرة ،1706
الجزء " – "Aاللوائح الخاصة بالطالب المعاقين،
اإلدارة التعليمة بوالية لويزيانا ،الجزء " - "Bاللوائح الخاصة بالطالب الموهوبين.

مركز كويلير المهنى
يخدم مرك ز كويلير المهني في ماريرو مدارس ويست بانك العليا عن طريق توفير مجموعة متنوعة من البرامج المهنية والتدريبية الفنية .الطالب يحضرون

فى مدرستهم المنزلية لمدة ثالث ( )3ساعات يدرسون فيها عمل الدورات األكاديمية وكويلير لمدة ثالث ( )3ساعات من التدريب على المهارات يوميا .الطالب

يحصلون على وحدات كارينجى ال معتمدة لكل دورة في كل فصل دراسي .ويكمل الطالب طلبات الحضور لكويلير في مدارسهم المنزلية حيث يتم مراجعتهم
من قبل االستشاريين.
يرجى االتصال على  ،504-340-6963على الموقع  ، http://cuillier.jpschools.org/أو االتصال بمستشار المدرسة التعليمى الطالب المنزلية
للحصول على مزيد من المعلومات.

تعليم قيادة السيارات
تقدم مدارس جيفوسون باريش دورة لتعليم القيادة معتمدة من الوالية .يمكن للطالب الحصول على اعتماد من  1/2نصف وحدة ألخذ الدورة .يجب إضافة
الدرجة النهائية كدرجة ناجح  /راسب في كشف الدرجات.

الرحالت الميدانية
الرحالت الميدانية هى جزء مهم من المنهج الدراسي ويقوم المدرسون بالترتيب لها مسبقا و الحصول على الموافقة المسبقة من مدير المدرسة .وسوف يتم
إخطار ولي األمر بالموعد والجهة والتكلفة وسيتسلمون وثائق للتوقيع عليها وإعادتها إلى المدرسة قبل الموعد المحدد .وإذا لم يتم توقيع وثيقة الزيارة الميدانية
وإعادته إلى معلم الفصل ،فلن يسمح للطالب بحضور الزيارة الميدانية .وسوف يمنح أولياء األمور موعدا محددا يجب فيه دفع رسوم القبول والنقل والغداء،
إلخ .وفي حال ما إذا كان الطالب قد سدد الرسوم ل حضور زيارة ميدانية ولم يتمكن من الحضور لسبب ما ،فال يمكن استرداد المبلغ إال إذا كانت المدرسة لم
تسدد بعد تكلفة النشاط .يتم الموافقة على المرافقين من قبل المدير.
ُيسمح فقط للطالب  /القاصر المسجل حاليا بالمشاركة في الرحالت الميدانية التي ترعاها المدرسة.
إذا أظهر الطالب سلوكا غير مقبول أثناء حضوره رحلة ميدانية  /رحلة ليلية  ،فقد ال ُيسمح للطالب بحضور الرحالت الميدانية المستقبلية التي قد يكون
مؤهال للمشاركة فيها .باإلضافة إلى ذلك  ،قد يتم استدعاء الوالد  /الواصي الصطحاب الطالب من الرحلة الميدانية على نفقة الوالد  /الواصي.
يجب على الطالب اتخاذ الترتيبات مع معلمي المادة لتعويض العمل الفائت أثناء حضور الرحالت الميدانية .يجب اتباع سياسة األدوية في مدارس  JPأثناء
جميع الرحالت الميدانية.
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جمع االتبرعات
تقيد أنشطة جمع األموال بالتوجيهات التي يحددها مجلس المدارس ويتضم ن ذلك مشروعات الطالب لجمع األموال والمنظمات األم .ويجب أن يقدم المدير
موافقة مسبقة قبل بدء أي مشروع لجمع األموال.

االعتراض على الدرجات
إذا كان سيعترض طالب و/أو ولي أمر على درجة من أي نوع ،فيجب أن يتم ذلك في غضون  15يوما مدرسيا من صدور هذه الدرجات .وقبل االجتماع مع
المدير ،يجب بذل كل جهد من أجل حل المشكلة بين الطالب و/أو ولي األمر والمدرس .وإذا لم يتم حل المشكلة بين الطالب و/أو ولي األمر والمدرس ،فسيتم

عقد جلسة يحضر فيها الطالب و/أو ولي األمر والمدرس والمدير على أن يتم سماع االعتراض من المدير الذي يكون قراره نهائيا.

إختبارات  EOC( LEAPسابقا)
تقيس تقييمات  LEAPالمعرفة والمهارات التي يجب أن يتقنها الطالب بنهاية الدورة التدريبية .تساعد نتائج تقييمات  LEAPعلى ضمان وصول جميع طالب
لويزيانا إلى منهج صارم يلبي المعايير األكاديمية العالية.

يجب على الطالب استيفاء متطلبات التقييم أدناه للحصول على دبلوم قياسي:

يجب أن يجتاز الطالب الجديد القادم في خريف عام  2021وما بعده ثالثة ( )3متطلبات اختبار  LEAP 2025في الفئات التالية:
 .1اللغة اإلنجليزية  Iأو اللغة اإلنجليزية II

 .2الجبر  Iأو الهندسة
 .3علم األحياء أو التاريخ األمريكي
ستحتسب درجة الطالب في تقييم  LEAPبنسبة  ٪25في الدرجة النهائية للطالب في الدورة التدريبية .بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقة الذين يعملون على دبلوم
 ، ACT 833فإن درجة الطالب في تقييم  , LEAPستحتسب بنسبة  ٪5في الدرجة النهائية للدورة التدريبية للطالب.

متوسط درجات الصف
سياسة الترتيب :بعد أن يتم تقريب جميع التقديرات التراكمية إلى رابع نقطة عشرية ،سيتم ترتيب طالب الفصل من أعلى تقدير تراكمي إلى أدنى مستوى .وسيتم

ترتيب جميع الطالب ،بغض النظر عن تاريخ التخرج ،في نهاية العام الدراسي .ويجب ترتيب طالب الصف الخامس أو السادس الذين يعتبرون خريجي
التجديد النصفي في المرتبة مع خريجي فصل الربيع .جميع الدورات ،باستثناء دورات النجاح/السقوط التي يحصل فيها الطالب على " "Pأو " "Fستدرج في
تقرير ترتيب الفصل.

التخرج/معلومات ألجل االمتخرجيين
برنامج فرصة مجانية المصاريف للطالب ()TOPS

( TOPSبرنامج  Taylor Opportunityللطالب) هو برنامج للمنح الدراسية للوالية لسكان لويزيانا الذين يحضرون إما إحدى كليات وجامعات لويزيانا

العامة  ،والمدارس التي تعد جزءا من نظام لويزيانا المجتمعي والكلية التقنية  ،ومدارس أو مؤسسات الملكية والتجميل المعتمدة في لويزيانا
التي تعد جزءا من رابطة لويزيانا للكليات والجامعات المستقلة.
قم بزيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج .TOPS
https://mylosfa.la.gov/students-parents/scholarships-grants/

يجب على اآلباء  /األوصياء التوقيع على نموذج قانون الخصوصية المناسب قبل إصدار السجل التعليمي للطالب.

المشاركة في حفل التخرج

من أجل المشاركة في حفل تخرج المدرسة  ،يجب على الطالب المسجلين في المناهج الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على دبلوم تلبية جميع متطلبات
التخرج كما حددتها والية لويزيانا بما في ذلك االنتهاء من وحدات كارنيجي المطلوبة  ،واجتياز التقييمات المطلوبة و  /أو الشهادات القائمة على الصناعة
( ، )IBCsواستكمال متطلبات المساعدة المالية ( )FAFSAللحصول على شهادة الثانوية العامة .باإلضافة إلى ذلك  ،يستوفي الطالب المعايير التالية:
 .1الطالب يجب ان يشترى و يرتدى الزى المحدد للتخرج من قبل مدير المدرسة.

 .2الطالب يجب ان يكون ليس عليه اى مصاريف مالية متراكمة من قبل مدير المدرسة.
 .3الطالب يجب ان يكون ليس عليه اى عقوبات تأديبية من قبل مدير المدرسة.
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 .4الطالب الملتحقة في البرنامج المرن و  /أو المدرسة االفتراضية في  Strehle Community Schoolيمكن لهم المشاركة في حفل التخرج في المدرسة
المنزلية.

الخريجون الشرفيون

يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل تراكمي يبلغ  3.5أو أعلى في دورات تحمل وحدة كارنيجي ليتم اعتباره خريج شرف باإلضافة إلى ذلك  ،يجب
أن يكسب الطالب  110نقطة على األقل في مؤشر التخرج  /قوة الدبلوم.
بدءا من فصل الطالب الجدد لعام  2021وما بعده  ،يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل تراكمي يبلغ  3.5أو أعلى في دورات تحمل وحدة كارنيجي
 ،ويجب أن يحصل على  110نقاط على األقل في مؤشر التخرج/قوة الدبلوم حتى ُيعتبر خريجا شرفا( .في انتظار موافقة  ، BESEسيتم تحديث هذه السياسة)

السجالت الدراسية (المدارس العليا)

وعقب تقديم طلب مكتوب من الطالب أو أولياء األمور ،سترسل المدرسة للكلية المختارة سجالت درجات الطالب .يتم إرسال سجالت الدرجات في نهاية العام
عقب تسجيل جميع درجات التخرج.

أما الطالب الذين ينتقلون إلى مدرسة أخرى فيجب عليهم أن يطالبوا المدرسة الجديدة بكتابة طلب للحصول على السجالت من قبل المدرسة القديمة.

إخطار الطالب

باإلضافة إلى المعلومات الواردة في دليل السياسات واإلجراءات هذا  ،سيتم تزويد الطالب بمعلومات مكتوبة  ،عند الطلب  ،حول دورات التسجيل المزدوج ،

ودورات مرتبة الشرف  ،وامتحانات الكفاءة  ،ومتطلبات التخرج  ،وسياسة الطالب المتفوق  /الخبير .بمجرد حصول الطالب على وحدة كارنيجي واحدة على

األقل  ،ستزود المدرسة هذا الطالب بسجل تراكمي سنوي مطبوع لجميع دورات وحدة كارنيجي التي حصل عليها والدرجات التي حصل عليها ومتوسط الدرجة
التراكمية.

الطالب النوابغ/المتفوقين

حتى يكون الطالب مؤهال لتكريم النوابغ والمتفوقين  ،فيجب قيده في آخر أربعة فصول في المدرسة العليا التي تخرج منها .إضافة إلى ذلك ،يجب على جميع

الطالب الذين تم تصنيفهم على أنهم من الصغار و يرغبون في التخرج و ينافسون للحصول على تكريم النوابغ والمتفوقين يجب عليهم أن يقروا بنيتهم في

التخرج بحد أقصى في اليوم الخامس عشر للحضور في العام الدراسي الذي يخططون للتخرج فيه؛ ويؤدي عدم اإلقرار بالتخرج في هذا الموعد النهائي إلى
عدم أهليتهم لتكريم النوابغ و/أو المتفوقين.
يرجى استشارة مستشار المدرسة لطلب نموذج نية التخرج المبكر.

ترتيب الطالب النوابغ/المتفوقين

 .1يتم ترتيب جميع الطالب في صف التخرج وفقا للمجموع التراكمي ( .)G.P.Aأما الدورات التي يحصل فيه الطالب على "ناجح " فال تندرج في
حساب المجموع التراكمي .ال يتم ضم دورات النجاح -الرسوب التي يرسب فيها الطالب في حساب المجموع التراكمي .جدير بالذكر أنه ال يتم
الحصول على نقاط جودة لدورات النجاح-الرسوب.
 .2بعد حساب جميع الدرجات التراكمية إلى أقرب رابع نقطة عشرية  ,طالب الفصل سوف يتم ترتيبهم من األعلى إلى األقل بحسب الدرجات .جميع
الطالب ,بغض النظر عن تاريخ التخرج ,سوف يتم ترتيبهم فى نهلية العام الدراسى .طالب الصف الخامس او السادس الذين يعتبرو خريجين
منتصف العام يجب ترتيبهم مع خريجين الربيع .جميع المواد المأخوذة ,بإستثناء مواد النجاح/الرسوب التى حصل الطالب فيها على تقدير
ناجح/راسب ” “Pأو ” , “Fسوف يتم إحتسابها فى الترتيب.
 .3الطالب األول يتم إعالنه نابغة :الطالب الثانى يتم إعالنه متفوق.
* إذا كان هناك تعادل درجات فى المكان األول بعد تقريب التقدير التراكمي ألقرب رابع نقطة عشرية ،سيتم تسمية عدة اسماء طالب نوابغ .في حالة

تسمية عدة أسماء طالب نوابغ ،لن يتم تسمية طالب متفوقين.

للطالب المسجلين في مدرسة جيفرسون االفتراضية  ،لن يكون هناك اختيار الطالب النابغة  /المتفوق .سيتم االعتراف بالطالب الحاصلين على معدل

تراكمي  3.75وما فوق على أنهم تخرجوا بامتياز مع مرتبة الشرف والطالب بمعدل تراكمي قدره  3.5إلى  3.749يجب أن يتم االعتراف بها على

أنها تخرج ماجنا بامتياز .سيبدأ تحديد الطالب النابغة  /المتفوق في  2025-2024مع تخرج الدفعة االفتتاحية.

التخرج فى الخريف

إرشادات معلقة من و ازرة الصحة في لويزيانا هو نظام تم إعداده للطالب الذين تم قيدهم في مدارس جفيرسون باريش العليا في الربيع وأكملوا متطلبات التخرج
أثناء الصيف.
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لكي يكون الطالب مؤهال لمزايا الكلية من خالل برنامج فرص التعليم المجانى بلويزيانا ( ،)TOPSيجب استكمال متطلبات معينة خاصة .فينبغي أن يظل
الطالب على تواصل مع االستشاري التعليمى من أجل التعرف على متطلبات برنامج فرص التعليم المجانى  TOPSوالتغيرات التي قد تط أر على البرنامج.

خطة التخرج الفردية

وفقا للنشرة  ، 741يتم بدء عملية  IGPفي الصف  .8تتم مراجعة  IGPللطالب وتحديثه وتوقيعه سنويا من المدرسة اإلعدادية حتى التخرج .وفقا للقانون

 ، 238عندما يقوم المستشارون بتطوير ومراجعة خطة التخرج الفردية للطالب  ،يجب تزويد الطالب بالمعلومات التي طورتها لجنة القوى العاملة في لويزيانا
) (LWCيما يتعلق بالوظائف العشرين ذات الطلب المرتفع واألجور المرتفعة في الوالية وفي منطقة الطالب.

التقارير المؤقتة

ٍ
مرض على نسخة
بالقرب من األسبوع الخامس من كل فترة تصحيح  ،سيتم إصدار تقرير مؤقت لجميع الطالب .يجب أن يوقع الطالب الذين تقدمهم غير
من المؤقت  ،ويجب على الوالد تحديد موعد لمناقشة تقدم الطفل مع المع لم .يجب أن تظل النسخة الموقعة في ملف لدى مدرس السجل .باإلضافة إلى ذلك
 ،يجب إعادة نسخة موقعة من التقرير المؤقت من قبل ولي األمر إلى المدرسة.

استخدام اإلنترنت
الرجاء االتصال بمكتب المدرسة ألخذ نسخة من سياسة استخدام اإلنترنت و/أو مسؤوليات الطالب في سياسة االستخدام .يمكن أيضا العثور على هذه
السياسة على موقع اإلدارة (.)jpschools.org

البداية القوية  /أحدث تكنولوجيا
قفزة البداية هو برنامج التعليم المهني والتقني المبتكر ) (CTEفي لويزيانا .تعد  Jump Startالطالب ليعيشوا حياة البالغين المنتجة  ،والقادرة على مواصلة
تعليمهم بعد المدرسة الثانوية مع الحصول على شهادات في القطاعات المهنية ذات األجور المرتفعة.
يُطلب من الطالب الحصول على أوراق اعتماد صادرة عن الصناعة وذات قيمة صناعية من أجل التخرج مع دبلوم التوظيف Jump Start( .هو مسار
اختياري للطالب الذين يسعون للحصول على دبلوم تحضيري جامعي).

الكتب المدرسية المفقودة والمتلفة
جهاز تكنولوجيا أو كتابا دراسيا أو رواية أو كتاب عمل أو كتاب مكتبة خالل العام الدراسي  ،يكون الوالدين  /الواصي للطالب مسؤوال
ا
إذا فقد الطالب أو أتلف
عن الدفع .في حالة انتقال الطالب إلى مدرسة أخرى في جيفرسون باريش  ،يتم إرسال االلتزامات المالية للطالب إلى المدرسة المستقبلة.

مركز نيو أورليانز للفنون اإلبداعية ()N.O.C.C.A.
أصبحت  nocca/Riverfrontفي نيو أورليانز وكالة الوالية في يوليو  2000وتقدم معلومات مهنية في الرقص والفنون المسرحية والموسيقية والفنون البصرية
والكتابة اإلبداعية وفنون اإلعالم والتدريبات في التخصصات المتعددة في المسرح الموسيقي وتصميم المسرح .يتميز البرنامج بأنه مجاني لجميع طالب لويزيانا

الذين يفون بمتطلبات تجربة األداء .يرحى االتصال باالستشاري الخاص بك للحصول على إذن بالتسجيل .ويجب أن يحصل الطالب على الموافقة من
المدير/االستشاري الخاص به بشأن الدورات قبل االلتحاق بالدورة حتى يتم قبول الدورة بالساعات في المدرسة المنزلية.

ولي األمر /اإلستشارة األكاديمية
ينصح باستشارة ولي األمر حينما يشعر المدرس أو ولي األمر بالحاجة إلى االستشارة .ويمكن لولي األ مر أن يطلب المناقشة عن طريق االتصال بالمدرسة

والترتيب لموعد ووقت محدد .وألنه يعهد إلى المدرسين والمديرين بمهام عدة طوال اليوم الدراسي ،فينصح بأن تكون المواعيد محددة مقدما قبل الوصول
للمدرسة.
وتعين اإلدارة يومين من اجل الوالدين/األوصياء لإلستشارة فى السنة .يتم تشجيع اآلباء/األوصياء علی حضور أيام مؤتمرات اآلباء/المعلمين في اإلدارة .ومع
ذلك ،قد يطلب الوالدين/األوصياء موعدا مع معلم في أي وقت على مدار السنة.

الحفالت
في المدارس االبتدائية ،تكون الحفالت محدودة بحيث يكون هناك تدخل أقل في برنامج المدرسة التعليمي .ويمكن إقامة الحفالت الموسمية في اليوم التعليمي
األخير قبل بدء اإلجازة .تجدر اإلشارة إلى أنه ال يسمح بإقامة الحفالت في المدارس المتوسطة والعليا ,وحفالت أعياد الميالد ال يسمح بها فى أى مدرسة

عامة فى جيفرسون باريش.
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التربية الرياضية (المدارس المتوسطة/العليا)
ير للفصل لإلعداد لزي الجيم الذي يعده مدير المدرسة ,وال يسمح سوى للطالب الذين
يجب أن يعد جميع الطالب المقيدين في فصول التربية الرياضية تقر ا
يحملون طلبات مكتوبة من طبيب أو كاهن بالمشاركة في أنشطة التربية الرياضية إذا لم يرتدوا الزي المحدد.

في الحاالت التي يجب فيها استبدال زي الجيم بسبب فقد أو سرقة ،يتم منح الطالب أسبوع واحد بحد أقصى إلحضار زي جديد .ويتحمل الطالب مسؤولية
توفير زي جيم نظيف بصفة منتظمة.

إختبار تحديد المستوى  /إختبار الكفائة
المبادئ التوجيهية للطالب الذين يدخلون الصفوف 9-4

 .1الطالب الذين يدخلون الصف الخامس أو التاسع المحولين إلى المدرسة العامة من نظام من أي مدرسة غير عامة داخل الوالية ،منزل معتمد برنامج
الدراسة  ،أو خارج الوالية يجب أن تأخذ جزء إختبار الوالية فى فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات لتحديد المستوى إلبالغ ق اررات التنسيب.

 .2الطالب الذين يدخلون الصفوف  4أو  6أو  7أو  8المحولين إلى المدرسة العامة من نظام من أي مدرسة غير عامة داخل الوالية ،منزل معتمد برنامج
الدراسة  ،أو خارج الوالية يجب أن تأخذ جزء إختبار المنطقة فى فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات لتحديد المستوى إلبالغ ق اررات التنسيب.

المبادئ التوجيهية للمدرسة الثانوية

طالب المدارس الثانوية الذين ينتقلون إلى نظام المدارس العامة من التعليم المنزلي أو يجب على أي مدرسة خاصة غير معتمدة اجتياز امتحان  /اختبارات
الكفاءة للدورات غير المعتمدة على  LEAPوتقييمات  LEAP 2025لدورات  LEAPمن أجل الحصول على ائتمان المدرسة الثانوية.

سياسات الترقية
سياسات الترقية فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة تكون مبينة فى خطة تقدم التالميذ في المقاطعة فى كل عام .الرجاء زيارة الموقع
 jpschools.orgللخطة المحدثة.

نشر أسماء أفضل عشرة طالب
تم تحديد اإلطار الزمني التالي لنشر أفضل عشرة طالب  -بنظام ترتيبي ( -المجموع التراكمي الفعلي لهؤالء الطالب لن يتم نشره ،ولكن سيتم نشر فقط
الترتيب الخاص بهم في ذلك الوقت):

 .1في نهاية الفترة الثانية للعام األول  ،سيتم نشر أسماء أفضل عشرة طالب حسب ترتيبهم؛ هذا الترتيب يكون حسب وحدات كارينجى المكتسبة خالل
بداية العام األول ,و تتضمن المدرسة الصيفية.

 .2في نهاية العام األول ،سيتم نشر قائمة معدلة تحتوى على أفضل عشرة طالب مرة أخرى.
 .3في موعد ال يتجاوز اليوم العشرين في كل من فصلي الخريف والربيع  ،قائمة منقحة ألفضل  10طالب  ,بما في ذلك أولئك الذين أعلنوا عن نيتهم
في التخرج والذين تم نقلهم إلى مرتبة عليا وفقا للشروط المذكورة أعاله والتي تعكس جميع أعمال المدرسة الصيفية  ،سيتم نشرها.

خدمات تقييم الطالب
خدمات تقييم الطالب جزء ال يتج أز من البرامج التعليمية الكلية لنظام المدرسة .وتهدف إلى مساعدة الطالب الذين يعانون من مشكالت التعلم والتوافق أو

االحتياجات الخاصة األخرى عن طريق توفير الخدمات للطالب وأولياء األمور والمدرسين وأفراد المدرسة اآلخرين .فيما يلي بعض األمثلة.
 .1مساعدة المدرسين في تطوير وتنفيذ التدخالت السلوكية و/أو التعليمية.
 .2تقييم الطالب لتحديد إذا كانوا مستثنين وبحاجة إلى خدمات تعليمية خاصة.
.3

التشاور مع أولياء األمور والطالب والمدرسين واألفراد اآلخرين حول موضوعات مثل التعديالت التعليمية أو السلوكية والطالب المستثنين
ومدى التقدم الذي يحرزه الطالب.

 .4تطور العاملين مع أفراد المدرسة في الموضوعات المختارة.
 .5تفسير نتائج التقييم ألفراد المدرسة وأولياء األمور.
 .6توجيه خدمات الدعم للطالب بشأن الخدمات المتعلقة بمشكالت التعلم والمشكالت السلوكية الطالب أصحاب االستثناءات.
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إلكترونيا
مراجعة الدرجات
ً
يوفر لك نظام مدارس جيفرسون باريش  JPSالسبل للبقاء على تواصل مع أنشطة المدرسة التي تقدمها لطفلك .إنه يدعى بوابة حرم أولياء األمور ويعد جزءا
من نظام معلومات الطالب التابع لنا .يمكنك من خالل هذه البوابة رؤية معلومات المدرسة الخاصة بطفلك (تقويم المنطقة والحضور والدرجات) من أي مكان
يمكنك منه الدخول على اإلنترنت .ويمكنك ايضا اإلتصال بمعلم طفلك من خالل هذا النظام .باإلضافة إلى ذلك ,الطالب يمكن لها ان تحصل على هذه
المعلومات من خالل حسابهم.
يجب على اآلباء  /األوصياء االتصال بمكتب المدرسة للتسجيل للحصول على الحساب.

توقعات المستخدم

غيرت اإلنترنت والوصول اآلمن للويب الطرق الت ي يمكن من خاللها الحصول على المعلومات السرية وتوصيلها ونقلها .وال شك أن هذه التغييرات تؤثر على

التعليمان وتعلم الطالب .ويدعم نظام مدارس جيفرسون باريش وصول الطالب وأولياء األمور/األوصياء والمدرسون والمديرون على مصادر المعلومات التي
تعزز المشاركة في تعليم الطفل وتعزز التواصل بين الطالب وأولياء األمور/األوصياء ومعلمي الطالب.
يدير نظام مدارس جيفرسون باريش معلومات الطالب إلكترونيا ويجعل سجالت تعليم الطالب متاحة فقط ألولياء األمور/األوصياء القانونيين الستعراضها من
خالل اتصال آمن باإلنترنت .وسيلتزم جميع أولياء األ مور/األوصياء بلوائح استخدام اإلنترنت وجميع اللوائح/اإلجراءات التقنية إضافة إلى سياسات المنطقة
التي يمكن العمل بها.

 .1الحقوق والمسؤوليات

هذا الوصول خدمة مجانية مقدمة لجميع أولياء األمور/األوصياء النشطاء وطالب نظام مدارس جيفرسون باريش العامة .إن الوصول لبيانات الطالب من
خالل اإلنترنت امتياز وليس حق .ولن يتم تفويض ولي األمر/الوصي لتفعيل حساب الويب إال بعد أن تقيد األسرة طفلها في نظام مدارس جيفرسون باريش

العامة .وحينما ينسحب الطالب أو يتخرج من نظام مدارس جيفرسون باريش العامة ،سيتم تعطيل وصوله .ويحب على أولياء األمور/األوصياء والطالب
والعاملين فهم وممارسة االستخدام المالئم واألخالقي لهذه الخدمة.
 .2مسؤولية دقة المعلومات

دقة المعلومات مسؤولية مشتركة بين المدارس وأولياء األمور/األوصياء والطالب .وتبذل المنطقة قصارى جهدها لضمان دقة المعلومات واكتمالها .وإذا اكتشف

ولي األمر/الوصي أية معلومات غير دقيقة ،فسيتم إخطار المدرسة على الفور ويقدم دليل المعلومات غير الدقيقة.
 .3الوصول للمعلومات

يحق لنظام مدارس جيفرسون باريش العامة إضافة وظائف معروضة عن طريق موقع اإلنترنت وتعديلها وحذفها في أي وقت وبدون إخطار ويتضمن ذلك –

على سبيل المثال ال الحصر – الوظائف أدناه.
 .aالحضور

 .cالدرجات

 .bمواعيد الفصول

 .dتقويم النظام

 .4استخدام النظام

يطالب أولياء األمور/األوصياء بااللتزام بالتوجيهات التالية:
 .aيتصرف أولياء األمور/األوصياء بطريقة مسؤولة وأخالقية وقانونية.
 .bال يحاول أولياء األمور/األوصياء إيذاء أو تدمير بيانات أو شبكات المدرسة أو المنطقة.
.c

ال يحاول أولياء األمور/األوصياء الوصول إلى أية معلومات أو حساب مخصص لمستخدم آخر.

.d

لن يستخدم أولياء األمور/األوصياء مواقع اإلنترنت ألي نشاط غير قانوني بما في ذلك انتهاك قوانين خصوصية البيانات الفيدرالية والوالية .ومن يوجد

متلبسا بخرق هذه القوانين يتعرض للمقاضاة المدنية و/أو الجنائية.

 .eيجب أن يخطر أولياء األمور/األوصياء الذين يجدون مشكلة أمنية في البوابة المدرسة على الفور دون ذكر المشكلة ألي شخص آخر.
.f

لن يخبر أولياء األمور/األوصياء أي أحد عن كلمات السر بما في ذلك أطفالهم.

 .gال يضبط أولياء األمور/األوصياء جهاز الكمبيوتر الخاص بهم تلقائيا على تسجيل الدخول على مواقع اإلنترنت.
.h

أولياء األمور/األوصياء الذين يتم تحديدهم على أنهم مخاطر أمنية لن يتمكنوا من الدخول على الموقع.
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 .5السمات األمنية

 .aيتاح الوصول من خالل موقع إنترنت آمن .ويتحمل أصحاب الحساب مسؤولية عدم إخبار أي أحد بكلمات السر ولحماية أو تدمير أية وثائق
مطبوعة/إلكترونية تم إعدادها نت هذا الموقع.
 .bسيتم تسجيل خروج المستخدمين إذا تركوا متصفح الويب مفتوحا وغير فعال لفترة من الوقت.
.c

سيتم تعطيل حساب أولياء األمور/األوصياء إذا انسحب أطفالهم أو تخرجوا من نظام مدارس جيفرسون باريش العامة أو منع إجراء من المحكمة

وصول أولياء األمور/األوصياء لمعلومات الطالب.
 .6حدود مسؤولية المنطقة المدرسية

ستستخدم مدارس جيفرسون باريش تدابير معقولة لحماية معلومات الطالب من المشاهدة غير المصرح بها .لن تكون مدارس  JPمسؤولة عن االلتزامات

المالية الناشئة عن االستخدام غير المصرح به لنظام المنطقة أو اإلنترنت .مدارس  JPال تعد أي مستوى أو طريقة معينة للوصول إلى موقع اإلنترنت

لعرض معلومات الطالب .لن تكون مدارس  JPمسؤولة عن اإلجراءات التي يتخذها ولي األمر  /الواصي والتي قد تتسبب في اختراق معلومات الطالب

الخاصة بهم .تحتفظ مدارس  JPبالحق في تقييد أو إنهاء موقع اإلنترنت لعرض معلومات الطالب دون إشعار.

يوافق جميع اآلباء  /األوصياء الذين يستخدمون البوابة الرئيسية للوصول إلى معلومات أطفالهم على المراقبة اإللكترونية ويفهمون أن هذه شبكة خاصة

يستخدمها موظفوا مدارس جيفرسون باريش كأداة تعليمية .يتم تسجيل نشاط الحساب إلكترونيا.

جوائز اإلنجاز المدرسي
سيتلقى الطالب المؤهلون في الصف السادس ( )6والسابع ( )7والثامن ( )8شهادة إنجاز مدرسي صادرة من نظام مدرسة جيفرسون باريش.
حتى يكون الطالب مؤهال عليه أن يكون قد حقق متوسط إجمالي درجات  . 3.5ويتحدد المتوسط عن طريق إضافة نقاط الجودة للدرجة النهائية لكل موضوع
وقسمتها على عدد المواد اإلجمالي.

جائزة المشرف العام

يجب أن يكون الطالب قد حصل على  Aفي كل مادة ترويجية خالل كل من األسابيع التسعة للفترة الدراسية األولى (جائزة المشرف العام لطالب المرحلة
االبتدائية) وخالل كل من األسابيع التسعة للفصل الدراسي (البطاقات الذهبية).
الموضوعات الترويجية هي:
الصفوف  :3 - 1القراءة  ،واللغة اإلنجليزية  ،والرياضيات
الصفوف  :6 - 4القراءة  ،واللغة اإلنجليزية  ،والرياضيات  ،والدراسات االجتماعية  ،والعلوم

المادة  504من قانون إعادة التأهيل لسنة ()1973
المادة  504هي قانون للحقوق المدنية يحظر التمييز ضد األفراد ذوي اإلعاقة .تضمن المادة  504حصول الطفل ذي اإلعاقة على فرص متساوية في
الحصول على التعليم .بموجب المادة ُ ، 504يعرَّف الفرد ذو اإلعاقة بأنه الشخص الذي )1( :يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير من نشاط
الحياة الرئيسي ؛ ( )2لديه سجل بمثل هذه اإلعاقة ؛ أو (ُ )3يعتبر مصابا بمثل هذه اإلعاقة .قد يحصل الطالب على أماكن إقامة وتعديالت موضحة في

خطة المساعدة الفردية ( .)IAPيرجى الرجوع إلى كتيب مدارس جيفرسون باريش القسم  504للحصول على إرشادات ومعايير محددة لألهلية .للحصول على

المساعدة  ،يرجى االتصال بمنسق مدارس جيفرسون باريش في القسم  504على  Sharon.allen1@jpschools.orgأو504 -349 –7921

البدالء
وفي حالة عدم وجود المعلم ،فإن المدرس البديل سوف يوصى بالمهام الذي تم تحديدها للطالب .لن يتم التسامح مع عدم وجود تعاون واحترام من جانب
الطالب.
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سياسة المشاركة ألولياء األمور الخاصة على مستوى المنطقة
توافق منطقة جيفرسون باريش التعليمية على تنفيذ المتطلبات القانونية التالية:
 .1ستضع المنطقة التعلمية برامج وأنشطة وإجراءات موضع التنفيذ إلشراك أولياء األمور في جميع مدارسها في برامج الباب األول ,الجزء أ ،بما يتفق

مع المادة  1118من قانون التعليم االبتدائي والثانوي ( .) ESEAوسيتم التخطيط لهذه البرامج واألنشطة واإلجراءات ووضعها موضع التنفيذ بإجراء

مشاورات مجدية مع أولياء أمور األطفال المشاركين.
 .2تماشيا مع المادة  ،1116ستعمل المنطقة التعليمية مع مدارسها على دمج سياسة المشاركة الواسعة ألولياء األمور الخاصة بالمنطقة في خطة وكالة
التعليم المحلية لتلبية متطلبات المادة ( 1118ب) من قانون التعليم االبتدائي والثانوي ( ،)ESEAوتشمل كل واحدة ،كمكون ،اتفاق بين المدرسة

وأولياء األمور بما يتفق مع المادة ( 1118د) من قانون التعليم االبتدائي والثانوي (.)ESEA

 .3ستدمج المنطقة التعليمية سياسة المشاركة الواسعة ألولياء األمور الخاصة بالمنطقة في خطة وكالة التعليم المحلية لتلبية متطلبات المادة  1112من
قانون التعليم االبتدائي والثانوي (.)ESEA

 .4تنفيذاُ ل لباب األول ،الجزء أ ,متطلبات إشراك أولياء األمور ،إلى الحد الممكن عمليا ،ستوفر المنطقة التعليمية ومدارسها فرص كاملة لمشاركة أولياء
األمور محدودي المعرفية باللغة اإلنجليزية ،وأولياء األمور المعاقين ,وأولياء األمور المهاجرين ،بما في ذلك إعطاء تقارير ومعلومات عن المدرسة

بموجب المادة  1111من قانون التعليم االبتدائي والثانوي في صيغة مفهومة وموحدة ،بما في ذلك إمكانية الحصول على صيغة بديلة عند الطلب،
وإلى الحد العملي ،بلغة يفهما أولياء األمور.

 .5يقر نظام مدارس جيفرسون باريش ،ومجلس إدارة المدارس والمشرف العام بأن إشراك أولياء األمور يجب أن يكون أولوية لألطفال للحصول على
التعلم وتحقيق نجاح أكاديمي ,حيث يوفر أولياء األمور واألسر البيئة التعليمية األساسية لألطفال؛ بالتالي يعتبر أولياء األمور شركاء حيويين
وضروريين في نظام المدارس طوال بقاء أطفالهم في المدارس االبتدائية والعليا .ويشير مصطلح "ولي األمر" إلى أي مقدم رعاية يتحمل مسؤولية
تنشئة ورعاية األطفال ،ويشمل اآلباء واألمهات واألجداد والجدات والعمات واألعمام واآلباء واألمهات بالتبني ،وأزواج األمهات وزوجات اآلباء،
وغيرهم .ويشمل مفهوم إشراك أولياء األمور البرامج ،و/أو الخدمات ،و/أو األنشطة على موقع المدرسة ،فضال عن مساهمات أولياء األمور خارج
إطار المدرسة العادي.

 .6يجب أن تكون هذه السياسة هي سياسة مجلس إدارة المدارس وكل مدرسة عامة في جيفرسون باريش ،بالتعاون مع أولياء األمور والمدرسين والطالب
واإلداريين ،والموارد التعليمية األخرى ،لوضع وتطوير والمحافظة على االستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مشاركة أولياء األمور وغيرهم
من مقدمي الرعاية بما يعكس احتياجات الطلبة وأولياء األمور واألسر التي يخدمها مجلس اإلدارة ،وفقا للقوانين واألنظمة الحكومية واالتحادية المطبقة.

وكجزء من برنامج إشراك أولياء األمور ،يجب أن تكون هذه السياسية مسؤولية كل مدرسة لخلق بيئة مرحبة ,ومساعدة على التعلم ,وداعمة لبرامج
المشاركة الشاملة لألسرة التي تم وضعها باالشتراك مع أولياء األمور/األسر.

مسؤوليات المنطقة التعليمية

على مستوى المنطقة التعليمية ،يقوم مجلس إدارة المدارس بما يلي:
.1

إشراك أولياء األمور في وضع تطوير وتعديل مشترك لخطة المنطقة التعليمية ,لضم مكونات برنامج مشاركة أولياء األمور الخاص بالمنطقة،
لتقديمه إلى اإلدارة التعليمية بوالية لويزيانا .وتشمل هذه المشاركة ،على سبيل المثال ال الحصر ,ما يلي:
 .aالتفاعل مع فريق تحسين المدرسة بكل مدرسة ،والذي يقوم بتقييم االحتياجات بنشاط والوفاء بهذه االحتياجات في المدرسة؛
 .bعقد ورش عمل عامة مفتوحة حول المشاكل الرئيسية؛
.c

عقد اجتماعات مجلس إدارة المدارس العادية ،مع إتاحة الفرص لمجلس اإلدارة لكي يتلقى مساهمات الجمهور وتعليقاتهم .وتذاع هذه

االجتماعات بالفيديو على شبكة كبل كوكس الخاص بنظام مدارس جيفرسون باريش مع إمكانية إعادة التشغيل الدوري لعرضها على جمهور
أكبر.

 .dالطلب من كل مدرسة عقد اجتماعات مفتوحة.
 .eتشجيع منظمات أولياء األمور القائمة في المدارس ،مثل اتحاد أولياء األمور والمدرسين  PTAومنظمة أولياء األمور والمدرسين ،PTO
إلخ.

 .2توفير التنسيق بين مختلف البرامج التي تتضمن أولياء األمور ،والمساعدة التقنية ،وأشكال الدعم األخرى الالزمة لمساعدة كل المدارس العامة في
جيفرسون باريش في تخطيط وتنفيذ البرامج واالستراتيجيات الفعالة إلشراك أولياء األمور.
.a

تنسيق ودمج برامج إشراك أولياء األمور في البرامج واألنشطة األخرى التي تعزز إشراك أولياء األمور.
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.b

إجراء ،بمشاركة أولياء األمور ,تقييم سنوي لمحتوى وفعالية استخدام المكونات واالستراتيجيات .ويجب أن يحاول التقييم تحديد سبل تحسين
الجودة األكاديمية للمدارس التي يخدمها المجلس ،بما في ذلك تحديد العوائق التي تحول دون المشاركة األكبر ألولياء األمور في أنشطة
المشاركة التعلمية ؛ ويجب أن يوجه اهتماما خاصا ألولياء األمور المحرومين اقتصاديا ,أو المعوقين ،أو الذين لديهم معرفة ضئيلة باللغة
اإلنجليزية ،أو األميين ،أو من لديهم أي خلفية عرقية أو إثنية .ويجب أن يستخدم مجلس إدارة المدارس والمدرسة نتائج هذا التقييم لتصميم
استراتيجيات لمشاركة أولياء األمور بشكل أكثر فعالية ،وتنقيح ،إذا لزم األمر ،سياسات وإجراءات إشراك أولياء األمور.

.c

توزيع معلومات حول برنامج إشراك أولياء األمور في منطقة جيفرسون باريش التعليمية على أولياء األمور ،فضال عن تقديم إخطار مناسب
ألولياء األمور حول خدمات معينة أو برامج خاصة ،على النحو الذي تقضيه الدولة أو القانون االتحادي .ويجب أن يتضمن اإلخطار

أيضا  ،عند بدء الدراسة في كل عام ،حق ولي األمر في طلب وتلقي ,في الوقت المناسب ,معلومات عن المؤهالت المهنية لمدرسي الفصل
في فصول أطفالهم.
.d

تقدم خطة الطلب الموحد الخاص بعدم ترك أي طفل ( )NCLBإلى إدارة التربية والتعليم بوالية لويزيانا وتعليقات أولياء أمور الطالب
المشاركين غير الراضين عن مكونات برنامج مشاركة أولياء األمور.

.e

إعالم الوالدين عن الخيارات المحتملة لخدمات الطالب المباشرة ،مثل اختيار المدرسة العامة والدروس الخصوصية.

.f

تنسيق ودمج برامج مشاركة الوالدين بين المهملين والجانحين والمعرضين للخطر ،لعائلة الطفل و.LEA

.g

توزيع إجراء الشكوى إلى إدارة التربية والتعليم بوالية لويزيانا على أولياء أمور الطالب المشاركين.

.h

إبالغ وإخطار أولياء األمور والمؤسسات بوجود مركز معلومات وموارد خاص بأولياء األمور انشأته الوالية لتوفير التدريب والمعلومات

والدعم ألولياء األمور واألفراد الذين يعملون مع أولياء األمور ,ومجالس إدارات المدارس ،والمدارس.

مسؤوليات المدارس

كجزء من برنامج مشاركة أولياء األمور ،يحث مجلس المدرسة كل مدرسة عامة ويطالب هذه المدارس باستالم األموال التي ينص عليها البند األول الفيدرالي

بموجب تشريع مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش:

 .1عقد اجتماع سنوي في وقت مالئم يتم دعوة جميع أولياء أمور األطفال المشاركين إليه وحثهم على الحضور إلخبار أولياء األمور بالبرامج التعليمية
التي تقدمها المدرسة وتوضيح عناصر برنامج مشاركة أولياء األمور وحقهم في المشاركة.

 .2توفير عدد مرن من االجتماعات والخدما ت و/أو األنشطة في حرم المدرسة أو في غيره في أوقات مختلفة من اليوم من أجل تعزيز مشاركة أولياء
األمور ،وقد يتم توفير المواصالت ورعاية الطفل والمشروبات المالئمة و/أو الزيارات المنزلية وغير ذلك مما يتعلق بمشاركة أولياء األمور.
 .3إشراك أولياء األمور بطريقة منظمة ومستمرة وفي وقت مناسب في تخطيط البرامج ومراجعتها وتحسينها بما في ذلك التخطيط لسياسة مشاركة
أولياء األمور وتطويرها ومراجعتها وتحسينها والتطوير المشترك لخطة برنامج مشاركة أولياء األمور على نطاق واسع من المدرسة.
 .4توفير ما يلي ألولياء األمور ،خاصة لألطفال المشاركين في برامج .ESSA
 .aمعلومات مناسبة الوفت حول البرامج التعليمية ومشاركة أولياء األمور.

 .bوصف وتوضيح المنهج المستخدم في المدرسة وصور التقييم األكاديمي المستخدمة لقياس تقدم الطالب ومستوى الكفاءة الذي يتوقع أن يحققه
الطالب.
.c

عند طلب أولياء األمور ،فرص لحضور االجت ماعات المنتظمة لعمل مقترحات والمشاركة بشكل مناسب في الق اررات المتعلقة بتعليم أطفالهم
واالستجابة ألية مقترحات فى وقت مناسب.

المسؤوليات المشتركة
كجزء من برنامج مشاركة أولياء األمور لتوفير اإلمكانيات الالزمة للمشاركة ،يقوم مجلس إدارة المدارس وكل مدرسة عامة بما يلي:

 .1تقديم المساعدة ألولياء أمور األطفال الذين تخدمهم المدرسة أو مجلس اإلدارة ،على النحو المالئم ،في فهم موضوعات مثل معايير المحتوى
األكاديمي للوالية والتقييمات المحلية األكاديمية للوالية وعناصر برنامج مشاركة أولياء أألمور وكيفية مراقبة تقدم الطالب والعمل مع المدرسين
لتحسين إنجاز األطفال.

 .2توفير المواد والتدريبات لمساعدة أولياء األمور في التعاون مع أطفالهم في تحسين اإلنجازات األكاديمية مثل تدريب معرفة القراءة والكتابة
واستخدام التقنية على النحو المالئم.
 .3تثقيف المعملين وافراد الخدمات العامة والمديرين وغيرهم من العاملين بمساعدة أولياء األمور في تقييم مدى فائدة مساهماتهم والتواصل مع
أولياء األمور والتعاون معهم كشركاء متساوين وتنفيذ برامج أولياء األمور وتنسيقها وبناء عالقات بين أولياء األمور والمدرسة.
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 .4تنسيق وتكامل برامج وأنشطة مشاركة أولياء األمور مع البرامج التعليمية الممتدة ،بالقدر الممكن والمالئم ،مثل ,تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية  ,ELLومرحلة ما قبل الروضة ,واألكاديميات ,ودعم الطالب  ,IDEAواإلنجاز والمحاسبة ,والتقنية ,و المدارس اآلمنة والخالية من
المخدرات ,وبرنامج البداية المبكرة وغيرها من البرامج.

 .5ضمان أن ترسل المعلومات المتعلقة بالمدرسة وبرامج أولياء األمور األخرى واألنشطة األخرى إلى أولياء األمور على النحو الذي يمكن
استخدامه وبلغة يفهمها أولياء األمور.
 .6إشراك أولياء األمور في تطوير التدريبات للمدرسين والمديرين والمثقفين اآلخرين لتحسين فعالية هذه التدريبات.
.7

توفير التدريب الالزم للتعلم على القراءة والكتابة من األموال الفيدرالية وأموال الوالية إذا استنفذ مجلس اإلدارة جميع مصادر التمويل المتاحة
بشكل معقول في مثل هذه التدريبات.

 .8سداد المصروفات المعقولة والالزمة المرتبطة بأنشطة مشاركة أولياء األمور مثل النقل والمشروبات المالئمة و/أو مصروفات رعاية الطفل
لتمكين أولياء األمور من المشاركة في االجتماعات المدرسية وجلسات التدريب.
 .9تدريب أولياء األمور على تعزيز مشاركة أولياء األمور اآلخرين.

 .10الترتيب لالجتماعات المدرسية في أوقات وأماكن مختلفة أو عقد مؤتمرات منزلية بين المدرس والمثقفين اآلخرين الذين يعملون مباشرة مع
الطفل أو أولياء األمور غير القادرين على حضور مثل هذه المناقشات في المدرسة من أجل تعزيز مشاركة أولياء األمور.

 .11تبني وتنفيذ نموذج يهدف لتعزيز مشاركة أولياء األمور.
 .12تقدير أنشطة أولياء األمور و/أو المساهمات خارج الوضع المدرسي المعتاد التي تعزز اإلنجاز األكاديمي للطالب مثل التدريس وتعزيز
الحضور والمساهمة وإعداد المواد والخدمات التي تدعم المدرسة/الفصل.

 .13إنشاء مجلس استشاري على مستوى المنطقة لتقديم المشورة حول جميع األمور المتعلقة بمشاركة أولياء األمور في البرامج.
 .14إعداد األدوار للمنظمات والشركات المجتمعية في أنشطة مشاركة أولياء األمور.
 .15تقديم الدعم المعقول اآلخر الخاص بأنشطة مشاركة أولياء األمور وفقا لما يطلبه أولياء األمور.

 .16توفير الفرص الكاملة لمشاركة أولياء األمور أصحاب المستويات المحدودة في اللغة االنجليزية وأولياء األمور المعاقين وأصحاب األطفال
المهجرين بما في ذلك توفير المعلومات الالزمة والتقارير المدرسية الالزمة على النحو وبالقدر العملي وبلغة يفهمها أولياء األمور.

مسؤوليات أولياء األمور
كبير في النمو
دور ا
يدرك مجلس إدارة المدارس أن تعليم الطفل يبدأ منذ والدته .وال شك أن أولياء األمور وأفراد األسرة – مثل مدرس الطفل االبتدائي ،يلعبون ا

الفكري واالجتماعي والعاطفي ألطفالهم .ويعتمد تطور الطفل ونجاحه على الدعم المباشر الذي يتلقاه الطفل في المنزل .وفي محاولة لتعزيز مهارات أولياء
األمور المسؤولة والناجحة ،يتوقع مجلس إدارة المدارس من أولياء األمور ما يلي:
 .1التأكد من حضور األطفال للمدرسة بانتظام والوصول في الموعد المحدد.
 .2الحفاظ على صحة اطفالهم ونظافتهم اليومية المناسبة.

 .3التأكد من لبس األطفال المالئم وفقا لقانون الزي الموحد أو المالبس.
 .4ضمان حصول األطفال على القسط الكافي من النوم ليال.
 .5الحرص على الزيارة ومناقشة التقدم األكاديمي للطفل بانتظام مع المدرسين.
 .6مناقشة التقدم األكاديمي واألحداث المدرسية بانتظام مع األطفال.
 .7غرس االحترام الواجب لآلباء والمعلمين وغيرهم من البالغين.

 .8التطوع في فصل الطفل أو مدرسته أو األنشطة األخرى ذات الصلة بالقدر المالئم والمعقول.
 .9حضور البرامج التي ترعاها المدرسة التي قد يشارك فيها الطفل.
 .10االنضمام لمنظمات أولياء األمور/المدرس والفعالية فيها.

بيان االلتزام

يوقع كل طالب في الصف  12-4وكل ولي أمر أو وصي على طالب في الصف  12-4سنويا على بيان االلتزام وفقا لقانون الوالية .وبالنسبة للطالب،
يوضح بيان االلتزام موافقة الطالب على حضور المدرسة بانتظام والوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد وإثبات بذل جهد كاف إلكمال الواجب المنزلي
وااللتزام بقواعد المدرسة والفصول .أما بالنسبة ألولياء األمور ،فإن بيان االلتزام يشير إلى موافقة ولي األمر أو الوصي القانوني على ضمان حضور الطالب

يوميا إلى المدرسة والتأكد من وصوله يوميا في الوقت المحدد وإكمال الطالب لجميع الواجبات المنزلية وحضور جميع مناقشات أولياء األمور/المدرسين/المديرين
المطلوبة.
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إتفاق المدرسة وأولياء األمور
تعقد كل مدرسة مع أولياء األمور اتفاق المدرسة وأولياء األمور الذي يحدد كيف أن أولياء األمور وموظفي المدرسة بالكامل والطالب يشتركون في تحمل
مسؤولية اإلنجاز األكاديمي للطالب والوسائل التي توفرها المدرسة وأولياء األمور مع عقد شراكة لمساعدة األطفال في تحقيق أعلى معايير الوالية .هذا االتفاق:
.1

يوضح مسؤولية المدرسة عن توفير منهج وتعليمات ذات جودة عالية لدعم بيئة تعلم فعالة ومشجعة تمكن األطفال من االلتزام بمعاير اإلنجاز

األكاديمي للطالب التي تحددها الوالية والطرق التي سيكون بها كل ولي أمر مسؤوال عن دعم تعلم الطفل مثل اإلشراف على الحضور وإكمال
الواجب المنزلي .والخدمات المساهمة خارج الوضع المدرسي المعتاد والمشاركة بالقدر المالئم في الق اررات المتعلقة بتعليم األطفال واالستخدام
اإليجابي للوقت خارج المدرسة.

 .2معالجة أهمية التواصل بين المدرسين وأولياء األمور بصفة مستمرة من خالل ما يلي على األقل:
 .aمؤتمرات ولي األمر-المدرس في المدارس االبتدائية بصفة سنوية على األقل يتم خاللها مناقشة االتفاق على أنه متعلق بإنجاز الطفل على
المستوى الفردي؛

 .bتقارير منتظمة ألولياء األمور حول تقدم أطفالهم؛
.c

الوصول المعقول للعاملين ومنح الفرص للتطوع والمشاركة في فصل الطفل وااللتزام بأنشطة الفصل؛ و

 .dأنشطة أولياء األمور و/أو المساهمات بعيدا عن موقع المدرسة التي تعزز اإلنجاز األكاديمي.

برامج أخرى
باالشتراك مع خدمات المنطقة المقدمة وفقا لبرنامج مشاركة أولياء األمور الخاص بمجلس اإلدارة ،يعمل مجلس إدارة المدارس على التواصل بجهات الخدمات
االجتماعية والصحية ،والمؤسسات الدينية والمجموعات المجتمعية لدعم الخدمات والقضايا المجتمعية والعائلية .وبصفة خاصة ،يتمتع مجلس إدارة مدارس

جيفرسون باريش بعالقة طيبة وبدعم من المجتمع و/أو المنظمات الحكومية مثل منظمة األسر المحتاجة إلى الخدمات ) (FINSومنظمة األسر التي تساعد

أسر أخرى ( )Families Helping Familiesومتطوعون في المدارس العامة ( ,)VIPSورابطة أولياء أمور/مدرسي المنطقة ( ,)PTAوالمجلس االستشاري

األبوي للبنك الغربي والبنك الشرقي .وإن من أهم أهداف هذه المجموعات هو تقديم الدعم والمساندة لتعزيز مشاركة أولياء أمور األطفال في مدارس نظام مدرسة

جيفرسون باريش.
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