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 الجريمة منعينريد من كل فرد أن 

 504-822-1111 اتصل على

 

 كنريد معلومات

 وال نريد اسمك

 (Crime stoppersالخط الساخن اآلمن الخاص بالمدارس لدى موقفوا الجريمة )

 الخط الساخن اآلمن الخاص بالمدارس

 خن غير مميزاهو خط س

 لإلبالغ عن الجرائم. وتعرض

 دوالر 2,500مكافئة نقدية تصل إلى 

 )بناء على الجريمة(

 محول الجرائ رشاداتلإل 

CRIMESTOPPERSGNO 

1111-822-504 or STOP-903-877-1  

www.crimestoppersgno.org 
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 عامةمعلومات 
 هتمامات واإل األسئلة -المدرسية  حل المشاكل

ر بالموظف )الموظفين( المختص لدى المدرسة لحل هذه المشكلة. ولضمان االستجابة يحدث أثناء العام الدراسي بعض المواقف التي تستدعي اتصال األبوين أو ولي األم
 باء أو أولياء األمور أسئلتهم إليهم.الفورية وتشجيع التواصل الفعال بين المدارس واآلباء أو أولياء األمور، ٌوضع البروتوكول التالي ليكون دليال باألشخاص الذي يوجه اآل

 موضحة أدناه. وال ينبغي عليكم االتصال بجميع األشخاص المدرجين في الجدول. فنحن نتمنى أن تحل المشكلة في توها طبقا للخطواتيرجى إتباع الخطوات ال
 الموضحة أدناه. في توها طبقا للخطوات الموضحة أدناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمساءل متعلقة بموظفين فى المدرسة                مسائل متعلقة بمدير المدرس                             ينمسائل متعلقة بالمعلم             
 (ين)غير المعلم                                                                         

 إتصل فى المعلم                                      إتصل فى مدير المدرسة                          إتصل فى مدير المدرسة                

 سة                               إتصل فى المدير التنفيزى ألداء                    إتصل فى المدير التنفيزى ألداءإتصل فى مدير المدر            
 مديرى المدارس فى                                مديرى المدارس فى                                                                       

                                                                         8566-349                                    8566-349 
   كاديمى األ إتصل فى المدير التنفيزى ألداء                               إتصل فى ظابط اإللتزام                        إتصل فى مدير التعليم        

 أو 349-8904أو                              فى  365-5312مديرى المدارس فى                                        فى              
               8566-349                            iams@jpschools.orggretchen.will              laura.roussel@jpsschools.org           

                                                                                                                                   
 إتصل فى ظابط اإللتزام           

 أو 365-5312فى              
gretchen.williams@jpschools.org     
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 االتصال بالمنطقة

 jpschool.org/departments حاجة إلى التواصل مع إدارة المنطقة أو مكتبها، يرجى الرجوع إلى دليل الخدمات الوارد أدناه أو زيارة موقعنا على اإلنترنت: في حالة ال
ي أو االتصال بخط المعلومات العامة هاتف رقم يرجى مالحظة أن معلومات التواصل قد تتغير خالل العام الدراسي. ولمعرفة مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكترون

7600-349-504. 

 التدريس والتعلم     أكاديميات الدراسات المتقدمة                     تعليم القيادة                                المدرسة المنزلية                
  504-349-1849                  504-349-7604فى ورعاية األطفال            المعسكر الصي                             7792-349-504

 اإلختبارات                      ماجنيتبرامج ال                         504-365-5368برامج تعليم الفرق الموسيقية,                   
 504-349-8630                   504-349-7792ى اللغة اإلنجليزية                     الموهوبين والمتميزين                           متعلم

 برامج التربية البدنية                   خدمات النقل                         7776-349-504                            5328-365-504
  504-349-7729          والرياضة                            الخدمات الغذائية                          المدارس النموذجية                       

 السجالت                   8645-349-504                         8605-349-504                            7881-349-504
     504-349-7755  إتقان اللغة األجنبية                          ما قبل الروضة                             اإللتزام                                  

5312-365-504                           7776-349-504                         7917-349-504 
 خاصت اإلجتماعية                التعليم الالصحة والخدما                                               
                                               7390-736-504                         7742-349-504  

 

 االتصال بمجلس إدارة المدارس
من قبل مجلس  مدير. وُيعين الباريش ل مواطني جيفرسون يتكون مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش العامة من تسعة أعضاء منتخبين من مناطق مختلفة من قب

 إدارة المدارس ليقوم بإدارة الفريق اإلداري لمدارس جيفرسون باريش العامة.

لومات الذي يقوم بدوره بتوصيل األسئلة إلى مجلس اإلدارة. أما بالنسبة لمع 504-349-7803ويمكن للعامة االتصال بسكرتير إدارة المدارس على الهاتف رقم 
إللكتروني: االتصال الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وقائمة أعضاء مجلس إدارة المدارس فيمكن الرجوع إليها من خالل صفحة أعضاء المنطقة على الموقع ا

s/member-board/board -http://ipschools.org/school 

 اجتماعات مجلس اإلدارة
تيادية أو الطارئة تنعقد اجتماعات مجلس إدارة المدارس مرة شهريا ويمكن عق اجتماعات خاصة على مدار العام. تتاح جميع اجتماعات إدارة المدارس سواء االع

 للعامة واآلباء وأعضاء المجتمع ويجب تشجيعهم على حضور تلك االجتماعات.

بروين  2801الضفة الغربية أو المدرسة العليا بونبيل ماجنيت أكاديمي ) فىمانهاتن بوليفارد في هارفي(  501عتيادية في المبنى اإلداري )تنعقد االجتماعات اال
إلنترنت ى الضفة الشرقية. لمعرفة المزيد عن جداول اجتماعات مجلس اإلدارة اليومية والمواقع واألجندة يمكنكم زيارة موقعنا على افدريف في كينر( 

meetings/-board/board-http://ipschools.org/school 

 التحدث في اجتماعات مجلس اإلدارة
ن في مخاطبة مجلس اإلدارة مأل بطاقة التعليقات كل من يرغب في التحدث أثناء اجتماعات مجلس إدارة المدارس يتم الترحيب به. وينبغي على العوام الذين يرغبو 

 وتقديمها لسكرتارية المجلس قبل بدء االجتماع. تتواجد بطاقات التعليقات في مدخل غرفة مجلس اإلدارة.

. فوري  مترجم ينتأم يمكن حتى JPS إلى معقول مسبق إشعار تقديم ، المدرسة إدارة مجلس اجتماع في شفوي  مترجم خدمات إلى يحتاج شخص أي على يجب
 .للترجمة طلب إلرسال Kiara.Trejomelgar@jpschools.org بـ االتصال يرجى

مدارس وكيفية مشاركة لتحميل نسخة من دليل اجتماعات مجلس إدارة المدارس الذي يشتمل على المعلومات األساسية الخاصة بكيفية انعقاد اجتماعات مجلس إدارة ال
meetings/-board/board-http://ipschools.org/school 4 اإلنترنت  العامة، قم بزيارة موقعنا على
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  بلطجةال اإلبالغ عننموذج        

Bullying report form 
 

 
ب عليها بأريحية ألنها تمكنك من اإلبالغ عن الحادث بدقة. قم بتقديم هذا النموذج للمسئول أكمل بيانات هذا النموذج، وأجب على األسئلة التي تشعر أنك تجي التعليمات:

قى شكوى بخصوص أو موظف المدرسة المختص. يجوز إكمال بيانات هذا النموذج من قبل الشخص الذي يريد اإلبالغ عن الحادث أو من قبل موظف المدرسة الذي تل
 هذا الحادث.

 :بالغتاريخ اإل لحادث:الشخص الذي أبلغ عن ا

  الشخص الذي أبلغ عن الحادث:

 مراقب السلوك ◌    موظف المدرسة ◌    األبوين / ولي أمر الطالب ◌    طالبال ◌

 

 إلخ( .. يجب إدراج األفراد المنخرطين في الحادث ووصف تفصيلي للحادث حيثما أمكن مثل: أين وقع الحادث ومتى وكيف ولماذا) وصف الحادث

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________________________________________ 

 .ضع قائمة بأسماء شهود الحادث

 

________________________________________________________________________________________________________ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 يانات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسليمة وكاملة.أشهد بأن جميع الب

 التاريخ توقيع الشخص الذي رفع التقرير

 

 

 تسلمه:

 التاريخ الوظيفة االسم
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 المصطلحات الرئيسية
  

AAPP  - أعلى أو درجات 3 على الحاصلون الطالب يكون قد. االمتحانات إلجراء فرصة على للحصول للطالب صارمة دورات يقدم الذي البرنامج: المتقدم التنسيب - المتقدم التنسيب 
  الكلية ائتمان على لللحصو مؤهلين االمتحانات في

BBSSPP  - التى خدماتو يدعم قوائم - السلوك دعم خطة LEA التعلم على السلبي السلوك تأثير من والحد اإليجابي السلوك لزيادة طفلك تعطي سوف  

CCTTEE  - العالية واألجور المرتفع الطلب ذات فبالوظائ المرتبطة الوظيفية والمهارات الوظيفي لالستعداد الطالب تعد التي الدورات - والتقني المهني التعليم  

DDEE  - والكلية الثانوية المدرسة محاضر من كل في لها المزدوج االئتمان تسجيل يتم جامعية دورة في الثانوية المدرسة في لطالب المتزامن التسجيل - المزدوج التسجيل  

DDLLII  - واإلنجليزية، اإلسبانية باللغتين والمتعلمين اللغة ثنائيي األفراد تطوير إلى يهدف والذي الجودة عالية أبحاث لىع القائم الثانية اللغة تعليم برنامج هو: اللغة في المزدوج الغمر 
 نموذج يتبع. واءس حد على والمهنية الشخصية االحتياجات لتلبية باللغتين التواصل على بالقدرة يتمتعون الذين الثقافية الكفاءة ذوي والمواطنين األكاديميين، المتفوقين والطالب
واإلنجليزية اإلسبانية باللغتين والملخص الدولة به كلفت الذي الدراسي المنهج ويستخدم 90:10 اللغة تخصيص  

EELL  - ما وعادة اإلنجليزية، باللغة ةناطق غير وخلفية منزل من يأتي ما غالبا اإلنجليزية، باللغة بفعالية التعلم أو بطالقة التواصل يستطيع ال الذي الطالب: اإلنجليزية اللغة متعلم 
األكاديمية والدورات اإلنجليزية اللغة في معدال أو متخصصا تعليما يتطلب  

EELLLL  - عاطفية واجتماعية أكاديمية وحاجات مختلفة، لغة ذوي متنوعون طالب: اإلنجليزية اللغة متعلم  

EESSLL  - نتائج خالل من الصف موضع تحديد يتم. والكتابة والقراءة التحدث مهارات تحسين ويريدون اإلنجليزية ليست ماأل لغتهم الذين للطالب التعليم: ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة 
بهم الخاصة واليةال شهادة إلى إضافتها المعتمدين للمعلمين يمكن مصادقة هي الشهادة.  المتقدمة المستويات إلى المبتدئين من التسجيل عند االختبار  

FFAAPPEE  - الطالب لجميع مضمونة عليك، تكلفة أي دون طالب لكل الفردية االحتياجات لتلبية المصممة الصلة ذات الخدمات أو/و الخاص التعليم - المجاني المالئم مالعا التعليم 
اإلعاقة ذوي األفراد تعليم قانون خالل من اإلعاقة ذوي المؤهلين  

FFBBAA  - السلوك لتغيير فعله يجب ما بشأن قرار اتخاذ قبل الطفل سلوك سبب لمعرفة دمةالمستخ األنشطة من مجموعة - الوظيفي السلوكي التقييم  

IIAAPP  - المعقولة التيسيرية الترتيبات تسرد 504 القسم بموجب تأهلوا الذين اإلعاقة، ذوي للطالب المدارس وموظفو األمور أولياء وضعها فردية خطة - الفردية اإلقامة خطة 
العام التعليم منهج إلى للوصول متساوية إمكانية لديهم يكون بحيث المحددة الطالب بإعاقة المتعلقة الخدمة أو/و صلةال ذات والمساعدات والتعديالت  

IIBB  - في أعلى أو درجات 4 على الحاصلون الطالب يكون قد. الدولية البكالوريا امتحانات إلجراء فرصة على للحصول للطالب صارمة دورات يقدم برنامج - الدولية البكالوريا 
الكلية ائتمان على للحصول مؤهلين الدولية البكالوريا امتحانات  

IIEEPP  - التعليم ويصف. لطفلك والفريدة المحددة االحتياجات لتلبية المدرسة وموظفي األمور أولياء قبل من تطويرها يتم وثيقة هو الفردي التعليم برنامج - الفردي التعليم برنامج 
خاصا تعليما يتلقى الذي للطالب تقدم التي ةالصل ذات والخدمات الخاص  

IISSSSPP  - التعليمية خدماتهم على الطالب يحصل. المدرسة إشراف تحت محددة بيئة في اإليقاف فترة لقضاء العادي الفصل من الطالب إخراج يتم - المدرسة داخل يقافاإل برنامج 
العامة األكاديمية الحزم أو للمدرس المخصص العمل خالل من  

LLEEPP  - األم لغتهم ليست ألنها ذلك يكون ما وغالبا اإلنجليزية، اللغة يجيد ال شخص إلى يشير المتحدة الواليات في يستخدم مصطلح هو: المحدودة اإلنجليزية اللغة  

MMDDRR  – تأديبي إجراء إلى يحتاج الذي وسلوكه الطفل إعاقة بين العالقة لمراجعة اجتماع - قييم السلوكت و تحديد  

NNeewwccoommeerr  - لمدة المتحدة الواليات في مدرسة في تسجيله تم أو أبدا، تسجيله يتم ولم اإلنجليزية اللغة إجادة فحص في الناشئ المستوى في يسجل طالب هو الجديد الوافد الطالب 
واحدة تقويمية سنة عن تقل  

PPBBIISS  - إلنشاء البرامج إدارة نظام في والممارسات والنظم البيانات تستخدم. الفعل رد من بدال اقيااستب يكون أن على يركز لالنضباط إطار - اإليجابي السلوكي والدعم التدخالت 
والنجاح واألمان بالرعاية الطالب جميع فيها يشعر مدارس  

SSuussppeennssiioonn  – عن اإليقاف لفترة بالمدرسة تحاقباالل للطالب يسمح ال. أقل أو أيام( 10) عشرة لمدة المدرسة إلى الحضور أو الصف من للطالب الطوعي غيريقاف اإل 
اإليقاف فترة خالل المدرسة في موجودا كان إذا و مخالفة تعديا اعتباره ويمكن الدراسة،  

TT99  - . المنطقة أو/  و واليةلل الترويجية المعايير تلبية في يفشلون الذين الثامن الصف طالب بترقية تتعلق لويزيانا في التعليم وزارة وضعتها سياسة هي - االنتقالي التاسع الصف
 ويمكن المدرسة الفريق قبل من األهلية تحديد يتم .الثانوية المدرسة حرم في الدراسية الفصول حضورهم أثناء بأقرانهم" للحاق" للطالب الفرصة إتاحة هو السياسة هذه من والغرض

  الدراسي المقرر درجات أو/والحضور، و واألهداف، الطالب، ونمو الدراسية، الفصول على تقييمات داءواأل المرجعية، والتقييمات التقييمات،: التالية للبيانات استعراضا يتضمن أن

TTOOVV  - أو اإلعالمية المشاركات أو المالحظات أو الرسائل أو البريد أو اإللكترونية: الحصر ال المثال سبيل على ذلك، في بما( مكتوب أو مرئي أو شفهي) اتصال - بالعنف التهديد 
 خوف في مدرسة موظف أو مدير أو معلم أو طالب أي معقول بشكل تسبب أن شأنها من االجتماعي التواصل شبكة على موقع أي على المشاركات أو المدونات أو النصية لرسائلا

مدرسة تشغيل في آخر خطيرا اضطرابا تسبب أو مبنى إخالء في تتسبب أو سالمتهم، على مستمر  
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 دعم الطالب
 

 ن ضد الحوادث/اإلصاباتالتأمي
الب. وُتجرى توفر منظومة المدرسة خطة للتأمين على الطالب، يمكن شراؤها من شركة تعاقدات تسمح لها منظومة المدرسة بمزاولة نشاطها التجاري مع الط

ورا أن يحصل على نموذج مطالبة من كاتب كل المعامالت بين الطالب والشركة. وليس االنضمام للخطة إجباريا. وبمجرد حدوث إصابة، يجب على الطالب ف
 الحسابات في مكتب المدرسة.

 القبول
 لمدرسة ألي شخص يستوفي جميع المعايير التالية:ا وسيلة لدخوارس القبول أو الايمنح مجلس إدارة المد

 داخل الحدود الجغرافية للنظام المدرسي.يقيم  .1
 التي تبدأ فيها السنة الدراسية. سنة التقويميةسبتمبر من ال 30سنوات على األقل في أو قبل  6عمره  .2
 30( سنة  في 20كون عشرين )يسبتمبر من السنة التقويمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية أو  30أو أقل في  (19) التاسعة عشرة يكون  سنال .3

( من القبول 1لتخرج في غضون سنة واحدة )لكافية الية الدراس ويكون حاصل على الموادسبتمبر من السنة التقويمية التي تبدأ فيها السنة الدراسية 
 أو إعادة القبول.

 العامة أو ما يعادلها.عليا شهادة الاللم يحصل على  .4
 والثانوي. ل لاللتحاق بالمدرسة العامة وفقا لقانون الوالية وسياسات مجلس التعليم ومجلس لويزيانا للتعليم االبتدائيهمؤيكون  .5

 
 متطلبات الِسن

 رياض األطفال قبل .1
سنة(، وهذا السن أقل من السن المطلوب اللتحاق الطفل بالمرحلة  2أصغر سن قد ُيقبل عنده الطفل لاللتحاق بما قبل رياض األطفال عامان )

 ة الدراسية. ( من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السن30( سنوات في أو قبل الثالثين )4األولى. ويجب أن يكون عمر الطفل أربع )
 رياض األطفال .2

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

 برياض األطفال، تسري كل القواعد الخاصة بالحضور.
 األول صفال .3

من الشروط األساسية لاللتحاق بأية مرحلة أولى في المدارس الحكومية أن يكون الطفل قد حضر يوما كامال طوال عام كامل في إحدى رياض 
( سنوات 6األكاديمية قبل االلتحاق بالمرحلة األولى. ويجب أن يكون عمر الطفل ست ) األطفال العامة أو الخاصة، أو ينجح في تقييم الجاهزية

 .( من سبتمبر من العام الميالدي الذي تبدأ فيه السنة الدراسية30في أو قبل الثالثين )
 (La.R.S.17:221)حضور المرحلة االبتدائية، والمرحلة المتوسطة والمرحلة العليا؛ السن اإلجباري  .4

على كل ولي أمر أو معلم أو أي شخص آخر يسكن في والية لويزيانا، له سيطرة أو مسؤولية على أي طفل اعتبارا من بلوغ هذا الطفل سن يتعين 
 القانوني صياالو  أو الطفل والد يختار لم ما( أن ُيرِسل ذلك الطفل إلى مدرسة يومية عامة أو خاصة؛ 18وحتى سن الثامنة عشرة ) (5) خامسةال

 الطفل يخضع. عشر الثامن ميالده عيد قبل الثانوية المدرسة من الطفل تخرج أو ، بالقانون  يتعلق فيما األطفال وضةر  في طفله تسجيل تأجيل
 .الفرعي الجزء هذا ألحكام بالمدرسة قانوني بشكل يلتحق والذي سنوات خمس عن عمره يقل الذي

 التعليم الخاص .5
عاما(. ويتوفر في منظومة المدرسة  21سنوات( وحتى سن الواحد والعشرين ) 3إلعاقة بداية من سن الثالثة )ُيوفَّر التعليم الخاص لألطفال ذوي ا

 سنوات(. 3خيار توفير التعليم الخاص لألطفال دون سن الثالثة )
  المهاجرين الطالب .6

 .الزمني العمر حسب المناسب الصف مستوى  في مرة ألول أمريكية بمدرسة يلتحقون  الذين K-8 الصف طالب وضع يتم
 اإلتمانات  على بناء   المناسب الصف مستوى  في مرة ألول أمريكية بمدرسة يلتحقون  الذين عشر الثاني إلى التاسع الصف طالب وضع يتم

 المدرسة أرصدة توضح صالحة نصوص إنتاج على قادرين غير كانوا إذا T9 في الثانوية المدرسة سن في الطالب وضع يمكن .الممنوحة
و  ثانيةكلغة  اإلنجليزية مكتب من ممثل أو/  و ، التوجيه مستشار ، المدرسة مدير ، المهاجرين الثانوية المدارس لطالب. المكتسبة الثانوية
 يلتحقون  الذين الطالب وضع يتم. االئتمان ومنح األجنبية النصوص لتقييم التعليم نسخة صحة من لتحققل خدماتال لغة مكتب سيستخدم سوف

ا EL 15 نامجببر   .T9 باعتباره الثانوية المدرسة حرم في أكثر أو عام 
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 شروط القبول
 :منظومة مدارس جيفرسون باريشفيما يلي متطلبات القبول لدى 

شهادة يوم, الطالب المولود خارج لويزيانا يجب أن يقدم  15)الطالب المولود فى لويزيانا يجب أن يقدم شهادة الميالد فى خالل  شهادة الميالد .1
 يوم. 30الميالد فى خالل 

  لويزيانا صالحة من والية شهادة تحصين دولية .2
ال تقبل الوصاية المؤقتة الموموثقة كوثائق للحضانة من قبل الوالية. مسؤل التسجيل  - ينطبق)متى كان  من المحكمة وثيقة الوصاية .3

 .(تكون هذه النماذج مقدمةبالمدرسة يجب أن يتصل بمكتب االمتثال للحصول على التوجيهات عندما 
 .بطاقة التقرير النهائي من العام الماضي )باستثناء رياض األطفال( .4
 .إثبات اإلقامة .5

 متطلبات إثبات اإلقامة
في المنطقة التي ي طالب لم يتم التحقق من عنوانه القانوني الحالي، أو يتشكك مكتب االمتثال في مدى قانونيته، أن ُيقدم إثبات إقامة أل الواصى/الوالدينعلى 

مدارس جيفرسون باريش العامة للمرة األولى أو الذين انتقلوا تتواجد بها المدرسة إلى وكيل المدرسة. ويسري هذا الشرط على الطالب الذين يلتحقون بإحدى 
 داخل جيفرسون باريش.

نه القانوني الحالي. وتشمل الوثائق المقبولة )التي أقلها اثنتان(، على للطالب وعنوا األمر اصىو ال/الوالدينيجب أن تحمل الوثائق المقدمة كإثبات إقامة اسم 
 سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 عقد اإليجار؛ .1
 فاتورة المنافع الحالية أو وديعتها؛ .2
 نسخة من عقد شراء أو وثيقة بيع مسكن كامل؛ .3
القانوني للطالب، وبيان مؤشر من أحد المقاولين يؤكد التاريخ المتوقع نسخة من عقد شراء أو وثيقة بيع قطعة أرض سكنية ُيبرمه ولي األمر/الوصي  .4

 ( يوما ميالديا؛90إلتمام إقامة مسكن على قطعة األرض، على أال يتجاوز تاريخ اإلتمام المذكور تسعين )
)البالغين( إذا كان غير ولي األمر القانوني  ية للبالغُتعطي السيطرة والوصا شيبار  جيفرسون  فىوثيقة قانونية ُتصدرها أو تعتمدها المحكمة المحلية المدنية  .5

 الذي يسكن معه الطالب، إذا كان الطالب يبلغ من العمر ستة عشر عاما أو أقل؛
 الوثائق القانونية التي ُتثِبت حرية تصرف الطالب و/أو اإلثبات القانوني لإلقامة كما هو مطلوب؛ .6
 ؛يةألمريكي للهجرة والجنسوثيقة قانونية ُيصدرها أو يعتمدها المكتب ا .7

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

 يجب عليهم تلبية متطلبات اإللتحاق األساسية.

 قبول الطالب المتزوجين 
 الطالب المتزوجون الملتحقون بالمدرسة ُمطالبون باالمتثال لمعايير القبول بشكل منتظم.

 قبول الطالب المصابين بإعاقات مؤقتة
المصابين بإعاقات مؤقتة بحضور المدرسة بشكل منتظم، شريطة أن يقوم الطبيب المرخص له مزاولة المهنة في لويزيانا وولي  يكون مسموحا لجميع الطالب

 :أمر الطالب/الوصي القانوني بتقديم إفادة كتابية موقع عليها إلى المدرسة بشأن
 .المدرسية قدرة الطالب على أن يمارس نشاطه بشكل طبيعي داخل البيئة طبيعة اإلعاقة، .1
 .مدى قدرة الطالب على ركوب األتوبيس المدرسي من المدرسة وإليها .2
 .أية قيود بشأن التربية البدنية أو األنشطة المدرسية األخرى. )انظر الجزء الذي يتناول اإلعاقات( و .3

 

 القبول مع فقد أو تلف ممتلكات المدرسة
ة ممتلكات تخص منظومة المدرسة أو ممتلكات متعاقد عليها لمنظومة المدرسة، إلى المدرسة حتى ُيسدد ال ُيعاد الطالب الذي ُيفصل مؤقتا لتلفيات سببها ألي

متلكه أو يتعاقد بشكل كامل مقابل التلفيات التي ألحقها أو حتى تصدر توجيهات من مشرف المدرسة. وإذا كانت الممتلكات التالفة عبارة عن أتوبيس مدرسي ي
رك مجلس مدرسة تابعة لباريش أو إحدى مدارس المدينة، فال ُيسمح للطالب المفصول بسبب هذه التلفيات أن يدخل أو يركب أي عليه أو يمتلكه بشكل مشت

ألعمال من أتوبيس تابع للمدرسة حتى ُيسدد بشكل كامل مقابل التلفيات التي ألحقها أو حتى تصدر توجيهات من مشرف المدارس. صالحيات القيام بهذه ا
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 حماية اإلعاقة ذوي  الطالب منح يتم ، منضبطين يكونون  قد الطالب جميع أن حين في .La.R.S. 17:416A(3)(d)المدرسة موضحة في  جانب مجلس
 .واحد دراسي عام في أيام 10 من ألكثر التغسيب في تغيير ا االنضباط يشكل عندما إضافية قانونية

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

صي قانوني يسكن في امنظومة مدارس جيفرسون باريش العامة على أن كل ولي أمر/و ، تشترط سياسة 221:17مع مراعاة النظام األساسي المعدل للويزيانا 
( أن ُيرِسل ذلك الطفل إلى مدرسة 18السابعة وحتى سن الثامنة عشرة )له سيطرة أو مسؤولية على أي طفل اعتبارا من بلوغ هذا الطفل سن جيفرسون باريش و 

(. ويكون كل طفل دون سن السابعة 18يومية عامة أو خاصة، أو ُيلحقه ببرنامج دراسة منزلي؛ ما لم يتخرج الطفل من المدرسة العليا قبل بلوغه الثامنة عشرة )
قانوني مسؤول عن إرسال أحد األطفال إلى الصي او الالحضور اإلجباري. ويتعين على كل ولي أمر/يلتحق بالمدرسة بشكل قانوني هو اآلخر خاضعا لشروط 

التي  مدرسة يومية عامة أو خاصة بموجب أحكام هذا القسم أن يضمن انتظام هذا الطفل في فصول دراسية مخصوصة في أثناء ساعات المدرسة النظامية
 ُيحددها مجلس المدرسة.

 

 أنواع التغيب
، وال يتم حساب تغيبه مقابل متطلبات الحضور. ومن األمثلة على ذلك تقديم وثيقة من دروسمعفي والمعذور: ُيسمح للطالب تدارك ما فاته من ال .1

 .المناسب التحقق مع أحد األطباء ُتثبت اإلصابة بمرض، أو االحتفال باألعياد الدينية
 االعتبار في ويؤخذ عمل من فاته ما بتعويض للطالب ُيسمح. الوالدين حظاتبمال موثق شخصي مرض بسبب الغياب: عذربدون و  معفي غير .2

غير معذور: ال ُيسمح للطالب بتدارك ما فاته من عمل وتغيبه سُيحسب مقابل متطلبات الحضور  بمتطلبات يفي الطالب كان إذا ما تحديد عند الغياب
 الحضور. 

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

 .(المدرسة

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

 .الحضور الئحة من استثناء لطلب االمتثال مكتب إلى رسمي استئناف تقديم القانوني الوصي أو الطالب أمر ولي على يجب

 العمل إكمال على قادرين غير كانوا إذا درجات على يحصلوا لن ، جاتالدر  لتلقي مؤهلين وبالتالي ، المخففة للظروف استيفائهم من التحقق تم الذين الطالب
 .الدورة اجتياز أو التعويضي

 مستشار أو المدرسة بمدير االتصال اآلباء على يجب. والثامن والخامس الثالث اليوم بحلول الحضور برسائل األمور وأولياء الطالب تزويد المدارس على يجب
 .الحضور خطابات استالم عند ضورالح مسائل لمناقشة المدرسة

 
 يةقر شروط الحضور للحصول على ائتمان كارنيجي وأهلية الت

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

 . يةقر عشرة أيام حتى يكون أهال للت أربعة دقيقة، ال يمكن للطالب أن يتغيب أكثر من 375قياسي البالغ ال

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

 لنسبة للمدارس التي ال ُتطبق نظام الفصل الدراسي.دقيقة في سنة با
ا  فى كل فترة دراسية. منهم لكل أيام 7 من أكثر يفوتوا أن يمكن ال الثانوية المدرسة في الطالب أن يعني فهذا ، دقيقة 375 مدته قياسي تعليمي يوم إلى استناد 

 .الدقائق أساس على كارنيجي وحدات في للترقية مؤهلين ليكونوا يوم ا 14 من أكثر الدراسي الفصل بنظام الملتحقين غير المدارس في الطالب يفوت أن يمكن ال

 ائتمان كارنيجي –متطلبات الحضور 
ن كارنيجي باإلضافة إلى الوفاء بمتطلبات الحضور العامة، يجب على طالب المدارس المتوسطة والعليا الوفاء بمتطلبات حضور معينة للحصول على ائتما

 ة للحصص الفردية. بالنسب
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 أن يجب ، كارنيجي رصيد نصف منح أجل من. دقيقة 7515 عن تقل ال لمدة حاضرين الطالب يكون  أن يجب ، التدريس وقت على بناء   االئتمان منح عند
 بخصوص إضافية معلومات على للحصول  JPS Make Up Seat Time (MUST) سياسة إلى الرجوع يرجى. دقيقة 3758 عن يقل ال ما الطالب يحضر
 .الحضور استعادة

 الحضور. استعادة بخصوص إضافية معلومات على للحصول المستشار أو المدرسة بمدير االتصال يرجى
  ط االستردادو شر و  (موجبة) دراسةال وقتتعويض 

 قبل المكياج جلسات تكتمل أن يجب. العادي ماليو  خارج للمقعد الضائع الوقت بتعويض المفرطة الغيابات بسبب الرسوب لخطر المعرضين للطالب ُيسمح قد
 .المتوسطة/  االبتدائية المدارس لطالب العام ونهاية الثانوية المدارس لطالب الحالي الدراسي الفصل نهاية

 الدورات إكمال الطالب على يتعين. رصيد على للحصول التعليمية الدقائق من المطلوب العدد يستوفوا لم الذين للطالب (MUST)  التعويضي وقتال توفير يتم
 أو األسبوع نهاية عطالت أو المدرسة بعد أو قبل MUST واجبات إكمال الطالب على يجب. اإلنترنت عبر معتمدة تعلم منصة على اإلضافية الدراسية

 .إضافية معلومات على للحصول بالمدرسة الاالتص اآلباء على يجب. الدراسي اليوم خالل MUST الواجبات إكمال للطالب يجوز ال. الغداء أثناء أو العطالت

 الغيابب المتعلقة المخففة ظروفلل الواجبة القانونية اإلجراءات
 تقديم القانوني الوصي أو الطالب أمر ولي على يجب ، مخففة بظروف مروا قد يكونون  قد الذين المفرط الغياب بسبب الفشل لخطر المعرضين للطالب بالنسبة

 الجلسة مسؤول قبل من فيها النظر سيتم والتي داعمة وثائق أي وإرفاق المخفف الغياب استئناف إكمال الوالدين على يجب. االمتثال كتبم إلى رسمي استئناف
 أويض عو لتل المطلوبة عمالاأل إكمال على قادر غير كان إذا درجات على الحصول للطالب يجوز ال. نهائي اللجنة قرار. اآلخرين المنطقة موظفي من واثنين
 .الدورة اجتياز

  الكتب حقيبة سياسة
 مماثلة للطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر. أشياءحقائب الظهر أو أي  فىالكتب الشفافة أو الشبكية حقائب مح فقط بُيس

متحانات ، واأليام الميدانية ، والرحالت الميدانية ، ونهاية العام أيام االمثال حقيبة كتب".  إستخدامخالل أوقات معينة من العام ، يجوز لمدير المدرسة تطبيق سياسة "عدم 
 الدراسي ، وما إلى ذلك.

 الحافالت
 الحافالت التي يستقلها الطالب

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

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

 بالحافالت التي يستقلها الطالبإرشادات السالمة الخاصة 
على سائق األتوبيس سائق األتوبيس المدرسي منوط به أحد أهم األدوار في المنظومة المدرسية: توصيل طالبنا بسالمة إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المنزل. و 

ل دائم ما يحدث خارج األتوبيس المدرسي وداخله. ومن بين المسئوليات اليومية التي يضطلع بها سائقو الحافالت المدرسية توقع حركة المدرسي أن ُيالحظ بشك
تي المخاطر الالمركبات األخرى والمشاة، واالستماع لألصوات التي ربما تشير إلى حدوث مشكالت ميكانيكية في األتوبيس المدرسي، وحماية كل الركاب من 

 قد يتسبب فيها السلوك غير المناسب من األتوبيس المدرسي.

اإلجراء المناسب  وبصفته مهنيا يتمتع بالتدريب، فإن سائق األتوبيس المدرسي هو الشخص الذي يتولى مسؤولية الطالب الذين ينقلهم، ويكون مسؤوال عن اتخاذ
 لحماية األشخاص والممتلكات من اإلصابة والتلف.

اء األمور/األوصياء القانونيين مساعدة سائق األتوبيس المدرسي في أن يستعرضوا بشكل دوري معايير سلوك وسالمة أطفالهم، من خالل دعم وبمقدور أولي
شراف الل اإلسائق األتوبيس المدرسي عندما يسوء سلوك الطفل، ومن خالل مساعدته في الحفاظ على سالمة المنطقة المجاورة لألتوبيسات المدرسية، ومن خ
التي يرتديها  على األطفال في أماكن توقف األتوبيس المدرسي. وينبغي أن يحصل أولياء األمور/األوصياء القانونيين على الوقت الكافي لمعاينة المالبس

رة على وجه الخصوص: إذ إن بعض المالبس قد تشكل خطرا على األطفال حال نزولهم من األتوبيس. ومن المالبس الخطآمنة؛ أطفالهم للتأكد من أنها 
بس قد تشتبك المعاطف الطويلة المتدلية، ورباط السويتشيرت، وأحزمة حقائب الظهر الطويلة، والوشاح الطويل، أو المالبس األخرى الفضفاضة. فهذه المال

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

يصين على سالمتهم في كل األوقات، ويجب أن يتصرفوا بطريقة تقلل من المخاطر. وفيما يلي إرشادات ستجعل ركوب األتوبيس ويجب أن يكون الطالب حر 
 يوميا، إذا اتبعها كل األشخاص، آمنا وممتعا:
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 .ابق في المنزل عندما تكون في المنزل عندما تظهر عليك أي من األعراض في قسم المرض في هذا الكتيب .1
( دقائق قبل الوقت المحدد لركوب 10( دقيقة وال يقل عن عشر )15زل في وقت مناسب للوصول خالل ما ال يزيد عن خمسة عشر )غادر المن .2

 األتوبيس.
ِسر على رصيف المشاة كلما كان ممكنا. وما لم تتوفر أرصفة، ِسر على حافة الجانب األيسر للشارع، بحيث تكون مواجها لحركة السيارات  .3

 القادمة. 
 جه إلى موقف األتوبيس المدرسي المحدد.تو  .4
 ( أقدام على األقل عند انتظار األتوبيس المدرسي.10قف بعيدا عن الطريق بمقدار عشرة ) .5
عندما تقف في موقف األتوبيس، ال تلعب أن تجري أو تمشي بصوت عاٍل. تصرف بأسلوب منظم، بحيث تتجنب إتالف الممتلكات الخاصة  .6

 اإلصابة.وتحمي نفسك واآلخرين من 
ط متى كان ضروريا االنتظار في الشارع الذي يتواجد به موقف األتوبيس المدرسي، انتظر إشارة سائق األتوبيس قبل العبور، واعبر الطريق فق .7

 من أمام األتوبيس المدرسي.
 ال تركب األتوبيس المدرسي إال عندما يكون سائق األتوبيس جالسا ومسيطرا على أدوات التحكم. .8
 توبيس المدرسي في طابور واحد وتوجه على الفور إلى الكرسي المحدد.اركب األ .9

ي أو ضع األدوات الموسيقية والحقائب المدرسية تحت المقعد أو حسبما ُيحدد سائق األتوبيس المدرسي، وال يكون ذلك أبدا في الممر بين الكراس .10
 في المدخل أو في مكان الخروج.

المدرسي في وضع حركة. وهذا األمر من شأنه أن يحد من اإلصابة في حاالت التوقف للطوارئ أو  كن دائما جالسا عندما يكون األتوبيس .11
 االصطدامات. 

 اجلس مستقيما في الكرسي وضع قدميك على األرضية أمام الكرسي الخاص بك. .12
 اجعل الممر بين الكراسي شاغرا دائما. .13
فارتفاع الصوت بالكالم والصياح ربما يتسبب في تشتيت انتباه سائق األتوبيس  تكلم بهدوء وتحاور بشكل طبيعي مع الركاب اآلخرين بجوارك، .14

 المدرسي.
 إياك والحوارات غير الضرورية مع سائق األتوبيس المدرسي. .15
 ال تتناول الطعام أو المشروبات أو ُتدخن داخل األتوبيس المدرسي. .16
 اجعل ذراعيك ورأسك داخل األتوبيس في كل األوقات. .17
 شياء القذرة.ال تستخدم األ .18
 تجنب إلقاء القمامة في موقف األتوبيس المدرسي و/أو في األتوبيس المدرسي وال ُتلِق األشياء داخل األتوبيس المدرسي أو خارجه. .19
 احترم المشاة وسائقي السيارات األخرى في كل األوقات. .20
األوصياء القانونيين مطالبين بسداد تكاليف التلفيات التي يتسبب أبلغ سائق األتوبيس عند مغادرتك له بأي تلفيات تالحظها، ألن أولياء األمور/ .21

 فيها الطالب.
ءات تجنب لمس أية أدوات تحكم ميكانيكية، بما في ذلك المداخل وأبواب مخارج الطوارئ، باستثناء في حاالت الطوارئ، فيكون عندئذ وفقا إلجرا .22

 درسي.الطوارئ التي يوضحها في كل فصل دراسي سائق األتوبيس الم
ء ال تطلب من سائق األتوبيس المدرسي أن يسمح لك بالنزول في أية محطة إال المحطة المحددة لك. )ملحوظة: يجب على أولياء األمور/األوصيا .23

الب في القانونيين أن ُيرسلوا طلبيات كتابية بشكل مسبق إلى مدير المدرسة، والذي ربما يسمح لسائق األتوبيس المدرسي بالتقاط أو إنزال الط
 محطة بديلة(.

ق األتوبيس المدرسي بأن الطريق آمن ئعلى أي طالب يجب عليه عبور الشارع بعد النزول من األتوبيس المدرسي أن ينتظر حتى يشير إليه سا .24
 ( أقدام أمام األتوبيس المدرسي، وليس خلفه أبدا. 10ليعبره. ينبغي على الطالب أن يعبر بمسافة حوالي عشرة )

 الطالب، بعد المدرسة، أن يتوجهوا إلى المنزل فور وصولهم إلى مكان محطة األتوبيس المدرسي القريبة من المنزل. ينبغي على  .25
 توضع كل األقالم الرصاص واألقالم الجافة وأي أشياء حادة أخرى في كتب الطالب أو في حقيبته المدرسية أثناء ركوبه األتوبيس المدرسي. .26
 صابة أثناء ركوبه األتوبيس المدرسي أن ُيبلِِّغ سابق األتوبيس المدرسي بهذه اإلصابة على الفور. ينبغي على أي طالب يتعرض إل .27
اء النظارات(، ليست األشياء التالية مسموحا بها في األتوبيس المدرسي: التبغ، والكحول، والمخدرات، والحيوانات األليفة، واألشياء الزجاجية )باستثن .28

 ياء الكبيرة التي ال يمكن وضعها في حقيبة الطالب أو تحت الكرسي.واألسلحة من أي نوع، واألش
وف، على الطالب الذين يعانون من إعاقات مؤقتة، أو الطالبات الحوامل أن ُيقدموا خطابا مبدئيا من الطبيب المعالج يوجد وجود اإلعاقة/الظر  .29

قلق. ويجب تقديم تقرير شهري من الطبيب يصدق فيه الطبيب على ويوضع القدرات البدنية للطالب طالما أن ركوب األتوبيس المدرسي أمر م
 قدرة الطالب على االستمرار في ركوب األتوبيس المدرسي.
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 أبلغ سائق األتوبيس المدرسي بأي شخص نائم أو مريض في األتوبيس المدرسي. .30
لصباح، فليس بمقدور ولي األمر/الوصي القانوني أن طالما أن الطفل قد استقل األتوبيس المدرسي وغادر محطة توقف األتوبيس المدرسي في ا .31

يأخذ الطفل من األتوبيس. )يجب على ولي األمر/الوصي القانوني أن يذهب إلى المدرسة لكي يقوم بشكل رسمي بالتأكد من أن الطفل خارج 
 األتوبيس المدرسي المعتادة.المدرسة.( وفي المساء، يجب على ولي األمر/الوصي القانوني أن ينتظر حتى يصل الطفل إلى محطة 

إذا تأخر الطفل أو فاته األتوبيس المدرسي في الصباح في المحطة المعتادة، فال يسمح سائق األتوبيس المدرسي للطفل بركوب األتوبيس في  .32
اتهم أو أجسامهم(. ويجب محطة أخرى. )ينبغي على أولياء األمور/األوصياء القانونيين عدم مطاردة أو اعتراض سبيل األتوبيس المدرسي بسيار 

 أن يحضر ولي األمر/الوصي القانوني الطفل إلى المدرسة بقدر اإلمكان.
إذا كنت قد طلبت من سائق األتوبيس المدرسي أن ينقل طفلك إلى مكان غير المحطة المحددة من أجل أن يذهب الطفل إلى مركز رعاية يومي،  .33

 ار مدير المدرسة بما إذا كان مركز الرعاية غير قادر على قبول الطفل في ذلك اليوم.تقع على ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية إخط
 .ارتداء بطاقة الهوية الصادرة من المدرسة في الحافلة 12-6يجب على الطالب في الصفوف  .34

 إستخدام أو إمتالك أو تشغيل أجهزة إليكترونية – أجهزة االتصال
بشكل كامل ويجب أن تكون  غير وضع تشغيلية في المدرسة. ومع ذلك، يجب أن تكون كل األجهزة اإللكترونية في ُيسمح للطالب بتملك األجهزة اإللكترون

 غير مرئية أو مسموعة أثناء تواجد الطالب في المدرسة أو في األتوبيس المدرسي باستثناء الحاالت الموصوفة أدناه. 
 لتعليمية بعد الحصول على إذن مسبق من المدير أو من يعينه. يجوز استخدام األجهزة اإللكترونية في إطار العملية ا

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

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

 محمول.

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

األجهزة من  من المحظور بشكل صارم حيازة أجهزة إلكترونية أثناء إجراء االختبارات أو أية أشكال أخرى من تقييم الطالب. ويجوز ألفراد المدرسة جمع
.( وإذا تبين أن أحد الطالب يحمل جهازا إلكترونيا أثناء التقييم، يتم إيقاف الطالب قبل إجراء التقييم. )وُتعاد األجهزة اإللكترونية إلى الطالب بعد انتهاء التقييم

 التقييم، ويتم مصادرة الجهاز، وُيلغي تقييم الطالب. ويجوز إلدارة المدرسة اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية.

ينشأ عن االنتهاكات واحد أو أكثر مما يلي: المصادرة المؤقتة  تضع كل مدرسة وتنشر عواقب انتهاك سياستها الخاصة باألجهزة اإللكترونية. ومن الممكن أن
 رسة.للجهاز، االحتجازات الذي ال يستمر ألكثر من ساعة، العمل العقابي، الحرمان من الدراسة داخل المدرسة، والحرمان من الدراسة خارج المد

 العواقب. ضخمتبر جريمة جسيمة ُتضاف إلى األمور التي تُ وامتناع الطالب عن إعطاء الجهاز لموظف المدرسة عندما يطلب منه ذلك ُيع

ذاعات، 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 اإل
يكي أو المنبه، في حالة الطوارئ. وُيقصد بالطوارئ التهديد الحقيقي أو الوشيك أو خدمة الهاتف المحمول، أو اإلنتركوم، أو نظام التصفح اإللكتروني الميكان

 للصحة أو السالمة العامة، األمر الذي ربما يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة أو تلف الممتلكات. 

 المسعى التعاوني/إنفاذ القانون 
يم بيئة مدرسية آمنة للطالب والموظفين في آن واحد. ومن ثم، هناك مسعى تعاوني تتمثل السياسة المتبعة في منظومة مدارس جيفرسون باريش العامة في تقد

ومة مدارس جيفرسون باريش بين الجهات التالية: إنفاذ القانون، وعدالة األحداث، والمحامي العام في المقاطعة، وإدارة األبرشية، وهيئة الخدمات اإلنسانية، ومنظ
آمنة من مخاطر المخدرات، واألسلحة، واألعمال اإلجرامية  يةرشبى التعاوني في الحفاظ على المدارس الموجودة في األالعامة. ويتمثل الهدف من هذا المسع

 الناجمة عن العنف الشخصي.   

 فبمجرد اكتشاف قيام أي طالب بارتكاب عمل إجرامي، يجب إبالغ جهة إنفاذ القانون المختصة على الفور. 
ة المستجيب إلى المدرسة ، ويقبض على الطالب إذا كان التحقيق يقتضي األمر ، ويؤمن األدلة. سيتم تقديم اإلخطار األولي سيأتي النائب أو ضابط الشرط

الحدث من قبل مسؤول المدرسة ، ما لم يأمر خالف ذلك من قبل تطبيق القانون. سيحدد المسؤولون في مركز تقييم  حتجازصي القانوني باا/ الو  ينللوالد
 .ما إذا كان سيتم اإلفراج عن الطالب أو إعادة حجزه إلى مركز احتجاز ريفاردياألحداث 
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 اإلرشاد
قدم في تنتهج منظومة مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة تتمثل في تطبيق برنامج إرشاد وتوجيه شامل مخطط بشكل جيد يتسم بطابع وقائع وتنموي ي

ويجب تقديم مساعدة فورية للطالب  قديم خدمات توجيه فردية وجماعية للطالب على جميع المستويات.ويتم ت المدرسة من خالل نهج متعدد التخصصات.
ويجب أن تشمل هذه الخدمات، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم معلومات  الذين يتعرضون لمشكالت، ويجب توفير خدمات على مدى طويل عند الضرورة.

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

 التكيف في للمساعدة الدراسية فى الفصول التوجيه وكذلك والجماعية الفردية المشورة لتقديم ومتوسطة ابتدائية مدرسة كل في المبكر التدخل أخصائيي يتوفر
 الخاصة للتربية االجتماعي العمل خدمات توفير يتم. منها عانيي الطالب يكون  قدالتى  عاطفية أو اجتماعية أو سلوكية عوباتص أي ومعالجة المدرسة مع

 .1508 النشرة بموجب صلة ذات كخدمة المذكورة للخدمات المؤهلة المدارس جميع في الخاص التعليم لطالب

 االحتجاز
تجاز بالمدرسة لساعة أو أقل أو االحتجاز القانوني من جانب المدرس أو المدير. ويتم إخبار ولي األمر أو ولي قبل المدرسة أو بعدها يجوز التكليف باالح

( صورة من إخطار االحتجاز إلى المنزل مع الطالب. 2األمر القانوني بواسطة إرسال إخطار باالحتجاز قبل يوم على األقل من االحتجاز. ويجب إرسال عدد )
ولي األمر القانوني بصورة، ويجب التوقيع على الصورة األخرى من جانب ولي األمر/ولي األمر القانوني وردها إلى المدرسة قبل تنفيذ /يحتفظ ولي األمر

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

 اإلعاقات
 جراءات الخاصة باإلعاقة المؤقتة السياسات واإل

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

 الوصي/  الوالد يقدم أن يجب. الصلة ذات األخرى  األنشطة و المدرسية بالحافلة والنقل البدنية التربية وأنشطة المدرسة إلى العودة تاريخ ، الحصر ال المثال
ا القانوني ا بيان ا أيض    .الطالب بإعاقات تتعلق والتي الطالب تكبدهاي قد التي اإلصابات مسؤوليات من المدرسية الحافلة وسائق يالمدرس النظام عفىي موقع 

 اإلعاقة تلك أساس على فقط المدرسة من الطالب استبعاد يتم فلن ، 504 القسم أو IDEA بموجب إعاقة ذو طالب ، أنه في يشتبه أو ، الطالب كان إذا
 .المنطقة خالل من الطبي التقييم على الحصول خيار صيالو /  الوالد أمام وسيكون 

 

 اإلجراءات الخاصة باإلعاقة المزمنة
. سنوي  أساس على ، الحالة مجال في مؤهل ، لويزيانا في مرخص طبيب من مكتوبة شهادة تقديم مزمنة وحاالت أمراض من يعانون  الذين الطالب على يجب
 من لمزيد ، القانوني صياالو /  األمر ولي مع بالتشاور ، بالمدرسة ABIT فريق إلى إلعاقتهم خاصة هيالتتس إلى يحتاجون  الذين الطالب إحالة سيتم

 .IEP أو 504 تقييم في والنظر المراجعة

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

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

 التي ترعاها المدرسة. وينبغي إبالغ إدارة المدرسة عن أي انتهاك لمدونة قواعد السلوك.مناسبات أو حافلة المدرسة، وفي ال
 لتحسين األدلة على قائم ستوياتالم ثالثي عمل إطار عن عبارة  (PBIS) اإليجابي السلوكي والدعم التدخالت - PBIS) ) اإليجابي دعم سلوك التدخل

 مدارس PBIS نظام ينشئ. أكاديمي ا الطالب جميع نجاح ضمان أجل من يوم كل الطالب نتائج على تؤثر التي والممارسات واألنظمة البيانات جميع ودمج
 تصميم في المدارس PBIS نظام عمل إطار يساعد أن كنيم. التقليدية االنضباط ألساليب وفعاال   إيجابي ا بديال   PBIS نظام يوفر. الطالب جميع فيها ينجح
ا معين ا ،  PBISنظر ا ألن كل مدرسة فريدة من نوعها ، ال يصف نظام . المدرسي االنضباط في نهجها وتقييم وتنفيذ ا أو منهج  يحدد عملية  ولكنهبرنامج 

التخاذ القرارات وحل المشكالت ، االنضباط ( استخدام بيانات 1لمدارس: ، يجب على ا PBISومعايير رئيسية يجب على المدارس اتباعها. في إطار نظام 
رى التي تركز ( التركيز على كل من الوقاية من السلوك المشكل والتدخالت اإليجابية ، مثل االستشارة والوساطة والممارسات التصالحية والتدخالت األخ2

( مراقبة التنفيذ بشكل مستمر وتعديل المناهج حسب 4السلوكية والمهارات اإليجابية بين الطالب ، و ( نموذج وتعليم التوقعات 3على بناء عالقات إيجابية ، 
ا ثالثي المستويات لمنع السلوك المشكل والتدخل فيه. يركز المستوى  PBISالضرورة. يستخدم نظام  على دعم جميع الطالب في الفصل الدراسي وعلى  1نهج 

ا لمجموعات الطالب المستهدفة الذين ينخرطون في سوء  2لمشكل. يركز المستوى مستوى المدرسة لمنع السلوك ا على الدعم "المتخصص" المصمم خصيص 
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. 2و  1إجابات فردية للغاية ألولئك الطالب الذين يستمرون في مواجهة مشاكل تأديبية على الرغم من وجود دعم من المستوى  3السلوك. يوفر المستوى 
ل بشكل تعاوني مع ممارسات محددة مثل ممارسات العدالة التصالحية لتعزيز السلوك اإليجابي في الفصول الدراسية وفي حرم المدارس إلى العم PBISتهدف 

 من خالل تطوير عالقات إيجابية.

 تهيئة ثم ، النزاع خالل من بها نمر لتيا األضرار على أوال   التعرف نحو ومواردنا انتباهنا بتحويل التصالحية العدالة ممارسات تتعلق - التصالحية العدالة
 تؤكد للعدالة نظرية هي التصالحية العدالة. الضارة األفعال خالل من توازنها فقدت التي العالقات تصحيح على التركيز مع الضرر هذا إلصالح الظروف

.العقوبة من بدال   عنه الكشف أو السلوك سوء عن الناجم الضرر إصالح على

 الضرر؛  إصالح ومحاولة كالسلو  تحدد سوء .1
 و للنزاع؛ االستجابة عملية بالنزاع فى تتضمن جميع الناس الذين تتأثر .2
 داخل على األخطاء المرتكبة البناءة والردود المتبادلة المسؤولية لبناء العالقات بناء وإعادة خلق العملية التى تساعد على تحقيق المصالحة .3

     .مدارسنا

 والثقة المتبادل، والتفاهم التعاون  على تقوم مدرسة مجتمع بناء تبادر التي التصالحية العدالة نهج من واسعة لمجموعة إطار وضع - التصالحية التدريبات
 بالمجتمع تلحق التي األضرار وإصالح العالقات استعادة تعمل على التي الحلول إيجاد في نزاعب المتأثرة ناسال جميع ذلك في بما نزاعلل واالستجابة واالحترام،
 تعزز .PBIS  في عليه المنصوص اإلطار مع تمشيا المدرسة حرم وفي الدراسية الفصول في إيجابي سلوك لتنفيذ تدريباتال هذه استخدام يمكن. المدرسي

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

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

ا بعد عن  في المسجلين الطالبجيفرسون باريش  مدرسة نظام وفي ، البالد أنحاء جميع في مدرسة 12 خالل من K في التعلم عملية من طبيعي ا جزء 
ا الطالب من ُيطلب قد. تقريب ا الفصول جميع يحضرون  ، بالمنطقة بالمنزل االفتراضي التعلم برنامج الثانوية المدرسة االفتراضية جيفرسون  مدرسة  أيض 

 التعلم جلدم الجديدة الفرص تقدم قد. المتوقعة غير األخرى  الطوارئ  حاالت أو الجوية األحوال سوء بسبب المدارس إغالق عند تقريب ا بالمدرسة االلتحاق
 االنضباط سياسةجيفرسون باريش  مدرسة مجلس يتبنى. الوقت بمرور التعليمية والممارسات التكنولوجيا تطور مع نفسها الدراسية المناهج في االفتراضي
 .االفتراضي الفصل في الالئق غير للسلوك المحتملة والعواقب االفتراضي الفصل في الطالب لسلوك بوضوح التوقعات تحديد أجل من هذه االفتراضية

 النحو على ، الطالب سلوك قواعد ومدونة La. 17: 416 قبل من ، التدريس طريقة عن النظر وبغض ، األوقات جميع في ، الطالب سلوك يخضع
 مقبول غير ، الظروف معظم في ، المادي الدراسي الفصل في المقبول غير السلوك. والطالب األمور ألولياء والسياسات اإلجراءات في عليه المنصوص

 ، منازلهم في الخصوصية األمور وأولياء الطالب يتوقع بينما. االفتراضي الفصل في القدر بنفس
. التعليمية المنطقة وسياسة به المعمول للقانون  ، االفتراضي الفصل في والمعلمين األقران إلى وبالنظر ، الكاميرا أمام يحدث الذي السلوك يخضع أن يجب
 مشاركة لضمان ، الحضور توثيق هو الكاميرا من الغرض. االفتراضية التعليمات في المشاركة أثناء مرئيين الطالب يظل أن ويجب الكاميرات تشغيل يجب

 داخل حدثي نشاط ا ستلتقط الكاميرا أن من والطالب األمور أولياء تحذير يتم ، ذلك ومع. األكاديمية والنزاهة الصدق على والحفاظ ، وانخراطهم الطالب
 .االفتراضي الفصل في والتالميذ المعلمين نظر في الكاميرا على إجراؤه يتم نشاط بأي يتعلق فيما للخصوصية توقع يوجد ال وأنه إطارها

 انتهاك هناك كان إذا ما تحديد عند والمنطقة المدرسة مسؤولي قبل من االعتبار في أخذه وسيتم ، مهم الطالب سلوك فيه يحدث الذي السياق فإن ، ذلك ومع
 في بإسهاب مناقشته تمت الذي ، التدريجي االنضباط المقاطعة تستخدم. الظروف ظل في ، وجدت إن ، المناسبة والعقوبة المخالفة وخطورة ، السلوك لقواعد

 في عليه المنصوص النحو على الواجبة نيةالقانو  اإلجراءات اتباع السلوك قواعد ومدونة السياسة هذه بموجب لالنضباط الخاضع للطالب يحق. السياسة هذه
 السياسة هذه ذلك في بما ، المدرسة مجلس بسياسات المتعلقة المخاوف أو األسئلة طرح يمكن. والطالب األمور بأولياء الخاصة والسياسات اإلجراءات
 .فى منزل الطالب والطالب األمور ألولياء والسياسات اإلجراءات في عليها المنصوص الخطوات اتباع خالل من االفتراضية

 االفتراضية الدراسية والفصول الخصوصية
 الدراسي الفصل في واألقران المعلمين نظر وجهة عن بعيًدا منازلهم في يحدث بما يتعلق فيما الخصوصية بشأن معقولة توقعات األمور وأولياء الطالب لدى

 مساحة الطالب لدى يكون  أن الضروري  من ، ومنظمة آمنة افتراضية بيئة في والتعلم العمل على والمعلمين الطالب قدرة ضمان أجل من. الفتراضيا
 تصرف قد التي األخرى  العناصر أو الشخصية الممتلكات أو الصور ، األلعاب من ، ممكن حد أقصى إلى ، خالية - اإلضاءة وجيدة هادئة" دراسي فصل"

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

 هذه االفتراضية االنضباط وسياسة األمور وأولياء الطالب وإجراءات سياسات في عليه المنصوص النحو على الطالب سلوك قواعد مدونة هكينت االفتراضي
ا لالنضباط يخضعون  قد  .السياسة وهذه الطالب سلوك لقواعد وفق 

 لديهم كان إذا واألسرة األطفال خدمات إدارة أو/  و المحلي القانون  تطبيق تنبيه ، إلزاميين مراسلين بصفتهم ، المنطقة أو/  و المدرسة مسؤولي من ُيطلب قد
 الدراسي الفصل في األسلحة مع يتعاملون  الذين الطالب ذلك يشمل قد. خطر في الطالب من والرفاهية السالمة وأن وشيك خطر في الطالب بأن لالعتقاد سبب

 .ال أم حقيقي ا السالح كان إذا ما تحديد دائم ا يمكن ال حيث ، األصل طبق صورة أو لعبة عن ارةعب السالح أن الحق ا معرفة تم إذا حتى ، االفتراضي

 االفتراضي الدراسي الفصل في السلوك
ا المدرسة وموظفو والمعلمون  واألوصياء اآلباء يعمل أن المتوقع من  األمور ياءأول مع للتواصل المدرسة طاقم سيسعى. األكاديمي واألداء السلوك لتحسين مع 
 .التعلم بيئة مع يتعارض الذي الطالب بسلوك يتعلق فيما األوصياء /

 الخاصة المرور كلمة أو المستخدم اسم مشاركة الطالب على يحظر. اإلنترنت على حساباتهم خالل من المنشورة المحتويات جميع عن مسؤولون  الطالب
 به الخاصة المرور كلمة أو المستخدم اسم أن يعلم الذي الطالب على يجب. آخر لطالب المرور ةكلم أو المستخدم اسم استخدام أو اإلنترنت عبر بحسابهم

 يتم وأن مناسبة مالبس يرتدوا أن الطالب من ُيطلب. الفور على بالمشكلة المدير أو/  و المعلم إبالغ عليه يجب ، آخر شخص قبل من استخدامه يتم
 ، سابق ا ذكرنا كما. مطلوب المدرسي الزي . الكاميرا أمام الشخصية االستمالة عن االمتناع عليهم ويجب ، ضيةاالفترا الصف جلسات لحضور بهم االعتناء

 .الجلسة في االفتراضية الفصول وجود أثناء مرئيين يظلوا أن ويجب ، بهم الخاصة الكمبيوتر كاميرا تشغيل الطالب من ُيطلب

ا تأديبية إجراءات اتخاذ إلى تؤدي قد والتي االفتراضي الدراسي الفصل في ةالمحظور  للسلوكيات حصرية غير قائمة يلي فيما  على الطالب سلوك لقواعد وفق 
 ألولياء والسياسات اإلجراءات في مخالفات المزيد انظر: )السياسة وهذه األمور وأولياء بالطالب الخاصة واإلجراءات السياسات في عليه المنصوص النحو

 (والطالب األمور
 واالقتصادي االجتماعي الوضع أو اإلعاقة أو التوجه أو العمر أو الذكاء أو الجنس أو الدين أو بالعرق  يتعلق فيما نوع أي من تمييزية أو معادية غةل •
 اإلنترنت عبر التسلط/  التنمر •
 (فيديو ، صوت ، رسومات ، صور ، لفظية ، كتابية) نابية أو مهينة أو بذيئة لغة استخدام •
 عري  بها صور أو ُعري  أو إباحية مواد ضعر  •
 جنسية أو بذيئة أفعال ارتكاب •
  الفاكس أسلحة أو األلعاب ذلك في بما ، عرضها أو األسلحة مع التعامل •
 vaping منتجات أو الكحول أو المخدرات أو التبغ التوزيع أو/  و وتصنيع واستخدام حيازة •
 توزيعها أو تصنيعها أو الكحول أو المخدرات أو التبغ حيازة المشروع، غير االستخدام لىع يشجع قانوني غير أو إجرامي نشاط أي •
 نوع أي من والنشر الطبع بحقوق  المحمية العمل من قانوني غير تنزيل أو تحميل أو توزيع أو نشر •
 األكاديمي الصدق إلى نسبة قواعد أو اتتوقع أي ينتهك أن شأنه من آخر إجراء أي أو اإلجابات أو األسئلة أو المهام في المشاركة •
 خاصة رسالة عبر غير آخر تنسيق أي في شخصية معلومات نشر  •
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 الصغرى /  كبرى ال االنضباط مخالفات
 االنضباط التعليمية المنطقة دمتستخ بينما. والصغرى  الكبرى  بالمخالفات حصرية غير قائمة يلي فيما. كبيرة أو ثانوية إما أنها على للطالب التأديبية المخالفات ترميز يتم

 .األولى للمخالفة بالنسبة حتى ، شديدة لعقوبة يتعرض قد كبيرة مخالفة ارتكاب يقرر الذي الطالب فإن التدريجي،
 

 برىالك خالفةالم صغرىالمخالفة ال
 المحدد الوقت يف الفصل إلى العودة عدم  (بالعنف التهديد تقييم مطلوب) اآلخرين أو النفس بإيذاء تهديدإصدار  
 فتراضيةالفصول اإل إلىالتأخير   إكراه/  تهديد /  ابتزاز 
 الزى المدرسى قواعد انتهاك  المقالب/  اإلنترنت عبر التسلط/  التنمر 
 (المدرسة عن التغيب) فصولال عن التغيب  بذيئة جنسية أعمال/  إباحية مواد نشر أو في المشاركة 
 الفصل في النوم  رساالمد إدارة مجلس موظف أو/  و رآخ طالب على لفظي اعتداء 
 الفصل أثناء الشرب/  األكل  حل مطلوب*  المنطقة من صادر جهاز تخريب/  تكسيرإ/  إتالف/  كسر 
 ذلك في بما( بالفاكس أو حقيقية* ) مخدرات أو أسلحة استخدام أو/  و عرض 
 .(إلخ ، vapes ، bongs ، األنابيب) المخدرات أدوات 

 محمولال الهاتف مخالفة قواعد 

 (ما شخص إلى موجهة غير) غير مهذبة/  بذيئة لغة  للطالب مخصص غير افتراضي دراسي فصل دخول 
 (المخالفة تواتر حسب) نفذالم غير االحتجاز  آخر لطالب المرور كلمة أو/  و المستخدم دخول اسم استخدام أو/  و سرقة 
 (المحتوى وطبيعة المخالفة تكرار حسب) إذن بدون الدردشة استخدم  (ما شخص إلى وجهةم) غير مهذبة/  بذيئة لغة 
 (المحتوى وطبيعة المخالفة تكرار حسب) الشاشة على الئقة غير مواد مشاركة  (.جدولته إعادة بعد االحتجاز أداء عدم من حالتين من أكثر)نفيذه ت يتم لم احتجاز 
 المفرط الكالم  (المحتوى وطبيعة المخالفة تكرار بحس) إذن بدون الدردشة استخدم 
 الجلسة في االفتراضية الفصول تكون عندما مرئيًا والبقاء الكاميرا تشغيل عدم  (المحتوى وطبيعة المخالفة تكرار حسب) الشاشة على الئقة غير مواد مشاركة 

 
اإلنترنت عبر المناسب غير السلوك عواقب  

 والطالب األمور أولياء يكون أن يجب. الطالب سلوك تحكم التي للسياسات واالمتثال المدرسة إشراف تحت وجودهم أثناء مناسب بشكل البالط يتصرف أن المتوقع من
 مجلس يقر ، ذلك ومع. االفتراضي الفصل في القدر بنفس مقبول غير ، عادة   ، هو العادية الدراسي الفصل بيئة في والمضطرب المقبول غير السلوك بأن دراية على

 إن ، المناسبة العقوبة تحديد عند االعتبار في يؤخذ أن يجب الطالب سلوك فيه يحدث الذي السياق وأن ، واألسر للطالب جديدة تجربة هو االفتراضي التعلم بأن المدرسة
.االفتراضي الفصل في السلوك الطالب قانون انتهاكات على المفروضة ، وجدت . 

 متدرجة مجموعة هو التدريجي التأديب. أدناه مذكور هو كما ، تدريجي نظام إلى ، العادية الدراسية الفصول في الحال هو كما ، االفتراضي وضعال في الطالب سلوك يخضع
 الطالب مساعدة خالل من السلبية السلوكيات تثبيط هو الهدف. المعني السلوك وتكرار شدة على اعتماد ا ، أشد عقوبات إلى شدة أقل عقوبات من الطالب لسلوك االستجابات من
.أخطائهم من التعلم على

 

 األمر ولي وإخطار للطالب تحذير - األولى المخالفة. 1
 (الفعلي باالحتجاز يُسمح) واالحتجاز الوالد وإخطار الطالب إحالة - الثانية المخالفة. 2
 (المدرسة في االفتراضيباإليقاف  يُسمح) المدرسة داخل يقافاإل وأيقاف واإل ، األمر ولي وإخطار ، الطالب إحالة - الثالثة المخالفة. 3
(المخالفة خطورة حسب) الطرد أو واإليقاف ، األمر ولي وإخطار ، الطالب إحالة - الرابعة المخالفة. 4
 لعقوبة الطالب يتعرض قد ، أعاله مذكور هو كما. افالمط نهاية في المفروضة العقوبة وطبيعة المسؤولين تصرفات ستحدد المعني السلوك جدية أن نتذكر أن المهم من

.المعني السلوك جدية على اعتماد ا ، األول للخطأ بالنسبة حتى شديدة  
. :يلي ما االفتراضي الدراسي الفصل في يحدث الذي للسلوك ، وجدت إن ، المفروضة العقوبة تحديد عند االعتبار في المسؤولون سيأخذها التي العوامل بعض تتضمن

 

العمر والمستوى المعرفي للطالب   • 
ما إذا كان السلوك يعطل التعلم في الفصل االفتراضي   • 
 •  ما إذا كان السلوك عنيف ا أو مهدد ا بأي شكل من األشكال  
 •   ما إذا كان السلوك غير قانوني  

بيئة آمنة ومنظمة خالية من الصور أو اللغة أو السلوك غير الالئقما إذا كان السلوك يتعارض مع حقوق المعلمين والطالب في العمل والتعلم في     • 
ما إذا كان الطالب قد تلقى تحذيرات مسبقة أو تأديب ا لسلوك مماثل  •  

.الطالب منزل في الطالب يتلقاها التي االفتراضية التعليمات على للطرد اإللزامية التوصية أحكام تطبيق يجوز ال
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 سالمة بشأن مشروعة مخاوف يثير آخر سلوك أي أو ، معها التعامل أو المخدرات أو األسلحة بعرض المتعلق االفتراضي الفصل في السلوك عن اإلبالغ يجب
 الغاإلب يجب كان إذا ما تقييم أجل من الخاصة البرامج مدير, التنفيذي المدير أو السالمة مدير أو المدرسية الموارد مسؤول إلى الفور على ، الطالب ورفاهية

واألسرة األطفال خدمات إدارة أو/  و المحلية القانون إنفاذ سلطات إلى األمر عن . 

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

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

 
 البلطجة

 بيان السياسة العامة:
 إلنهاء معقولة خطوات تخذي المجلس. الوثيقة هذه في الوارد التعريف حسب التحرش، أو/و البلطجة( "مجلسال")جيفرسون باريش  رسامد مجلس ويحظر
. السياسة لهذه مزعوم انتهاك في التحقيق في تعاون ي أو التحرش/البلطجة ادعاء تقريريقدم  فرد أي ضد االنتقام ومنع مستقبال تكرارها لمنع التحرش،/البلطجة

  .المدرسة رعاية تحت أحداث وأثناء المدرسة رعاية تحت نشاطفى  أو المدرسة، ومن إلى السفر أثناء المدرسة، حيطم في الطالب على تنطبق السياسة هذه

 :البلطجة تعريف
 أشكاال كثيرة، بما في ذلك و على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: البلطجة و التحرش قد تأخذ  التحرش: / بلطجةال
           .مؤذية شائعات نشر أو اإليماءات، أو وقحا ضوضاء يجعل مما اإلذالل، التخويف، التهديد، يمة،النم أسم مؤذى يدعو الى االغاظة ، .1
 الشائعات. نشر أو اإلغاظة الخبيثة، التعنيف، بالضرر، تهديد اإلهانات، مثل اللفظية االلكترونية أو االتصاالت الكتابية .2
    .الشخصية للممتلكات به المصرح غير االستخدام أو الشخصية بالممتلكات واألضرار االختناق، قيع،التو  الدفع، االفعال المادية مثل الضرب والركل ، .3
 االبتعاد عن قصد أو االستبعاد من االنشطة. .4

 اإلجراء عند ةعدائي بيئة يخلق التحرش البلطجة. حوادث تكرار على تنطوي  أو معين، هدف نحو توجه وأن الضرر، إللحاق نية تتضمن ال التحرش البلطجة /
 تتيحها التي الفرص أو الخدمات، أنشطة من يستفيد أو في المشاركة على الطالب قدرة من تحد أو تتدخل كي استمرار أو منتشرة، الكفاية، فيه بما يخدم هو

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

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

 .دراسي
a. الالزمة والمهارات البلطجة تعريف التدريب يشمل أن يجب. المدرسة تجريه التدريب من( 1) واحدة ساعة من الطالب تدريب يتكون  نأ يجب 

 .البلطجة على والتغلب البلطجة عن واإلبالغ البلطجة لمنع
 مستوى  على األقل على واحد نشاط رسللمدا يكون  أن يجبلمنع البلطجة.  وطنيشهر  هو دراسي عام كل من أكتوبر شهر بأن JPS ستعترف .2

 النشرات عبر البلطجة منع إستراتيجيات اآلباء يتلقى سوف. البلطجة من الوقاية استراتيجيات على والموظفين األمور وأولياء الطالب لتعليم المدرسة
 .والمنطقة للمدرسة اإلخبارية

 مزاعم عن مجهولال لإلبالغ مدرسىال الحرم في مخصصة منطقة 12 إلى 6 من الصفوف على تحتوي  التي المدارس جميع لدى يكون  أن يجب .3
 .البلطجة

 .األولى مخالفةال هي كانت لو حتى ،شدة  أكثرعقابا  الطالب يتلقى قد ، المخالفة شدةبناء على  .4

 

 

 

 

17



 
 

 الشكاوى  تقديم إجراءات
 التعامل يتم حدث التحرش/  البلطجة أعمال من عمال بأن موثوقة معلومات لديه آخر شخص أي أو الشاهد أو الضحية قبل من التحرش/  البلطجة تقارير
 .اإلجراءات لهذه وفقا معها

 شفهية تقارير تسجيل يتم وسوف. خطيا يكون  أن ويفضل عنه، ينوب من أو المدرسة مدير إلى فورا اإلبالغ عنه يجب السياسة هذه انتهاك في السلوك .1
 .التقرير وقت في االستقبال مسؤول قبل من

إلى  السياسة لهذه مزعومة انتهاكات عن اى يجب ان يبلغوا المدرسة ترعاها التي الوظائف المشرفة أو المرافقة األمور وأولياء المدرسة موظفي جميع .2
 .عنه ينوب من/  المدرسة ناظر

 :شملي أن يجب يذال ونزيه وشامل فوري  تحقيق إجراء فى  عنه ينوب من/  المدرسة من ناظر الشروع يجب .3
a. الصلة ذات معلومات مما عندهم غيرهم أو الشهود وجميع المزعوم رتكبوالم المزعومة، والضحية المبلغ مع قابلةم. 
b. والمحاور الضيف قبل من ومؤرخ موقع  ب،و كتم على تقرير المقابالتإقتصار  وسيتم. 
c. ميع مزاعم البلطجة يجب ان يتم توثيقها فى نظام معلومات ج .والبصرية السمعية األدلة أو الفوتوغرافية الصور مثل مادية أدلة أي واستعراض جمع

 الطالب فى المنطفة.
اإلخطار . المقابلة لحضور الفرصة لهم وتعطي المزعومين والمعتدين المزعومة للضحية القانوني الوصي أو الوالدين بأحد يختص عمل إخطار يجب .4

  (.FERPA) 1974 لعام الخصوصية وقانون  األسرة تعليمل المطبقة القوانين تحت لطالبل الخصوصية حقوق  مع متسق كون ي
 

 .معا والضحية رتكبالم تكون مقابلة سوف األوقات من وقت أي في. سريةفى و  حدة، على كل ،بخصوصية المقابالت تجري  .5
 األخرى  العالجية اإلجراءات  أو والعقوبات، المحتملة، بالنتائج إبالغهم الجريمة يتم ارتكابه المدعى المزعومة و الضحية من القانوني الوصي أو الوالدين .6

 .المدرسة التى قد تتخذها
 الضرورة عند مؤقتة تدابير ويتخذ البلطجة،/  التحرش عن إشعار استالم بعد فورا التحقيق الستكمال معقولة جهودا سيبذل عنه ينوب من/  المدرسة مدير .7

 البلطجة:/من التحرش المزيد منعل المتعلقة التحقيق أثناء
a. النتائج ، الصلة ذات الحقائق يتضمن أن يجب الذي التحقيق تقرير عنه أكمل ينوب من/  المدير على يجب ، التحقيق من االنتهاء عند 

 .وجد إن ، بها الموصى العالجية واإلجراءات
b. ا ناسبوم سريع تأديبي ذلك إجراء اتخاذ المدرسة مسؤولي على يجب ، التأديب لقانون  انتهاك على العثور تم ذاإ  قانون ل وفق 

 17: 416 La. R.S.  القانون  إنفاذ إلى سلطات اإلجرامي السلوك عن اإلبالغ سيتم .416 :17 .1و. 
c. سيعتمد. ومنعه تكرار المحظور للسلوك حد لوضع ، الظروف هذه ظل االقتضاء في حسب ، أخرى  عالجية إجراءات المدرسة تتخذ قد 

 هذه الظروف قد تشمل ما يلى:      الواقعة.  ظروف و تفاصيل على المناسب العالجي اإلجراء
i. اتخاذ أو ، المتحرش أو/  و للهدف المشورة تقديم ، والهدف المتحرش فصل المتهم مثل المضايقة/  التنمر إلنهاء خطوات اتخاذ 

 .المتحرش ضد تأديبي إجراء
ii. التنمر/  التحرش على التعرف المدرسة وموظفي تللعائال و يمكن ، الطالب أن من للتأكد األخرى  التدخالت أو التدريب توفير 

 .ترد كيف وتعرف تحدث كذلك كان إذا
iii. تحرش.ال أو التنمر من اآلثار معالجة أجل من للضحية إضافية خدمات تقديم 
iv. من اإلبالغ والموظفين األمور وأولياء للطالب يمكن جديدة والتي إجراءات و التنمر/  التحرش تمنع جديدة سياسات إصدار 

 .التنمر/  التحرش ادعاءات خاللها
v. للمنطقة الثاني العنوان/  504 والقسم التاسع العنوان منسق وإشعار الحالية واإلجراءات السياسات نشر. 

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

 .شكوى ال في التحقيق في يتعاون  شخص أي أو
 نتائج التحقيق

 واإلجراءات والنتائج الصلة، ذات الحقائق شملي الذي سوف التحقيق تقرير يكمل يجب ان عنه ينوب من/  المدرسة مدير التحقيق، من االنتهاء عند. 1
          .وجدت إن بها، الموصى العالجية    
 نالويزيا لقانون  وفقا ومناسبة عاجلة تأديبية إجراءات اتخاذ بالمدرسة المكلفين الموظفين على يتعين قانون إنضاط، استنتاج بإنتهاك هناك كان إذا.  2

     RS 17 :416  القانون  إلنفاذ اإلجرامي السلوك إبالغ يتمس 17 :416.1 و. 
 المناسب العالجي فإن اإلجراء. تكراره ومنع المحظور السلوك إلنهاء الظروف، هذه ظل مناسبا فى تراه  حسبما أخرى، عالجية إجراءات المدرسة تتخذ قد.  3
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 تشمل: أن يمكن ولكن الخاصة، الظروف على يعتمد     
a. إجراءات اتخاذ أو المتحرش، أو/  و للضحية المشورة وتوفير والضحية، المتهم المتحرش فصل مثل التحرش/  ةالبلطج النهاء إتخاذ خطوات 

 .المتحرش ضد تأديبية
b. ومعرفة حدث إذا البلطجة/التحرشعلى  عرفتال هميمكن المدرسة في والعاملين وأسرهم، الطالب أن لضمان غيرها أو لتدريبل تدخالت توفير 

 .اعليه الرد كيفية
c. المضايقة أو الترهيب على المترتبة لآلثار التصدي أجل من للضحية إضافية خدمات توفير. 
d. ادعاءات يمكن ان يبلغوا عن والموظفين األمور وأولياء الطالب خاللها من جديدة وإجراءات البلطجة/التحرش تحظر جديدة سياسات إصدار 

      .البلطجة/تحرشال
e. الثانيباب ال" منسقي / 504  وقسم المقاطعة في التاسع الباب من وإشعار اتواإلجراء القائمة السياسات نشر". 

 بموجب به المسموح الحد إلى تصحيحية، وإجراءات نتائج عن والمجرم الضحية الشكوى، مقدم إخطار عنه ينوب من/  المدرسة مدير على يجب.  4 
     FERPA . 

 شخص أي أو المشتكي ضد انتقام أي ولمنع المضايقة أو البلطجة من المزيد لمنع خطوات اتخاذ في سةالمدر  تستمر أن يجب ، التحقيق من االنتهاء بعد
 .الشكوى  في التحقيق في تعاون 

 التبعات على الطالب الذين ثبتت إدانتهم بتهمة البلطجة  
 األخصائي أو المستشار مع التشاور إكمال أيضا لطالبا على يجب. المدير يحدده لما وفق ا - االحتجاز أو الوالدين مع مؤتمر – األولى المخالفة .1

 بالتشاور اإلذن االجتماعي األخصائي أو المستشار يعطيل للوالدين السائدة باللغة موافقة نموذج على التوقيع يتم أن يجب .مدرسىال الحرم في االجتماعي
 .المذكور

        *.  والعنف البلطجة منع برنامج حضور الطالب على ويجب( وتقييمها الشخصية متعلي إكمال) المدرسة في يومان مدته إيقاف - الثانية المخالفة .2
 النزاع حل على التدريب ، المدرسة مسؤولو يحدده لما وفق ا الثانية للمرة البلطحة في مذنبون  هم الذين 12-4 من الصفوف في الطالب من سُيطلب* 
 فترة خالل المناهج خارج أنشطة أو رياضية أنشطة أي في المشاركة للطالب يجوز ال. المدرسة في مقبوله يتم أن قبل القانوني الوصي/  ينالوالد مع
 ِقبل من عليها واإلشراف المجتمع خدمة من( 4) األربع الساعات جدولة سيتم. المجتمع خدمة من ساعات( 4) أربع إكمال الطالب على يجب. يقافاإل

 التحقيق، من االنتهاء بعد .حددمال المدرسة موقع في السبت يوم ساعات أربع( 4) النزاع حل جلسة عقد يتم .المحدد المدرسة موقع في معلم/  مسؤول
 الذين شخص من أي أو الشكوى  صاحب ضد انتقامية أعمال أي ومنع التحرش أو البلطجة من مزيد حدوث لمنع خطوات اتخاذ على تستمر المدرسة

 التسجيل وقت في والعنف بلطجةال برنامج تكلفة مقابل دوالر ا 75.00 القانوني الوصي/  األمر ولي أو الطالب سيدفع الشكوى. في التحقيق في تعاونوا
 في الفشل. الكاملة المدرسية مالبسه في والعنف البلطجة منع برنامج الطالب يحضر أن يجب. فقط المالية الحوالة أو النقد قبول سيتم. البرنامج في

 .األحداث محكمة إلى حالةاإل إلى يؤدي قد والعنف البلطجة منع برنامج مكونات جميع استكمال
*.  العنف من والوقاية بلطجةال برنامج حضور الطالب على ويجب( وتقييمها الشخصية تعليم إكمال) أيام 3 لمدة المدرسة فيإيقاف  – الثالثة المخالفة .3

 جميع إتباع سيتم. )الدراسي العام من تبقى لما أخرى  مدرسة إلى الطالب إلحاق ادةإع يتم فقد ،( األشخاص) الشخص نفس ضد البلطجة فعل كان إذا
 (حكومة الفيدراليةوال والوالية بالمقاطعة الخاص التعليم لوائح

 .المقاطعة في ستماعاإل مسؤول قبل من اإلقامة مدة تحدد(. 12-4 من الصفوف) درسةالم خارج باإليقاف التوصية - الرابعة المخالفة .4

 المهينةنتهاكات إل ا
همال، من جانب أي طالب للتشجيع على، أو توجيه، أو طلب، أو ممارسة أي اإلفعل أو الالمهينة كأي سلوك معروف، إما بارتكاب  نتهاكات"تعرف اإل 

أو استمرار العضوية في، أو  ، القبول أو االلتحاق، أو االنتماء إلى،البدء فىنشاط يعرض طالب آخر إلى أذى بدني، أو عقلي، أو نفسي محتمل بغرض 
يحدث القبول من جانب األعضاء الحاليين ألي مؤسسة أو نشاط ال منهاجي في مدرسة عامة ابتدائية أو ثانوية، سواء كان هذا السلوك مخطط له أو 

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

يش العامة بالحفاظ على بيئة تعليمية آمنة، ومنظمة، ومتمدنة، وإيجابية بحيث ال يشعر الطالب بأي تهديد في أثناء وجودهم تلتزم مدارس جيفرسون بار 
لمؤسسات الطالبية بالمدرسة، أو حافلة المدرسة، و/أو عند المشاركة في نشاطات تتعلق بالمدرسة. ورغم أن بعض أشكال احتفال القبول للعضوية في النوادي وا

المهينة  نتهاكاتومن ثم تحظر اإل د تشكل سلوكا مقبوال، إال أن الطقوس المهينة للطالب قد تتحول إلى شكل خطير من أشكال التخويف والحط من الكرامة.ق
ء إلى، أو استمرار العضوية في المدارس االبتدائية، والوسطى، والعليا التابعة لمدارس جيفرسون باريش العامة بغرض احتفال القبول أو االلتحاق، أو االنتما

ان هذا السلوك في، أو القبول من جانب األعضاء الحاليين ألي مؤسسة أو نشاط ال منهاجي في المدرسة العامة العليا، أو الوسطى، أو االبتدائية، سواء ك
وال يجوز ألي طالب أن يلتمس، أو يسأل، أو يطلب مخطط له أو يحدث داخل أو خارج ممتلكات المدرسة، بما في ذلك أي حافلة مدرسية، أو موقف للحافلة. 
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المهينة المحدد أدناه. وال يجوز لطالب مساعدة، أو إعانة، أو مساندة، أو تحريض آخر على  نتهاكاتمن طالب آخر فعل أي عمل محظور ضمن تعريف اإل
المهينة كحجة للدفاع عن الطالب  نتهاكاتوز التذرع بقبول طالب لهذه اإلالمهينة، وال يج نتهاكاتاالستقبال المهين لطالب. وال يجوز لطالب الموافقة على اإل

 مهينة لغيره. إنتهاكاتالذي ارتكب فعل إقامة 
 

ب مسؤولون عن يتخذ جميع المدرسين والموظفين اآلخرين بالمدرسة كافة التدابير المعقولة في نطاق سلطتهم لمنع انتهاك هذه السياسة. ويكون جميع الطال
 المهينة يشاهدونه إلى طاقم أفراد مدرستهم بموجب اإلجراءات التالية. نتهاكاتعن أي عمل من أعمال اإل اإلبالغ

مهينة أن يبلغ عن ذلك إلى معلم الفصل أو أي مدير بالمدرسة. وتقوم  نتهاكاتينبغي على أي طالب، أو معلم، أو أي موظف بالمدرسة يشاهد أو يتعرض إل
مهينة. وتسري سياسات وإجراءات مدارس جيفرسون باريش العامة المتعلقة بانتهاكات سياسات  إنتهاكاتيق في أي شكوى من إدارة المدرسة بإجراء تحق

للقوانين الجنائية لوالية لويزيانا،  مخالفاتالمهينة بما يشكل  نتهاكاتاإلاالنضباط المدرسية على أي انتهاكات لهذه السياسة. في حالة وقوع أي عمل من أعمال 
 ، أو البلدية التي تقع فيها المدرسة، إن وجدت، يتم اإلبالغ عنه إلى جهة إنفاذ القانون المناسبة.بارش أو جيفرسون 

 

برنامج رياضي يديره ال  ،ولكن المهينة" أي برنامج رياضي يديره الشباب أو ترعاها المدرسة أو أي فعالية أو برنامج تدريب عسكري  نتهاكاتوال يقصد "باإل
 .يجب ان ال تعرض الطلبة الرياضيين إلى أى خطر بدنى او صحى أو ترعاها المدرسة أو أي فعالية أو برنامج تدريب عسكري  الشباب

 مدونة قواعد السلوك
 التصالحية الممارسات المستويات, متعدد النهج هذا خالل من. والمنتجة الصحية المدرسية العالقات يعزز الذي إيجابى مدرسى مناخ لتعزيز PBIS يستخدم

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

التنافسية يتمثل هدف مدارس جيفرسون باريش العامة في أن يكون كل طالب بعيدا عن المخدرات والعنف، وتوفير بيئة منضبطة تؤدي إلى التعلم، وتطوير 
 ية الضرورية لحياة الفرد والجماعة.في هذه المجاالت الحيات

انية، والصحة البدنية تشمل مجاالت المنافسة التي تشكل أهدافا تعليمية أساسية االتصاالت، والحساب، والتفكير المنطقي، والمسؤولية، والفنون، والعلوم اإلنس
 والعقلية، وطريقة التعلم. 

حصل الطالب على ثقة في قدراتهم ومهاراتهم الخاصة، وأن يتعلمون االنضباط والتحكم في رغباتهم، وفي سبيل توفير مناخ مواتي للتعليم، من الضروري أن ي
 ت دقيقة لذواتهم واآلخرين.وأفعالهم، وعاداتهم، وأن يكونوا على وعي بإمكاناتهم، وشخصيتهم، وقدراتهم، وأن يتعلموا االعتماد على آرائهم وقدراتهم وتشكيل إدراكا

 ، المدرسية الحافالت في ، المدرسة مباني ، في المحيط المدرسى في األهداف هذه تطبيق يتم . سلوك الطالب التالية لتعزيز تلك األهدافويتم تبني مدونة 
المدرسة: تقرها التي األحداث وفي ، االفتراضي الفصل في
 ة في مجاالت الحياة التي تعد ضرورية لألهداف التعليمية.يتعلم كل طالب االنضباط والتحكم في رغباته، وأفعاله، وعاداته من أجل تطوير الكفاء .1
ة يجب أن يعلم كل طالب أن سلوكه في المدرسة يعكس الخيارات التي حددها لطريقة سلوكه في المباني المدرسية، وفي عقار المدرسة، وفي حافل .2

 المدرسة، أو في أية فعاليات ترعاها المدرسة.
لمسؤولية، عن سلوكه في أثناء الدراسة داخل الفصل، وفي المباني المدرسية، وفي عقار المدرسة، وفي حافلة ُيحاَسب الطالب، ويقبل أن يتحمل ا .3

 المدرسة، وفي أي فعاليات ترعاها المدرسة.
 يحضر الطالب إلى المدرسة ويسجل حضور في المدرسة وفي فصله في الموعد المحدد. .4
 الحصة بالكامل، ما لم يحصل على إذن بمغادرة المكان. يظل الطالب في المكان المخصص له في أثناء فترة  .5
 يجب أن يكون سلوك الطالب في أثناء النشاطات داخل الفصل غير مزعج بما يسمح بالحفاظ على النظام داخل الفصل وبما يكون مواتيا للعملية .6

 التعليمية لنفسه وللطالب اآلخرين.
 الب األخرين.  يجب على الطالب التصرف بطريقة ال تعوق تعليم الط .7
 يجب على الطالب أن يكون مهذبا في التعامل مع الطالب اآلخرين وجميع الموظفين في المنظومة المدرسية. .8
اع يجب على الطالب التحدث في جميع األوقات بشكل مهذب مع الطالب اآلخرين وجميع الموظفين في المنظومة المدرسية. ويجب على الطالب االمتن .9

لقذرة أو المسيئة أو توجيه التهديد لآلخرين. وعند الحديث مع الموظفين في المنظومة المدرسية، يجب على الطالب التحدث والرد عن استخدام اللغة ا
 على الموظفين في المنظمة المدرسية بشكل مهذب.

شاركة في أي لغة أو نشاط تجاه طالب ينبغي على الطالب عدم ضرب, أو السخرية، أو التهكم، أو إغاظة، أو تعمد الضحك على، أو بخالف ذلك الم  .10
 آخر أو موظف بالمدرسة بسبب النوع االجتماعي للشخص اآلخر، أو عمره، أو حجمه، أو جنسه، أو دينه، أو عرقه.

 يجب على الطالب االلتزام بجميع قواعد ولوائح المدرسة.  .11
 اسمه إلى أي موظف بالمدرسة. في أثناء وجوده تحت إشراف المدرسة، يجب على الطالب إذا طلب منه أن يعطي  .12
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د نقاط يجب على الطالب أن يتبع لوائح المرور والسالمة في المدرسة، وحافلة المدرسة )في أثناء الركوب داخل الحافلة والدخول والخروج منها عن .13
 التوقف المحددة(، وفي الفعاليات التي ترعاها المدرسة.

اآلراء، والخالفات، سواء كانت مع موظف بالمدرسة أو أي طالب آخر، من خالل الطرق غير يجب على الطالب حل المشكالت، واالختالفات في   .14
ا، لحل العنيفة. ويجب على الطالب االمتناع عن إثارة الشغب أو المشاركة في المشاجرات و/أو التهديدات، ويطلب مساعدة اآلخرين، متى كان مناسب

 ه الطرق، على سبيل المثال ال الحصر، حل النزاعات، والوساطة بين القرناء، وجلسات اإلرشاد.مثل هذه الخالفات بطرق غير عنيفة. وقد تشمل هذ
يحظر على الطالب المشاركة في أي سلوك أو تصرف يسبب أي إصابة أو ضرر، أو يشكل تهديدا مباشرا على سالمة أي طالب آخر وسالمته   .15

 البدنية أو أي موظف في المدرسة.
 إلقاء أي شيء قد يصيب أو يسبب ضرر لطالب آخر أو أي موظف في المدرسة.يجب على الطالب عدم   .16
ه، أو يجب على الطالب التعامل باحترام مع ممتلكات اآلخرين، وممتلكات المدرسة، وحافلة المدرسة. ويجب على الطالب االمتناع عن قطع، أو تشوي  .17

أو المدرسة، ويحظر عليه كتابة أي تدنيس أو كلمات خارجة أو رسم صور إتالف الممتلكات الخاصة بأي طالب آخر، أو أي موظف بالمدرسة، 
 خارجة في أو على أي ممتلكات.

 يجب على الطالب التزام الصدق واالمتناع عن إلصاق أي تهم مزيفة أو غير حقيقية بأي طالب آخر أو أي موظف بالمدرسة. .18
ام أي منتج من منتجات التبغ، أو حمل، أو استخدام، أو امتالك، أو حيازة، أو ، أو بخالف ذلك استخدبانيحظر على الطالب التدخين، ومضغ الل .19

ن أشكال 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 م
 المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.التدخين أو أداة من أدواته، أيا كان شكلها، في مباني 

إقراض  ويحظر أن يقع الطالب تحت تأثير، أو استخدام، أو بخالف ذلك، استهالك، أو حمل، أو امتالك، أو حيازة، أو توزيع، أو بيع، أو إعطاء، أو .20
 ة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.أي مشروبات كحلية، أيا كان شكلها، في مباني المدرس

إقراض  ويحظر أن يقع الطالب تحت تأثير، أو استخدام، أو بخالف ذلك، استهالك، أو حمل، أو امتالك، أو حيازة، أو توزيع، أو بيع، أو إعطاء، أو .21
أي مواد ضارة تحت المراقبة تخضع للقانون الموحد للمواد الخطيرة الخاضعة للمراقبة  أي عقاقير مخدرة، أو عقاقير تغيير المزاج، أو مخدرات، أو

Uniform Controlled Dangerous Substances Law  أيا كان شكلها، أو أية مواد تشبهها، أو مواد مصممة لتشبه هذه العقاقير، في مباني
 الية ترعاها المدرسة.المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو في أي فع

ت، أو يحظر على الطالب نقل أو التسبب في نقل معلومات خاطئة أو تهديدات بإحراق الممتلكات، أو محاولة إحراق الممتلكات، أو تهديدات بمتفجرا .22
د، أو الهاتف، أو التلغراف، أو تهديدات تتضمن أدوات تفجير مزيفة بواسطة وسائل االتصال، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، استخدام البري

 الكلمة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال.
و تخويف، يحظر على الطالب حمل، أو حيازة، أو استخدام، أو توجيه ليزر أو أي أدوات ليزر، والتي قد يسبب االستخدام المستهتر لها ضرر أو أذى، أ .23

 اني المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.أو وضع آخرين في موضع الخوف أو الضرر البدني، في مب
أو يحظر على الطالب امتالك، أو حيازة، أو إشعال و/أو إطالق أي ألعاب نارية في أي شكل من األشكال في مباني المدرسة، أو عقار المدرسة،  .24

 حافلة المدرسة، أو في أي فعالية ترعاها المدرسة.
ستخدامه حظر على الطالب امتالك، أو حيازة، أو حمل، أو استخدام، أو التهديد باستخدام سالح ناري، أو قنبلة، أو سكينة، أو غير ذلك مما يمكن اي .25

ة ترعاها كسالح، والتي قد يسبب االستخدام المستهتر لها ضرر أو أذى، في مباني المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو في أي فعالي
 المدرسة.

المدرسة، ُيحاَسب الطالب، ويقبل تحمل المسؤولية عن، نظافته الشخصية ومظهره البدني في أثناء الدراسة داخل الفصل، وفي مباني المدرسة، أو أرض  .26
بقواعد زي الطالب وسياسة الزي الموحد أو حافلة المدرسة، أو أي فعالية ترعاها المدرسة. ويجب على الطالب االلتزام بجميع القواعد واللوائح المتعلقة 

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

 الصغرى /  الكبرى  االنضباط مخالفات
 المنطقة تستخدم بينما. والصغرى  الكبرى  بالمخالفات حصرية غير قائمة يلي فيما. كبيرة أو ثانوية إما أنها على للطالب التأديبية المخالفات ترميز يتم

 .األولى للمخالفة بالنسبة حتى ، شديدة لعقوبة يتعرض قد كبيرة مخالفة ارتكاب يقرر الذي الطالب فإن التدريجي، االنضباط التعليمية
 
 برىالك خالفةالم                                                           صغرىالمخالفة ال          

 خالف طفيف / قتال   قتال شجار كبير )أكثر من شخصين( أو قتال مع إصابة 

 التأخر في الحضور إلى الصف  استخدام لغة بذيئة / غير محترمة موجهة إلى الموظف 
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  األكل أو الشرب في الفصل )ال يتضمن الكحول(  التنمر / المضايقة 

 الزى الرسمى مخالفة قواعد  األسلحة مخالفة قواعد 

 ير مهيأ للفصل )المواد / المستلزمات( غ  تهديدلمن أجل اإصدار تصريحات  

 باغيال  التعدي على ممتلكات الغير 

 الهاتف الخلوي مخالفة قواعد   المخدرات / الكحول مخالفة قواعد 

 خصية الهوية الشمخالفة   حيازة مواد إباحية 

 القاعة  فى مرورالممنوع   دوالر 100<  السرقة 

 تخطيال  الفحش العام 

 االستخدام غير المصرح به للتكنولوجيا )ال يتضمن تهديًدا(   يشعل األلعاب النارية 

 الفصل  وأوالكافيتريا أالجري في الردهة   االعتداء الجنسي 

 عشوائىعب الللا  تخريب ال 

 الهاتف الخلويلفة قواعد مخا  حريق متعمد 

هة إلى الموظف(   حيازة / استخدام نقود مزيفة   استخدام لغة بذيئة أو غير محترمة )غير موجَّ

 إيقاف لم يتم تنفيزه   مدونة قواعد السلوك العنيفلقانون أو مخالفة للالسجالت / المنشورات  

 بها منطقة غير مصرح التواجد فى   في الحافلة ةكبيرإضطرابات  

 ترك الفصل دون إذن  

 في الحافلة )ال يسبب إصابة / حادث(إضطرابات   

 

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

 القرب من الطالب •
 )ابدأ بالثناء( يناتصل بالوالد •
 مهمة موجه •
 تغيير الجدول •
 جلسة تعليم الشخصية مع المعلم •
 الرد •

 عواقب الرئيسيةالطفيفة من خالل مخالفات 
 داخل المدرسة )الوقت المحدد أثناء المدرسة( يقافاإل •
 بعد المدرسة يقافاإل •
 فقدان امتيازات النشاط •
 ولي األمرتحذير للطالب وإخطار  •
 إحالة الطالب وإخطار ولي األمر واالحتجاز •
داخل  يقتفإحالة الطالب ، وإخطار ولي األمر ، واإل •

 المدرسة أو خارج المدرسة
إحالة الطالب ، إخطار ولي األمر والطالب أو الطرد  •

 )حسب شدة المخالفة(

 اإلبعاد الفوري عن الفصل •
 اإلبعاد الفوري عن المدرسة •
 ةفي المدرس اإليقاف •
 خارج المدرسة اإليقاف •
 الممتد في الموقع البديل يقافاإل •
 الطرد  •

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

 اتخاذ إجراء تأديبي مخالفة لمادة من مواد قواعد السلوك ىوقد ينتج عن أ
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  الفردية قواعد ولوائح المدرسة
ش العامة سياسة مفادها أنه يجوز للمعلمين، والنظار، والمديرين تطبيق أي تدابير تأديبية أو إصالحية معقول للحفاظ على النظام، تنتهج مدارس جيفرسون باري

 من 416أو مدرسة المدينة، على أنه ال يجوز تأويل أي نص في هذا الجزء بأنه يلغي نصوص المادة  يةبرشمع مراعاة أي قواعد يمكن أن يتبناها مجلس األ
 فيما يتعلق بتأديب الطالب، وحرمانهم من الدراسة، وطردهم. 1950من قانون لويزيانا المعدل لعام  17الباب 

 ويجب نشر جميع هذه القواعد وتوزيعها على الطالب وآباؤهم/أولياء أمورهم.

 داخل المدرسةيقاف اإل
( الذين تم حرمانهم بشكل 12-6إرشادية لطالب المدارس الوسطى والعليا )الفصول لتقديم خدمات أكاديمية و ( ISS) يقاف داخل المدرسةتم تصميم برنامج اإل

البقاء تحت إشراف المدرسة  اإليقاف داخل المدرسةمؤقت باستثناء جرائم المخدرات، والبنادق/األسئلة، وإحراق الممتلكات، واإليذاء البدني، والفعل البذيء. ويتيح 
ى جلسات إرشاد فيما يتعلق بسلوك معين، والعمل على تنمية المهارات األكاديمية عن طريق إتمام واجباتهم و/أو ، والحصول عليقاففي أثناء فترة اإل

، يمكن للطالب العودة إلى الدراسة في المدرسة بشكل منتظم ويكون مؤهال لتدارك جميع اإليقاف داخل المدرسةوالمجموعات األكاديمية العامة. وبعد إتمام 
 فاتته. ويكون الغياب، طبقا إلرشادات الوالية، غياب بعزر. الواجبات التي 

 الطرد / يقافأسباب اإل
من الدراسة بالمدرسة و/أو ركوب حافلة المدرسة ألي يقاف تنتهج مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة مفادها أنه يجوز لناظر المدرسة/المكلف منه اإل

  التالية: المخالفة طالب يرتكب أي من األفعال
 التعامل بشكل متعمد بدون احترام مع معلم، أو ناظر، أو مراقب، أو عضو بمجلس المدرسة، أو موظف بمدارس جيفرسون باريش العامة. .1
 إلصاق أي تهمة دون أساس بأي معلم، أو ناظر، أو مراقب، أو عضو بمجلس المدرسة، أو موظف بمدارس جيفرسون باريش العامة. .2
 فة.استخدام لغة بذيئة أو منحر  .3
 إذا ثبت إدانته بارتكاب ممارسات غير أخالقية أو فاسدة، أو سلوك أو عادات تؤذي زمالئه. .4
 مغادرة الفصل أو المنطقة المحددة له في أثناء ساعات الحصة الدراسية أو االحتجاز بدون إذن. .5
 مغادرة عقار المدرسة بدون إذن. .6
 إذن. النزول من حافلة المدرسة )في غير الموقف المعتاد( بدون  .7
 اعتياد التأخر أو الغياب. .8
 انتهاك أي قواعد مطبقة من مجلس المدرسة. .9

 انتهاك أي لوائح مرورية أو خاصة بالسالمة. .10
رفض إعطاء اسمه، في أثناء كونه تحت إشراف المدرسة، عندما يطلب منه إلى موظف مدارس جيفرسون باريش العامة أو إعطاء هذا الموظف اسم  .11

 لى المنطقة اإلدارية عندما يطلب منه. خطأ و/أو عدم الذهاب إ
 إثارة الفوضى في المدرسة أو تعود خرق أي قاعدة. .12
 الموقع أو الوقت عن النظر   بغض ، المدرسة حرم في ومادي ا جوهري ا اضطراب ا ويخلق االجتماعي التواصل موقع على المنشورات على الرد أو النشر  .13

 .النشر ثناءأ 
تسيير شئون المدرسة، والنشاطات المدرسية، أو حقوق الطالب اآلخرين من خالل توزيع أي مواد، ونشر أي عالمات، تعطيل والتدخل في انتظام  .14

 وارتداء مالبس تحمل مطبوعات تعتبر مثيرة لالضطرابات.   
امة، أو حافلة مدرسية، بما المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص داخل مباني مدارس جيفرسون باريش العامة، أو عقار مدارس جيفرسون باريش الع .15

ناء أي في ذلك تلك التي تملكها مدارس جيفرسون باريش العامة، أو تعاقدت عليها، أو تشترك مدارس جيفرسون باريش العامة في امتالكها، أو في أث
 فعالية ترعاها المدرسة.

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

 أو الكلمة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال.
 التشويه، أو األذى ألي جزء من مباني المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة.أعمال القطع، أو  .17
 سة.كتابة أي عبارات قذرة أو مسيئة، أو رسم أي صور مسيئة في أو على أي مواد مدرسية، أو مباني مدرسية، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدر  .18
آخرين أثناء الوجود في مباني المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو أي إلقاء أي صواريخ أو مواد أخرى يمكن أن تؤذي أشخاص  .19

 فعاليات ترعاها المدرسة.
 إثارة مشاجرة أو المشاركة فيها أثناء الوجود تحت إشراف المدرسة.   .20

23



 
 

 اإلساءة إلى معلم، أو أي أفراد بالمدرسة، أو سائق حافلة المدرسة سواء بدنيا أو لفظيا. .21
 أو إشعال و/أو إطالق ألعاب نارية في مباني المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو أي فعالية ترعاها المدرسة./حيازة و .22
إصابة إذا عثر عليه يحمل أو يحوز ألعاب نارية، أو سكاكين، أو نحو ذلك مما قد يستخدم كأسلحة، والتي قد يؤدي االستخدام الطائش لها أذى أو  .23

 المدرسة، أو عقار المدرسة، أو حافلة المدرسة، أو أي فعالية ترعاها المدرسة.   تلحق مباني
ة خاضعة للمراقبة استخدام أو حيازة التبغ أو المشروبات الكحولية أو المواد الكيميائية التي تغير المزاج أو تعاطي المخدرات التمويهية أو أي مواد خطر  .24

لخاضعة للرقابة أو أي مادة مصممة لتبدو أو لتظهر مثل المخدر في مباني المدرسة أو في مقار المدرسة أو تخضع لقانون المواد الخطرة الموحدة ا
 أو األحداث المعتمدة من المدرسة أو في حافالت نقل الطالب،

قصد توزيع أي مخدر غير مشروع حيازة أو توزيع أو بيع أو إعطاء أو إقراض و/أو اكتشاف أن لديهم معرفة بـ و/أو التوزيع المتعمد لـ أو الحيازة ب .25
راقبة تخضع أو عقار أو مشروبات كحولية أو مواد كيميائية تغير المزاج أو عدة تعاطي المخدرات التمويهية أو غيرها من  المواد الخطرة الخاضعة للم

باني المدرسة أو في مقار المدرسة أو األحداث لقانون المواد الخطرة الموحدة الخاضعة للرقابة أو أي مادة مصممة لتبدو أو لتظهر مثل المخدر في م
 المعتمدة من المدرسة أو في حافالت نقل الطالب،

اآلخرين  حمل أو حيازة أو استخدام أو تسليط الليزر أو أجهزة الليزر على أو االستخدام المتهور الذي قد يسبب األذى أو الضرر أو الخوف أو يجعل .26
 ة أو في مقار المدرسة أو األحداث المعتمدة من المدرسة أو في حافالت نقل الطالب،يخشون األذى البدني في مباني المدرس

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

 خصوصية الطالب
ا لـ  .1974سرة والخصوصية لعام وقانون حقوق األ La. R.S. 17:3914 قانون ستحمي المنطقة سرية جميع معلومات الطالب وفق 

 

 اإليقاف
إزالة الطالب من إعداد الفصل الدراسي العادي مع الحفاظ على إشراف الطالب داخل المدرسة. يجب على الطالب  يعنى (ISS) داخل المدرسة يقافاإل

االمتثال الكامل لقواعد محطة الفضاء الدولية قد  . ومع ذلك ، فإن الطالب الذي يفشل فيISSالحصول على رصيد للعمل المنجز أثناء  ISSالمشاركين في 
 يخضع للتعليق الفوري خارج المدرسة.

 استبعاد الطالب من جميع فصول التدريس في ساحات المدرسة العامة وجميع األنشطة األخرى التي ترعاها المدرسة. يعنى (OSS) خارج المدرسةيقاف اإل

ا وتعيين ا  OSSأيام ، ولكن أقل من فصل دراسي واحد كامل. قد يتلقى الطالب  10ألكثر من  OSSي أن يعن والتعيين إلى موقع بديل متدالميقاف اإل ممتد 
 د.إلى موقع بديل لالنخراط في انتهاكات خطيرة أو متكررة تستدعي اإلزالة من موقع المدرسة العادي ، لكنها ليست خطيرة لدرجة تستدعي الطر 

  :يقافاإلجراءات الواجبة لإل
ا لسياسة مجلس اإلدارة وقانون الوالية. قبل أي  إيقافتع مدير المدرسة بسلطة يتم ، يلتقي المدير أو من ينوب عنه  إيقافالطالب لفترة محددة من الوقت وفق 

قي إشعار أو حضور االجتماع مع الطالب لمناقشة سوء السلوك الجسيم والسماح للطالب فرصة لشرح روايته / روايتها للحقائق. ال ُيطلب من أولياء األمور تل
 األولي. 

و / أو على  JCampusصي القانوني عبر الهاتف على الرقم المدرج في ايجب على مدير المدرسة / من ينوب عنه االتصال بوالد )أولياء( الطالب أو الو 
 لوك في القضية. بطاقة االتصال في حاالت الطوارئ لتحديد موعد اجتماع مع الوالد / ولي األمر لمناقشة سوء الس

  .يقاف( أيام بعد إشعار اإل3في حالة عدم وجود ظروف مخففة ، يجب أن يعقد هذا االجتماع لمدة ال تزيد عن ثالثة )

 في أي حدث الذي ترعاه المدرسة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال يشارك، ال يجوز للطالب أن يكون في ممتلكات المدرسة أو يحضر أو  OSS أثناء
أو من ينوب عنه. قد يخضع أي طالب ينتهك هذا الحكم لعقوبات قانونية بسبب التعدي  ديرالحصر ، األحداث الرياضية ، دون إذن كتابي مسبق من الم

 على ممتلكات الغير. 
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  رقم االتصال بمكتب البرامج الخاصة علىصي القانوني للطالب الذي تم إيقافه تقديم استئناف إلى المشرف أو من ينوب عنه عن طريق ا/ الو  ينيجوز للوالد
/  ينصي المشار إليه أعاله اجتماع مع مدير المدرسة / من ينوب عنه. يجب على الوالدا/ الو  ين( أيام دراسية للوالد5خمسة ) خالل 7880-349-504

 صي االجتماع مع المدير / من ينوب عنه قبل تقديم استئناف. االو 

صي القانوني للطالب بتاريخ ووقت ا/ من ينوب عنه جلسة استماع لالستئناف. يجب تقديم إشعار إلى ولي األمر / الو  ديرقد المعند استالم االستئناف ، سيع
/ أو على بطاقة االتصال في حاالت الطوارئ. قد يشمل  JCampusandجلسة االستماع عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني ، على الرقم / العنوان في 

ا لتقدير المسؤولينصي القانوني ، والمعلم )المدرسين( أو المسؤول )المالطالب ووالديه / الو المشاركون ا / من ينوب عنه  دير( المعنيين وأي أفراد آخرين ، وفق 
 . يقافلجميع توصيات اإل، نهائي ا  يقاف/ من ينوب عنه ، وكذلك مدة اإل ديرذات الصلة بالقضايا المطروحة. يجب أن يكون قرار الم لديهم معلوماتالذين ، 

 وفرصة لكسب االئتمان األكاديمي.  دراسىمع إمكانية الوصول إلى العمل ال موقوفاجلسة االستماع ، يجب أن يظل الطالب  ميعاد وحتى
 التالي. الممتد مع التعيين إلى موقع مدرسة بديل أو الطرد إلى ما بعد نهاية عام دراسي واحد إلى العام الدراسييقاف قد يستمر اإل

 

 االعتداء أو االستيالء على موظفي المدرسة -اإللزامي يقاف اإل
إخراج الطالب  إذا تم اتهام الطالب رسمي ا بارتكاب االعتداء أو الضرب على أي موظف بالمدرسة ، يجب على مدير المدرسة إيقاف الطالب على الفور وسيتم

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

في ظل باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم ، يحق للطالب المتهم باالعتداء أو االعتداء على موظف مدرسة الحصول على الحقوق ، حسب االقتضاء 
 في القسمين المعنونين "اإلجراءات القانونية للتعليق" و "اإلجراءات القانونية للطرد". الظروف ،

إلجراءات الداخلية ال يجوز إعادة قبول الطالب في المدرسة التي تم تعيين الموظف إليها حتى يتم استنفاد جميع جلسات االستماع واالستئناف ، بما في ذلك ا
 .عتداءوالخارجية ، المرتبطة باإل

 

 الطرد
الكبرى ،  مخالفات. يجوز طرد الطالب بسبب التورط في الةكامل ةدراسي ترةعزل الطالب من جميع األماكن المدرسية النظامية لمدة ال تقل عن فيعنى  الطرد

الطالب في مدرسة بديلة أو مكان وضع  ديرالكبرى / الصغرى( أثناء الطرد ، يجب على الم مخالفاتال -" Xالبسيطة. )انظر الصفحة " مخالفاتأو تكرار ال
 تعليمي بديل.

 اإلجراءات القانونية للطرد 
فرصة لشرح قبل الطرد ، يجب على مدير المدرسة أو من ينوب عنه مقابلة الطالب ، وشرح سوء السلوك المعين الذي اتهم به الطالب ، وإعطاء الطالب ال

 عار مسبق وال أن يكون حاضر ا في هذا االجتماع. صي إلى إشان / الو ينسخته من الحقائق. ال يحتاج الوالد

صي القانوني إلخطارهم بالطرد ، وتحديد موعد لعقد اجتماع مع المدير / من ينوب عنه اأو الو  ينيجب على مدير المدرسة / من ينوب عنه االتصال بالوالد
و / أو  JCampusصي عن طريق الهاتف على الرقم المدرج في ا/ الو  نيلمناقشة سلوك الطالب. يجب على مدير المدرسة / من ينوب عنه االتصال بالوالد

 JCampusعلى بطاقة االتصال في حاالت الطوارئ للطالب ، أو عن طريق االتصال اإللكتروني ، باإلضافة إلى خطاب معتمد على العنوان الموضح في 
 .و / أو على اتصال الطوارئ الخاص بالطالب

صي المشار إليه أعاله ، يجب إجراء جلسة استماع من قبل ا/ الو  ينيوم ا دراسي ا من مؤتمر الوالد 15الطرد ، وفي غضون بمدير البناء على توصية من 
 أو من ينوب عنه لتحديد وقائع القضية والتأكيد على ما إذا كان أو ليس الطالب مذنب ا بسلوك يستدعي الطرد.  ديرالم

 .صي بحقوقهما/ الو  يني بوقت وتاريخ ومكان جلسة االستماع ، كما يجب إخطار الطالب والوالديجب على مجلس المدرسة تقديم إشعار كتاب

من قبل شخص  ويسمح للمعلم أو المسؤول المعني بذلك جلسة االستماع وتقديم المعلومات ذات الصلة بالقضية )القضايا( المطروحة ، قد يتم تمثيل الطالب
أو من ينوب عنه السلطة الوحيدة للتحكم  ديربتقديم المعلومات ذات الصلة. وفق ا لهذه السياسات ، يكون للم مسمح لهوي محامى.من اختيارهم ، بما في ذلك 

ي أو الممثل في سير جلسة االستماع ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، تحديد الشهادة أو األدلة الوثائقية ذات الصلة ومدى السماح للمحام
 .ركةاآلخر بالمشا

إذا كان عند االنتهاء من جلسة االستماع ، وعند اكتشاف أن الطالب مذنب بارتكاب سلوك يستدعي الطرد ، يجب على المشرف الذي ينوب عنه تحديد ما 
 سيتم طرد الطالب ، أو ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى. 
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( أيام دراسية بعد صدور قرار الطرد ، تقديم طلب إلى مجلس المدرسة 5، في غضون خمسة )الذي تمت التوصية بطرده  / الواصى للطالب للوالدين يجوز
الحق في المراجعة حتى لو تم تخفيض توصية  ينن نهائيا. يكون للوالدو كي/ من ينوب عنه  ديرأو من ينوب عنه ، وإال فإن قرار الم ديرلمراجعة نتائج الم

 اإليقاف.الطرد إلى 

 ويمكن أن تنتقل إلى العام التالي ، إذا لزم األمر. ةواحد ةدراسيترة  بموجب قانون الوالية ، يجب أال تقل الفترة عن فحا  وضوما لم يكن ذلك م

 اإللزامي والتوصية بالطرد لحيازة سالح ناري يقاف اإل
انته بحيازة سالح ناري في ممتلكات المدرسة ، أو ، تمت إد 12إلى  6عام ا وفي الصفوف من  16عام ا أو أكثر ، أو أقل من  16أي طالب يبلغ من العمر 

دراسية  تراتف 4 في حافلة مدرسية أو في الحيازة الفعلية في أي حدث ترعاه المدرسة ، فيما يتعلق جلسة االستماع ، يجب طرده من المدرسة لمدة ال تقل عن
 كاملة ويجب إحالته إلى المدعي العام المحلي التخاذ اإلجراء المناسب. 

مذنب بحيازة سالح ناري في ممتلكات المدرسة ، أو في حافلة مدرسية ، أو في حيازة فعلية في أي  يكون  طالب في روضة األطفال حتى الصف الخامس أي
العام التخاذ  ين كاملين ويجب إحالته إلى النائبتدراسيترتين ف 2حدث ترعاه المدرسة ، فيما يتعلق بجلسة استماع ، يجب طرده من المدرسة لمدة أقصاها 

 اإلجراء المناسب.

 تعديل طول الحد األدنى الطرد على أساس كل حالة على حدة ، من خالل تقديم مثل هذا التعديل في الكتابة.  ديريجوز للم

ية سولت المصممة إلطالق " هو مسدس ، أو مسدس ، أو بندقية ، أو رشاش ، أو سالح البارود األسود ، أو بندقالسالح الناري ألغراض هذه السياسة ، فإن "
 .النار أو القادرة على إطالق ذخيرة خرطوشة ثابتة أو التي تنطلق منها رصاصة أو مقذوف عن طريق االنفجار

 .لطرداعملية إجرائات يحق للطالب الموصى به للطرد بموجب هذا الحكم التمتع بالحقوق المنصوص عليها في 

 اإللزامية للطرد على التعليمات االفتراضية التي يتلقاها الطالب في منزل الطالب. ال يجوز تطبيق األحكام المتعلقة بالتوصية

 رس جيفرسون باريش.امد إدارة ال ُيسمح ألي طالب مطرود بموجب هذا القسم بالعودة إلى مدرسة جيفرسون باريش العامة دون موافقة صريحة من مجلس

 ول الكحلمخدرات و اإللزامي والتوصية بالطرد ليقاف اإل
ا أو أكثر ، تمت إدانته بحيازة أو معرفة التوزيع المتعمد أو الحيازة بقصد توزيع أي مواد مخدرة أو مخدرات أو مواد أخرى  16أي طالب يبلغ من العمر  عام 

رسة والمتعلق بجلسة استماع من خاضعة للرقابة )بما في ذلك الكحول( على ممتلكات المدرسة أو في حافلة مدرسية أو في سيتم طرد الحدث الذي ترعاه المد
 دراسية كاملة. ترات ف 4المدرسة لمدة ال تقل عن 

ا وفي الصفوف من  16أي طالب يقل عمره عن  ويتم إدانته بحيازة أو معرفة بالتوزيع المتعمد أو الحيازة بقصد توزيع أي مواد مخدرة أو  12إلى  6عام 
ممتلكات المدرسة ، في حافلة مدرسية ، أو في حدث ترعاه المدرسة ، فيما يتعلق بجلسة فى الكحول(  مخدرات أو مواد أخرى خاضعة للرقابة )بما في ذلك

 ين كاملين.تدراسي ترتينمن المدرسة لمدة ال تقل عن ف يجب طرده استماع ،

د أو حيازة مذنب بقصد توزيع أي مواد األطفال حتى الصف الخامس يتم اكتشاف حيازته أو معرفته بتوزيع متعم ةضو أي قضية تتعلق بطالب في مرحلة ر 
ة ، فيما يتعلق مخدرة أو مخدرات أو مواد أخرى خاضعة للرقابة )بما في ذلك الكحول( على ممتلكات المدرسة ، في حافلة مدرسية ، أو في حدث ترعاه المدرس

 .التخاذ اإلجراء الموصى به ديربجلسة استماع ، يجب إحالته إلى مجلس المدرسة من قبل الم

 .لطرداعملية إجرائات يحق للطالب الموصى به للطرد بموجب هذا الحكم التمتع بالحقوق المنصوص عليها في 

 ال يجوز تطبيق األحكام المتعلقة بالتوصية اإللزامية للطرد على التعليمات االفتراضية التي يتلقاها الطالب في منزل الطالب.

 رس جيفرسون باريش.امد إدارة العودة إلى مدرسة جيفرسون باريش العامة دون موافقة صريحة من مجلسال ُيسمح ألي طالب مطرود بموجب هذا القسم ب

 البديل  مكانإلى ال لحاقاإل 
ا في مدرسة بديلة قد انخرط في سلوك يستدعي الطرد أو أي إجراء تصحيحي آخر ، فقد يتم تعيين الطالب  إيقافاعند اكتشاف أن الطالب الذي يقضي  أو طرد 

 في موضع بديل ، بما في ذلك التعلم عن بعد. يحق للطالب جميع اإلجراءات المستحقة للتعليق أو الطرد ، حسب االقتضاء في ظل الظروف.

 (MDR) الحالة تقرير مراجعة - إعاقة من يعانون  الذين الطالب
 يجب. مطلوب ا الوضع تحديد يكون  أيام 10 غضون  في ، معاق لطالب تأديبية ألغراض الموضع في تغيير ا تشكل إزالة يتضمن إجراء في التفكير يتم عندما
 األمر وولي LEA ممثل يجتمع أن يجب. أجله من التأديبي اإلجراء اقتراح تم الذي والسلوك الطالب إعاقة بين العالقة لتحديد الوضع تحديد مراجعة إجراء
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 مظاهر من مظهر هو الطالب سلوك كان إذا ما وتحديد المراجعة إلجراء اآلخرين ؤهلينالم والموظفين للطالب IEP / 504 فريق في الصلة ذوي  واألعضاء
 الوالد يقدمها التي الصلة ذات األخرى  المعلومات إلى باإلضافة IEP / 504 خطة ذلك في بما ، والتشخيص التقييم نتائج استخدام يتم. إعاقتها/  إعاقته

  CFR 300.530(e) .القرار هذا التخاذ المدرسة موظفو أو/  و والطالب

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

 العمل إذا تم إكماله بشكل مرٍض وفي الوقت المناسب.

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

 يقافاإلنفذ ي أن عليه يجب ، الطرد أو/  و يقافباإل توصية إلى تؤدي والتي الدراسية السنة من األخيرة( 10) العشرة األيام خالل جرائم يرتكب طالب أي
 .القادمة الدراسية السنة في الطرد أو/  و

 جينتخر مال طالبال   .2
a. الضرر ، الجدران على الكتابة ، الئق غير سلوك/  الئق غير/  المخدرات/  الكحول مثل) بالمدرسة تتعلق خطيرة جريمة يرتكب كبير شخص أي  /

 المثال سبيل على يشمل وهذا. العام نهاية أنشطة من استبعادها يتم قد ، السن لكبار األخير الدراسة يوم بعد.( إلخ ، اإلجرامي العمل أو للممتلكات السرقة
 .التخرج تدريبات في المشاركة ، الحصر ال
b .الدراسي العام نهاية في الطالب إلى بالبريد إرسالها أو الشهادة منح يجوز ، التخرج تدريبات في المشاركة من السن كبار أحد ُيمنع عندما. 

 المنتقلةاألمراض: المعدية و/أو 
 ،(CDC) منها والوقاية األمراض على السيطرة ومراكز ، لويزيانا في الصحة ووزارة ، لويزيانا في التعليم وزارة مع يتعاون بشكل جيفرسون باريش مدارس ستعمل

 تم يكون  قد ، أعاله المذكورة الوكاالت من المقدمة اإلرشادات أحدث على بناء   معد بمرض إصابته في يشتبه طالب. المدارس في المعدية األمراض إلدارة
 معدية ليست حالتها/  حالته أن كتابة الطبيب أو العامة الصحة مسؤول من به موثوق  دليل تقديم يتم حتى المدرسية الحافلة ركوب أو المدرسة من استبعادهم

 .معدية تعد لم أو

 إصابتك تشخيص تم لديه فلهمط كان إذا الفور على المدرسة إخطار األمور أولياء من ُيطلب ، والزائرين المدرسة وموظفي الطالب جميع سالمة أجل من
 .آخر معدي مرض أي أو COVID-19 أو الحصبة أو النكاف أو الديكي السعال أو الماء جدري  أو باألنفلونزا

 زى المدرسىقواعد ال
ليمية ولتجنب المخاطر تم وضع قواعد زي الطالب لتعليم الطالب أهمية الصحة والنظافة الشخصية لغرس االنضباط ولمنع العنف واالضطراب في البيئة التع

 المتعلقة بالسالمة ولتعليم الطالب احترام أنفسهم واآلخرين.

 يكون لدى كل طالب نظافة شخصية جيدة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تمشيط الشعر وتنظيفه ونظافة األسنان والبدن والمالبس. .1
 مظهر الرياضي واحترام نفسه أو نفسها واآلخرين.إظهار الطالب من خالل أفعاله/أفعالها النظافة الشخصية وال .2
 .والمشتركة والالمنهجية المدرسية لألنشطة, رتداء الطالب الزي المالئم للمدرسةا .3

a. والنظافة الشخصية وأسلوب التزين: واإلكسسواراتوالمجوهرات  كمامة الوجه, ,مالبس الطالب 
I. لى صحة اآلخرين أو الطالب،ال تشكل أي خطر على السالمة البدنية أو ُتنشئ أي خطر ع 
II. تسبب أو من المحتمل أن تسبب إخالل أو تداخل مع عمليات المدرسة المنظمة و/أو األنشطة المدرسية و/أو األهداف ال 

 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

 تصاميم أو شعارات أو وشم أو وسيلة أخرى، صور أو
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 
 يلة أخرى،وس

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

VII. .ال ُتصَمم للتشجيع على أفعال أو أنشطة ُتعِرض لالضطراب واإللهاء 
b.   ارتداء الطالب ألحذية: ال يرتدي الطالب أحذية ُتعرض لمخاطر متعلقة بالسالمة مثل األحذية التي بدون مؤخرة أو األحذية ذات

ا أو األحذية التي بناء على بنيتها أو حالتها قد تشكل خطر على السالمة.الكعب العا  لي أو النعل الرقيق جد 
c. .ارتداء الطالب لمالبس تحتية مالئمة 
d. ال تكون مفتوحة األطراف مالبس الطالب الخاصة باألنشطة المدرسية واألنشطة التي تكفلها المدرسة. 
e. ة المدرسية واألنشطة التي تكفلها المدرسة ذات طول مالبس.تكون المالبس التي يرتديها الطالب لألنشط 

I.  مدرسية حيث ال غيرقصيرة إال خالل فصول التربية البدنية والنشاطات  بنطالوناتال يرتدي طالب المدرسة المتوسطة/العليا
كون لناظري المدرسة القصيرة جزء من الزي الموحد للطالب. في السنة الثامنة من التعليم األساسي، ي البنطالوناتتكون 

 قصيرة أم ال. بنطالوناتحرية تقدير ما إذا قد يرتدي الطالب 
II.  القصيرة، إذا سمح بها، عند محيط خصر والبنطالونات الواسعة  وبنطالوناتيتم ارتداء التنانير والسراويل التحتية القصيرة

 الطالب.
III. الونات الواسعة والبنطالونات القصيرة، إذا سمح بها، طويلة أو ال تكون الفساتين والتنانير والسراويل التحتية القصيرة والبنط

 فضفاضة للغاية بحيث تنشئ خطر ا على السالمة.
IV. .ال تكون الفساتين والتنانير والبنطالونات القصيرة، إذا سمح بها، قصيرة للغاية بحيث تسبب في حدوث اضطراب أو إلهاء 

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

I. دراجة أو قماط الساق أو ال يرتدي الطالب المالبس الضيقة للغاية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر سراويل ال
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.  مالبس تحتية غير شفافة مالئمة بحيث ال يتم رؤية جذع الطالب.ال يرتدي الطالب مالبس شفافة أو شبكية ما لم يتم ارتداء 
IV. .ال يرتدي الطالب مالبس تكشف مؤخرة الطالب أو صدره أو الحجاب الحاجز 
V. .ينبغي أن يكون زي الرداء مناسب لمشاركة الطالب في األحداث الرسمية التي تكفلها المدرسة 
VI.  ل أسبوعين من المدرسة إلى طالب الصف النهائي وبشكل منتظم بعد ينبغي إرسال إشعار بالدالئل اإلرشادية في غضون أو

ذلك من خالل األماكن التي تضم النشرات اإلخبارية واجتماعات أولياء األمور وعروض األزياء واجتماعات الفصول الدراسية 
 وعينات الصور الخ.

VII. ا مة وخلفية للطالب في اللبس موضع شك، يتم تشجيع الطالب على تزيد المدرسة بصور أماميمإذا كان ال لبس لمعاينتها جيد 
 قبل الحفلة الموسيقية.

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

IX. 9 لبس قبل رفض دخول الطالب إلى الحفلة الموسيقية.مسة كل جهد لتوفير المعالجة لمشكلة التبذل المدر 
X. لبس:متفاصيل ال 

 لبس عند أو فوق محيط الخصر.متكون مؤخرة ال . 1
 تغطية الجانبين والحجاب الحاجز. . 2
 .ذال تعلو الفتحات عن منتصف الفخ . 3
 نس أو الشباشب، الخ.عدم ارتداء أحذية الت -ارتداء أحذية فقط  . 4
 لبس الحديثة بما في ذلك القمصان النسائية الخفيفة التي بدون أكمامميجوز ارتداء أنماط ال . 5
ا وذات الخيوط الصغيرة، مع ذلك ال يجوز      والتي بدون حماالت والتي تغطي كتف واحد 
 أن تكون ذات شقوق كبيرة بشكل مفرط.    

XI. ة/العليا البنطالونات الرياضية ومالبس اإلحماء في حرم المدرسة. يرتدي طالب المدرسة المتوسطال 
XII. نسوة أو مالبس مقنعة في المدرسة.لال يرتدي الطالب قبعة أو ق 
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XIII.  ال يرتدي الطالب مجوهرات أو اكسسوارات تكون سبب ا في خلق حالة من اإللهاء أو تسبب خطر ا على السالمة. باستثناء
ذن وال يرتدي الطالب مسامير الزينة أو الخواتم أو األطواق التي تثقب الجسم. وعندما ارتداء أقراط األذن في شحمة األ

 ُيسمح بأقراط األذن، ال يرتدي الطالب أقراط ُتَعرض السالمة للخطر.
XIV. .ال يجوز للطالب إحضار أو يكون لديه إكسسوارات في المدرسة والتي قد يتم استخدامها أو تحويلها إلى لالستخدام كسالح 
XV. ا أو تداخال  مع التشغيل المنظم  ال يستخدم الطالب أساليب تبرج تشكل خطر ا على السالمة أو من المحتمل أن تشكل إزعاج 

 للبيئة المدرسية و/أو األنشطة المدرسية و/أو األهداف التعليمية.
 يمشط الطالب شعره/شعرها بأسلوب ال يضعف بصره/بصرها. .  1
 ت الشعر وال يغطيه بقبعات االستحمام الخ في المدرسة ال يضع الطالب في شعره بكرا . 2

 مدرسية والنشاطات المدرسية.ال غيروالنشاطات      
XVI. ( وفق ا لإلرشادات المحدثة من مركز السيطرة على األمراض والوقاية منهاCDC( ووزارة الصحة في لويزيانا ، )LDH ، )

طالب ارتداء قناع أو غطاء للوجه أثناء ركوب الحافلة ، في الفصول ( ، قد ُيطلب من الLDOEووزارة التعليم في لويزيانا )
الدراسية والمناطق المشتركة. يجب ارتداء أغطية على األنف والفم وتثبيتها تحت الذقن. ال يجوز ارتداء وشاح الباندانا كقناع 

       أو غطاء للوجه.

ية. في الجنحة األولى، يخضع الطالب لالحتجاز. وفي الجنحة الثانية، يخضع الطالب إما للحرمان مخالفة الطالب لقواعد اللباس يؤدي إلى توقيع إجراءات تأديب
ا لسياسات الحرمان والطرد الخاص  ،ة بنظام المدرسةفي المدرسة أو للحرمان خارج المدرسة. وفي الجنحة الثالثة والجنح الالحقة، يخضع الطالب للحرمان وفق 

 .لصف ما قبل الروضة إلى الصف الخامس سوف ال يتم إيقافهم من المدرسة ألجل مخالفة الزى المدرسىما عدا الطالب الملتحق فى ا

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

 المخدرات

 سياسة وإجراءات تعاطي المخدرات
ادة مصممة لتبدو مثل 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 م

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

 تعلقة بالمخدرات(تصنيع/حيازة/توزيع )م-1
طرة الخاضعة عندما يكون لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معقول لالعتقاد بأن الطالب قام بتصنيع أو توزيع أو حيازة بقصد توزيع الكحول أو المواد الخ

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

a. ( ا أو أكثر، يتم حرمان الطالب من نظام 16إذا كان عمره ستة عشر مدة سموح بها  س جيفرسون باريش العامة ألقصىمدار ( عام 
 ( فصول دراسية كاملة،4وهي مدة ال تقل عن أربعة ) فيديرالىوالقانون ال الواليةبموجب قانون ا

b. ( عام ا وطالب في المدرسة المتوسطة/العليا يتم حرمانه من نظام مدارس جيفرسون 16إذا كان أقل من ستة عشر ) لمدة  باريش العامة
 ( كاملين،2ن فصلين دراسيين )ال تقل ع

c.  العام المشرف مدارس جيفرسون باريش العامة من خالل توصية من إدارة يتم إحالة أي حالة تتعلق بطالب المدرسة االبتدائية إلى 
 باتخاذ إجراء،

d.  إدارةصريحة من  قة العودة لمدارس جيفرسون باريش العامة بدون مواف "ج" وا "ب" و "أ"ال يجوز ألي طالب مطرود بموجب البنود 
 مدارس جيفرسون باريش العامة.

 األولى )متعلقة بالمخدرات( مخالفةال-2
كيميائية تغير  عندما يكون لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معقول لالعتقاد بأن الطالب في حيازته الكحول أو المواد الخطرة الخاضعة للرقابة أو أي مواد

ثل المخدرات، يتم االتصال فور ا بولي األمر/الوصي القانوني وهيئة إنفاذ القانون ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن المزاج أو أي مادة مصممة لتبدو م
ا التنفيذي وقسم التربية الخاصة إذا كان الطالب في مدرسة من ه هاخالية من المخدرات ومكتب مدير المنة و اآل المدارستقوم المدرسة فور ا باالتصال بمكتب 

القانون ذات الصلة. دارس التربية الخاصة. )االتصال الفوري يعني في تاريخ االكتشاف.( بناء على هذه المخالفة، يتم تقديم اتهامات جنائية لدى هيئة إنفاذ م
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( أسبوع 18لمدة ثمانية عشر )( أيام مدرسية ويكون غير مؤهل للمشاركة في جميع النشاطات المدرسية اإلضافية 9يتم حرمان الطالب من المدرسة لمدة تسع )
 مدرسي شريطة أن:
a.  جيفرسون باريش العامة للعودة إلى المدرسة.يتم تقييم الطالب من قبل وكالة مجتمعية معتمدة من نظام مدارس 
b. ( ساعات تقدمه وكالة معتمد3( المشاركة في برنامج تربوي مدته ثالثة )1يجب على الطالب وعلى األقل ولي أمر/وصي قانوني ) ة

 جيفرسون باريش العامة.من نظام 
c. .يقوم الطالب باختبار لتحليل عينة من الشعر/المخدرات في وكالة معتمدة 
d. يتم إحالة الطالب إلى مستشار المدرسة/األخصائي االجتماعي بالمدرسة 
e. ء باالمتثال بجميع األحكام قبل يؤدي عدم االمتثال بهذه اإلجراءات إلى الحرمان من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية. يجب الوفا

 العودة إلى المدرسة.

 الثانية )متعلقة بالمخدرات( مخالفةال-3
كيميائية تغير  عندما يكون لدى ناظر المدرسة/المكلف سبب معقول لالعتقاد بأن الطالب في حيازته الكحول أو المواد الخطرة الخاضعة للرقابة أو أي مواد

دو مثل المخدرات، يتم االتصال فور ا بولي األمر/الوصي القانوني وهيئة إنفاذ القانون ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن المزاج أو أي مادة مصممة لتب
ة من خالية من المخدرات ومكتب مدير شبكتها التنفيذي وقسم التربية الخاصة إذا كان الطالب في مدرسالمنة و اآل المدارستقوم المدرسة فور ا باالتصال بمكتب 

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

 معدات المخدرات-4
ل كمعدات مخدرات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األوراق الملفوفة والمالقط المعدنية واألحجار والفالتر ستعمتعند اكتشاف حيازة طالب لمواد 

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

 منتجات التبغ-5
يجب التعامل مع  -بغ / السجائر اإللكترونية أثناء وجودها في المباني المدرسية ، في مباني المدرسة ، في الحافالت المدرسية ، أو في المدرسة منتجات الت

مادة غير قانونية  تحتوي على سيجارة إليكترونيةاألحداث المصادق عليها وفق ا لعدد المخالفات. إذا كان لدى المدرسة سبب لالشتباه في أن محتويات جهاز 
موجودة فيه ، فيجب على المدرسة اتباع اإلرشادات الموضحة لالشتباه في حيازة المخدرات.

a. السجائر اإللكترونية ، وما إلى ذلك ، يجب أن يتلقى  , عندما ُيكتشف أن طالب ا ما بحوزته أو يستخدم منتجات التبغ - المخالفة األولى
 .إحالته إلى مستشار المدرسة / األخصائي االجتماعي داخل المدرسة وسيتمإيقاف الطالب 

b. إيقافعندما ُيكتشف أن طالب ا ما بحوزته أو يستخدم منتجات التبغ ، السجائر اإللكترونية ، وما إلى ذلك ، يتم  – المخالفة الثانية 
 .ائي االجتماعيالطالب من المدرسة وفق ا لسياسة إيقاف المدرسة وسيتم إحالته إلى مستشار المدرسة / األخص

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

 حتجازتعاطي الكحوليات / المخدرات بعد اإل من عالجالإحالة الطالب إلى -6
ممتلكات  داخللحيازته أو التوزيع المتعمد أو الحيازة بقصد توزيع أي مواد مخدرة أو مخدرات أو مواد أخرى خاضعة للرقابة إحتجازه حالة أي طالب تم يجب إ

بي مؤهل ، لالختبار أو الفحص من قبل أخصائي ط حتجاز( أيام بعد هذا اإل5المدرسة من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه ، في غضون خمسة )
الج من للحصول على دليل على تعاطي الكحول أو المخدرات غير المشروعة أو المخدرات أو غيرها من المواد الخطرة الخاضعة للرقابة. متخصص في الع

وافق الطالب على التعاون  صي القانوني للطالب. إذا قرر المحترف أن الطالب بحاجة إلى العالج ، وإذااتعاطي الكحول والمخدرات يختاره ولي األمر أو الو 
الب. يأخذ مجلس في العالج الموصى به كما هو معتمد كتابي ا من قبل المحترف الطبي ، فيمكن استخدام هذه الوثائق لبدء إعادة فتح القضية التأديبية للط

 بأي إجراء تأديبي نهائي.المدرسة بعين االعتبار موافقة الطالب على تلقي العالج كعامل إيجابي في القرار النهائي المتعلق 

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

 حقوق الخصوصية
العامة سياسة تقتضي بعد رفض وصول أي ولي ، ينتهج نظام مدرس جيفرسون باريش 1974وفق ا لقانون الحقوق العائلية التعليمية والخصوصية لسنة 

وصي غير أمر/وصي قانوني حاضن لطفل أو غير حاضن لسجالت الطالب التعليمية ما لم يتم النص في الحكم القضائي الذي يمنح الوصاية بأنه ال يحق لل
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اع تعليمات بمن األوراق في ملف في المدرسة وينبغي ات الحاضن الوصول إلى سجالت الطفل التعليمية. في مثل هذه الحاالت، ينبغي أن االحتفاظ بنسخة
 المحكمة.

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

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

 معلوماتدليل ال
 جيفرسون  رسامد إدارة مجلس فإن ، الرشد سن بلغ لذيا الطالب أو القانوني الوصي أو للطالب الوالدين أحد ِقبل من ذلك بخالف كتابي ا توجيه يتم لم ما

 غرض من لمزيد الشخصية التعريفية المعلومات بعض إلى الوصول لتوفير المشرف قبل من مفوض أو مدرسة في يعمل الذي الشخص على يوافق باريش
 :التالي النحو على  FERPA and La. Rev. Stat. Ann. Sec. 17:3914 قانون ل وفق ا ، مشروع تعليمي

 ؛ نادي أو منظمة أو رياضة الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ، المدرسة خارج نشاط في الطالب مشاركة لتسهيل معلومات  .1
 ولح الطالب معلومات واستخدام عرض الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ، المنطقة مرافق داخل اليومية واألنشطة التشغيل لتسهيل معلومات  .2

 ؛ المدرسية المرافق    
 ؛ والتخرج ، الجوائز وبرامج ، واألحداث ، المدرسة بها ترخص التي المنتجات أو بالعروض المتعلقة واألنشطة البرامج . 3
 ؛ والقبول الدراسية والمنح الجامعة نسخ طلبات . 4
5 .LHSAA ، NCAA ، ؛ قابيةالع الكيانات أو الصلة ذات الرياضية البرامج من وغيرها 
 .التعليمية واألدوات اإلنترنت عبر الموارد . 6
 ؛ السنوية الكتب ومقدمي المدرسي التصوير  .7
 .FERPA به تسمح الذي بالقدر ،" الدليل معلومات" تعتبر أخرى  معلومات أي  .8

 طالب هواتف وأرقام وعناوين أسماء على للحصول عسكريينال المجندين طلبات تلبية رساالمد إدارة مجلس على يجب ، الفيدرالية القانونية لألحكام وفق ا
  .المعلومات هذه تقديم عدم األمور أولياء/  األمور أولياء يحدد لم ما ، الثانوية المدارس

 .المدرسة في المناسبة االستمارة ملء طريق عن اإلفصاحات هذه كل أو بعض من" باالنسحاب" صياالو /  ينالوالد يقوم قد

 صول/االستماعحعليمية: إجراءات الالسجالت الت
لة أو مؤسسة تعليمية. السجالت التعليمية على النحو المحدد في القانون هي تلك السجالت التي ترتبط ارتباط ا مباشر ا بالطالب ويتم االحتفاظ بها بواسطة وكا

حص السجالت التعليمية بناء  على طلب كتابي موجه إلى مدير المدرسة عام ا أو أكبر( الفرصة لف 18يجب منح الوالد أو الوصي القانوني أو الطالب المؤهل )
 المسؤول عن حفظ السجالت.

د عن عشرة يتم توفير المعلومات المتعلقة بالطالب الذي هو موضوع الطلب فقط. يجب توفير سجالت التعليم في غضون فترة زمنية معقولة ، ولكن ال تزي
. سيكون هناك شحن للنسخ. إذا كان أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو الطالب المؤهل جنب ا إلى جنب مع تلك ( أيام ، للفحص و / أو االستنساخ10)

لومات محددة المعلومات الواردة في السجل التعليمي غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك حق الطالب في الخصوصية ، فيجوز له / لها تقديم طلب كتابي إلى مع
توضيح مثل لماذا ينبغي لمقدم الطلب إرسال السجل. ال يجوز استخدام الحق في طلب تعديل سجل تعليمي لالعتراض على الدرجات وال واردة في السجل مع 

ل و الطالب المؤهيمنح أي طرف الحق في جلسة استماع فيما يتعلق بالدرجات. في غضون فترة زمنية معقولة ، يقوم المدير بإبالغ الوالد / الوصي القانوني أ
إبالغ مقدم الطلب  ، كتابي ا ، بشأن ما إذا كان سيتم إعداد السجل أم ال ، إلى جانب شرح سبب )أسباب( القرار. إذا كان القرار بعدم تعديل السجل ، فسيتم

ا بحقه / حقها في طلب جلسة استماع أمام المدير التنفيذي لدعم المدرسة )  ديروالمعين من قبل الم ( ، الذي سيعمل كمسؤول جلسة االستماعEDSSأيض 
  .ألغراض هذا االستئناف

وإكمال نموذج "طلب جلسة استماع لتعديل  EDSSصي القانوني أو الطالب المؤهل طلب جلسة استماع عن طريق االتصال بمكتب ا/ الو  ينيجوز للوالد
ريخ جلسة االستماع وموعدها ومكانها. تعقد الجلسة في غضون فترة صي القانوني أو الطالب المؤهل بإخطار كتابي بتاا/ الو  ينالسجالت". سيتم تزويد الوالد

صي القانوني أو الطالب الحصول على مساعدة أو تمثيل ، على نفقته الخاصة من قبل فرد يختاره بنفسه، ا/ الو  ينزمنية معقولة بعد استالم الطلب. يحق للوالد
 EDSSالطالب المؤهل تقديم أدلة في جلسة االستماع. عند االنتهاء من جلسة االستماع ، يجب على صي القانوني أو ا/ الو  ينبما في ذلك محاٍم. يجوز للوالد
عدم تعديل السجل ،  EDSS( أيام عمل بعد تاريخ جلسة االستماع. إذا قررت 10صي أو الطالب في غضون عشرة )ا/ الو  ينإبالغ قراره / قرارها إلى الوالد

 ليتم إدراجه في السجل التعليمي ، حول سبب عدم موافقته على القرار المتعلق بتعديل السجل.فيجوز لمقدم الطلب تقديم بيان ، 
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 حاالت الطوارئ 
 معلومات بطاقة الطوارئ 

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

 يؤدي إلى إجراء تأديبي.

 رعاية الطوارئ للطالب
 ي حال حدوث أي طارئ/حادث/حادثة.تنتهج سياسة نظام مدارس جيفرسون باريش العامة التعامل بطريقة معقولة ف

 إجراءات معالجة رعاية الطوارئ للطالب 
اءات في حال حدوث أي إصابة أو مرض خطير يستلزم النقل الفوري للطالب إلى مستشفى للحصول على العالج في حاالت الطوارئ، يجوز القيام باإلجر 

 التالية:
 بالنسبة لمدارس الضفة الشرقية والغربية على حد سواء. 911ة المناسبة على رقم استدعاء سيارة إسعاف من خالل االتصال بوكالة الشرط .1
يتم القيام بكل محاولة لالتصال بولي األمر/الوصي القانوني أو أي شخص )أشخاص( آخر مسجل في بطاقة الطوارئ، حتى بعد ساعات الدوام  .2

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

 ُيطلب من سائقي سيارة اإلسعاف اإلشارة إلى أي مستشفى سينقلون إليها المريض.
فين إذا عجزت المدرسة عن الوصول إلى ولي األمر/الوصي القانوني المسجل في بطاقة الطوارئ، يتم استدعاء سيارة إسعاف. يتم إرسال أحد الموظ .4

كبار/أحد أعضاء هيئة التدريس الذي يحملون نسخة من بطاقة الطوارئ الخاصة بالطالب فور ا إلى المكان الذي تقصده سيارة اإلسعاف. في ال
الموظف يجب ان ينتظر حتى حضور  غضون ذلك، تتواصل الجهود للوصول إلى ولي أمر الطالب/الوصي القانوني المسجل في بطاقة الطوارئ.

 الوالدين.
دفع رسوم خدمة اإلسعاف من خالل تأمين الطالب أو العائلة حيثما أمكن. في الحاالت حيث يكون الطالب غير مؤمن عليه، يتم إرسال فاتورة يتم  .5

لولي األمر/الوصي القانوني للطالب من مقدم خدمة اإلسعاف. يتولى ولي األمر مسؤولية االتصال بخدمة اإلسعاف لمعرفة هل تم التنازل عن 
 إذا كان الفقر هو أساس عدم الدفع. الرسوم

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

 إجراءات الطوارئ 
سية قد يكون من الضروري صرف الطالب مبكر ا لحاالت طوارئ مختلفة والتي تقع في بعض األحيان. يقوم المراقب باتخاذ أي قرار أحيان ا خالل السنة الرا

 متعلق بالصرف المبكر أو اإلغالق الطارئ للمدارس بناء على توصيات من أعضاء هيئة التدريس.

وكذلك ايضا على الصفحة المدارس، يتم إبالغ وسائل اإلعالم في ما يتعلق بهذا القرار، في حال اإلغالق الطارئ للمدارس أو الصرف المبكر للطالب من 
 على صفحة االدارة فى الفيس بوك و على التويتر. ، www.jpschools.orgاالكترونية 

ا 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 اعتماد 
صي القانوني إلى المدرسة في أي وقت الصطحاب ا/ الو  ينبالطالب في المدرسة ، فسيتم عقد جميع الطالب ، بما في ذلك المشاة. بالطبع ، قد يأتي الوالد

األطفال وطالب المرحلة االبتدائية في مواقع  ةضو مشاكل التدفئة ، وما إلى ذلك ، سُتبذل محاوالت إليواء طالب ر أطفالهم. في بعض حاالت الطوارئ ، مثل 
صي القانوني بالمعلومات ا/ الو  ينبديلة لتجنب إرسال الطالب إلى المنزل في وقت أبكر من وقت الفصل المعتاد. ستكون المدرسة قادرة على تزويد الوالد

صي القانوني ا/ الو  ينن الطفل في حاالت الطوارئ. ومع ذلك ، في حالة وجود مشاكل في االتصاالت الهاتفية في المدرسة ، يجوز للوالدالمتعلقة بإسكا
يجب على االتصال بالمدير التنفيذي لمكتب دعم المدرسة للحصول على معلومات. ستكون هناك أوقات ال يوجد فيها بديل آخر سوى فصل الطالب مبكر ا. 

صي القانوني أن يوجه طفلهما بأنه إذا تم فصله من المدرسة في وقت يسبق الفصل المعتاد ولن يعود أي شخص إلى المنزل ، فيجب عليه / ا/ الو  ينلوالدا
 قادر على العودة إلى المنزل. يكون  صي القانونيا/ الو  ينعليها الذهاب إلى منزل الجيران أو أحد األقارب حتى الوالد
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 بانيإخالء الم
  .أخرى  وغرف الدراسية الفصول في ونشرها مدرسة كل قبل من المدرسية للمباني والمنظم السريع اإلخالء إجراءات وضع تم

 يإلكترون بريد أو/  و نصية رسالة ، الهاتف عبر األوصياء/  الطالب والدي إلى اإلخطار إكمال سيتم. للتجمع مدرسىال الحرمخارج  بديلة مواقع استخدام يمكن
 .الطالب تقدم مركز في المقدمة المعلومات خالل من ممكن ا ذلك يكون  عندما

 حالة في للمباني والسريع المنظم اإلخالء ألن نظر ا .المواقف جميع في المعلمين تعليمات يطيعوا وأن اإلخالء إجراءات على يتعرفوا أن الطالب على يجب
 .تأديبية إجراءات اتخاذ إلى اإلجالء يؤدي قد ذلك أثناء الطالب سلوك سوء فإن ، وملحة خطيرة ضرورة يعد الطوارئ 

 إنذارات الحريق وإطالق طفايات الحريق 
  يعتبر إطالق إنذار الحريق في المدرسة في أي وقت تصرف ا خطير ا يعوق البرنامج التعليمي وقد يؤدي إلى إصابة الطالب.

  مان لما تبقى من السنة الدراسية.قد يخضع الطالب المذنبين بإطالق إنذار الحريق للحر 

ا هو ، حريق نشوب حالة في إال ، الحريق مطفأة بتفريغ الطالب قيام إن  األضرار انظر) مناسب تأديبي إجراء اتخاذ إلى يؤدي قد و وخيمة عواقب له فعل أيض 
 (.بالممتلكات لحقت التي

 التدريب على إطفاء الحريق وتهديدات القنابل
ت إطفاء الحريق في فترات فاصلة منتظمة. إشارة التدريب على إطفاء الحريق هي صوت صفارة عالية. عند إعطاء هذه اإلشارة، يغادر الطالب يتم إجراء تدريبا

 غرفة الدراسة بطريقة سريعة ومنظمة.
 عند إخالء غرفة الدراسة يقوم الطالب:

 بتكوين خط منفرد )يقود المدرس الطالب من المبنى.( .1
 وراءهم. )ومع ذلك ينبغي على الفتيات أخذ حافظاتهن.(بترك الدفاتر  .2
 التقدم كصف مدرسي حتى المنطقة المحددة. .3
 البقاء مع المدرس طوال التدريب. .4
 .م اإلذاعة الداخليةعند إعطاء اإلشارة الواضحة تمام ا، يعود الطالب إلى غرف الدراسة خاصتهم مع معلميهم النتظار مزيد من التعليمات من نظا .5
 رخ الطالب تحت أي ظرف من الظروف وال يجرون وال يخلقون فوضى عامة خالل التدريب على التعامل مع الحريق.ال يص .6
ا خالل تهديدات القنابل. .7  يتم استخدام اإلجراء السابق أيض 

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

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

 قمل الرأس )داء القمل/عدوى الطفيليات(
القمل في رأسه يتم إبعاده من المدرسة ومن ركوب  تنتهج سياسة نظام مدرسة جيفرسون باريش العامة مفادها أن الطالب الحاضر في المدرسة ولديه قمل/بيض

/رأسها خالي ا من الحافلة المدرسية حتى يصبح الطالب خالي ا من الطفيليات النشطة وجميع القمل. يجوز السماح بعودة الطالب إلى المدرسة عندما يصبح رأسه
نوني وتقديم شهادة كتابية من ولي األمر/الوصي القانوني بعالج الطفل وأهل جميع القمل عندما يتم التحقق من ذلك بفحص فعلي من ولي األمر/الوصي القا

 البيت وفق ا للتعليمات. تحتفظ المدرسة بحق فحص أي طالب للتأكد من خلو رأسه من القمل بعد العودة إلى المدرسة.

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

 .المدرسة ممرضة إلى وتقديمه تشخيصه تم غذائي لنظام تشخيص أو حساسية أي على للحصول المدرسة إلى

 المدرسة بممرضة االتصال اآلباء على يجب. الدراسي اليوم خالل خاصة صحية إجراءات إلى يحتاجون  الذين للطالب مطلوبة إضافية ونماذج الطبيب طلبات
 .المعلومات من مزيد على للحصول مباشرة
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 الرؤية والسمع –الفحص الصحى 
 ، الدراسي العام من األول الدراسي الفصل خالل ، باريش جيفرسون  مدارس ، األطفال لطب األمريكية واألكاديمية ، LA R.S. 17: 2112 قانون لـ وفق ا

 أمرهم أولياء أو آباؤهم يعترض قد الذين الطالب باستثناء ، 9 و PK ، K ، 1 ، 3 ، 5 ، 7 الصفوف في الطالب لجميع وسمع رؤية فحوص بإجراء ستقوم
 . العروض هذه ثلم على

ا يمكن  ستقوم. للطالب الصحي السجل ملف في االختبار لهذا بسجل االحتفاظ يجب.األمور أولياء أو/  و المعلمين طلبات أو اإلحالة عند الطالب فحص أيض 
 .السمع أو البصر في خلل أي من يعاني أنه وجد طالب كل أمور أولياء/  األمور أولياء بإخطار المدرسة

 مهملالطالب( المشرد/الالطالب )
 McKinney Vento من المشردين مساعدة لقانون  وفق ا المدرسة في الفور على القانونية الحضانة أو التشرد من يعانون  الذين والشباب األطفال تسجيل سيتم

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

 مهمل و متأخر
 ة.تتاح للشباب المهملين والمنحرفين الفرصة للوفاء بالمعايير األكاديمية الصعبة نفسها التي ُيتوقع أن يفي بها جميع األطفال في الوالي .1
 ات الالزمة لتحقيق انتقال ناجح من اإليداع في المؤسسات إلى مزيد من الدراسة أو التوظيف.لتزويد هؤالء األطفال والشباب بالخدم .2
لمنع الشباب المعرضين للخطر من التسرب من المدرسة ، وتوفير المتسربين ، واألطفال والشباب العائدين من المرافق أو المؤسسات  .3

 ظام دعم لضمان استمرار تعليمهم ومشاركة أسرهم ومجتمعاتهم. اإلصالحية لألطفال والشباب المهملين أو الجانحين ، مع ن

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

 بطاقات الهوية )المدارس العليا(
المدرسة العليا بطاقة هوية ذات صورة على منطقة الصدر في جميع األوقات. يتعين ارتداء بطاقة الهوية على الرداء الخارجي. يتم شراء يرتدي جميع طالب 

ف المباريات طالب بخالهذه البطاقات في بداية السنة الدراسية أو عند الدخول أو التسجيل متأخر ا. تعتبر بطاقة هوية الطالب أمر ا ضروري ا عند حضور مهام ال
 الرياضية. يقدم الطالب بطاقة الهوية عند االطالع على كتب المكتبة. عدم االمتثال بهذا النظام سوف يسفر عن إجراء تأديبي.

 المرض
 :يةاألدو من مساعدة دون ساعة 24 لمدة حلها يتم أو األعراض تتحسن حتى المنزل ىف التالية األعراض عليهم تظهر الذين الطالب إبقاء يجب

 

 .متكرر جاف سعال أو التنفس في صعوبة أو وسرعة ، عليه السيطرة يمكن ال شديد صفير أو سعال - التنفس صعوبة أو التنفس وضيق ، المستمر السعال • 
 .للطفل الطبيعي المعدل من أعلى ، ساعة 24 خالل مائي أو رخو أكثر أو برازان - اإلسهال • 
 (.مالمس غير الحمراء تحت باألشعة يعمل حرارة مقياس باستخدام أخذها تم إذا أعلى أو F) 99.4 أعلى أو F100.4 عند حرارة درجة - الحمى • 
 .السميكة األنف إفرازات من كبيرة كمية - الحلق التهاب/  األنف سيالن/  األنف احتقان • 
 .غير مشخص - طفح جلدى • 
 .(الحركة دوار أو المعروفة الطعام حساسية) السبب تحديد اإلمكانب يكن لم ما ساعة 24 خالل أكثر أو مرتين - القيء • 
 .بيضه أو/  و الحي القمل - الرأس قمل • 
 .تقشر أو تصريف مع ، األحمر أو الوردي أو ، بالحكة كلتيهما أو العينين إحدى تشعر - (الملتحمة التهاب) الوردية العين • 

 بـ مرتبطة أعراًضا الطالب أظهر إذا. المدرسة إلى العودة أجل من مرخص طبي مزود من تصريح على الطالب يحصل أن األعراض بعض تتطلب قد
COVID-19 ، إلرشادات وفًقا المدرسة من أكبر بشكل الطالب استبعاد يتم فقد JPS و LDOE و LDH و CDC COVID-19 الحالية. 

 .المعدية األمراض أو بالعدوى  إصابتها في المشتبه األمراض في المعلومات من لمزيد األمراض المعنون  القسم على االطالع يرجى

 لإلجراءات وفق ا فورية إجراءات اتخاذ سيتم. الفور على المسؤولين الموظفين أحد أو معلمهم إخطار الدراسي اليوم أثناء يمرضون  الذين الطالب على جبي
 مفوض بالغ شخص أو القانوني صياالو /  الوالدين أحد يرافقه لم ما المرض بسبب نزلالم إلى بالعودة طالب ألي ُيسمح لن. الفردية المدرسة وضعتها التي
 .بالطالب الخاصة الطوارئ  بطاقة على
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 متطلبات التطعيم
، ينتهج نظام مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة مفادها أن الطالب الذين يسجلون  R.S. 17:170.4و  R.S. 17:170 وفق ا لقانون لويزيانا .1

قد تم ا قبل روضة األطفال والطالب الملتحقين بأي نظام مدرسي عام بالدولة للمرة األولى يتعين عليهم في وقت التسجيل تقديم دليل مقنع بأنه لم
الحماق كي وشلل األطفال والحصبة األلمانية والحصبة والنكاف والتهاب السحايا والتهاب الكبد ب و يتطعيمه ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الد

 )مرض الجدري( أو يقدم دليل بخضوعهم لبرنامج تطعيم في الوقت الحالي.
تنفيذ ولم يتم تعتبر شهادة لويزيانا العالمية للتطعيم شرط ا للتحقق من التطعيم. إذا لم يتم تطعيم الطالب أو إذا لم يكن هناك برنامج تطعيم طور ال .2

إجراء التطعيم نظر ا ألسباب طبية أو لمعارضة ولي األمر/الوصي القانوني، يرفض ناظر تقديم أي بيان كتابي من قبل طبيب يشير إلى حظر 
 المدرسة تجيل الطالب.

 يتعين على الطالب المنتقل من نظام مدرسة آخر في والية لويزيانا إظهار دليل تطعيم. .3
ذه الحقن المعززة قبل التحاق الطالب بالمدرسة. إذا تم إذا أوصى قسم التمريض بنظام مدارس جيفرسون باريش العامة بحقن معززة، يتم إعطاء ه .4

( أيام دراسية للطالب للحصول على الحقنة المطلوبة. إذا لم يتم الحصول 5طلب هذه الحقن خالل السنة الدراسية، يتم تقديم إخطار قبل خمسة )
 المدرسة حتى يتم أخذ التطعيم الالزم.( أيام الدراسية المخصصة، يتم استبعاد الطالب من 5على الحقنة في غضون الخمسة )

، إذا قام الطالب أو ولي األمر/الوصي القانوني بتقديم إما بيان كتابي 17:170ال يشترط على أي طالب االمتثال بأحكام قانون لويزيانا المنقح  .5
 نوني شخصي ا معارضة كتابية للمدرسة.من قبل طبيب يشير إلى حظر استعمال اإلجراء نظر ا ألسباب طبية أو تقديم ولي األمر/الوصي القا

 .وزارة الصحة لويزيانا SHHD إذا كان هناك تفشي لمرض معد لم يتم تطعيم الطالب منه، يتم استبعاده/استبعادها طبق ا للتعليمات .6

 األشياء المفقودة واألشياء التي تم العثور عليها
ي الحافلة المدرسية بإعادة هذه األشياء للمكتب اإلداري أو للمعلم أو لسائق الحافلة وفق ا للسياسات يلتزم الطالب الذين يعثرون على أشياء في حرم المدرسة أو ف

  واإلجراءات المعمول بها في المدرسة المستقلة بذاتها.
  عدم القيام بإعادة هذه األشياء على النحو الذي تطلبه المدرسة قد يؤدي إلى إجراء تأديبي.

ب الذين يفقدون دفاتر أو أشياء شخصية بإبالغ المدرس أو المكتب اإلداري عن هذه المفقودات وفق ا للسياسات المعمول بها في من المتوقع أن يقوم الطال
 المدرسة.

 أيام قبل التخلص منها. 5تحتفظ المدارس بعد انتهاء السنة الدراسية بالمواد غير المطالب بها لمدة ال تقل عن 

 الطبى الموافقة على العالج
 و IEP بـ الصلة ذات الخدمات بعض بتوفير المرتبطة التكاليف استرداد طلب التعليمية للمقاطعات لويزيانا في الصحة لوزارة التابع Medicaid برنامج يحيت

IHP التمريض دماتخ ، السلوكية الصحة خدمات ، النطق أمراض ، والجسدي المهني العالج الخدمات هذه تشمل. الطبية المعونة على الحاصل للطالب ، 
 معلومات ومشاركة للطفل الطبية المعونة مخصصات إلى الوصول قبل الوالدين أحد موافقة على والحصول إشعار تقديم المدارس من ُيطلب. الخاص والنقل

  .Medicaid بـ المتعلقة الشخصية التعريف
 في الموافقة هذه سحب أو رفض في الحق لآلباء. المبلغ هذا إلى لوصولل طالب كل من الوالدين موافقة على الحصول إلى جيفرسون باريش مدارس تسعى

 .المدرسة في المقدمة الخدمات على غرامة دون  وقت أي

 سياسة الدواء
 :لخصم
 يشير مصطلح "دواء" إلى جميع األدوية ، سواء كانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية. .1
  .التي ال يمكن إعطاؤها قبل أو بعد ساعات الدوام المدرسي يجب أن تقتصر أوامر األدوية المدرسية على األدوية .2
 تدار أن والطوارئ يجب الحفاضات لطفح موضعي ومرهم القياس مسبقة بجرعات المستنشقة/  البخاخات أو الفم طريق عن تؤخذ التي األدوية فقط .3

 . السياسة هذه ذلك في خالف على ينص لم ما ، المدرسة من مرخصين غير مدرِّبين موظفين أو المدرسة ممرضة قبل من األدوية
 . المصنعة الشركة من بها الموصى يتجاوز الجرعة دواء أي إدارة أو األدوية بتغيير جيفرسون باريش مدارس لموظفي ُيسمح ال .4
أدوية الطوارئ )جهاز  ال ُيسمح للطالب بالحصول على أي دواء )وصفة طبية أو بدون وصفة طبية( أثناء وجودهم تحت إشراف المدرسة. يمكن حمل .5

ا به من قبل مزود طبي مرخص ، واكتمال موافقة الوالدين وعقد دواء اإلدارة  استنشاق الربو واإليبينيفرين فقط( على شخص الطالب عندما يكون مصرح 
 .هالذاتية ، وقررت ممرضة المدرسة أنه يمكن للطالب حمله بأمان وإدارة الدواء بنفس

وأحدث سياسة عالج لمدارس لويزيانا العامة التي اعتمدها مجلس الوالية للتعليم االبتدائي  LA R.S. 17: 436.1فق ا لمعايير ، و  جيفرسون باريش مدارس
 :والثانوي ، ستوفر إدارة الدواء للطالب بعد تنفيذ اإلجراءات والمسؤوليات التالية
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 صي القانونيامسؤوليات ولي األمر/الو 
بوصفة طبية أو بغير وصفة طبية( أمر دوائي من طبيب يتضمن التاريخ واسم الدواء والجرعة ووقت إعطائه في يجب أن يرافق جميع األدوية ) .1

 المدرسة وطريق التعاطي وأي تعليمات خاصة.
ب يجب أن تكون جميع األدوية في إناء وملصق عليها تسميتها بشكل صحيح بواسطة صيدلي أو طبيب. يجب أن تتفق تسميتها مع أوامر الطبي .2

ر/الوصي من حيث الدواء والجرعة والوقت وطريقة التعاطي. ال يجوز تغيير تسميتها. تشترط وزارة التربية والتعليم بلويزيانا أن يستخدم ولي األم
 القانوني نموذج أمر دواء والية لويزيانا.

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

يتخذ ولي األمر/الوصي القانوني الخطوات الالزمة للتسليم اآلمن للدواء إلى ومن المدرسة بواسطة شخص بالغ مسؤول. كما يقوم ذلك الشخص  .4
لمدرسة في إحصاء الداء. إذا كان الطالب في موقع تعليمي بديل، يتحمل ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية معرفة ما البالغ بمساعدة موظفي ا

ا لسياسة دواء نظام المدرسة. يجب أن يرافق الدواء نسخ من جميع النماذج ليتم إعطائه في الم  وقع البديل.إذا كان يتعين تسليم أي دواء للموقع وفق 
 األمر/الوصي القانوني توفير جميع المواد الالزمة إلعطاء الدواء )أي الكوب وأدوات القياس، الخ(.يجب على ولي  .5
 كما يقوم ولي األمر/الوصي القانوني بما يلي: .6

  .a ،إعطاء الجرعة األولى من الدواء في المنزل ومالحظة الطالب من حيث اآلثار الجانبية المحتملة 
  .b يوم على أقصى حد ليتم االحتفاظ به في المدرسة، 25ي لـ تزويد المدرسة بدواء يكف 
  .c ،االمتثال بالتواصل التحريري والشفهي بشأن سياسات المدرسة 
  .d .توفير تعبئة وتغليف لجرعة وحدة دواء الطالب، كلما أمكن 

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

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

 مسؤولية المدرسة
 ال يوفر موظفي المدرسة أي دواء. .1
طاء تتشاور ممرضة مدارس جيفرسون باريش العامة مع ولي األمر/الوصي القانوني وتراجع النماذج المطلوبة والدواء وتقيم الطالب وتبدأ خطة إع .2

 للدواء قبل إعطاء الدواء.
لطالب الصحية وتتشاور مع ولي األمر/الوصي القانوني والطبيب وموظف المدرس، تقوم ممرضة مدارس جيفرسون باريش العامة برصد حالة ا .3

 حسب الضرورة خالل العام الدراسي.
 يحتفظ موظفو المدرسة بنموذج سجل للدواء فيما يتعلق بكل دواء يطلبه الطالب. .4
 ليتوافر لمساعدة الطالب في تأمين الدواء الموصوف.( على األقل لتلقي تدريب في إعطاء الدواء و 2يقوم ناظر المدرسة بتعيين موظفين اثنين ) .5
 يحتفظ الموظف المعين المدرب بجميع األدوية في مكان آمن مغلق. .6
 ( أيام بعد تاريخ توصية الطبيبة بالتوقع عن تناولها، إذا لم يطالب ولي األمر/الوصي القانوني بذلك.7يتم التخلص من جميع األدوية في غضون سبعة ) .7
إرسال للمنزل نموذج طلب إعادة مأل دواء عندما يقترب الطالب من االنتهاء من التزود بالدواء. يجوز للمدرسة .8

 اإلجراءات اإلضافية -الُحقن 
 صي القانوني الحضور للمدرسة وإعطاء الحقن لطفله إال في حالة أدوية الطوارئ بالنسبة للحاالت التي تهدد الحياة.اُيطلب من ولي األمر/الو  .1

.a  يعطون الدواء ألنفسهم  ي السياسة المذكورة أعاله على الطالب الذين يتم تشخيص حالتهم بداء السكري المعتمد على األنسولين الذين الال تسر
 والذين قد يحتاجون إلى األنسولين خالل اليوم الدراسي.

.b .يتحمل ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية توفير األنسولين والمستلزمات الضرورية 
 ذا كان في حالة من حاالت الطوارئ، يتم االحتفاظ في المدرسة باألدوية القابلة للحقن من أجل الطالب، ثمإ .2

 .a،يتم كما ذكر في السابق اتباع سياسة الدواء 
 .bتدرب ممرضة المدرسة موظف المدرسة المعين بعد تشاور الممرضة مع ولي األمر/الوصي القانوني استكمالها لتقييم 

 الب الصحية في المحيط المدرسي.حالة الط
يتعين على الطالب الذين يتولون مسؤولية إعطاء حقنهم الخاصة االحتفاظ بالمستلزمات الضرورية في مكان آمن على النحو الذي يحدده ناظر  .3

 لمستلزمات الالزمة.المدرسة. ويتحمل الطالب مسؤولية تأمين الجرعة الموصوفة. ويتحمل ولي األمر/الوصي القانوني مسؤولية توفير ا
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 الشمسالوقاية من 
ا الشمس من الكريم الواقى اعتبار يجب ال ، 2018/6 من اعتبار ا LA R.S. 17: 436.1 ـقانونل وفق ا فى  الشمس من واقي امتالك للطالب ويجوز ، دواء 

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

 والد كان إذا فقط الطالب على الشمس من واقي لتطبيق التطوع المدرسة لموظف فيجوز ، ذاتي ا الشمس منواقى  تطبيق على قادر غير الطالب كان إذا
 بتطبيق يتعلق سلبي فعل رد أي مسؤولية المدرسة موظف أو المدرسة مجلس يتحمل لن. الطلب هذا على خطية موافقة قدم قد القانوني الوصي أو الطالب

 .الطلب هذا تقديم عن توقفه أو الشمس من لواقي الموظف

  Epinephrineمخزون 
ا  ( من اإليبينيفرين القابل للحقن 2، سيبذل قصارى جهده لتخزين ما ال يقل عن جرعتين ) LA R.S. 17: 436.1 (K) لقانون مدارس جيفرسون باريش ، وفق 

مساعدة هؤالء ا )ُيشار إليه فيما يلي باسم "اإليبينيفرين غير المعين أو المخزون"( في كل مدرسة ، بموجب أمر دائم من طبيب مرخص من لويزيانا ، للتلقائي  
ل ممرضة المدرسة الطالب الذين قد يتعرضون لحاالت الطوارئ التأقية ، دون عالج موصوف. يمكن إعطاء مخزون األدرينالين لكل بروتوكول منطقة من قب

اني المدرسة ، أو موظف في مجلس المدرسة الذي تم تفويضه وتدريبه على إدارة اإلبينفرين ألي طالب ، بحسن نية ، يعتقد أنه يعاني من تفاعل تأقي في مب
حالي ا للتأق. ال تمتد هذه السياسة إلى األنشطة  خالل يوم أكاديمي. ال تهدف هذه السياسة إلى استبدال أو تجاوز الطلبات المحددة للطالب أو األدوية الموصوفة

 خارج المدرسة )بما في ذلك النقل من وإلى المدرسة والرحالت الميدانية وما إلى ذلك(.

  (إجراءات وسياسات) الحاملالطالبة 
  .المدارس تقدمه المدرسة خارج نشاط أي في المشاركة أو العام التعليم على الحصول في الطالب وامتيازات حقوق  على الحمل يؤثرال 

 التعليمية البيئة لتوفير. بالحالة علمها فور التوجيه مستشار أو المدرسة ممرضة بإخطار الحامل الطالبة تقوم أن باريش جيفرسون  مدارس من توصية إنها
ا واألقل أمان ا األكثر  سبيل على ، ذلك في بما قيود وأي المتوقع االستحقاق تاريخ ىإل يشير للطبيب بيان تقديم الحوامل الطالب من ُيطلب ، الحامل لألم تقييد 
 إلى الذهاب على قادر غير ةالطالب أن الطبيب قرر إذا. غذائي نظام واتباع الالمنهجية واألنشطة الحافالت ونقل البدنية التربية أنشطة ، الحصر ال المثال

  .العادية الدراسية الفصول إلى للعودة الطبيب عنها يفرج أن إلى للمنطقة المنزلي تعليمال لبرنامج مؤهلة تكون  فقد ، الزمن من طويلة لفترة المدرسة

 . طبيبها من شهادة على بناء   ، جسدي ا قادرة تكون  حالما المدرسة إلى بالعودة ةللطالب ُيسمح ، الوالدة بعد

 .المدرسة في دهاوجو  أثناء حامل ةتلميذ مع تنشأ قد طبية مشاكل أي مسؤولية المدرسة تتحمل ال
 

 حل المشكالت
 ينبغي اتباع اإلجراءات التالية إذا كان لدى ولي األمر مشكلة:

 إذا كانت المشكلة تتعلق بالطفل، يرجى االتصال بالمدرسة وتحديد موعد لرؤية المدرس. .1
ا، إذا لزم األمر.إذا كانت المشكلة تتعلق بالمدرسة، يرجى االتصال بناظر المدرسة. وسوف يجيب/تجيب هي على أسئلت .2  ك أو سوف يحدد/تحدد لك موعد 
ف هذا إذا كنت غير راض بعد مناقشة المسألة مع ناظر المدرسة يرجى االتصال بمكتب مدير الشبكة التنفيذي. اطلب من ناظر المدرسة اسم ورقم هات .3

 .504-365-5335رقم هاتف المدير التنفيزى ألداء مديرين المدارس يكون  الشخص.
  االمتثال لمكتب االتصال رقم. االمتثال بمكتب فاتصل ، المدرسة لتلك المدير ألداء التنفيذي المدير مع األمر مناقشة بعد راضي ا كنت لم إذا .4

 .504-365-5312هو 

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

 ناظر المدرسة.

 حماية موظفي المدرسة
صي القانوني أي طالب يحضر إلى مدرسة في نظام مدارس جيفرسون باريش العامة، يقوم بالهجوم على أو التهديد بإيذاء اأي فرد، بما في ذلك ولي أمر/الو 

نظام مدارس جيفرسون باريش العامة لن يتم السماح له بالدخول إلى حرم أي مدرسة من مدارس أي معلم أو عضو هيئة تدريس أو موظف من موظفي 
من الشخص  جيفرسون باريش أو إلى أراض أي منشأة أخرى يملكها أو يشغلها نظام مدارس جيفرسون باريش العامة بدون موافقة مسبقة من ناظر المدرسة أو

 المسؤول عن المنشأة إذا لم تكن مدرسة.
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 البحث
 فحص ممتلكات مجلس التعليم والبحث عن األشياء غير المشروعة

مخدرات ينتهج نظام مدارس جيفرسون باريش العامة سياسة تفيد باحتفاظه بالحق في فحص جميع ممتلكات مجلس التعليم في أي وقت للبحث عن أسلحة أو 
ر حيازتها انتهاك ا لسياسة الوالية و/أو مجلس تعليم باريش عندما تقود الحقائق الواضحة أو كحول أو سلع مسروقة أو غيرها من المواد أو األشياء  التي تعتب

ي والمكاتب والخزائن إلى اعتقاد معقول بأنه سيتم العثور على المواد التي يتم البحث عنها. وتتضمن ممتلكات مجلس التعليم على سبيل المثال ال الحصر المبان
 واألراضي. والمنطقة وأجهزة الحاسب اآللي

 البحث بأجهزة الكشف عن المعادن
الب وغير يجيز نظام مدارس جيفرسون باريش العامة البحث باستخدام األجهزة المحمولة أو الثابتة للكشف عن المعادن في ممتلكات مجلس التعليم والط

 س التعليم أو األنشطة التي تقرها المدرسة.الطالب وأي حقائب أو طرود أو محافظ أو حاويات، الخ، يقوموا بإحضارها إلى ممتلكات مجل

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

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

 التاسع البند - الجنسي التحرش
 المنطقة في والفرص المتكافئ الوصول الطالب لجميع تتيح آمنة مدرسية بيئة توفير في"( رساالمد إدارة مجلس)" باريش جيفرسون  رسامد مجلس يرغب

 التعليم برنامج في الجنس أساس على رساالمد مجلس يميز ال. غيرهاو  الالمنهجية التعليمية واألنشطة والخدمات الدعم برامج ؛ التعليمية بالمنطقة األكاديمية
 كما الجنسي التحرش المدرسة مجلس ويحظر الجنس أساس على التمييز أشكال من شكل هو الجنسي التحرش بأن المدرسة مجلس يقر. يديره الذي النشاط أو

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

 إلى اإللكتروني البريد أو الهاتف أو البريد طريق عن أو شخصي ا ، الجنسي التحرش ذلك في بما ، الجنس أساس على التمييز عن اإلبالغ شخص ألي يجوز
 فعلية معرفة لديه المدرسة إدارة مجلس في موظف أي على يجب. العمل غير ساعات خالل ذلك في بما ، وقت أي في المدرسة لمجلس التاسع العنوان منسق

 والتوظيف للقبول للمتقدمين االتصال ومعلومات التاسع العنوان منسق اسم توفير يجب. التاسع العنوان منسق إلى السلوك عن يبلغ أن الجنسي بالتحرش
ا يمكن. الويب على المدرسة مجلس موقع وعلى الطالب سلوك قواعد ةمدون في نشرها وسيتم ، والموظفين القانونيين األوصياء أو األمور وأولياء والطالب  أيض 

                      ، األمريكية التعليم وزارة في المدنية الحقوق  وزير مساعد إلى الجنس أساس على القانوني غير بالتمييز المتعلقة واالستفسارات التقارير تقديم
Maryland Ave.،  400 SW، Washington، DC 20202-1100 ، اإللكتروني البريد :ocr@ed.gov ، 1 – 800 – 421 – 3481  .أن يجب 

ا رساالمد لمجلس بند التاسعال العنوان منسق يكون   .رساالمد لمجلس التاسع ندالب التزامات بتنسيق مفوض 

 تعريفات
 في موظف أي إلى أو التاسع ندالب لمنسق أدناه المحدد حوالن على الجنسي التحرش ادعاءات أو الجنسي التحرش إشعار تعني" الفعلية المعرفة" .1

 الفعلية المعرفة توجد ال. فعلية معرفة لتشكيل كاٍف  غير البناء اإلشعار أو باإلنابة المسؤولية على فقط القائم المعرفة إنكار. المدرسة إدارة مجلس
 .أدناه المحدد حوالن على" المستفتى" هو فعلية معرفة لديه الذي الوحيد الشخص كان إذا

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

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

ا يشكل أن يمكن سلوك ضحية أنه ُيزعم الذي الطالب يعني" المشتكي"  .4  .أدناه المحدد النحو على جنسي ا تحرش 
 شكاوى ) المنطقة شؤون  رئيس هو رالقرا صانع فإن ، رساالمد لمجلس بالنسبة. التاسع البند منسق أو محقق غير آخر شخص هو" القرار صانع" .5

 تقرير على بناء   المسؤولية بشأن كتابي ا قرار ا القرار صانع يصدر(. الطالب على ينالموظف شكاوى ) البشرية الموارد رئيس أو( الطالب على الطالب
 .الشكوى  في التحقيق

 سيطرة وموظفيه رساالمد لمجلس يكون  رساالمد لمجلس ظرف أو حدث أو موقع وأي إداري  مبنى أو مدرسة أي يشمل" تعليمي نشاط أو برنامج"  .6
 يعتبر والذي االفتراضي الدراسي الفصل في يحدث الذي السلوك على السياسة هذه تنطبق. المضايقات فيه حدثت الذي والسياق الطالب على كبيرة

ا"  .رساالمد لمجلس" نشاط ا أو تعليمي ا برنامج 
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 ندالب منسق يقوم أن بشرط ، طارئ  أساس على النشاط أو رساالمد لمجلس التعليمي البرنامج من المستجيب الطالب زالةإ تعني" الطوارئ  حالة في اإلزالة" .7
ا هناك أن ويقرر ، والمخاطر للسالمة فردي تحليل بإجراء التاسع  مزاعم عن ناشئ آخر فرد أو طالب يأل السالمة أو الجسدية للصحة مباشر ا تهديد 

 الحكم هذا تفسير يجوز ال. اإلزالة بعد فور ا القرار في للطعن وفرصة إشعار ا عليه للمدعى التاسع بندال منسق يوفر كما. الترحيل ريبر  الجنسي التحرش
 .عاقةاإل ذوي  األمريكيين قانون  أو ، 1973 لعام التأهيل إعادة قانون  من 504 القسم ، اإلعاقة ذوي  األفراد تعليم قانون  بموجب حقوق  أي تعديل أنه على

ا تعني" رسمية شكوى " .8 ( أدناه محدد هو كما) الجنسي التحرش تدعي التاسع ندالب منسق قبل من موقعة أو( الضحية) المشتكي قبل من مقدم ا مستند 
/  و ريدالب طريق عن ، شخصي ا التاسع ندالب منسق إلى الشكوى  تقديم يمكن. الجنسي بالتحرش ادعائه في التحقيق يطلب الذي عليه المدعى ضد

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

 .الشكوى  في طرف ا أو شكوى  مقدم ليس التاسع ندالب منسق فإن ، رسمية شكوى  على التاسع البند منسق يوقع عندما. الرسمية الشكوى  يقدم
ا" تشكل قد التي االدعاءات في للتحقيق التاسع البند منسق قبل من المعين الشخص هو" المحقق" .9  تقرير وإلصدار( أدناه المحدد النحو على" )جنسي ا تحرش 

ا المحقق يكون  أن األحوال من حال بأي يجوز ال ولكن ، التاسع بندال منسق هو المحقق يكون  قد. تحقيق  (.أعاله محدد هو كما) القرار صانع أيض 
ا ، السلطة لديه مسؤول أي أو ، التاسع ندالب منسق أو ، رساالمد إدارة مجلس في موظف أي يشهد عندما" اإلخطار" إعطاء يتم" .10  ؛ جنسي ا تحرش 

 أو الصديق أو صياالو  أو الضحية والد ، المثال سبيل على) ثالث طرف أو الضحية من الجنسية االدعاءات أو الجنسي التحرش عن يسمع
 .أخرى  وسيلة بأي أو ؛ الجنسي التحرش مزاعم أو الجنسي التحرش حول شفهي أو مكتوب تقرير تلقي ؛( األقران

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

 االنتصاف سبل تشمل. بالمستجيب يتعلق فيما بطبيعتها عقابية أو/  و تأديبية تكون  وقد النشاط أو رساالمد لمجلس التعليمي البرنامج إلى الوصول
ا  ، للطالب وبالنسبة ، التوظيف إنهاء ذلك في بما المتاحة التأديبية اإلجراءات جميع ، للموظفين بالنسبة ، تشمل قد التي التأديبية العقوبات أيض 
 . الطرد و تشمل إلى تصل التي المتاحة التأديبية إلجراءاتا جميع

ا يشكل أن شأنه من سلوك ارتكابه عن اإلبالغ تم موظف ا أو طالب ا يعني" عليه المدعى" .12  .السياسة هذه في المقصود بالمعنى جنسي ا تحرش 
 :يلي مما أكثر أو واحدب يفي الذي الجنس أساس على السلوك ، السياسة هذه ألغراض ، يعني" الجنسي التحرش" .13

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

b. من فعلي ا شخص أي يحرم أنه لدرجة يموضوع بشكل ومهين ومتغلغل الخطورة شديد أنه عاقل شخص يقرره الذي فيه المرغوب غير السلوك 
 .أو ؛ المدرسة لمجلس تعليمي نشاط أو برنامج إلى المتساوي  الوصول

c. في المحدد النحو على الجنسي االعتداء USC 1092 20، في محدد هو كما المواعدة عنف USC 12291 34، هو كما المنزلي العنف 
 .USC 12291 34 في محدد هو كما" المطاردة" أو ،USC 12291 34 في محدد

 مكتشف يقرر عندما المعيار استيفاء يتم. الجنسي التحرش حدوث عدم من أكثر المرجحة النتيجة أن يعني مما األدلة رجحان هو" األدلة معيار" .14
 .جنسي تحرش بحدوث٪ 50.1 يقين بنسبة الحقائق

 رسوم أو رسوم وبدون  ، معقول بشكل ومتاحة ، االقتضاء حسب لمقدمةا العقابية وغير التأديبية غير الفردية الخدمات تعني" الداعمة التدابير" .15
 الحفاظ أو الستعادة التدابير هذه تصميم تم. تقدم رسمية شكوى  تقديم عدم حالة في أو رسمية شكوى  تقديم بعد أو قبل عليه المدعى أو للمشتكي

 التدابير ذلك في بما ، معقول غير عبئ ا اآلخر الطرف تحميل دون  شاطالن أو رساالمد لمجلس التعليمي البرنامج إلى الوصول في المساواة  على
 المواعيد وتمديد ، المشورة تقديم الداعمة التدابير تشمل قد. الجنسي التحرش لردع أو ، التعليمية البيئة أو ، األطراف جميع سالمة لحماية المصممة

 ، األطراف بين االتصال على المتبادلة والقيود ، الفصل جداول أو العمل وتعديالت ، ةالتدريبي بالدورة المتعلقة األخرى  التعديالت أو النهائية
. المماثلة التدابير من وغيرها ، مدرسىال الحرم من معينة مناطق ومراقبة األمن وزيادة ، الغياب وإجازات ، المدرسة أو العمل مواقع في والتغييرات

 السرية على الحفاظ فيه يؤثر ال الذي الحد إلى ، عليه المدعى أو للمشتكي تقديمها يتم داعمة تدابير أي بسرية التاسع ندالب منسق يحتفظ أن يجب
 .الداعمة للتدابير الفعال التنفيذ تنسيق عن المسؤول هو التاسع بندال منسق. الداعمة التدابير توفير على القدرة على

 سبيل على ، ذلك في بما ، رساالمد لمجلس التاسع للبند االمتثال لتنسيق العام المشرف بلق من له والمصرح المعين الفرد هو" التاسع ندالب منسق" .16
 المطلوب التدريب كل التاسع البند منسق يتلقى. هنا تناولها تم التي التظلم وإجراءات الجنسي التحرش لسياسة التاسع البند ، الحصر ال المثال

 ورقم اإللكتروني البريد وعنوان المكتب وعنوان االسم نشر يجب. الفيدرالية للوائح المتحدة ياتالوال قانون  من 34 بابال من 106 الجزء بموجب
 وأولياء والطالب والتوظيف للقبول الطلبات لمقدمي يتيحه كتالوج أو كتيب كل وفي رساالمد مجلس موقع على Title IX Coordinator هاتف

 .والموظفين الطالب. عليهم القانونيين األوصياء أو األمور
 ندالب يحظر. بموجبه الصادرة واللوائحمن  1972( يليها وما ،USC 1681 20) لعام التعليم تعديالت من التاسع البند إلى" التاسع بندال" يشير .17

 .باريش فرسون جي رسةامد مجلس ذلك في بما ، فيدرالية مالية مساعدة تتلقى التي التعليم وأنشطة برامج في الجنس أساس على التمييز التاسع
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 بالغاإل اتإجراء
 رساالمد مجلس في موظف قبل من أو آخر طالب قبل من ، هنا محدد هو كما ، الجنسي للتحرش ضحية وقع أنه يعتقد طالب أي تشجيع يتم .1

 .رساالمد مجلس في آخر موظف أي أو التاسع ندالب منسق إلى األمر عن اإلبالغ على ، الموظفين أحد أو
 في بما ، الجنسي التمييز عن اإلبالغ ، المتفرج أو الصديق أو المعلم أو المدرسة مدير أو المدير أو صياالو /  الوالد ثلم ، شخص ألي يجوز .2

 التقرير تقديم يجب. الجنسي التحرش ال أم تمييز ا يشكل قد لسلوك مزعومة ضحية باإلبالغ يقوم الذي الشخص كان سواء ، الجنسي التحرش ذلك
 .لتاسعا ندالب منسق إلى

 وسيلة بأي أو التاسع ندالب لمنسق المدرجة االتصال معلومات باستخدام اإللكتروني البريد أو الهاتف أو البريد طريق عن التقارير تقديم يمكن .3
 .مكتوب ا أو شفهي ا تقرير ا التاسع ندالب منسق تلقي إلى تؤدي أخرى 

 االتصال ، ساعة 24 غضون  في ، التاسع ندالب منسق على يجب ، للطالب مزعومال الجنسي بالتحرش اإلشعار أو الفعلية المعرفة على بناء   .4
 التدابير توافر ذلك في بما ، الخيارات ومناقشة الفور على المتاحة الحقائق لتحديد ، صياالو /  الوالد ، االقتضاء وعند ، المشتكي بالطالب
 .رسمية شكوى  تقديم بدون  أو مع المتاحة الداعمة

ا المزعوم الجنسي التحرش تقرير يكون  أن يجب .5 ا واضح   أو الجنسي التحرش عن مشروع كتقرير عليه التعرف يمكن حتى كاٍف  بشكل وصريح 
 والوقت( التواريخ) التاريخ ذلك في بما ، المزعوم الجنسي التحرش فعل وصف( a: )يلي ما ، أدنى كحد ، التقرير يتضمن أن يجب. االنتقام

 .المبلِّغ الشخص هوية( d) و ؛ المزعوم المتحرش هوية( c) ؛ المزعومة الضحية هوية( b) ؛ حدوثه المزعوم( كناألما) والمكان( األوقات)
 بالحق ، االقتضاء حسب ، صياالو /  والوالد المشتكي الطالب إخطار التاسع ندالب منسق على يجب ، التقرير استالم بعد األولي االتصال أثناء .6

 .بذلك القيام وكيفية رسمية شكوى  تقديم في
 :التالي النحو على المتابعة التاسع ندالب لمنسق فيجوز ، رسمية شكوى  تقديم عدم الشكوى  مقدم اختار إذا .7

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

.i     ؛ سرية تظل أن يجب ، االقتضاء حسب ، داعمة تدابير توفير 
.ii    ؛ غير تعمد أو مبااله عن التقرير إقفال عدم أسباب توثيق 
.iii   ؛ واستعادتها نشطةاأل أو البرامج إلى الوصول في المساواة  على للحفاظ المتخذة التدابير توثيق 
.iv   و ، معقول غير بشكل الرد وضوح عدم أسباب بتوثيق فقم ، داعمة تدابير توفير يتم لم إذا 

 .v  سنوات( 7) سبع لمدة السري  بالتقرير االحتفاظ.  
 b .اقد المضي في المشتكي رغبة عدم حالة في حتى وتقديمها رسمية شكوى  على التوقيع التاسع ندالب لمنسق يجوز  التاسع بندال منسق سيفتح. م 
ا       الطالب على االعتداء أو الجنسي بالتحرش يقوم شخص أي بأن المعرفة لنقل كافي ا التقرير كان إذا الشكوى  مقدم رغبات من الرغم على تحقيق 
 .سلطة منصب في شخص قبل من الجنسي التحرش من نمط إلى يشير أو     

 شكوى الإجراءات 
 الفور على كتابي إشعار تقديم التاسع ندالب منسق على يجب ، التاسع ندالب منسق من موقعة أو المشتكي الطالب قبل من مكتوبة رسمية شكوى  استالم عند
 هذا يحتوي  أن يجب. االستئناف وعمليات الرسمية غير التسوية عملية ذلك في بما ، هذه التظلم إجراءات من نسخة على يحتوي  ، المعروفة األطراف إلى

  :التالية العناصر على الكتابي اإلشعار
ا يشكل أن يحتمل الذي الجنسي التحرش بمزاعم إشعار .1  وإتاحة الوقت ذلك في معروفة كافية تفاصيل ليشمل ، هنا المحدد النحو على ، جنسي ا تحرش 

 المزعوم والسلوك ، الحادث في المتورطة المعروفة فاألطرا هويات الكافية التفاصيل تشمل. آخر إجراء أي أولية و مقابلة أي قبل رد إلعداد الوقت
ا يشكل أنه  .معروف كان إذا ، المزعوم( األحداث) الحادث( مواقع) ومكان( تواريخ) وتاريخ ، جنسي ا تحرش 

 :خالل من بإنصاف معاملتهما سيتم عليه والمدعى المدعي بأن يفيد بيان .2
a .و ، عليه المدعى ضد الجنسي التحرش عن يةالمسؤول تحديد عند للشكوى  االنتصاف سبل توفير 
b .داعمة تدابير تعتبر ال أخرى  إجراءات أو ، عليه المدعى ضد تأديبي إجراء أي فرض قبل هذه التظلم عملية باتباع. 

 الخدمات وتشمل ، ةاألنشط أو رساالمد لمجلس التعليمي البرنامج إلى الوصول في المساواة  على الحفاظ أو الستعادة االنتصاف سبل تصميم يجب
 .الظروف ظل في االقتضاء حسب ، عقابية أو تأديبية االنتصاف سبل تكون  قد ، ذلك ومع ؛" الداعمة التدابير" مثل الفردية

 .التحقيق ختام في المسؤولية تحديد يتم حتى المزعوم السلوك عن مسؤول غير عليه المدعى بأن يفيد بيان .3
 جميع ومراجعة فحص ويمكنه محامي ا ، يكون  أن مطلوب ا ليس ولكن ، يكون  قد والذي ، اختياره من مستشار ديهل يكون  قد بأنه طرف كل يبلغ إشعار .4

 .الرسمية الشكوى  في أثيرت باالدعاءات مباشر ا ارتباط ا يرتبط الذي التحقيق من كجزء عليها الحصول تم التي األدلة
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 معلومات تقديم أو كاذبة ببيانات اإلدالء عمد عن يحظر باريش جيفرسون  رسامد لمجلس التابعة الطالب سلوك قواعد مدونة في بند بأي إشعار .5
 .الشكوى  عملية أثناء عمد عن خاطئة

 يتم لم والتي عليه المدعى أو بالمدعي المتعلقة االدعاءات في التحقيق المعين المحقق أو التاسع ندالب منسق قرر إذا ، التحقيق أثناء ، أنه بيان  .6
 .هوياتهم تعرف الذين لألطراف اإلضافية باالدعاءات خطي إشعار تقديم التاسع ندالب منسق على يجب ، القسم لهذا وفق ا المقدم اإلشعار يف تضمينها

 شكوى  من أكثر قبل من أو ، عليه مدعى من أكثر ضد الجنسي التحرش بمزاعم يتعلق فيما الرسمية الشكاوى  يدمج قد التاسع ندالب منسق أن الحظ .7
 تتضمن عندما. الظروف أو الحقائق نفس من التحرش ينشأ حيث ، اآلخر الطرف ضد واحد طرف قبل من أو ، عليهم المدعى من أكثر أو واحد ضد

 تتضمن" عليه مدعى" أو" شكوى  مقدم" أو مفرد" طرف" إلى القسم هذا في اإلشارات فإن ، عليه مدعى من أكثر أو شكوى  مقدم من أكثر الشكوى  عملية
 .االقتضاء حسب ، معالج

ا عليه المدعى كان إذا أنه الحظ .8  .التظلم عملية تعليق أثناء إدارية إجازة في الموظف هذا وضع يتم فقد ، باريش جيفرسون  رسامد إدارة مجلس في موظف 
 السالمة تحليل بعد ، تقرر إذا الطارئة لإلزالة الطالب هذا يتعرض فقد ، باريش جيفرسون  رسامد إدارة مجلس في طالب ا عليه المدعى كان إذا أنه حظال .9

ا يمثل الطالب أن ، والمخاطر  للطالب إشعار تقديم يجب ، القبيل هذا من طرد أي قبل. علم طالب آخر شخص سالمة أو الجسدية للصحة مباشر ا تهديد 
 .متاحة تكون  قد التي جرائيةاإل الضمانات جميع اإلعاقة ذوي  الطالب منح يجب ، ذلك إلى باإلضافة. القرار في للطعن وفرصة

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

 رسمية شكوى  في التحقيق
 :يلي بما التاسع بندال ومحقق منسق سيقوم ، التظلم عملية وطوال رسمية شكوى  في التحقيق ندع

 عشرين غضون  في التحقيق عملية اكتمال من والتأكد الرسمية الشكوى  استالم من عمل أيام( 3) ثالثة غضون  في التحقيق عملية في الشروع .1
 كتابة   عليه والمدعى المشتكي إخطار يجب .وجيه لسبب به مسموح للوقت المحدود والتمديد التأخير مؤقت. التحقيق بدء من تقويمي ا يوم ا( 20)

 .لذلك األسباب مع للوقت المحدودة التمديدات أو/  و التأخيرات مؤقتة حالة بأي
 .الطرفين على وليس ومحقق سعتاال البند منسق على تقع المسؤولية بشأن قرار إلى للتوصل كافية األدلة جمع وعبء اإلثبات عبء أن من التأكد .2
 األسئلة التاسع ندالب أن يحدد منسق شريطة لإلجابة الشاهد/  اآلخر للطرف مكتوبة أسئلة وتقديمهم الشهود لتقديم لألطراف متكافئة فرص توفير .3

 .التاسع بندال ومحقق لمنسق نفي وأدلة اإلجبارية األسئلة من وغيرها ، صلة ذات لتكون 
 .التاسع ندالب منسق إلى الصلة ذات األدلة وتقديم جمع أو التحقيق تحت االدعاءات مناقشة على الطرفين من أي قدرة تقييد عدم .4
 حول وأدلة أسئلة كذلك يكن لم ما ، السابق الجنسي السلوك أو الشكوى  لمقدم الجنسية الميول حول الصلة ذات واألدلة باألسئلة السماح عدم .5

ا أن إلثبات ُتعرض وى الشك لمقدم السابق الجنسي السلوك  كانت إذا أو ، المشتكي قبل من المزعوم السلوك ملتزم عليه المدعى غير آخر شخص 
 يجب. الموافقة إلثبات تقديمه ويتم عليه بالمدعى يتعلق فيما الشكوى  لمقدم السابق الجنسي بالسلوك تتعلق محددة بحوادث تتعلق واألدلة األسئلة

 .صلة ذي غير باعتباره دليل أو سؤال الستبعاد قرار أي في يشكك يقترح الذي للطرف يشرح أن عالتاس البند محقق أو منسق على
 األخرى، اإلجراءات أو االجتماعات أو االستقصائية المقابالت جميع من الغرض و والمشاركين والموقع والوقت بالتاريخ للطرف كتابي إخطار تقديم .6

 .مستشار بواسطة مصحوبة تكون  أن للحفلة يجوز. لالستعداد للحزب الكافي الوقت مع
 االدعاءات بـ مباشرة عالقة لها والتي التحقيق من كجزء عليها الحصول تم التي األدلة أي ومراجعة للتفتيش الطرفين لكال متكافئة فرص توفير .7

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

 .التحقيق من النهاية قبل
 األطراف لدى. وجد إن ، ومستشارهم طرف كل إلى األدلة يمتقد على المحقق أو التاسع بندال منسقيجب على  ، التحقيق تقرير من االنتهاء قبل .8

ا التاسع ندالب محقق أو منسق فيها سينظر والتي ، االستجابة مكتوب تقرير لتقديم تقويمية أيام( 10) عشرة  .التحقيق تقرير من االنتهاء مسبق 
 لجميع موضوعي تقييم على بناء تحقيقال تقرير إنشاءيتم  ، األطراف من مقدمة إضافية أدلة وأي الردود في والنظر أيام 10 مدتها استجابة فترة بعد .9

 .وجد إن هومستشار  طرف لكل االنتهاء عند إرسالها ويجب عادل بشكل الصلة ذات األدلة تلخيص التقرير بيني أن يجب. الصلة ذات األدلة

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

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

 :الكتابي القرار يشمل أن يجب. اإلجراء هذا من التعريفات قسم في الموصوف األدلة معيار تطبيق القرار صانع على يجب ، القرار هذا إلى للوصول

ا تشكل أن يحتمل التي االدعاءات تحديد .1  ؛ جنسي ا تحرش 
 مع والمقابالت ، فلألطرا إخطارات أي ذلك في بما ، التحديد خالل من الرسمية الشكوى  استالم منذ اتخذت التي اإلجرائية للخطوات وصف .2

 ؛ عقدت التي األخرى  اإلجراءات أو والمقابالت ، األدلة لجمع المستخدمة واألساليب ، الميدانية والزيارات ، والشهود األطراف
 .التحديد تدعم التي الحقائق استنتاجات .3
 ؛ الحقائق على الطالب سلوك مدونة أو/  و رساالمد مجلس سياسات بتطبيق المتعلقة االستنتاجات .4
 سبل كانت إذا وما ، عليه المدعى على ُتفرض تأديبية عقوبات وأي ، المسؤولية تحديد ذلك في بما ، ادعاء كل نتيجة ، المنطقي واألساس ، بيان .5

 انعص قبل من النشاط توفير سيتم أو رساالمد لمجلس التعليمي البرنامج إلى الوصول في المساواة  على الحفاظ أو الستعادة مصممة االنتصاف
 و ؛ الشكوى  لمقدم القرار

 .لالستئناف عليه المدعى أو للمشتكي بها المسموح واألسس رساالمد مجلس إجراءات .6
 .واحد وقت في لألطراف الكتابي التصميم تقديم القرار صانع على يجب .7
 في أو ، استئناف تقديم تم إذا ، االستئناف بنتيجة اكتابي   قرار ا لألطراف القرار صانع فيه يقدم التاريخ الذي في إما نهائي ا المسؤولية تحديد يصبح .8

 .المناسب الوقت في يعتبر يعد لم كنداء والتي في التاريخ في ، استئناف تقديم عدم حالة
 .عالجات ألية الفعال التنفيذ عن مسؤوال   التاسع البند منسق يكون  .9

 االستئناف
 التاسع ندالب منسق من أو ، بالمسؤولية المتعلق القرار من تقويمية أيام( 7) سبعة ن غضو  في االستئناف الطرفين من ألي أو الطرفين لكال يجوز .1

 :التالية األسس على ، فيها واردة ادعاءات أي أو رسمية لشكوى  القرار صانع رفض أو
 ؛ األمر نتيجة على أثرت التي اإلجرائية المخالفات .1
ا يكن لم جديد دليل .2  أو. ؛ المسألة نتيجة على يؤثر قد مما ، الفصل أو المسؤولية بشأن ارالقر  اتخاذ وقت في معقول بشكل متاح 
 طرف أي ضد أو لصالح تحيز أو المصالح في تضارب( القرار صانعو) القرار صانع أو( المحققون ) المحقق أو التاسع ندالب منسق لدى كان .3

 :عنه ينوب من أو العام المشرف على ، يجب الستئنافاتا لجميع نتيجة بالنسبة على أثر الذي عليه المدعى أو المدعي أو ، عام بشكل
a. ؛ الجانبين لكال المساواة  قدم على االستئناف إجراءات وتنفيذ استئناف تقديم عند كتابي ا اآلخر الطرف إخطار 
b. أو ؤوليةالمس بشأن القرار إلى توصل الذي الشخص نفس هو ليس لالستئناف هعن ينوب من تكليف المشرف العام أو أن من التأكد 

 ؛ التاسع ندالب منسق أو ،( الباحثون ) المحقق ؛ الفصل
c. ؛ النتيجة يعارض أو يدعم مكتوب بيان لتقديم متساوية وفرصة تقويمية أيام( 10) بعشرة الطرفين لكال السماح 
d. و ؛ للنتيجة المنطقية واألسباب االستئناف نتيجة يصف مكتوب قرار إصدار 
e. واحد. وقت في للطرفين الكتابي القرار تقديم   

 عدم السماح باإلنتقام
 خطير انتهاك هذا السياسة بموجب تحقيق أي في يشارك من أو شكوى  أو قريربتقديم ت يقوم موظف أو طالب أي ضد كان نوع أي من االنتقام .1

 التقارير مع التعامل وبالتالي، يتم ؛ نسيالج التحرش أفعال من فعال   ذاته بحد االنتقام هذا يعتبر .رساالمد لمجلس الجنس أساس على التمييز لسياسة
 فرد أي ضد التمييز يجبر أو أو يهدد أو يخيف أن شخص ألي يجوز ال. الجنسي التحرش الطريقة مثل بنفس االنتقام بهذا المتعلقة والشكاوى 

 أو ، شهد أو ، شكوى  أو بالغ ا قدم الفرد بسبب أو ، السياسة هذه أو التاسع الباب بموجب مضمون  امتياز أو منها حق أي في التدخل بغرض
التمييز  أو اإلكراه  أو التهديد أو التخويف. اإلجراء هذا اجتماع بموجب أو إجراء أو تحقيق في طريقة بأي رفض للمشاركة أو شارك أو ، ساعد
 ، الجنسي أو التحرش الجنسي التمييز على تنطوي  ال التي السياسة النتهاكات ضد فرد اتهامات المحظورة اإلجراءات هذه تشمل. انتقاما   تشكل
 ، الجنسي التحرش من رسمية شكوى  أو تقرير أو الجنس أساس على تمييز بشأن شكوى  أو تقرير أ مثل الظروف أو الحقائق نفس عن ينشأ ولكنه

 يحافظ أن يجب (.التاسع البند لوائح) 106 الجزء 34 الفيدرالية اللوائح قانون  أو التاسع البند بموجب مضمون  امتياز أو حق أي في التدخل بغرض
 ، شكوى  مقدم أي ، المضايقات الجنس ذلك في بما ، الجنسي التمييز بشأن شكوى  أو بالغ ا قدم الذي فرد أي هوية سرية على التاسع ندالب منسق

( 99 الجزء CFR 34) لوائحال FERPA 20 USC 1232 (b) ، FERPA قانون  به يسمح قد ما باستثناء) شاهد وأي ، مزعوم عليه مدعى أي
(. بموجبه الناشئة القضائية اإلجراءات أو ، تحقيق أي إجراء ذلك في بما ، 106 الجزء CFR 34 من الغرض لتنفيذ أو ، القانون  يقتضي كما أو ،

 .اإلجراءات هذه وفق يودع يجوز االنتقام تدعي التي الشكاوى 
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 .خاصة ظروف .2
a .ا ال تشكل األول ديلالتع بموجب المحمية الحقوق  ممارسة  .القسم هذا بموجب محظور ا انتقام 
b .ا يشكل اإلجراءات ال هذه بموجب إجراء أثناء نية بسوء مادي ا بيان خطأ   الرتكابه سياسة بانتهاك فرد اتهام  ، القسم هذا بموجب محظور ا انتقام 
                                                                                                                                                                                                                                                    .نية بسوء مادي ا كاذب ببيان أدلى طرف أي أن يكفي لالستنتاج ال ، وحده ، المسؤولية تحديد فإن ، ذلك ، ومع بشرط   

 رسمية شكوى  رفض
ا" يشكل ال الرسمية الشكوى  في المزعوم السلوك كان إذا. رسمية شكوى  في المقدمة االدعاءات مراجعة التاسع ندالب منسق على يجب .1  تحرش 

 ندالب منسق على فيجب ، المدرسة سلمجل تعليمي نشاط أو برنامج في يحدث لم أو ، إثباته تم إذا حتى ، هنا محدد هو كما ،" جنسي ا
 قواعد مدونة أو رساالمد إدارة لمجلس أخرى  سياسة أي بموجب إجراء أي اتخاذ يمنع ال الفصل هذا مثل. الرسمية الشكوى  رفض التاسع
  .الطالب سلوك

 بإخطار ، التحقيق أثناء وقت أي في ، المشتكي قام إذا ، فيها واردة ادعاءات أي أو الرسمية الشكوى  رفض التاسع البند لمنسق يجوز  .2
 أو مسجال   عليه المدعى يعد لم ؛ فيها واردة ادعاءات أي أو الرسمية الشكوى  سحب في يرغب الشكوى  مقدم أن كتابي ا التاسع ندالب منسق
 الرسمية الشكوى  بشأن ارقر  إلى للتوصل الكافية األدلة جمع من التاسع ندالب منسق تمنع معينة ظروف أو ؛ رساالمد مجلس قبل من موظف ا

 .فيها الواردة االدعاءات أو
ا به المسموح أو المطلوب رفضال عند .3 ( األسباب) والسبب بالفصل كتابي ا إشعار ا الفور على التاسع البند منسق يرسل أن يجب ، القسم لهذا وفق 

                  .الطرفين كال إلى واحد وقت في

 رسمي غير و حل قرار
 مثل ، رسمية غير تسوية عملية تسهيل التاسع ندالب منسق يعرض قد - المسؤولية تحديد إصدار قبل ولكن - رسمية شكوى  تقديم بعد وقت أي في

 :التاسع ندالب منسق يكون  أن شريطة ، والفصل كامل تحقيق إجراء تتطلب ال والتي ، التصالحية العدالة أو الوساطة

 تسوية في االنخراط عواقب ذلك في بما ، الرسمية غير للعملية وشرح ، االدعاءات: اإلخطارات عن مبكر وقت في بالكشف األطراف يزود  .1
 و الرسمية غير التسوية عملية من االنسحاب طرف ألي يجوز ، نهائي حل على االتفاق قبل وقت أي في ، بأنه واإلشعار ، رسمية غير

 الرسمية.  التظلم عملية استئناف
 و ؛ الرسمية غير التسوية عملية على الطرفين من الطوعية طيةالخ الموافقة على يحصل .2
ا بأن االدعاءات لحل رسمية غير حل عملية يسهل أو يعرض ال .3  .بطالب جنسي ا تحرش قد موظف 

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

ا الواجبة القانونية اإلجراءات تأديبية إلجراءات الخاضع الموظف أو الطالب منح يجب. التأديبية اإلجراءات لبدء المناسب المسؤول إلى األمر بإحالة  وفق 
 رس.االمد مجلس وسياسة الوالية لقانون 

 تدريبات ال
 التحرش تعريف على تدريب ا ، رسمية غير حل عملية يسهل شخص وأي ، القرار وصانع ،( الباحثون ) والمحقق ، التاسع ندالب منسق يتلقى أن يجب

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

 عادل بشكل يلخص استقصائي تقرير إلعداد الصلة ذات القضايا على تدريب ا المحققون  يتلقى أن يجب. والتحيز ، المصالح وتضارب ، المعنية الحقائق
 غير التسوية عملية يسهل شخص وأي القرار وصانعي والمحققين التاسع ندالبا منسق لتدريب مستخدمة مواد أي عتمدت أال يجب. الصلة ذات ألدلةل

 الجنسي. بالتحرش المتعلقة الرسمية الشكاوى  في والفصل المحايدة التحقيقات تعزز أن ويجب ، للجنس النمطية الصور على الرسمية
 

 السجالت حفظ
 شكوى  أو لتقرير استجابة اتخاذها تم ، داعمة تدابير أي ذلك في بما ، إجراءات ألي سنوات( 7) سبع لمدة بسجالت التاسع ندالب منسق يحتفظ أن يجب

 ويجب ، عمد عن مبال غير يكن لم رد أي بأن القائل لالستنتاج األساس التاسع ندالب منسق يوثق أن يجب ، حالة كل في. الجنسي التحرش من رسمية
 توفير يتم لم إذا. اتالنشاط أو رساالمد لمجلس التعليمي البرنامج إلى الوصول في المساواة  على والحفاظ الستعادة والمصممة المتخذة رالتدابي يوثق أن

 الظروف ضوء في واضح بشكل منطقية غير االستجابة هذه مثل تجعل التي األسباب توثيق التاسع البند منسق على فيجب ، الشكوى  لمقدم داعمة تدابير
. المتخذة اإلضافية التدابير تفصيل أو إضافية تفسيرات تقديم من المستقبل في" التاسع ندالب منسق" من يحد ال التدابير أو القواعد بعض توثيق. المعروفة
 :يلي ما على الحفاظ يجب ، ذلك إلى باإلضافة
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 عقوبات وأي ، نص أو بصري  سمعي أو صوتي تسجيل وأي بالمسؤولية يتعلق قرار أي ذلك في بما ، الجنسي بالتحرش يتعلق تحقيق كل .1
 البرنامج إلى الوصول في المساواة  على الحفاظ أو استعادة إلى تهدف للمدعي تقدم انتصاف سبل وأي ، عليه المدعى على ُتفرض تأديبية

 . اتالنشاط أو رساالمد لمجلس التعليمي
 .ونتيجته استئناف أي .2
 و. لذلك ونتيجة رسمي غير حل أي .3
 غير حل عملية يسهل شخص وأي ، القرار وصانع ،( الباحثين) والمحقق ، التاسع ندالب( منسقي) منسق لتدريب المستخدمة المواد عجمي .4

 .رساالمد مجلس موقع على للجمهور متاحة التدريبية المواد جميع تكون  أن يجب. رسمية
 

 األطفال معاملة إساءةاإلشتباه فى 
  JGCE رساالمد إدارة مجلس سياسة بموجب اإلساءة تعريف ضمن يقع المزعوم التحرش كان وإذا قاصر ا طالب ا لمزعوما الجنسي التحرش ضحية كان إذا

 كما القانون  تطبيق أو الطفل حماية إلى االدعاءات عن اإلبالغ ويجب إلزاميين مراسلين المدرسة موظفي جميع اعتبار فسيتم ، األطفال معاملة إساءة
 اإلجراءات هذه إلى باإلضافة اإلبالغ هذا مثل تقديم يجب. األطفال معاملة إساءة بشأن اإلدارة مجلس وسياسة الوالية قانون  في عليه منصوص هو

 .أخرى  شكاوى  أي أو الجنسي التحرش مع للتعامل

ا يشكل نهأ أو لويزيانا قانون  بموجب جنسية جريمة بوقوع لالعتقاد سبب لديه رساالمد إدارة مجلس في موظف أي على يجب  بين محظور ا جنسي ا سلوك 
. بالوالية القانون  إنفاذ وكالة أو المناسب المحلي المسؤول إلى تقرير ا سيقدم الذي التاسع ندالب منسق إلى الفور على المعلومات هذه إبالغ ، وطالب معلم

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

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

 .الشرطة تدخل بدون  أو مع جنسي اعتداء أي على بها واالحتفاظ صحيح بشكل المادية األدلة لجمع

 .911 بالرقم اتصل ، القانون  إنفاذ سلطات إلى تقرير لتقديم أو/  و الطبية الطوارئ  حالة في

                ؛( الجنسي الجنسي التحرش بسبب التمييز حول إرشادات) CFR 1604.11 29 ( المدنية الحقوق  عاريفت)  USC42 2000e: المرجع
La. Rev. Stat.Ann §§14:41, 14:42, 14:42.1, 17:81. 

 مغادرةإجراءات الخروج/إجراءات ال
 يخرج جميع الطالب بواسطة شخص مسجل في بطاقة الطوارئ في المنطقة المحددة قبل مغادرة الحرم ألي سبب قبل نهاية كل يوم دراسي.

يقدم ذلك الشخص مذكرة لناظر المدرسة/المكلف من بالنسبة للحاالت التي يتم فيها إرسال شخص غير مسجل في بطاقة الطوارئ اللتقاط طالب، يجب أن 
وني. في حال ولي األمر/الوصي القانوني تطلب إطالق الطالب. يقوم ناظر المدرسة/المكلف بالتحقق من الطلب باالتصال هاتفي ا بولي األمر/الوصي القان

 لمدرسة.تعذر الوصول إلى ولي األمر/الوصي القانوني بالهاتف، ال يتم إطالق الطالب من ا

رح له، يقوم إذا لم يتم تقديم هذا التصريح الكتابي وتعطي هواتف ولي األمر/الوصي القانوني إذن شفهي للطالب بمغادرة الحرم مع هذا الشخص غير المص
لخاصة بالطالب. وإذا تعذر ناظر المدرسة/المكلف بالتحقق باالتصال الهاتفي بولي األمر/الوصي القانوني على رقم الهاتف المسجل في بطاقة الطوارئ ا

 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
درسة اسم الشركة وإعطاء إذن شفهي بإطالق الطفل. يقوم سائق التاكسي بتوقيع سجل المراجعة وتسجيل رقم التاكسي األمر/الوصي القانوني بإعطاء الم

 الخاص به/بها. 

 صي القانوني ال يستطيع تحمل أجرة التاكسي، ُتدفع أجرة التاكسي من حساب المدرسة ويتم استردادها مناالمدرسة/المكلف أن ولي األمر/الو  مديرإذا شعر 
 األموال العامة الخاصة بنظام المدرسة.

صي ايسمح للطالب بأي وسيلة نقل يجيزها ولي األمر/الو  من ينوب عنه/صي القانوني إعطاء إذن شفهي أو كتابي لناظر المدرسةايجوز لولي األمر/الو 
  القانوني.

 ، المدرسة من خروجهم من التحقق أكثر أو عام ا 18 أعمارهم تبلغ لذينا للطالب يمكن. الخروج لتسجيل الوالدين موافقة إلى يحتاجون  ال بالغينال الطالب
ا مريض الطالب أن الممرضة/  المدير اعتقد إذا ، ذلك ومع  .المدرسى الحرم مغادرة حق من الطالب حرمان عليه فيجب ، القيادة يستطيع وال جد 
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 االنتحار )التهديدات أو المحاوالت(

 إجراءات االنتحار
غ عن أي محاولة انتحار أو تهديد أو إيماءة على الفور إلى مدير المدرسة ومهني الصحة المعين )مستشار أو أخصائي اجتماعي(. يجب اإلبال .1

( على الفور من SS 80يجب أن يظل الطالب على مرأى من شخص بالغ يعتني به. سيتم إكمال الجزء األول من اإلحالة إلى االنتحار )نموذج 
 ه معلومات مباشرة ويتم إعطاؤه إلى أخصائي الصحة العقلية بالمدرسة الذي سيكمل التقييم.قبل الشخص الذي لدي

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

في الحرم الجامعي ، فيجب االتصال  MHPاالنتحارية. يجب تدريب / خبرة أولئك الذين يجرون تقييم المخاطر في تقييم االنتحار. إذا لم يكن هناك 
 Jefferson Parish Mobile Crisisم. إذا لم تتمكن من االتصال بأي شخص ، فيمكن االتصال بـ بشخص من قائمة األصدقاء إلكمال التقيي

( دقيقة من إصدار البيان األولي إلتاحة 30-20للحصول على مساعدة محتملة .. يوصى بإجراء التقييم بعد عشرين ) 5123-832 504على 
إجراء تقييم دقيق إذا كان الطالب غير منظم. كجزء من هذا التقييم ، سيقوم أخصائي الوقت للطفل / المراهق لتنظيم الضيق العاطفي. ال يمكن 

اء الصحة العقلية بإكمال فحص كولومبيا المناسب .. باإلضافة إلى ذلك ، سيجمع أخصائي الصحة العقلية أكبر قدر ممكن من المعلومات من اآلب
 وتهديده. األوصياء القانونيين وغيرهم ممن يعرفون حالة الطالب /

 :هاعيتعتبر المعلومات التالية أساسية لتجم
a. .التواريخ واألوقات المضبوطة ألي مادة تحريرية أو شفهية تناقش التهديد باالنتحار أو إيذاء النفس 
b. .هل كان لدى الطفل خطة إليذاء النفس أو نية إليذاء النفس أو وسيلة إليذاء النفس 
c. حداث، بما في ذلك الظروف االجتماعية والخالف بين الطالب وأقرانه أو المدرسين أو أفراد تحديد جميع المثيرات المعجلة لهذه األ

 تعاطي المخدرات.تاريخ األسرة أو الضغائن الحالية وتاريخ الصحة النفسية و 
d. .استكشف استراتيجيات المواجهة وعوامل الحماية األخرى 

مرخصين أن يقوموا بتوظيف نتائج التقييم الخاصة بهم مع أخصائي نفسي آخر يجب على جميع المتخصصين في مجال الصحة العقلية غير ال .3
/  ينمرخص بالكامل بغض النظر عن مستوى المخاطر. إذا قرر أخصائي الصحة العقلية أنه ال يوجد خطر ، فسيتصل / ستتواصل مع الوالد

(. سيتم إرسال SS 80من نموذج إحالة االنتحار )نموذج  3ء صي وإبالغهم بالموقف وتقديم أي توصيات / اقتراحات ضرورية ستوثق الجز االو 
ا الرتكاب االنتحار .. إذا قرر  MHPالنموذج إلى المنزل لتوقيع ولي األمر. سيشارك  في تخطيط السالمة مع أي طالب ال يمثل خطر ا وشيك 

MHP  مال نموذج اإلحالة وسيشمل اتصال الوالدين الذي تم من االنتحار سيتم إك 3في المدرسة أن الطالب معرض لخطر االنتحار ، فإن الجزء
/ التقييم. كما هو الحال في أي حالة طارئة تتعلق بسالمة الطالب ورفاهيته ،  مراجعةإجراؤه وإلى المكان الذي تمت إحالة الطالب إليه لمزيد من ال
ويطلب منهم إبالغ المدرسة حتى يتمكنوا من نقل المعلومات صي القانوني ا/ الو  ينسيتصل أخصائي الصحة العقلية والمسؤول الرئيسي بالوالد

صي القانوني مع أخصائي ا/ الو  ينالمتعلقة بمدى خطورة حالة الطالب. إذا كان الطالب تحت رعاية أخصائي الصحة العقلية ، فسيتواصل الوالد
ي الصحة العقلية ، فسيتم إحالة األسرة إلى مقدم خدمات الصحة الصحة العقلية والترتيب إلجراء تقييم طارئ. إذا لم يكن الطالب تحت رعاية أخصائ

صي اأو الو  ينأن يوقع الوالد MHPالعقلية المجتمعية ، أو غرفة الطوارئ بالمستشفى أو فريق األزمات المتنقلة وطلب تقييم الطوارئ. سيطلب 
زمة الحالية مع المستشفى أو مقدم خدمات الصحة العقلية على إصدار من نموذج المعلومات بحيث يمكن مشاركة المعلومات ذات الصلة باأل

   المجتمعية أو فريق األزمات حيث يخطط الوالد ألخذ الطالب لمزيد من التقييم و / أو العالج.
 ساعة. 24ن إذا أسفر تقييم الصحة النفسية عن إدخال المريض إلى المستشفى للمعالجة، يقوم ولي األمر بإبالغ ولي األمر أو المكلف في غضو  .4

يدخل  عند الخروج من المستشفى، يقوم ولي األمر بتقديم وثائق للمدرسة حول صحة الطفل النفسية. إذا تلقى الطفل تقييم للصحة النفسية ولم يتم
 إلى المستشفى، يقوم ولي األمر بتقديم وثائق التقييم وتقديم أي توصيات ضرورية لتجنب األزمات في المستقبل.

 الفصل( عن والتأخر المدرسة إلى المتأخر ل)الوصو التأخر
 )الوصول المتأخر( إجراءات التأخر

 األدنى الحد اتخاذ يجب ، عذر بدون  المفرط التأخير بسبب الطالبإيقاف  قبل االبتدائية المدارس في الطالب لتأخر التالية اإلجراءات اتباع يجب .1
 :عنه ينوب من/  المدير قبل من التالية اإلجراءات من

   a .المتأخر الوصول بطاقة على الطالب توقيعمع  للطالب شفهي تحذير - ةدراسي ترةف كل في والثاني األول التأخر. 
   b .أن ويجب القانوني صياالو /  األمر ولي مع إيقاف بدون  مؤتمر لعقد موعد تحديد يتم - ةدراسي فترة كل في الثالث التأخير 

 .مستشار إلى اإلحالة تتم       
   c .أخرى  تأديبية إجراءات أو ساعة لمدة المدرسة إيقاف فى – ةدراسي ترةف كل في والخامس الرابع التأخير. 
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   d .محكمة نظام إلى اإلحالة أو ، أخرى  تأديبية إجراءات اتخاذ أو ، المدرسة في اإليقاف إلى عذر بدون  المستمر التأخير يؤدي قد 
 األحداث.      

بدون عذر على النحو  اإلجراءات المتخذة بالنسبة لتأخر الطالب المفرط. نويةاثءات لتأخر الطالب في المدارس المتوسطة/اليتم اتباع هذه اإلجرا .2
 التالي:
                  aالمتأخر الوصول بطاقة على الطالب مع توقيع للطالب شفهي تحذير - دراسية فترة كل في والثاني األول . التأخر. 

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

                  c .أخرى  تأديبية إجراءات وأ ساعة لمدة المدرسة إيقاف فى – دراسية فترة كل في والخامس الرابع التأخير. 
       d .يقاف فى المدرسةاإل –ة دراسي ترةالتأخر السادس أو أكثر في كل ف. 

 إجراءات التحويل
لحضور المدارس التي تقع على  محددين وايكونسوف منطقة الالطالب المقيمين على الجانب الشرقي من نهر المسيسيبي المسجلين في المدارس التي تديرها 

لحضور المدارس التي تقع على الجانب الغربي  سوف يكونوا محددين لشرقي من النهر. الطالب المقيمين على الجانب الغربي من نهر المسيسيبيالجانب ا
 من النهر.

و التحويل بين نظام مدارس يجب أن يقيم الطالب مع أولياء األمور الطبيعيين أو األوصياء القانونيين داخل حدود جيفرسون باريش ليكونوا مؤهلين لاللتحاق و/أ
ن خالل ناظر جيفرسون باريش . يجب قبول وثائق المحكمة المتعلقة بالوصاية القانونية أو األوصياء المعينين من قبل المحكمة بواسطة مكتب االمتثال م

صال بإرشادات االمتثال عند تقديم أي نماذج من يجب على مسجل المدرسة االت ؤقتة ال يتم قبولها.موثائق الوصاية ال المدرسة أو المكلف خالل التسجيل.
 وثائق الحضانة.

 ة الطالب.يحترم مكتب االمتثال قرار أو حكم المحكمة، ومع ذلك، ال تعتبر وثائق المحكمة المقدمة في التسجيل العامل المسيطر في تحديد حالة إقاممالحظة: 

الحضانة / الوصاية ، مخاوف لألشخاص الذين منحهم أطفال ألسباب قاهرة. ونتيجة لذلك ، بخالف نقل الحضانة / الوصاية من أحد الوالدين إلى آخر ، 
( عبر الهاتف للتحقق من المعلومات ثم إعادة توجيه المعلومات المقدمة عبر COAAسيتصل المسجل بالمساعد اإلداري لمكتب االمتثال المعين من المدرسة )

صي القانوني للطالب بخصوص القرار. ُينظر إلى التماس تقديم طلب لتغيير ا/ الو  الدينتم االتصال بالمدرسة والو المعنية. سي COAAالبريد اإللكتروني إلى 
، ويمكن الوصول إلى نماذج طلب  جيفرسون باريش الحجز في محكمة األحداث لسبب غير قاهر على أنه محاولة للتحايل على سياسة وإجراءات مدارس

للحصول على أي مساعدة أو  504-365-5312 . يمكن للوالدين االتصال بمكتب االمتثال علىjpschools.org/Page/264النقل عبر اإلنترنت على 
صي القانوني للطالب. يجب استيفاء امعلومات إضافية. يجب أن تحمل المستندات المقدمة كدليل على اإلقامة االسم والعنوان القانوني الحالي لولي األمر / الو 

 .القبول األخرى. )انظر متطلبات القبول( جميع متطلبات
 

 (ASAأكاديمية الدراسات العليا )
 التالى:يمكن االطالع على سياسات وإجراءات التحويل المطبقة على أكاديميات الدراسات العليا من خالل الرابط  .1

 /www. jpschools.org/asa :التالي
 : على اإلنترنت على المحددةالوقتية  النوافذ في فقط متاحة المتقدمة الدراسات أكاديمية طلب نماذج .2

specialtyselection@jpschools.org 

 Ruppel Academie Francaisروبل أكاديمى فرانسيس  
ا متقدم ا للطالب المتحمسين. يتمتع الطالب الملتحقون  روبل أكاديمى فرانسيس  يمى فرانسيسروبل أكادفى  هي مدرسة لغة فرنسية للقبول االنتقائي وتقدم منهج 

( بالمنطقة ، مع ميزة إضافية تتمثل في الفصول اليومية باللغة الفرنسية. ASAبنفس المنهج الدراسي مثل الطالب الذين يحضرون أكاديميات الدراسة المتقدمة )
يزية. يتلقى الطالب البرمجة الفرنسية يومي ا ليست مدرسة غمر فرنسية ، مما يعني أن المحتوى األساسي ال يزال ُيدرس باللغة اإلنجل روبل أكاديمى فرانسيس

 .والهدف هو أن يتقن الطالب االختبار في المدرسة الثانوية الفرنسية األولى والثانية بنهاية الصف الثامن

 الظروف االستثنائية )التعليم العام والخاص(
زل عن خدمات النقل المدرسي. وبالتالي، يتحمل الطالب أي شخص يحضر إلى مدرسة خارج منطقة حضوره مع تحويل معتمد داخل المنطقة يتنا .1

 صي القانوني عليه/عليها مسؤولية  االنتقال إلى ومن المدرسة المحول إليها.اأو ولي )أولياء( أمره/أمرها/الو 
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ه للنظر فيه للموافقة على في وجود ظرف استثنائي ملموس، يجوز لولي األمر/الوصي التقدم بطلب تحويل لظرف استثنائي بالنيابة عن طفله/أطفال .2
التحويل. أي شخص يحضر إلى مدرسة  خارج منطقة حضوره مع قبول تحويل لظرف استثنائي يتنازل عن خدمات النقل المدرسي. وبالتالي، 

 صي القانوني عليه/عليها مسؤولية  االنتقال إلى ومن المدرسة المحول إليها.االو /األمريتحمل الطالب أو ولي 
الواصى القانونى حيث يشرح سبب /ينمن الوالد خالل السنة الدراسية بناء على طلب خطيب نقل لظرف غير عادى فى أى وقت يجوز قبول طل .3

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

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

 األخوة الذين  مع في نفس المدرسة حضورخ على الألماح ظرف استثنائي للسلنقل اليجوز الموافقة على  .5
 .الحضور منطقةفى حضور الطالب المعاق بشدة  منطقة لقي خدمات اإلعاقة الشديدة عندما تكون هذه الخدمات غير متوفرة فيتت

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

 تسعى للحصول على التى طالبالليها. صالحا فقط للسنة الدراسية التي تتم الموافقة ع يكون  ظرف استثنائيلنقل ال .7
 .التقديمإعادة  عليهم استثنائي في أي سنة دراسية الحقة يجب ظرفلنقل 

ا بشكل حصري ا على اعتبارات رعاية األطفال قبل و/أو بعد ا .8 ا لتحويل مستند   لمدرسة.ال يتم قبول أي تحويل لظرف استثنائي حيث يكون السبب مؤيد 
 ستثنائي للبرامج األكاديمية المعتمدة في المدرسة العليا غير المتوفرة في مدارس منطقة الحضور.يمكن طلب التحويل لظرف ا .9

 نموذج إذن وتحويل داخل المنطقة
أي شخص يدرس في مدرسة خارج منطقة الحضور الخاصة به مع التحويل بين المناطق المعتمد يتنازل عن خدمات النقل المدرسي. لذلك ، أي  .1

 صي القانوني عليه.ا/ الو  نوالدياللنقل من وإلى المدرسة المستقبلة مسؤولية الطالب المنقول أو يجب أن يكون ا
أخرى والذين التحقوا بمدرسة جيفرسون باريش في آخر سنة دراسية والذين يرغبون في االستمرار في  باريشيمكن للطالب الذين يعيشون في يجوز  .2

 المناطق واستمارة اإلذن للعام الدراسي الحالي. تخضع عمليات النقل بين المناطق للشروط التالية: حضور تلك المدرسة إكمال طلب التحويل بين
a.  قبل أن تتم الموافقة  قيمي طالبالحيث الباريش  مدير إدارة مدارسمنطقة من قبل ال داخلنقل اليجب أوال أن تتم الموافقة على طلب

 .JPS فى عليها من قبل مكتب االمتثال
b.  حيث فى الباريش درسامال دير إدارةإلى مكتب م النقل لوالدين لتقديم طلبمسؤلية ا إنها تكون 

 لطلب وأية وثائق داعمة.لالطالب، مع شرح كتابي أو مبرر  قيمي
 :فى لاليد إلى مكتب االمتثابكلتا الوثيقتين  يتم تسليمد من نموذج التحويل وإذن الموافقة عليها، يجب أن يما ان يستلم الوالدين التأك .3

complianceapp@jpschools.org 
البقاء في مدارسهم الحالية حتى السنة الدراسية النهائية أو حتى الصف الحالى  يجوز للطالب الذين لديهم تحويل معتمد داخل المنطقة للعام الدراسي .4

 .لما ان طلب التحويل يكون موافق عليه من قبل مدير الباريش التى يقيم بها الطالبطا ،األخير في المدرسة الملتحقين بها
 ا.هاستيفاء أي متطلبات قانون معمول بها داخل الوالية لتحويل الطالب داخل المنطقة بين مدارس جيفرسون باريش ومنطقة المدرسة المرسل إلييتم  .5
 ة.لن يتم الموافقة على طلبات نقل جديدة داخل المنطق .6
 .ينتقلوا إليها التيباريش في المدارس داخل ال يجب ان يحضروا ش أخرى ير اسيقوم الطالب الذين ينتقلون إلى ب .7

 ماجنيتبرامج /ماجنيتمدارس 
متاحة فقط  ماجنيت تطبيقات.  jpschools.org/Page/267( على FAQsواألسئلة الشائعة ) Magnet ماجنيت يمكن االطالع على إرشادات برامج

 specialselection.jpschools.orgالمحددة من الوقت وعبر اإلنترنت من خالل  مواعيدالفي 
 دمج الفنون 

 .لتعميق و توسيع فهم الطالبللطالب  تطبق الفنون فى فصول مركزة برامج دمج الفنون  .1
 سة.للطالب الذين يرغبون في هذه المجاالت من الدرا ىليالرقص والدراما والموسيقى والفن التكمتقدم  .2
 .والنتائج السلوكية ىاألكاديم التحصيل وفر إطارا لتحسينت .3
 يتوفر دمج الفن في المدارس التالية: .4

a.  مدرسة لينكولن االبتدائية للفنون. 
b.  مدرسة كالنسي ماجوري االبتدائية للفنون. 
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 الفرنسية واألسبانية -( DLIدمج ثنائية اللغة )
 .تطور كفاءة الطالب في اللغة الثانية .1
 .إختيار المنهج من المدرسةإعتمادا على  من تعليمات المضمون األساسي في اللغة الثانية المستهدفة% 50إلى ٪ 90 يتم تدريس .2
 فنون اللغة والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم والصحة والتربية البدنية وبرامج الفنون الثقافية.تضمن ت .3
 المدارس التالية: ي  DLI واإلسبانيةباللغة الفرنسية  دمجيتوافر ال .4

a.  اإلسبانيةاللغة *  االبتدائية وبودر  
b. (عام دراسى كل فىصف واحد  نتهىت* ) الفرنسية*  االبتدائية بيتمان 
c. (تنتهى صف واحد فى كل عام دراسى* )اللغة الفرنسية  واإلسبانيةاللغة الفرنسية *  إليس االبتدائية 

 ( IBO) برامج منظمة البكالوريا الدولية
 خالل التحقيق والعمل من وتساعد الطالب على النمو فكري ا واجتماعي ا وجمالي ا وثقافي ا ليا( الطالب كIBOمج منظمة البكالوريا الدولية )تطور برا .1

  خالل سنتان مدته صارم برنامج في المقابلة والتقييمات الدورات من قياسية مجموعة الدولية البكالوريا طالب يأخذ .على اساس التحديات العالمية
ا ، جامعي ا ائتمان ا تكسب قد و ، والعليا اإلعدادية سنواتهم  .التقييم درجات على اعتماد 

 العلوم واإلنسانيات واللغات والرياضيات والتكنولوجيا والفنون.تتضمن  .2
 .تعزز الوعي البيئي والمسؤولية الثقافية .3
 تغرس الشعور بالمسؤولية نحو اآلخرين ونحو البيئة.  .4
 .المدرسة في تقديمها يتم التي الدولية البكالوريا دورات لتحديد ةالمدرسة المسؤول أو المدرسة مستشار ةمراجع يرجى .5
 حياة.ال ي وفهم ثقافتهم الخاصة والثقافات األخرى، والقيم وطرق لالطالب وع IBO البكالوريا الدوليةبرامج  تقدم .6
 لتالية:في المدارس ا IBO تتوافر برامج منظمة البكالوريا الدولية .7

a. هريت العليايإ Ehret High 
b. ريفرديل العليا Riverdale High 

 (STEM) والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم برامج
 سالمدار  تشارك. الدراسية المناهج عبر األنشطة على التركيز مع الحقيقي العالم مشاكل على بناء   االستفسار على القائمة المشاريع خالل من الطالب يتعلم

 وإجراء المالحظات تسجيل: كعلماء الطالب يتصرف(. المجتمع ومنظمات المحلية والجامعات والكليات والصناعات األعمال) STEM مجتمع من شركاء مع
 الحصول لدروسا تتيح. والعلوم للرياضيات دقيق محتوى  وتشمل الهندسي التصميم عملية خالل من الدروس توجيه يتم. بهم الخاصة البحوث وإجراء التجارب

  .التعلم من ضروري  كجزء صياغة إعادة وفشل متعددة صحيحة إجابات على

 :تشمل STEM Magnet المتخصصة البرمجة مدارس تقدم التي المدارس
a. االبتدائية كولينز ليونيل Judge Lionel Collins Elementary 
b. االبتدائية واشنطن Washington Elementary 

 زيارة يرجى ، Magnet برامج حول يةإضاف معلومات على للحصول
jpschools.org/Page/267 to review the Magnet Programs FAQs and Guidelines. 

 
 االرتباط
 صي القانوني مسؤولية وسيلة االنتقال إلى ومن المدرسة بالنسبة لتحويل االرتباط المعتمد )"االرتباط"(.امر/الو األيتحمل الطالب المحول أو ولي  .1
المدارس المساعدون واستشاريو التوجيه والمدرسون والمدربون وغيرهم من العاملون المعتمدون في المدارس والموظفون مديرين  ،المدارسمديرين  دأوال .2

المصنفون الذين يتم تعيينهم بشكل منتظم أو توظيفهم بدوام كامل في أي مدرسة في الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر يجوز لهم 
 صي القانوني عليهم.امر/الو األالمدرسة العادية التي تم تعيين أو توظيف ولي  حضور

 خدمات الترجمة/التفسير

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

ا أمام االنضمام والمشاركة في جميع برامج اإلعداد التربوي والمهني والفني. يوفر قسم خدمات الترجمة خدمات الترجمة التحريريةاللغة اإلنجليزي  ة عائق 
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في مدارس والفيتنامية للمساعدة في دعم اللغات األجنبية الشائعة التي يتحدث بها الطالب الذين يحضرون  واإلسبانيةربية عوالترجمة الفورية باللغة ال
 جيفرسون باريش العامة وعائالتهم. تقدم خدمات الترجمة اللغات االجنبية األخرى "على أساس الحاجة."

االجتماعات واألحداث المدرسية(  ةالتحريرية وترجم ةلمساعدتك في احتياجاتك اللغوية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر خدمات الترجمة )الترجم
 (.504) 349-7971 رقم فى يرجى االتصال .(IEP التفسير للطالب ذوي االحتياجات العامة )أي اجتماعات برنامج التعليم الفرديوالتربية الخاصة )

 ESL فى األمور أولياء مع التواصل

عن  الوالدين مع تتصاالاال. ينناجح واكوني أن على أطفالهم لمساعدة الالزمة األدواتب والدينال توفير هو ESLوالدين ال مراكز من والهدف
 .صليةاأل بلغتهم لهم المتاحة المجتمع موارد من متنوعة مجموعة حول بمعلومات العائالت تزود اللغة ثنائيطريق موظفين 

https://www.jpschools.org/Page/4900 في األمور أولياء مع التواصل يمكن االطالع على معلومات

 ترك الحرم المدرسي دون إذن( - عن الفصل لتغييبا –التغيب عن المدرسة )عدم إبالغ المدرسة 
. ويشمل La.R.S. 17:0الطفل في سن الحضور اإللزامي الذي يتغيب عن المدرسة أثناء ساعات الدراسة العادية عندما ال يكون هناك سببا وجيها للغياب 

بون عن المدرسة دون سبب وجيه، أو يتركون الحرم المدرسي دون " الطالب في سن الحضور اإللزامي الذين لم يلتحقوا بالمدارس، أو يتغيغائبمصطلح "
 الحصول على إذن، أو ال يبلغون عن سبب الغياب, أو يتركون الفصل أثناء ساعات الدراسة العادية دون إذن أو سبب وجيه.

   :عندما(FINS)   المحتاجة الخدمات العائالت أو (TASC)  الخدمة مركز  & تقييم المدرسة عن التغيب باريش جيفرسون  إلىإحالتهم  يتم قد الطالب
ا المدرسة عن التغيب في سابق تاريخ له للطالب .1   .الملف للسجالت في وفق 
 .                                                 .السابق العام في رسب الطفل قد أو/  و ىاألكاديمالسمتوى  على سلب ا الغياب يؤثر .2
 اإليقاف. بعد الفور على المدرسة إلى الطفل أو إعادة/  و الوالدين الإهم إلى الغياب يرجع .3
 .عذر دون  أنها المفرطة الغيابات من التحقق يتم .4
 .تاريخ سابق في التغيب عن المدرسة وفق ا للسجالت الموجودة في الملف الطالب لديه .5
 .السمتوى األكاديمى على سلب ا الغياب يؤثر .6
 المدرسة.تغييب عن  12صل الطالب إلى ي .7

 
/  عندما ال يوجد أي سبب وجيه لعدم التحاق الطفل بالمدرسة أو التغييب عن المدرسة أو الفصل بدون عذر، سيتم إرسال إخطار إلى والي األمر .1

، يطلب الوصي القانوني أو أي شخص آخر له سيطرة على الطفل في سن الحضور اإللزامي أو مسؤول عنه, إما شخصيا أو عن طريق البريد المسجل
 .(La.R.S. 17:230( أيام من تاريخ اإلخطار. )3التحاق الطفل بالمدرسة أو حضوره المدرسة خالل ثالثة )

أو  عندما يتغيب طالب عن المدرسة, يجوز للمشرف على رعاية الطفل وحضوره إلى المدرسة، أو مدير المدرسة / من ينوب عنه أن يعقد جلسة مشورة .2
 ألمر / الوصي القانوني للطفل فيما يتعلق بالحضور إلى المدرسة واالنضباط.مؤتمر في المدرسة مع ولي ا

 
a.  أو إجتماعسيقوم مدير المدرسة / من ينوب عنه بإخطار ولي األمر / الوصي القانوني للطفل كتابة أو عن طريق الهاتف. 

I.  ،أو مدير المدرسة، أو موظف المدرسة اآلخر عدم حضور ولي األمر / الوصي القانوني للطفل بشكل متعمد لالجتماع مع مدرس الطفل
 (La. Ch.C.Art. 730المناسب لمناقشة تغيب الطفل عن المدرسة المتكرر قد يكون سببا ألسرة محتاجة إلى خدمات. )

b. ستخدام االنضباط الطالب وفقا لسياسية االنضباط الخاصة بنظام المدرسة. وسيتم ا قوييمعندما يتبين أن الطالب كان غائبا عن المدرسة, يجوز ت
 التدريجي. 

I. إيقافهالطالب عن طريق االحتجاز أو تدابير أخرى قبل أن يتم  قوييمسيتم ت. 
II. أو تعليق الطالب وفقا لسياسة  ، يجوز لمدير المدرسة / من ينوب عنه إتباع اإلجراء المذكور أعالهعندما يتغيب الطالب ألكثر من مرة

 االنضباط الخاصة بنظام المدرسة.
III. تغيب عن المدرسة يقوم به الطالب، سيتبع  مخالفةبواسطة أحد ضباط إنفاذ القانون، وكانت هذه  هي أول  د الطالب إلى المدرسةإذا عا

 مدير المرسة / من ينوب عنه اإلجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة.
محكمة األحداث عندما يكون لدى المدرسة إثبات بأن الطالب  / من ينوب عنه بإحالة األسر المحتاجة إلى خدمات إلى المدرب سيقوم مدير المدرسة .3

 (La.Ch.C.Art.730تغيب عن المدرسة أو انتهك عمدا ومرارا قواعد المدرسة الشرعية. )
 هذه السياسة. أى تعديل فى أو عدم إتباعالمعين / من ينوب عنه على  ألداء المديرينيجب أن يوافق المدير التنفيذي  .4
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 سياسة العنف
 أو اإلرهاب يدات العنفتهد

 التعريف .1
a ."أو الرسائل أو اإللكتروني البريد الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ، مكتوب ا أو مرئي ا أو شفهي ا سواء   ، التواصل يعني" بالعنف تهديدال 

 نية ألي ، االجتماعي للتواصل ويب موقع أي لىع المنشورات أو المدونات أو النصية الرسائل أو االجتماعي التواصل منشورات أو المذكرات    
 أي في أو المدرسة ممتلكات في المدرسة موظف أو المدرسة مدير أو المعلم أو للطالب كبير جسدي ضرر في التسبب أو تشويهال أو للقتل    

 .مدرسية وظيفة    
b ."الرسائل أو اإللكتروني البريد ، الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ، مكتوب ا أو مرئي ا أو شفهي ا سواء ، االتصال يعني" اإلرهاب تهديدال 

 ألي ، االجتماعي للتواصل ويب موقع أي على المنشورات أو المدونات أو النصية الرسائل أو االجتماعي التواصل منشورات أو المذكرات أو    
 سالمته على دائم خوف في مدرسة موظف أو مدير أو معلم أو طالب أي يكون  أن في معقول بشكل يتسبب أن شأنه من هذا عنف جريمة    
 .المدرسة لتشغيل آخر خطير تعطيل في يتسبب أو مبنى إخالء في يتسبب أو    

ا يالحظ أو يسمع شخص أي على يجب. اإلرهاب/  العنف تهديدات كل مع بجدية التعامل يجب .2  السلوك عن اإلبالغ اإلرهاب أو بالعنف تهديد 
 نموذج) بالعنف التهديد إحالة نموذج من 1 الجزء وإكمال الفور على"( المعين المدرسة مدير)" المعين المدرسة مدير إلى أو المدرسة يرمد إلى

TOV.) 
 شارك الذي الطالب مع مقابالت ، الحصر ال المثال سبيل على ، يشمل قد أولي تحقيق إجراء المدرسة مدير عن ينوب من أو المدير على يجب .3

 أو الطالب تاريخ في والنظر ، االقتضاء عند ، التهديد هدف وكذلك ، آخرين عيان وشهود السلوك عن أبلغ الذي والشخص ، تهديدي سلوك في
 .الظروف هذه ظل في صلة ذات تعتبر أخرى  معلومات أي
a .في شارك الذي الطالب ذلك في بما ، طالب أي لمقابلة دقيقة 30 إلى 20 لمدة االنتظار المدرسة مدير عن ينوب من أو المدير على يجب 
 .عواطفه تنظيم في صعوبة يواجه قد والذي ، تهديد سلوك   
b .وحده الطالب تترك ال. األوقات جميع في يرعى بالغ شخص إشراف تحت تهديد سلوك في يشارك الذي الطالب يظل أن يجب.  

 مع بالتشاور ، قرار واتخاذ الرئيسية المالحظات نموذج إكمال عنه ينوب من وأ المدرسة مدير على يجب ، األولي التحقيق من االنتهاء عند .4
ا وجه قد الطالب كان إذا ما بشأن ،( MHP) بالمدرسة العقلية الصحة أخصائي  محدد هو كما ، إرهاب أو عنف عمل ارتكاب إلى موثوق ا تهديد 

 .هنا
 مدرسة بتعيين المدير ،يقوم بالعنف حقيقي تهديد وجود ، المدرسة على القائم MHP عم بالتشاور ، المدرسة مدير عن ينوب من أو المدير قرر إذا .5

 قائمة في المدرج MHP بأحد يعينهم من أو المدير فسيتصل ، متاحة المدرسة على القائمة MHP تكن لم إذا. فوري  تقييم إلجراء( MHP) مقرها
 يجب ، المناسب الوقت في التقييم إلجراء MHP تأمين على قادر غير يعينهم من وأ المدير كان إذا. المدرسة على القائمة MHP لـ األصدقاء

 .الصلة ذات والخدمات للصحة التنفيذي المدير أو االجتماعية والخدمات األسرة بمدير الفور على االتصال المعين/  المدير على
 عن فور ا اإلبالغ المدرسة مدير عن ينوب من أو المدرسة مدير على يجب ، ووشيك مصداقية ذو التهديد أن إلى ، إذا وفقط ، MHP خلص إذا .6

 مدير. TOV نموذج من 3 و 2 الجزءين إكمال عن مسؤولة MHP ستكون . الطالب سالمة مدير وإلى المناسبة القانون  إنفاذ وكالة إلى التهديد
 القانوني والمستشار القانون  إنفاذ مع والتنسيق ، المعينين المقاطعة لموظفي المناسب الوقت في إشعار تقديم عن مسؤوال   سيكون  الطالب سالمة

ا القانون  إنفاذ وكالة ستجري . صلة ذات قانونية إجراءات بأي يتعلق فيما ا العقلية للصحة رسمي فحص فرض إلى تسعى وقد تحقيق    ألحكام وفق 
La Rev. Stat. §§17: 409.1 المدرسة في الطالب قبول قبل ،( اإلرهاب/  العنف تهديدات) 409.5 إلى. 

a .ى ذو  الطالب وسيظل ، واالتحادية للوالية الواجبة القانونية اإلجراءات من الحماية البند هذا بموجب المدرسة من مستثنى طالب أي منح سيتم 
 .504§  و IDEA بموجب الممنوحة بالحماية يتمتعون  اإلعاقة   

 األمر إحالة تتم لم إذا حتى. ممكن وقت أسرع في عنه ينوب من أو المدرسة ومدير MHP للقاء للطالب األمر ولي/  األمر ولي استدعاء سيتم .7
. العقلية بالصحة مختصة خارجية جهة ِقبل من وعالجه العقلية للصحة إضافي تقييم إلجراء إحالته ، ذلك مع ، للطالب فيجوز ، القانون  تطبيق إلى
 .TOV نموذج وتوقيع مراجعة األمر ولي/  الوالد على يجب. األمر لزم إذا ، اإلحاالت MHP تقدم قد

 على الوصي/  الوالد سيعود. واستكمالها لمراجعتها الخارجي العقلية الصحة لمراجع TOV نموذج من بنسخة األمر ولي/  ينالوالد تزويد سيتم .8
 .المدرسة إلى لبالطا عودة عند والتوصيات الخارجية العقلية الصحة خدمات مقدمي تقييم مع المكتمل TOV نموذج

للصحة العقلية ، فقد ال يضطر الطالب إلى  ةخارجيجهة / التقييم من  مراجعةفي حين أنه قد يوصى بشدة أن يحصل الطالب على مزيد من ال .9
 كشرط للعودة إلى المدرسة. ةخارجي جهةتقييم من  /مراجعة تقديم 

 الطالب على فيجب ، العقلية بالصحة مختصة خارجية جهة ِقبل من التقييم من بمزيد أوصى أو ، القانون  تطبيق إلى الطالب إحالة تمت إذا .10
 وضع ، الظروف هذه ظل في ، االقتضاء حسب ، اآلخرين المدرسة وموظفي العقلية الصحة ومدرسة المدرسة مدير مقابلة أمره ولي/  ووالدته

  .الفصل إلى العودة قبل" المدرسة إلى العودة خطة"
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 و البلطجة نفبرنامج مكافحة الع
 .جماعى أو شجار نتج عنه إصابات خطيرةلمدير المدرسة الحق في االتصال بسلطات تنفيذ القانون المختصة إذا شارك الطالب في شجار 

 يتعرض جميع الطالب المشاركين في الشجار في المدرسة لإليقاف أو الطرد.

المسؤلين فى المدرسة,  يحدده الذي النحو على القتال بسبب المدرسة مستوى  12 إلى 4 من فوفالص في الطالب إيقاف يتم ، تأديبيةائج النتال إلى باإلضافة
 أو رياضة أي في بالمشاركة للطالب يسمح ال. المدرسة الى القبول إعادة قبل القانوني صياالو /  الوالد مع النزاعات حل على تدريب حضور هممن سُيطلب
 .يقافاإل فترة خالل المنهج خارج أنشطة

( ساعات يوم السبت مع الطالب وذلك في كل جريمة كجزء من برنامج 4صي القانوني بحضور مناقشة حل الصراع ومدتها أربع )االو  /ولي األمريطالب 
بأنه لن يتم قبول دوالر أمريكي رسوم برنامج مكافحة العنف وقت القيد بالبرنامج علما  75.00مكافحة العنف. ويسدد الطالب أو ولي األمر/ الوصي القانوني

 وعلى الطالب أن يحضر برنامج مكافحة العنف مرتديا زيه المدرسي بالكامل. سوى الدفع النقدي أو الحوالة المصرفية.

 .والبلطجة العنف منع برنامج حضور( والثالثة الثانية مخالفةال) بالبلطجة إدانتهم ثبتت الذين الطالب على يجب

 مج مكافحة العنف إلى اإلحالة لمحكمة األحداث.يؤدي عدم إكمال جميع عناصر برنا

 حل المشاكل سلمًيا نصائح من أجل
 قبول مسؤولية أعمالك واالعتذار .1
 .اتخاذ نفس عميقاآلخر  الشخص يقوله ما إلى استمع ؛ الشخص مع ومعقول بهدوء التحدث اختر .2
 الراحة. عدم تجربة أن يتوقع للمستقبل، التخطيط .3
 عشرة إلى العد عميقا نفسا خذ .4
 االبتعاد عن الشخص وعدم الوقوف بالقرب منه .5
 نظرهم وجهة ترى  أن حاول. اآلخر الشخص مكان نفسك تخيل .6
 الموقف عن االبتعاد ختر .7
  اللحظة خضم في الرد من بدال   قرار التخاذ الوقت نفسك امنح .8
 لالستفزاز المحاوالت من المزيد تجاهل .9

 لقتالا إلى يدفعونك األصدقاء تدع ال. ةالجمهو  تجنب .10
 تجاهه موجهة عدائية محاولة بأي الموظف تنبيه مسؤولية الطالب عاتق على تقع .11
 فاطلب ، التصالحية الممارسات تستخدم مدرستك كانت إذا. النزاع حل في للمساعدة مدرستك في موجود به موثوق  بالغ شخص إلى تحدث .12

 .اإلصالح دائرة

ا محادثة إلجراء بالنزاع تأثروا من أكثر هم لمن وبنية آمنة مساحة التصالحية الدوائر توفر  الضرر إصالح كيفية في رأيهم وإلبداء البعض بعضهم مع لوجه وجه 
 .عشر الثاني الصف وحتى األطفال رياض مدارس في الخاطئة لألفعال إنتاجية أكثر حلول إليجاد مفيدة هذه الرسمية الحلقة عملية تعتبر. حدث الذي

 تصالحية أسئلة
 :اسأل ، صعب وكسل حدوث عند
 ماذا طريق؟ فى به؟ قمت بما تأثر الذي من .4حدث؟                                                ماذا .1
 األمور؟ لتصحيح به القيام إلى بحاجة أنك تعتقد الذي ما .5          الوقت؟                  ذلك في تفكر كنت بماذا .2
 الحين؟ كذل منذ فيه فكرت الذي ما .3

 :اسأل ما شخص يتأذى عندما
 لك؟ بالنسبة شيء أصعب هو ما .3حدث؟                            ما أدركت عندما رأيك ما .1
 األمور؟ لتصحيح يحدث أن يجب أنه تعتقد الذي ما .4    اآلخرين؟          وعلى عليك الحادث هذا تأثير هو ما .2
 

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

ا  –الذي يمنع التدخين  581مدارس جيفرسون باريش العامة بتطبيق القانون رقم  قدم من المداخل  200في حدود  –كما هو موجود في القانون الحالي أيض 
 أو المناطق الخارجية ألي مدرسة  ابتدائية أو ثانوية عامة.والمخارج 
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 األسلحة
 ألسلحةا طرد بسببالانظر سياسات اإليقاف/

 االنسحاب من المدرسة
ميع 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 ج

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

 ويتم إعادة اإلدخال إذا عاد الطالب إلى المدرسة مرة أخرى.

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

 عمل قبل التوظيف. تصاريح
 عمل تصريح إجراءات الحصول على

 عمل، اتبع اآلتي: تصريحلحصول على ل. 1
a.  عمل في مدارسهم الخاصة. تصاريحيمكن للطالب المقيدين في مدارس عامة الحصول على 
b.  عمل في مراكز تعليم البالغين. تصاريحيمكن للطالب المقيدين في برامج البالغين الحصول على 
c. 70058مانهاتن, بوليفارد, هارفي, لويزيانا  501عمل في  تصاريحلحصول على يمكن لألفراد غير المقيدين في المدارس العامة ا. 

( الحضور شخصي ا مع اكتمال العناصر التالية من أجل الحصول 17( عام ا حتى سبعة عشر )14جب على القصر البالغين من العمر أربعة عشر ). ي2
 عمل: تصريحعلى 

a.  د من ولي األمر.نموذج معتم –العزم على الحصول على نموذج عمل 
b. شهادة ميالد أو رخصة قيادة أو شهادة معمودية أو جواز سفر 
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                  الجوانب األكاديمية                    
 معايير المشاركة – األهلية األكاديمية

 لمدرسية.مؤهلون للمشاركة في كافة األنشطة ا فى الدراسة الكامل المنتظمين بالوقت طالبجميع ال
التي تطبق على يجب أن يستوفي أي طالب بمدارس جفيرسون باريش في مرحلة المدرسة العليا المتوسطة أو العليا في أنشطة غير منهجية المعايير المطلوبة و 

األنشطة المدرسية أو تلك التي جميع المشاركين واألشخاص المساعدين مثل المديرين وأفراد األجهزة، إلخ.. كما يجب أن يفي الطالب الذين يشاركون في 
لى سبيل المثال ال ترعاها المدرسة الذين ال يجتمعون بعد المدرسة، طوال العام، أو بصفة منتظمة، بمتطلبات األهلية التي ينفذها مدير المدرسة، وتتضمن )ع

 الحصر( الفصول الدراسية والتفضيالت الخاصة بالفصول.
 في جميع المدارس.مدير الرياضة  كتبلمزيد من المعلومات عن طريق ميتاح ا

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

 مؤهال   ليكون . بديلة وسائل خالل من القياسية التخرج متطلبات تلبية خالل من القياسية ويةالثان المدرسة دبلوم متابعة April Dunn بموجب المؤهلين للطالب
 معايير مع تتماشى للطالب أداء متطلبات الفردي التعليم برنامج فريق يضع قد ، مؤهال   الطالب اعتبار بمجرد. المحددة المعايير تلبية الطالب على يجب ،

 .الخدمات على للحصول األهلية لتحديد المدرسة مدير أو المدرسة مستشار استشارة يرجى. محددةال( الدورات) للدورة الصف مستوى 

 (الثانويةالبرامج المتقدمة )المدارس 
 AP)اإللتحاق المتقدم )

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

 .المدرسة مستوى  على المقدمة AP دورات لتحديد المدرسة مدير أو المدرسة مستشار

 (CLEP) يةالكل مستوى  امتحان برنامج
 خالل من. دراستهم من عامين أول في عام بشكل الطالب يأخذها قد دورات في تدريسها تم مواد تغطي ، مجاالت خمسة في امتحان ا CLEP 33 برنامج يقدم

 .المعلومات من لمزيد المدرسة مدير أو المدرسة مستشار مراجعة يرجى. الكلية االعتمادات من أكثر أو( 3) ثالثة كسب للطالب يمكن ، CLEP اختبار اجتياز

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

 أو الموقع في جامعية دورة( 1: )هي المزدوج لاللتحاق المقدمة الكلية ورةد. للطالب الثانوي  بعد وما الثانوي  األكاديمي السجل من كل في وتسجيله( الثانوية
ا مقررة جامعية دورة( 2) أو ، الثانوية المرحلة بعد ما مؤسسة قبل من تدرس اإلنترنت عبر  بعد ما مؤسسات تلتزم. الثانوية المدرسة في تدريسها يتم خصيص 

 .االئتمان لمنح االعتماد متطلبات لجميع تمتثل أن ويجب األمناء مجلس بسياسة الثانوية المرحلة

جيفرسون باريش  تصنيف سياسات كانت إذا الثانوية بعد ما نسخة في موجود هو وما الثانوية النسخة في موجود هو ما بين المكتسبة DE درجة تختلف قد
 مستشار استشارة يرجى. مرجح غير اآلخر البعض أن حين في ، DE دورات بعض ترجيح يتم ، ذلك إلى باإلضافة. الجامعة/  الكلية سياسات عن تختلف

 .خاصة تعليمية دورات حول إضافية معلومات على للحصول مدرستك

ا ، الثانوية المدرسة توافق أن يجب  وضعتها التي األهلية شروط الطالب يستوفي أن يجب. متابعتها الطالب على يتعين التي( الدورات) الدورة على ، مقدم 
 .بالمدرسة المكلف من إذن على الحصول فيجب ، المزدوج التسجيل دورة من االنسحاب أو االنسحاب الطالب اختار إذا .الكلية

 عدد في DE دورات تختلف قد. حرف كدرجة DE لدورات النهائية الدرجة تسجيل سيتم. الدراسي للفصل الطالب جدول في DE دورات تنعكس أن يجب
 .الثانوية المدرسة من للتخرج واحدة ائتمانية وحدة من أكثر تحسب أال يجب ولكن المكتسبة الكلية ساعات

 التي DE Lab دورات أو/  و ، المدرسة جدول في الدورات لعدد األقصى الحد تتجاوز التي DE ودورات ، الصيف خالل متابعتها يتم التي DE دورات
 المعدل حساب في تضمينها يتم ولن P / F لدرجات جودة نقطة قيمة تعيين يتم ال .)P( / )F( راسب/  ناجح أنها على تسجيلها يتم ، مستقلة درجة تصدر

 .الثانوية المدرسة في للطالب التراكمي

 enrollment-ps://www.louisianabelieves.com/courses/dualhtt: المزدوج التسجيل حول المعلومات من لمزيد التالي الرابط بزيارة قم
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 التقدم السريع
 Jump Start 2.0 Associate of Fast Forward، أو  TOPS Louisianaيسمح للطالب بالحصول على درجة نقل عالمية التقدم السريع 

AppliedScience  أو ،TOPS University of Applied Science  أو ،Jump Start 2.0 ستنعكس دورات  .قبل التدريب المهنيDE  على جدول
في عدد ساعات الكلية المكتسبة ولكن ال يتم  DEعلى أنها درجة حرف. قد تختلف دورات  DEالطالب للفصل الدراسي. سيتم نقل الدرجة النهائية لدورات 

خالل فصل الصيف  DEية. التخرج من المدرسة: يتم نسخ تخصصات دورات احتسابها أكثر من وحدة واحدة من الساعات المعتمدة للتخرج من المدرسة الثانو 
(. P/Fالتي تصدر درجة مستقلة ، على أنها ناجح / راسب ) DEالتي تتجاوز الحد األقصى لعدد الدورات في جدول المدرسة ، و / أو دورات مختبر  DE، و 

في حساب المعدل التراكمي للطالب في المدرسة الثانوية. يجب أن تنعكس التدريبات المهنية  ولن يتم تضمينها P / Fال يتم تعيين قيمة نقاط الجودة لدرجات 
مهنة أو  الكاملة على جدول الطالب للفصل الدراسي ويتم نسخها في النسخة النهائية. حيث يعمل الطالب مع صاحب عمل لفترة زمنية محددة للتعرف على

 على:حصول على مزيد من المعلومات صناعة معينة قم بزيارة الرابط التالي لل
 forward-https://www.louisianabelieves.com/courses/fast  Fast Forward 

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

 وراحتهم.
 ويتوقع أن يلتزم جميع األفراد عند حضور جميع األحداث الرياضية لنظام مدارس جيفرسون باريش العامة بقواعد السلوك التالية:

 يلتزم جميع المشاهدين والمشاركين في جميع األحداث الرياضية بصفات الرياضة الجيدة. .1
رسة يلتزم جميع المشاركين والمشاهدين في جميع األحداث الرياضية بصفات التحكم الذاتي في جميع األوقات ، خاصة أثناء النشيد الوطني والمد .2

 األم للمدارس المحددة.
 المتوقع أن يمتنع جميع المشاهدين والمشاركين عما يلي:عند حضور أي حدث رياضي، من  .3

a.  استخدام أو حوزة مخدرات أو مواد قد تكون ضارة
 بالنفس أو بالغير.

b.  استهالك أو حوزة أو أن يكون تحت تأثير اي مشروب
 كحولي

c. استخدام الفحش أو إبداء صوره 
d. إتالف الملكية العامة أو الخاصة 
e. رخيص معتمدالدخول إلى أماكن محظورة بدون ت 

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

g. التشاجر 
h. إلقاء األشياء 
i.  أي عمل يضايق المشاهدين أو المشاركين ومسؤولي

 األلعاب.

 
 اإلفطار والغداء )برنامج تغذية الطفل(

 أنه تقرر إذا مخفض بسعر أو مقابلمجان ا لالسترداد قابلة وغداء فطور وجبة ىعل الحصول للطالب يمكن. يوم كل للطالب والغداء اإلفطار برنامج يتوفر
  .الحالية الفيدرالية اإلرشادات بموجب مؤهل

 ءوالغدا اإلفطار وجبة األمريكية الزراعة لوزارة التابع( CEP) المجتمعية األهلية توفير برنامج في للمشاركة اختيارها تم التي المدارس في الطالب سيتلقى
 .دراسي عام كل بداية في CEP تعيين سيتم. رسوم بدون  للسداد القابلة

 .الطبيب قبل من موثق هو كما غذائية قيود لديهم الذين للطالب إضافية رسوم بدون  الخاصة والغداء اإلفطار وجبات تقديم سيتم

 .اإلعاقة أو الجنس أو السن أو وميالق األصل أو اللون  أو العرق  عن النظر بغض للجميع والغداء اإلفطار برامج تتوفر

 (العليا/المتوسطة المدارس) بطالاأل حتفالإ
 :حتفالأهلية الطالب لحضور اإل فيما يلي
 الشرف خالل مرتبة دورات في" B" عن تقل ال دراسية دورة كل في "A" على حصل قد الطالب يكون  أن يجب ، الثانوية/  اإلعدادية المدارس في .1

 .البدنية التربية ذلك في بما ، األبطال بـحدث لالحتفال السابقة سعةالت األسابيع من كل
ا مسجلين أو مستديمين الطالب يكون  أن يجب .2  .باألبطال لالحتفال ينمؤهل لكى يكونوا مزدوج 
 .الطالبجدول  على امتياز أنها على الشرف دورات تصنيف يتم أن يجب .3
 .LEAP 2025 تقييم إلجراء مؤهلين الطالب يكون  أن يجب .4
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الصف للحصول على  th6 أسابيع منذ  9 جميع ألبطال عناإفطار  ألجل معايير األهلية جائزة التميز األكاديمي لكبار السن الذين تنطبق عليهمJPS ح وتمن
المدرسة  فىبطال األإفطار  حفلة الفائزين خالل الجوائز إلى هذهتقديم  . سيتمسنوات 12من العمر  للجائزة st 1سنوات، أو منذ الصف 7الجائزة من العمر 

 الثانوية.

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

لبون بتحديد وتقييم األطفال أصحاب االحتياجات الخاصة. ويمكن إحالة أي من أجل االستفادة من تعليم مالئم. ووفق ا للتشريع الفيدرالي، فإن المدرسين مطا
أو  -12Kعام ا ويعاني من إعاقة أو مشتبه في إعاقته وال يتلقى حالي ا خدمات التعليم الخاص أو أي فرد قد يمنح و/أو درجات شرفية  21-3فرد يبلغ ما بين 

ن في برنامج مالئم. وينبغي أن تكون إحالة الطالب المتواجدين حالي ا في نظام المدارس العامة إلى المدرسة يمكن إحالته للتقييم ويوفر له مكا (5) سن الخامسة
 .349-8663 التي يحضرون فيها. كما يمكن إحالة جميع األطفال إلى مكتب التعليم الخاص بالمنطقة في

 أطفال الحاالت الخاصة
( تنفيذ جميع اللوائح الفيدرالية وتلك الخاصة بالوالية المتعلقة بتعليم األطفال أصحاب الحاالت JP Schools)كاهل نظام مدارس جيفرسون باريش  يقع على
 الخاصة.

 .المناسبين والموظفين الدعم على التصميم ذلك في بما ، اإلعاقة ذي للطالب التعليمي البرنامج إنشاء مسؤولية IEP فريق عاتق على تقع

، 1706، النشرة 43الجزء  28الباب  –( .R.S. 17: 1941 et seqصة بتنفيذ قانون األطفال أصحاب الحاالت الخاصة )يرجى الرجوع إلى اللوائح الخا
 اللوائح الخاصة بالطالب المعاقين،  – "A"الجزء 

 اللوائح الخاصة بالطالب الموهوبين. -" B"لويزيانا، الجزء اإلدارة التعليمة بوالية 

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

. الطالب يومي ا ( ساعات من التدريب على المهارات3( ساعات يدرسون فيها عمل الدورات األكاديمية وكويلير لمدة ثالث )3المنزلية لمدة ثالث ) فى مدرستهم
معتمدة لكل دورة في كل فصل دراسي. ويكمل الطالب طلبات الحضور لكويلير في مدارسهم المنزلية حيث يتم مراجعتهم ال وحدات كارينجىيحصلون على 

 من قبل االستشاريين.

الطالب المنزلية  التعليمى مدرسةال تشارسمأو االتصال ب ، /http://cuillier.jpschools.orgعلى الموقع  ،504-340-6963يرجى االتصال على 
 للحصول على مزيد من المعلومات.

  قيادة السيارات تعليم
 إضافة يجب. الدورة ألخذ وحدةنصف  2/1 من اعتماد على الحصول للطالب يمكن. ةيوالال من معتمدةقيادة لتعليم ال دورةجيفوسون باريش  مدارس تقدم

 .الدرجات كشف في راسب/  ناجح كدرجة النهائية الدرجة

 الميدانية رحالتال
ا هى الميدانية رحالتال . وسوف يتم و الحصول على الموافقة المسبقة من مدير المدرسة جزء مهم من المنهج الدراسي ويقوم المدرسون بالترتيب لها مسبق 

المدرسة قبل الموعد المحدد. وإذا لم يتم توقيع وثيقة الزيارة الميدانية إخطار ولي األمر بالموعد والجهة والتكلفة وسيتسلمون وثائق للتوقيع عليها وإعادتها إلى 
والنقل والغداء، وإعادته إلى معلم الفصل، فلن يسمح للطالب بحضور الزيارة الميدانية. وسوف يمنح أولياء األمور موعدا محددا يجب فيه دفع رسوم القبول 

حضور زيارة ميدانية ولم يتمكن من الحضور لسبب ما، فال يمكن استرداد المبلغ إال إذا كانت المدرسة لم إلخ. وفي حال ما إذا كان الطالب قد سدد الرسوم ل
 .المدير قبل من المرافقين على الموافقةيتم  تسدد بعد تكلفة النشاط.

 .المدرسة ترعاها التي الميدانية الرحالت في بالمشاركة حالي ا المسجل القاصر/  للطالب فقط ُيسمح

ا الطالب أظهر إذا  يكون  قد التي المستقبلية الميدانية الرحالت بحضور للطالب ُيسمح ال فقد ، ليلية رحلة/  ميدانية رحلة حضوره أثناء مقبول غير سلوك 
 .صياالو /  والدال نفقة على الميدانية الرحلة من الطالب الصطحاب صياالو /  الوالد استدعاء يتم قد ، ذلك إلى باإلضافة. فيها للمشاركة مؤهال  

 أثناء JP مدارس في األدوية سياسة اتباع يجب. الميدانية الرحالت حضور أثناء الفائت العمل لتعويض المادة معلمي مع الترتيبات اتخاذ الطالب على يجب
 .الميدانية الرحالت جميع
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 التبرعاتجمع ا
ن ذلك مشروعات الطالب لجمع األموال والمنظمات األم. ويجب أن يقدم المدير رس ويتضماتقيد أنشطة جمع األموال بالتوجيهات التي يحددها مجلس المد

 موافقة مسبقة قبل بدء أي مشروع لجمع األموال.

 االعتراض على الدرجات
جتماع مع يوم ا مدرسيا من صدور هذه الدرجات. وقبل اال 15إذا كان سيعترض طالب و/أو ولي أمر على درجة من أي نوع، فيجب أن يتم ذلك في غضون 

والمدرس، فسيتم 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 
 ه نهائي ا.عقد جلسة يحضر فيها الطالب و/أو ولي األمر والمدرس والمدير على أن يتم سماع االعتراض من المدير الذي يكون قرار 

 (سابقا EOC) LEAPإختبارات  
 طالب جميع وصول ضمان على LEAP تقييمات نتائج تساعد. التدريبية الدورة بنهاية الطالب يتقنها أن يجب التي والمهارات المعرفة LEAP تقييمات تقيس

 .العالية األكاديمية المعايير يلبي صارم منهج إلى لويزيانا
 :قياسي دبلوم على للحصول أدناه التقييم طلباتمت استيفاء الطالب على يجب

 :التالية الفئات في LEAP 2025 اختبار متطلبات( 3) ثالثة بعده وما 2021 عام خريف في القادم الجديد الطالب يجتاز أن جبي
 II اإلنجليزية اللغة أو I اإلنجليزية اللغة .1
 الهندسة أو I الجبر .2
 األمريكي التاريخ أو األحياء علم .3

 دبلوم على يعملون  الذين اإلعاقة ذوي  للطالب بالنسبة. التدريبية الدورة في للطالب النهائية الدرجة في٪ 25 بنسبة LEAP تقييم في الطالب درجة بستحتس
ACT 833 ، تقييم في الطالب درجة فإن LEAP للطالب.  التدريبية للدورة النهائية الدرجة في٪ 5 بنسبة , ستحتسب 

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

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

 . تقرير ترتيب الفصل

 خرجيينمتالمعلومات ألجل االتخرج/
 )TOPS( برنامج فرصة مجانية المصاريف للطالب

TOPS  (مجبرنا Taylor Opportunity للطالب )لويزيانا وجامعات كليات إحدى إما يحضرون  الذين لويزيانا لسكان للوالية الدراسية للمنح برنامج هو 
ا تعد التي والمدارس ، العامة   لويزيانا في المعتمدة والتجميل الملكية مؤسسات أو ومدارس ، التقنية والكلية المجتمعي لويزيانا نظام من جزء 

ا تعد التي  .المستقلة والجامعات للكليات لويزيانا رابطة من جزء 

  .TOPS برنامج حول المعلومات من مزيد على للحصول أدناه الرابط بزيارة قم
/grants-psparents/scholarshi-https://mylosfa.la.gov/students 

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

 المشاركة في حفل التخرج
 متطلبات يعجم تلبية دبلوم على الحصول إلى تؤدي التي الدراسية المناهج في المسجلين الطالب على يجب ، المدرسة تخرج حفل في المشاركة أجل من

 الصناعة على القائمة الشهادات أو/  و المطلوبة التقييمات واجتياز ، المطلوبة كارنيجي وحدات من االنتهاء ذلك في بما لويزيانا والية حددتها كما التخرج
(IBCs )، المالية المساعدة متطلبات واستكمال (FAFSA ) التالية المعايير الطالب يستوفي ، ذلك إلى باإلضافة. العامة الثانوية شهادةللحصول على: 

 يشترى و يرتدى الزى المحدد للتخرج من قبل مدير المدرسة. ان . الطالب يجب1
 اى مصاريف مالية متراكمة من قبل مدير المدرسة.ليس عليه . الطالب يجب ان يكون 2
 اى عقوبات تأديبية من قبل مدير المدرسة.ليس عليه يكون  . الطالب يجب ان3
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 المدرسة في التخرج حفل في المشاركةيمكن لهم  Strehle Community School في االفتراضية المدرسة أو/  و المرن  البرنامج في الطالب الملتحقة. 4
 .المنزلية

 الخريجون الشرفيون 
 يجب ، ذلك إلى باإلضافة شرف خريج رهاعتبا ليتم كارنيجي وحدة تحمل دورات في أعلى أو 3.5 يبلغ تراكمي معدل على حصل قد الطالب يكون  أن يجب

 الدبلوم. قوة/  التخرج مؤشر في األقل على نقطة 110 الطالب يكسب أن

ا من فصل الطالب الجدد لعام  أو أعلى في دورات تحمل وحدة كارنيجي  3.5وما بعده ، يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل تراكمي يبلغ  2021بدء 
ا شرف ا. )في انتظار موافقة ن 110، ويجب أن يحصل على   ، سيتم تحديث هذه السياسة( BESEقاط على األقل في مؤشر التخرج/قوة الدبلوم حتى ُيعتبر خريج 

 (المدارس العليا) الدراسية سجالتال
 في نهاية العام  الدرجات سجالت ليتم إرسا .الطالب درجات سجالت المختارة ةيطلب مكتوب من الطالب أو أولياء األمور، سترسل المدرسة للكلوعقب تقديم 

 عقب تسجيل جميع درجات التخرج.
  .قديمةقبل المدرسة ال من السجالت طلب للحصول على بكتابة الجديدة مدرسة أخرى فيجب عليهم أن يطالبوا المدرسةينتقلون إلى أما الطالب الذين 

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

 على واحدة كارنيجي وحدة على الطالب حصول بمجرد. الخبير/  المتفوق  الطالب وسياسة ، التخرج ومتطلبات ، الكفاءة وامتحانات ، الشرف مرتبة ودورات
 الدرجة ومتوسط عليها حصل التي والدرجات عليها حصل التي كارنيجي وحدة دورات لجميع مطبوع سنوي  تراكمي بسجل طالبال هذا المدرسة ستزود ، األقل

 .التراكمية

 لنوابغ/المتفوقينلطالب اا
افة إلى ذلك، يجب على جميع ، فيجب قيده في آخر أربعة فصول في المدرسة العليا التي تخرج منها. إضالمتفوقينو نوابغ حتى يكون الطالب مؤهال  لتكريم ال

يجب عليهم أن يقروا بنيتهم في تكريم النوابغ والمتفوقين ينافسون للحصول على  ويرغبون في التخرج  من الصغار والطالب الذين تم تصنيفهم على أنهم 
اإلقرار بالتخرج في هذا الموعد النهائي إلى  التخرج بحد أقصى في اليوم الخامس عشر للحضور في العام الدراسي الذي يخططون للتخرج فيه؛ ويؤدي عدم

 .نوابغ و/أو المتفوقينعدم أهليتهم لتكريم ال
 .المبكر التخرج نية نموذج لطلب المدرسة مستشار استشارة يرجى

 فوقينتمال/النوابغ الطالب ترتيب
لتي يحصل فيه الطالب على "ناجح " فال تندرج في (. أما الدورات اG.P.Aيتم ترتيب جميع الطالب في صف التخرج وفق ا للمجموع التراكمي ) .1

الرسوب التي يرسب فيها الطالب في حساب المجموع التراكمي. جدير بالذكر أنه ال يتم -يتم ضم دورات النجاح الحساب المجموع التراكمي. 
 الرسوب.-الحصول على نقاط جودة لدورات النجاح

جميع  ., طالب الفصل سوف يتم ترتيبهم من األعلى إلى األقل بحسب الدرجاتع نقطة عشريةجميع الدرجات التراكمية إلى أقرب راببعد حساب  .2
الطالب, بغض النظر عن تاريخ التخرج, سوف يتم ترتيبهم فى نهلية العام الدراسى. طالب الصف الخامس او السادس الذين يعتبرو خريجين 

المأخوذة, بإستثناء مواد النجاح/الرسوب التى حصل الطالب فيها على تقدير منتصف العام يجب ترتيبهم مع خريجين الربيع. جميع المواد 
 ترتيب.ال, سوف يتم إحتسابها فى ”F“ أو  ”P“ ناجح/راسب

  الطالب األول يتم إعالنه نابغة: الطالب الثانى يتم إعالنه متفوق. .3

 حالة في نوابغ. طالب عدة اسماء تسمية سيتم عشرية، ألقرب رابع نقطةتقريب التقدير التراكمي  األول بعد لمكانا درجات فى تعادل هناك كان إذا* 
 .طالب متفوقينتسمية  لن يتم ،طالب نوابغتسمية عدة أسماء 

 معدل على الحاصلين بالطالب االعتراف سيتم. متفوق ال/  نابغةال الطالب اختيار هناك يكون  لن ، االفتراضية جيفرسون  مدرسة في المسجلين للطالب
 على بها االعتراف يتم أن يجب 3.749 إلى 3.5 قدره تراكمي بمعدل والطالب الشرف مرتبة مع بامتياز تخرجوا أنهم على فوق  وما 3.75 يتراكم

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

 الخريف فى التخرج
هو نظام تم إعداده للطالب الذين تم قيدهم في مدارس جفيرسون باريش العليا في الربيع وأكملوا متطلبات التخرج  لويزيانا في الصحة وزارة نم معلقة إرشادات

 أثناء الصيف.
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ة خاصة. فينبغي أن يظل (، يجب استكمال متطلبات معينTOPSبلويزيانا ) المجانى لكي يكون الطالب مؤهال  لمزايا الكلية من خالل برنامج فرص التعليم
 والتغيرات التي قد تطرأ على البرنامج. TOPS المجانى التعليم من أجل التعرف على متطلبات برنامج فرص التعليمى الطالب على تواصل مع االستشاري 

 خطة التخرج الفردية
 للقانون  وفق ا. التخرج حتى اإلعدادية المدرسة من سنوي ا قيعهوتو  وتحديثه للطالب IGP مراجعة تتم. 8 الصف في IGP عملية بدء يتم ، 741 للنشرة وفق ا

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

 التقارير المؤقتة
نسخة بالقرب من األسبوع الخامس من كل فترة تصحيح ، سيتم إصدار تقرير مؤقت لجميع الطالب. يجب أن يوقع الطالب الذين تقدمهم غير مرٍض على 

لم. يجب أن تظل النسخة الموقعة في ملف لدى مدرس السجل. باإلضافة إلى ذلك من المؤقت ، ويجب على الوالد تحديد موعد لمناقشة تقدم الطفل مع المع
 ، يجب إعادة نسخة موقعة من التقرير المؤقت من قبل ولي األمر إلى المدرسة.

 استخدام اإلنترنت
لعثور على هذه يمكن أيضا ا. ستخداممسؤوليات الطالب في سياسة االو/أو  نسخة من سياسة استخدام اإلنترنتخذ االتصال بمكتب المدرسة ألالرجاء 

 (.jpschools.org)دارة السياسة على موقع اإل

 تكنولوجيا أحدث/  القوية البداية
 مواصلة على والقادرة ، المنتجة البالغين حياة ليعيشوا الطالب Jump Start تعد. لويزيانا في (CTE)  المبتكر والتقني المهني التعليم برنامج هو البداية قفزة

 .المرتفعة األجور ذات المهنية القطاعات في شهادات على الحصول مع الثانوية المدرسة بعد عليمهمت

 مسار هو Jump Start. )التوظيف دبلوم مع التخرج أجل من صناعية قيمة وذات الصناعة عن صادرة اعتماد أوراق على الحصول الطالب من ُيطلب
 .(جامعي تحضيري  لومدب على للحصول يسعون  الذين للطالب اختياري 

 الكتب المدرسية المفقودة والمتلفة
لطالب مسؤوال  لصي او ال/  ينوالدالتلف جهاز ا تكنولوجي ا أو كتاب ا دراسي ا أو رواية أو كتاب عمل أو كتاب مكتبة خالل العام الدراسي ، يكون أفقد الطالب أو إذا 

 يفرسون باريش ، يتم إرسال االلتزامات المالية للطالب إلى المدرسة المستقبلة.عن الدفع. في حالة انتقال الطالب إلى مدرسة أخرى في ج

 (.N.O.C.C.Aمركز نيو أورليانز للفنون اإلبداعية )
بصرية مات مهنية في الرقص والفنون المسرحية والموسيقية والفنون الو علموتقدم  2000والية في يوليو الفي نيو أورليانز وكالة   nocca/Riverfrontأصبحت

لجميع طالب لويزيانا والكتابة اإلبداعية وفنون اإلعالم والتدريبات في التخصصات المتعددة في المسرح الموسيقي وتصميم المسرح. يتميز البرنامج بأنه مجاني 
الطالب على الموافقة من الذين يفون بمتطلبات تجربة األداء. يرحى االتصال باالستشاري الخاص بك للحصول على إذن بالتسجيل. ويجب أن يحصل 

 المدير/االستشاري الخاص به بشأن الدورات قبل االلتحاق بالدورة حتى يتم قبول الدورة بالساعات في المدرسة المنزلية.

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

مقدم ا قبل الوصول  محددة والترتيب لموعد ووقت محدد. وألنه يعهد إلى المدرسين والمديرين بمهام عدة طوال اليوم الدراسي، فينصح بأن تكون المواعيد
 للمدرسة.

. ومع دارة. يتم تشجيع اآلباء/األوصياء علی حضور أيام مؤتمرات اآلباء/المعلمين في اإلالسنةستشارة فى لإل وصياءمن اجل الوالدين/األ يوميندارة وتعين اإل
 ن/األوصياء موعدا مع معلم في أي وقت على مدار السنة.يذلك، قد يطلب الوالد

 الحفالت
 التعليميويمكن إقامة الحفالت الموسمية في اليوم في المدارس االبتدائية، تكون الحفالت محدودة بحيث يكون هناك تدخل أقل في برنامج المدرسة التعليمي. 

 , وحفالت أعياد الميالد ال يسمح بها فى أى مدرسةاألخير قبل بدء اإلجازة. تجدر اإلشارة إلى أنه ال يسمح بإقامة الحفالت في المدارس المتوسطة والعليا
 .فى جيفرسون باريش عامة
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 التربية الرياضية )المدارس المتوسطة/العليا(
للطالب الذين جب أن يعد جميع الطالب المقيدين في فصول التربية الرياضية تقرير ا للفصل لإلعداد لزي الجيم الذي يعده مدير المدرسة, وال يسمح سوى ي

 يحملون طلبات مكتوبة من طبيب أو كاهن بالمشاركة في أنشطة التربية الرياضية إذا لم يرتدوا الزي المحدد.

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

 إختبار تحديد المستوى / إختبار الكفائة

 9-4المبادئ التوجيهية للطالب الذين يدخلون الصفوف 
 برنامج معتمد منزل ،واليةال داخل عامة غير مدرسة أي من نظام العامة من المدرسة إلى المحولين التاسع أو الخامس لصفا يدخلون  الذين الطالب .1
 .التنسيب قرارات إلبالغ المستوى  تحديدل والرياضيات اإلنجليزية اللغة فنون  جزء إختبار الوالية فى تأخذ أن يجب واليةال خارج أو ، الدراسة    
 برنامج معتمد منزل ،واليةال داخل عامة غير مدرسة أي من نظامالعامة من  المدرسة إلى المحولين 8 أو 7 أو 6 أو 4 الصفوف يدخلون  لذينا الطالب .2
 .يبالتنس قرارات إلبالغ المستوى  تحديدل والرياضيات اإلنجليزية اللغة فنون  جزء إختبار المنطقة فى تأخذ أن يجب واليةال خارج أو ، الدراسة    

 ثانويةالمدرسة لتوجيهية لالمبادئ ال
حان / اختبارات طالب المدارس الثانوية الذين ينتقلون إلى نظام المدارس العامة من التعليم المنزلي أو يجب على أي مدرسة خاصة غير معتمدة اجتياز امت

 لحصول على ائتمان المدرسة الثانوية.من أجل ا LEAPلدورات  LEAP 2025وتقييمات  LEAPالكفاءة للدورات غير المعتمدة على 

 سياسات الترقية
 الموقع زيارةالرجاء . فى كل عام المقاطعة في التالميذ تقدم خطةسياسات الترقية فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة تكون مبينة فى 

jpschools.org المحدثة للخطة.  
 

 نشر أسماء أفضل عشرة طالب 
)المجموع التراكمي الفعلي لهؤالء الطالب لن يتم نشره، ولكن سيتم نشر فقط   -بنظام ترتيبي  -التالي لنشر أفضل عشرة طالب  تم تحديد اإلطار الزمني

 الترتيب الخاص بهم في ذلك الوقت(:
كارينجى المكتسبة خالل  يكون حسب وحدات هذا الترتيب ، سيتم نشر أسماء أفضل عشرة طالب حسب ترتيبهم؛ ولفترة الثانية للعام األالفي نهاية  .1

  بداية العام األول, و تتضمن المدرسة الصيفية. 
 أفضل عشرة طالب مرة أخرى.تحتوى على  معدلة ، سيتم نشر قائمةولفي نهاية العام األ .2
لذين أعلنوا عن نيتهم بما في ذلك أولئك ا, طالب  10في موعد ال يتجاوز اليوم العشرين في كل من فصلي الخريف والربيع ، قائمة منقحة ألفضل  .3

ا عليا مرتبة إلى نقلهم تم والذين التخرج في  .نشرها سيتم ، الصيفية المدرسة أعمال جميع تعكس والتي أعاله المذكورة للشروط وفق 

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

 االحتياجات الخاصة األخرى عن طريق  توفير الخدمات للطالب وأولياء األمور والمدرسين وأفراد المدرسة اآلخرين. فيما يلي بعض األمثلة.
 مساعدة المدرسين في تطوير وتنفيذ التدخالت السلوكية و/أو التعليمية. .1
 حديد إذا كانوا مستثنين وبحاجة إلى خدمات تعليمية خاصة.تقييم الطالب لت .2
 التشاور مع أولياء األمور والطالب والمدرسين واألفراد اآلخرين حول موضوعات مثل التعديالت التعليمية أو السلوكية والطالب المستثنين .3

 ومدى التقدم الذي يحرزه الطالب.
 .لمختارةتطور العاملين مع أفراد المدرسة في الموضوعات ا .4
 .تفسير نتائج التقييم ألفراد المدرسة وأولياء األمور .5
 توجيه خدمات الدعم للطالب بشأن الخدمات المتعلقة بمشكالت التعلم والمشكالت السلوكية الطالب أصحاب االستثناءات. .6
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 مراجعة الدرجات إلكترونًيا
ا السبل للبقاء على تواصل  JPSيوفر لك نظام مدارس جيفرسون باريش  مع أنشطة المدرسة التي تقدمها لطفلك. إنه يدعى بوابة حرم أولياء األمور ويعد جزء 

يمكنك من خالل هذه البوابة رؤية معلومات المدرسة الخاصة بطفلك )تقويم المنطقة والحضور والدرجات( من أي مكان  من نظام معلومات الطالب التابع لنا.
باإلضافة إلى ذلك, الطالب يمكن  لها ان تحصل على هذه  ايضا اإلتصال بمعلم طفلك من خالل هذا النظام. ويمكنك يمكنك منه الدخول على اإلنترنت.

 المعلومات من خالل حسابهم.
 .الحساب على للحصول للتسجيل المدرسة بمكتب االتصال األوصياء/  اآلباء على يجب

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

وصول الطالب وأولياء األمور/األوصياء والمدرسون والمديرون على مصادر المعلومات التي ويدعم نظام مدارس جيفرسون باريش التعليمان وتعلم الطالب. 
 طفل وتعزز التواصل بين الطالب وأولياء األمور/األوصياء ومعلمي الطالب.تعزز المشاركة في تعليم ال

الستعراضها من  يدير نظام مدارس جيفرسون باريش معلومات الطالب إلكتروني ا ويجعل سجالت تعليم الطالب متاحة فقط ألولياء األمور/األوصياء القانونيين
مور/األوصياء بلوائح استخدام اإلنترنت وجميع اللوائح/اإلجراءات التقنية إضافة إلى سياسات المنطقة خالل اتصال آمن باإلنترنت. وسيلتزم جميع أولياء األ

 التي يمكن العمل بها.
 الحقوق والمسؤوليات .1

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

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

 مسؤولية دقة المعلومات .2
الها. وإذا اكتشف دقة المعلومات مسؤولية مشتركة بين المدارس وأولياء األمور/األوصياء والطالب. وتبذل المنطقة قصارى جهدها لضمان دقة المعلومات واكتم

 لي األمر/الوصي أية معلومات غير دقيقة، فسيتم إخطار المدرسة على الفور ويقدم دليل المعلومات غير الدقيقة.و 

 الوصول للمعلومات .3
 –لك يحق لنظام مدارس جيفرسون باريش العامة إضافة وظائف معروضة عن طريق موقع اإلنترنت  وتعديلها وحذفها في أي وقت وبدون إخطار ويتضمن ذ

 الوظائف أدناه. –سبيل المثال ال الحصر على 
.a الحضور c. الدرجات 
b. مواعيد الفصول d. تقويم النظام 

 استخدام النظام .4
 األوصياء بااللتزام بالتوجيهات التالية:/أولياء األموريطالب 

a. .يتصرف أولياء األمور/األوصياء بطريقة مسؤولة وأخالقية وقانونية 
b. األوصياء إيذاء أو تدمير بيانات أو شبكات المدرسة أو المنطقة./ال يحاول أولياء األمور 
c. .ال يحاول أولياء األمور/األوصياء الوصول إلى أية معلومات أو حساب مخصص لمستخدم آخر 
d. رالية والوالية. ومن يوجد لن يستخدم أولياء األمور/األوصياء مواقع اإلنترنت ألي نشاط غير قانوني بما في ذلك انتهاك قوانين خصوصية البيانات الفيد

 متلبسا بخرق هذه القوانين يتعرض للمقاضاة المدنية و/أو الجنائية.
e. .يجب أن يخطر أولياء األمور/األوصياء الذين يجدون مشكلة أمنية في البوابة المدرسة على الفور دون ذكر المشكلة ألي شخص آخر 
f. بما في ذلك أطفالهم. لن يخبر أولياء األمور/األوصياء أي أحد عن كلمات السر 
g. .ال يضبط أولياء األمور/األوصياء جهاز الكمبيوتر الخاص بهم تلقائي ا 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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 السمات األمنية .5
a.  خالل موقع إنترنت آمن. ويتحمل أصحاب الحساب مسؤولية عدم إخبار أي أحد بكلمات السر ولحماية أو تدمير أية وثائق يتاح الوصول من

 مطبوعة/إلكترونية تم إعدادها نت هذا الموقع.
b.  .ا وغير فعال لفترة من الوقت  سيتم تسجيل خروج المستخدمين إذا تركوا متصفح الويب مفتوح 
c.  األمور/األوصياء إذا انسحب أطفالهم أو تخرجوا من نظام مدارس جيفرسون باريش العامة أو منع إجراء من المحكمة سيتم تعطيل حساب أولياء

 وصول أولياء األمور/األوصياء لمعلومات الطالب.

 ةيالمدرس منطقةال مسؤولية حدود .6
 االلتزامات عن مسؤولة JP مدارس تكون  لن. بها المصرح غير ةالمشاهد من الطالب معلومات لحماية معقولة مدارس جيفرسون باريش تدابير ستستخدم

 اإلنترنت موقع إلى للوصول معينة طريقة أو مستوى  أي تعد ال JP مدارس. اإلنترنت أو المنطقة لنظام به المصرح غير االستخدام عن الناشئة المالية
 الطالب معلومات اختراق في تتسبب قد والتي صياالو /  األمر ولي خذهايت التي اإلجراءات عن مسؤولة JP مدارس تكون  لن. الطالب معلومات لعرض

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

 خاصة شبكة هذه أن ويفهمون  اإللكترونية اقبةالمر  على أطفالهم معلومات إلى للوصول الرئيسية البوابة يستخدمون  الذين األوصياء/  اآلباء جميع يوافق
 .إلكتروني ا الحساب نشاط تسجيل يتم. تعليمية مدارس جيفرسون باريش كأداة  اموظفو  يستخدمها

 جوائز اإلنجاز المدرسي
 رسون باريش.شهادة إنجاز مدرسي صادرة من نظام مدرسة جيف (8) والثامن (7) والسابع (6) سيتلقى الطالب المؤهلون في الصف السادس

. ويتحدد المتوسط عن طريق إضافة نقاط الجودة للدرجة النهائية لكل موضوع  5.3حتى يكون الطالب مؤهال  عليه أن يكون قد حقق متوسط إجمالي درجات 
 وقسمتها على عدد المواد اإلجمالي. 

 المشرف العام  جائزة
 المرحلة لطالب العام المشرف جائزة) ىاألول ةالدراسي ترةللف التسعة األسابيع من كل خالل ترويجية مادة كل في A على حصل قد الطالب يكون  أن جبي

 (.الذهبية البطاقات) الدراسي للفصل التسعة األسابيع من كل وخالل( االبتدائية
                                                                :هي الترويجية الموضوعات

 والرياضيات ، اإلنجليزية واللغة ، لقراءةا: 3 - 1 الصفوف
 والعلوم ، االجتماعية والدراسات ، والرياضيات ، اإلنجليزية واللغة ، القراءة: 6 - 4 الصفوف

 (1973من قانون إعادة التأهيل لسنة ) 504المادة 
 في متساوية فرص على اإلعاقة ذي الطفل حصول 504 ةالماد تضمن. اإلعاقة ذوي  األفراد ضد التمييز يحظر المدنية للحقوق  قانون  هي 504 المادة

 نشاط من كبير بشكل تحد عقلية أو جسدية إعاقة من يعاني( 1: )الذي الشخص بأنه اإلعاقة ذو الفرد ُيعرَّف ، 504 المادة بموجب. التعليم على الحصول
 في موضحة وتعديالت إقامة أماكن على الطالب يحصل قد. هذه اإلعاقة ثلبم مصاب ا ُيعتبر( 3) أو هذه اإلعاقة ؛ بمثل سجل لديه( 2) ؛ الرئيسي الحياة
 على للحصول. لألهلية محددة ومعايير إرشادات على للحصول 504 القسم باريش جيفرسون  مدارس كتيب إلى الرجوع يرجى(. IAP) الفردية مساعدةال خطة

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

 البدالء
للطالب. لن يتم التسامح مع عدم وجود تعاون واحترام من جانب  حديدهاالذي تم تيوصى بالمهام البديل سوف المدرس معلم، فإن الوفي حالة عدم وجود 

 الطالب.
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 المنطقة على مستوى  سياسة المشاركة ألولياء األمور الخاصة
 

 توافق منطقة جيفرسون باريش التعليمية على تنفيذ المتطلبات القانونية التالية:
 لجزء أ، بما يتفقستضع المنطقة التعلمية برامج وأنشطة وإجراءات موضع التنفيذ إلشراك أولياء األمور في جميع مدارسها في برامج الباب األول, ا. 1
 (. وسيتم التخطيط لهذه البرامج واألنشطة واإلجراءات ووضعها موضع التنفيذ بإجراءESEAمن قانون التعليم االبتدائي والثانوي ) 1118مع المادة    
 مشاورات مجدية مع أولياء أمور األطفال المشاركين.   
 مدارسها على دمج سياسة المشاركة الواسعة ألولياء األمور الخاصة بالمنطقة في خطة وكالة ، ستعمل المنطقة التعليمية مع1116تماشيا مع المادة  .2
 (، وتشمل كل واحدة، كمكون، اتفاق بين المدرسةESEA)ب( من قانون التعليم االبتدائي والثانوي ) 1118التعليم المحلية لتلبية متطلبات المادة     
 (. ESEA)د( من قانون التعليم االبتدائي والثانوي ) 1118ادة األمور بما يتفق مع الم  وأولياء     
 من 1112ادة ستدمج المنطقة التعليمية سياسة المشاركة الواسعة ألولياء األمور الخاصة بالمنطقة في خطة وكالة التعليم المحلية لتلبية متطلبات الم .3
 (. ESEAقانون التعليم االبتدائي والثانوي )    
 ولياءلباب األول، الجزء أ, متطلبات إشراك أولياء األمور، إلى الحد الممكن عمليا، ستوفر المنطقة التعليمية ومدارسها فرص كاملة لمشاركة أتنفيذُا ل .4
 ومات عن المدرسةاألمور محدودي المعرفية باللغة اإلنجليزية، وأولياء األمور المعاقين, وأولياء األمور المهاجرين، بما في ذلك إعطاء تقارير ومعل    
 من قانون التعليم االبتدائي والثانوي في صيغة مفهومة وموحدة، بما في ذلك إمكانية الحصول على صيغة بديلة عند الطلب، 1111بموجب المادة     

 وإلى الحد العملي، بلغة يفهما أولياء األمور.    
 بأن إشراك أولياء األمور يجب أن يكون أولوية لألطفال للحصول على العام فيقر نظام مدارس جيفرسون باريش، ومجلس إدارة المدارس والمشر  .5
 ء حيويينالتعلم وتحقيق نجاح أكاديمي, حيث يوفر أولياء األمور واألسر البيئة التعليمية األساسية لألطفال؛ بالتالي يعتبر أولياء األمور شركا   
 المدارس االبتدائية والعليا. ويشير مصطلح "ولي األمر" إلى أي مقدم رعاية يتحمل مسؤوليةوضروريين في نظام المدارس طوال بقاء أطفالهم في    
 اآلباء، تنشئة ورعاية األطفال، ويشمل اآلباء واألمهات واألجداد والجدات والعمات واألعمام واآلباء واألمهات بالتبني، وأزواج األمهات وزوجات   
 أو األنشطة على موقع المدرسة، فضال عن مساهمات أولياء األمور خارجاألمور البرامج، و/أو الخدمات، و/ وغيرهم. ويشمل مفهوم إشراك أولياء   
 إطار المدرسة العادي.   
 البيجب أن تكون هذه السياسة هي سياسة مجلس إدارة المدارس وكل مدرسة عامة في جيفرسون باريش، بالتعاون مع أولياء األمور والمدرسين والط .6
 مور وغيرهمواإلداريين، والموارد التعليمية األخرى، لوضع وتطوير والمحافظة على االستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مشاركة أولياء األ   
 حكومية واالتحادية المطبقة.من مقدمي الرعاية بما يعكس احتياجات الطلبة وأولياء األمور واألسر التي يخدمها مجلس اإلدارة، وفقا للقوانين واألنظمة ال   
 رامجوكجزء من برنامج إشراك أولياء األمور، يجب أن تكون هذه السياسية مسؤولية كل مدرسة لخلق بيئة مرحبة, ومساعدة على التعلم, وداعمة لب   
 المشاركة الشاملة لألسرة التي تم وضعها باالشتراك مع أولياء األمور/األسر.   

 عليميةمسؤوليات المنطقة الت
 على مستوى المنطقة التعليمية، يقوم مجلس إدارة المدارس بما يلي: 

إشراك أولياء األمور في وضع تطوير وتعديل مشترك لخطة المنطقة التعليمية, لضم مكونات برنامج مشاركة أولياء األمور الخاص بالمنطقة،  .1
 شاركة، على سبيل المثال ال الحصر, ما يلي: بوالية لويزيانا. وتشمل هذه الم يةدارة التعليماإللتقديمه إلى 

a.  تقييم االحتياجات بنشاط والوفاء بهذه االحتياجات في المدرسة؛ يقوم بالتفاعل مع فريق تحسين المدرسة بكل مدرسة، والذي 
b.  عقد ورش عمل عامة مفتوحة حول المشاكل الرئيسية؛ 
c.  ص لمجلس اإلدارة لكي يتلقى مساهمات الجمهور وتعليقاتهم. وتذاع هذه عقد اجتماعات مجلس إدارة المدارس العادية، مع إتاحة الفر

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

d.  .الطلب من كل مدرسة عقد اجتماعات مفتوحة 
e.  القائمة في المدارس، مثل اتحاد أولياء األمور والمدرسينتشجيع منظمات أولياء األمور PTA ومنظمة أولياء األمور والمدرسين PTO ،

 إلخ.
لعامة في توفير التنسيق بين مختلف البرامج التي تتضمن أولياء األمور، والمساعدة التقنية، وأشكال الدعم األخرى الالزمة لمساعدة كل المدارس ا .2

 وتنفيذ البرامج واالستراتيجيات الفعالة إلشراك أولياء األمور. جيفرسون باريش في تخطيط 
a.  .تنسيق ودمج برامج إشراك أولياء األمور في البرامج واألنشطة األخرى التي تعزز إشراك أولياء األمور 
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b. حاول التقييم تحديد سبل تحسين إجراء، بمشاركة أولياء األمور, تقييم سنوي لمحتوى وفعالية استخدام المكونات واالستراتيجيات. ويجب أن ي
الجودة األكاديمية للمدارس التي يخدمها المجلس، بما في ذلك تحديد العوائق التي تحول دون المشاركة األكبر ألولياء األمور في أنشطة 

لديهم معرفة ضئيلة باللغة  المشاركة التعلمية ؛ ويجب أن يوجه اهتماما خاصا ألولياء األمور المحرومين اقتصاديا, أو المعوقين، أو الذين
ميم اإلنجليزية، أو األميين، أو من لديهم أي خلفية عرقية أو إثنية. ويجب أن يستخدم مجلس إدارة المدارس والمدرسة نتائج هذا التقييم لتص

 اء األمور. استراتيجيات لمشاركة أولياء األمور بشكل أكثر فعالية، وتنقيح، إذا لزم األمر، سياسات وإجراءات إشراك أولي
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 
، عند بدء الدراسة في كل عام، حق ولي األمر في طلب وتلقي, في الوقت المناسب, معلومات عن المؤهالت المهنية لمدرسي الفصل أيضا

 في فصول أطفالهم. 
d. ( تقدم خطة الطلب الموحد الخاص بعدم ترك أي طفلNCLB إلى إدارة التربية والتعليم بوالية لويزيانا وتعليقات أولياء أمور الطالب )

 لمشاركين غير الراضين عن مكونات برنامج مشاركة أولياء األمور.ا
e.  لخصوصية.امباشرة، مثل اختيار المدرسة العامة والدروس الخدمات الطالب لعن الخيارات المحتملة إعالم الوالدين 
f. للخطر، لعائلة الطفل و ينوالجانحين والمعرض ينبين المهمل والدينتنسيق ودمج برامج مشاركة الLEA. 
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

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

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

 اريش:رس جيفرسون بابموجب تشريع مجلس إدارة مد
التعليمية عقد اجتماع سنوي في وقت مالئم يتم دعوة جميع أولياء أمور األطفال المشاركين إليه وحثهم على الحضور إلخبار أولياء األمور بالبرامج  .1

 التي تقدمها المدرسة وتوضيح عناصر برنامج مشاركة أولياء األمور وحقهم في المشاركة.
ت و/أو األنشطة في حرم المدرسة أو في غيره في أوقات مختلفة من اليوم من أجل تعزيز مشاركة أولياء توفير عدد مرن من االجتماعات والخدما .2

 مور.األمور، وقد يتم توفير المواصالت ورعاية الطفل والمشروبات المالئمة و/أو الزيارات المنزلية وغير ذلك مما يتعلق بمشاركة أولياء األ
ومستمرة وفي وقت مناسب في تخطيط البرامج ومراجعتها وتحسينها بما في ذلك التخطيط لسياسة مشاركة إشراك أولياء األمور بطريقة منظمة  .3

 أولياء األمور وتطويرها ومراجعتها وتحسينها والتطوير المشترك لخطة برنامج مشاركة أولياء األمور على نطاق واسع من المدرسة.
 .ESSAركين في برامج توفير ما يلي ألولياء األمور، خاصة لألطفال المشا .4

a. حول البرامج التعليمية ومشاركة أولياء األمور. الوفت معلومات مناسبة 
b.  وصف وتوضيح المنهج المستخدم في المدرسة وصور التقييم األكاديمي المستخدمة لقياس تقدم الطالب ومستوى الكفاءة الذي يتوقع أن يحققه

 الطالب.
c. ماعات المنتظمة لعمل مقترحات والمشاركة بشكل مناسب في القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم عند طلب أولياء األمور، فرص لحضور االجت

 مناسب.فى وقت واالستجابة ألية مقترحات 

 المسؤوليات المشتركة
 ا يلي:رس وكل مدرسة عامة بمامدالكجزء من برنامج مشاركة أولياء األمور لتوفير اإلمكانيات الالزمة للمشاركة، يقوم مجلس إدارة 

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

 لتحسين إنجاز األطفال.
كتابة توفير المواد والتدريبات لمساعدة أولياء األمور في التعاون مع أطفالهم في تحسين اإلنجازات األكاديمية مثل تدريب معرفة القراءة وال .2

 واستخدام التقنية على النحو المالئم.
هم من العاملين بمساعدة أولياء األمور في تقييم مدى فائدة مساهماتهم والتواصل مع تثقيف المعملين وافراد الخدمات العامة والمديرين وغير  .3

 أولياء األمور والتعاون معهم كشركاء متساوين وتنفيذ برامج أولياء األمور وتنسيقها وبناء عالقات بين أولياء األمور والمدرسة.
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التعليمية الممتدة، بالقدر الممكن والمالئم، مثل, تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة تنسيق وتكامل برامج وأنشطة مشاركة أولياء األمور مع البرامج  .4
خالية من المنة و اآل المدارس ووالمحاسبة, والتقنية,  نجاز, واإلIDEAدعم الطالب , و كاديميات, ومرحلة ما قبل الروضة, واألELL ثانية

 وغيرها من البرامج. البداية المبكرةالمخدرات, وبرنامج 
ن أن ترسل المعلومات المتعلقة بالمدرسة وبرامج أولياء األمور األخرى واألنشطة األخرى إلى أولياء األمور على النحو الذي يمكن ضما .5

 استخدامه وبلغة يفهمها أولياء األمور.
 يبات.إشراك أولياء األمور في تطوير التدريبات للمدرسين والمديرين والمثقفين اآلخرين لتحسين فعالية هذه التدر  .6
ويل المتاحة توفير التدريب الالزم للتعلم على القراءة والكتابة من األموال الفيدرالية وأموال الوالية إذا استنفذ مجلس اإلدارة جميع مصادر التم .7

 بشكل معقول في مثل هذه التدريبات.
والمشروبات المالئمة و/أو مصروفات رعاية الطفل سداد المصروفات المعقولة والالزمة المرتبطة بأنشطة مشاركة أولياء األمور مثل النقل  .8

 لتمكين أولياء األمور من المشاركة في االجتماعات المدرسية وجلسات التدريب.
 تدريب أولياء األمور على تعزيز مشاركة أولياء األمور اآلخرين. .9

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

 تبني وتنفيذ نموذج يهدف لتعزيز مشاركة أولياء األمور. .11
ضع المدرسي المعتاد التي تعزز اإلنجاز األكاديمي للطالب مثل التدريس وتعزيز تقدير أنشطة أولياء األمور و/أو المساهمات خارج الو  .12

 الحضور والمساهمة وإعداد المواد والخدمات التي تدعم المدرسة/الفصل. 
 إنشاء مجلس استشاري على مستوى المنطقة لتقديم المشورة حول جميع األمور المتعلقة بمشاركة أولياء األمور في البرامج. .13
 األدوار للمنظمات والشركات المجتمعية في أنشطة مشاركة أولياء األمور.إعداد  .14
 تقديم الدعم المعقول اآلخر الخاص بأنشطة مشاركة أولياء األمور وفق ا لما يطلبه أولياء األمور. .15
مور المعاقين وأصحاب األطفال توفير الفرص الكاملة لمشاركة أولياء األمور أصحاب المستويات المحدودة في اللغة االنجليزية وأولياء األ .16

 المهجرين بما في ذلك توفير المعلومات الالزمة والتقارير المدرسية الالزمة على النحو وبالقدر العملي وبلغة يفهمها أولياء األمور.

 مسؤوليات أولياء األمور
مثل مدرس الطفل االبتدائي، يلعبون دور ا كبير ا في النمو  –وأفراد األسرة يدرك مجلس إدارة المدارس أن تعليم الطفل يبدأ منذ والدته. وال شك أن أولياء األمور 

ز مهارات أولياء الفكري واالجتماعي والعاطفي ألطفالهم. ويعتمد تطور الطفل ونجاحه على الدعم المباشر الذي يتلقاه الطفل في المنزل. وفي محاولة لتعزي
 لمدارس من أولياء األمور ما يلي:األمور المسؤولة والناجحة، يتوقع مجلس إدارة ا

 التأكد من حضور األطفال للمدرسة بانتظام والوصول في الموعد المحدد. .1
 الحفاظ على صحة اطفالهم ونظافتهم اليومية المناسبة. .2
ا لقانون الزي الموحد أو المالبس. .3  التأكد من لبس األطفال المالئم وفق 
 وم ليال .ضمان حصول األطفال على القسط الكافي من الن .4
 الحرص على الزيارة ومناقشة التقدم األكاديمي للطفل بانتظام مع المدرسين. .5
 مناقشة التقدم األكاديمي واألحداث المدرسية بانتظام مع األطفال. .6
 .البالغين من وغيرهم والمعلمين لآلباء الواجب االحترام غرس .7
 بالقدر المالئم والمعقول. التطوع في فصل الطفل أو مدرسته أو األنشطة األخرى ذات الصلة .8
 حضور البرامج التي ترعاها المدرسة التي قد يشارك فيها الطفل. .9

 االنضمام لمنظمات أولياء األمور/المدرس والفعالية فيها. .10

 بيان االلتزام
ون الوالية. وبالنسبة للطالب، سنوي ا على بيان االلتزام وفق ا لقان 12-4وكل ولي أمر أو وصي على طالب في الصف  12-4يوقع كل طالب في الصف 

ب المنزلي يوضح بيان االلتزام موافقة الطالب على حضور المدرسة بانتظام والوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد وإثبات بذل جهد كاف إلكمال الواج
فقة ولي األمر أو الوصي القانوني على ضمان حضور الطالب وااللتزام بقواعد المدرسة والفصول. أما بالنسبة ألولياء األمور، فإن بيان االلتزام يشير إلى موا

مور/المدرسين/المديرين يومي ا إلى المدرسة والتأكد من وصوله يومي ا في الوقت المحدد وإكمال الطالب لجميع الواجبات المنزلية وحضور جميع مناقشات أولياء األ
 المطلوبة.
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 تفاق المدرسة وأولياء األمورإ
أولياء األمور اتفاق المدرسة وأولياء األمور الذي يحدد كيف أن أولياء األمور وموظفي المدرسة بالكامل والطالب يشتركون في تحمل  تعقد كل مدرسة مع

 . هذا االتفاق:ر الواليةمسؤولية اإلنجاز األكاديمي للطالب والوسائل التي توفرها المدرسة وأولياء األمور مع عقد شراكة لمساعدة األطفال في تحقيق أعلى معايي
ز يوضح مسؤولية المدرسة عن توفير منهج وتعليمات ذات جودة عالية لدعم بيئة تعلم فعالة ومشجعة تمكن األطفال من االلتزام بمعاير اإلنجا .1

لحضور وإكمال األكاديمي للطالب التي تحددها الوالية والطرق التي سيكون بها كل ولي أمر مسؤوال  عن دعم تعلم الطفل مثل اإلشراف على ا
ستخدام الواجب المنزلي. والخدمات المساهمة خارج الوضع المدرسي المعتاد والمشاركة بالقدر المالئم في القرارات المتعلقة بتعليم األطفال واال

 اإليجابي للوقت خارج المدرسة.
 ألقل:معالجة أهمية التواصل بين المدرسين وأولياء األمور بصفة مستمرة من خالل ما يلي على ا .2

a. المدرس في المدارس االبتدائية بصفة سنوية على األقل يتم خاللها مناقشة االتفاق على أنه متعلق بإنجاز الطفل على -مؤتمرات ولي األمر
 المستوى الفردي؛

b. تقارير منتظمة ألولياء األمور حول تقدم أطفالهم؛ 
c. فل وااللتزام بأنشطة الفصل؛ والوصول المعقول للعاملين ومنح الفرص للتطوع والمشاركة في فصل الط 
d. .ا عن موقع المدرسة التي تعزز اإلنجاز األكاديمي  أنشطة أولياء األمور و/أو المساهمات بعيد 

 برامج أخرى 
جهات الخدمات ل بباالشتراك مع خدمات المنطقة المقدمة وفق ا لبرنامج مشاركة أولياء األمور الخاص بمجلس اإلدارة، يعمل مجلس إدارة المدارس على التواص

إدارة مدارس االجتماعية والصحية، والمؤسسات الدينية والمجموعات المجتمعية لدعم الخدمات والقضايا المجتمعية والعائلية. وبصفة خاصة، يتمتع مجلس 
ومنظمة األسر التي تساعد  (FINS)جيفرسون باريش بعالقة طيبة وبدعم من المجتمع و/أو المنظمات الحكومية مثل منظمة األسر المحتاجة إلى الخدمات 

(, والمجلس االستشاري PTA(, ورابطة أولياء أمور/مدرسي المنطقة )VIPS( ومتطوعون في المدارس العامة )Families Helping Familiesأسر أخرى )
مدارس نظام مدرسة  مشاركة أولياء أمور األطفال فياألبوي للبنك الغربي والبنك الشرقي. وإن من أهم أهداف هذه المجموعات هو تقديم الدعم والمساندة لتعزيز 

 .جيفرسون باريش
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 جيمس جراىد. 
 شرف العامالم

          مجلس إدارة مدارس جيفرسون باريش العامة

 

 4المنطقة          .........................Clay Moise II.................................اإلدارة مجلس رئيس ، الثاني مويس كالي

 1.............         المنطقة Dr. Gerard LeBlanc........................................, نائب الرئيس لوبالنك جيرارد الدكتور

 2المنطقة      ......     .........Ricky Johnson Sr.............................................................. ريكى جونسون 

 3...........          المنطقة Tiffany Higgins-Kuhn......................................................... كون  هيحنز تيفاني

 5المنطقة .................         .Simeon Dickerson........................................................ سيميون ديكرسون 

 6........................         المنطقة Dian Schnell............................................................... دايان سنيل

 7المنطقة      ...........................    Billy North..............................................................   نورث بيلي

 8.......................         المنطقة Chad Nugent.............................................................. نوجنت تشاد

 9نطقة الم      .......   Sandt Denapolis-Bosarge................................................. جر دينابوليس بوسا ىساند
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