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الثانویةبریتننیومدرسة
الصوتيالبریدصندوقفيرسالةتركأومباشرةماشخصإلىوالتحدثالیومفيساعة24ھاتفيتمدیدأيإلىالوصولیمكنك

تفضلكنتإذامساًء.3:15إلىصباًحا7:15منمتواجدالھاتفتبدیلموظف860-225-6300ھوالرئیسيرقمناموظف.ألي
.0علىالضغطسوىعلیكفماالھاتف،موظفإلىالتحدث

اإلدارة

المدیر
السید. دیمن بیرس

2024الفوجمدیر:مساعد
السید. انطوان ل. بیلي

2023الفوجمدیر:مساعد
السید. جیمس ف. بریزل

2022الفوجمدیر:مساعد
السیدة. كیریلن میجر

2021الفوجمدیر:مساعد
السیدة. مارغریت شاي

مشرف التعلیم الخاص/برجس
السیدة. ماریا مانجیاریلي

د. لتانیا لورنس

المدیر الریاضي والمشرف على التربیة البدنیة الصحیة
السید. دیفید دیفرانزو

مكتب التسجیل
860-225-6300تمدید1610أو1665

مشرف التوجیھ
السیدة. ستیسي رازادو

سكرتیرة مكتب التسجیل
السیدة. فیرجینیا براون

االفواج

بناًء على تاریخ التخرجیتم توزیع الطالب في مدرسة نیو بریتن الثانویة الى افواج
المتوقع. فوجك ال تتغیر أبًدا بغض النظر عن درجتك.

مكتبفيواألوراقالمدرسیةباإلجراءاتالمتعلقةاألسئلةمعظماجابةیمكن
فوجلكلالمخصصالمشرف

2025الفوجاألحمر:البیتھاوسردسكرتیر
الحقایحدد

2024الفوجاألخضر:البیتھاوسقرینسكرتیر
نیلسینديالسیدة.

2023 الفوجالذھبي:البیتھاوسقولدسكرتیر
البنیزباتریشیاالسیدة.

2022الفوجعشر:الثانيالصفبیتھاوسالسینیرسكرتیر
ریازمریاملسیدة.ا

المھنومركزالتوجیھخدمات

ومدیرمستشارین8منالثانویةبریتننیومدرسةفيالتوجیھقسمیتكون
نھًجا فردًیاتوجیھ. یوفر قسم التوجیھ برنامًجا توجیھًیا شامالً یتضمن

وجماعًیا لخدمات التوجیھ.

بیان مھمة مكتب التعلیم لمدارس نیو بریتن الموحدة
للطفلوشاملشخصيتعلیمأفضلتوفیرعلىبریتننیومدینةفيفيالموحدةالمدارسمنطقةتعملوالمجتمع،األسرةمعبالشراكة
المدارسمنطقةتسعىإیجابي.بشكلفیھویساھمونتماًمامختلفلمستقبلمستعدینالطالبیكونبحیثالمستویاتكلعلىبالكامل

طفلكلتعلیمأجلمنالثانویةبریتننیومدرسةتتواجدواحد.انفيواحًداطالًباالتمیزلمتابعةجاھدةبریتننیوفيالموحدة
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بریتننیولمدینةالتابعالتعلیممجلس
المنطقة.فيالمدارسإدارةمسؤولیةویتحملونرواتبیتقاضونالالمجتمع,منمنتخبونرسمیینمسؤولینھماإلدارةمجلسأعضاء

سیعطياإلدارةمجلسرئیساألعمال،جدولفيمعینوقتفيوالمنشور.المخططاألعمالجدولاإلدارةمجلساجتماعاتتتبع
نظرھموجھةعنالتعبیرأودقائق،خمسعنمدتھتزیدالببیان،اإلدالءفيیرغبونالذینلألفرادفرصة

مجلسأعمالجدولعلىصلةذوالمسائلتلكمثلوضعیتمفقدالمدارس،مشرفإلىمسبًقاإشعاًراقدمواإذاذلك،إلىباإلضافة
للموضوعشموالًأكثرمناقشةإلجراءالمستقبلفياإلدارة

حولالمجتمعبرأياإلدارةمجلسأعضاءیھتمالطالب.تعلملتحسینالمصممةالسیاسةوضعھواإلدارةمجلسمناألساسيالغرض
تعكس قیم المجتمع وتوقعاتھ.قضایا المنطقة، والتي یمكن أن تساعدھم في صیاغة سیاسة

ماریل جاي
الرئیس

gay@csdnb.org

نیكوالس میرسیر
نائب الرئیس

merciern@csdnb.org

فیولیت جیمینیز سیمز
سكرتیر

sims@csdnb.org

جایل ساندرز كونولي
connolly@csdnb.org

مونیكا دوكینز
dawkins@csdnb.org

أنتوني كین
kane@csdnb.org

جوزیف لیسترو
listro@csdnb.org

آني باركر
parker@csdnb.org

دیانا رییس
reyesdi@csdnb.org

تینا سانتانا
santanati@csdnb.org

عنوان البرید اإللكتروني لمجلس اإلدارة
ذا كنت ترغب في إرسال رسالة الىإ

مجلس االدارة ككل,  یرجى إرسال برید
.boe@csdnb.orgإلىإلكتروني

سیتلقى جمیع أعضاء مجلس اإلدارة
نسخة من بریدك اإللكتروني

التعلیممجلسسیاسة
https://www.csdnb.org/. علىالتعلیمیةالمنطقةموقععلىمتاحةالتعلیممجلسسیاسات

وقتأيفياإلدارةمجلسقبلمنللتعدیلالسیاساتتخضع .

سیاسة خالیة من التمییز
التوازنوعدمالتمییزعلىبالقضاءبریتننیومدینةفيالتعلیممجلسیلتزمبھا,المعمولالوالیةوقوانینالفیدرالیةالقوانینلجمیعوفًقا

الحالةأوالجنسأوالعمرأوالدینیةالعقیدةأواللونأوالعرقعنالنظربغضالطالبلجمیعمتساویةتعلیمیةفرصوتوفیر
إعاقةأوعقلي،تخلفاوعقلياضطرابأليالماضيأوالحاليالتاریخالنسب,أوالجنسيالمیلأوالقومياألصلأواالجتماعیة

العمىالحصر،سبیلعلىلیسولكنالمثالسبیلعلىذلكفيبماالتعلم، .
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مقدمة
وقواعدبمعلوماتیتعلقفیمااألمور/األوصیاءوأولیاءالطالبمعالتواصلإلىھذاالطالبدلیلفيتناولھایتمالتيالموادتھدف

یتمقدوبالتالي،تفاوضیة.اتفاقیةأوإداریةالئحةأواإلدارةلمجلسسیاسةأيتقلیصأوتوسیعمنھُیقصدالالعامة.المنطقةوإجراءات
واردةمعلوماتأيتخضععلیھا.المتفاوضاالتفاقیةأواإلداریةاللوائحأواإلدارةمجلسبسیاسةالمستندھذافيالواردةالمواداستبدال

مھمةتغییراتأيعلىللحصولالمنطقةموقعراجعإشعار.دونآلخروقتمنواحدجانبمناإللغاءأوللمراجعةالدلیلھذافي

اتصاًالیكونأنیمكنالألنھنظًراومفیدة.مطلوبةمعلوماتعلىیحتويأمورھم/األوصیاء.وأولیاءلطالبناالكتیبھذاكتابةتمت
قدوبالمثل"األطفال".أو"الطالب"أو"الطالب"باألحرىولكن"أنت"باسممباشربشكلالطالبنخاطبالفإننانرغب،كماشخصًیا

منكلیكونأنیجبالطالب.مسؤولیةتحملعلىوافقآخرشخصأيأوالقانونيالوصيأوالوالدإلىالطالب""والدمصطلحیشیر
تعزیزإلىتھدفوالتيالمدرسة،وأمنسالمةوخططالمقاطعةفيالطالبسلوكبقواعددرایةعلىاألمور/األوصیاءوأولیاءالطالب
للتعلممواتیةوأجواءالمدرسةسالمة

ومراجعتھاالسیاسةاعتمادیتمقدبینماسنوًیا،الدلیلتحدیثیتمأنھالعلمیرجىالمجلس.سیاسةمعمنسجًمالیكونالطالبدلیلتصمیمتم
الرسائلخاللمناألموروأولیاءللطالبالدلیلھذامنأجزاءعلىتؤثرالتيالسیاسةفيالتغییراتتوفیرسیتمالعام.مدارعلى

األخرىاالتصالووسائلالویبوصفحات

التمییزوعدمالفرصتكافؤ

النظربغضطالبلكلمتساویةتعلیمیةفرًصاالتعلیمیةالمنطقةستوفرفردیة.تعلیمیةأھدافوتحقیقتطویرعلىطالبكلتشجیعیتم
الحالةأوالعمرأوالدینأوالقومياألصلأوالتعبیرأوالجنسیةالھویةأوالجنسيالتوجھأوالجنسأوالعقیدةأواللونأوالعرقعن

الدروسمنأيإلىالوصولأوالمشاركةمناألساسھذاعلىطالبأياستبعادیتملناإلعاقة.أواالجتماعیةالحالةأواالقتصادیة
المواردأوالالمنھجیةاألنشطةأوالتوظیففيالمساعدةأواالستشارةخدماتأوللطالبریاضیةألعابأوالتدریبیةالدوراتاو

فيعلیھالمنصوصالنحوعلىواستخدامھااإلعاقةذوياألفرادمتناولفيواألنشطةالبرامجتكونأنیجباألخرى.المدرسیة
القانون.

لعامالتعلیمتعدیالتمنالتاسعالبابفيالتمییزعدملمتطلباتاالمتثالسینسقالمنطقة.فيالمعیناالمتثالمسؤولھوسبالدینجمارك
.1973لعامالتأھیلإعادةقانونمن504والقسم1972

القبول/التنسیب

والیةفيأخرىعامةتعلیمیةمنطقةفيالحضوربعدأواألولىللمرةالثانویةبریتننیومدرسةفيللتسجیلیسعىالذيالطالبعلى
التوجیھبقسماالتصالاألجنبيالتبادلبرنامجخاللمنالقبولأوالخاصة،بالمدارسالملتحقأوالوالیة،خارجالملتحقأوكونیتیكت،

یتمریثماالحاليصفھمستوىفيالمنطقةخارجالمدارسأوالعامةغیرالمدارسمنالمنتقلالطالبوضعسیتمالثانویة.المدرسةفي
أولیاء األمور، سیحدد وضع الطفل في الصف.تقییم ومالحظة الطالب. بعد ھذا التقییم والتشاور مع
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الرشدسن
عاًماعشرثمانیةالعمرمنالبالغللطالبسیسمحالوصي،أوالوالدینأحدحضورأوموافقةتتطلبالتيالمدرسیةاألمورجمیعفي

فیمااألموربأولیاءاالتصالفيبالحقالمدرسةتحتفظذلك،ومعمسؤولیتھ.تحتالمناسبةالنماذججمیععلىوالتوقیعنفسھبتمثیل
باالختبارواإلذنالمدرسة،منواالنسحابالمدرسة،إلىالحضورالحصر،الالمثالسبیلعلىھذهوتشملالطالب.بقضایایتعلق

والوصولاالستماع،وجلساتواالستئناف،،PPTsفيوالتمثیلالصفوف،فيوالتغییراتالمبكر،والخروجاألكادیمي،أوالنفسي
إلى السجالت أو اإلفراج عنھا.

1973لعامالتأھیلإعادةقانونمن504المادةوالخاصةاإلحتیاجاتذوياألمریكیینقانون

ذويلألفرادمناسبومجانيتعلیمتوفیریتماإلعاقة.ذوياألفراددعم1973لعامالتأھیلإعادةقانونمن504القسمیضمن
باحتیاجاتھم.یتعلقتمییزدونوتوظیفھمدعمھمویتم)FAPE(اإلحتیاجات

القضائي،النطاقضمناإلعاقةذويمنمؤھلطالبلكلADA/504قسممنلكلومناسبمجانيعامتعلیمتوفیرالمقاطعةتعتزم
یحظرالثالث.والبابالثانيالباباإلعاقة،ذوياألمریكیینقانونتعدیالتمن،36و35األجزاء،28CFRفيالمحددالنحوعلى
الفیدرالیةالمساعدةتتلقىالتيالتعلیمیةالمناطققبلمنوالموظفین)الطالبمن(كلاإلعاقةذوياألشخاصضدالتمییز504القسم

الذيالنشاطأوالبرنامجكانإذاعماالنظربغضمعاق،شخصأيضدالتمییزللمقاطعاتیجوزالنشاط.أوبرنامجألينوعأيمن
یشارك فیھ ھذا الشخص یتلقى تمویًال فیدرالًیا بشكل مباشر.

"معاقون"أنھمعلىتحدیدھمتمالذیناألفرادفإنذلك،ومع.504المادةبموجبمحمیون"المعاقین"أوالمعوقیناألفرادجمیع
)IDEA(المعاقیناألفرادتعلیمقانون).IDEA(المعاقیناألفرادتعلیمقانونبموجبمعاقیناعتبارھمیمكنال504القسمبموجب
ذوياألفرادحقوق504القسمیحميبینماخاًصا،موضًعاأوخاصةبرمجةیوفر،504القسممنفرعیةفئةاعتبارهیمكنوالذي

اإلعاقةظروفمن13بموجبالخدماتعلىللحصولمؤھلینالطالبیكون)IDEA(المعاقیناألفرادتعلیمقانونبموجباإلعاقة.
برنامجفرققبلمنطالبلكلخصیًصامصممةفردیةتعلیمیةلبرامجالتخطیطیتم)IDEA(المعاقیناألفرادتعلیمبقانونالخاصة
قدرتھملضمانخاصةتجھیزاتعلىالحصول"إعاقات"منیعانونالذینللطالبیحق،504المادةبموجب).IEP(الفرديالتعلیم
الفردیة.لالحتیاجاتوفًقاطالبلكل504التوفیقخطةتصمیمتمالعام.التعلیمبرامجمنواالستفادةالمشاركةعلى
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إلىالمستنداألھلیةنظامعكسعلىالشامل.العامالتعلیمنظاممسؤولیةولكنھاالخاصةالتربیةجوانبمنجانًبالیست504المادة
.29U[504تحتأكثر.وظیفیةفرضیةعلى504القسمیعملالصحیة،اإلعاقاتفئات & § 706 إذامعاًقاالشخصیعتبر،)]8)
كان:

من أنشطة الحیاة الرئیسیة لھذا الشخصلدیھ ضعف جسدي أو عقلي یحد بشكل كبیر من واحد أو أكثر.1

لدیھ سجل بمثل ھذا الضعف، أو.2

ُینظر إلیھ على أنھ یعاني من مثل ھذا الضعف.3

اإلعاقةحالةعلىتركزأنیجبخطة504أنیعنيالھذافإناإلعاقة،ذويالطالبضدالتمییزلمنعوسیلة504القسمیوفربینما
یقدمھمماواالستفادةالطالب،قوةنقاطعلىللتركیزوسیلةخطة504تقدمذلك،منبدالًمباشر.بشكلاإلعاقةمعالجةعلىأو

الطالب لعملیة التدریس - ولیس على ما ینقصھم.

الحصر،الالمثالسبیلعلىیشملقدمجانيمناسبعامبتعلیم،ADAأو/و504للقسموفًقااإلعاقة،ذويالطالبتزویدسیتم
بتعلیماتمكملةشفھیةتعلیماتالمنزلیة؛والواجباتالفصلداخلالواجباتحولالتعلیماتوتبسیطتكرارمنظمة؛تعلیمیةبیئةتوفیر

واجباتوتفصیلمعدلةمدرسیةكتباستخدامالكمبیوتر؛بمساعدةتعلیماتاالختبار؛تسلیموتعدیلالفصولجداولتعدیلبصریة؛
منزلیة.

التعلیمیةالمنطقةفيالتلمیذخدماتمدیرأولطفلكالمساعدبالمدیرإمااالتصالفالرجاء،504القسمبخصوصأسئلةأيلدیككانإذا
الموحدة في نیو بریتین-مارك سبالدینج.

اإلعاقة،أساسعلىضدهللتمییزتعرضأنھیشعرآخرموظفأووصيأمر/وليأوطالبأيذلكفيبمامؤھلشخصأليیجوز
المزعوم.الحدوثمنیوًما30غضونفيسبالدینجماركإلىمكتوبةشكوىتقدیم

االسبستوسمادة

صحًیاخطًرایمثلكانإذاوماموجوًدااألسبستوسمادةكانإذامالتحدیدالمدرسیةالمبانيجمیعتقییمإعادةالتشریعقانونیتطلب
للحفاظللوائحلالمتثالالمتخذةوالتدابیرمبنىكلفياألسبستوسموقعتوضحملفخططالمقاطعةفيیوجدالمبنى.شاغليعلىكبیًرا

الخطط في مكتب المدرسة.على بیئة مدرسیة آمنة. یمكن تقدیم طلبات لمراجعة ھذه

6



الحضور

المدرسةإلىیذھبونعاًما18و5بینأعمارھمتتراوحالذینأطفالھمأنمنالتأكداآلباءمنكونیتیكتوالیةقانونیتطلبمھم.یومكل
تمللطالب.تعلیمیةخسارةیعدالمدرسةعنغیابأيفإنوبالتالي،الطالب.نجاحفيحاسمعاملھوالیوميالحضور*بانتظام.

للطالب لتعویض العمل المدرسي الضائع بسبب الغیاب المشروع.تصمیم ھذه القواعد لتقلیل تغیب الطالب مع إتاحة الفرصة

الغیاب یعني الغیاب بعذر أو الغیاب بغیر عذر.

الیومنصفلمدةمیدانیة،رحلةمثلالمدرسة،ترعاهنشاًطاأولھالمخصصةالمدرسةفيحاضًراكانإذا"حاضًرا"الطالبیعتبر
وقف خارج المدرسة أو طرًدا دائًما غائًبا.الدراسي العادي على األقل. ُیعتبر الطالب الذي یقضي

التياألیامعددإجماليمن٪10منأكثرأومساوًیاالدراسيالعامخاللوقتأيفيالغیابحاالتعددإجماليیكونالذيالطفلیعتبر
أوو/التعلیمیةالمنطقةقبلمنللمراجعةالطفلسیخضعمزمن".بشكلغائًبا"طفًالالدراسيالعامخاللالمدرسةفيالطالببھاالتحق

فریق الحضور في المدرسة.

دینیة.اعتراضاتأوطبیةموانعلدیھمیكنلمماالمطلوبةالتطعیماتعلىالحصولالمنطقةبمدارسالملتحقیناألطفالجمیععلىیجب
یجوز التنازل عن ھذا االلتزام للطالب المشردین.

مقدمنموذجعلىالوصيالوالدین/أحدمنكتابیةموافقةعلىیحصلأویتخرجلمما18سنحتىالمدرسةفيالطالبیظلأنیجب
.17سنفيالمدرسةلمغادرةالمنطقةمن

الغیاب
أنالوالدینأحدیقررعندمااإلجازة.وفتراتاألسبوعنھایةوعطالتالمدرسةبعدالضروریةالمواعیدلحصرمحاولةكلبذلیجب

في مكتب الحضور على:الغیاب ضروري، ُیطلب من الوالدین االتصال بألبا كوریا
(860) 225-6300 ext. 1605

الغیابیومظھًرا2:00والساعةصباًحا7:30الساعةبین

یجبالطالب.عودةتاریخفيالمدرسةإلىخطيعذرإرسالالوالدعلىیجبالغیاب،یومفيبالمدرسةاالتصالالممكنمنیكنلمإذا
الخدماتمنلالستفادةأطفالھمتوجیھبمستشاراالتصالاألمورأولیاءعلىیجبالحضور.مكتبإلىمباشرةالعذرتقدیمالطالبعلى

یكون بالخارج لعدة أیام.الخاصة مثل جمع الواجبات المنزلیة للطالب الذي یجب أن
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بعذرغیاب
مندراسیةأیام)10(عشرةغضونفيالغیابھذالسببمكتوبتوثیقتقدیمتمإذاإال"معذوًرا"المدرسةعنالطالبغیابیعتبرال

عودة الطالب إلى المدرسة واستیفاء المعاییر التالیة:

A.ھذاعلىالوصياألمر/وليیوافقعندما"معذوًرا"المدرسةعنالطالبغیابُیعتبرتسعة،إلىواحدمنالغیابحاالتفي

الغیاب ویقدم الوثائق المناسبة إلى مسؤولي المدرسة.

B.الغیاب بعد ذلك عند تغیبھم عن المدرسة لألسباب التالیة:یحصل الطالب على غیاب معذور للغیاب العاشر وجمیع حاالت

a.عن مدة الغیاب.مرض الطالب مصدق علیھ من قبل أخصائي طبي مرخص، بغض النظر

b..احتفال الطالب بالعید الدیني

c.سیطرة أسرة الطالب.الموت في أسرة الطالب أو حاالت طوارئ أخرى خارجة عن

d.(الوثائق المطلوبة) .المثول أمام المحكمة التي یتم تكلیفھا

e.یحضرھا الطالب.نقص وسائل النقل عادة المقدمة من منطقة أخرى غیر التي

f.وزارةإلرشاداتووفًقاالمنطقةإدارةقبلمنمسبًقاعلیھاالموافقةتمتاستثنائیةتعلیمیةفرص

التعلیم بوالیة كونیتیكت.

g..عشرة أیام إضافیة ألبناء المنتسبین للخدمة العسكریة

عاتقعلىالدروساوالعملتعویضمسؤولیةتقععذر.بدونغیابأنھاعلىمكتوبةمتابعةبدونھاتفیةمكالمةأيترمیزتلقائًیاسیتم
المعلم.مرض ممتد، یجب إكمال جمیع تعویض الدروس بناًء على توجیھاتالطالب ولیس المعلم. إلى في حالة أن الطالب یعاني من

عذربدونغیاب
تؤثرقدالدروس.تعویضامتیازاتمنعذربدونتغیبواالذینالطالبُیحرمقدالمعذر.الغیابضمنیتدرجالماھوعذربغیرالغیاب

وحضوره لألحداث المدرسیة.حاالت الغیاب ھذه أیًضا على الدرجة النھائیة للطالب

بسجالتتحتفظالمدرسةأنمنالرغمعلىالتعریفات.منالمنطقةأوالمدرسةفيتأدیبيإجراءعنالناتجةالغیابحاالتاستبعادیتم
ومقارنتھادقیقةحضوربسجالتوالطالباألمورأولیاءیحتفظأنالمتوقعفمنقدرتھا،حدودفياطالععلىاألمورأولیاءوتبقي

المساعدةعلىللحصولواإلداریینالتوجیھومستشاريبالمعلمیناالتصالعلىأیًضااآلباءتشجیعیتمإصدارھا.عندالتقاریرببطاقات
في التحقق من سجالت الحضور والحضور في أي وقت خالل العام.
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المزمنالتغیب
إجماليمنالمئویةالنسبةمنأكبرأومساوًیاالدراسيالعامخاللوقتأيفيالغیابحاالتعددإجماليیكونالذيالطالبُیعتبر
للمراجعةالطالبھذامثلسیخضعمزمن"،بشكلغائًبا"طفًالالدراسيالعامخاللالمدرسةفيالطالبھذابھاالتحقالتياألیامعدد
العائلیةالمشاركةفریقإلىإحالتھویمكنالحضورمراجعةفریققبلمن

المدرسةمنالطالبسبیلإخالءالمدرسة/أراضياالنصراف-ترك

أووالدیھممنإذندونالدراسةساعاتخاللالمدرسةأرضأوالمدرسةمغادرةالظروفمنظرفأيتحتطالبأليیجوزال
الوصيأوالوالدعلىفیجبمبكًرا،الطالبانصرافالضروريمنكانإذاعاًما.18عمرككانلوحتىالمدرسة،وإدارةاألوصیاء

إالللطالبالمبكرباالنصرافالخاصةالھاتفیةالطلباتاحترامیتملنالحضور.مكتبإلىاإللكتروني)البرید(عبركتابيطلبإرسال
علیھالوصيأوالطالبأمروليأنھعلىإیجابيبشكلالمتصلتحدیدالممكنمنكانإذا

والذيالطفل,عنالمباشرةالمسؤولیةالمحكمةتحملھالذيالوالدطلبعلىبناًءإالالوحیدالوالدذاتالعائالتأطفالعناإلفراجیتملن
المساعدالمدیرمعالترتیباتإجراءیجبالمدرسة.معمسبقةترتیباتاتخاذیتملمماالمدرسیةالسجالتفيالنحوھذاعلىتحدیدهتم

وليولیسفرد،أيعھدةفيطالبأيسراحإطالقیجوزالالمدرسة.مكتبمنالطالبالصطحابالوصيأوالوالدبشأنللطالب
إخالءعلىبالحصوللھمصرًحاباعتبارهالمدرسةمدیربھایحتفظالتيالقائمةفيالفرداسمیظھرلمماعلیھالوصيأوالطالبأمر

الطالبسبیل

أو الوصي. یجبمن المدرسة، یطلب مسؤولو المدرسة إذًنا شفھًیا من الوالدإذا قام شخص آخر غیر الوالد / الوصي بإستالم الطالب
الذینمن الوالد أو الوصي. ال یتغاضى/ مجلس التعلیم عن الطالبعلى الشخص الذي یظھر في مكتب المدرسة إحضار مذكرة تعریف

،Uber(الخدماتتلكخاصةخارجیة،لجھاتتابعةنقلوسائلفيالمدرسةأرضیغادرون Lyft(علىتحظرالمدرسةسیاسة
القاصرین استخدامھا ما لم یرافقھم شخص بالغ.

المدرسة،منصرفكقررتالممرضةإذاالممرضة.لرؤیةمدرسكمنتصریًحاتطلبأنیمكنكالدراسي،الیومخاللمرضتإذا
تسجیلھسیتمحیثاالنصرافبقرارالمكتبتبلغفسوف

PowerSchoolفيوتحدیثھیعملھاتفكرقمانمنالتأكدالضروريمن

لتأخرا
جھازإلىمباشرةالذھابعلیھمویجبمتأخرین,صباًحا7:40الساعةبحلولاألولالدراسيبفصلھمالملتحقینغیرالطالبُیعتبر

المكتبفيالدخولیسجللموالذيالمدرسةأرضفياكتشافھیتمالذيالطالباعتبارأیًضاسیتمسریعا.دخولھملتسجیلالدخول
مقاعدھمفيیكونوالمإذاالمدرسةعنمتأخرینالطالب*المدرسة.عنمتغیًبااعتبارهیمكنمتكرربشكلیتأخرالذيالطالبمتأخًرا.

الدخولجھازالىالذھابعلیھمیجبمتأخرین،الطالبوصولحالةفياألول.الدراسيالفصلبدءإلىیشیرالذيالجرسعند
سیتمعذر.بدونتأخراعتبارهسیتملكالمخصصالمشرفمكتبإلىمالحظةتقدملماذاسریًعا.المدرسةبطاقةعبردخولھموتسجیل

بعذر أعاله.ما لم یكن لدیك عذار خطیا، كما ھو موضح في قسم الغیاباعتبار غیابك عن الفصول الدراسیة التي فاتتك بدون عذر
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المدرسةعنالتغیب/تھرب

مسؤوليأووالوالدین/األوصیاءموافقةأومعرفةدونالمدرسةعنالغیاببأنھالقانونبموجبالمدرسةعنتھربالتغیب/ُیعرَّف
تغیبحاالت(أربعة)4معشامالً**عشرثمانیةإلىخمسةمنعمرهیتراوحإذاعذربدونتغیبحالةفيالطالبیعتبرالمدرسة.

العائلیةالمشاركةفریقإلىواألسرةالطالبإحالةتتمقدالوقت،ذلكفيالدراسي.العامفي(عشرة)10أوواحدشھرفيعذربدون
Newمدرسةفي Britain Highتفرضالمدرسة.عنالتغیبومنعمعالجةفيالمدرسةمسؤوليمساعدةمسؤولیةاآلباءیتحمل

المفرط أو أنماط القلق.الوالیة على موظفي المدرسة اإلبالغ عن حاالت الغیاب

اآللیةالھاتفیةالرسائلأنظمة

االتصالعلىالقدرةالمدارسمدیريیمنحوالذيالھاتفیة،للرسائلآلًیانظاًمابریتننیومدینةفيالموحدةالمدارسمنطقةتستخدم
المدرسةمجتمعإلىمسبًقامسجلةرسائلإرسالللمسؤولینیمكنتوصیلھا.یجبالتياألخباربشأنفوًرابالوالدین/األوصیاءبسھولة

بأكملھ أو تخصیص عملیات اإلرسال لمجموعات أصغر عند الحاجة.

الخلوي).الھاتفالعمل،ھاتفالمنزل،(ھاتفالمنطقةلطالبوالد/وصيلكلأرقامثالثةإلىیصلماببرمجةللمنطقةالنظامیسمح
وقضایابالطقس،المرتبطاإلغالقمثلالطوارئ،عناصرإشعارعلىاقتصرتإذامسبقةموافقةدونالمكالماتھذهبمثلُیسمح
منأخرى.إعالمیةلعناصرالمراسلةنظاماستخدامعندالوالدینموافقةطلبسیتمالوشیك.الخطروتھدیداتوصحتھم،الطالبسالمة

PowerSchoolفيوتحدیثھیعملھاتفكرقمانمنالتأكدالضروري

التنمر

ذلكفيبماتأدیبیة،إجراءاتاتخاذإلىالسلوكھذایؤديوقدالعامة،بریتننیومدارسفيطالبأيقبلمنالتنمرسلوكتماًماُیحظر
وقف و/أو الطرد من المدرسة.

ف "التنمر" بأنھ االستخدام المتكرر من ِقبل طالب التنمر عبر اإلنترنت،واحد أو أكثر التصال مكتوب أو شفھي أو إلكتروني، مثلُیعرَّ
توجیھ المزیدالتعلیمیة أو فعل جسدي أو إیماءة من جانب واحد أو تمالموجھ إلى طالب آخر أو یشیر إلیھ في مدرسة في نفس المنطقة
المنطقة التعلیمیة بحیث:من الطالب بشكل متكرر إلى طالب آخر في المدرسة في نفس

a.ھذا الطالب،یسبب ضرًرا جسدًیا أو معنوًیا لھذا الطالب أو یضر بممتلكات

b.أو نفسھا أو من إلحاق الضرر بممتلكاتھیضع ھذا الطالب في حالة خوف معقولة من إلحاق األذى بنفسھ

c.یخلق بیئة معادیة في المدرسة لھؤالء الطالب

d.ینتھك حقوق الطالب في المدرسة

e.للمدرسة.یعطل كثیرا من العملیة التعلیمیة أو العملیة المنظمة
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القائمةاإلیماءاتأوالجسديالفعلأواإللكترونيأوالشفھيأوالكتابياالتصالعلى،تقتصرالولكنالمثالسبیلعلىالتنمر،یشمل
الھویةأوالجنسيالتوجھأوالجنسأواألصلأوالنسبأوالدینأواللونأوالعرقمثلمتصور،أوفعليتتمییزخصائصأيعلى

أوالنمائیةأوالجسدیةأوالعقلیةاإلعاقةأوالجسديالمظھرأواألكادیمیةالحالةأواالقتصادیةاالجتماعیةالحالةأوالتعبیرأوالجنسیة
الطالبیحضرأن)یجبالخصائص.ھذهمنأكثرأوواحدةتمتلكأنھاإلىُینظرأولدیھامجموعةأوفردمعباالشتراكأوالحسیة،

سبیلعلىالتنمر،أمثلةتتضمنالنشاط(فيالمشاركونالطالبإلیھاینتميالتيالمنطقةنفسفيالمدرسةضدهالنشاطتوجیھیتمالذي
المثال ولكن ال تقتصر على:

a.العنف الجسدي واالعتداءات

b.ذلك اإلھانات اللفظیة القائمة على العرق أو الجنسالتھكم اللفظي، والتھكم باألسماء، واالستھزاء، بما في

c.التھدیدات والترھیب

d.ابتزاز أو سرقة األموال و/أو الممتلكات

e.االستبعاد من مجموعات األقران داخل المدرسة

f.المدرسةوخارجالمدرسةداخلآخرینبطالبالجنسيالتحرشأوالمضایقةأوللتنمراإللكترونیةاالتصاالتاستخدامإساءة

("التنمر عبر اإلنترنت")

g.اووطنيأصلأسالف؛دین؛اللون؛العرق؛مثلالمتصورةأوالفعلیة"التمایز"الطالبخصائصعلىبناًءطالباستھداف

اإلعاقةأوالجسد؛مظھراألكادیمي؛أواالقتصادياالجتماعيالوضعالتعبیر؛أوالجنسیةالھویةالجنسيالتوجھ؛الجنس

العقلیة الجسدیة أو التنمویة أو الحسیة.

أووظیفةأونشاطفيالمدرسة،أرضعلىالمراھقین،بینالمواعدةعنفأوالتنمرأفعالمنفعلأيفيینخرطونالذینالطالب
أومدرسیةحافلةفيالمدرسیة،للحافالتموقففيالمدرسة،أرضخارجأوداخلسواءبالمدرسة،متعلقأوالمدرسةترعاهبرنامج

محمولجھازأوإلكترونيجھازاستخدامخاللمنأوالتعلیم،مجلسقبلمنمستخدمةأومؤجرةأومملوكةأخرىنقلوسائلأي
وخارج إطار المدرسة إذا كان ھذا التنمر:إلكتروني مملوك أو مؤجر أو مستخدم من قبل مجلس التعلیم،

a.،یخلق بیئة معادیة في المدرسة للضحایا

b.ینتھك حقوق الضحیة في المدرسة، أو

c.للمدرسةیعطل كثیرا من العملیة التعلیمیة أو العملیة المنظمة

والطرد و/أو اإلحالة إلى مسؤولي إنفاذ القانون.یخضع الطالب إلجراءات تأدیبیة مناسبة، بما في ذلك اإلیقاف

والمضایقةالمطاردةذلكفيبماالجنسي،أوالعاطفيأوالجسدياالعتداءأفعالمنفعلأيالمراھقینبینالمواعدةفيبالعنفُیقصد
مؤخًرابھاعالقةعلىكاناأوحالًیامواعدةعالقةفيطالبینبینتحدثالتيوالتھدید .
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منرسمیةغیرشكوىتقدیمأیًضاللطالبیمكنتنمًرا.یعتبرونھسلوكعنمكتوبتقریرتقدیمأمورھمأولیاءو/أوللطالبیمكن
الشكوىویكتبالفورعلىحدسیضعوالذيبالمدرسة،موظفأيإلىشفھيتقریرتقدیمطریقعنتنمرأنھیعتقدونالذيالسلوك

الطالب) للمراجعة واتخاذ اإلجراءات.وإرسالھا إلى أخصائي المناخ بالمدرسة اآلمنة (مدیر مساعد

الطالبوتقاریرالمكتوبةالوالدینتقاریرفيالتحقیقسیتمالتنمر.عناالسممجھولةتقاریربتقدیماألموروأولیاءللطالبُیسمح
تقریرعلىبناًءتأدیبيإجراءأياتخاذیتملنولكنللطالب)،المساعد(المدیراآلمنةبالمدرسةالمناخأخصائيقبلمنالمجھولة
االسممجھول .

أولیاءسیتلقىالشكوى.فيوالتحقیقالتنمرتقریرتلقيعنمسؤوالًللطالب)المساعد(المدیراآلمنةالمدرسةفيالمناخأخصائيیكون
إشعاًراضده,المزعومالفعلھذاتوجیھتمالذيالطالبأمورأمور/أولیاءوأولیاءالتنمرلفعلالمزعومالجانيعلىاألوصیاءاألمور/
فياألقلعلىواحداجتماعلحضورمنھالتحققتمتنمرفعلفيالمتورطینالطالبأمورأولیاءدعوةسیتمالتحقیق.ھذاببدءسریًعا

المدرسة

الحافلةفيالسلوك
غیرالسلوكبسببالنقلخدماتمنالطالبوقفیتمقدالحافلة.فيالمرضيسلوكھمبشرطللطالبالمدرسيالنقلامتیازاتتمتد

مجلسسیاسةینتھكأوللخطرالممتلكاتأواألشخاصیعرضمماالمدرسة،وإلىمنالنقلوسائلتلقيأوانتظارأثناءالمرضي
اإلدارة أو اللوائح اإلداریة.

التواصلطریقة
فمن األفضل االتصال بالشخص األقرب للموضوع.إذا كان ھناك سؤال حول فصول الطالب أو العمل في المدرسة،

)2(المدرس،)1(ھوالتعلیمیةالموادأواالنضباطأوبالتعلیماتالمتعلقةللشكاوىالصحیحالتوجیھإنالمعلم.انةالحاالتمعظمفي
تعلیم.مجلس)5(المشرف)4(المدیر،)3(المساعد،المدیر

الغش/ االنتحال (خیانة األمانة األكادیمیة)
أھدافمعیتعارضھذاوالشخصیة.النزاھةعدمواالنتحالالغشیظھروصدق.بنزاھةالمدرسيعملھممتابعةالطالبمنیتوقع

بما في ذلك الوسائل اإللكترونیة.المنطقة والقیم. ال یقبل الغش واالنتحال بجمیع صوره

كانتلوكماالمھاممنغیرھاأوالتقاریرأواالختباراتأوالدراسیةالواجباتأوالمنزلیةللواجباتالطالبقبلمنالتحریفیعتبر
الحوادثحالةفيالىأكادیمیةعواقباالنتحالأووالغشعواقبتكونأنیجباالنتحال.أووالغشمنأشكاًالبالكامل,عملھم

في االعتبار على حسب مستوى الطالب وشدة التحریف.المتكررة سوف تجرى عواقب تأدیبیة. ستأخذ عواقب الغش

إساءة معاملة األطفال واإلھمال واالعتداء الجنسي
والمساعدینالمدارسبینأوالمدرسةداخلالریاضیینوالمدربینواإلداریینوالمشرفینالمعلمینذلكفيبماالمدرسة،موظفيجمیع

واألخصائیینالمھنیینوالمساعدینالمدارسومستشاروالتوجیھمستشاروذلكفيبماالمحترفینالمدرسةموظفيمنوغیرھمالمھنیین
القانونبموجبملزمونالبدیل,والمعلمالمرخصینالسلوكومحلليواألطباءالمرخصینوالممرضاتالنفسوعلماءاالجتماعیین
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)CGS 17a-101(أوجسیمضررمنوشیكلخطرالطفلتعرضإذاأواإلھمالأوبھاالمشتبھاألطفالمعاملةإساءةعنباإلبالغ
سوءعناإلبالغتحكممحددةإجراءاتكونیتیكت.بوالیةوالعائالتاألطفالخدماتإدارةإلىبالمدرسةموظفقبلمنجنسياعتداء

على استخدامھا، كما ھو مطلوب بموجب قانون الوالیة.المعاملة واإلھمال ساریة المفعول، ویتلقى الموظفون التدریب

كانإذاالجد.محملعلىتؤخذمسؤولیةھيالمدرسةموظفقبلمنالجنسيواالعتداءواإلھمالاألطفالمعاملةإساءةعناإلبالغ
والوكاالتاألمورأولیاءمعالمدرسةستعملتقریر.تقدیمفسیتمجنسي،اعتداءأوإھمالأوإساءةعناإلبالغحولشكأيھناك

االجتماعیة المناسبة في جمیع الحاالت.

ف لوقوعھا.المقدمالتفسیرمعتتماشىالالتياإلصاباتأوحادثغیرعنناتجةجسدیةإصابةأيأنھاعلىاألطفالمعاملةإساءةُتعرَّ
أوالقاسیةالعقوبةأوالعاطفیةاإلساءةأوالضروریاتمنالحرمانأوالحرماتعلىالتعدياوالجنسيالتحرشأوالتغذیةسوء

اإلھمال, تعتبر بمثابة إساءة معاملة لألطفال.

ووالعائالت،األطفاللوزارةالتابعاألطفالمعاملةبإساءةالخاصالساخنالخطھاتفرقممدرسةكلفيالتعلیممجلسسینشر
Careline،حولمعلوماتیوفرالذياإلنترنتعلىالویبوعنوانCarelineیكونأنیجبالطالب.علیھیترددواضحموقعفي

ھذا النشر بلغات مختلفة مناسبة للطالب المسجلین في المدرسة.

األطفال في رعایة التبني المؤقت
أنیجبالمؤقت.التبنيرعایةفيلألطفالالمدرسياالستقرارلضمانوالمحلیةالحكومیةالطفلرعایةوكاالتمعالمقاطعةتتعاون

النحوعلىالنقلوسائلترتیبسیتمالطفل.مصلحةفيذلكأنتقررإذااألصلیةمدرستھفيالتبنيرعایةفيالذيالطفلیظل
Joeھوالمشردینللطالبالمنطقةمنسقالمطلوب. Vaverchakبالتبنيالرعایةفيالذیناألطفاللتعلیماالتصالنقطةأیًضاوھو

المؤقت.

موارد الكمبیوتر
یعملونالذینالطالبعلىالمواردھذهتقتصرمحوسب.لمجتمعالطالبوإعدادالتدریسنطاقلتوسیعالكمبیوترتقنیةالمنطقةتستخدم

المناسباالستخدامبشأنمستخدماتفاقیةعلىالتوقیعاألموروأولیاءالطالبمنسُیطلبفقط.المعتمدةولألغراضالمعلمإشرافتحت
االمتیازات واإلجراءات التأدیبیة األخرى.لھذه الموارد. قد تؤدي انتھاكات ھذه االتفاقیة إلى سحب

مراقبتھاویمكنخاصةلیستالمنطقةكمبیوترأجھزةتستخدمالتياإللكترونيالبریداتصاالتأناألموروأولیاءالطالبیدركأنیجب
ممتلكاتفيتواجدھمأثناءالمنطقةاجھزةباستخداماالجتماعيالتواصلمواقعإلىالوصولللطالبیجوزالالموظفین.قبلمن

ینشرھاالتيالمعلوماتعنمسؤولةالمقاطعةتكونلنالنشر.علىالمعلمیوافقلمماالمدارسمنطقةترعاهنشاطفيأوالمدرسة
ذلك،إلىوماYouTubeوSnapchatوTikTokوTwitterوFacebookمثلاالجتماعي،التواصلمواقععلىالطالب

معدات المدرسة.عندما ال یشارك الطالب في أنشطة المدرسة وال یستخدم

الكمبیوترلشبكةاستخدامأيمسبقإشعارودونوقتأيفيوتخزینومراجعةونسخوفحصمراقبةفيبالحقالمنطقةتحتفظ
ھذهالمعلوماتملفاتجمیعتكونأنیجباالستخدام.بھذایتعلقفیماتلقیھاأوإرسالھایتممعلوماتوأياإلنترنتإلىوالوصول

خصوصیة فیما یتعلق بھذه المواد.وستظل ملًكا لمنطقة المدرسة، ولن یتوقع أي مستخدم أي

أوالفاحشةالمرئیةالصورإلىالدخوللمنعالمدرسیةالكمبیوترأجھزةعلىتصفیةأجھزةوضعالمقاطعةمنالفیدراليالقانونیتطلب
المشرفیحددهالذيالنحووعلىاإلنترنتعلىاألطفالحمایةقانونفيالمحددالنحوعلىللطالبالمالئمةغیرأوالضارةأواإلباحیة

أو من ینوب عنھ.
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إلى(باإلضافةللطالبسُیسمحلذلكوالعشرین.الحاديللقرنتعلیمیةبیئةخلقفيوالموظفینالطالببمساعدةالتعلیممجلسیلتزم
للطالبیمكنالمعلم،بموافقةالدراسي.الیومخاللالشخصیةبأجھزتھمالتعلیمیةللمنطقةالالسلكیةالشبكةإلىبالوصولالموظفین)

مع الطالب اآلخرین.استخدام أجھزتھم الخاصة للوصول إلى اإلنترنت والتعاون

السلوك
المسؤولیةیتحملواأنیجبنضجھم.ومستوىأعمارھممعتتناسبمسؤولةوبطریقةمناسببشكلالتصرفمسؤولیةالطالبیتحمل

لدیھاالمقاطعةأفضل.نتیجةإلىمختلفعملاختیاریؤديأنیمكنكیفلتحدیدالمدرسةموظفيمعیتعاملواوأنالسلوكسوءعن
أيالقضائياالختصاصھذایشملالمدرسة.وإلىمنبالمنطقةالنقلوسائلوعلىالعاديالدراسيالیومخاللالطالبعلىالسلطة
أوالوقتعنالنظربغضالمدرسة،خارجبالمدرسةمتعلقسلوكسوءوأيالموقع،أوالوقتعنالنظربغضبالمدرسة،متعلقنشاط

الموقع.

المدرسة أو األنشطة المتعلقة بالمدرسة ما یلي:تشمل مسؤولیات الطالب لتحقیق بیئة تعلیمیة إیجابیة في

a..حضور جمیع الفصول بانتظام وفي الوقت المحدد

b..االستعداد لكل فصل بالمواد والمھام المناسبة

c..ارتداء مالبس مناسبة

d..إظھار االحترام لآلخرین، واالنخراط في الحدیث المھذب

e..التصرف بمسؤولیة

f..دفع الرسوم والغرامات المطلوبة

g..االلتزام بقواعد السلوك

h.،بما في ذلك قواعد السالمة المتعلقة بأمان اإلنترنت.االلتزام بجمیع قواعد المدرسة وسیاسات مجلس اإلدارة

i.منظمة ومسؤولة، من خالل التواصل المناسبة.السعي للتغییر في السیاسات واللوائح المدرسیة بطریقة

j.تطوعا في المعلومات المتعلقة بالجرائم الجسیمة.التعاون مع تحقیقات الموظفین في القضایا التأدیبیة والمشاركة

النتھاك القانون.تأدیبیة وسیتم إحالتھم عند االقتضاء إلى السلطات القانونیةالطالب الذین ینتھكون ھذه القواعد سیخضعون إلجراءات

ما یلي (ھذه لیست قائمة شاملة):یحظر على الطالب في المدرسة أو األنشطة المتعلقة بالمدرسة

a.أثناءخاطئبشكلتلقیھاأوالمساعدةوتقدیمالمتعمد،واالنتحالالغش،ذلكفيبمااألكادیمیة،األمانةخیانةفياالنخراط

بشكل خاطئ.االمتحان األكادیمي، والحصول على نسخ أو درجات االختبار

b.الممتلكات.رمي األشیاء التي یمكن أن تسبب إصابات جسدیة أو إتالف

c.إذن.ترك ساحات المدرسة أو األحداث التي ترعاھا المدرسة دون

d.البذیئة تجاه الطالب أو الموظفین اآلخرین.توجیھ األلفاظ النابیة أو اللغة المبتذلة أو اإلیماءات
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e..مخالفة توجیھات العاملین بالمدرسة أو سیاسات المدرسة وقواعدھا ولوائحھا

f.إیماءات بذیئة تجاه المعلمین أو موظفي المدرسة اآلخرین.عدم االحترام أو توجیھ ألفاظ نابیة أو لغة بذیئة أو

g..اللعب بالكبریت أو بالنار أو الحرق العمد

h..السطو أو السرقة

i.اآلخرین أو موظفي المدرسة.إتالف أو تخریب الممتلكات المملوكة للمدرسة أو الطالب

j..مخالفة قواعد المدرسة في الحافالت المدرسیة

k.الجسدي.المعاركة وارتكاب اإلیذاء الجسدي أو التھدید باالعتداء

l.القوة.على التصرف من خالل استخدام القوة أو التھدید باستخدامارتكاب االبتزاز أو اإلكراه أو االنتزاع، أي إجبار الفرد

m.علىتحرضأوكبیربشكلالمدرسيالبرنامجتعطلقدالتيالمھینةالعباراتأوالعنصریةأواإلثنیةواالفتراءاتالشتائم

العنف.

n.المدرسیة أو یزعج الطالب اآلخرین.االنخراط في اتصال جسدي أو جنسي غیر مناسب یخل بالبیئة

o..االعتداء على مدرس أو موظف أو أفراد آخرین

p.،خاضععقارأومادةأوالماریجوانا،مثلالمخدراتتأثیرتحتالوقوعأواستخدام،أوحیازة،أوتسلیم،أوإعطاء،أوبیع

للرقابة، أو مشروب كحولي.

q.فنون قتالیة أو صورة طبق األصل.حیازة سالح فتاك أو أداة خطرة أو سالح ناري أو سالح

r.آخر غیر الموصوف لھ الدواء.حیازة األدویة التي تصرف بوصفة طبیة والتي تعطى لشخص

s.البخار.النیكوتین اإللكترونیة (السجائر اإللكترونیة) ومنتجاتتدخین أو استخدام منتجات التبغ، بما في ذلك أنظمة توصیل

t..التنمر، السخریة

u..التصرف بأي طریقة تعطل البیئة المدرسیة أو العملیة التعلیمیة

v.المباني المدرسیة دون موافقة مسبقة من المدیر.استخدام األجھزة اإللكترونیة أثناء الیوم الدراسي في

w.االجتماعیة عبر اإلنترنت.انتھاك سیاسة أمان اإلنترنت للمنطقة و أو سیاسة الشبكات

x..الغش والسرقة األدبیة بما في ذلك بالوسائل اإللكترونیة

y.ذلكفيبماالمدرسةأعضاءألحداإللكتروني،االتصالعبرأوالكتابیةأوالشفھیةذلكفيبمااألشكال،منشكلبأيالتھدید

طالب.أي معلم، أو عضو في إدارة المدرسة أو موظف آخر، أو زمیل

z.عنسواءقانونیة،غیرأوبذیئةأوإباحیةأوفاحشةصورأوصورمشاركةأوعرضأونقلأونشرأوتخزینأوالتقاط

النصیةالرسائلالحصر,سبیلعلىلیسوالمثالسبیلعلىذلكفيبماأخرى،بوسائلأواإللكترونیةالبیاناتنقلطریق

والبرید اإللكتروني.

aa.ممتلكاتعلىأوالمدرسةفيشخصأيعلىخطًرایمثلالطالبأنإلىیشیرفیدراليقانونأوللوالیةقانونأيانتھاك

المدرسة.

bb.متعمدة.إتالف المعدات اإللكترونیة و أو البرامج المدرسیة بطریقة
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مراقبةأوالتصالحیةالدوائرمثلوالطردللتأدیبوبدائلإیجابيمدرسيمناخلبناءالمبذولةالجھودفيالمشاركةعلىالطالبحثیتم
األقران.

سیاسةوینتھكالتعلیمیةالعملیةكبیربشكلیعطلمماالسلوك،لسوءوالطردالتوقیفذلكفيبماتأدیبیة،إلجراءاتالطالبیخضع
المدرسة وخالل وقت غیر دوام المدرسة.مجلس التعلیم المعلنة، حتى لو حدث مثل ھذا السلوك خارج

التوقیف،حاالتفياإلدارةتنظرقدوالطرد،التوقیفألغراضالتعلیم"عملیةجديبشكل"یعرقلالسلوككانإذاماتحدیدعند
منبالقربوقعقدالحادثكانإذاما)1(علىالنظریقتصرالولكنالطرد،مسائلفيالمحایداالستماعمجلسأوالتعلیمومجلس

عنفعلىینطويالسلوككانإذاما)3(عصابة،تورطھناككانإذاماأومتورطون،آخرونطالبھناككانإذاما)2(المدرسة،
الكحول.استخدامعلىینطويالسلوككانإذاوما)4(إصاباتأیةھناككانتإذاومالسالحقانونيغیراستخدامأوبالعنفتھدیداتأو

أسلحة وأدوات خطرة
التھدیدعلىالقادرةالمزیفة،واألسلحةالنفسعنالدفاعفنونأسلحةذلكفيبماأخرى،أشیاءأوسكاكینأوبنادقأيإحضاریجوزال
لالعتقالالمخالفونسیخضعسالًحا.إصابةإلحداثیستخدمشيءأياعتبارسیتمالمدرسة.أرضإلىالوفاةأواإلصابةفيالتسببأو

نشاطأثناءأوالمدرسةأرضفيسالًحایمتلكأنھیتبینطالبأيطردسیتمالمناسبة.التأدیبیةاإلجراءاتعنفضالًوالمحاكمة،
مدرسي من المدرسة.

قدالمجلسیكنلم(ماالتعلیممجلسلتقدیروفًقاھذهالقبولإعادةالمدرسة.فيالمبكرالقبولإلعادةبطلبالتقدمالمطرودللطالبیجوز
علىالقبولإعادةیشترطأناالقتضاء،حسبالمشرفأواإلدارةلمجلسیجوزالمشرف.)إلىالقبولإعادةلقراراتالسلطةفوض

معاییر محددة.

قواعد اللباس
التعبیرحریةعلىقیودتطبیقیمكنالمدرسي.للوضعالمناسبةالمالبسارتداءعلىالطالبتشجیعویتمالطالبمالبستنظیمیتمقد

المسؤولونسیستخدمالمجلس.سیاسةأوالقانونمعتتعارضأوالتعلیمیةللعملیةمعطلةأوآمنةغیرالملبسطریقةتكونعندما
المعقولیة وحسن التقدیر عند تحدید مدى مالءمة المالبس.

أساسعلىمجموعةألياالضطھادأوالتھمیشمنتزیدأوتعززالوالتيباستمراراللباسقواعدبفرضالمدرسةموظفوسیقوم
نوعاوحجمأواألسرةدخلأوالثقافيالتقیدأوالدینأوأالجنسيالتوجھأوالجنسيالتعبیرأوالجنسیةالھویةأوالجنسأوالعرق

الجسم. سیكون تطبیق قواعد اللباس غیر متحیز بین الجنسین.

عدمالمثال،سبیل(علىلآلخرینإزعاًجایسببأواآلخرین،أوالذاتإصابةخطرمنیزیدأوبالسالمةیضرمدرسيلباسأي*
أوالكحولاستخدامعناإلعالنأوالتعلم،بیئةاضطرابأواالنتباهتشتیتفيیتسببأوالالئقة)،غیراللغةأوالسلوك،سوءأوالنظافة،
اآلخرینإلزعاجمعقولةغیرإمكاناتعلىبطبیعتھاتحتويالتيأوالتشھیرأواإلباحیةالموادأوالمخدراتاستخدامإلىالدعوة

وإیذائھم , ھذا اللباس محظور.

جوجل مییت والمتوقع من الطالب
Googleاستخدامعند Meet،رقمیینمواطنینیكونواأنعلىالطالبیوافقساریة.بناالخاصةوالتوقعاتالمدرسةقواعدتظل

والتحدیثات.ھذه التوقعات عرضة للتغییر مع تغیر التكنولوجیااإلنترنت.جیدین باتباع ھذه اإلرشادات عند عقد اجتماعات صفیة عبر
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كن مسؤوال

تسجیل الدخول في الوقت المحدد.●
في اجتماع.اختر مكاًنا ھادًئا ودع اآلخرین من حولك یعرفون أنك●
الدردشة.استخدم القواعد الصحیحة واللغة المناسبة للمدرسة في●
انظر حولك وتأكد من أن أي شيء على الكامیرا مناسب للمدرسة.●
استخدم سماعات الرأس. تخضع سماعات البلوتوث لتقدیر المدرس.●

كن آمنا

CSDNBالمحمولالكمبیوتراستخدم● DellإلىالطالبدخولوتسجیلبكالخاصGoogle.
احِم كلمة مرورك وال تشاركھا مع اآلخرین.●
حمایة رابط الفصل الخاص بك عن طریق عدم مشاركتھ مع اآلخرین.●
CSDNB(المقبولاالستخدامسیاسةاتبع● (AUPالكمبیوتر.ألجھزة
لالجتماعات.تلتقط صوًرا أو لقطات شاشة أو مقاطع فیدیو أو تسجیالتال●
●

كن محترما

ارفع یدك لجذب انتباه المعلم.●
.Meetتطبیقفيتناقشھأوتتعلمھماحولفقطأسئلةاطرحالموضوع.علىابق●
أومئ برأسك أو أعط إبھاًما لتظھر أنك تفھم.●
كتم صوت المیكروفون الخاص بك إال إذا كنت تتحدث.●
ارتِد مالبس مناسبة للمدرسة.●

التدخین والسیجارة االلكترونیة
فيأوالمدرسةممتلكاتفيالبخارمنتجاتأجھزةأواإللكترونیةالسجائرأوالتبغمنتجاتاستخدامأوتدخینأوحیازةللطالبیجوزال

الفیدرالي.على النحو المنصوص علیھ في قانون الوالیة والقانونأي نشاط مرتبط بالمدرسة داخل أو خارج ممتلكات المدرسة،

تعاطي المخدرات
للرقابةالخاضعةالموادأوالكحولاستخدامأوحیازةأوتوزیعأوتصنیعالمدرسةتحظرالكتیب،ھذافيالسلوكقسمفيمذكورھوكما

یخالف ذلك سیخضع لإلجراءات التأدیبیة التالیة: *في ساحات المدرسة أو أثناء األنشطة المدرسیة. أي طالب
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فيبمالألداء،المعززةالعقاقیراستخدامالتعلیممجلسیحظروالمستنشقات،والتبغوالمخدراتبالكحولالمتعلقالحظرإلىباإلضافة
أيأوبالمدرسةالصلةذاتالریاضیةاأللعابفيالمشاركینالطالبقبلمنالكریاتین،ذلكفيبماالغذائیة،والمكمالتالمنشطاتذلك

قبلمنموثقھوكماصالحطبيلغرضاالستخدامبخالفمنھجي،خارجأومنھجيمدرسيبرنامجأونشاطفيأخرى,شركة
الطبیب.

مساعدةلتقدیمجھدكلبذلسیتمأساسیة.وخطیرةمشاكلإلىالكحول،ذلكفيبماأدواتھا،أووتوزیعھاأوالمخدراتتعاطيیشیرقد
إلى الوكاالت الخاصة أو المجتمعیة، ودعم الرعایة الالحقة.الطالب، بما في ذلك التحدید المبكر واإلحالة للعالج

ذلك،ومعالطالب.لحقوقالواجبةالمراعاةومعوالمجتمعالمدارسوتالمیذالطالبمصالحمراعاةمعالتأدیبیةاإلجراءاتإدارةستتم
االستھالكأوالبیعأوالتوزیعأوالحیازةیؤديقدالجنائیة.للمالحقةوخاضعقانونيغیرالمخدراتتعاطيأنحقیقةفيالنظریجب

إلى توصیة بالطرد.غیر المصرح بھ لعقاقیر خطیرة أو مخدرات أو مشروبات كحولیة

سلوك الممر
الیدیناستعمالدونبسیاسةویلتزمونالممرات،فيالمرورعندالیمینعلىالطالبسیحافظاآلخرین،وسالمةالطالبسالمةلضمان
فيالطالبیحتاجالید.جانبالیمینعلىالموجودةاألبوابواستخداماآلخرین،مرورإعاقةوعدممعقولة،بوتیرةوالتحركوالمشي

الممرات أثناء وقت الفصل إلى تصریح.

التنمر اإللكتروني
أوالمدرسةأرضداخلاستخدامھاسواءللطالب،الشخصیةاإللكترونیةواألجھزةواإلنترنتالمقاطعةكمبیوترشبكةاستخدامیجوزال

عبرالتنمراوالتسلطباسموالمعروفةاإلنترنتعبرالمضایقاتأشكالجمیعبعدھا.أوالدراسةساعاتأثناءللمضایقاتخارجھا
عبربالتسلطُیقصدالمنطقة.فيالمقبولةالكمبیوتراستخداموإجراءاتوسیاسةالمنطقةلسیاسةانتھاكوھيمقبولة،غیراإلنترنت
اإللكترونیةاألجھزةأوالخلويالمحمولالھاتفأووالرقمیة،التفاعلیةالتقنیاتأواإلنترنت،عبرالتنمرأفعالمنفعلأياإلنترنت

المحمولة األخرى أو االتصاالت اإللكترونیة.

أوالتھدیدأوالتخویفأوالمضایقةمثلالتكنولوجیااستخدامإساءةالحصر،سبیلعلىولیسالمثالسبیلعلىاإللكترونيالتنمریشمل
غیرصورأورقمیةصورأونصیةرسائلأوفوریةرسائلأوإلكترونيبریدرسائلنشرأوإرسالطریقعنآخرشخصترویع
قدالالئقةغیرللمادةالمرسل)أو(الملصقمؤلفأنأیًضاالمعروفمنالمدونات.ذلكفيبماالویب،موقعمنشوراتأوومؤذیة،الئقة

یكون متخفًیا أو مسجالً كشخص آخر.

المسیئةالموادمسحعدمموصوفھوكماالتكنولوجیااستخداملسوءضحایاكانواأنھمیعتقدونالذینالمجتمعوأفرادالطالبعلىیجب
فيالتحقیقسیتمللطالب).المساعد(المدیراآلمنةالمدرسةفيالمناخأخصائيإلىوتقدیمھاالمادةمننسخةطباعةیجبالنظام.من

في المدرسة اآلمنة (المدیر المساعد للطالب).جمیع تقاریر التسلط عبر اإلنترنت من قبل أخصائي المناخ

أنیجبإلیھ،المدرسةمسؤوليانتباهلفتتمولكنمدرسيغیركمبیوترجھازمناإلنترنتعبرالتسلطفیھانشأالتيالمواقففي
ملحوظبشكلیقاطعبحیثبشدةالتعلیمیةالعملیةتعطیلإلىیؤديأنھعلىتحدیدهتمقدالسلوككانإذاماعلىتأدیبيإجراءأيیعتمد

سبیلعلىالسلوك،ھذایتضمنالمعلنة.المدرسةلسیاسةانتھاًكاالسلوكھذایكونأنیجبأیًضا،للمدرسة.الیوميالتعلیمبشدةیعیقأو
المدرسة لقتل أو إیذاء مدرس أو طالب.المثال ولیس للحصر، التھدیدات او محاولة التھدید خارج
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جریمةأوتھدیدبأيالشرطةإبالغسیتمالطرد.أوالتوقیفأواالحتجازأوالكمبیوترامتیازاتفقدانالتأدیبیةاإلجراءاتتشملقد
كراھیة.

اإلنترنت.سیتم تزوید الطالب بتعلیمات حول السلوك المناسب عبر

االنضباط
استخدامالثانویةبریتننیولمدرسةالتأدیبیةاإلجراءاتتشملقدتأدیبي.إلجراءللمنطقةالسلوكقواعدمدونةینتھكالذيالطالبیخضع

تعلیميبرنامجإلىواإلبعادالفصل،منواإلبعادواالحتجاز،التصالحیة،العدالةنموذجمثلاالنضباط،إدارةأسالیبمنأكثرأوواحد
ذلك،إلىباإلضافةلإلساءة.مناسبةستكونالتأدیبیةاإلجراءاتوالطرد.المدرسة،خارجوالتوقیفالمدرسة،داخلوالتوقیفبدیل،

السلطات القانونیة.عندما ینتھك طالب القانون یمكن إحالة ذلك الطالب إلى

سیاسةوینتھكالتعلیمیةللعملیةخطیرتعطیلإلىیؤديمماالسلوك،سوءبسببوالطردالتوقیفذلكفيبماللتأدیبالطالبیخضع
ممارساتأنالمدارسمنطقةتعتقدالمدرسة.خارجوقتوخاللالمدرسةخارجالسلوكھذامثلحدثلوحتىالمعلنةالتعلیممجلس
والمناخالطالبنتائجتحسینفيوتفشلالدراسیةالفصولفيالتدریسإلىالطالبوصولمنتحدوالطرد)(التوقیفاإلقصائیةالتأدیب

كمالذ أخیر.سیتم استخدام ھذه الممارسات (التوقیف والطرد)المدرسي.

احتجاز
اتخاذ(ویمكنھماالحتجازبسببالطالبأمورأولیاءإخطاریتمحتىاالحتجازیبدألنذلك،ومعباالحتجاز.الطالبتكلیفیتمقد

الترتیبات الالزمة لنقل الطالب في یوم (أیام) االحتجاز).

إیقاف عن المدرسة
فالمدرسة.قواعدلمخالفتھالمدرسةعنالطالبإیقافلإلدارةیجوز عنتزیداللمدةالمدرسةامتیازاتمناستبعادبأنھالتوقیفُیعرَّ
التوقیف.فرضفیھتمالذيالدراسيالعامنھایةبعدماإلىاالستبعادھذایمتدأالبشرطمتتالیة،أیام)10(عشرة

الطرد
معلوماتیتضمنھذه.االستماعجلسةقبلعملأیام)5(خمسةعنیقلالبماالوالدینإخطارسیتمبالطرد،الخاصةاالستماعجلسةقبل

الوصولكیفیةمحلًیا.متوفرمخفضبسعرأومجاًناالمقدمةالقانونیةبالخدماتتتعلقومعلوماتوالوالدللطالبالقانونیةالحقوقحول
إلجراءاتیخضعطالبأيتمثیلآخرمحامأيأوللمحاميیجوزأمرھم.وليأوووالدھمللطالبتقدمأنیجبالخدماتھذهإلى

فيأنھباستثناءتمثیل،علىللحصولالوقتإلتاحةواحدأسبوعإلىتصللمدةالطردجلسةتأجیلالطالبأمرولي/لوالدیحقالطرد.
أقرب وقت ممكن بعد الطرد.حالة وجود حالة طارئة، یجب عقد جلسات االستماع ھذه في

أنكاملة،استماعجلسةبعدالمجلسوجدإذاالمدرسةامتیازاتمنشامال12ًإلى9منالصفوففيطالبطردالتعلیملمجلسیجوز
یكونقداإلدارة.مجلسسیاسةعنھمعلًناإعالًناینتھكأوالتعلیمیةالعملیةأوالممتلكاتأو(األشخاص)الشخصیھددالطالبسلوك

بالوالیة.بدیل، على النحو المحدد وفًقا لمعاییر مجلس التعلیمالطالب الذین تم طردھم ألول مرة مؤھلین لبرنامج تعلیمي

واالجتماعیة خالل فترة الطرد.سیؤدي الطرد من المدرسة إلى فقدان جمیع االمتیازات الالمنھجیة
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عنالتنازلأومدةتقصیرالتعلیملمجلسیجوزمطلًقا،توقیفھمیتمولممرةألولطردو18و16بینأعمارھمتتراوحالذینالطالب
البرنامجھذامثلالمجلس.یطلبھاأخرىشروطأيواستوفىاإلدارةمجلسمنمحدًدابرنامًجابنجاحالطالبأكملإذاالطردفترة

ُیمنحأنیجبالبرنامج.فيللمشاركةمقابلمبلغدفعأمرهولي/الطالبأمروليأوالطالبمنیتطلبالاإلدارةمجلسمنالمحدد
فرص التعلیم البدیلة" الصادرة عن مجلس الوالیة للتعلیم.ھؤالء الطالب فرصة تعلیمیة بدیلة تتوافق مع "معاییر

12ًإلى9منالصفوففيالطالبیخضع الدفاعفنونأسلحةذلكفيبمااألسلحة،استخدامأووحیازةبسبباإللزاميللطردضمنا
-مدرسةأيفيأومدرسیةحافلةأيفيأوالمدرسة،ساحاتفيأومدرسة،مبنىأيفيالخطرةاألدواتمنغیرھاأوالنفس،عن

أوداخلالتوزیعأوللبیعمشروعةغیرعقاقیریعرضوالذيشامال12ًإلى9منالصفوففيالطالبتقویمیة.لسنةمدعومنشاط
للمجلس تعدیل فترة الطرد على أساس كل حالة على حدة.خارج المدرسة ھو أیًضا سبب للطرد لمدة عام تقویمي. یجوز

شطبسیتمللطالب.التراكميالتعلیمسجلفيبسببھالطالبطردتمالذيوالسلوكبالطردإشعارتضمینسیتمالطالب،طردیتمعندما
یكن لحیازة سالح و أو لبیع أو توزیع مخدرات غیر مشروعة.السجل إذا تخرج الطالب من المدرسة الثانویة والطرد لم

المدرسةمنتوقیفھیتمولممرة،ألولطردهتمقدالطالبأنحقیقةعلىبناًءالطردفترةعنالتنازلتمأوالطالبطردتقصیرتمإذا
شطبسیتمإشعارفإنالمجلس،قبلمنالمطلوبةاألخرىالشروطاستیفاءأووبنجاح،اإلدارةمجلسمنمحددبرنامجوإكمالمطلًقا
الطالبفیھیكملالذيالوقتفيذلك،المجلساختارإذاأوالثانویةالمدرسةمنالطالبتخرجإذاالتراكميالتعلیميالسجلمنالطرد

األخرى المطلوبة.البرنامج المحدد من مجلس اإلدارة ویفي بشروط المجلس

یعرضالذيالسلوكبسببحتىطردھم،تموالذینعاًما18و16بینأعمارھمتتراوحالذینللطالببدیلةتعلیمیةفرصةتقدیمسیتم
PA(للطالباألولالطردھوھذاكانإذاللخطر،اآلخرین خطةتطویرسیتمبدیلتعلیميمكانفيالطالبقبولبمجرد).16-147

الطرد.فترةخاللللطالبالبرمجةفيللتحكم)ILP(الفرديالتعلم

مدرسةأواألحداث،احتجازمركزفيكانأنبعدالمنطقةمدرسةإلىللعودةویسعىللطردقابلةاساءةارتكبالذيالمنطقةطالب
إلىبالعودةلةیسمحالمنطقة،منالطردمنبدالًأكثر،أوواحدعاملمدةآخرسكنيمكانأيأوكونیتیكت،والیةفياألحداثتدریب

للمخالفة (اإلساءة).على ذلك، لن تقوم المنطقة بطرد الطالب من أي وقت إضافيبیئة المدرسة المناسبة داخل المنطقة التعلیمیة. عالوة

الفلسفة التربویة
كل طفل.سعیاً وراء مھمة المنطقة، نحن نؤمن أننا موجودون لتعلیم
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األجھزة واأللعاب اإللكترونیة (الرادیو، مشغالت األقراص المدمجة، والھواتف المحمولة)
المحمولةالھواتفإلىالمعقولالوصولبفرصالطالبتزویدمعومحترمةآمنةتعلیمیةبیئةعلىللحفاظجاھدةالمدرسةتسعى

المعلمبموافقةأوإداريبإذنالتعلیمیةلألغراضاإللكترونیةاألجھزةباستخدامأیًضاالسیاسةھذهتقراألخرى.اإللكترونیةواألجھزة
یؤديحًقا.ولیسومسؤولیةامتیازالثانویةبریتننیومدرسةفياإللكترونیةاألجھزةواستخدامامتالكإنالدراسي.الفصلداخل

االستخدام غیر المالئم إلى فقدان االمتیازات.

عنمسؤولةغیرالمدرسةرقابة.دونتتركھمالالمدرسة.إلىإحضارھایتمإلكترونیةأجھزةأيعنالمسؤولونوحدھمھمالطالب
األجھزة المفقودة أو التالفة أو المسروقة.

مناطقفيالنصوصعلىالقائمةاالتصاالتأووالمعلوماتإلىللوصولالمحمولةالھواتفمثلالمحمولةاألجھزةاستخدامیمكن
أو بموافقة المعلم داخل الفصل الدراسي.معینة

فیماالتصرفحریةللمدرسینالمعلم.درسخطةمنجزًءااستخدامھایكنلمماالدراسیةالفصولفياألجھزةباستخدامُیسمحال
یتعلق بكیفیة استخدام األجھزة للتعلم.

حمایةوسائلجمیعتكریمیتمالدرس.منجزًءایكنلمماالمدرسةفيصورأوصوتأوفیدیوأوتسجیلأيتسجیلیجوزال
.FERPAفيالواردةتلكمثل،المناسبةالخصوصیة

فيحیازتھاأوعرضھاأومشاركتھاأوالجنسیةالطبیعةذاتالموادمنغیرھاأواإللكترونيالبریدرسائلأوالصورإرسالیحظر
األجھزة اإللكترونیة األخرى في بیئة المدرسة.شكل إلكتروني أو بأي شكل آخر على الھواتف المحمولة أو

معلومات إغالق المدرسة عند الطوارئ
سیتموالرادیو.التلفزیونمحطاتطریقعناإلعالنفسیتمأخرى،طوارئحالةأوالجویةاألحوالسوءبسببالمدرسةإغالقتمإذا

إلىآلیةھاتفیةمكالمةإجراءوسیتمcsdnb.orgبالمنطقة،الخاصالویبموقععلىالطوارئحاالتفياإلغالقعملیاتنشرأیًضا
.PowerSchoolفيوتحدیثھیعملھاتفكرقمانمنالتأكدالضروريمناألوصیاء.اوالوالدین

اإلنجلیزیة)اللغة اإلنجلیزیة للمتحدثین بلغات أخرى (متعلمي اللغة
سیتماإلنجلیزیة.اللغةفيالمحدودةالكفاءةذويالطالبذلكفيبمااإلنجلیزیة،باللغةالناطقةغیرالخلفیاتمنالطالبعددیتزاید

لھم.تحدید ھؤالء الطالب وتقییمھم وتقدیم الخدمات المناسبة

المساواة والتنوع
یتمناجحة.أكادیمیةنتائجتحقیقفيویساھموالحضاريالعرقيوالثقافيتنوعھمتقدیریتمحیثمحترمةتعلیمیةبیئةالطالبیستحق

المساھمات ووجھات النظر وحضور المشاركین المتنوعین.إثراء بیئة التعلم والعمل في المدرسة وتحسینھا من خالل

اإلعفاء من درس
والتربیةاألسریةالحیاةأواللغةثنائيالتعلیمأو(اإلیدز)المكتسبالمناعةنقصبمتالزمةالمتعلقةالتعلیماتمنالطالبإعفاءسیتم

تشریحفيالمشاركةمنالطالبإعفاءسیتمذلك،إلىباإلضافةالوصي.أواألمروليمناإلعفاءلھذاكتابيطلبتلقيعندالجنسیة,
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الطالبعلىیجبعلیھ.الوصيأوالطالبأمروليمنكتابيطلبعلىبناًءالدراسيالفصلتعلیماتمنكجزءمراقبتھأوالحیوانات
إكمال مھمة بدیلة تحددھا المدرسة.

نشاطات خارجیة

ألعاب القوى
أوالمدارسبینأوالمدرسة،داخلمستوىعلىالمشاركةكانتسواءللمدرسة.التعلیميالبرنامجمنیتجزأالجزًءاالقوىألعابتعتبر

صفات اللیاقة البدنیة، واالنضباط الذاتي والتعاون.جزء من الفصل الدراسي، فإن الطالب لدیھم فرصة الكتساب

بیانتعلیمعلىوالطالباألمروليأوالوالدیوقعلمماالمدارسبینأوداخلينشاطأيفيالمشاركةالریاضیینللطالبیجوزال
االرتجاج  و نموذج الموافقة المستنیرة.

الموافقةنموذجیتضمنشخصي.تدریبأوفیدیومقاطعأواإلنترنتعبرتدریبأومكتوبةموادمناالرتجاجتعلیمخطةتتكونقد
المعمول بھا بشأن االرتجاج في مجلس المدرسة.ملخًصا لخطة تعلیم االرتجاج في المدرسة و المنطقة والسیاسات

خاللمنللمشاركةاألھلیةتحدیدیتم).CIAC(الریاضیةالمدارسبینكونیتیكتتعلیمللوائحالمدارسبینالطالبیةاألنشطةتخضع
.CIACولوائحالوالیةقانونویحكمھاالدراسیةوالمنحةالقدرة

النوادي ومجموعات األداء
أكثرتكونقدللمشاركینسلوكقواعدالالمنھجیةاألخرىواألنشطةالریاضیةوالفرقاألداءومجموعاتالطالبنواديتضعقد

فيبماللسلوك،معاییراألداءومجموعاتالطالبنواديرعاةیضعقدمالحظة:یرجىعام.بشكلبالطالبالخاصةتلكمنصرامة
الخاصة بالطالب بشكل عام.ذلك عواقب سوء السلوك والتي تكون أكثر صرامة من تلك

الرقصات والمناسبات االجتماعیة
حضورفقطالمدرسةھذهفيقانوًناالمسجلینللطالبیمكنالدراسي.العامخاللدوريبشكلالمدرسیةالرقصاتجدولةیمكن

لجمیع الرقصات.من قبل اإلدارة. یتوقع من الطالب ارتداء مالبس مناسبةالرقصات ما لم یتم اتخاذ ترتیبات أخرى والموافقة علیھا
األخرى ذات الصلة لرقصة معینة قبل الرقص.سیتم اإلعالن عن معاییر اللباس وتكالیف القبول والتعلیمات

الرسوم
أقالممنإمداداتھتوفیرالطالبمنیتوقعذلك،ومعمجاًنا.للطالباألساسيالتعلیميالبرنامجمنجزًءاتشكلالتيالموادتوفیریتم

الرسوم أو الودائع األخرى بما في ذلك:الرصاص والممحاة والدفاتر. قد ُیطلب من الطالب دفع بعض

مستحقات النادي●
عربون مقدم.●
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المواد الخاصة بالفصل و التي سیحتفظ بھا الطالب.●
التربیة البدنیة الشخصیة والمعدات والمالبس الریاضیة.●
والكتب السنویة، وما إلى ذلك.المشتریات الطوعیة من الصور والمنشورات وحلقات الفصل●
تأمین الطالب ضد حوادث.●
وصیانة الزي.التأمین على األدوات المملوكة للمدرسة، وتأجیر األدوات●
رسوم المواقف وبطاقات ھویة الطالب.●
*رسوم كتب المكتبة التالفة والمعدات المملوكة للمدرسة.●
ورسوم القبول لألنشطة اإلضافیة.رسوم العضویة في األندیة التطوعیة أو المنظمات الطالبیة●
رسوم دورات تدریب السواقة إن وجدت.●
مفتاح المصعد●

تدریبات الحریق واالستعداد للطوارئ
الخروجاتجاھاتاتباعالطالبعلىیجبالوالیة.قانونیقتضیھلماوفًقامنتظمةفتراتعلىالحرائقمكافحةتدریباتإجراءیتم

استبدالسیتماإلغالق.علىتدریًباأولألزماتاالستجابةعلىتدریًبانمارسسوفذلك،إلىباإلضافةدراسي.فصلكلفيالمنشورة
لألزماتاالستجابةعلىالتدریبھذالمثلالتخطیطسیتمأشھر.ثالثةكلالمطلوبةالمدرسةحریقعلىالشھریةالتدریباتبأحدھذا

واالستجابةواإلخالءلإلغالقاألساسیةالبروتوكوالتھذهلألزماتاالستجابةتدریباتستشملالمحلیة.القانونإنفاذوكالةمعوإجرائھ
واماكن للمأوى.

اآلخرین بسرعة وبھدوء وتنظیم.ُیتوقع من الطالب اتباع توجیھات المعلمین أو المسؤولین

الحریقإنذاراتمنالمعأبیضضوءظھورإلىباإلضافة،المكرفونعلىالنبرةعاليثابتإنذارعنعبارةالحریقتدریباتإشارة
بسرعةالخروجطرقعلىقدًماالمضيالطالبعلىیجباإلنذار،صوتیصدرعندماالسمع.،ضعفمنیعانونالذینأولئكلتنبیھ

إعطاء إشارة العودة.وبھدوء. یجب على الطالب عدم العودة إلى المبنى حتى یتم

علىالتدریباتحولالمالحظاتوتقدیمبتقییماآلخرونالمحلیونالعامةالسالمةومسؤولوالمحليالقانونتطبیقأشخاصسیقوم
الحرائق وتدریبات االستجابة لألزمات.

حقوق التعدیل األول
اللوائحتحكمھاحكیمةبطریقةمدارسنا،إلىللنشرعناصرإحضارللطالبیحقأنھبریتننیومدینةفيالموحدةالمدارسمنطقةتدرك

معاییرمعمتوافقةاإلدارةقبلمنوتعتبرمبتذلة،اوتخریبیةأوتشھیریةأوفاحشةتعتبرلیستالتيمعینة)مناطق(فيالنشرلعناصر
بیاناتتتضمنالتيالتعبیراتفإنذلك،ومعتشاركھا.الاألغلبیةألنعنھاالتعبیرتمفكرةأيقمعیتملنذلك،علىعالوةالمجتمع.

مقبولة.غیرالمدرسیةاللوائحأوالقانونانتھاكإلىوالدعوةالنابیةاأللفاظواستخدامخطیًرایكونأنیحتملأوتخریبيومحتوىكاذبة
یجب أن یتم توقیع العناصر الخاصة بالترحیل من قبل المدیر.
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حساسیة الطعام
سیتمالغذائیة.الحساسیةبإدارةیتعلقفیمااألمورأولیاءودعمالغذائیةالحساسیةمنیعانونالذینللطالبآمنةبیئةبتوفیرالمدرسةتلتزم
الغذائیةالحساسیةمنیعانونالذینالطالبإلدارةطالبلكلبالوالیةالتعلیموزارةعنالصادرةالتوجیھیةالمبادئإلىتستندخطةتنفیذ

التي تھدد الحیاة و مرض تخزین الجلیكوجین.

اعتمادیتمعندماإعاقتھمبسببالمدرسةوجباتتناولعلىالقادرینغیرللطالبالمدرسةتقدمھاالتيالعادیةللوجبةبدائلإجراءسیتم
تطویریجبالطالب.احتیاجاتمعیتناسببماتكامالًاألماكنأكثرفيالوجباتخدماتتقدیمسیتمالطبیب.قبلمنكتابًیاالحاجةھذه

ھؤالءیكونقدالغذائیة.الحساسیةمنیعانونالذینللطالب)ECP(طارئةرعایةوخطة)IHCP(فردیةصحیةرعایةخطةوتنفیذ
الخاص.التعلیموقانون504القسمبموجبوخدماتإضافیةخدماتعلىللحصولأیًضامؤھلینالطالب

الذيللطالبفردیةصحیةرعایةخطةإلنشاءالمدرسةبممرضةاالتصالعلىالغذائیةالحساسیةمنتعانيالتيالعائالتتشجیعیتم
یعاني من الحساسیة الغذائیة.

نظام الدرجات
الدرجاتحسابیتبعأنیجبالدورة.معاییرإتقانعلىالطالبجمیعتشجیعھدفمعمتسًقادورةكلفيالدرجاتنظامسیكون

حولاآلخرینالتدریسھیئةوأعضاءوالعائالتالطالبمعالتواصلھوالدرجاتمنالغرضالثانویة.بریتننیومدرسةإرشادات
و-AوAمثلخطابشكلفيوالنصوصالتقاریربطاقاتعلىالطالبدرجاتتسجیلسیتمفصل.كلفيللطالباألكادیميالتقدم

B+وBوB-وC+وCوC-وD+وDوD-وF.

امتحانات نصف السنة
الدراسي.للفصلدرجاتكمنبالمائة20االمتحاناتتشكلالمواد.لجمیعویونیوینایرشھريفيالدراسيالفصلامتحاناتإجراءیتم

12الصفلطالباالمتحانمنإعفاء
أوینایرفيدورةأيفيالنھائياالختبارإجراءمنمعفییناعتبارھملیتم12الصفطالبأھلیةلتحدیداإلرشاداتھذهاستخدامسیتم

یونیو:

بمجردالنھائیة.الدرجةلتحسیندورةأيفيدراسيفصلاختبارإجراءخیارلدیكفسیكونعشر،الثانيالصففيكنتإذا●

بك حتى إذا كانت درجة االمتحان تضر بھذا المتوسط.إجراء االختبار، سیصبح جزًءا من المعدل النھائي الخاص

العام.بدایةفيمعتمدة)credits(درجة15أيعشر،الثانيالصفطالبتعریفتستوفيأنیجب●

الدراسي.للفصلالتصحیحفترتيمتوسطعلىبناًءأفضلأو+Bمتوسطلدیكیكونأنیجب●

االختبارات.بدایةقبلدراسیةأیامخمسةیتجاوزالموعدفيإكمالھاتمالتيواالختباراتالمھامعلى+Bمتوسطسیعتمد●

الدراسي الخاصة بك ھي متوسط االمتحانین.إذا تم إعفاؤك من إجراء االختبار، فستكون درجة الفصل●

من الفصول الدراسیة العادیة.سیخبرك معلمك إذا تأھلت لإلعفاء بحلول الیوم األخیر●
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الكاملة. راجع ھذا القسم للظروف الخاصة.ال توجد إعفاءات لمنتصف العام في دورات السنةملحوظة:

رتبة الصف
الطالبأداءعلىبناًءالفصلرتبةحسبالدراسیةالمنحبعضُتمنحالتخرج.فئةفيرتبتھأوالطالبمكانةالكلیاتمنالعدیدتطلب
فيالنھائیةالثانویةرتبتكتحدیدیتماألولى.السنةبدایةدراسيفصلكلنھایةفيالفصلرتبةتحدیدسیتماألولى.الثالثالسنواتخالل
یجبالمدرسة.فيللطالباالخیرةالسنةمناألولالدراسيالفصلنھایةفيوالمخلصالمتفوقالطالبوضعتحدیدسیتماألخیر.عامك

لطالبللتأھلاألقلعلىدراسیةفصولأربعةلمدةالثانویةبریتننیومدرسةفيحاضًراخارجیةمدرسةمنالجدیدالمسجلیكونأن
متفوق أو طالب الرتبة االولى.

قیم الدرجات

1 credit in:        AP/Co-op         Honors Accelerated Standard
A 23 18 14 11
A- 22                  17 13 10
B+ 21 16 12 9
B 20                  15 11 8
B- 19 14 10 7
C+ 18 13 9 6
C 17 12 8 5
C- 16 11 7 4
D+ 15 10 6 3
D 14                     9 5 2
D- 13                     8 4 1
F 0                      0 0 0

قائمة الشرف
المزیدألخذحافزبمثابةذلكیكونأننأملاألكادیمیة.قدراتھمأقصىحققواالذینالطالبجمیععلىالتعرفإلىالشرفقائمةتھدف

تفعل ذلك.من الدروس الصعبة من خالل مكافأتك بتقدیر خاص عندما

المواد،جمیعفيأفضلأو4.0متوسطعلىحصلتإذاأدناه،المقیاسعلىبناًءسنة.ربعكلنھایةفيالطالبإنجازاحتسابسیتم
ستؤديالشرف.مرتبةعلىفستحصلالمواد،جمیعفيأفضلأو3.0متوسطعلىحصلتإذاالعالیة.الشرفمرتبةعلىفستحصل

مؤھل.غیرفأنتسنة،ربعأيفي+Cمنأكثرأواثنینتلقیتإذاأیًضاالشرف.قائمةمنتلقائًیااالستبعادإلى+Cمناألقلالدرجة
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نظام نقاط مرتبة الشرف ھو:

AP/Co-op Honors Accelerated Standard

A 5 4.5 4 4
B 4 3.5 3 3
C+ 3 2.5 2 2

الجوائز األكادیمیة والتقدیر

فيإكمالھاتمالتيالثانویةبریتننیومدرسةدوراتلجمیعشرفدرجاتعلىالحاصلینللخریجینالشرفمرتبةُتمنحالتخرج،عند
البدنیة.التربیةباستثناء12إلى9منالصفوف

یمكن اكتساب فرص إضافیة للتقدیر األكادیمي من خالل:

.12و11الصفوففيالوطنیةالشرفجمعیة●
مجتمعات الشرف في الریاضیات والعلوم ولغات العالم والموسیقى.●
رتبة الفصل.عشاء الصف الثاني عشر لفئة العشرة بالمائة على أساس●
.APوSATالختباراتالدرجاتعاليالطالبإفطار●
جمعیة العلماء الشباب في الصفین التاسع والعاشر.●

جمعیة الشرف الوطنیة

الطالبیكونقدالثانویة.بریتننیومدرسةفيلھاالطالباختیاریمكنالتيالمرموقةاألكادیمیةالمنظمةھيالوطنیةالشرفجمعیة
انھا:المعاییر التي یجب استیفاؤھا حتى تكون مؤھالً للعضویة.مؤھالً خالل سنواتھ األولى والعلیا. ھناك العدید من

متوسط نقاط الجودة.1

الخدمة.2
خاللفي نشاط مدرسي واحد على األقل ونشاط اجتماعي مستمرللنظر، یجب على الطالب إظھار دلیل على مشاركتھ النشطة

لكلواحدةمجموعةمعمتواصلةساعة30عنیقلالمامطلوب.NHSمرشحنموذجلتقدیمالمطلوبالتاریخمنواحدعام
من النشاط المدرسي واالجتماعي.

واجبات المواطن والشخصیة.3

الدقة في الوقت والحضور.4
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األخیرالعامخریفبحلول15وثانويالثالثسنةربیعبحلولعذربدونتأخًرا13منأكثرالطالبلدىیكونالقدللنظر،
للطالب.

إجراءات
لملءمدعوونالمؤھلینعشرالثانيالصفطالبالثاني؛الدراسيالفصلبدایةفيمرشحنموذجلملءالمؤھلینالناشئیندعوةیتم

أمامسیكونالترشیح،ونموذجدعوةخطابعلىالطالبحصولبمجرداألخیر.عامھممناألولىالتصحیحفترةبعدترشیحاستمارة
وساعاتاكتمالھا،منللتأكدNHSكلیةمجلسقبلمنالمرشحیننماذجمراجعةسیتموإرسالھ.إلكمالھأسبوعینمنیقاربماالطالب
لتحدیدNHSكلیةمجلسسیجتمعالطالب.لدیھمالذینالموظفینجمیعمنالشخصیاتمرجعمنوالتحققوالتوصیات،الخدمة،

المعلومات المقدمة.االختیار النھائي بناًء على األدلة المستقاة من جمیع

أنحینفيسبب.إبداءفسیتمالتحدید،یتملمإذاالترشح.استمارةقدممرشحكلإلىاالختیاروعدماالختیارخطاباتإرسالسیتم
ذلك.فيرغبإذابدقةالموقفلمناقشةالخیارلدیھسیكونأنھالمؤكدفمنالقرار،استئناففيالحقلدیھلیسالمختارغیرالمرشح

یعیدونالذینالطالب.nhs.usالویب،علىNHSموقعفيالبحثفيتترددال.NHSلـالوطنیةالمعاییرإلىاإلرشاداتھذهتستند
بناًء على التحسین والتوفیق بین عدم االختیار.تقدیم مرشحھم من السنة النھائیة سیتم إعادة تقییمھم

متطلبات التخرج

الطالبسیجدذلك،إلىباإلضافة.NBHSدراساتبرنامجإلىالرجوعللطالبیمكنالتخرج،لمتطلباتشاملةتفاصیلعلىللحصول
الصیفیةوالمدرسةالزمنيالجدولوتغییراتالدورةاختیاروعملیةالمنطقةأداءومعاییروالمستویاتالتدریبیةوالدوراتللفصلأوصاًفا

واسترداد الدرجات في كتیب الدراسات.

للتخرجمعتمدة)credits(درجة23إجماليإلى2022دفعةستحتاج
للتخرجمعتمدة)credits(درجة25إجماليإلى2025و2024و2023دفعةمنكلستحتاج

معتمدةدرجات6=10إلى9منللتقدمالمطلوبةاالعتمادات
معتمدةدرجات12=11إلى10منللتقدمالمطلوبةاالعتمادات
معتمدةدرجات17=12إلى11منللتقدمالمطلوبةاالعتمادات

بطاقة التقریر  وتقریر التقدم
كلنھایةفيالسنة،فيمراتأربعلآلباءرقمًیامتاحةالتقاریربطاقاتتكونأنیجبتصحیح.فتراتأربعإلىمقسمالدراسيالعام
الطالبدرجاتتتوفرتعلیم.فترةكلمنتصففيالسنة،فيمراتأربعلآلباءرقمًیامتاحةأیًضاالتقدمتقاریرستكونتصحیح.فترة

أسبوعًیا.تحدیثھاویتمPowerSchoolفيللعرض

األولالدراسيالفصلدرجة=العامنصفامتحان+2ربع+1ربع●
الثانيالدراسيالفصل=النھائياالمتحان+4الربع+3الربع●
(درجة واحدة معتمدة)درجة الفصل األول + درجة الفصل الثاني = درجة السنة●
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بانتظام.أطفالھمتقدممنالتحققعلىوحثھمPowerSchoolإشعاراتفياالشتراكللوالدینیمكن

أخطاءوجودعدمحالةفيالمعلمقبلمنالطالبدرجةوتحدیدللصف،المقررالمعلمقبلمنللطالبمنحھایتمالتيالدرجاتتحدیدیتم
تعتبر درجة نھائیة.كتابیة أو میكانیكیة أو احتیال أو سوء نیة أو عدم كفاءة

الطالب،عملتقییمإعادةبعدالمدیروبموافقةالمعلمقبلمن)1(فقطتغییرھاوسیتمنھائیةالمعلمإلیھاوصلالتيالدرجاتاعتبارسیتم
المدیر.اوالمساعدالمدیرإلىتقدیمھیتماستئنافخاللمن)2(أو

التحرشبیان
أوبالخوفیشعروناألطفالیجعلأنآخرشخصأيلسلوكینبغيالالمدرسة.فيوالراحةوالقیمةباألمانالشعورفيالحقطفللكل

تكونقدإعاقةأيأوتعبیرھمأوھویتھمأوالجنسيتوجھھمأوجنسھمأوالقوميأصلھمأودینھمأولونھمأوعرقھمبسبباإلحراج
أيلتجنبواحترام؛بلطفالمنطقةوموظفياآلخرینالطالبمعاملةالطالبمنیتوقعنوع.أيمنالمضایقاتالمنطقةتحظرلدیھم.

ُیطلب منك أو ُیطلب منھا التوقف.سلوكیات معروف أنھا مسیئة، ووقف تلك السلوكیات عندما

أنشطة السخریة
أوالجسدیةأوالعقلیةالصحةمتعمدأومتھوربشكلیھددنشاطأيالمقالبالمعاكسات.أنشطةأيفيالمشاركةالطالبعلىیحظر

طالبیة أو االنتماء إلیھا.السالمة للطالب ألغراض البدء أو القبول في أي منظمة

أوطالبإیذاءإلىیؤديفعلفيینخرططالبأيیخضعالموظفین.أوالطالبإلىاإلساءةأوالسخریةأوالتنمرمعالتسامحیتملن
في فرصة الطالب للحصول على تعلیم، إلجراء تأدیبي مناسب.موظف آخر أو إھانة أو تعطیل العملیة التعلیمیة أو التدخل

خدمات صحیة
یمكنذلك،إلىباإلضافةالمدرسة.فيوجودھمأثناءیصابونأویمرضونالذینللطالبالرعایةلتقدیمالممرضةمكتبتصمیمتم

عنمالحظاتالملفھذایتضمنطالب.لكلصحيبملفاالحتفاظیتمالمدرسي.الصحيالمركزفيالتسجیلوأسرھمللطالب
الصحیة األخرى ذات الصلة.األمراض السابقة ونتائج الفحوصات الجسدیة والمعلومات

إدارة الدواء
للسماحمطلوبةخاصةاستمارةالمدرسة.بممرضةاالتصالالمدرسةأثناءأدویةإلىیحتاجونالذینالطالبأمورأولیاءعلىیجب

المناسبة.یجب أن تكون جمیع األدویة في االعلبة األصلیة مع الملصقاتبإدارة الدواء في المدرسة وھي متوفرة من ممرضة المدرسة.

الدواءتناولیجبأنھعلىموقعبیانتقدیماألوصیاءأوالوالدینعلىیجببنفسھ،الدواءإعطاءللطالبفیھایمكنالتيالحاالتفي
ممرضةأواألسنانطبیبأوالطبیبمنببیانمصحوًباالبیانیكونأنیجبالدواء.إعطاءعلىقادرالطالبوأنالدراسيالیومخالل

وتفاصیلفیھستؤخذالذيالزمنيالجدولتحددأنیجبالموصوفة.والجرعةوالقوةالدواءوتسمیةضرورةإلىتشیرالممارسةمسجلة
اإلدارة. یجب تجدید ھذه البیانات في بدایة كل عام دراسي.
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جمیعفيالمدرسةفيمشابھجھازأيأوEpiPenأواستنشاقجھازیحملأنالحساسیةحالةأوبالربوالمصابللطالبیجوز
استنشاقبجھازاالحتفاظیحتاجالطفلأنكتابًیاالممارسھذاویشھدممرضة,أوطبیبمساعدأوطبیبرعایةتحتكانإذااألوقات

الوفاة.أوالجسیماألذىمنالطفلولحمایةالحساسیةحالةأوالطفللربوالفوريالعالجلضماناألوقاتجمیعفيEpiPenأوللربو
مطلوب تفویض خطي من الوالد / ولي األمر.

الطارئةاألولیةلإلسعافاتالحقنةبإعطاءالمؤھل"المدرسة"موظفیقومقدالممرضة،وجودعدمحالةفيأوالمدرسةممرضة
كتابيإذنلدیھملیسوبالتاليالشدیدةالحساسیةمنیعانونأنھمسابًقامعروًفایكنلمولكنتحسسیةفعلردودمنیعانونالذینللطالب

المدرسةممرضةإلىكتابًیاخطاًیقدمأنللوالد/الوصيیمكنالدواء.إلدارةمؤھلطبيأخصائيأوالوصياوالوالدینأحدمنمسبق
والمستشار الطبي بالمدرسة أنھ ال یرید إعطاء الحقن لطفلة.

لطالبللصرعالمضادةاألدویةبإعطاءیقومقدالمدرسة"،فيمؤھل"موظفالممرضة،وجودعدمحالةفيأوالمدرسة،ممرضة
وأمرالوالدینمنكتابيإذنمطلوبللطالب.الفردیةللخطةوفًقاسریًعاعالًجاوتتطلبطبًیاتشخیصھاتمصرعبحالةمصابمعین

كتابي من الطبیب.

ردبسببطارئةرعایةإلىیحتاجالذيللطالبالحیاةیھددتحسسيفعلردعندالحقنإعطاءعلىالمدرسیةالحافالتسائقيتدریبیتم
فعل تحسسي تم تشخیصھ طبًیا.

ترعاھاالتياألنشطةفيأوالمدرسةساحاتفيأومدرسة،أيفي(الطبي)الملطفلالستخدامالماریجوانابتناولالمقاطعةتسمحال
المدرسة داخل أو خارج أرض المدرسة.

األمراض المعدیة / المعدیة
المدرسةمنالمعدیةالحاالتاستبعادیتمقدللمرض.اآلخرینیعرضونقدالمدرسةبیئةداخلطبیةحالةأيمنیعانونالذینالطالب

إضافیة بخصوص ھذا من ممرضة المدرسة.وإحالتھا للتشخیص والعالج الطبي. یمكن الحصول على معلومات

تعافىقدطفلھمأنعلىطبيدلیلتقدیموالطالباآلباءمنُیطلبقدالحالة،ھذهمثلبسببالغیاببعدالمدرسةإلىالطفلیعودأنقبل
بشكل كاٍف لمنع تعریض اآلخرین.

اإلعاقة
.C.G.Sو504والقسمIDEAوADAبموجبمطلوبھوكمااإلعاقةأساسعلىبالتمییزمنطقتنامدارستقوملن 10-76aوأي

قانون أو حكم مشابھ.

العالج الطبي في حاالت الطوارئ
رقمانمنالتأكداألھمیةمنالطبیة.الطوارئحالةفيالمدرسةلتستخدمھالطوارئمعلوماتنموذجإكمالعامكلاآلباءمنُیطلب
.PowerSchoolفيوتحدیثھیعملھاتفك

السجالت الصحیة

ھذهإلىالوصولیمكنكونیتیكت.والیةفيالصحي"والتقییمالتسجیل"نموذجباستخدامصحیةبسجالتالمدارسممرضاتتحتفظ
مسؤولأوالممرضةقبلمناإلذنمنحتمإذاالمدرسیةالصحةلمساعديوكذلكالطفلمعیعملونالذینالمعتمدینللموظفینالسجالت

قد یتم توفیر نسخ إذا طلبت.المبنى. یمكن للوالدین طلب فحص السجالت الصحیة ألطفالھم.
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نسخة.إرسالسیتمالوالیة،مناالنتقالحالةفيالوالیة.فيأخرىمدرسةإلىالطالبانتقالعندالسجلمناألصلیةالنسخإرسالیتم
لقابلیةالصحيالتأمینقانونبمتطلباتالمنطقةستلتزمالطالب.تخرجبعداألقلعلىسنواتستلمدةالصحیةبالسجالتاالحتفاظیتم

المحمیة.الصحیةالمعلوماتخصوصیةعلىللحفاظ)HIPAA(والمساءلةالنقل

حاجةیوضحمتقدمةممارسةممرضةأوالطبیبمنمكتوبألمروفًقاالدمفيالسكرمستوىاختباربالسكريالمصابللطالبیجوز
التعلیم.ھذا االختبار الذاتي وفًقا لإلرشادات الصادرة عن مفوضالطالب وقدرتھ على إجراء االختبار الذاتي. یجب إجراء

الطالب المشردین
والخدماتالبرامججمیعلدیھمسیكونبالوالیةالخاصةوالتشریعاتالفیدرالیةالتشریعاتفيمحددھوكمالھم،مأوىالالذینالطالب
جوھوالمشردینلألطفالالمحليالمنسقاألصلیة.بالمدرسةااللتحاقفيیستمرونوقداآلخرونالطالببھایتمتعالتيالنقلووسائل

المشردین.إلزالة الحواجز أمام االلتحاق واالحتفاظ لألطفال والشبابفافیرشیك. راجعت المنطقة سیاساتھا ولوائحھا الحالیة

ف بالمدرسةااللتحاقالمشردینلألطفالیحقوكاٍف".ومنتظمثابتلیليسكنإلىیفتقرون"أفرادبأنھمالمشردونوالشباباألطفالُیعرَّ
والد / ولي األمر أو الشباب غیر المصحوبین بذویھم.األصلیة "إلى أقصى حد ممكن"، ما لم یتعارض ذلك مع طلب

في حوزة المجلس.بإمكانیة الوصول الكامل إلى سجالتھم التعلیمیة والطبیةیجب أن یتمتع الطالب المتشرد الذي لیس لھ والد او وصي

المرض

التطعیمات
الطالبتحصینعدمیجبكانإذامحلیة.أوصحیةوكالةمنشھادةتقدیمعلیھمویجبمعینةأمراضضدالطالبجمیعتحصینیجب

الوالد حسب االقتضاء.ألسباب طبیة أو دینیة، فیجب تقدیم بیان من الطبیب أو

الحماقب،الكبدالتھابأ،الكبدالتھابالنكاف،الحصبة،الدیكي،السعالاألطفال،شللالكزاز،الدفتیریا،ھي:المطلوبةالتطعیمات
علىالحصولب.النوعمنالنزلیةالمستدمیةواألنفلونزااأللمانیة،الحصبةالرئویة،المكوراتالسحائیة،المكوراتالماء)،(جدري

علىبناًءالالحقةالصفوففيمطلوبھوكماالمعززةالتحصیناتدفعیتموقدالمدرسة،إلىاألوليالدخولقبلاإللزامیةالتطعیمات
توصیة مجلس التعلیم في المدینة.

علىیجبللطفل,الدینيالمعتقدمعتتعارضالتطعیماتھذهكانتإذاالتطعیماتمنأطفالھمإعفاءیریدونالذیناألوصیاءأواآلباء
أوالقاضيأوالعدل،كاتبیلي:مماأيقبلمنرسمًیاالطلبعلىالموافقةیجبالمشرف.إلىكتابًیااإلعفاءھذاطلبالوالد/الوصي

الدخولقبلالطلباتھذهتقدیمیجبالمدرسة.ممرضةأوالمحاميأوالصلحقاضيأوالمدینةكاتبأوالمحكمةكاتبكاتب/نائب
األولي في النظام المدرسي وقبل دخول الصف السابع.

للتعلیمالمدرسةقبلمابرامجو)،kindergarten(األطفاللریاضبالمدرسةاألوليلاللتحاقالمطلوبةالتطعیماتإلىباإلضافة
یجبالعاشر.أوالتاسعالصفوالثامنبالصفوااللتحاقالسابعبالصفلاللتحاقإضافیةتطعیماتإلىحاجةھناكوالخاص،النظامي

الطالب من تقدیم السجالت الطبیة والتحصینیة المطلوبة.على المدرسة تسجیل أي طالب بال مأوى حتى لو لم یتمكن
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بمدارس نیو بریتن جاكي مادي.لمزید من المعلومات حول التطعیمات، اتصل بمدیر التمریض

فحص طبي
CGS(المنطقة.فيالتسجیلعندالطبيالبدنيالفحصعلىدلیلتقدیمالطالبجمیععلىیجب 10-204a(التقییمیكونأنأیًضایجب

تقومفسوفالتطعیم،سجالتیفتقروالفیدراليالقانونفيمحددھوكمامتشرد،الطالبكانإذا).10(أو9الصففيمطلوًباالصحي
االتصال بالمشردین في المنطقة.المدرسة بتسجیل الطفل وإحالة الوالد/الوصي إلى مسؤول

اإلنترنت
امتیازاتإنھاءإلىالتوجیھیةللمبادئالطالبانتھاكاتتؤديأنیمكنالمدرسة.فياإلنترنتالستخدامتوجیھیةمبادئوضعتم

تشیرمقبولةاستخدامسیاسةعلىالتوقیعالطالبجمیععلىیجبأنھعلىالتعلیممجلسسیاسةتنصالتأدیبیة.واإلجراءاتالوصول
األمر/الوصيوليمنتوقیًعاأیًضاعقدكلیتضمنأنیجبالتعلیمیة.لألغراضحصرًیااإلنترنتاستخدامعلىالطالبموافقةإلى

على الطالب.

اإلنجلیزیة)اللغة(متعلمي)Lep(اإلنجلیزیةاللغةفيالمحدودةالكفاءةذويالطالب
Parents of Limited English Proficient (LEP) Students/English Learners participating in a language
instructional program will be notified within 30 days of their child’s placement in the program.
The notification will include:

برنامجفيالمشاركیناإلنجلیزیةاللغةمتعلمي/)LEP(اإلنجلیزیةاللغةفيالمحدودةالكفاءةذويالطالبأمورأولیاءإخطارسیتم
اإلخطار:یتضمنالبرنامج.فيطفلھموضعمنیوًما30غضونفيللغةتعلیمي

شرح لماذا.●
وصف البرنامج.●
اإلنجلیزیة.حق الوالدین في إخراج طفلھما من برنامج متعلمي اللغة●

الالزمةالمعاییروتحقیقاإلنجلیزیةاللغةوتعلماألكادیميالتطورعلىالطفلالبرنامجیساعدكیفاإلشعاریوضحذلك،إلىباإلضافة
للترقیة.

علىتشمل،قدإضافیةلغویةدعمبخدماتمحدوًداتقدًمایظھرونأواإلنجلیزیةاللغةإتقانمعاییریستوفونالالذینالطالبتزویدسیتم
اإلنجلیزیةاللغةفياالنغماسوبرامجالمدعماإلنجلیزیةاللغةوبرامجثانیةكلغةاإلنجلیزیةاللغةبرنامجللحصر،ولیسالمثالسبیل

30.بعدتوفرھاعنداألماللغةودعمالخصوصیة،والدروسالمنزلیة،الواجباتفيللمساعدةالمدرسةبعدبرنامجوالصیفیةوالمدرسة
ثنائي اللغة االضافي للطالب.شھًرا في برنامج ثنائي اللغة, لن یتم تقدیم برنامج تعلیم
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إجراء إغالق المدرسة
باإلجراءاتالطالبإبالغسیتمالحرجة".الطوارئحاالتفياإلغالق"إجراءاتالطالب،ذلكفيبماالمدرسةموظفيجمیعسیتبع

خاللدوريبشكلالحرائقعلىالتدریباتمثلالتأمین،تدریباتستجرىاإلغالق.إجراءتطبیقعنداتخاذھاعلیھمیجبالتيالمحددة
العام الدراسي.

تعویض العمل
العملتعویضلكیجوزفالعذر،بدونغیابككانإذا.PowerSchoolفيموثقمعذورغیابأثناءفاتكعملأيتعویضیمكنك

الذي فاتك.

فواتیر مدكید للخدمات المتعلقة بالصحة
التعلیمخطةبموجبالمقدمةبالصحةالمتعلقةالخدماتبعضبتغطیة)IDEA(الخاصةاإلحتیاجاتذوياألفرادتعلیمقانونیسمح

والعالجالتمریضوخدماتواالختباروالتقییمالسمع،أخصائيخدماتالخدماتھذهتشملأنیمكنمدكید.بواسطة)IEP(الفردي
مناألخیرةكونیتیكتوالیةتشریعاتتتطلباالجتماعي.العملخدماتأووالنفسیةوالخدماتالنطقوعالجالطبیعيوالعالجالمھني
اوالوالدانرفضإذاحتىللوالدینمجاًناIEPخدماتجمیعتقدیمالمقاطعةمنُیطلبلألطفال.مدكیدخدماتتحدیدالتعلیممجلس

األوصیاء اإلذن بفواتیر مدكید.

استخدام الماریجوانا
مدرسة نیو بریتن الثانویة.ُیحظر تماًما استخدام الماریجوانا بجمیع أشكالھا في

سوء السلوك خارج المدرسة
لسیاسةانتھاًكاویشكلالتعلیمیةالعملیةخطیربشكلیعطلالذيالسلوكلسوءوالطردالتوقیفذلكفيبماللتأدیب،الطالبیخضع

وخالل وقت خارج المدرسة.مجلس اإلدارة المعلنة، حتى لو حدث ھذا السلوك خارج المدرسة

على سبیل المثال ولیس الحصر:السلوك خارج المدرسة الذي قد یؤدي إلى التأدیب تشمل

ذلك أسلحة فنون الدفاع عن النفس؛بیع أو حیازة أو استخدام أو توزیع أسلحة خطرة، بما في●
استخدام أو حیازة أو توزیع عقاقیر غیر مشروعة؛●
سلوك عنیف●
صنع تھدید بوجود قنبلة ؛●
أوصحةلتھدیدمعقولاحتمالالقبیلھذامننشاطأليیكونحیثالموظفینمنآخرعضوأوطالبقتلأوبإیذاءالتھدید●

فیھا و أو العملیة التعلیمیة.سالمة أو رفاھیة ممتلكات المدرسة أو األفراد المتواجدین

اجتماعات اآلباء والمعلمین
العامخاللوقتأيفيالمعلمینمعاالجتماعاتعقدیمكنألطفالھم.التعلیمیةالنجاحاتفيشركاءیصبحواأنعلىاآلباءتشجیعیتم

أو المستشارین أو اإلداریین بأن یحدد اجتماع.الدراسي. یمكن ألولیاء األمور والطالب وكذلك المعلمین
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مشاركة الوالدین والتواصل
حثیتموالمشاركة.والتفاعالتالتواصلأساسعلىوالمدرسةالمنزلبینقویةشراكةھناكتكونعندماأفضلبشكلالتعلیمینجح
یصبحأنیجبالمتاحة.التعلیمیةفرصھممنالقصوىواالستفادةللتعلیماألولویةإعطاءعلىأطفالھمتشجیععلىاألوصیاءأواآلباء
بشدةنشجعالخاصة.البرامجذلكفيبماللمنطقة،األكادیمیةوالبرامجللطفلالمدرسیةاألنشطةبجمیعدرایةعلىاألوصیاءاواآلباء

فيوالتطوعالتعلیم،مجلساجتماعاتوحضورالمدارس،فيفياآلباءمنظماتفيوالمشاركةوالمعلمین،اآلباءاجتماعاتحضور
المدرسة.

Powerschoolالوالدینمعلوماتنظام
سیتمكنآمن.ویبموقععبرالطالبسجالتإلىبالوصول12-9الصفوففيالطالبالوصیاءواألمورألولیاءالنظامھذاسیسمح

الوالد / الوصي من عرض الحضور والواجبات المنزلیة والدرجات.

منظمات اآلباء والمعلمین

PTOلتطویرواألوصیاءاآلباءجھودوتنسیقالمدرسةدعمھوالھدفیخدمھم.الذینواآلباءوالمجتمعالمدرسةبینحیويرابطھو
.PTOفيبنشاطوالمشاركةاالنضمامعلىاآلباءحثیتموبالتاليوالمدرسة.المنزلبینأوثقعالقة

تطبیق مبید الحشرات
ساحاتفيأوالمدرسیةالمبانيفيللمبیداتالطارئغیرلالستخدامالمدارسفيفقطالمعتمدةالحشراتمبیداتاستخدامیجب

ستتلقىالتيالمناطقنشرسیتماألنشطة.تجريالوعندماالمدرسةخارجساعاتعلىالحشراتمبیداتاستخدامیقتصرالمدرسة.
األوصیاء/اآلباءإدراجسیتمسنوات.خمسلمدةالحشراتمبیداتتطبیقاتلجمیعمكتوببسجلاالحتفاظوسیتمالمبیدات،طلبات

یقتضیھلماوفًقااإلشعارھذاتقدیمسیتمالسجل.فيالحشراتمبیداتاستخداماتبجمیعمسبقإشعارتلقيفيیرغبونالذینوالموظفین
إلدارة المبیدات إرسال إشعار مسبق بالبرید).القانون (یجب على المدارس التي لیس لدیھا خطة متكاملة

Kevinبـاالتصال(أطفالھم)مدارسداخلالحشراتمبیداتاستخدامقبلإخطارھمیتمأنفيیرغبونالذیناألوصیاءوللوالدینیمكن
Dion.:للحشراتالمتكاملةاإلدارةمفھومالمنطقةنفذتإذامالحظة)IPM(،سیتمأعاله.الواردالنحوعلىمماثلةمتطلباتتلبیةفیجب

األساسیةاالجتماعیةالوسائطحسابعلىأوللمدرسةالرئیسیةالصفحةعلىإماالمبیدتطبیقمناألقلعلىساعة24قبلإشعارتقدیم
للمدرسة أو المنطقة.

الصور

یریدالالوصياوالوالدینأحدكانإذاالصور.بالتقاطاإلعالموسائلأووالمدرسةموظفویقومالدراسيالعامخاللآلخروقتمن
صورالتقاطیتمكتابًیا.المدرسةمكتبتنبیھفیجباإلعالمیة،األغراضأوالمدرسةموقعالستخدامأوالمدرسيلالستخدامطفلھتصویر

بذلك.شراؤھا من قبل اآلباء او األوصیاء لكنھم غیر ملزمینالمجموعات الفردیة والفصول الدراسیة سنوًیا والتي یمكن
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ملصقات

ستتمالمخصصة.المناطقفيونشرھاالمدیرقبلمنوتوقیعھاعرضھافيالطالبیرغبالتيوالملصقاتالالفتاتعلىالموافقةیجب
إزالة الملصقات المعروضة بدون إذن.

الممتلكات والخزائن والمعدات
حدوثعندالمجلساختصاصضمنالمدرسةلممتلكاتتلفأوخسارةأيعنالمسؤولیةالطالبتحمیلاإلدارةمجلسسیاسةمن

الخسارة أو الضرر من خالل خطأ من الطالب.

أویتلفطالبأيبك.الخاصالقفلتقدیمعلیكیجبوالمواد.الشخصیةبالممتلكاتلالحتفاظطالبلكلمقفلةغیرخزانةتخصیصیتم
أيإلىباإلضافةالتشویھ،وقتفيالممتلكاتحالةعنالنظربغضالممتلكاتاستعادةعنمالیاًمسؤوالًسیكونالمدرسةممتلكاتیشوه

حسب االقتضاء.نظام آخر یصل إلى ویشمل االعتقال أو المالحقة المدنیة

مقشوراتعلىتحتويبأنھالالعتقادمعقولسببھناككانإذاوقتأيفيالطالبخزائنأومكاتبفيالبحثعملیاتإجراءیمكن
أوالطالبمكتبفيمحظورةموادأيعلىالعثورحالةفياألمورأولیاءإخطارسیتمالمنطقة.سیاسةبموجبمحظورةموادأو

الخزانة.

استخدام المؤثرات العقلیة
المدارسممرضيیوصيقدالمدرسي.النظامفيمسجلطالبأليالعقلیةبالمؤثراتالتوصیةالمدرسةموظفيعلىیحظر

ومستشاروبالمدرسةاالجتماعیونواالخصائیونبالمدرسةالنفسوعلماءالمنطقةفيالطبیونوالمستشارونالممارسونوالممرضات
طبیةوصفةعلىبالحصولالطفلمطالبةالمقاطعةعلىُیحظرذلك،علىعالوةالطالب.بتقییممناسبطبيممارسیقومبأنالمدارس

على تعلیم خاص، أو تلقي تعلیم خاص.قبل الذھاب إلى المدرسة، أو تقییمھ لتحدید األھلیة للحصول

تسجیل أنشطة الفصل الدراسي
للعملیةبطبیعتھمعطًالالدراسيالفصلفيالطالبأوالمعلمینتسجیلیعدالدراسیة.الفصولألنشطةالسريالتسجیلالمقاطعةتحظر

ومصادرة الجھاز اإللكتروني.التعلیمیة. سیخضع الطالب المخالفون لھذه القاعدة للتأدیب

الدین والتسھیالت الدینیة
مضایقة.أوتمییزيسلوكأليالتعرضدونالدینیة،والممارساتالمعتقداتاتباععدمأواتباعفيفردكلبحقوقالمدرسةمنطقةتقر

المقابلة.منصف ومناسب وفًقا لسیاسات المنطقة والمبادئ التوجیھیةتسعى المنطقة جاھدة لتوفیر تسھیالت دینیة للطالب بشكل
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المنح والمساعدات المالیة والجوائز

مامنمزیجھيالمنحةفيالنظرمتطلباتعام،بشكلالدراسیة.المنحةفيبالنظرجدیرةسجالتإنشاءفيمبكًراالطالبیبدأأنیجب
الدراسيالعامفيوالمجتمع.المدرسةأنشطةفيوالمشاركةالمالیة،والحاجةالخلق،وحسنبالدراسات،الجاداالھتمامیلي:

یجبعشر.الثانيالصفلخریجيدوالر600،000.00منأكثرالثانویةبریتننیوفيالدراسیةالمنحلجنةمنحت،2020-2021
حول المنح الدراسیة المتاحة وكیف ومتى وأین یتم التقدیم.على الطالب استشارة مستشار التوجیھ للحصول على معلومات

المناخ المدرسي
الطالببینالمدرسيالمجتمعداخلالعالقاتجودةعلىخاصبشكلالتركیزمعالمدرسیةالحیاةوشخصیةجودةالمدرسيالمناخیعني

بمسؤولیةویتصرفونالفردیةالفروقویقبلونالطالبفیھیقدرإیجابيمناخھناكیكونأنیجبوالتعلم،التدریسیحدثلكيوالبالغین.
عدمطلبویمكنھممسؤولأوتدریسھیئةعضوأليالمضایقةأوالتمییزأوالتنمرعناإلبالغعلىالطالبتشجیعیتماآلخرین.تجاه

الكشف عن ھویتھم.

التفتیش والمصادرة
وممتلكاتھمالطالبلحمایةللطالبالمخصصةالمعداتمنوغیرھاوالخزائنالمكاتبفحصفيالحقالمدرسةمسؤولویمارسقد

في خزانة أو مكتب الطالب في ظل الشروط التالیة:وممتلكات المدرسة. یجوز لمسؤول المدرسة المعتمد البحث

على مواد محظورة.ھناك سبب لالعتقاد بأن مكتب الطالب أو الخزانة تحتوي●
للحفاظ على االنضباط والنظام والسالمة والصحة في المدرسة.یمثل الوجود المحتمل للمواد المحظورة تھدیًدا خطیًرا●

بأنلالعتقادسبباإلدارةلدىكانإذاوالخزائنالمكاتببفحصتسمحالمدرسةمجلسسیاسةبأنمسبقإشعاربمثابةالمستندھذا
المواد الضارة بمصالح الطالب والمدرسة متضمنة فیھا.

غیرمادةیمتلكالطالبأنفيمعقولاشتباهھناككانإذاخاصةالطالببتفتیشالمدرسةمسؤولویقومقدخاصة،ظروفظلفي
المدرسةممتلكاتمنكلفيممنوعةالعناصرھذهمثلأنالطالبیدركأنیجبقانونیة.غیرمخدراتأوخطیرسالحمثلقانونیة

واألنشطة المتعلقة بالمدرسة.

العزلة/التقیید/االبتعاد والمھلة
الطالبوضعأوالمعقولالتقییداستخدامللموظفینالضروريمنفیھایصبحأوقاًتاھناكأنبریتننیومدینةفيالتعلیميالمجلسیدرك

لحمایة اآلخرین من األذى.في عزلة كتدخل طارئ لحمایة الطالب من إیذاء نفسھ أو

أوللطالبوشیكةأوفوریةإصابةحدوثلمنعفقططارئكتدخلالمدربینالمدرسةموظفيقبلمنإالالعزلةأوالتقییداستخدامیتملن
ھذاالمدرسةموظفسیراقبتقییًدا.أقلبدیلمنبدالًأومریحةألنھاأوالطالبلتأدیبالعزلةأوالتقییداستخدامیتملنلآلخرین.
اوالوالدینإلخطارمعقولةمحاولةإجراءسیتمولكنساعة،24غضونفيالوالدینإخطارسیتماالستخدام،عندباستمرار.االستخدام

األوصیاء فور بدء التقیید أو العزلة.
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الطوعيغیرالحجزعزلةیشمل.504خطةأوIEPأوللطالبالسلوكيالتدخلخطةفيلھمخططكتدخلالعزلةاستخدامیتملن
إلىمكانمنبالقوةنقلھأوشخصحملأخرى،أشیاءبینمنالجسديالتقییدیشملالمغادرة.منجسدًیامنھاُیمنعغرفةفيللطالب

آخر.

تصعیدوقفأوالطالبھذاتھدئةبغرضمقفلةغیربیئةفيالمستمرالنشاطعنللطالبالمستمرةللمراقبةخاضعالمؤقتاالبتعاد
ال یجوز استخدام مھلة االبتعاد كشكل من أشكال التأدیب.سلوك ھذا الطالب. یمكن استخدامھ كتدخل مخطط. ومع ذلك،

التحرش الجنسي
الوالیةلقوانینمخالفالجنسيالتحرشالجنسي.التحرشأشكالجمیعمنخالیةبیئةفيالطالبجمیعیتعلمأنالتعلیمیةالمنطقةترید

أوالضحیةمعھتتفاعلقدشخصأيأوالموظفینأوالمعلمینأواألقرانمنفیھمرغوبغیرجنسياھتمامإنھالفیدرالیة.والقوانین
والالمثالسبیلعلىالجسديأواللفظيسواءالجنسي،التحرشیشملالمدرسة.ترعاھاالتيالبرامجأواألحداثتحضرأوتشارك
غیرأواللفظيالسلوكمنذلكوغیرجنسیة،خدماتعلىالحصولوطلباتفیھ،المرغوبغیرالجنسيالتحرشیلي:ماعلىیقتصر

اللفظي أو الجسدي غیر الالئق ذي الطبیعة الجنسیة.

القانونیة.في ضمان تجنب التحرش الجنسي وغیره من المضایقات غیریتحمل جمیع أعضاء المجتمع المدرسي مسؤولیة المساعدة

األخصائيأومعلمھإلىالفورعلىالمزعومالسلوكسوءعناإلبالغالجنسيللتحرشتعرضأنھیعتقدطالبأيعلىیجب
غیربشكلسواءمعھ،بالراحةالطالبیشعرمسؤولشخصأيأوالمدرسةممرضةأوالمسؤولأوالتوجیھمستشارأواالجتماعي

رسمي أو من خالل تقدیم شكوى رسمیة.

تكونالعندما(الطالب)الطالبقبلمنالجنسيالتحرشفيالمتورطینالطالببجمیعاألمورأولیاءبإخطارالتعلیمیةالمنطقةستقوم
أو اعتداء جنسي من قبل الموظف.االدعاءات بسیطة وستقوم بإبالغ الوالدین بأي تحرش جنسي

المدرسةمدیرمعاجتماعیحددسوفموظف,أوطالبقبلمنجنسيتحرشحدوثتزعمشكوىتقدیمالوالدینأحدأووللطالبیجوز
Title(التلمیذخدماتمدیرسبالدینجماركالمنسق،معأوعنھینوبمنأو IX Coordinator(

التثقیف الصحي المدرسي
الجزءتدریسمناستبعادكطلبفيالحقلھماوالدیكفإنوالعافیة،الصحةدروسفيدرجاتكسبعلیكیجبأنھمنالرغمعلى

كتابًیا إلى المدیر.المتعلق بالجنس البشري من دورة الصحة. یجب تقدیم الطلبات

مواقع الشبكات الخاصة
األنشطةفيأوالمنطقةممتلكاتفيتواجدھمأثناءالمنطقةمعداتباستخداماالجتماعيالتواصلمواقعإلىالوصولللطالبیجوزال

مثلمواقعھياالجتماعيالتواصلمواقعالموظف.اوالمعلماوالمنطقةممثلقبلمنالنشرعلىالموافقةتتملمماالمنطقةترعاھاالتي
وFacebookوفیسبوكInstagramوانستقرامSnapchatسنابشاتوTikTokتیكتاكعلى،تقتصراللكنالمثالسبیلعلى

.TwitterوتوتیرFlickrوفلكیرYouTubeیوتوب

36



یشاركالعندمااالجتماعيالتواصلمواقععلىالطالبینشرھاالتيالتعلیقاتأوالمعلوماتعنمسؤولةالتعلیمیةالمنطقةتكونلن
ومنع انتشار الحریق.ألغراض السالمة، تستخدم المنطقة كالً من  فلتر اإلنترنتالطالب في أنشطة المنطقة وال یستخدم معدات المنطقة.

لشبكةاستخداموكلأيمسبقإشعارودونوقتأيفيوالتخزینوالمراجعةوالنسخوالتفتیشالمراقبةفيبالحقالمدرسةمنطقةتحتفظ
ملفاتجمیعتكونأنیجباالستخدام.بھذایتعلقفیماالمستلمةأوالمرسلةالمعلوماتوجمیعوأياإلنترنتإلىوالوصولالكمبیوتر

أي مستخدم أي خصوصیة فیما یتعلق بھذه المواد.المعلومات ھذه وستظل ملًكا لمنطقة المدرسة، ولن یتوقع

البرامج الخاصة
مستوىعلىالقراروصنعاالتصاللتوفیر)PPT(والتنسیقالتخطیطفریقتصمیمتمالخاص،التعلیمبرامجإلىالمحتاجینللطالب
فيحالًیاالطالبلجمیعالدوریةوالمراجعةالمتابعةعنأیًضامسؤولالفریقالمتاحة.للمواردالفعالباالستخدامیتعلقفیماالمدرسة

برامج التربیة الخاصة والخدمات الخاصة.

الخاصللتعلیموالتنسیقالتخطیطفریقإلىصلةذاتخدماتأووخاصتعلیمإلىیحتاجربماأنھعلىتحدیدهتمطفلأيإحالةیجب
أيبدءأوتقییمأيإجراءقبلموافقتھمإعطاءاآلباءعلىیجبمطلوبة.الخاصالتعلیمخدماتكانتإذاماPPTسیحدد).PPT(للتقییم

إبالغسیتمالوالدین.بمشاركة،PPTقبلمنالتقییملدراسةالتشخیصیةالنتائجعلىبناًءالفردي،التعلیمخطةتطویرسیتمخدمات.
على البحث.أولیاء األمور بشأن استخدام التدخالت العلمیة القائمة

أنیجبالطفل".ظروفضوءفيمناسبتقدمإحرازمنالطفللتمكینمعقولبشكل"محسوًباIEPبرنامجالمدرسةتقدمأنیجب
یحصل كل طفل على فرصة لتحقیق األھداف الصعبة.

مركز مساعدة الطالب / برنامج األقران

عملیةھيالوساطةالنزاعات.حلفياآلخرینالطالبلمساعدةاألقران،وساطةبرنامجخاللمنالمتطوعینالطالبتدریبیتم
على إیجاد حلول خاصة للنزاعات.مستخدمة یساعد فیھا طرف ثالث محاید األطراف المتنازعة

استخدام سیارات الطالب الخاصة
طلبالطالبعلىیجبفقط.لھمالمصرحللطالبالمدرسةتمنحھامتیاًزاالثانویةبریتننیومدرسةفيللسیاراتالطالباستخدامیعد

األول من المدرسة.استمارة للحصول على ملصق وقوف السیارات خالل األسبوع

الوالیةقوانینلجمیعیمتثلواأنویجبالسیاراتوقوفلوائحفياإلداریةالتوجیھیةوالمبادئواللوائحللقواعدالطالبیخضع
ومتطلبات الترخیص.

سجالت الطالب
یتمبھ.المصرحغیراالستخدامأوالفحصمنالوالیةوقانونالفیدراليالقانونبموجبومحمیةسریةللطالبالمدرسیةالسجالت
منالطالبمعالسجلھذاینتقلتخرجھ.أوالطالبانسحابحتىالتعلیمیةالمنطقةالطالبدخولوقتمنطالبلكلبسجلاالحتفاظ

مدرسة إلى أخرى.
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عنعمرهیقلالذيالطالبسجالتإلىالوصولبإمكانیةمطلًقاأممنفصالًأممتزوًجاأكانسواءالوالدینكالیتمتعالقانون،بموجب
نسخةالمدرسةإعطاءتمإذاالسجالتإلىالوصولمنقانوًناحقوقھإنھاءتمالذيللوالدیمكنالضریبیة.ألغراضمعاًالأوعاًما18

من أمر المحكمة بإنھاء ھذه الحقوق.

للطالبالسجالتجمیععلىالوصيھوالمشرفالمعنیة.المدرسةفيحالًیاالمسجلینللطالبالسجالتجمیععلىالوصيھوالمدیر
یستجیبسوفالكتابي.الطلبنموذجاستكمالعندالعادیةالدراسةساعاتخاللالسجالتمراجعةیمكنتخرجوا.أوانسحبواالذین

السجالت.أمین السجل أو من ینوب عنھ الطلبات المعقولة لتفسیر

الضریبة،ألغراضمادیامعالطالبوالدأوالقاصروالداھم,الطالبسجالتإلىالوصولبحقیتمتعونالذینالوحیدوناألشخاص
االھتماماتذووالمدرسة"مسؤولویشملمشروعةتعلیمیةاھتماماتلدیھمالذینالمدرسةومسؤولوأكبر)،أوعاًما18كان(إذاوالطالب
التيالمرافقأوالوكالءأوالمحاميأوالتعلیممجلسعضوأوالدعمفریقأوالمعلمأوالمسؤولمثلموظفأيالمشروعة"التعلیمیة

باإلضافة إلى محامیھم واالستشاریون وھم:تتعاقد معھ المقاطعة لتوظیف الطالب ذوي اإلحتیاجات الخاصة،

یعمل مع الطالب؛.1
تعلیمقانونبموجبالمعاقللطالب)IEP(الفرديالتعلیموخطةالطالبحالةاألكادیمیة،أوالتأدیبیةاإلجراءاتفيالنظر.2

؛504القسمبموجبالمعاقللطالبفرديبشكلمصممبرنامجأو)IDEA(المعاقیناألفراد
جمع البیانات اإلحصائیة. أو.3
التحقیق أو تقییم البرامج..4

عنلإلفراجالوالدینموافقةمطلوبالسجالت.إلىمحدودوصولالحكومیةالوكاالتمختلفمناآلخرینالمسؤولینلبعضیكونقد
السجالت.عناإلفراجعلىالموافقةفقطللطالبیحقعاًما،18الطالبیبلغعندماآخر.شخصأليالسجالت

مثلتعلیمیة،سجالتتعتبرالالتيالموادإتاحةیلزمالونسخھا.السجالتجمیعإلىالوصولفيالطالبأواألمروليحقیمتدال
طالًبایعودوالمالذيالسابقینبالطالبالمتعلقةالسجالتایضابدیل.مدرسمعفقطمشاركتھاتتمالتيالطالبعلىالمعلمینمالحظات

في المنطقة لن تتاح لآلباء أو الطالب .

السجالتكانتإذاالتصحیحوطلبالطالبسجالتفحصالقصرالطالبأموروأولیاءعاًما18عنعمرهیزیدالذيللطالبیجوز
عقدالطلبلمقدمیحقالسجالت،تعدیلطلبالمقاطعةرفضتإذااألخرى.الحقوقأوالطالبخصوصیةتنتھكأومضللةأودقیقةغیر

بیانوضعفيالحقلممارسةدراسًیایوًما30الطلبمقدملدىیكوناالستماع،لجلسةنتیجةالسجالتتعدیلیتملمإذااستماع.جلسة
یعلق على المعلومات في سجل الطالب.

الطالبدرجةعلىباالعتراضوالطالبلآلباءُیسمحالصحیح،غیربشكلالمسجلةالدرجاتعلىاالعتراضإمكانیةمنالرغمعلى
المنطقةأناعتقدواإذااألمریكیةالتعلیموزارةإلىشكوىتقدیمفيالحقالطالبأوللوالدینالعملیة.ھذهخاللمنالتدریبیةالدورةفي

أوالمدیرمكتبطریقعنمتاحةالطالببسجالتیتعلقفیماالمقاطعةسیاسةالطالب.بسجالتالمتعلقللقانونتمتثلالالتعلیمیة
مكتب المشرف.
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5.00بتكلفةالطالبسجالتمننسختتوفرالعام،انتھاءبعدالطالب.تخرجبعدواحدعاملمدةملففيبالسجالتاالحتفاظیتم
حالة:فيالطالبسجالتنسخمنالوالدانُیحرمقددوالرات.3.00التحصینسجالتمقدًما.تدفعدوالرات،

الضریبة.لألغراضمادیامعاًالیعدولمعاًما18سنالطالبیبلغأنبعد.1
عندما یدرس الطالب في معھد للتعلیم ما بعد الثانویة..2
النسخ.إذا فشل الوالد في اتباع اإلجراءات الصحیحة ودفع رسوم.3
حقوق الوالدین.عندما یتم إعطاء المقاطعة نسخة من أمر المحكمة بإنھاء.4

الدراسةساعاتخاللالسجالترؤیةمنالوالدانیتمكنولمالسعرمخفضةأومجانیةوجباتعلىللحصولمؤھالًالطالبكانإذا
نسخة واحدة من السجل مجاًنا.العادیة، بناًء على طلب كتابي من ولي األمر یتم توفیر

الوالدیعترضلمماطلبھاإجراءاتیتبعشخصأليإصدارھاسیتمدلیل.معلوماتالتعلیمیةالمنطقةطالبحولمعینةمعلوماتتعتبر
دراسیةأیامعشرةغضونفيالمدیرإلىكتابًیااالعتراضھذاتقدیمیجببالطفل.الخاصةالدلیلمعلوماتكلأوأيعناإلفراجعلى
الرئیسيالدراسةومجالالمیالدومكانوتاریخالھاتفورقموالعنوانالطالب،اسمالدلیلمعلوماتتتضمنالكتیب.ھذاإصداربعد

الفرقأعضاءووزنرسمًیابھاالمعترفوالریاضةاألنشطةفيوالمشاركةاإللكترونيالبریدوعنوانوالصورالصفومستویات
المدرسة وآخر مدرسة سابقة حضرھا.الریاضیة وطولھم ومواعید الحضور والجوائز المستلمة في

یطلبلمماھواتفھموقوائموعناوینھمالثانویةالمدارسطالبأسماءإلىالوصولالعاليالتعلیممؤسساتأوالعسكریینللمجندینیحق
المعلومات.ھذهعناإلفصاحعدمكتابًیاأكثرأوعاًما18العمرمنیبلغثانويطالبأوالوصياوالوالدینأحد

المنطقةإبالغیتملم(ماالطالبدرجاتومستویاتھواتفوأرقاموعناوینأسماءوالمعلمیناألمورأولیاءرابطةإلىالمقاطعةستصدر
قبلمنالمعلوماتھذهاستخدامیتمأنشریطةمعین)لطالبھذهالدلیلمعلوماتتعیینبرفضالدراسيالعاممنسبتمبر15بحلول
PTAالمدرسیة.األعمالأوالمدرسیةألنشطتھا

أوالجدیدةالتعلیمیةالمنطقةإلىالطالبسجالتالمقاطعةسترسلمستقلة،مدرسةأوجدیدمدرسينظامإلىالطالبینتقلعندما
األوصیاءأوالوالدینیأذنلمماالجدیدة.المنطقةمنباالنتقالكتابيإشعارتلقيمنعملأیامعشرةغضونفيالمستقلةالمدرسة

إرسال إشعار عند إعادة توجیھ السجالت إلى المنطقة الجدیدة.على الطالب بنقل السجل كتابًیا، یتعین على المنطقة المرسلة

JcquiماديجاكيبریتننیولمدارسالتمریضمدیرةھوالمنطقةفيHIPAAالخصوصیةمسؤول Maddy

جدول الطالب
2022-2021العادي:الجرسجدول

7:25جرس اإلنذار

8:16-17:30األولىالحصة
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9:07-28:21الثانیةالحصة

اإلعالنات الصباحیة9:13-29:07الثانیةالحصةتابع

10:04-39:18الثالثةالحصة

1غداء10:54-410:09الرابعةالحصة

2غداء11:44-510:59الخامسةالحصة

3غداء12:34-611:49السادسةالحصة

4غداء1:24-712:39السابعةالحصة

2:15-81:29الثامنةالحصة

المدرسین البدیلین
التعاونالبدالءالمعلمینمنحیجببدیل.مدرسقبلمنتدریسھمیتمعندماالسلوكمنعالیةمستویاتعلىالحفاظالطالبمنُیطلب

والمكتب.نحو المعلم البدیل إلى اتخاذ إجراء تأدیبي من المعلموالمجاملة واالحترام من جمیع الطالب. سیؤدي سوء سلوك

المدرسة الصیفیة
منتطلبوقدللمساعدةالبدائلالمدرسةمنطقةتوفرأنیجباالحتفاظ.قرارقبلالرسوبلخطرالمعرضینالطالبإخطارسیتم

في ذلك المدرسة الصیفیة.الطالب حضور واحد أو أكثر من البدائل للمساعدة، بما

إجراء التأخیر
المدرسةبطاقةعبردخولھملتسجیلالدخولجھازإلىمباشرةالذھابعلیھمیجبللمدرسة,الرسميالبدءوقتبعدالطالبوصلإذا

سیتم,لكالمخصصالمشرفمكتبإلىالوالدینأحدمنمالحظةأووموقعةالمرضبشأنالطبیبمنمذكرةتقدملماذاسریعا.
اعتباره تأخر بدون عذر.

أجھزة االتصاالت وااللكترونیات
ُبعد،عنتنشیطھیتمالذيالتصفحجھازعلى,تقتصراللكنالمثالسبیلعلىاإللكترونیة،االتصاالتأجھزةاستخدامللطالبیجوزال

ترعاهنشاطحضورأثناءأوالمدرسیة،المواصالتفيأوالمدرسة،ممتلكاتفيالتواجدأثناءالصلةذاتواألجھزةالخلوي،والھاتف
بكامیراتالمزودةالمحمولةالھواتفباستخدامُیسمحالالنوع.ھذامنأشیاءبمصادرةنقومقدالمدرسة.مبنىخارجأوداخلالمدرسة

فياإللكترونیةاالتصاالتألجھزةالسماحھوالحالي(االتجاهبالخصوصیة.الخاصةالتوقعاتذاتالمناطقوفيالدراسيالیومأثناء
كجزء من العملیة التعلیمیة تحت إشراف المعلم وإرشاداتھ.)أوقات معینة من الیوم الدراسي واألجھزة الشخصیة الستخدامھا
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االختبار
المتحانسنوًیایخضعواأن11الصففيالطالبعلىیجبسنوًیا.SATاختباریأخذواأن11الصففيالطالبجمیععلىیجب
تكونعندماالنادرةالحاالتباستثناءاإلتقاناختباربرامجفيالخاصالتعلیمطالبیشاركالوالیة.مستوىعلىالعلومفيإتقان

إلىباإلضافةللتخرج،التعلیمیةالمنطقةمعاییراستیفاءالطالبعلىیجبللتخرج،للطالب.IEPببرنامجضارةبدیلتقییمفيالمشاركة
اعتمادات الدورة التدریبیة المطلوبة.

كلفيالطالبدرجاتتضمینویجبممكنالمحددة.المعاییراستوفواقدالطالبكانإذامالتحدیداإلجراءاتأحداإلتقاناختباریعد
اللغةمتعلميجمیعمنُیطلبالدائمة.والسجالتالشھاداتفيالوالیةمستوىعلىعشرالحاديللصفالوالیةتقییماختبارمنعنصر

الختامي للوالیة.اإلنجلیزیة المشاركة في جمیع مجاالت المحتوى للتقییم

العنایة بالكتب المدرسیة وااللتزامات
أوالمعداتأوالمدرسیةبالكتبلحقتالتياألضرارتقییمسیتمالستخدامھم.الموكلةواللوازمالكتبرعایةعنمسؤولونالطالب
الكتبیعیدأوالطالبیدفعحتىالتقاریربطاقاتأوالشھاداتأوالدرجاتحجبفيبالحقالمدرسةتحتفظالوالیة،لقانونوفًقاالمواد.

المدرسیة أو كتب المكتبة أو المواد التعلیمیة األخرى.

التحویالت و السحب
guidance(اإلرشادمكتبإخطارالمدرسةمنالمنسحبینالطالبعلىیجب office(ذلكفيلھم.یومآخرمنواحدأسبوعقبل

منالطالبسحبفقطالقانونيالوصيأوللوالدیجوزبإكمالھا.القانونییناألوصیاءأووالدیھملیقومنماذجإعطاؤھمسیتمالوقت
عن السجالت.المدرسة. سیتم تضمین بیان رسمي مكتوب باالنسحاب واإلفراج

وقتفيدرجتھمإلىالنموذجھذایشیراإلرشاد.مكتبقبلمنمكتمًالنموذًجاالطالبإعطاءسیتمالحضور،مناألخیرالیومفي
توجیھ السجالت حتى یتم إرجاع كافة المواد.االنسحاب وأن جمیع المواد قد تم إرجاعھا. ال یمكن إعادة

المواصالت
تعلیقإلىالحافلةفيالمرضيغیرالطالبسلوكیؤديقدالحافلة.فيالمرضيسلوكھمبشرطللطالبالمدرسيالنقلامتیازاتتمتد

المدرسي:السلوك. تطبق القواعد التالیة على سلوك الطالب في النقلخدمات النقل أو اتخاذ إجراءات تأدیبیة أخرى مناسبة لسوء

یجب على الركاب اتباع توجیھات السائق في جمیع األوقات.●
منظمة في موقف الحافالت المخصصة القریبة من منزلھم.یجب على الركاب الصعود إلى الحافلة ومغادرتھا بطریقة●
ال یجوز للركاب الوقوف أثناء تحرك الحافلة.●
واألشیاء األخرى بعیًدا عن ممر الحافلة.یجب على الركاب االحتفاظ بالكتب، وحقائب األالت، واألقدام●
ال یجوز للركاب تشویھ الحافلة و أو معداتھا.●
أشیاءإلقاءأوالنافذةخارجشيءأيحملأوالنافذةخارجأرجلھمأوأذرعھمأوأیدیھمأورؤوسھممدللمسافرینیجوزال●

داخل الحافلة أو خارجھا.
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یحظر على الركاب التدخین أو استخدام أي نوع من أنواع التبغ.●
ال یجوز للركاب تناول الطعام في الحافلة.●
إلجراءاتالراكبسیعرضبذیئة،لغةاستخدامذلكفيبماالجامحالسلوكالدراسیة.الفصولفيالمعتادالسلوكمراعاةیجب●

تأدیبیة.
العبور أمام الحافلة.عند مغادرة الحافلة، سینتظر الراكب إشارة السائق قبل●
یجب على الطالب ركوب الحافلة التي تم تخصیصھا لھم.●
●

على وجھ طریًقا عادًیا أو نشاًطا ال منھجًیا:یجب اتباع اإلجراءات التالیة عند ظھور مخاوف تتعلق باالنضباط

والسائق والوالد (الوالدین).قد تكون ھناك حاجة لعقد اجتماع یضم المدیر والراكب الطالب●
الوالدینإخطارسیتمالتوقیف،ھذامثلحدوثحالةفيبالطالب.الخاصةالحافلةركوبامتیازاتوقفالمدرسةلمدیریجوز●

قبل وقت سریان التوقیف.
وطلبالطالبإلبعادالسلطةللسائقیكونواآلخرین،السائقأوالركابسالمةیھددالذيالجسیمالسلوكسوءحالةفي●

للطالبالحافالتخدمةتقدیمیجوزالممكن.وقتأقربفيبالوضعوالوالدینالمدیرإخطاریجبالقانون.إنفاذفيالمساعدة
أعاله.مرة أخرى حتى یتم عقد اجتماع یضم جمیع األشخاص المذكورین

).IEP(للطالبالفرديالتعلیملخطةوفًقاالخاصةاالحتیاجاتذويللطالبالنقلوسائلفيوالتغییراتالتأدیبیةالعقوباتإجراءیجب

بشرطالمدرسة،إلىسیارتھیقودأنللطالبیجوزالمدرسة.للوائحمغادرتھاأوالمدرسةأرضإلىالقادمةالنقلوسائلجمیعتخضع
التزامھ بقواعد المرور والحصول على إذن الوالدین.

قداإلدارة.قبلمنبذلكللقیامتصریًحامنحھمسیتمالطوارئ،حالةفيالدراسة.ساعاتخاللسیاراتھمإلىبالذھابللطالبُیسمحال
وقوف السیارات أو أي نظام مناسب للظروف.یؤدي أي انتھاك لالستخدام السلیم للسیارات إلى وقف امتیاز

إجراءات سالمة النقل والشكاوى
االحتفاظسیتم).860(2206827على-فالیریوریتشاردالنقلمدیرإلىالمدرسيالنقلبسالمةالمتعلقةالشكاوىجمیعتقدیمیجب

بسجل مكتوب لجمیع الشكاوى، وسیتم إجراء تحقیق في االدعاءات.

االجازات

غیاباعتباریمكنالمدرسیة.االجازاتمعتتزامنالتياألوقاتخاللالعائلیةوالرحالتاإلجازاتجدولةبشدةالمدرسةسیاسةتشجع
.SBEإرشاداتضوءفي،عذر"بدون"غیاباتدراسيدوامعندماتحدثرحلةأوعائلیةبإجازةتتعلقألسبابالطالب
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تسجیل الفیدیو في الحافالت المدرسیة وفي اراضي المدرسة

ألغراض األمن المدرسي
بشكلالفیدیوتصویرسیتمواالنضباط.المدرسيالنقللمراقبةالمدرسیةالحافالتفيالفیدیوتسجیلمعداتبتركیبالمقاطعةقامت

فيتنظرسوفاإلدارةبھم.الخاصةالحافلةفيواستخدامھتسجیلجھازتثبیتعندالطالبإخطاریتملنالدراسي.العامخاللعشوائي
كسجالتالفیدیوأشرطةمعاملةیجبتأدیبي.إجراءاتخاذوسیتمالحافلة،سلوكقواعدینتھكونالذینالطالبإخطارسیتماألشرطة.

).FERPA(لألسرةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانونبموجبمحمیةطالب

المدرسة.فيأوالمشتركةالمناطقفيالطالبسلوكلمراقبةتستخدمأنھاكمااألفراد.جمیعوأمنسالمةلتعزیزالفیدیوأجھزةتستخدم
االنضباطلسیاسةوفًقااالنضباطسیكونالطالب.سلوكسوءوتوثیقروتینيبشكلاألشرطةبمراجعةعنھینوبمنأوالمدیرسیقوم

العبث أو إتالف معدات المراقبة بالفیدیو الخاصة بالمدرسة.في المنطقة. یحظر على أي طالب أو موظف أو زائر للمدرسة

الزائرین
تحدیدمنكنطلبإرادتنا،عنخارجةلظروفنظًراالمنطقة.مدارسلزیارةاآلخرینوالزائرینباآلباءنرحبالعادیة،الظروفظلفي

على جمیع الزوار إبالغ المكتب الرئیسي أوالً.موعد قبل زیارة المدرسة. بمجرد تحدید ھذا الموعد یجب

السماحیجوزالوالموظفین.الطالبوأمنسالمةعلىللحفاظمغلقةمدرسةأليالخارجإلىتفتحالتياألبوابجمیعتظلأنیجب
ھؤالءلمنعالمناسبةاإلجراءاتاتخاذالمدارسلمدیريیحقالمدرسة.ساحاتفيأوالمدرسیةالمبانيفيلھمالمصرحغیرلألشخاص

ھؤالء األشخاص إلى أقصى حد یسمح بھ القانون.األشخاص من دخول المبنى أو التسكع على األرض. سیحاكم

أنللزیاراتیمكنالالمھذب.غیرالخطابأوالتخریبيبالسلوكیسمحلنوالسلوك.اللطفمعاییرأعلىإظھارالزوارجمیعمنُیتوقع
التعلیمیة.تتدخل في البرنامج التعلیمي للمدرسة وال تقاطع األنشطة

مواقع الویب
أوتجاریةأوشخصیةألغراضالمدارسمواقعاستخدامیجوزالالتعلیمیة.األغراضتعكسموادعلىالمدارسمواقعتحتويأنیجب

الخاصةالویبصفحةعلىالمنشورةالموادجمیععلىعنھینوبمنأوالمدیرسیوافقالتعلیم.لمجلسمنشوراًوتعتبرسیاسیة
بالمدرسة.

تلتزممعینة.ظروفظلفيالمواقعھذهمحتوىبسببتأدیبیةإلجراءاتالشخصیةالویببمواقعیحتفظونالذینالطالبیخضعقد
الخاصة.على الویب لآلباء والطالب وأفراد المجتمع ذوي اإلحتیاجاتالمنطقة والمدرسة بضمان إمكانیة الوصول إلى موقعھا (مواقعھا)

االنسحاب من المدرسة
االنسحابنموذجإكمالالوصياوالطالبأمروليعلىفیجبالدراسي،العامخاللالمدرسةمناالنسحابإلىالطالباحتاجإذا

قبلمنالمعارةالمعداتمنوغیرھاالریاضیةوالمعداتوالموادالكتبجمیعإعادةیجبالالزمة.التوقیعاتجمیععلىوالحصول
أمورھم.المدرسة أو دفع ثمنھا من قبل الطالب أو والدیھ او أولیاء
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