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المقدمة

رسالة المنطقة
واجبمنوبالتاليطالب،كلنجاحمنمؤّكدوبشكلنؤمنإننا؛نظامھاإلىینضّمطالبكلبتعلیمالرسمّیةھافرھیلمدارستلتزم
تلبیةمنالتأكدوعلیھاالمجتمعونشاطحیاةفيمركزّیةنقطةتكونأنالمدارسعلىللمدینة؛فخرمصدریكونأنالرسمّيالتعلیمالنظام

كل طالب للتوقعات الخاصة بإنجاز كل فرد من أفراد طالبھا والمحددة من قبل اللجنة المدرسّیة.

المعیاریةاالختباراتفيالمنافسةعلىقادرینالطالبیجعلوالذيالدراسيالفصلضمنالتدریسجودةحولالتعلیمدوریتمحور
یجبكماالمنطقة.مدارسضمنالطالببقاءعلىیساعدوالّذيالتعلیمفيالعالیةالجودةتأمینھافرھیلمنطقةعلىوالوطنیة.الحكومیة

أن یوّفر النظام وضمن حدود اإلمكانیات ، برامج بدیلة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.

،العالیة"المؤھالت"ذويلدیھابالموظفینھافرھیلمنطقةتؤمنإذ؛األساسیةالقیممنقويأساسعلىالتعلیمينظامناركائزتقوم
المستمرالتحسینھدفعلىالمبنیةالمستوىالعالیةاألكادیمیةالمعاییرإلىباإلضافةالمتینة،األسسعلىالقائماإلداريونظامھا

األخالقیةبمسؤولیتناواعترافالتزاماتصال،ھناكیكونأنالضروريمنالدراسي،المحیطفيوأعضاءكمدّرسینالطالب.إلنجازات
لتنفیذ ھذه الرؤیة ألطفال منطقة ھافرھیل.

اإلنجاز والمحور التعلیمي للمدرسة
المنطقةمھمةكانتعدیدة،ولسنوات.اإلجتماعّیةوالمسؤولیةاألكادیميالصعیدعلىتمیًزاالرسمّیةھافرھیلمدارسنظامیجسد
للطالبصحّيمحورإنشاءأھدافناأھممنفمن.والجذابالوديالفكري،بالتحديیتسمدراسّيمناخ لقوخ للطالبآمنمكانتوفیر

یؤكد انتمائھ البیئي.
تدریس،طرقمتبایًنا،تعلیًمامناھجناتوّفرالدولة.تفرضھاالتياألطرمعتتماشىالتيالعامةالمعرفةجوھربتعلیممدارسناتؤمن

صعیدعلىمستمرتحّسنھناكیكونبحیثالتقییمببیاناتمدفوعةالتدریسوطرقالمناھجبدیًال.وتقییًمالإلنجاز،عالیةتوقعات
الدعممنمتنوعةمجموعةوتوفرللطالب،المتنوعةوالمھاراتالمواھبالتعلیمیةالممارساتتتناولأنیجبالطالب.تحصیل

واالستراتیجیات التعلیمیة لكل طالب في ھدف تحقیق النجاح.
علىاألعمالوشركاتالعائالتتشجیعیتمطالبنا.تعلیملھدفالناخبینجمیعومشاركةبدعمممیزبشكلیرّحبدراسيمجتمعنحن

المشاركة في البرامج التعلیمیة والتخطیط لتحسین المدرسة واألنشطة المدرسّیة.
تعدالتيوالمواردالجودةالعالیةوالبرامجالمستھدفالدعمخاللمنالتعلمالطالبلجمیعیمكنأنھنعتقدكماطالب.كلبلوغھدفنا

جزًءا ال یتجزأ من األسس القویة والضروریة لنجاح جمیع الطالب في المساعي المستقبلیة.

أصول السالمة واألمان
سلیمة.عاداتلبناءالضروریاتأھممنوالمدرسةاألمورأولیاءبینوالتفاھمالتعاونیعتبرمدارسنا.أولویاتمنطالبكمسالمةتعتبر

إن القواعد المذكورة أدناه تعتبر من األسس السلیمة لتطویر عادات السالمة العامة، من المفید جًدا مناقشتھا بین أولیاء األمور والطالب.
مسارعنواالبتعاداألرصفةعلىبالسیراإللتزاممعالمحّدد.الوقتفيللوصولالتسّرعلتفاديالمدرسةإلىالمبكرالوصول●

الطریق العام.
عبور الشارع فقط عند التقاطعات حیث تّم تعیین حارس عبور من قبل إدارة المدرسة.●
اإللتزام وطاعة ضابط الشرطة وحارس العبور في جمیع األوقات.●
الذھاب مباشرًة  إلى المدرسة والعودة  فوًرا إلى المنزل بعد انتھاء الدوام.●
اإلمتناع عن رمي كرات الثلج من وإلى المدرسة وفي ساحات المدرسة.●
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منع دخول أو اإلقتراب من أي سیارات غریبة أو  التجّول مع غرباء.●
البقاء بعیًدا عن مسار الطریق أثناء انتظار  حافلة النقل.●

Building(لألزمات)االستجابة(فریقBCRTفریقمدارسنالدى Crisis Response Team(ومدّرسینإداریین،منیتألف
ویساعدكماوالموظفین،الطالبلسالمةوالتھدیدالطوارئلحاالتاإلستجابةعلىالمدرسةقدرةالبرنامجھذایعززدعم.وموظفي

الطالب والموظفین على االستجابة ألحداث مثل وفاة أحد أعضاء مجتمع المدرسة، الكوارث الطبیعّیة وأعمال العنف.
دقةمنالرغمعلىالمدرسة.فيوجودھمخاللحتىبالخطر،مھددةأطفالناسالمةزمنفينعیشأنناوحقیقيواقعيولكنھالمؤسفمن

تعّرض طالبك لألذى أثناء تواجده في المدرسة، فإن اإلحتمال كاٍف حّتى یتّم تنفیذ اإلحتیاطات واإلجراءات.
یقظینیظلواأنوالمدّرسیناألمور،أولیاءالطالب،منكلعلىیجبمجتمعنا.واجباتأھمومنبالعنفوالتھدیدالعنفمنعأمرإن

وأن یقوموا باإلبالغ عن األشخاص أو األحداث التي یبدو أنھا تھدد سالمة وھدوء مدارسنا.
مشتركبشكلملتزمانھافرھیلمنطقةفيالمدارسعلىوالمشرفھافرھیلشرطةرئیسأنمعرفةاألموروأولیاءالطالبحقمن

یطلقأوقنبلةبوجودبالتھدیدیقومطلبأيومقاضاةباعتقالوالقیامالعثوركماالطالب،بینبالقتلالتھدیدحاالتجمیعفيبالتحقیق
انذار الحریق دون أي داع.

النوعھذامعالتسامحیجوزالبھا.المرتبطةالعواقبإلىباإلضافةاألفعالھذهخطورةلمبدأالطالبفھممنالتأّكداألمورأولیاءعلى
ھذهلمواجھةالمدرسّیةاإلدارةخططحولالالزمةبالمعلوماتتزویدھمیجباألمور،أولیاءلدىمحددةمخاوفتواجدعندالسلوك.من

األزمات عن طریق بناء الفریق المتخّصص.

ALICE

Alert, Lockdown, Inform, Counter and Evacuate

التنبیھ ، اإلغالق ، اإلبالغ ، المقاومة ، واإلخالء
بیئةأكثروتوفیربتأمینھافرھیلمنطقةفيالرسمّیةالمدارسقسمویلتزماھتماماتنا.أولىمنوموظفیناطالبناوسالمةأمنیعتبر
وإدارةھافرھیل،شرطةقسممعبالتعاونوالممارسات،اإلستراتیجیاتھذهجمیعوتحدیثبمراجعةمستمریننحنوبالتاليآمنة.
ووزارةاألمریكیة،الداخلياألمنوزارةمنكلتوصيمؤخًرا.بھاالموصىواالستراتیجیاتالممارساتأفضللدمجاإلطفاءقسم

FBIالفدرالیّةالتحقیقاتومكتب،FEMAالطوارئإلدارةالفیدرالیةوالوكالةالشرطة،لرؤساءالدولیةوالرابطةاألمریكیة،التعلیم

دخیلوجودحالةفيالتقلیدیةالمدارسإغالقعملیاتاستخداممنبدالًللتحركالمناسبالقراراتخاذتشملنشطةخططبوضع
لھمصّرحغیرشخصدخولحالفي"اإلغالق"بالـالمعروفةالتقلیدّیةللطریقةالمدارسباستخدامومعرفةیقینعلىإنكممتسلل.

البقاءمعاألنواروإطفاءالصفأبواببإغالقوالطالبالموظفینقیامعلىاإلستراتیجّیةھذهتعتمدحرمھا.أوالمدرسةمبنىإلى
یجبأنناواسعنطاقعلىالسائداالعتقادأصبحفقدذلك،منوبالرغمالموقف.حلّیتمحتىالصفداخلواالختباءوصمتبھدوء

فرصةأفضلالخیاراتھذهتوفرلوجھ.واجًھامتسللمواجھةحالةفيالموقفعلىتعتمدخیاراتوالطالبللموظفیننوفرأن
لتأمین السالمة وإنقاذ األرواح.

منمؤلفبرنامجھوALICEالوطني.الصعیدعلىبھالمعترفALICEبرنامجالعاملھذاالرسمّیةھافرھیلمدارستتبنى
تعني:ALICEالمسّلح.المتسللمواجھةعلىقائمةخیاراتمجموعة

A-واضح)بشكلوأینماذا،(من،وموجزواضحبشكلالتبلیغ-التنبیھ
L-الھواتف.صوتكتمالحواجز،وضعاألنوار،إطفاءاألبواب،بقفلالمباشرة-اإلغالق
I-تواصل.علىالجمیعإلبقاءوالخارجيالداخليالتواصل-اإلبالغ

C-األمر.لزمإذاوالمواجھةالمقاومةالسیطرة،اإلنتباه،صرف-المقاومة
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E-آمًنا.الوضعیصبحأنبمجّرد-اإلخالء
لتعزیزتطبیقھایمكنوبالتاليموت،أوحیاةحالةواجھواإذاوالتيالخیارات،مجالوطالبناموظفینالجمیعنوّفرنحنوللتوضیح،

ا،أولّي.بشكلسلیمینبقائھم مخّصص،ALICEبرنامجفإّنالمدارس،فيتحدثالھذهالعنفأعمالغالبّیةمؤّكد،وبشكلإحصائّیً
الستراتیجیاتتابعبرنامجأنھنّؤكدأخرى،مرةإلیھ.لزومھناكیكونقدمكانأيفيأوالتسّوقمراكزأوالمدارسأوللشركات
عالمّیة.

كماالرسمّیة.ھافرھیلمدارسوطالبموظفيلجمیعSROوبرنامجھافرھیلشرطةقسممعبالتعاونALICEبرنامجتنفیذیتّم
للقیامالطالبأعماراإلعتباربعینالمدّربیأخذوبالتاليھافرھیل.مدارسمنمبنىلكلمعتمًدایكونمتخّصص،مدّربتعیینیتّم

.ALICEلبرنامجسنوًیاوالتمرینبالتدریب

جمیع.ALICEبرنامجعلىمفّصلبشكلللتعّرفاألھالياجتماعفيإلینااإلنضمامالرجاءالمعلومات،أواألسئلةمنلمزید
/https://www.alicetraining.comالتالي:الموقععلىمتاحةALICEبرنامجحولالمعلومات

برنامج إسعاف وإزالة رجفان القلب المبكر
قامت مدارس ھافرھیل الرسمّیة بالتنسیق مع مجلس الصحة لمدینة ھافرھیل، بتنفیذ برنامج إسعاف وإزالة رجفان القلب المبكر. یتضّمن

استخدامكیفّیةعبرللموظفینالالزمالتدریبمعبالتزامن)AED(التلقائیةالخارجیةالقلبدقاتتنظیمأجھزةتوفیرالبرنامجھذاتنفیذ
عالجفيالمستجیبینلمساعدةاستراتیجّيبشكلAEDأجھزةوضعیتّم).CPR(الرئوّيالقلبياإلنعاشفيالشھاداتوإصدارالجھاز

اإلنعاش القلبي الرئوي وعالجھ في حالة الطوارئ الطبّیة. لمزید من المعلومات حول البرنامج، الرجاء اإلتصال باإلدارة أو ممرضة
المدرسة.

Titleبرنامجمدارس I
Titleبرنامج Iوبدالًالدراسي؛الفصلخاللالتدریسمكانالبرنامجھذاخدماتتحّلالفدرالًیا.ممّولتكمیليتعلیميبرنامجأھممن

عن ذلك تزّود خدمات ھذا البرنامج الطالب بإرشادات إضافّیة.

Titleلبرنامجوالموظفوناألساتذةیعمل Iالعلیاللمرحلةتلتنمدرسةھیل،سیلفرالیك،بنتكتھیل،غولدنالتالیة:المدارسفي
والمرحلة اإلبتدائیة، نتل، كوسنتینو، ویتییر، أكادیمیة غرین لیف ومدرسة ھافرھیل الثانویة. إن جمیع الطالب في ھذه المدارس مؤھلون

Titleبرنامجعلىللحصولالمدارستتأھللكيبأكملھ.التعلیميبالبرنامجاالرتقاءبھدفالخدماتھذهعلىللحصول I،یكونأنبّدال
%.40بنسبةالفقرحّد

Titleبرنامجمعبالتوازيالمقدمةاإلضافیةوالخدماتالدعمأشكالإلىباإلضافة Iاللوازمالمختّصین،األساتذةودعمتدّخلمثل
التعلیمّیة، برامج الكمبیوتر أو الحاسوب، التطویر المھني والتدریب للمدّرسین والقسم اإلداري، باإلضافة إلى تمویل أنشطة مشاركة أولیاء

األمور التي تدعم نظام الطالب التعلیمّي.

Titleوبرنامجوالمدرسةاألمورأولیاءبینالتواصلمیثاق I

یعتبر تطویر التواصل بین المدرسة وأولیاء األمور من أھم أھداف مدارس ھافرھیل الرسمّیة. فمن واجب أولیاء األمور والمدرسة العمل
سویًة كشركاء لزیادة تحصیل الطالب وتطویر اإلعتبار الشخصي حّتى مع المدرسة. إن العامل الرئیسي للشراكة بین أولیاء األمور

والمدرسة ھو العالقة بین األساتذة وأولیاء األمور. األساتذة محترفون یدیرون مجموعة متنوعة من الموارد التعلیمیة، أّما أولیاء األمور،
فھم المورد األساسي في عملیة التعلّم للطالب. تشارك المساعدة التنظیمیة من لجنة المدرسة وإدارة المنطقة والمدیرین على قدرة األساتذة

من تطویر ھذه الشراكة بشكل فّعال.
والھدف من كل ذلك القیام بالممارسة لھذه األمور بشكل أكثر كفاءة وفعالّیة باإلضافة إلى إیجاد طرق جدیدة لتعزیز ھذه الشراكة. یتّم دعم

التواصل بین المدرسة وأولیاء األمور من خالل:

تطویر البنیة التحتّیة للتقییم والتخطیط والتنفیذ المستمر لالستراتیجیات التي تبني أسس الشراكة والتواصل.●
الدراسة المعّمقة لمشاركة أولیاء األمور من قبل اآلباء واألساتذة واإلداریین عبر استخدام المبادئ األساسّیة لخلق أفضل تجربة●

https://www.alicetraining.com/
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تعلیمّیة لكل طالب من طالبنا.
سیتّم توفیر الموارد لمدیري المدارس واألساتذة وأولیاء األمور.●
Titleبرنامجمدارسعلىیجب Iالمشاركةخطةعلیھموتوّزعالبرنامجفيالمشاركینالطالبتضعأناألمورأولیاءمعبالتوافق

المتفق علیھا مع أولیاء األمور، ومشاركة المسؤولیة حول أداء الطالب ذات المستوى العالي، بناء قدرة المشاركة، وزیادة إمكانیة
الوصول لمشاركة اآلباء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة أو ذوي اإلعاقة.  إن مشاركة أولیاء األمور قد تتجاوز العمل

التطوعي في المدرسة، حیث تصل للعمل ضمن منظمة اآلباء واألساتذة واإلنتماء إلى مجلس الموقع.
Titleبرنامجضمنالمشاركةخطةبتطویرالمدارسقیامإن Iالمدرسةبیناإلتفاقإنواألساتذة.األمورأولیاءبینیتمأنیجب

وأولیاء األمور یعتبر بمثابة اتفاق مكتوب للمسؤولیة المشتركة عبر:
تحدید أھداف وتوقعات المدارس وأولیاء األمور كشركاء في محاولة تحسین تحصیل الطالب.●
توضیح كیفیة عمل أولیاء األمور ، الموظفین والطالب مًعا لتحقیق معاییر أكادیمیة عالیة المستوى.●
ترجمة سیاسات وأھداف أولیاء األمور والمدارس وتحویلھا إلى خطة عمل.●
العمل كمحفز للتعاون وتحسین اإلتصاالت.●

إن  الھدف الرئیسي للشراكة المدمجة بین المدرسة وأولیاء األمور ھو المساعدة على النجاح في تلبیة المعاییر األكادیمیة الصعبة. یجب
أن تتضمن اتفاقیات المدرسة وأولیاء األمور على ما یلي:

وصف مسؤولیة المدرسة في توفیر مناھج وإرشادات عالیة الجودة.●
وصف الطرق المتبعة من قبل أولیاء األمور لدعم تعلّم أطفالھم مثل مراقبة الحضور الیومي، إكمال الواجبات المدرسّیة في●

المنزل، والمشاركة في عملیة اتخاذ القرار الصحیح.
تناول أأھمّیة إقامة تواصل جّید ومستمّر بین األساتذة وأولیاء األمور.●

والدعم الذي یقدمھفعالّیة عبر األفكار التي یمثلھا واإللتزاماالتفاقمعظم مكونات المیثاق موجودة في المدرسة؛ یمكن أن یكون لھذا
المشاركون عبر آرائھم. من أجل تحسین النجاح األكادیمي لطالبنا وللتأكد من مردود ھذه الفوائد على المجتمع المدرسي بأكملھ، نشّجع

كیفیة المشاركة وتقدیمبمدیر المدرسة لإلطالع على حولاالتصالجمیع أولیاء األمور على اإلنضمام للقیام بتنفیذ ھذه التوقعات. یرجى
المساھمات المطلوبة.

،إبالغ أولیاء األمور بمؤھالت المدّرس
.P.Lأحكاممعباالمتثال 107 - 110, § 1111 (h) (6) -A(برنامجومدارسTitle I

Titleلبرنامجفیدرالّیًاتمویالًیتلقونوالذین)2015(عامناجح"طالب"كلالفیدراليالقانونیتطلب Iفيبحقھماألمورأولیاءإبالغ
طلب المؤھالت المھنّیة لألساتذة الفصل الذین یوّجھون أطفالھم.  بصفتكم مستفیدین من ھذه األموال، ستقوم مدارس ھافرھیل الرسمّیة

بتزوید أولیاء األمور بھذه المعلومات في الوقت المناسب عندما یتطلب األمر. على وجھ التحدید، من حق أولیاء األمور طلب المعلومات
التالیة عن أساتذة طالبھم:

ما إذا كان األستاذ یستوفي مؤھالت الدولة ومعاییر الترخیص للمواد  التي یدّرسھا.●
ما إذا كان األستاذ یقوم بالتدریس في حالة الطوارئ أو الوضع المؤقت بسبب ظروف خاصة.●
تخّصص الكلّیة التي انتمى إلیھا األستاذ، سواء حصولھ على أي درجات متقّدمة، ومجال تخّصصث الشھادة أو الدرجة العلمّیة.●
ما إذا كان المساعدون یقدمون الخدمات لطالبھم، وبالتالي مؤھالتھم.●

تلتزم مدارس ھافرھیل الرسمّیة بتوفیر التعلیم الجّید لجمیع الطالب وتقوم بذلك من خالل توظیف األفراد األكثر تأھیالً لتدریس ودعم كل
المعلوماتعلىللحصول978-374-3400التالي:الرقمعلىوالتعلیمالتدریسبمدیراالتصالالرجاءالدراسي.الفصلخاللطالب

المذكورة أعاله.

القوانین واإلجراءات

سلوك الطالب
الھدف من اإلجراء التأدیبي ھو استعادة السلوك المقبول. عندما یكون اإلجراء التأدیبي ضرورًیا ، یجب أن ُیدار بإنصاف ویجب أن یكون

مرتبًطا باالحتیاجات والظروف الفردیة.
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إجراءاتتتطلبالتيالمواقفمعظمحلیمكنتأدیبیة.إلجراءاتورقابتھمالطالبسلوكقواعدمنأًیاینتھكونالذینالطالبیخضع
تأدیبیة داخل حدود الفصل الدراسي أو عند حدوثھا ، و / أو عن طریق اجتماع األستاذ مع الطالب و / أو أولیاء األمور أو األوصیاء.

یحّظر على الطالب اإلدالء ببیانات كاذبة عن قصد أو تقدیم معلومات كاذبة أثناء تقدیم الشكوى، بما في ذلك على سبیل المثال ال
الحصر، تقاریر التحّرش / التنّمر واإلزعاج.

اإلجراءات التأدیبّیة: عواقب السلوك السيء
.M.G.Lأحكامبموجبطویلةلفترةالطالبیطردأوالتعلیمیعلّقأنللمدیریحقأنھلدرجةاألمورأخطرمنالسلوكانتھاكاتتعتبر c.

71, §37H and 37H،½تشمل:والتي
حیازة سالح خطیر أثناء التواجد في المدرسة أو خالل أي حدث برعایة المدرسة.●
حیازة الممنوعات أثناء التواجد في المدرسة أو خالل أي حدث برعایة المدرسة.●
اإلعتداء على مدیر المدرسة أو المدّرس أو أي موظف آخر.●
تھمة جنایة أو إدانة.●

الفصل.M.G.Lأحكامبموجبالعلمعنالتعلیقویتضّمنإلىیصلتأدیبيإلجراءالطالبلسلوكالمخالفةاألخرىاإلنتھاكاتستخضع
71،§37H.¾

طرقفيالنظرالمدیرعلىیجبالتأدیبّیة.القواعدانتھكالذيللطالبالعواقبتقریرفيالتقدیریةالسلطةلممارسةالسلطةلدیھالمدیر
استخدامیتمحتىالطویلالمدىعلىالطرد/التعلیقاستخدامتجنبعلیھویجبالتعلّم،عملیةفيالمخالفالطالبإشراكإعادة

العالجات والعواقب األخرى.

ستؤدي اإلجراءات التالیة إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة:

المدرسة./الدراسيالصفعنالتأخر1-1

الدراسي.التحصیلفيالتأخر1-2

دراسي)(فصلمنھجزءأودراسيفصلعنالتغّیب2-1

جزئي.أوكاملدراسيلیومالمدرسةعنالتغّیب2-2

الممرات.فيالسلوكسوءأوالتسّكعأوالقاعةفيالمرورقوانینانتھاك3-1

الدراسي.الفصلوخارجداخلباالضطراباتالتسبب3-2

الغذاء.فترةخاللالسلوكسوء3-3

التخریبیةالمواقفأثناءالمباشرةالتعلیماتاتباعرفض3-4

)ISS(المدرسةداخلالتعلمعناإلیقافأواالحتجازخاللالسلوكسوء3-5

بالمدرسةالمحیطةالمشجرةالمناطقأوالحقولأوالسیاراتمواقفمثل؛محظورة/بھامصرحغیرمنطقةفيالطالبوجود3-6
والسقف وما إلى ذلك.

المیدانیةالرحالتفيالسلوكسوء3-7

المدرسة.حافلةداخلأوالمدرسیةالحافالتمواقففي،المدرسةساحاتفي،المدرسةفيالثلجكراترميأو/وحیازة3-8

الدوامساعاتبعدأوأثناء،خارجھاأوالمدرسة(داخلالمدرسةترعاھاالتيالطالبأنشطةفيالمشاركةأثناءالسلوكسوء3-9
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المدرسي)

المدرسةبعدأوالصفوفانتقالأثناءالسلوكسوء3-10

المدرسیةالحافالتمواقففيأوالمدرسیةالحافالتفيالسلوكسوء3-11

الممراتفيالمصارعةأوالركلأوالتعثرأوأوالدفعأوالالئقةغیراللغةأواللفظيالتحرشمثلالتخریبيأوالالئقغیرالسلوك3-12
أو خالل الفصول الدراسیة أو أي مناطق أخرى

التعلیمّیة.ھیئةأعضاءأوالطالبلسالمةتھدیًدایمثلأوالعامللنظامتھدیًدایشكلالذيالمزمنالسلوكسوء3-13

الموظفینمنالمباشرةالتعلیماتاتباعرفض-المدرسةلموظفياالحترامعدم/التمرد3-14

اإلنترنتسیاسةانتھاك3-15

التقدموتقاریر،التقاریروبطاقات،الفصلأوالغیابمذكراتمثلالمزیفة/المزورةبالمدرسةالمتعلقةالمستندات4-1

إلخ.،التقییم/التعلیقنموذجأوالقاعةدخولتصریحمثلبالمدرسةیتعلقمستندأيعلىمزورتوقیع4-2

المدرسةلموظفياسمإعطاءرفضأومزیفاسمإعطاء4-3

المدرسةلموظفيخاطئةمعلوماتإعطاء4-4

واالحتیالالغش4-5

المتعمدالحریق5-1

التخریب5-2

اإللكتروني.الحاسوببرامجتخریب5-3

السرقة5-4

الكافتیریاطاولةتنظیفعدمأوبھامسموحالغیراألماكنفيالقمامةرمي5-5

السیارةاستخدامإساءة5-6

الجدرانعلىالكتابة5-7

حدثأيخاللأوالمدرسةساحاتفيأوالمدرسةمبنىفيالتبغمنتجاتحیازةأوvaping-اإللكترونيالتدخینأوالتدخین6-1
ترعاه المدرسة

الالمثالسبیلعلى،الموادھذهتشمل.94Cالفصل،العامةماساتشوستسوالیةقوانینفيالمحددالنحوعلىالممنوعاتحیازة6-2
الحصر ، الكوكایین والماریجوانا والھیروین و الباربیتورات واألمفیتامینات والریتالین

تتعلقأدواتتمتلكأو،94Cالفصل،العامةماساتشوستسوالیةقوانینفيمحددھوكماالممنوعاتتأثیرتحتتكونأن6-3
باستخدام مثل ھذه الممنوعات.

لتأثیرهالتعرضأوتعاطیھأوالكحولحیازة6-4

.بیعھاحیازةأوخطرةأومشروعةغیربطریقةالمشروعةالمخدراتتعاطي6-5

المعنیینالطالبأوبالطالبمباشربشكلماديدلیلربطیمكنالعندماالممنوعاتاستالمأوشراءأوبیع6-6

لالشتعالالقابلةاألجھزةمنغیرھاأوالثقابأعوادأوالوالعاتاستخدامأوحیازة7-1

الحریقبمعداتالعبثأوالكاذبالحریقإنذارإطالق7-2
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آخرجزءأيفيأوالممراتأوالتجاریةالمحالتفيالمعداتأواألدواتمنلكلوذلكقصدعنالطاقةمصادرأواألنوارإطفاء7-3
من منشآت المدرسة

األجھزةمنغیرھاأوشراراتأوناریةمفرقعاتحیازة7-4

األجھزةمنغیرھاأوالرائحةكریھةقنابلأوناریةمفرقعاتتفجیر7-5

وأجھزة،المضغوطةاألقراصومشغالت،المحمولةوالھواتف،االستدعاءأجھزةالتخریبیة:األجھزةاستخدامو/أوحیازة7-6
اإلشارة ، ومؤشرات اللیزر ، وبنادق الرش ، وبالونات الماء ، إلخ.

القمارأجھزةحیازةأو/والقمار7-7

ناريسالححیازة8-1

الناري)السالح(غیرسالححیازة8-2

القتال9-1

والضرباالعتداء9-2

متطوعموظفأيأوالمدرسةموظفوضرباالعتداء9-3

الجسدياالعتداءأوالجسدیةاإلساءة9-4

أوالجنسيالتوجھأوالعرقأوبالدینصراحًةاألمریتعلقعندماالمنضبطغیرالسلوكأوالقتالأولآلخرینالجسدیةاإلساءة9-5
األصل القومي أو الھویة أو الجنسیة أو اإلعاقة

التحرشمكافحةسیاسةانتھاك9-6

الجنسأواإلعاقةأوالجنسأوالجنسیةالھویةأوالقومياألصلأوالجنسيالتوجھأوالعرقأوالدینإلىتشیرمھینةلغةاستخدام9-7

التمییزعدمسیاسةانتھاك/الكراھیةجرائم9-8

الجنسيالتحرشسیاسةانتھاك9-9

التمییزعدموسیاسةالتنمرمكافحةسیاسةانتھاك/التحرشسیاسةانتھاك9-10

آخرلشخصتھدیداتأوتھدیدمالحظاتأوبالقنابلالتھدید9-11

علیھالموافقةإلرجاءالترتیبأوالحجزأداءعدم10-1

األمانحزامارتداءعدم10-2

مدارسلجنةأوالمحلیة،السلطاتأوالوالیةسلطاتقبلمنبھمصرحالقناعوضعقانون/والیةأليوفًقاالقناع:وضعقانون
تصل،تقدمیةتأدیبیةإلجراءاتالمدرسةفياألقنعةارتداءیرفضونالذینالطالبسیخضع،المدرسةمسؤوليمنغیرھمأوھافرھیل

إلى وتشمل اإلزالة من الفصل الدراسي والتعلیق عن التعلیم خارج من نطاق من المدرسة.

التعلیق عن  التعلیم
إبعادھوالمدىالقصیرالتعلیقالعادیة.الدراسيالفصلأنشطةمنالمدىطویلةأوالمدىقصیرةإزالةعنعبارةھوالتعلیمعنالتعلیق
أقل.أومتتالیةأیام10لمدةالدراسيالفصلخاللالعادیةواألنشطةالمدرسةمبانيمنالطالب
10منألكثرأو،متتالیةأیام10منألكثرالعادیةالدراسيالفصلوأنشطةالمدرسةمبانيمنالطالبإبعادیعنياألمدالطویلاإلیقاف

أیام تراكمیة لمخالفات تأدیبیة متعّددة في أي عام دراسي.



11

الدراسةعنالموقوفللطالبیجوزوال؛المدرسةساحاتإلىالقدومأوالمدرسةمبانيدخولمنالدراسةعنالموقوفالطالبیمنع
المشاركة في أي أنشطة أو وظائف ترعاھا المدرسة خالل فترة التعلیق.

یتحّمل المدیر أو من ینوب عنھ وحده المسؤولیة عن تحدید الطالب الموقوف عن الفصل الدراسي.

التعلیق عن التعّلم أثناء الفصل الدراسي

مثلالمدرسةداخلالتعلیقیعنيالطالب.سلوكقوانینانتھاكبسببالمدرسةفيتعلیقفرضأیًضایتمقدالمدرسة،مدیرلتقدیروفًقا
یعتبرالمتتالیة.دراسیةأیام10عنتزیداللمدةالمدرسة،مبنىمنلیسولكن،العادیةالدراسيالفصلأنشطةمنالطالبإخراج
األجل.طویلتعلیًقاأیام10منألكثرالمدرسةفيالتعلیقیعتبراألجل.قصیرتعلیًقاأیام10عنتقللمدةالمدرسةداخلالتعلیق

وإتاحةالتھمة،وأساسإلیھالمنسوبةالتأدیبیةبالمخالفةالطالبإبالغالمدیرعلىیجبالمدرسة،داخلالدراسةعنالتعلیقیتّملكي
تأدیبیة،مخالفةارتكبالطالبأنالمدیرقررإذاالمزعوم.بالحادثالمحیطةالظروفوشرحالتھمعلىاالعتراضللطالبالفرصة

خاللمتتالي،أوتراكميبشكلأیام،10تتجاوزأالیجبوالتيالمدرسة،داخلتعلیقھفترةبطولالطالبإبالغالمدیرعلىفیجب
العام الدراسي.

وأسبابالتأدیبیة،بالمخالفةشفھیاًاألمورأولیاءإلبالغمعقولةجھودبذلالمدیرعلىیجب،المدرسةداخلالتعلیققراریومنفسفي
اجتماعإلىالوالدیندعوةأیًضاالمدیرعلىیجبالمدرسة.داخلالدراسةعنالتعلیقفترةوطولللمخالفة،الطالبارتكاباستنتاج
االجتماعھذاموعدتحدیدیتمللسلوك.المحتملةاالستجاباتوالطالب،مشاركةواستراتیجیاتوسلوكھ،للطالباألكادیمياألداءلمناقشة

إجراءبعداألمورأولیاءإبالغالمدیریستطعلمإنذلك.بعدممكنوقتأقربفيكذلك،األمریكنلموإذاأمكن،إنالتعلیقیومفي
داخلبالتعلیقشفھیاًالوالدإبالغألغراضمعقولةجھوًداتشكلالمحاوالتھذهفإنبذلك،للقیاممحاوالت)2(عنیقلالماوتوثیق

المدرسة.
تحدیدمعالمؤديالسببذلكفيبماالمدرسة،داخلالتعلیقبشأناألموروألولیاءللطالبخطّيإبالغإرسالالمدرسةمدیرعلىیجب

مدیرعلىیجببالفعل.حدثقداالجتماعھذایكنلمإذاالمدیر،معاجتماعإلىاألموراولیاءبدعوةالمدرسة،داخلالتعلیقفترة
اإللكترونيالبریدأواألولىالدرجةمنالبریدأوالمعتمدالبریدأوالیدويالتسلیمطریقعنالتعلیقیومفياإلبالغھذاتسلیمالمدرسة

إلى عنوان قدمھ ولي األمر التصاالت المدرسة أو بأي طریقة تسلیم أخرى یتفق علیھا المدیر وأولیاء األمور.

فرصة التقدم األكادیمي أثناء التعلیق عن الدراسة / الطرد
الدراسّیةواألعمالاإلختباراتلتعویضالفرصةلھتتاحبأنالحقاألجل،طویلأوقصیركانسواءالدراسيالتعلیقتحتطالبلكل

األخرى حسب الحاجة بھدف تحقیق تقدم أكادیمي وذلك خالل فترة اإلزالة من الفصل الدراسي.
المھاملتعویضالفرصةلھتتاحأنالحقاألجل،طویلأوقصیركانسواءالمدرسةداخلالدراسيالتعلیقتلقىطالبأي

واإلختبارات، واألعمال الدراسیة األخرى حسب الحاجة بھدف تحقیق تقدم أكادیمي وذلك خالل فترة اإلزالة من الفصل الدراسي.
إحرازمنتمكنھالتيالتعلیمیةالخدماتلتلقيفرصةلدیھسیكونمتتالیةأیام10منألكثرالدراسةعنتعلیقھأوطردهیتمطالبأي
الخدماتتشملقدالمدرسة.مستوىعلىالتعلیمیةالخدماتخطةخاللمنالمحلیةوالمتطلباتالوالیةمتطلباتتلبیةنحوأكادیميتقدم

المتاحة في إطار خطة التعلیم على مستوى المدرسة،  دروًسا خصوصیة وعمًال دراسًیا عبر اإلنترنت.

حقوق اإلجراءات القانونیة للطالب
مسؤوليیعتمدطالب.لكلالقانونبموجبالعادلةتحقیقفيالحقمراعاةعلىالمدرسةمسؤولوسیحرصاالنضباط،إدارةخالل

المدرسة على طبیعة االنتھاك لتحدید اإلجراءات القانونیة الواجب اتباعھا.
الطالبو/أوالمدرسةموظفيعلىواالعتداءالممنوعات،وامتالكخطیر،سالحبحیازةالمتھمینللطالبالمستحقةالعملیةحقوق.1

.M.G.L(جریمةبارتكابعلیھممحكومأوبجریمةتكلیفھمتمالذین c. 71, §37H and M.G.L. c. 71, §37H½.(

37H(§األجلقصیرةالتأدیبیةالعقوبات and §37H:(½لمدةالدراسةعنالطالبفصلإلىتؤديقدتأدیبیةعقوبةأيفرضقبل
منأوالمدیرقبلمنبالفصلالقرارعندللرد.وفرصةالمّتھمللطالبشفھيإبالغإرسالسیتمأقل،أومتتالیةدراسیةأیام)10(عشرة
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ینوب عنھ، فسیتم إبالغ أولیاء األمور / األوصیاء عن طریق اإلتصال الھاتفي والمراسلة الخطّیة.
منألكثرالمدرسةمنالطالبفصلإلىتؤديقدتأدیبیةعقوبةأيفرضقبل½):37H§و37H(§األمدطویلةالتأدیبیةالعقوبات

محامفیھایمثلھمأنیمكناستماعبجلسةخطيإشعاراألوصیاء/األمورأولیاءمنحسیتم،طردهأومتتالیةدراسیةأیام)10(عشرة
/األمورأولیاءبإسممكتوبقرارإصدارسیتم،ھذهاالستماعجلسةبعدالوثائقیة.واألدلةالشھودوتقدیمفحصلھمویجوزنفقتھمعلى

یتملكيالمدارس.مشرفإلىمقّدمالمدرسةمنطردأواألجلطویلتعلیقبفرضقرارأياستئناففيالحقلھمسیكوناألوصیاء
.M.G.Lلـوفًقاالطالباستبعاد c. 71, §37H½،استئنافلتقدیماالستبعادنفاذتاریخمنأیام)10(عشرةالطالبلدىیكونأنیجب
.M.G.Lقانونبموجبالمفروضةلالستثناءاتبالنسبةالمدارس.مدیرإلىمكتوب c. 76, أیام)5(خمسةللطالبیكونأنیجب،17§

.M.G.Lلـوفًقاالمدرسةلجنةتفرضھاالتيلالستثناءاتالمشرف.إلىمكتوباستئنافلتقدیماالستبعادنفاذتاریخمن

c. 76, فياالستبعاد.نفاذتاریخمنأیام)10(عشرةغضونفياللجنةقبلمنالنظرإلعادةخطيطلبتقدیمللطالبیحق،17§
انتظار نتیجة أي استئناف من ھذا القبیل ، تظل العقوبة التأدیبیة المفروضة ساریة المفعول .

M.G.L. c. 76, §17, M.G.L. c. 71, §37H and M.G.L. c. 71, §37H.½

.M.G.L(أخرىبانتھاكاتالمتھمینللطالبالمستحقةالعملیةحقوق.2 c. 71, §37H¾(المدیرمعواإلجتماعاإلبالغ§))37H:(¾

وسبببالتھممسبقبالغتقدیمعنھینوبمنأوالمدرسةمدیرعلىیجبالقسم،ھذابموجبالدراسةعنبالتعلیققرارأياتخاذعند
یتلقىأنیجبالطالب.منزلفيبھاالتحدثیتمالتياألساسیةواللغةاإلنجلیزیةباللغةاألوصیاء/األمورأولیاءإلىالطردأوالتعلیق
/التعلیقسریانقبلاالستبعادو/أوالتعلیقوأسبابالرسوملمناقشةعنھینوبمنأوالمدیرمقابلةوفرصةبالتھمخطّیًابالًغاالطالب

االستبعاد.

ُیعقدقداالستماع.جلسةحضوربفرصةشفویاًاألمورأولیاءإلبالغواقعیةجھودبذلعنھینوبمنأوالمدرسةمدیرعلىیجب
باألھللالتصالاألقلعلى)2(محاولتینبتوثیقوقامخطّیًابالًغاأرسلقدالمدیرأنطالمااألوصیاء/األمورأولیاءدوناالجتماع

بالطریقة المحددة من قبل األھل عبر بطاقة حالة الطوارئ.
وإتاحةبسببھا،الطالبتعلیقیتمقدالتيالمزعومةبالحادثةالمتعلقةالمعلوماتفيوالنظراالستماعھوالمدیراستماعجلسةمنالغرض
ارتكبقدالطالبكانإذاماوتحدید،المزعومبالحادثالمحیطةالظروفشرحمعإلیھالموجھةالتھمعلىللطالباإلعتراضفرصة

منحھاسیتمالتيالحقوقمدىتحدیدالمدیرعلىیجبالمخالفة.علىالمترتبةالنتائجشرحیتم،كذلكاألمركانوإذاالتأدیبیة؛المخالفة
للطالب خالل جلسة اإلستماع بناًء على العواقب المتوقعة للمخالفة التأدیبیة.

a.37(§األمدالقصیرالدراسةعنالتعلیقH(¾

لتقدیمفرصةأیًضاللطالبتتاحأنیجبصلة.ذاتأخرىمعلوماتوأيالتھمةوأساسالتأدیبیةالمخالفةمناقشةالمدرسةمدیرعلىیجب
تكونقداألخرىوالعواقبالعالجاتكانتإذامالتحدیدمراعاتھاالمدیرعلىیجبالتيالتخفیفّیة،األسبابذلكفيبما،المعلومات

الظروفذلكفيبماالمعلومات،وتقدیمالطالبسلوكلمناقشةفرصة-وجدإن-األمورألولیاءیوفرأنالمدیرعلىیجبمناسبة.
المخففة، التي یجب على المدیر مراعاتھا عند تحدید العواقب بالنسبة للطالب.

وإذاالتأدیبیة،المخالفةارتكبقدالطالبكانإذاماتحدیدالمدیرعلىیجبالتخفیفیة،األسبابذلكفيبما،المتاحةالمعلوماتعلىبناًء
كان األمر كذلك ، فما ھو الحل أو النتیجة التي سیتم فرضھا.

والفرصةالتعلیقومدةبنوعاإلبالغالطالب،إیقافتموإذاوأسبابھ،بالقراراألموروأولیاءالطالبإبالغالمدرسةمدیرعلىیجب
ویمكنخطّیًاالقراریكونأنیجباإلزالة.فترةأثناءأكادیميتقّدمإلحرازالحاجةحسباألخرىالمدرسیةواألعمالالواجباتلتعویض

أن یكون في شكل تحدیث لإلشعار الخطّي األصلي.
المدیرعلىیجبالثالث،الصفإلىالروضةمرحلةمنالصفوففيأوالروضةقبلمامرحلةفيرسمّیةلمدرسةتابعالطالبكانإذا

إرسال نسخة من القرار الخطي إلى المشرف وشرح أسباب فرض التعلیق خارج المدرسة ، قبل أن یضع قرار التعلیق قید التنفیذ.
واألوراقواالختباراتالمھاموتشكیلاالقتضاء،حسبأرصدة،لكسبالفرصةلھستتاحاألجل،قصیرالدراسةعنتعلیًقاالطالبتلقىإذا
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واألعمال المدرسیة األخرى حسب الحاجة لتحقیق تقدم أكادیمي خالل فترة تعلیقھ عن الدراسة.
b.37(§األمدالطویلالدراسةعنالتعلیقH(¾

سجللمراجعةالفرصةأیًضاللطالبتتاحأنیجباألمد،القصیرالدراسةعنالتعلیقجلسةفيللطالبالممنوحةالحقوقإلىباإلضافة
اختیارمنعاديشخصأومستشاریمثلھأنفيالحقال؛أمالطالببتعلیققراراتخاذفيالمدیرعلیھایعتمدقدالتيوالوثائقالطالب

الطالبیجبرالقدولكنالمزعوم،للحادثالطالبتفسیروتقدیمعنھنیابةشھودتقدیمفيالحقاألمر؛الطالب/ولينفقةعلىالطالب،
علىوالحصولالمدیر،قبلمنالجلسةتسجیلطلبفيالحقالمدرسة؛منطقةقدمتھمالذینالشھوداستجوابفيالحقبذلك؛القیامعلى

المشاركینجمیعإبالغالمدرسةمدیرعلىیجبصوتًیا،تسجیًالاألمروليأوالطالبطلبإذاالطلب.عندالصوتيالتسجیلمننسخة
قبل جلسة االستماع أنھ سیتم بعملیة التسجیل الصوتي وسیتم توفیر نسخة للطالب وأولیاء األمور عند الطلب.

مراعاتھاالمدیرعلىیجبوالتيالمعلومات،وتقدیمالطالبسلوكلمناقشةالفرصةاألمورألولیاءتخفیفیة،أسبابأيوجودحالةفي
عند تحدید العواقب بالنسبة للطالب.

فيالنظربعدكذلك،األمركانوإذاالتأدیبیة،المخالفةارتكبقدالطالبكانإذاماتحدیدالمدیرعلىیجبالمقدمة،األدلةعلىبناًء
الدراسةعناإلیقافإلىباإلضافةأومنبدالًفرضھا،سیتمالتيالعواقبأوالمستجدالحلھووماالتعلیق،وبدائلالتخفیفیةالظروف
منالبریدأوالمعتمد،البریدأوبالید،التسلیمطریقعناألموروأولیاءالطالبإلىالخطيالقرارالمدرسةمدیریرسلاألمد.الطویل
المدیرعلیھایتفقللتسلیمأخرىطریقةأيأوبالمدرسة،لالتصالاألھلمنالمقدمالعنوانإلىاإللكترونيالبریدأواألولى،الدرجة

وأولیاء األمور.
المدیرعلىیجبالثالث،الصفإلىالروضةمرحلةمنالصفوففيأوالروضةقبلمامرحلةفيرسمّیةلمدرسةتابعالطالبكانإذا

إرسال نسخة من القرار الخطي إلى المشرف وشرح أسباب فرض التعلیق خارج المدرسة ، قبل أن یضع قرار التعلیق قید التنفیذ.
واألوراقواالختباراتالمھاموتشكیلاالقتضاء،حسبأرصدة،لكسبالفرصةلھستتاحاألجل،طویلالدراسةعنتعلیًقاالطالبتلقىإذا

واألعمال المدرسیة األخرى حسب الحاجة لتحقیق تقدم أكادیمي خالل فترة تعلیقھ عن الدراسة.
دراسي،عامأيفيمتعددةلمخالفاتتراكمیةأیام10منألكثرأوواحدةمخالفةالرتكابأیام10منألكثرالطالبتعلیقتمإذا

فيالمنطوقةاألساسیةواللغةاإلنجلیزیةباللغةاالستئنافوعملیةالمشرفإلىیقدماالستئناففيبالحقخطّیًاتبلیًغااإلبالغسیتضمن
المبنى.منالطالبإخراجفیھیتمالذياألولالیوممنبدًءایوًما،90عنتزیدلمدةطالبأيتعلیقیتملنالطالب.منزل

:)¾37H§(الدراسةعنالطارئاإلبعاد
أواألشخاصعلىخطًراالطالبوجوداستمرارویكونتأدیبیةبمخالفةالطالبُیتھمعندمامؤقًتاالدراسةعنطالًبایزیلأنللمدیریجوز

أوالخطرمنللتخفیفمتاحبدیلیوجدالالمدیر،لحكمووفًقاوجوھرًیا،مادًیاالمدرسةترتیبتعطیلإلىیؤديأوالممتلكات،
أالیجبالطالب.یمثلھالذيالخطرووصف،ذلكوسببباإلزالةالفورعلىكتابًیاالمشرفإبالغالمدرسةمدیرعلىیجباالضطراب.

الطارئ.اإلبعادیومبعدالدراسةأیاممن)2(یومینلمدةالمؤقتاإلبعادیتجاوز
الطارئ،باإلبعادشفھًیااألموروأولیاءالطالبإلبالغومعقولةفوریةجھودبذلالمدیرعلىیجبالطارئ،الدراسةعناإلبعادحالةفي

لعقدللطالبالفرصةوإتاحةأعاله،مذكورھوكمااألموروأولیاءللطالبخطيإبالغتقدیمالمدرسةمدیرعلىیجباإلبعاد.ھذاوسبب
الیومینصالحیةانتھاءقبلاالستماع،جلسةلحضورفرصةاألموروألولیاءأعاله،علیھالمنصوصالنحوعلىالمدیرمعاستماعجلسة

من أیام الدراسة، ما لم یتم االتفاق على تمدید فترة االستماع من قبل المدیر والطالب وولي األمر.
بالمتطلباتیفيوالذيالتالي،الدراسيالیومیتجاوزالموعدفيوخطًیااالستماع،جلسةیومنفسفيشفوًیاقراًراالمدیریصدر

الموضحة أعاله.
في حالة اإلبعاد الطارئ عن الدراسة، لن یفرج مدیر المدرسة عن الطالب حتى یتم اتخاذ الترتیبات المناسبة لسالمة الطالب ونقلھ.
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)¾37H§(المدارسعلىالمشرفبحضوراالستماعجلسة

خطيطلبلتقدیمالطردأواألمدالطویلللتعلیقالفعليالتاریخبعدتقویمیةأیام5األوصیاء/األمورأولیاءلدىیكونأنیجب
المشرفإلىاستئنافتقدیمفيالحقھناكلیستقویمیة.أیام7إلىیصلللوقتتمدیًدامنحھیمكنولكنالمشرفإلىُیقّدملالستئناف

باالستئنافیسمحقدأواالستئناف،رفضللمشرفیجوزالمناسب،الوقتفياالستئنافتقدیمیتملمإذااألمد.القصیرالتعلیققراربشأن
طلبأودراسیةأیام3غضونفياألوصیاء/األموروأولیاءالطالبمعاستماعجلسةالمشرفسیعقدوجیھ.لسببلتقدیره،وفًقا

بدونالمشرفاستماعجلسةتستمرقداألوصیاء./األمورأولیاءذلكطلبإذاتقویمیةأیام7حتىالوقتتمدیدیمكنلالستئناف.الطالب
إذاالنیةحسنجھًدابذلقدالمشرفأنُیفترضاألوصیاء./األمورأولیاءلتضمیننیةبحسنجھدبذلتمإذااألوصیاء/األمورأولیاء

خطّیًلإبالًغاالمشرفیرسلبالمشاركة.والمشرفاألمورألولیاءتسمحأنشأنھامنالتياالستماعجلسةووقتیوملتحدیدجھوًدابذل
إلى ولي األمر محدًدا تاریخ ووقت ومكان جلسة االستماع.

كانوإذابارتكابھا،الطالباتھامتمالتيالتأدیبیةالمخالفةارتكبقدالطالبكانإذاماتحدیدالمشرفعلىیجباالستماع،جلسةفي
سیصدرطویلة.لفتراتلإلبعادالمدیراستماعجلسةفيلھالممنوحةالحقوقبجمیعالطالبیتمتعأنیجبالنتیجة.فتحددكذلك،األمر

للمشرفیجوزالتأدیبیة،للمخالفةالطالببارتكابالقراراتخذإذااالستماع.جلسةمنتقویمیةأیام5غضونفيخطًیاقراًراالمشرف
قبلمنالمتخذاإلبعادقرارمنأقصىإبعادعقوبةفرضلھیجوزالولكنتخفیفي،قرارأيأوالمدیراتخذهالذيالقرارذاتفرض

المدیر. یعتبر قرار المشرف ھو بمثابة القرار النھائي للمنطقة.
تأدیب الطالب ذوي اإلعاقة

اإلجراءاتحمایةإلىباإلضافةالكتیب.ھذافيعلیھالمنصوصالنحوعلىالسلوكبمتطلباتالطالبجمیعیفيأنالمتوقعمن
إضافیةأحكاموضعیتمأنالصلةذاتوالحاالتاإلعاقةذوياألفرادتعلیمقانونیتطلبالطالب،لجمیعالممنوحةالواجبةالقانونیة
تعتبرالخدمات.ھذهلمثلمؤھلةتكونالتيالمدرسةمنطقةضمنھمأوالخاصالتعلیمخدماتعلىللحصولالمؤھلینللطالب
قلقھعنالطالبوالدأعرب)1(التأدیبي:اإلجراءعجلالذيالسلوكقبلحدثإذامعاقطالبھوالطالببأندرایةعلىالمدرسة

أولیاءطلب)2(الصلة؛ذاتوالخدماتالخاصالتعلیمإلىالطالبیحتاجبأنالطالب،مدّرسأواإلداریین،أوالمشرفینإلىكتابًیا
أوالخاصالتعلیمإدارةإلىمباشرةمحددةمخاوفعنالمدرسةموظفيمنغیرهأوالطالبمدرسعبر)3(أوالطالب؛بتقییماألمور

األمورأولیاءیسمحلم)1(إذاباإلعاقةعلمعلىالمدرسةتعتبرالالطالب.أظھرهالذيالسلوكنمطحولاآلخراإلشرافطاقمإلى
للتقییمطلبتقدیمتمإذاإعاقة.ذاتلیسأنھوتحدیدالطالبتقییمتم)2(أوالصلة،ذاتوالخدماتالخاصالتعلیمرفضأوتقییمبإجراء

خالل الفترة الزمنیة التي یتعرض فیھا الطالب إلجراءات تأدیبیة، فیجب إجراء التقییم بطریقة سریعة.
قانونمن504المادةفيمحددھوكماالحیاة،فيكبیرنشاطعلىمؤثرةإعاقةمنیعانونأنھمتبینالذینللطالبیحقعام،بشكل
ذلك.منألكثرالطالبإبعادعنھسینتجالذيالتأدیبفرضقبلاإلجرائیةالحمایةمنمزیدعلىبالحصولالحلقفلھمالتأھیل،إعادة
دراسیةأیام)10(عشرةتتجاوزاألجلقصیرةاإلزالةعملیاتمننمطھناكیكونعندماأومتتالیةدراسیةأیام)10(عشرةمنأكثر

في سنة معینة. تنطبق المتطلبات اإلضافیة التالیة على تأدیب الطالب ذوي اإلعاقة:

یستوفيأنالمتوقعمنكانإذاماالصلةذاتالخدماتأوخاصتعلیمعلىللحصولمؤھلطالبلكلIEPیوضحأنیجب.1
الطالب قانون االنضباط المعتاد للمدرسة أو ما إذا كان یجب تعدیل القانون لتلبیة االحتیاجات الفردیة للطالب.

ھذهتطبیقفیھسیتمالذيالحدإلىدراسیةأیام)10(عشرةإلىتصللمدةبرامجھممناإلعاقةذويالطالباستبعادیتمقد.2
عامفيمتتالیةدراسیةأیام)10(عشرةمنألكثربرنامجھمنالمعاقالطالباستبعادیتمأنقبلالطالب.جمیععلىالعقوبات
األوصیاء،/األمورأولیاءالمدیر،منكلیقوممعین،دراسيعامفيتراكمیةدراسیةأیام)10(عشرةأومعیندراسي

االستثناءاتأثناءالمظھر).(تحدیدوسلوكھالطالبإعاقةبینالعالقةلتحدید504أوIEPفریقمنالصلةذاتواألعضاء
أنھاعلىالمحددةالخدماتتلقيفيالحقللطالبیكونواحد،دراسيعامفيدراسیةأیام)10(عشرةتتجاوزالتيالتأدیبیة

ضروریة لتزویده بتعلیم عام مناسب مجاني خالل فترة االستبعاد.
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یكنلمالطالبسلوكأن504فریقأوللطالبIEPفيالصلةذوواألعضاءاألوصیاء/األموروأولیاءالمبنىمدیروقررإذا.3
ولكنالطالبجمیععلىالمطبقةوالعقوباتلإلجراءاتوفًقاالطالببتأدیبالمدرسةتقومفقدالطالب،إعاقةمظاھرمنمظھًرا

فریقأوللطالبIEPفریقسیحددفردیة.تعلیمیةبرامجلدیھمالذینالطالبلھؤالءومناسبمجانيعامتعلیمتقدیمستواصل
أوموجودة،سلوكیةتدّخلخطةأيمراجعةأواالستبعاد،فترةخاللومناسبمجانيعامتعلیملتوفیرالالزمةالخدمات504

عند االقتضاء، إجراء تقییم سلوكي وظیفي.
أوسالًحا،یمتلكأوللرقابة،خاضعةمادةیطلبأویبیعأوالممنوعات،یستخدمأویمتلكاإلعاقةذويمنالطالبكانإذا.4

تعلیمفيالطالبوضعللمنطقةیجوزمدرسیة،وظیفةفيأوالمدرسةأرضعلىآخرلطرفخطیرةجسدیةإصابةفيیتسبب
أیًضاBSEAجلسةمسؤولأوالمحكمةتأمرقددراسًیا.یوًما)45(وأربعینخمسةإلىتصللمدة)IAES(التنسیبمؤقتبدیل

یوًما)45(وأربعینخمسةإلىتصللمدةمناسبمؤقتإعدادفيلآلخرینأونفسھإلصابةكبیًرااحتماًالیعرضطالببتعیین
دراسًیا.

504لبرنامجالتابعةالطالب

أوالمشاركةمناستبعادهیتمأناإلعاقةذاتالمؤھلالفردعلىیحظرقانونھو1973لعامالتأھیلإعادةقانونمن504القسم
الحرمان من المزایا أو التعرض للتمییز بموجب أي برنامج أو نشاط یتلقى مساعدة مالیة فیدرالیة بسبب اإلعاقة.

29 U.S.C. § 794 and its implementing regulations, 34 C.F.R. 104 et seq.

حظر استخدام الكحول والتبغ والمخدرات من قبل الطالب
منمنتجأيكحول؛علىیحتويمشروبأيبیعأوشراءأوامتالكأواستھالكأواستخدامالكمیة،عنالنظربغض،للطالبیجوزال

لجنةتحظرللرقابة.والخاضعةالممنوعاتمنمادةأيأوالمنشطات؛الماریوانا؛اإللكترونیة؛السجائرذلكفيبماالتبغ،منتجات
أيفيأومدرسیةوظیفةأيفيأوالمدرسةممتلكاتفيالمخدراتأوالتبغمنتجاتأوللكحولالطالباستھالكأواستخدامالمدرسة

حدث ترعاه المدرسة.

نشاطفيالمشاركةأوالحضورأثناءأوقبلالكحولیةالمشروباتأوالمخدراتتأثیرتحتطالبأيمنعسیتم،ذلكإلىباإلضافة
ترعاه المدرسة، إذ قد یخضع إلجراءات تأدیبیة.

الوالیة.لقانونوفًقاالقوانینبھذهاألموروأولیاءالطالبلجمیعإبالغتقدیمویجبالتعلیمیةالمنطقةموقععلىالقوانینھذهنشریجب
.DESEمركزیطلبھاالتيبالطریقةللقانونوفًقاDESEمركزإلىالقوانینھذهمننسخةتقدیمالمنطقةعلىیتعینذلك،إلىباإلضافة

2016أكتوبرMASCالمصدر:

;M.G.L.71:2Aالقانونیة:المراجع 71:96; 272:40A
والتبغ،والكحولالمخدراتحولالتدریس،IHAMBالشاملة:المراجع

IHAMB, Teaching About Drugs, Alcohol, and Tobacco GBEC, Drug Free Workplace Policy

اللباس الواجب ارتداؤه من قبل الطالب
ھذهتكونأالبشرطالطالبارتداءكیفیةتحدیدفيالحقلدیھماألمور.وأولیاءالطالبعاتقعلىومظھرھمالطالبلباسمسؤولیة قعت 

اتخاذلإلدارةیحقواالضطراب.الفوضىتسببوالوالسالمة،الصحةمتطلباتمعوتتوافقالمدرسة،لممتلكاتمدمرةالمالبس
اإلجراءات في الحاالت التي ال یفي فیھا اللباس الفردي بالمتطلبات المنصوص علیھا.

وھذاالخاصة.للمناسباتأوللمدرسةالمناسبباللباستوصيالقداآلباءمجموعاتأوالتدریسھیئةأعضاءأوالطالبأنیعنيالھذا
لباسھمأنطالماأخرى،بطریقةضدھمالتمییزأوالمدرسیة،بالوظائفالقیامأوالمدرسةإلىالذھابمنالطالبمنعیتملنأنھیعني

ومظھرھم یفي بالمتطلبات المنصوص علیھا أعاله.
الدراسیة.البیئةتعطیلأوالتعلمأوالتدریسعناآلخرینالطالبانتباهتشتیتإلىتؤديطریقةبأيالمالبسبارتداءللطالبُیسمحال
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تشمل المالبس التي تعتبر مشتتة لالنتباه على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

الركبة.فوقإنش7منأكثریرتفعوالذيللغایةالقصیرالشورتأوالتنورة●
القمصان العاریة والمفتوحة من األمام.●
المالبس الشفافة.●
للغایة.المنخفضالشقذاتالبلوزاتأوالعلویةالقمصانأواألشرطةمنأنش1منأقلمعوالقصیرالرفیعالقمیص●
السراویل المنخفضة للركبة وال تغطي المالبس الداخلیة.●
المالبس أو المجوھرات التي تعلن أو ترّوج لمنتجات أو أنشطة غیر قانونیة.●
المالبس التي تحتوي على لغة أو صور غیر الئقة أو موحیة.●
الالمثالسبیلعلىیشملوھذاالعصابة.أدواتتقلیدأوعصابةفيكأعضاءالطالبھویةتحددالتيبالمالبسُیسمحلن●

الحصر العصابات والدبابیس والشارات واأللوان والمجوھرات والشعارات والقبعات وما إلى ذلك.
ال ُیسمح باإلكسسوارات المرصعة مثل أبازیم الحزام واألساور والسالسل وما إلى ذلك.●
أي لباس آخر یصرف االنتباه، أو یعطل، أو یخیف أو یثیر، یمكن أن یعتبر غیر مناسب من قبل المدیر أو مساعد المدیر.●

المساعدللمدیریكونالمدیر،توفرعدمحالةفياللباس.قواعدلسیاسةانتھاكبحدوثالقراراتخاذفيالنھائيالقرارومساعدهللمدیر
السلطة الكاملة التخاذ القرار النھائي بشأن ما إذا كانت مالبس الطالب تنتھك سیاسة قواعد اللباس.

الرحالت المیدانیة
A. .خالل الیوم الدراسي: الرحالت المیدانیة التي تتم في یوم دراسي ویمكن أن تستمر ألكثر من یوم واحد
B.  .خارج المنھج : الرحالت المیدانیة التي تتم خالل اإلجازات المدرسیة أو الصیف

تكونأنیمكنالنحو،ھذاعلىالصف.لمستوىومناسبةبالمنھجمباشرةمرتبطةالمیدانیةالرحالتتكونأنیجبوالتخطیط:الھدف
بمثابة وسیلة قیمة للتعلم من خالل التجربة ولزیادة الدافع للتعلم.

إبالغیتمأنویجبمقدًمااألقلعلىأیامعشرةقبلاألوصیاءأحد/األمورأولیاءأحدمنموقعإذنعلىللحصولجھدكلبذلیجب
المتعلقةواإلشعاراتالمیدانیةالرحلةنماذججمیعإرسالیجبالمرافقین.إلىالرعاةقبلمنالسالمةأو/والصحةمراكزجمیع

المكانحولومعلوماتالسلوكقواعدتتضمنأنیجباإلذن.قسائمفيمتضمنة،الطالبمنزلفيالمعتمدةباللغةالمنزلإلىبالرحلة
المیدانیةالرحالتجمیععنھینوبمنأوالمسؤولیحضرأنیجبالزیارة.منالمتوقعةالنتائجوكذلكوالغرضزیارتھستتمالذي

خارج مدینة ھافرھیل.
مماثلةأنشطةعلىالعثورالممكنمنكانإذاسیماالاألدنى،الحدإلىالسفرفيالمستغرقالوقتتقلیلیجب،للرحلةالتخطیطعند

محلًیا. إذا كان وقت العودة متأخًرا في النھار أو في المساء، یجب إرسال بالغ خاص إلى أولیاء األمور ضمن قسیمة اإلذن.
تعتبر الرحالت المیدانیة التي تحدث أثناء اإلجازة والصیف من األنشطة الالصفیة بطبیعتھا.

فرصة حضور الرحالت المیدانیة بسبب عدم قدرتھ على الدفع.ال ینبغي حرمان أي طالب منتمویل الرحالت المیدانیة:
المیدانیةالرحلةخاللاألدویةإلىالطالباحتاجإذاالمدرسیة:الیومیةبالرحالتالخاصةاالعتباراتمنوغیرھاالطبیةاالعتبارات

فيوالمساعدة،الفمطریقعناألدویة(إدارةالعامةالصحةقوانینإلدارةوفًقااألدویةإعطاءالموظفینمنُیطلبفقدالدراسي،للیوم
خارجطبیةمساعدةتتطلبحاجةھناككانتإذالإلبینفرین).الطارئةاإلدارةأو،المحددةبالجرعاتاالستنشاقأجھزةاالستخدام

اختارإذاالطبیة.الحاجةلتلبیةالمناسبةالطبیةالمساعدةتأمینالمدرسةعلىیجبالقانون،بموجبومطلوًباالعامةالصحةقانونإدارة
التحدیدالوقت.ھذاخاللالطبیةطالبھاحتیاجاتعنمسؤوالًیكونأنالوالدیختارفقدالمیدانیة،الرحلةخاللالحضورالوالدینأحد

المبكر للحاجة والتواصل المبكر مع مشرف التمریض أمر حتمي لدعم ھذه العملیة.
مماالدراسیة،الدورةأوالصففيالطالبلجمیعمفتوًحاالمیدانیةلرحلتھیخططالذيالمدّرسمجالیكونأنیجبالطالب:أھلّیة
منھجإلىالوصولعلىقادرینالطالبجمیعیكونأنیجبالرسمیة.ھافرھیلمدارسمنھجمنجزًءاھذهالتعلمتجربةیجعل

مدارس ھافرھیل الرسمیة داخل المدرسة وفي الرحالت المیدانیة. یحظر االستبعاد على أساس اإلعاقة أو االحتیاجات اللغویة.
المدرسیةالمیدانیةالرحالتفيالطالبعلىاللوائحأوالمدرسةكتیبفيموضحھوكماالطالبوانضباطتأدیبتطبیقسیتم

الرسمیة ، بغض النظر عن موقع الرحلة.
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إعادةفيفشلواالذینأوالحضورعدماختارواالذینللطالبوكذلكالمذكورینللطالبالمدرسةداخلالتعلیماتتوفیریتمأنیجب
قسائم اإلذن. یجب أن یكون المدیر (أو من ینوب عنھ) مسؤوالً عن اتخاذ الترتیبات المناسبة.

عمریكونأنیجبمیدانیة.رحلةفيللذھابطالب)10(عشرةلكلاألقلعلىواحدمرافقھناكیكونأنیجبوالمرافقة:اإلشراف
ھناكیكونأنیجبالرحلة.فيالمشاركینالطالبباھتمامالكاملالمرافقیحظىأنیجباألقل.علىعاًماوعشرینواحًداالمرافقین

فيومسجلةمعتمدةCORIشھادةالمرافقینجمیعلدىیكونأنیجبالطالب.مندراسيفصللكلاألقلعلىواحدمحترفموظف
الملف لدى مدارس ھافرھیل لرسمّیة. بصمات األصابع مطلوبة أیًضا ألي مرافق قد یكون على اتصال مباشر وغیر مراقب مع الطالب.

المیدانیةالرحلةستكونالمشرف.قبلمنالمقدمالنموذجعبرالمیدانیةالرحالتعلىالموافقةیجبالمیدانیة.الرحالتعلىالموافقة
منطقةمنمیًال120قطرھانصفدائرةتتجاوزكانتإذاأولیلیة،إقامةتتضمنكانتإذاالمدرسةلجنةموافقةعلىللحصولمطلوبة

ھافرھیل، أو تتطلب سفًرا غیر تقلیدّیًا مثل جًوا أو بحًرا.

قانون استخدام اإلنترنت: خرق الطالب لموارد المعلومات المتصلة بالشبكة

قانون اإلستخدام الموافق علیھ من قبل مدارس ھافرھیل الرسمّیة
معیتوافقبما،البحثأوالتعلیملدعماإللكترونيالبریدنظامأوالرسمّیةھافرھیلمدارسلحساباالستخداماتجمیع●

أغراض مدارس ھافرھیل الرسمّیة.
الخاصةالمروركلماتأواألخرىالبیاناتأوالملفاتحولمعلوماتعلىللحصولقصدعنالسعيللمستخدمینیجوزال●

ھافرھیلمدارسشبكةعلىاآلخرینالمستخدمینتحریفأوتعدیلھاأومنھانسخعلىالحصولأوآخرینبمستخدمین
الرسمّیة.

أوطالبھممعالرسمّیةھافرھیلمدارسبحسابالخاصةالمروروكلمةالدخولتسجیلمعلوماتمشاركةللمستخدمینیجوزال●
زمالئھم.

علىللمجتمعالمعادیةالسلوكیاتمنوغیرھاالتمییزیةوالمالحظاتوالمضایقاتبالكراھیةصلةلھبریدأيإرسالیحّظر●
شبكة مدارس ھافرھیل الرسمّیة اإلنترنت / األنظمة عبر اإلنترنت.

إلىتتسللأواآلخرینالمستخدمینتضایقالتيالبرامجلتطویرالرسمیةھافرھیلمدارسلحسابالضاراالستخدامُیحظر●
نظام الكمبیوتر و/أو تلحق الضرر بمكونات البرامج الخاصة بجھاز الكمبیوتر أو النظام الحاسوبي.

مناسبةغیرنصیةملفاتأوإباحیةعروضإنتاجأوإلىللوصولاإلنترنت/الرسمّیةھافرھیلمدارسشبكةاستخدامیحّظر●
أو ملفات خطرة على سالمة شبكة مدارس ھافرھیل الرسمّیة.

یجب استخدام حسابات شبكة مدارس ھافرھیل الرسمّیة / اإلنترنت فقط من قبل المالك المعتمد للحساب للھدف المصرح بھ.●
ھافرھیللمدارسسریةالرسمّیةھافرھیلمدارسحساباتمنإلیھاالوصولیمكنالتيوالمعلوماتاالتصاالتجمیعتعتبر●

الرسمّیة فقط ال غیر، وأن تتبع جمیع إرشادات الخصوصیة واألمان المحلیة والوالئیة والفیدرالیة.
یحظر أي استخدام لحساب مدارس ھافرھیل الرسمیة ألغراض تجاریة أو ھادفة للربح.●
النقاباتممثليقبلمناالستخدامباستثناءوالخاصة،الشخصیةلألعمالالرسمیةھافرھیلمدارسلحساباستخدامأيُیحظر●

.M.G.Lمنعلیھالمنصوصالنحوعلىالحصریین c. 150E, s. 5A(e.

ھافرھیلمدارسأجھزةعلىلالستخدامقانونيغیربشكلعلیھاالحصولتمالتيالنشربحقوقالمحمیةالبرامجتثبیتیحظر●
الرسمیة.

یحظر القیام بأي نسخ من البرامج المحمیة بحقوق النشر.●



18

توفرهآخركمبیوتراتصاالتنظامأي(أوالرسمّیةھافرھیلبمدارسالخاصةاإللكترونيالبریدرسائلجمیعاستخدامیجب●
مدارس ھافرھیل الرسمیة) فقط من أجل االتصال المناسب والشرعي والمسؤول.

وقدالرسمّیةھافرھیلمدارسلشركةملًكاالرسمیةھافرھیلمدارسحسابفيالمخزنةالبیانات/الملفاتجمیعاعتبارسیتّم●
تخضع لالحتفاظ بھا بموجب اإلرشادات المحلیة والوالئیة والفیدرالیة. ستتم مراجعة ھذه السیاسة بانتظام وھي عرضة للتغییر.

07.23.20ھافرھیلمدرسةلجنةقبلمنالمعتمدةالقوانین

بولیصة ونھج  جھاز الطالب اإللكتروني في مدارس ھافرھیل الرسمّیة

إذاطارئة.مشاكلبأيالفصلمدّرسوإبالغممكنةرعایةأفضلبحوزتھالذيالجھازصیانةمسؤولیةالمعینالمستخدمعاتقعلىتقع
یصبححتىالطالبمدرسةمنالدراسي)الیومنھایةفيإرجاعھ(یتماستبدالھفیمكنالمطلوبة،األكادیمیةلألغراضیعملالالجھازكان

یمكنالرسمّیة،ھافرھیلمدارسمنإصدارهتمجھازعلىومتعمدماديضررحدوثحالةفيالمنزلي.لالستخدامجاھًزاالبدیلالجھاز
للمدرسة إصدار التأدیب المناسب. قد یؤدي الضرر المتكرر إلى فقدان میزة استعمال الجھاز في المنزل.

استخدام الجھاز في المدرسة
داخلوضعھابعداألماكنجمیعفيالطالبمعاألجھزةتنقلیوم.كلالمدرسةإلىبالكاملمشحونالجھازإحضارالطالبمنُیتوقع
كافیةالبطاریةتعتبرمساًءـالجھازشحنعندالمنزل؛فيبھمالخاصةالشحنكابالتتركالطالبعلىالمدرسة.قبلمنالمقدمةالحقیبة

لإلستعمال لمدة یوم دراسي كامل.

ملكّیة الجھاز
تحتفظ مدارس ھافرھیل الرسمّیة بالحق الرسمي لملكیة الجھاز. تقوم مدارس ھافرھیل الرسمّیة بإعارة الجھاز للطالب لألغراض

التعلیمیة فقط. باإلضافة إلى ذلك، یحتفظ الموظفون اإلداریون وأعضاء ھیئة التدریس في مدارس ھافرھیل الرسمّیة بالحق في جمع و/ أو
فحص األجھزة في أي وقت، بما في ذلك عبر التفتیش اإللكتروني عن ُبعد وتعدیل أو إضافة أو حذف البرامج أو األجھزة المثبتة.

تصفیة المحتوى
المفروض)CIPA(اإلنترنتعلىاألطفالحمایةقانونمعیتوافقالذياإلنترنتمحتوىفلترالرسمّیةھافرھیلمدارستستخدم

فیدرالًیا. ستتم حمایة ومراقبة جمیع أنشطة اإلنترنت في جمیع األجھزة أثناء استخدامھا. إذا تم حظر موقع ذي قیمة تعلیمیة، فیجب على
الطالب االتصال بمدّرسیھم لطلب إلغاء حظر الموقع.

الخصوصیة الغیر متوقعة
یجب أال یتوقع الطالب السریة أو الخصوصیة فیما یتعلق باستخدامھم للجھاز، بغض النظر عما إذا كان ھذا االستخدام لألغراض

المتعلقة بالمدرسة أو لألغراض الشخصیة، بخالف ما ینص علیھ القانون تحدیًدا. یجوز للمنطقة، دون إشعار مسبق أو موافقة، تسجیل؛
اإلشراف؛ التمكن من؛ أو عرض التاریخ على اإلنترنت. یجوز للمنطقة أیًضا، دون إشعار مسبق أو موافقة، مراقبة استخدام الجھاز أو

نشاط الطالب عبر اإلنترنت من خالل برنامج مصمم خصیًصا لھذا االستخدام. یجوز للمنطقة التعلیمیة أیًضا، دون إشعار مسبق أو
موافقة، تسجیل النشاط المرصود المذكور في أي وقت وألي سبب یتعلق بتشغیل المدرسة. لن یستخدم ھذا التسجیل الكامیرا أو

المیكروفون في الجھاز. باستخدام الجھاز، یوافق الطالب على ھذه األصول والمراقبة والتسجیل ألنشطتھم.

عملیة التلف واإلصالح
عند تعطل الجھاز، یجب على الطالب العمل مع مدرس الفصل إلبالغ فرع تكنولوجیا مدارس ھافرھیل الرسمّیة بالمشكلة. یمكن

استعارة جھاز آخر من المدرسة على أساس یومي حتى یتم إصالح الجھاز المخصص أو استبدالھ.
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مسؤولیات أولیاء األمور / األوصیاء
على أولیاء األمور / األوصیاء واجب مساعدة طالبھم في االلتزام بالشروط الواردة في ھذا المستند، بما في ذلك توفیر مراقبة إضافیة
لمحتوى اإلنترنت ودعم تعلم الطالب من خالل التنقل في مواقع الویب والمواد الدراسیة عبر اإلنترنت والمعلومات األخرى ذات صلة.

كما تقع على عاتق أولیاء األمور / األوصیاء مسؤولیة دفع تكلفة قطع الغیار من الجھاز الذي تم إصداره من قبل مدارس ھافرھیل
الرسمّیة بسبب التلف المادي أو الخسارة، وذلك وفًقا للفواتیر التي أصدرتھا من فرع التكنولوجیا لمدارس ھافرھیل الرسمّیة.

رسوم التنازل عن الضرر (اختیاري)
للمساعدة في حمایة الجھاز واألجھزة ذات الصلة، ستتاح للطالب الفرصة لدفع رسوم التنازل عن األضرار لحمایة أجھزتھم المخصصة

المعداتتشملال(الدراسيالعامخاللحادثةأوواحدةتلفعملیةستغطيوالتيسنوًیا،دوالًرا20مقابلالرسمّیةھافرھیلمدارسمع
المفقودة). إذا رفض الطالب ھذه الرسوم االختیاریة، فقد یتحمل مسؤولیة التكالیف الفردیة للعنصر (العناصر) التالفة. وبالمثل، إذا كانت

ھناك حوادث متعددة على مدار عام واحد، فقد یتم تقییم التكالیف اإلضافیة و/ أو اإلجراءات التأدیبیة، وفًقا لتقدیر المدرسة أو إدارة
المنطقة. سیتم تحصیل الرسوم (نقًدا أو بشیك) ویتم متابعتھا من قبل المكتب الرئیسي لمدرسة الطالب. ُیرجى جعل الشیكات مستحقة الدفع

Haverhillالرسمیةھافرھیلمدارسإلى: Public School.

األجھزة المفقودة / المسروقة
یجب اإلبالغ عن األجھزة التي فُقدت أو ُسرقت إلى السلطات المحلیة، وكذلك إدارة المدرسة في أقرب وقت ممكن. سیتم إغالق األجھزة

التي تم اإلبالغ عن فقدانھا أو سرقتھا بواسطة تقنیة مدارس ھافرھیل الرسمّیة حیث ال تستخدم بعدھا.

اإلنتقال / التخّرج / اإلنسحاب من مدارس ھافرھیل الرسمّیة
إلىوالحاالتالشحنوأجھزةأجھزتھمتسلیمالرسمّیةھافرھیلمدارسمنینسحبونأویتخرجونأوینتقلونالذینالطالبعلىیجب

موظفي مكتب المدرسة في أو قبل آخر یوم من الحضور.

إرشادات للعنایة المناسبة
االحتفاظ بالطعام والشراب بعیًدا عن الجھاز.●
استخدام الجھاز الذي منحتھ المدرسة بشكل فردي.●
تقدیم الرعایة المطلوبة للجھاز المخصص في جمیع األوقات.●
عدم إجراء محاولة إصالح  في حالة التلف أو التعطیل.●
عدم القیام بتشویھ الجھاز: اإلبتعاد عن الملصقات (باستثناء الصادرة عن المنطقة)، أو الكتابة أو الرسم.●
الحرص على نقل الجھاز المخصص من وإلى المدرسة في الحقیبة المقدمة من قبل المدرسة.●
الحفاظ على الشاشة نظیفة بقطعة قماش ناعمة وجافة ومضادة للكھرباء أو بمنظف شاشة مصمم خصیًصا للشاشات فقط.●
االعتناء بالجھاز اإللكتروني وعدم تلفھ عن قصد بأي شكل من األشكال.●

القوانین
الطالبجھازوتوقعاتالرسمّیة،ھافرھیللمدارسالتكنولوجیالنظامالمفروضاالستخدامبسیاسةااللتزامعلىالموافقة●

التكنولوجي، وجمیع القوانین المحلیة والوالئیة والفیدرالیة.
الموافقة على أن استخدام تقنیة مدارس ھافرھیل الرسمّیة لألغراض التعلیمیة فقط.●
اإللكترونيبالجھازالمناسبةالعنایةمسؤولوتحّملبامتیاز.الرسمیةھافرھیلمدارستكنولوجیااستخدامأنعلىالموافقة●

مدارسفيطالًبادامماطالب،بكلخاصجھازإصدارسیتمأنھعلىوالموافقةالرسمیة.ھافرھیلمدارسعنالصادر
ھافرھیل الرسمّیة.

الموافقة على التبلیغ فوًرا عن أي ضرر یلحق بالجھاز.●

__________________________________________________________

إسم ولي األمر / الوصي (الرجاء الطباعة)                               إسم الطالب (الرجاء الطباعة)
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__________________________________________________________

توقیع الطالبتوقیع ولي األمر / الوصي
__________________________________________________________

تاریختاریخ
ملّخص
اإلعالناتولوحاتالبیاناتوقواعدالمكتباتمناآلالفاكتشافمنوالموظفینالطالبیمّكنوالالسلكیةالسلكیةاالتصاالتاعتماد

فيالوصولمنوالموظفینالطالبعلىتعودالتيالفوائدأنالمدرسةلجنةتعتقدالعالم.أنحاءجمیعفيالناسمعالرسائلتبادلأثناء
مسؤولیةالقاصرینعلىاألوصیاء/األمورأولیاءیتحمل،النھایةفيولكنالعیوب.تتجاوزالتعاونوفرصالمعلوماتمواردشكل

نظامیدعمالغایة،ھذهولتحقیقالمعلومات.ومصادراإلعالموسائلاستخدامعنداتباعھاطالبھمعلىیجبالتيالمعاییرونقلوضع
تفّوضال.أملإلشرافالخاضعبالوصولاإلذنمنحسیتمكانإذاماتقریرفيأسرةكلحقیحترمكماھافرھیلفيالرسمّیةالمدارس

لجنة المدرسة المشرف إلعداد اإلجراءات المناسبة لتنفیذ ھذه السیاسة ولمراجعة تأثیرھا على التدریس وإنجاز الطالب.

مسؤولیات الطالب
األوصیاء/أموركمأولیاءإبالغعلیكمیتوجببھم.الخاصةالمنزلھواتفأرقامأوالمنزلعنوانعنألحدالكشفللطالبیحقال

تعلمعلیكممشبوھة.أومشروعةغیرأنشطةبشأنبكماإلتصالفردأيمحاولةحالفيالفورعلىالمدرسةومسؤولالمدّرسعلیكم،
الئق.غیرأمًراالشخصیةالمعلوماتإعطاءیعتبراإلخباریة،المجموعاتفياإللكترونیة.االتصاالتفيالصحیحةالسلوكقواعد

إعطاءتماًماُیحظرشخصیة.صلةذاتمعلوماتأيعنالكشفعندالشدیدالحذرتوخيدائًمایجباإللكتروني،البریداستخدامعند
معلومات شخصیة عن شخص آخر، بما في ذلك عنوان المنزل أو رقم الھاتف.

سلوك الطالب في الحافالت المدرسّیة
سلطةتقعالمدرسة.وإلىمنالتنقلأثناءالطالبسالمةمسؤولیةاألمور،وأولیاءالطالبمعوموظفیھاالمدرسةلجنةمنكلیشارك

النقلامتیازإلغاءاألحیانبعضفيالضروريمنالمدیر.عاتقعلىالحافالتفيالطالببسلوكالخاصةالمدرسةلجنةمتطلباتتنفیذ
الذینالطالبأمورأولیاءإبالغسیتمالحافلة.یركبونالذینالطالبجمیعسالمةلضمانوذلكاالمتیازھذاإلىیسيءالذيالطالبمن

امتیازاتفقدانیواجھونطالبھمبأناآلخرینالركابورفاھیةوسالمةصحةعلىخطًراالمدرسیةالحافالتفيسلوكھمسوءیشكل
النقل وفًقا للوائح المعتمدة من قبل لجنة المدرسة.

األسلحة
التيواألحداثالمدرسة،وأرضالمدرسة،فيمحظورةوالبنادقالسكاكینالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبمااألسلحةجمیع
سبیلعلىذلكفيبماكأسلحة،استخدامھایمكنالتيالعناصراستثناء.دونتماًماممنوعةنوعأيمنالحادةاألشیاءالمدرسة.ترعاھا

المثال ال الحصر، السالسل أو سالسل المحفظة أو المجوھرات المسننة أو الجلود أو العناصر المماثلة، غیر مسموح بھا في المدرسة.

حضور الطالب
(اإللتزاماالعتمادیةالمھاراتھيالطالبلدىالتطویرفيیساعدأنالمدرسةلنطاقیمكنالتيأھمیةاألكثرالحیاتیةاألمورأكثرمن

قواعد(معرفةوالمسؤولیةلالجتماعات)؛الزمنیةوالجداولبالمواعید(االلتزامبالمواعیدااللتزامالمدرسة)؛إلىالجیدبالحضور
المدرسة وااللتزام بھا).

الطالب،جمیعیحضرأنالمتوقعمنالیومي.المدرسيالحضوروتعزیزطالبناسالمةضمانھوالطالبحضورسیاسةمنالھدف
الذيالطالبإنالمدرسة.عنغائبینأیام9منأقلأوالدراسيالعاممن٪)95(بالمائةوتسعینخمسةعنیقلالمااألقل،على

یتغیب عن المدرسة أو یتغیب أو یتأخر بشكل مكّثف عن الذھاب إلى المدرسة دون سبب كاٍف یعد انتھاًكا لھذه السیاسة.
أداءلدیھمیكونالدراسي،العاممنیوًما)18(٪10منأكثریتغیبونالذیناالبتدائیةالمرحلةطالبأنإلىالوطنیةاألبحاثتشیر
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علىالرسمّیةھافرھیلمدارستعملالمعرفة،ھذهعلىبناًءالحیاة.منالحقوقتفيللتسربعرضةأكثرویكونونكماأقلأكادیمي
لجنةوسیاسة،21القسم119والفصل4-1األقسام76الفصل،10القسم،69الفصلالعام،ماساتشوستسوالیةقانونتنفیذتعزیز

حتىیومي،بشكلالمدرسةإلىالذھابالطالبمنالقوانینھذهتتطلبالمدرسة.إلىبالحضوریتعلقفیما،JHAھافرھیلمدرسة
یرسل أولیاء األمور طالبھم إلى المدرسة یومًیا واالتصال بالمدرسة في أي یوم یغیب فیھ طالبھم.

الغیاب والتأخیر واإلنصراف
یعتبر الغیاب أو التأخیر أو االنصراف معذوًرا لألسباب التالیة:

الوثائق المطلوبةسبب الغیاب
مذكرة طبیةمرض الطالب

مالحظة خطّیة من  الوالدینالوفاة في األسرة
مالحظة خطّیة من الوالدینعطلة دینیة

مالحظة خطیة من المحكمةمثول أمام المحكمة
موافقة مدیر المدرسةظرف عائلي طارئ

تحدیدیجبممكًنا،ذلككانكلمامعذوًرا.اعتبارهلیتمالعودةمنیومینغضونفيالطالبمدرسةإلىالغیابمالحظاتتقدیمیجب
مواعید األطباء والمواعید الشخصیة األخرى بعد المدرسة.

الطبیب.مالحظةإلىحاجةھناكتكونفقدالمفرط،التغیبمننمًطایظھرأصبحأوعذر،بدونأكثرأو)5(خمسالطالبتغیبإذا
ستبذل المدرسة جھًدا معقوالً إلبالغ أولیاء األمور  / األوصیاء بھدف التوصل إلى خطة عمل لحضور الطالب.

یساويالعمللتعویضبھالمسموحالوقتالمدرسة.إلىعودتھلدىالمدرسیةواجباتھبكلویقومیجمعأنالطالبمسؤولیةمنسیكون
نطاقعنالخارجةاألنشطةفيبالمشاركةالمدرسةعنالمتغیبینللطالبُیسمحلنالكامل.االئتمانعلىللحصولالغیابأیام

المدرسة في ذلك الیوم ، إال بإذن من اإلدارة لظروف استثنائیة.

الغیابمنیعانونالذینالطالبإحالةسیتمالمدرسة.مناإلیقافأوالمدرسةبعدالحجزإلىإذندونالمدرسةعنالتغیبیؤديقد
إلىإحالتھمالقانونیقتضيوحیثماالترقیة،فيیفشلونوربماالمدرسة،فيقیوًدایتلقونوقد،المدرسةعنالتغیبلجنةإلىالمزمن

محكمة األحداث أو إدارة األطفال واألسرة.
وتقدیممنزلیةزیاراتوإجراءالوالیةوقانونالمدرسةلسیاسةالمنتظماالمتثاللتشجیعالحضورعلىمشرًفاالمقاطعةتستخدم

المساعدة للطالب وأولیاء األمور في األمور المتعلقة بااللتحاق بالمدرسة. یمكن لألفراد المعنیین االتصال بمشرف الحضور على الرقم
التالي:

(978)-374-5700 ext. 1118

التأخر
علىللحصولالمكتبإلىتقریرتقدیمعلیھمویجبمتأخرینللدراسةالمحددالدواموقتبعدالمدرسةإلىیصلونالذینالطالبیعتبر
غائبونأنھمعلىالیوممنتصفبعدالمدرسةإلىیصلونأو/والیومنصفمنأكثریتغیبونالذینالطالبتمییزسیتمالقبول.قسیمة

تأخیركلمقابلالطالباحتجازیتمفقدعذر،بدونتأخرحوادثخمسالطالبلدىتراكمتإذاالوالیة.قانونبموجبمتأخرون/
الحق بدون عذر. قد یؤدي التأخیر المزمن إلى تقیید الطالب وسیتم االتصال بأولیاء األمور.

اإلنصراف
قبلالرئیسيالمكتبإلىاألمورأولیاءمنخطیةمالحظةإحضارالنھارخاللاالنصرافإلىیحتاجونالذینالطالبعلىیجب

أواألمورأولیاءأحدوتوقیعووقتھاالنصرافوسببالطالب،بصرفسیقوممنعلىالخطیةالمالحظةتتضمنأنیجبالمدرسة.
یسمحلنالرئیسي.المكتبفيالمدرسةمنالطالبخروجتسجیلعنھینوبمن/الوصي/الوالدمنسُیطلباالنصراف،قبلالوصي.
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منانصرافھمیتمأو/والیومنصفمنأكثریتغیبونالذینالطالبإسمعندإشارةوضعسیتمقاصر.شخصمعالطالببانصراف
بأنفسھم.. ال یجوز للطالب الترتیب لالنصرافالمدرسة قبل منتصف الیوم على أنھم غائبون / مفصولون من قبل قانون الوالیة

نظام االتصال اآللي
ھواتفأرقاموالطالباألمورأولیاءیقدمأنالضروريمنآلي.مكالماتنظامطریقعنالطالببغیاباألمورأولیاءإبالغسیتم

یدركونوالتلقائیةمكالمةیتلقونالذیناألوصیاء/األمورأولیاءعلىیجببالغیاب.الوالدینإلبالغیومیةمكالماتإجراءیتمحدیثة.
الغیاب االتصال بمدرسة طالبھم على الفور.

الوصول إلى  المدرسة والمغادرة
اإلذنبمنحالموظفینأحدأوالمدّرسقامإذاإالالدراسي،الفصلبدءمندقائقخمسمنأكثرقبلالمبنىفيالطالبیتواجدأالیجب
أرضمغادرةالطالبعلىیجببذلك.اإلذنالموظفیمنحلمماالمغادرةللطالبیجوزالالمدرسة،أرضإلىالوصولبعدبذلك.

إغالقبعددقیقةعشرةخمسمنألكثرالمدرسةممتلكاتفيأوالمبنىفيیكونأنطالبأليیجوزالالفصل.بعدالفورعلىالمدرسة
المدرسة دون إذن.

قوانین وأحكام الحقوق المدنیة
عدم التمییز العنصري

ال تمیز مدارس ھافرھیل الرسمّیة على أساس العرق أو اللون أو الدین أو األصل القومي أو الجنس أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي
أو التشرد أو اإلعاقة في القبول أو الوصول إلى أو التوظیف أو العالج في برامجھا وأنشطتھا.

إجراءات شكوى التمییز العنصري / التحرش
I.مكان تقدیم الشكوى

كل من یعتقد أن طالًبا أو موظًفا أو أي طرف ثالث في مدارس ھافرھیل الرسمّیة سواء أكان طالًبا أو موظًفا أو أي طرف ثالث من مدارس
ھافرھیل الرسمّیة، قد مارس التمییز ضدھم أو مضایقتھم بسبب عرقھم أو لونھم أو أصلھم القومي أو جنسھم أو إعاقتھم أو سنھم في القبول

أو الوصول إلى أو العالج أو التوظیف في خدماتھ أو برامجھ وأنشطتھ، لھ الحق بتقدیم شكوى لدى
اإلسم: دایان كونللي

Titleبرنامجمدیرالمنصب: المجتمعيوالتواصل1
مدارس ھافرھیل الرسمّیة

(978) 420-1951

dconnolly@haverhill-ps.orgاإللكتروني:البرید

أو

أرثرماكساندرااإلسم:

البشریةالمواردمنسقالمنصب:

الرسمیةھافرھیلمدارس

mailto:dconnolly@haverhill-ps.org
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4 Summer Street, Room 104

(978) 374-3411

اإللكترونيالبرید : smcarthur@haverhill-ps.org

( اإلعاقةأساسعلىبالتمییزالمتعلقة(الشكاوى504برنامجمنسق )

كارلسونجایمس
التوجیھمشرف

الرسمّیةھافرھیلمدارس

(978) 374-5700

james.carlson@haverhill-ps.org

II.لإلیداعالزمنیةوالجداولالشكاويمحتویات

المقدمةالشكاوىقبولسیتمالمزعومة.المضایقةأوالتمییزمنیوًما)20(عشرینغضونفياإلجراءھذابموجبالشكاوىتقدیم جبی 
الشكوىلمقدمیجوزكتخطًیا.أوشفھًیاالشكاوىتقدیمیمكنالوقت.مروربسببالتحقیقیتأثرقدذلك،ومعھذه،یوًما20الـفترةبعد

اختیار شخص آخر للمساعدة في تقدیم الشكوى. أي موظف مسؤول یتلقى شكوى شفھیة سوف یحفظ ذكرى االدعاءات خطًیا ویرسل
االدعاءات المكتوبة إلى مكتب المشرف أو من ینوب عنھ بحلول الیوم الدراسي التالي. یجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة المعلومات

التالیة:
؛الشكوىلمقدمموظًفا)أوطالًبایكنلمإذاالھاتفورقمالعنوان(أوالصفومستوىاالسم.1
؛وجدإن،الشكوىمقدملممثلموظًفا)أوطالًبایكنلمإنالھاتفورقم(والعنواناالسم.2
؛مضایقةأوتمییزيعلیھ)(المدعىحدثأوإجراءفيتسببأوارتكبأنھُیزعمالذي(األشخاص)الشخص(أسماء)اسم.3
؛المزعومةالمضایقةأوالتمییزلفعلالتفاصیلبأدقوصف.4
؛المزعومةالمضایقةأوالتمییزلفعل(المواقع)والموقع(المواعید)والوقت(التواریخ)التاریخ.5
معقول؛بشكلتحدیدهیمكنكما(الشھود)المزعومةالمضایقةأوالتمییزبفعلمعرفةلدیھمالذیناألشخاصجمیعأسماء.6

باإلضافة إلى
المسألة.حلفيالمشتكيرغبةلكیفیةالتفاصیلمنممكنقدربأكبر،وصف.7

III.بالشكوىوالبّتالتحقیقات
والتقییمالھویةتحدیدقضایاعلىالواجبةالقانونیةاإلجراءاتتنطبقممكن.وقتأسرعفيوحلھاالفورعلىالشكاوىفيالتحقیقسیتم

أنھیعتقدلشخصتعلیميمكانأوتقییمأوبتحدیدالمتعلقةاإلعاقةأساسعلىالتمییزیدعيشخصأي.504المادةبموجبوالمكان
لعامالتأھیلإعادةقانونمن504للمادةوفًقاالصلة،ذاتوالخدماتوالمساعداتخاصةأومنتظمةتعلیماتإلىبحاجةإعاقةبسبب

الموضحاإلجراءاستخداملھمیجوز،اإلعاقةذوياألفرادتعلیمقانونأو/و،ب71الفصلالعامماساتشوستسوالیةقانون،1973
علىالحصولیمكناإلجراء.ھذامنبدالًالثانوي،للتعلیماألمورأولیاءحقوقكتیبأو/واالبتدائیةللمراحلماساتشوستسقسمفي

معلومات حول ھذه العملیة البدیلة من مدیر خدمات الطالب في مدارس ھافرھیل الرسمّیة.
التمییز/منأخرىأشكالإلىباإلضافةباإلعاقة،المتعلقةوالمضایقةالتمییزقضایاعلىالتحرش/التمییزفعلشكوىإجراءاتتنطبق

تحتوضعھمبمجردبالتھمالمستجیبینإبالغسیتمالعمر.أواإلعاقةأوالجنسأوالقومياألصلأواللونأوالعرقذلكفيبماالمضایقة
عشرخمسةیتجاوزالموعدوفيالمتوخى،واإلجراءالمطلوبوالتحقیقاالدعاءاتطبیعةعلىبناًءالتظلماتعنالمسؤولیةإطار

mailto:smcarthur@haverhill-ps.org
mailto:james.carlson@haverhill-ps.org
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الصلةذاتالحقائقلتحدیدمناسبینضروریینیعتبرونالذینالشھودالشكاوىموظفسیقابلالشكوى.استالمبعددراسًیایوًما)15(
للطالب.العاطفیةوالحالةالعمرتعكسبطریقةالطالبمعالمقابالتإجراءسیتمالصلة.ذاتاألخرىالمعلوماتوسیجمعبالشكوى،

ھذهمناالنتھاءسیتماألخرى.واألدلةالشھودلتقدیممتساویةفرصةعلیھم)(المدعىعلیھوالمدعى(المدعین)للمدعيیكونأنیجب
الشكوى.استالممندراسًیایوًما)15(عشرخمسةغضونفيالمعلوماتوجمعالمقابالت

والمدعىممثلھ/ممثلھأو/والشكوىمقدممعالشكاويموظفسیجتمعالشكوى،تلقيمندراسًیایوًما)20(عشرینغضونفي
تكرارهومنعالتحرشأوالتمییزوقفبھدفحلالقتراحمناسًبا،ذلككانوإذاجمعھا،تمالتيالمعلوماتلمراجعةممثلھأو/وعلیھ

وتصحیح أثره.
الشكاويموظفسیقدم،ممثلھأو/وعلیھالمدعى/ممثلھأو/والشكوىمقدممعاالجتماعمندراسیةأیام)10(عشرةغضونفي

إذامابشأنبیانذلكفيبما،ممثلھأو/وعلیھم)(المدعىعلیھالمدعىوإلىممثلھأو/والشكوىمقدمإلىللشكوىخطًیاتوصیًفا
خطواتالرسمّیةھافرھیلمدارسستتخذتمییزحدوثالشكاويمسؤولیجدعندماحدث.قدالتمییزكانإذاوماموثوقةالشكوىكانت

إذاواآلخرین،المشتكيعلىالتمییزیةآثارهوتصحیحتمییز،أيتكرارمنععلیھ؛العثورتمالذيالتمییزإلنھاءمعقولبشكلمحسوبة
أوتمییزھناككانإذامالتقییمالتحقیقانتھاءبعددراسیةأیام10غضونفيالشكوىبمقدمالشكاويمسؤولسیتصلمناسًبا.ذلككان

إضافیة،داعمةتدابیرإلىحاجةھناكأنالشكاوىضابطقررإذاإضافیة.داعمةتدابیرإلىحاجةھناككانتإذامالتحدیدمستمر،انتقام
فیجب علیھ تقدیم ھذه التدابیر إلى مقدم الشكوى في غضون خمسة عشر یوًما دراسًیا بعد انتھاء التحقیق.

فلناألفراد،أحدضدتأدیبيإجراءعلىینطويالشكاويموظفیتخذهقراروجودحالةفيأنھالمفھوممنأعاله،وردمماالرغمعلى
مقدم"عنبعیًدا"البقاء"توجیھ،المثالسبیل(علىبالمشتكيمباشرةیتعلقیكنلمماالتأدیبي،اإلجراءھذابمثلالشكوىمقدمإبالغیتم

بھا.المعمولاإلجرائیةللمتطلباتالفردعلىُیفرضتأدیبيإجراءأيسیخضعالمضایقات).منشكوىنتیجةیحدثقدكما،الشكوى
ھذهوفيالتنفیذھذاالملحةالظروفأوالتحقیقطبیعةتمنعلمماالمحدد،النحوعلىأعالهإلیھاالمشارالزمنیةالجداولجمیعتنفیذسیتم

(أسباب)سببتوثیقفیجبأعاله،المحددةالزمنیةالجداولاستیفاءیتملمإذاعملًیا.ممكنوقتأسرعفيالمسألةمناالنتھاءسیتمالحالة
عدم االلتزام بھا بشكل واضح.

بالتحقیقالمتعلقةالرسمّیةھافرھیلمدارسالتزاماتمعیتفقالذيالحدإلى،والشھودعلیھمالمشتكین/المدعىسریةعلىالحفاظسیتم
في الشكاوى وحقوق اإلجراءات القانونیة الواجبة لألفراد المتضررین.

IV.اإلنتقامحظر
ستتخذالتحقیق.فيشاركشخصمناالنتقامباًتامنًعایمنعاإلجراء.ھذابموجبشكوىقدمألنھماشخصمناالنتقامباًتامنًعاُیمنع

إلىتصلتأدیبیةإجراءاتاتخاذإلىاالنتقامأعمالتؤديقداالنتقام.لمنعالضرورةحسبالمناسبةالخطواتالرسمّیةھافرھیلمدارس
وتشمل التعلیق أو الطرد / التسریح.

مسائلمعتتعاملالتيوالفیدرالیةالحكومیةالوكاالتتلكوعناوینبأسماءالشكوىمقدمالشكاويموظفسیزّودالطلب،ھذاعلىبناًء
التمییز والمضایقة.

عامقوانینمن622والفصل،1973لعامالمدنیةالحقوققانونمنالسابعوالباب،1972لعامالتعلیمتعدیالتمنالتاسعللبابوفًقا
الشكاوى.جمیعمعوالتعاملالتمییزمكافحةمتطلباتعنلإلعالنكمنسقینالمدرسةمسؤوليبتعیینالمدرسيالنظامقام،1971

المنسق / مسؤول الشكاوى ھو:

الرسمّیةھافرھیلمدارس
المدارسعلىالمشرفمساعد

4 Summer Street, Room 104
Haverhill, Massachusetts 01830
(978) 374-5740
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Titleوإجراءاتإشعار IX

Titleینص IXیلي:ماعلى1972لعامالتعلیمتعدیالتمن
مالیةمساعدةیتلقىنشاطأوتعلیميبرنامجأيفيالمشاركةمنالجنس،أساسعلىالمتحدةالوالیاتفيشخصأياستبعادیجوزال

فیدرالیة أو حرمانھ من المزایا أو التعرض للتمییز.

20 USC §1681
تمیزال،IXللمادةوامتثاًالالتاسعالبابیقتضیھلماوفًقا.قانونيغیرجنسيتمییزھو،الجنسيالعنفذلكفيبما،الجنسيالتحرش

مدارس ھافرھیل الرسمّیة على أساس الجنس في برامجھا التعلیمیة أو أنشطتھا بما في ذلك ممارسات القبول أو التوظیف. یتم توجیھ
Titleبتطبیقالمتعلقةاالستفسارات IXمنسقإلىالتعلیمیةالرسمیةھافرھیلمدارسوأنشطةبرنامجعلىTitle IX.

یشكل السلوك التالي تحرًشا جنسًیا:

یشترط موظف المدرسة میزة أو خدمة تعلیمیة على مشاركة شخص ما في سلوك جنسي غیر مرحب بھ (غالًبا ما ُیطلق علیھ●
التحرش "بالمقایضة") ؛

السلوك غیر المرغوب فیھ الذي یحدده شخص عاقل أنھ شدید الخطورة ومنتشر ومھین بشكل موضوعي لدرجة أنھ یحرم فعلًیا أي●
شخص من الوصول المتساوي إلى برنامج أو نشاط المدرسة التعلیمي ؛ أو

االعتداء الجنسي ، أو عنف المواعدة، أو العنف المنزلي، أو المطاردة (كما تم تعریف ھذه الجرائم في قانون●
Clery Act, 20 U.S.C. § 1092(f(،34المرأةضدالعنفوقانونU.S.C. § 12291(a(.

كیفیة اإلبالغ عن التمییز الجنسي ، بما في ذلك التحرش الجنسي
sexualالجنسيالتمییزعناإلبالغشخصأليیجوز harassment،أوالبریدطریقعن،شخصًیاالجنسيالتحرشذلكفيبما
Titleمنسقإلى،اإللكترونيالبریدأوالھاتف IX،منسقتلقيعنھاینتجأخرىوسیلةبأيأوTitle IXأوالشفھيالشخصلتقریر

المكتبعنوانإلىالبریدطریقعنأو،اإللكترونيالبریدعنوانأوالھاتفرقمباستخداموقتأيفيالتقاریرتقدیمیمكنالكتابي.
Titleلمنسقيالمدرج IX.

دیان كونللي
Titleمنسق IX

Director of Title. & Community Outreach
Titleمدیر IX&المجتمعمعالتواصل

مدارس ھافرھیل الرسمّیة

4 Fountain Street

Haverhill, MA  01830

(978) 420-1951

dconnolly@haverhill-ps.org

Formalرسمیةشكوىتقدیمكیفیة ComplaintجنسيتحرشبشأنSexual Harassment

Titleمنسقإلىرسمیةشكوىتقدیمالشكوىلمقدمیجوز IXیجوزكماشخصًیا.أوالھاتفأواإللكترونيالبریدأوالبریدطریقعن
Titleلمنسق IXرسمیة.شكوىتقدیم

یشكل تحرًشا جنسًیا.ھو أي فرد ُیزعم أنھ ضحیة سلوك یمكن أنمقدم الشكوى

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=1c97910902bea739260b289f00d2e332&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:A:106.8
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4423182df08b27a91688218568797689&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:A:106.8
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4423182df08b27a91688218568797689&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:A:106.8
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4423182df08b27a91688218568797689&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:A:106.8
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=88e21d989266c7d756a7b8daac178817&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:A:106.8
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=1c97910902bea739260b289f00d2e332&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:A:106.8
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ھو الفرد الذي تم اإلبالغ عن ارتكابھ سلوك یمكن أن یشكل تحرًشا جنسًیا.المستجیب
Titleمنسقمنموقًعاأوالمشتكيقبلمنمقدًمامستنًداتعنيالرسمیةالشكوى IXمنویطلبعلیھالمدعىضدالجنسيالتحرشیدعي

مدارس ھافرھیل الرسمیة التحقیق في االدعاء.

كیفیة استجابة مدارس ھافرھیل الرسمیة:

Titleمنسقسیتصل IXالداعمة.التدابیرتوفرمدىلمناقشةالشكوىبمقدمالفورعلى
وبدونمعقول،بشكلومتاحةاالقتضاء،حسبالمقدمةبالعقوباتبصلةتمدالوالتيالتأدیبیةغیرالفردیةالخدماتھيالداعمةالتدابیر

أوالستعادةمصممةوھيال،أمرسمیةشكوىالمشتكيقدمسواءداعمةتدابیرتقدیمیتمعلیھ.المدعىأوللمشتكيرسومأورسوم
المصممةالتدابیرذلكفيبمامعقول،غیرعبًئااآلخرالطرفتحمیلدونالنشاطأوالتعلیمبرنامجإلىالوصولفيالمساواةعلىالحفاظ
Titleمنسقالجنسي.التحرشردعأوالتعلیمیة،البیئةأواألطرافجمیعسالمةلحمایة IXللتدابیرالفعالالتنفیذتنسیقعنالمسؤولھو

الداعمة.
Titleمنسقسینظر IXالشكوىمقدمرغباتفيcomplainantالداعمةبالتدابیریتعلقفیماsupportive measures،مقدمویبلغ
formalرسمیةشكوىتقدیمبدونأومعالداعمةالتدابیربتوافرcomplainantالشكوى complaint،تقدیمعملیةللمشتكيویشرح
Titleمنسقیعاملأنیجبرسمیة.شكوى IXعلیھ.والمدعىللمشتكيداعمةتدابیرویقدمبإنصافعلیھموالمدعىالمشتكین

والمخاطرالسالمةتحلیلیحددأنبشرططارئ،أساسعلىمانشاطأوالمدرسةمنالمستفتىبإزالةالرسمیةھافرھیلمدارستقومقد
أساسعلىإزالتھمتمتالذینالمستجیبونسیتلقىآخر.فردأوطالبأليالسالمةأوالجسدیةللصحةمباشًراتھدیًداھناكأنالفردي

طارئ إشعاًرا وفرصة للطعن في القرار فوًرا بعد اإلزالة. ال یجوز لھذا البند تعدیل أي حقوق للطالب ذوي اإلعاقة.
عملیة الشكوى

formalالرسمیةالشكوىعلىرًدا complaint،التالیة.الشكوىبعملیةالرسمیةھافرھیلمدارستلتزم
إبالغ خطي:

Titleمنسقسیقدم،رسمیةشكوىاستالمعند IXالخطي:اإلبالغیتضمنأنیجبالمعروفة.األطرافإلىكتابًیاإشعاًرا

إبالغ عملیة الشكوى ، بما في ذلك اإلشعار بعملیة التسویة غیر الرسمیة ؛●
إشعار باالدعاءات یتضمن تفاصیل كافیة معروفة في ذلك الوقت ووقت كاٍف إلعداد رد قبل أي مقابلة أولیة ؛●
عملیةختامفيالمسؤولیةبشأنقراراتخاذیتموأنھالمزعومالسلوكعنمسؤولغیرعلیھالمدعىأنُیفترضبأنھمذكرة●

التظلم.
مذكرة بأن األطراف قد یكون لدیھم مستشار من اختیارھم ویمكنھم فحص ومراجعة األدلة ؛ و●
عنكاذبةمعلوماتتقدیمأوعمدعنكاذبةببیاناتاإلدالءتحظرالرسمیةھافرھیلمدارسفيالسلوكقواعدمدونةأنمذكرة●

عمد أثناء عملیة التظلم.

Titleمنسقیقدمفسوفالشكوى،عملیةأثناءجدیدةادعاءاتأيظھرتإذا IXالتياألطرافإلىاإلضافیةباالدعاءاتكتابًیاإشعاًرا
ُتعرف ھویاتھم.

التحقیق:
موظفینالرسمیةھافرھیلمدارسستستخدمالرسمیة.الشكوىفيالواردةاالدعاءاتفيبالتحقیقالرسمیةھافرھیلمدارسستقوم

لصالحالتحّیزأوالمصالحتضاربمنوخالیةالمعنیةالحقائقعلىالمسبقالحكمدونبموضوعیةالصلةذاتاألدلةجمیعلتقییممدربین
أو ضد أي من الطرفین.

یجوز لمدارس ھافرھیل الرسمیة رفض الشكوى الرسمیة إذا:
لمأوالرسمیة،ھافرھیللمدارستعلیمينشاطأوبرنامجفيیحدثلمأوإثباتھ،تملوحتىجنسًیاتحرًشاالمزعومالسلوكیشكللن●

یحدث في الوالیات المتحدة.

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4423182df08b27a91688218568797689&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:D:106.44
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=8892ba8d8946df3ba0d84b44a9517e8f&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:D:106.44
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=0ad8e133b604f2eb2f4bc632590ccc66&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:D:106.44
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=8892ba8d8946df3ba0d84b44a9517e8f&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:D:106.44
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=88e21d989266c7d756a7b8daac178817&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:D:106.44
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4423182df08b27a91688218568797689&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:D:106.44
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=88e21d989266c7d756a7b8daac178817&term_occur=999&term_src=Title:34:Subtitle:B:Chapter:I:Part:106:Subpart:D:106.44
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Titleمنسقالمشتكيیبلّغ● IXالشكوىفيالواردةاالدعاءاتمنأليالرسمیةالشكوىسحبفيیرغبالمشتكيبأنخطيبشكل
األدلةجمعمنالمتلقيتمنعمعینةظروفأوالرسمیة؛ھافرھیلمدارسلدىموظًفاأومسجالًعلیھالمدعىیعدلمإذاأوالرسمیة،

الكافیة للتوصل إلى قرار بشأن الشكوى الرسمیة.
Titleمنسقسیرسل،الفصلعند● IXاألطراف.إلىواحدوقتفيذلك(أسباب)وسبببالفصلخطًیاإشعاًراالفورعلى

عند التحقیق في شكوى رسمیة وطوال عملیة الشكاوي ، ستقوم مدارس ھافرھیل الرسمیة بما یلي:
تطبیق افتراض البراءة، والتأكد من أن عبء اإلثبات وعبء جمع األدلة یقع على عاتق مدارس ھافرھیل الرسمیة ولیس على األطراف ؛●
توفیر فرصة متساویة لألطراف لتقدیم الشھود، بما في ذلك شھود الوقائع والخبراء، وغیرھا من أدلة االتھام والنفي ؛●
عدم تقیید قدرة أي من الطرفین على مناقشة االدعاءات قید التحقیق أو جمع وتقدیم األدلة ذات الصلة ؛●
منذلكشابھماأوالنفسیةأوالطبیةالطرفسجالتاستخدامقبلالطرفمنكتابیةموافقةطلبخاللمناألطرافخصوصیةحمایة●

سجالت العالج أثناء عملیة الشكاوي ؛
إجراءأوصلةذياجتماعأيإلىالمرافقةفرصةذلكفيبماشكاوي،إجراءاتأيأثناءاآلخرینإلحضارالفرصنفساألطرافمنح●

من قبل المستشار الذي یختارونھ، والذي قد یكون، ولكن لیس مطلوًبا أن یكون محامًیا ؛
جلساتجمیعمنوالغرضوالمشاركینوموقعووقتبتاریخكتابيبإخطارمشاركتھ،توقعأودعوتھتمتالذيالطرفتزوید●

االستماع أو المقابالت االستقصائیة أو االجتماعات األخرى، مع الوقت الكافي للطرف لالستعداد للمشاركة؛
أثیرتالتيباالدعاءاتمباشرةالمرتبطالتحقیقمنكجزءعلیھاالحصولتمدلیلأيومراجعةلفحصمتكافئةفرصةالطرفینكالمنح●

في شكوى رسمیة ؛
عنیقلالبمااألطرافوتزویدوالمراجعةللتفتیشالخاضعةاألدلةومستشاره،طرفكلإلىإرسالالتحقیق،تقریرمناالنتھاءقبل●

عنھ.واإلبالغالتحقیقمناالنتھاءقبلالمحققفیھسینظروالذيمكتوب،ردلتقدیمأیام10
القیام بإنشاء تقریر استقصائي یلخص بشكل عادل األدلة ذات الصلة لمراجعتھا والرد الخطي.●

منالرغمعلىالرسمیة.الشكوىتقدیممندراسًیایوًما)30(ثالثینغضونفيالتحقیقاتالستكمالجاھداًیسعىأنالمحققعلىیجب
علىبناًءوجیھلسببالوقتتمدیدیتمفقددراسًیا،یوًما)30(ثالثینغضونفيعامبشكلالتحقیقاتإكمالھوالتعلیمیةالمنظمةھدفأن

لحلرسميغیراجتماعأوإجراءأيأثناءللتحقیقالزمنيالجدولتعلیقیتمقدذلك،إلىباإلضافةعلیھ.والمدعىللمدعيكتابيإشعار
النزاع.

تحدید المسؤولیة:
Titleمنسقأوالمحققعنغیروھوالقرارصانعسیقوم● IX،حیثصلةوذاتمكتوبةأسئلةلعرضالفرصةطرفلكلبتقدیم

منمحدودةإضافیةمتابعةأسئلةبذلكوالسماحباإلجابات،طرفكلوتزویدشاھد،أوطرفأيعلىطرحھاطرفأيیرید
الذيللطرفیشرحأنالقرارصانععلىیجبالسابق.التاریخحولالمشتكینعلىمالئمةغیرأسئلةطرحیجوزالطرف.كل

یقترح األسئلة أي قرار الستبعاد سؤال باعتباره غیر ذي صلة.
الترجیحتطبیقالقرارصانععلىیجبالتحدید،ھذاإلىللوصولالمسؤولیة.بشأنمكتوبقرارإصدارالقرارصانععلىیجب●

لمعیار األدلة. تفضیل األدلة یعني أنھ من المرجح أكثر من عدم حدوث السلوك المزعوم.
مناألمراستالممندراسًیایوًما)15(عشرخمسةخاللكتابيقراروإصداراألدلةجمیعمراجعةالقرارصانععلىیجب●

المحقق،ال في غیاب الظروف المخففة.
Titleمنسقیكون● IXًحلول.أليالفعالالتنفیذعنمسؤوال

االستئنافات:
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یجوز ألي من الطرفین استئناف القرار المتعلق بالمسؤولیة (أو من الفصل) على األسس التالیة:
المخالفات اإلجرائیة التي أثرت على نتیجة األمر ؛●
دلیل جدید لم یكن متاًحا بشكل معقول في وقت اتخاذ القرار بشأن المسؤولیة أو الفصل، مما قد یؤثر على نتیجة المسألة ؛ و●
Titleمنسقلدىكان● IXضدأولصالحتحّیزأوالمصالحفيتضاربالقرار)(صانعوالقرارصانعأو(المحققین)المحققأو

مقدم الشكوى أو المدعى علیھم بشكل عام أو فردي مما أثر على نتیجة المسألة.
Titleمنسقإلىاالستئنافتقدیمیجب IXیدعممكتوببیانعلىوتحتويالكتابيالقراراستالممندراسیةأیام)5(خمسةغضونفي

Titleمنسقسیقوماالستئناف،حالةفيالنتیجة.فيیطعنأو IXإجراءاتوتنفیذاستئنافتقدیمعندخطًیااآلخرالطرفبإبالغ
االستئناف على قدم المساواة لكال الطرفین.

قرار غیر رسمي:
غیرالعملیةفيشيءوالكاملتحقیقدونمتاحةالرسمیةغیرالتسویةعملیةرسمیة.شكوىتقدیمعندرسمیةغیرحلعملیةتتوفر

غیرحلبإجراءُیسمحالمطلوبة.الخطیةوالموافقةطوعیةالمشاركةرسمیة.شكوىتقدیمعملیةاستئنافمناألطرافیمنعالرسمیة

رسمي لحل االدعاءات بأن موظًفا قد تحرش جنسًیا بطالب.

حفظ السجالت
تحتفظ مدارس ھافرھیل الرسمیة بسجالت تتعلق بتقاریر و شكاوي التحرش الجنسي لمدة سبع سنوات.

یحظر االنتقام
المشاركة)(ورفضالمشاركةأوالجنسيالتحرشعنلإلبالغوالشھودالمستجیبینوالمشتكینذلكفيبمافرد،أيمناالنتقامُیحظر

Titleمنسقإلىاالنتقامعناإلبالغلألفرادیمكنالشكوى.عملیة/تحقیقأيفي IXمناألفرادلحمایةتدابیرویتخذسیحققالذي
االنتقام.

یمكن أیًضا اإلبالغ عن شكاوى التمییز و / أو التحرش على أساس الجنس إلى:
مكتب الحقوق المدنیة ، وزارة التعلیم األمریكیة

5 Post Office Square, 8th Floor

Boston, MA 02109-3921

Telephone: 617-289-0111, FAX: 617-289-0150

Electronic Mail: OCR.Boston@ed.gov

منع التنمر

أنیجوزالاألكادیمیة.المعاییرأعلىتحقیقخاللھامنللطالبیمكنومنتجةوإیجابیةآمنةتعلیمیةبیئةبتوفیرالمدرسةلجنةتلتزم
یتعرض أي طالب للمضایقة أو الترھیب أو التسلط عبر اإلنترنت.

الحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبماالمدرسةطاقمأعضاءقبلمنأوأكثرأوالطالبأحدقبلمنالمتكرراالستخدامھو"التنمر"
النشاطمستشارأوالریاضيالمدربأوالحافلةسائقأوالوصيأوالكافتیریاعاملأوالمدرسةممرضةأوالمسؤولأوالمدّرس

موجھویكونمنھا،مزیجأيأو،إیماءةأوجسديفعلأوإلكتروني،أولفظيأومكتوبتعبیرأيخاللمنالمھنيشبھأوالالمنھجي
إلى ھدف:

التسبب في ضرر جسدي أو معنوي للضحیة أو إلحاق الضرر بممتلكات الضحیة؛•
وضع الضحیة في حالة خوف معقولة من إلحاق األذى بنفسھ أو إلحاق الضرر بممتلكاتھ ؛•
خلق بیئة معادیة في المدرسة للضحیة؛•
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انتھاك حقوق الھدف في المدرسة ؛ أو•
التعطیل المادي والجوھري لعملیة التعلیم أو التشغیل المنظم للمدرسة.•

سبیلعلىیشمل،أنیجبوالذيإلكتروني،اتصالأيأوالتكنولوجیااستخدامخاللمنالتنمراإلنترنت"عبر"التسلطبمصطلحُیقصد
نقلھایتمنوعأيمناالستخباراتیةالمعلوماتأوالبیاناتأواألصواتأوالصورأوالكتابةأولإلشاراتنقلأيالحصر،الالمثال

بالكامل أو جزئًیا بواسطة:

األسالك●
مذیاع●
الكھرومغناطیسي●
عبراالتصاالتأواإللكترونيالبریدالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبماالضوئیة،الصورأواإللكترونیةالصورنظام●

اإلنترنت أو الرسائل الفوریة أو اتصاالت الفاكس.

قصدعنینتحلأوآخرشخصھویةالمحتوىمنشئفیھایفترضویبصفحةإنشاءأیًضااإلنترنتعبرالتسلطیشملأنیجب
تعریففيالمذكورةالشروطمنأًیایخلقالھویةانتحالأواإلنشاءكانإذامنشورة،رسائلأولمحتوىكمؤلفآخرشخصشخصیة

التنمر.
وسیطعلىموادنشرأوواحدشخصمنألكثرلالتصالاإللكترونیةبالوسائلالتوزیعأیًضااإلنترنتعبرالتسلطیشملأنیجب

إلكتروني یمكن الوصول إلیھ من قبل شخص واحد أو أكثر، إذا كان التوزیع أو النشر یخلق أًیا من الشروط المذكورة في تعریف التنمر.

المنزل.خارجأماكنوفيالمنزلفيوبعدھا،الدوامساعاتأثناءوخارجھا،المدرسةداخلاإلنترنتعبروالتسلطالتنمریحدثقد
تمكلماالسیاسة،ھذهلغرضواألسر.الوالدینمنالكاملینوالمساعدةالتعاونالمتوقعمناإلنترنت،عبروالتسلطالتنمرُیزعمعندما

استخدام مصطلح التنمر ، فإنھ یشیر إلى التنمر أو التسلط عبر اإلنترنت.
یعتبر التنمر محظوًرا:

على أرض المدرسة؛•
على الممتلكات ، المجاورة مباشرة ألرض المدرسة؛•
في األنشطة التي ترعاھا المدرسة أو المتعلقة بالمدرسة؛•
في الوظائف أو البرامج سواء داخل المدرسة أو خارجھا؛•
في مواقف الحافالت المدرسیة.•
في الحافالت المدرسیة أو المركبات األخرى المملوكة أو المؤجرة أو المستخدمة من قبل منطقة المدرسة ؛  أو،•
من خالل استخدام التكنولوجیا أو األجھزة اإللكترونیة المملوكة أو المؤجرة أو المستخدمة من قبل منطقة المدرسة ؛•

جھازأوتقنیةاستخدامخاللمنأوبالمدرسةمرتبطغیربرنامجأووظیفةأونشاطأوموقعفياإلنترنتعبروالتسلطالتنمرُیحظر
إلكتروني غیر مملوك أو مؤجر أو مستخدم من قبل منطقة المدرسة إذا كان الفعل أو األفعال سؤال:

خلق بیئة معادیة في المدرسة للضحیة؛●
التعدي على حقوق الضحیة في المدرسة ؛ و / أو●
تعطیل مادي وجوھري لعملیة التعلیم أو التشغیل المنّظم للمدرسة.●

خطة الوقایة والتدخل

المنطقة،فيالمصلحةأصحابجمیعمعبالتشاوروالتدخل،الوقایةخطةتطویرعلىعنھینوبمنأو/والمشرفیشرفأنیجب

القانونوإنفاذالمجتمعوممثليواإلداریینبالمدرسةوالمتطوعینالمھنيالدعموموظفيالمدرسةوموظفيالمعلمینتشملقدوالتي

والقوانینالوالیةقوانینإلىباإلضافةالسیاسة،ھذهمتطلباتمعیتوافقبماواألوصیاء،األموروأولیاءوالطالبالوكاالتالمحلي

اإلشرافوعنتنفیذعنمسؤوًالالمدیریعتبراألقل.علىسنتینكلمرةوتحدیثھاوالتدخلالتنمرمنعخطةمراجعةیجبالفیدرالیة.

على خطة منع التنمر وتنفیذھا داخل المدرسة.



30

اإلبالغ

بأنلالعتقادمعقولةأسبابلدیھمالذینأوالتنمر،أعمالمنفعًالیالحظونأوالبلطجة،یستھدفونأنھمیعتقدونالذینالطالب،یلتزم
عناإلبالغلعدمللتأدیبالھدفیخضعأالیجبذلك،ومعالمدرسة.موظفيأحدإلىالحوادثعنباإلبالغتحدث،السلوكیاتھذه

التنمر.
علىرسميتأدیبيإجراءأياتخاذیجوزالالتنمر.حوادثعنالطالبقبلمنالمجھوللإلبالغوسیلةمدرسةلكلیكونأنیجب

أساس تقریر مجھول فقط.

علىالمجتمعأفرادأواألوصیاءأواألمورأولیاءتشجیعیتمبالتنمر.كاذًبااتھاًماعمدعنیوجھطالبأيالتأدیبیةلإلجراءاتیخضع

الموظفیشھدھاتنمرحالةأيعنفوًرااإلبالغالمدرسةطاقمأعضاءأحدعلىیجبممكن.وقتأسرعفيالتنمرحادثةعناإلبالغ

أو أصبح على علم بھا لمدیر المدرسة أو من ینوب عنھ.

إجراءات التحقیق
فيیأخذسوفبذلك،القیاموعنداالنتقام،أوالتنمرتقاریرجمیعفيالفورعلىبالتحقیقعنھینوبمنأوالمدرسةمدیرسیقوم

مزاعمفيالكاملالتحقیققبلالمعنیین.الطالبوأعماراالدعاءاتطبیعةذلكفيبماالمعروفة،المتاحةالمعلوماتجمیعاالعتبار
حمایةأو/والمزعومللھدفباألمانالشعوراستعادةإلىالحاجةلتقییمخطواتعنھینوبمنأوالمدیرسیتخذاالنتقام،أوالتنمر
التحقیقأثناءمعلوماتیقدمأوالتنمر،عنیبلّغالذيالشخصلحمایةالسریةاستخدامیجبمحتملة.أخرىحوادثمنالمزعومالھدف

في التنمر، أو الشاھد أو لدیھ معلومات موثوقة عن فعل تنمر.

قدأنھیعتقدكانوإذاالمناسب،التأدیبياإلجراءاتخاذعلیھفیجبالتنمر،حدوثبفعلعنھینوبمنأوالمدرسةمدیروأثبتأقّرإذا
الجنائیةالتھمكانإذامالتحدیدوالمشرفبالمدرسةالمواردمسؤولمعالتشاورالمدیرعلىفیجبالجاني،ضدجنائیةتھمتوجیھیتم

لھا ما یبررھا. إذا تقرر أن التھم الجنائیة لھا ما یبررھا، یجب إبالغ وكالة إنفاذ القانون المحلیة.

عنداألوصیاءأواألموربأولیاءاالتصالیجبالتقریر.تاریخمندراسًیایوًماعشرأربعةغضونفيالتحقیقمناالنتھاءیجب
وماالسیاسة،لھذهانتھاكعلىالعثورتمقدكانإذاوماواقعیة،المزاعمكانتإذاماذلكفيبمابالنتائج،وابالغھمالتحقیقمناالنتھاء

األوصیاءأواألموربأولیاءاالتصالعنھینوبمنأوالمدیرعلىیجب،أدنىكحداتخاذه.سیتمأوتأدیبيإجراءاتخاذتمقدكانإذا
بشأن حالة التحقیق على أساس أسبوعي.

علىالتأدیبیة.یجبالمنطقةلسیاساتوفًقااالنتقامأوالبلطجةأعمالمنعمالًارتكبواالذینللطالبالتأدیبیةاإلجراءاتتكونأنیجب

تقدیمیجببملف.االحتفاظعنھینوبمنأو/والمدیرعلىویجبالسیاسةلھذهوفًقاعنھاإلبالغتمتنمرحادثأيتوثیقمدرسةكل

تقریر شھري إلى المشرف. یجب الحفاظ على السریة إلى الحد الذي یتوافق مع التزامات المدرسة بموجب القانون.

االنتقام
موثوقةمعلوماتلدیھأوالشھودأو،التنمرفيالتحقیقأثناءمعلوماتیقدمأو،التنمرعنباإلبالغیقومشخصأيمناالنتقامُیحظر

عن التنمر.
مساعدة الضحیة

للطالب،والحمایةاألكادیميوالتدخلالتوجیھذلكفيبماالمناسبة،الخدماتإلىاإللحالةأوالمشورةتقدیمالمدرسةمنطقةعلىیجب
سواء المستھدفین أو الجناة، المتأثرین بالتسلّط، حسب الضرورة.

التدریب والتقییم

علیھاوالتعرفالتنمرحوادثمنعفيالطالبمعكبیراتصاللدیھمالذینوالمتطوعینالمدرسةلموظفيسنويتدریبتوفیریجب
واالستجابة لھا واإلبالغ عنھا.

إلىالروضةمرحلةمنالطالبلجمیعالدراسیةالمناھجفيالتنمرمنعحولللعمروالمناسبةاألدلةعلىالقائمةاإلرشاداتدمجیجب
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الصف الثاني عشر.
النشر واإلبالغ

یجب تقدیم بالغ خطي سنوي لألقسام ذات الصلة من خطة منع التنمر والتدخل للطالب وأولیاء األمور، بشروط مناسبة للعمر.

فيوالموظفینالتدریسھیئةأعضاءتدریبیجبالمدرسة.موظفيجمیعإلىوالتدخلالتنمرمنعبخطةسنويخطيإبالغتقدیمیجب
كل مدرسة سنوًیا على خطة منع التنمر والتدخل المطبقة على المدرسة.

موظفدلیلفيوالموظفینالتدریسھیئةأعضاءبواجباتالمتعلقةوالتدخلالتنمرمنعخطةمنالصلةذاتاألقسامتضمینیجب
المدرسة.

یجب نشر خطة منع التنمر والتدخل على موقع المنطقة التعلیمیة على الویب.
Titleالقانونیة:المراجع VII،المعدلةبصیغتھ1964لعامالمدنیةالحقوققانون،703القسم
EEOلجنةعنالصادرة74676الفیدرالیةالالئحة

Title VII1972،603لعامالتعلیمتعدیالتمنالتاسعCMR 26.00
M.G.L. 71:37O; 265:43, 43A; 268:13B; 269:14A

المراجع: خطة التدخل النموذجي لمنع التنمر والتدخل التابع لقسم ماساتشوستس للتعلیم االبتدائي والثانوي
شكاوى التمییز المبنّیة على أساس اإلعاقة

أنھیعتقدأوإعاقةبسببیحتاجالذيلشخص،تعلیميمكانأوتقییمأوبتحدیدیتعلقفیمااإلعاقةأساسعلىالتمییزیدعيالذيالشخص
أو/و،766الفصل،1073بـالخاصالتأھیلإعادةقانونمن504للمادةوفًقا،صلةذاتخدماتأوخاصةتعلیماتإلىبحاجة
االبتدائيللتعلیمماساتشوستسفيالوالدینحقوقكتیبفيالموضحاإلجراءیستخدمواأنیجباإلعاقةذوياألفرادتعلیمقانون

والثانوي بدالً من إجراء التظلم ھذا.
یمكن الحصول على نسخة من الكتیب المتوفرة مع المرجع التالي:

الرسمّیةھافرھیلمدارس

Deborah Ibanez
الطالبدعملخدماتالتنفیذيالمدیر

4 Summer Street– Room 104
Haverhill, MA 01830
(978) 374-3435

تقدیمأوالتظلمإجراءباستخدامیقومأنأعالهموصوفھومابخالفاإلعاقةأساسعلىبالتمییزتتعلقشكوىلدیھشخصأليیجوز

الشكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة على العنوان المقدم في نھایة إجراء الشكاوى ھذا.

قانون التقیید الجسدي

االستخداممنالطالبالقانونیحميالمدرسة.منطقةفيالتدریسھیئةأعضاءلجمیعتوقعبمثابةومنظمةآمنةبیئةعلىالحفاظیعتبر
البدائلفشلبعدأخیركحلإلیھااللجوءیتمالتيالطوارئحاالتفيإالالتقییدھذااستخدامیجوزالالجسدیة.للقیودالمعقولغیر

القانونیة األخرى واألقل تدخالً أو اعتبارھا غیر مناسبة، وبحذر شدید.
أوآخرلطالبیجوزنفسھ،إیذاءمنالطالبلمنعمناسًباُیعتبرالذيالوحیدالخیارھوالجسديالتقییدویكون،طوارئحالةتنشأعندما
األشخاصأوالطالبلحمایةالالزمةالمعقولةالقوةاستخدامالمدرسةمنطقةفيوكیلأوموظفأومدرسأوالمدرسةمجتمعفيعضو

اآلخرین أو أنفسھم من االعتداء أو األذى الجسدي والخطیر الوشیك.
603CMRفيالمحددالنحوعلىالحریةتقییدأشكالتعریفاتتكونأنیجب 46.02.
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یحظر استخدام القیود المیكانیكیة والقیود الطبیة.
603CMRبموجببھیسمححیثالمعرضةالنفسضبطذلكفيبماالجسدي،التقییدیعتبر أخیركحلإلیھُیلجأطارًئاإجراًء،46.03
استجابةعدموعندلآلخرینأو/ولھوخطیًراوشیًكاجسدًیاضرًراأوباالعتداء،تھدیًدایشكلالطالبسلوككانإذاإالحظرهویجب

الطالب للتوجیھات الشفھیة أو غیرھا من التدخالت السلوكیة القانونیة واألقل تدخالً تعتبر غیر مالئمة.

یضع المشرف إجراءات تحدد:
االستجابات المناسبة لسلوك الطالب التي قد تتطلب تدخًال فورًیا ؛●
التيالسلوكیاتتصعیدوخفضلألزماتالتخطیطذلكفيبماواالنتحاربالنفس،المضروالسلوكالطالب،عنفمنعطرق●

یحتمل أن تكون خطرة بین مجموعات الطالب أو األفراد ؛
أوصاف وتفسیرات لبدائل التقیید الجسدي وكذلك طریقة المدرسة في التقیید الجسدي الستخدامھا في حاالت الطوارئ ؛●
معقولةجھودبذل،الحصرالالمثالسبیلعلىذلك،فيبمااإلبالغ؛لمتطلباتلالمتثالوإجراءاتھاالمدرسةلتدریبوصف●

؛فرضھمنساعة24غضونفيالتقییدباستخدامشفھیاًالوالدینأحدإلخطار
إجراءات تلقي الشكاوى والتحقیق فیھا ؛●
طرق إشراك الوالدین في المناقشات حول منع التقیید واستخدام التقیید كإجراء طارئ فقط ؛●
603CMRبھیسمحلمماالمعرضةالنفسوضبطالمیكانیكي،والتقییداألدویة،تقییدیحظر:بیان● 46.03(1)(b،(،والعزلة

603CMRمعتتوافقالبطریقةالبدنيالتقییدواستخدام 46.00.

دقیقة.30عنتزیدلمدةالمدیرموافقةعلىللحصولعملیة●

سیشاركالجسدیة.للقیودالسلیمةاإلدارةضمانفيللمساعدةالمدرسةمستوىعلىموردبمثابةلیكونعملفریقمدیركلسیحدد
ھؤالء الموظفون في برنامج تدریبي متعمق على استخدام التقیید الجسدي.

المدیرسیقوملھا.المصاحبةواإلجراءاتللمدرسةالجسديالتقییدبسیاسةیتعلقفیماموظفكلتدریبسیتم،ذلكإلىباإلضافة
منشھرغضونفيالدراسي،العامبدایةبعدالمعینینللموظفینأودراسي،عامكلمناألولالشھرفيلیحدثالتدریببترتیب

توظیفھم.

لقواعداالمتثالالطالبرفضأو،المدرسيالنظامتعطیلأو،الممتلكاتلتدمیرفعلكردأوللعقاب،كوسیلةالجسديالتقییدُیحظر
المدرسة أو توجیھ الموظفین ، أو التھدیدات اللفظیة التي ال تشكل تھدیًدا وشیًكا وخطیًرا األذى الجسدي للطالب أو لآلخرین.

السمنةأوالقلبأمراضأوالنوباتأوالربو،الحصرالالمثالسبیلعلى،تشملألسبابطبیاًمنعھیتمعندماالجسديالتقییدُیحظر
أو التھاب الشعب الھوائیة أو اإلعاقات المرتبطة بالتواصل أو خطر القيء ؛

ال یعتبر استخدام إجراءات "المھلة" التي یظل خاللھا الموظف متاًحا للطالب "تقییًدا للعزلة".
یجبالمسجلین.الطالبأمورألولیاءوإتاحتھاسنوًیاالموظفینعلىونشرھالھاالمصاحبةواإلجراءاتالسیاسةھذهمراجعةیجب

على المشرف تقدیم نسخة من لوائح تقیید الحركة الجسدیة لكل مدیر ، الذي یجب أن یوقع استمارة لإلقرار باستالمھا.

:المصدر MASC
اإلعتمادتاریخ : August 2015
القانونيالمرجع .: M.G.L. 71:37G; 603 CMR 46.00

شكاوى واعتراضات الطلبة

اآلراءبعضلدیھمیكونأنیجبالطالبوأنتحسینإلىتحتاجالمدرسيالنظامفيظروفھناكتكونقدأنھالمدرسةلجنةتدرك
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تصورھاتمإذاالوسائل،ھذهلمثلیمكنعادل.بشكلمعھاوالتعاملفیھاوالنظرفعالبشكلمخاوفھمعنالتعبیرخاللھامنیمكنالتي
عنللبحثمحاولةكلبذلسیتموالمجتمع.والطالبالمدارسبینالمتناغمةالعالقاتعلىللحفاظالكثیرتقّدمأنومسبًقا،جیًداوفھمھا

حل مرٍض ألي مخاوف بطریقة ودیة وغیر رسمیة.
یمكن للطالب - وأولیاء أمورھم و / أو األوصیاء، الذین یعتقدون أن الطالب قد تلقى معاملة غیر عادلة، التقدم بشكوى بالطرق المناسبة.

سوف تكون ھناك حاجة لالستئناف في القضایا التأدیبیة التباع سیاسة المنطقة فیما یتعلق بانضباط الطالب. یلتزم مسؤولو المدرسة في
عقد جلسات االستماع بأیة أحكام ساریة من قوانین والیة ماساتشوستس العامة أو القانون الفیدرالي.

:المصدر MASC October 2016
CROSS مرجع : JIC Student Discipline

التعّرض وإساءة معاملة األطفال
جمیع الموظفین على درایة بعالمات إساءة معاملة األطفال وإھمالھم، ویقوم المدیر، على أساس سنوي، بإبالغ جمیع الموظفین المھنیین

بالتزاماتھم باإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال وإھمالھم كما ھو محدد في
M.G.L. Chapter 119, §51A-51F and M.G.L. Chapter 71, §371.

الطالب المشردون: حقوق التسجیل والخدمات
عبرالمشردین،الطالبياإلتصالعمالءخاللمنوذلكالتعلیمیةزالمناطقفيالمشردینمساعدةMcKinney-Ventoقانونیتطلب

تقدیم إشعار عام بحقوق التعلیم للطالب المشردین المسجلین في مناطقھم. وفًقا لما یقتضیھ القانون، ستعمل مدارس
Beverly Public Schoolsالمشردین")"الطالب(مجتمعین،بذویھمالمصحوبینغیروالشبابالمشردینوالشباباألطفالمع

باإلضافة إلى أسرھم أو األوصیاء القانونیین لتوفیر االستقرار في الحضور إلى المدرسة والخدمات األخرى. وسیولى اھتمام خاص
لضمان التحاق وحضور الطالب المشردین الذین ال یذھبون إلى المدرسة حالًیا. سیتم تزوید الطالب المشردین بخدمات المنطقة التي ھم

Headبرنامجذلكفيبمالھا،مؤھلون Startوالتعلیمالمماثلة،الوالیةوبرامجاألول،والبابالمماثلة،المدرسةقبلماوبرامج
الخاص، وبرنامج تعلیم ثنائي اللغة، وبرامج التعلیم المھني والتقني، وبرامج الموھوبین والمتفوقین وبرامج التغذیة المدرسیة والبرمجة

الصیفیة واألنشطة الالمنھجیة.

ُیعرَّف الطالب المشردون بأنھم یفتقرون إلى سكن لیلي ثابت ومنتظم وكاٍف ، بما في ذلك:
ذلك.شابھماأواالقتصادیةالمصاعبأوالسكنفقدانبسبباآلخرینمعالسكنتقاسم-1
مناسبة.بدیلةمساكنوجودعدمبسببتخییمأماكنأومقطوراتحدائقأوفنادقأوموتیالتفيالعیش.2
انتقالیة.أوطارئةمالجئفيالعیش.3
المستشفیات.فيتركھم.4
؛للبشرعادیةنومكأماكنعادةمستخدمةأومصممةغیرخاصةأوعامةأماكنفيالعیش.5
و؛مماثلةأماكنأومواصالتمحطاتأوالمستوىدونمساكنأومھجورةمباٍنأوعامةأماكنأوحدائقأوسیاراتفيالعیش.6
السابقة.األمثلةفيموصوفةظروففيیعیشونالذینالمھاجروناألطفال.7

یقوم المشرف بتعیین موظف مناسب لیكون مسؤول االتصال في المنطقة للطالب المشردین وعائالتھم. المسؤول عن التواصل:
Zoraida Lopez، Zoraida.Lopez@haverhill-ps.org.

إلى أقصى حد ممكن ، سیستمر تسجیل الطالب المشردین في مدرستھم األصلیة أثناء بقائھم بال مأوى أو حتى نھایة العام الدراسي الذي
یحصلون فیھ على سكن دائم. بدالً من البقاء في المدرسة األصلیة، یمكن ألولیاء األمور أو األوصیاء على الطالب المشردین طلب

االلتحاق بالمدرسة في منطقة الحضور التي یعیش فیھا الطالب بالفعل، أو في مدارس أخرى. تتوفر حقوق الحضور من خالل العیش في
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مناطق الحضور، أو سیاسات تعیین الطالب األخرى، أو حریة اإلختیار داخل المنطقة وفیما بینھا للعائالت التي ال مأوى لھا بنفس
الشروط مثل العائالت المقیمة في المنطقة. في حالة وجود نزاع على التسجیل، یتم تسجیل الطالب على الفور في المدرسة التي ُیطلب فیھا
التسجیل، ریثما یتم حل النزاع. یجب إبالغ الوالد أو الوصي بقرار المقاطعة وحقوق االستئناف الخاصة بھم خطّیًا. سینفذ مسؤول االتصال
في المنطقة حل النزاعات على النحو المنصوص علیھ في حكم الوالیة. سیتم أیًضا تسجیل الطالب غیر المصحوبین بذویھم في انتظار حل

النزاع.
بمجرد اتخاذ قرار التسجیل، یجب على المدرسة تسجیل الطالب على الفور، وفًقا لسیاسات المنطقة التعلیمیة. إذا لم یكن لدى الطالب
وصول فوري إلى سجالت التطعیم، یتم قبول الطالب بموجب استثناء شخصي. یجب تشجیع الطالب واألسر للحصول على سجالت

التطعیمات الحالیة أو التطعیمات في أسرع وقت ممكن، ویتم توجیھ مسؤول االتصال بالمنطقة للمساعدة. یجب طلب السجالت من
المدرسة السابقة للطالب وفًقا لنظام المنطقة التعلیمیة. معلومات االتصال في حاالت الطوارئ مطلوبة في وقت التسجیل بما یتفق مع نظام

المنطقة ، بما في ذلك االمتثال لبرنامج سریة عنوان الوالیة عند الضرورة. یحق للطالب المشردین االنتقال إلى مدرستھم األصلیة أو
المدرسة التي سیتم تسجیلھم فیھا. إذا كانت المدرسة األصلیة تقع في منطقة مختلفة، أو إذا كان الطالب المتشرد یعیش في منطقة أخرى

ولكنھ سیحضر مدرستھ األصلیة في ھذه المنطقة، فستقوم المقاطعات بتنسیق خدمات النقل الالزمة للطالب، أو ستقسم التكالیف بالتساوي.
یجب أن ینسق مركز اتصال المنطقة للطالب المشردین وعائالتھم مع وكاالت الخدمة االجتماعیة المحلیة التي تقدم خدمات لألطفال

والشباب المشردین وعائالتھم؛ المناطق التعلیمیة األخرى بشأن قضایا النقل وتحویل السجالت؛ ووكاالت اإلسكان الحكومیة والمحلیة
المسؤولة عن استراتیجیات القدرة على تحمل تكالیف اإلسكان الشاملة. یشمل ھذا التنسیق تقدیم إشعار عام بالحقوق التعلیمیة للطالب

المشردین في المدارس والمالجئ العائلیة. سیقوم مسؤول االتصال بالمنطقة أیًضا بالمراجعة والتوصیة بالتعدیالت على سیاسات المنطقة
التي قد تكون بمثابة حواجز أمام تسجیل الطالب المشردین.

:المصدر MASC

القانونيالمرجع : The McKinney-Vento Act and Title I Part A, as Amended by the Every Student
Succeeds Act of  2015

TitleوبرنامجMcKinney-Ventoقانون I2015لعامناجح"طالب"كلقانونبموجبتعدیلھتمكماأ،الجزء

االستقرار التعلیمي للطالب المشردین

:منازل ما قبل التبني
علىالمتساويوحصولھمالتبنيرعایةفيللطالبالتعلیمياالستقرار)،ESSA(ناجح"طالبكلقانون"،الفیدراليالقانونیضمن

نفس التعلیم العام المجاني والمناسب من خالل التخرج من المدرسة الثانویة كما ھو متاح لألطفال والشباب اآلخرین. لالستقرار التعلیمي
تأثیر دائم على التحصیل األكادیمي للطالب وتقدمھم، وتلتزم المنطقة التعلیمیة بدعم الجھود المبذولة لضمان حصول الطالب في الرعایة

البدیلة على خبرات تعلیمیة مستقرة وعالیة الجودة.
علىالمنزلخارجرعایةفي)DCF(والعائالتاألطفالإدارةوضعتھمالذینالطالبأنھمعلىالتبنيرعایةفيالطالبتعریفیتم
أخرى:أموربینمن،المواضعھذهتشملعلیھم.األوصیاءأوالوالدینعنبعیًدا،ساعة24مدار

دور األسرة الحاضنة ؛●
دور الحضانة لألقارب ؛●
؛االنتقالیة)الرعایةووحداتSTARRبرامجذلكفي(بماالطوارئمالجئ●
مرافق سكنیة●
مؤسسات رعایة األطفال ؛●
منازل جماعیة●

قد یستمر طالب الرعایة البدیلة في االلتحاق بمدرستھم األصلیة، إال إذا تقرر بعد عملیة اتخاذ قرار تعاونیة أنھ من مصلحة الطالب
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یكونالعندماأنھأیًضاESSAیتطلبمختلفاً).كانإذا(بدیلةرعایةمرفقأورعایةمقدمبھایوجدالتيالمنطقةفيبالمدرسةااللتحاق
من مصلحة الطالب البقاء في المدرسة األصلیة، یتم تسجیل الطالب على الفور ویحضر في منطقة مدرسیة جدیدة، حتى لو تعذر تحویل

السجالت المطلوبة عادًة للتسجیل بسرعة.
یجب على المشرف تعیین موظف مناسب لیكون نقطة اتصال في المنطقة للمساعدة في ضمان االستقرار التعلیمي للطالب في رعایة

التبني.
یلي:عمامسؤوالPOCًیكون

القرارات؛تلكوتوثیق،DCFممثليمعبالتعاونالفضلىالمصلحةتحدیدعملیةفيالمشاركة●

ضمان التحاق الطالب بالمدارس وحضورھم في دور الحضانة ونقل السجالت في الوقت المناسب، حسب الحاجة؛●

وضع وتنفیذ إجراءات لتوفیر وتنسیق وسائل النقل الفعالة من حیث التكلفة، حسب الحاجة؛ و●

تسھیل التطویر المھني لموظفي المنطقة حسب الحاجة لتعزیز االستقرار التعلیمي للطالب في رعایة التبني.●

التبني:رعایةفيالطالبأنضمانفيPOCیساعدسوف،ذلكإلىباإلضافة

؛DCFوالمدیریاتبینالتنسیقخاللمنودعمھاتحدیدھایتم●

مسجلون في المدرسة ویحضرون بانتظام ؛ و●

لدیھم فرصة كاملة ومتساویة للنجاح في المدرسة وتلبیة نفس المعاییر األكادیمیة الصعبة للدولة مثل الطالب اآلخرین، وتلقي●

الخدمات التعلیمیة التي ھم مؤھلون لھا.

یتم اتخاذ القرارات حول ما إذا كان یجب على الطالب في رعایة التبني االستمرار في االلتحاق بالمدرسة األصلیة بشكل تعاوني من قبل

DCFتعلیمیةقراراتالتخاذالمخولالشخص،مختلًفاكان(وإذاالحاضنةاألسرةأو/والطالبوعائلةاالقتضاء)(حسبوالطالب

بشأن نیابة عن الطالب) ، والمدرسة والمنطقة األصلیة ، و (عند االختالف) المنطقة المحلیة التي یوضع فیھا الطالب ، ویجب أن تتاح لھذه

األطراف الفرصة للمشاركة بشكل ھادف في عملیة صنع القرار. یجب أن تركز تحدید االھتمامات األفضل على احتیاجات كل طالب على

حدة وأن تأخذ في االعتبار مجموعة متنوعة من العوامل. یجب بذل كل جھد للتوصل إلى اتفاق بشأن التنسیب المدرسي المناسب للطالب

اللمساتبوضعDCFفسیقوم،التبنيرعایةفيلطالببالمدرسةااللتحاقبشأنخالفھناككانإذا،ذلكومعالتبني.رعایةفي

الطالبمصلحةمنكانإذاماحولاالتفاقالمعنیة(المناطق)والمنطقةDCFعلىیتعذرعندماالفضلى.المصلحةتحدیدعلىاألخیرة

مراجعةتسعىأنللمنطقةیمكن،المنطقةتقبلھالنھائًیاقراًراDCFویتخذ،محلًیاوالحضورالتسجیلأواألصلیةالمدرسةفيالبقاء

خاللمناتخاذھایتمالتيالقرارات.DCFوESEأنشأتھاالتيالحضانةمدرسةاختیارنزاعاتحلعملیةاستخدامخاللمنDCFقرار

بمدارسھمااللتحاقفياالستمرارالطالبعلىیجب،التعلیمياالستقرارلتعزیز،ESSAبموجبللمراجعة.تخضعالالعملیةھذه

األصلیة أثناء تحدید المصلحة الفضلى.

).ESSA(قانونناجح"فيطالب"كلالقانوني:المرجع

حفظ سجالت الطالب

سجالت الطالب
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وأحیاًناشاملةبمعلوماتالمدرسيالنظامیحتفظأنالضروريمنالتعلیمیة،والخدماتالمناسببالتعلیمالطالبتزویدأجلمن
المدرسةلموظفيبسھولةمتاحةالسجالت،ھذهفيالصلةذاتالمعلوماتتكونأنالضروريمنعائالتھم.وعنعنھمشخصیة

معلوماتباعتبارھاحمایتھایتمذلكومعللقانون،وفًقاالطالبو/أوالقانونيالوصيأواألمورأولیاءمتناولفيتكونوأنالمناسبین،
سریة.

نسخةعلىیحصلأنویجبالفیدرالیة،والمتطلباتالوالیةمتطلباتمعیتماشىبماالطالبلسجالتالسلیمةاإلدارةالمشرفسیوفر
سبعیتجاوزالموعدفيبعدهأو2002یونیوفيمسجلطالبلكلالمؤقتالسجلتدمیرسیتمبالوالیة.الطالبسجالتلوائحمن

التقریبيبالتاریخووالدتھالمؤھلللطالبخطيإبالغتقدیمیجبالمدرسة.منطقةمنانسحابھأوتخرجھأوالطالبنقلبعدسنوات
الطالبنصإتالفیجوزالاالنسحاب.أوالتخرجأوالنقلھذاوقتفيجزئًیاأوكلًیاالمعلوماتتلقيفيوحقھمالمؤقتالسجللتدمیر

النظامفيالفردیةالطالبسجالتجمیعأنتوضحأناللجنةتودالمدرسي.النظاممنانسحابھأونقلھأوتخرجھمنعاًما60بعدإال
وأرقام الھاتف.لفردیةالمدرسي سریة. یمتد ھذا إلى إعطاء العناوین ا

.1974لعاملألسرةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةالقانونیة:قانونالمراجع
P.L. 93-380, Amended
P.L. 103-382, 1994
M.G.L. 66:10; 71:34A, B, D, E,
H 603 CMR 23.00

إبالغ المركز اإلداري بالمعلومات

یتمقدوالتيدلیل،معلوماتالتالیةالمعلوماتتعتبربطالبھا.المتعلقةالدلیل""معلوماتالرسمّیةھافرھیلمدارستصدرعموًما،
وتاریخالھاتفوقائمةوعنوانھالطالب"اسموالدیھ:أوالمؤھلالطالبمنمسبقةموافقةعلىالحصولدونثالثلطرفعنھااإلفراج
األنشطةفيوالمشاركةوالفصلالریاضیةالفرقوالطول،والوزنالحضوروتواریخالرئیسيالدراسةومجالالوالدةومكان

علىیتعینذلك،إلىباإلضافة".الثانویةالمدرسةبعدماوخططوالجوائزواألوسمةوالشھاداترسمًیابھاالمعترفوالریاضات
أوالثانویةبعدمالمؤسساتمتاحھوكماالثانویةالمدارسطالبإلىالوصولبنفسالعسكریینالمجندینتزویدالتعلیمیةالمناطق

ألصحاب العمل المحتملین. یشمل ھذا الحكم أسماء الطالب وعناوینھم وقوائم ھواتفھم.
یرجى االتصال بمدیر المبنى، عند الرغبة في عدم اإلفصاح عن معلومات الدلیل ھذه دون موافقتك المسبقة.

603CMRتنبیھ: 23.10:

بموجبالمصطلحھذاتعریفیتمحیثبطالبھا،المتعلقةالدلیل""معلوماتعموًماالرسمیةھافرھیلمدارستصدر
603CMR 23.07 (4) (a.(مسبقةموافقةعلىالحصولدونثالثةألطرافعنھااإلفراجیمكندلیلمعلوماتالتالیةالمعلوماتتعتبر

الحضوروتواریخالرئیسيالدراسةومجالالمیالدومكانوتاریخالھاتفوقائمةوعنوانھالطالب"اسموالدیھ:أوالمؤھلالطالبمن
والجوائزواألوسمةوالشھاداترسمًیابھاالمعترفوالریاضاتاألنشطةفيوالمشاركةوالفصلالریاضیةالفرقوالطول،والوزن

وخطط ما بعد المدرسة الثانویة ".

ھوكماالثانویةالمدارسطالبإلىحتىالمعلوماتبذاتالعسكریینالمجندینتزویدالتعلیمیةالمناطقعلىیتعینذلك،إلىباإلضافة
متاح لمؤسسات ما بعد الثانویة أو ألصحاب العمل المحتملین. یشمل ھذا الحكم أسماء الطالب وعناوینھم وقوائم ھواتفھم.

إبالغعلیھاویجبالمعلوماتمناألنواعھذهتنشربأنھاعاًماإشعاًراتقدمأنیجبالمعلومات،ھذهالمدرسةتنشرأنقبل،ذلكومع
ھذافيالنظریرجىمسبقة.موافقةدونالمعلوماتھذهعناإلفصاحعدمطلبفيالحقلدیھمبأنالمؤھلینوالطالباألمورأولیاء
موافقتكدونھذهالدلیلمعلوماتعناإلفصاحعدمفيالرغبةعندالمبنى،بمدیراالتصالیرجىاإلشعار.ھذامثلأنھعلىالبیان

المسبقة.
)PPRA(الطالبحقوقحمایةتعدیل

,PPRA(الطالبحقوقحمایةقانونیتطلب 20 U.S.C., § 1232hالسماحأوالموافقةعلىالحصولالرسمیةھافرھیلمدارسمن
المجاالتمنأكثرأوبواحدیتعلقتقییًماأوتحلیًالأوللطالبمسًحااألنشطةھذهتتضمنمعینة.مدرسیةأنشطةفيطالبكاشتراكبإلغاء
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الثمانیة التالیة ("مسح المعلومات المحمیة"):

االنتماءات أو المعتقدات السیاسیة للطالب أو والدي الطالب ؛●
المشكالت العقلیة أو النفسیة للطالب أو ألسرة الطالب ؛●
السلوك أو المواقف الجنسیة ؛●
السلوك غیر القانوني أو المعادي للمجتمع أو الذي یجرم الذات أو المھین ؛●
التقییمات النقدیة لآلخرین الذین تربطھم بالمستجیبین عالقات عائلیة وثیقة ؛●
العالقات الممیزة المعترف بھا قانوًنا، مثل العالقات مع المحامین أو األطباء أو الوزراء ؛●
الممارسات الدینیة أو االنتماءات أو المعتقدات للطالب أو الوالدین ؛ أو●
الدخل ، بخالف ما یقتضیھ القانون لتحدید األھلیة للبرنامج.●

،التسویق")("استطالعاتالتسویقألغراضاستخدامھاأوعنھاالكشفأوالطالبمعلوماتجمععلىأیًضاالمطلبھذاینطبق
وبعض االختبارات المادیة والفحوصات.

واألنشطة،االستبیانإدارةقبلمعقولةزمنیةفترةغضونفياألوصیاء،/األمورأولیاءمنكللرسمّیةھافرھیلمدارسستزود
تقدیمیرجىوبالتالي،االستطالعات.لمراجعةفرصةعنفضالًأطفالھم،اشتراكإللغاءفرصةوتوفرواألنشطةاالستطالعاتبإخطار

مسحأومحمیةمعلوماتبأيیتعلقفیمامستخدمةإرشادیةموادأواستطالعأداةأيمراجعةفيالرغبةحالفيالمبنىمدیرإلىطلب
الموادأو/واالستبیانمراجعةفيالحقلدیھمیكونكماالمواد.ھذهلمراجعةالالزمینوالمكانبالوقتمعھمالمدیریتابعثّمتسویقي.

التعلیمیة قبل إدارة االستبیان للطالب.
یمكن ألولیاء األمور / األوصیاء الذین یعتقدون أن حقوقھم قد انتھكت تقدیم شكوى إلى:

مكتب سیاسة االمتثال األسري
وزارة التعلیم األمریكیة

400Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920

صور الطالب واألمور  الخصوصیة

الموظفین،لجنةأوالمعینة،الطالبلجنةأوالطالب،مجلسأوللمدرسة،األھلمنظمةمعبالتعاونالترتیب،الفردیةللمدارسیجوز
اللتقاط صور فردیة للطالب و / أو مجموعة الفصل. یجب أن یتم ترسیة خدمات التصویر من خالل إجراءات تقدیم العطاءات.

للشراءمتاحةالصورتكونأنیجبالعادیة.الدراسيالیومساعاتوخاللالمدرسةمرفقفيجماعیةأو/وفردیةصورالتقاطیمكن
تفویضفيالنھائیةالسلطةعنھینوبمنأوالمبنىلمدیریكونأنیجبطوعي.أساسعلىاألمورأولیاءأو/والطالبقبلمن

برنامج التقاط الصور وسیكون مسؤوالً عن اإلشراف على العملیة.

مطالبتھأوطالبأيعلىالضغطیجوزالذلك،ومعالتعریف؛ألغراضأوالتراكميللملففردیةصورةالتقاطالطالبمنُیطلبقد
بشراء الصور.

الغرض من ھذا النظام ھو:

تعزیز سالمة الطالب من خالل التعرف البصري في حالة الطوارئ●
تسھیل األنشطة االجتماعیة والتعلیمیة واإلداریة التي تتم في المدرسة●
تقدیم خدمة ألولیاء األمور والطالب●
قبلمنبھالمصرحالنحوعلىالراعیةالمجموعةقبلمنالستخدامھاالصورالتقاطبرنامجمنمحققةزائدةأموالأليالسماح●

مدیر المبنى
قد یلتقط مصور قسم المدرسة صوًرا للطالب لتعزیز الجھود اإلیجابیة في المدرسة.

)FERPA(األسریةالتربیةوحقوقالخصوصیةقانون
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أوعاًما18العمرمنیبلغعندماالطالبإلىالحقوقھذهتنتقلطالبھم.تعلیمبسجالتیتعلقفیمامعینةحقوًقاالوالدینFERPAتمنح
یذھب إلى مدرسة ما بعد مستوى المدرسة الثانویة. الطالب الذین تم نقل الحقوق إلیھم ھم "طالب مؤھلون".

المدارسمنُیطلبالالمدرسة.بھاتحتفظالتيللطالبالتعلیمیةالسجالتومراجعةفحصالمؤھلینالطالبأواألمورألولیاءیحق
قدالبعیدة.المسافةمثلألسبابالسجالتمراجعةالمؤھلینالطالبأواآلباءعلىالمستحیلمنكانإذاإالالسجالتمننسختقدیم

تفرض المدارس رسوما مقابل النسخ.

المدرسةقررتإذامضللة.أودقیقةغیرأنھایعتقدونوالتيالصحیحة،المدرسةسجالتطلبفيالحقالمؤھلینالطالبأوللوالدین
عدمتقررتزالالالمدرسةكانتإذااالستماع،جلسةبعدرسمیة.استماعجلسةعقدالمؤھلالطالبأوللوالدفیحقالسجل،تعدیلعدم

تعدیل السجل، یحق للوالد أو الطالب المؤھل وضع بیان مع السجل یوضح وجھة نظره حول المعلومات المتنازع علیھا.

السجلمنمعلوماتأيعنالكشفأجلمنالمؤھلالطالبأواألمروليمنخطيإذنعلىالمدارستحصلأنیجب،عامبشكل
للشروطوفًقاأوالتالیةلألطرافموافقة،دونالسجالت،ھذهعنبالكشفللمدارسFERPAقانونیسمح،ذلكومعللطالب.التعلیمي

34CFRالفیدرالیةاللوائح(قانونالتالیة § 99.31:(

مسؤولي المدرسة ذوي المصلحة التعلیمیة المشروعة●
المدارس األخرى التي ینتقل إلیھا الطالب●
مسؤولین محددین ألغراض المراجعة أو التقییم●
األطراف المناسبة فیما یتعلق بالمساعدة المالیة للطالب●
المنظمات التي تجري دراسات معینة لصالح المدرسة أو نیابة عنھا●
اعتماد المنظمات●
لالمتثال ألمر قضائي أو أمر استدعاء صادر بشكل قانوني●
المسؤولون المناسبین في حاالت طوارئ الصحة والسالمة●
الدولة والسلطات المحلیة ، ضمن نظام قضاء األحداث ، وفًقا لقانون دولة محدد●

والتكریماتالوالدةومكانوتاریخھاتفھورقموعنوانھالطالباسممثل"الدلیل"معلوماتعنموافقة،دونالمدارس،تفصحقد
ألولیاءوالسماحالدلیلبمعلوماتالمؤھلینوالطالباألمورأولیاءإخبارالمدارسعلىیجبذلك،ومعالحضور.وتواریخوالجوائز

األمور والطالب المؤھلین بفترة زمنیة معقولة لمطالبة المدرسة بعدم الكشف عن معلومات الدلیل الخاصة بھم.
یجوز تقدیم الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة التعلیم األمریكیة بشأن اإلخفاقات المزعومة من قبل منطقة المدرسة لالمتثال لمتطلبات

التالي:العنوانعلى)FERPA(لألسرةالتعلیمیةوالحقوقالخصوصیةقانون

Office for Family Compliance Policy األسرياإلمتثالنظاممكتب
U.S. Department of Education األمریكیةالتعلیموزارة
400 Maryland Avenue, SW,
Washington, DC
20202-5920

إجراءات الوصول للوالدین غیر األوصیاء
.M.G.Lفيمنصوصھوكما c. 71, § 34Hz،أالبشرطمعینة،ألحكاموفًقاالطالبسجلإلىالوصولالحاضنغیرللوالدیجوز
603CMRفيعلیھمنصوصھوكمامقیًداأومقیًداالطالبسجلإلىالوصولیكون 23.07 (5) (a.(الحاضنغیرالوالدعلىیجب
طریقعنالفورعلىالحاضنالوالدإخطارالمدرسةعلىیجب،الطلباستالمعندالمدرسة.مدیرإلىالطالبلسجلكتابيطلبتقدیم

إمكانیةالحاضنغیرللوالدستوفربأنھا،الوصيللوالداألساسیةواللغةاإلنجلیزیةباللغة،األولىالدرجةمنوالبریدالمعتمدالبرید
حقعلىللحصولمؤھلغیرالحاضنغیرالوالدبأنتفیدالتيبالوثائقالمدیرالوالدیزودالحاضنیكنلمما،یوًما21بعدالوصول
603CMRفيعلیھالمنصوصالنحوعلىالوصول 23.07 (5) (a.(لـوفًقاالمعلوماتتوزیعیمنعمحكمةأمراستالمعندG.L. c.

71 ، §34H،غیرالوالدإلىالطالبسجلإلىالوصولتوفیرعنستتوقفبأنھاالحاضنغیرالوالدإخطارالمدرسةعلىیجب
الحاضن.
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نماذج التأمین
األقساط.دفعفيآباؤھمیرغبالذینالطالبلجمیعالطالبحوادثضدالتأمینإتاحةعلىتنصالتيالسیاسةالمدرسةلجنةتبنت
منھاوالعودةالمدرسةإلىالذھابأوالمدرسةإلىالذھابأثناءعلیھمالمؤمنالطالبلھایتعرضالتياإلصاباتعادةالوثیقةتغطي
یجبمحدود،التأمینھذاألننظًراأعلى.بقسطالساعةمدارعلىالتأمینبولیصةشراءأیًضایمكنوبعدھا).المدرسةقبلواحدة(ساعة

جمیعتجدیدیتمعندماسبتمبرفيالمدرسةمنالكاملاألولاألسبوعخاللأسرةلكلوحفظھابعنایةالوصفیةالمجلداتقراءةاآلباءعلى
األنظمة. یتم توفیر استمارات المطالبة بالحوادث من قبل مكتب الموكل وتقوم شركة التأمین بمعالجة المطالبات.

الفحوصات الطبّیة

إلزامیةالمناسبةالوقائیةالصحیةالرعایةشھادة).PCP(األولیةالرعایةمقدمقبلمنسنويصحيتقییمالطالبلجمیعیكونأنیجب
منطلباألمورأولیاءإلىإرسالیتمقدالصحي.التقییموكذلكالرصاصفحصیشملوھذااألطفال.روضةصففيالتسجیلقبل

ممرضة المدرسة إلجراء تقییم صحي محّدث لألسباب التالیة:

التغیب المتكرر بسبب مرض غیر مبرر●
عالمات المرض●
عدم إحراز تقدم في المدرسة●
تطور غیر طبیعي في أي من نمو الطالب●

ثحاليسنويصحيتقییمالتنافسیةالریاضاتفيالمشاركینالطالبلدىیكونأنیجب الماضیة.13الـاألشھرفيُمحدَّ

فیما یلي البرامج الجاریة:

10و7وK-3الصفوففيسنوًیاوالبصرالسمعفحص●
5-4الصفوففيفقطالرؤیة●
1،4،7،10الدرجاتفيوالوزنالطول●
9-5الصفوففيالوضعیةفحص●

یجوز ألحد الوالدین االنسحاب من العروض عن طریق إرسال كتاب  موجھ إلى ممرضة المدرسة. یوصى بإرسال وثائق الفحص التي
یتم إجراؤھا في مكان آخر إلى ممرضة المدرسة.

التلقیح والتحصینات

صحیة)ألسبابإعفاؤھمتم(أوبنجاحتحصینھمتمقدالطالببأنتفیدالصحة،طبیبمنشھادةیتطلبمحددالمدرسيالتلقیحقانونإن
المناسب.التطعیمإثباتدونالمدرسةفيطالبأيقبولیتملنالعامة.الصحةوزارةنشرتھالذيللعمرالمناسبالتطعیملجدولوفًقا

األلمانیة،والحصبة،والنكاف،والحصبة،األطفالوشلل،الدیكيوالسعال،والكزاز،Bالكبدالتھابیلي:ماضدالطالبتلقیحیجب
التحصینعلىالمقبولالوحیدالدلیلھيالصحةطبیبمنالشھاداتاألولیة.الرعایةمقدمبواسطةمعینمرضتشخیصأووالحماق،

یجوزمحصنین.غیرالمدرسيالصحيسجلھمفيمسجلةطبیبشھادةلدیھملیسالذینالمدارسطالباعتبارسیتمالمرض.ضد
للوالدین تقدیم كتاب خطي في حالة اإلعفاء الدیني.

لدخول المدرسة ، یجب أن یكون لدى جمیع الطالب دلیل على ما یلي:

DTaPمنجرعات5● / DT / Tdفقط)جرعات4ثم،الرابعالمیالدالعیدبعدالرابعةالجرعةُتعطىلم(ما
فقط)جرعات3ثمالرابع،المیالدالعیدبعدالثالثةالجرعةُتعطىلم(مااألطفالشللمنجرعات4●
Hepatitisالكبدالتھابمنجرعات3● B
MMRمنجرعتان●
و5الصفوفباستثناءالدرجاتلجمیعالمطلوبالصحةطبیبمنالمعتمدالتشخیصأوالماء)جدري(لقاحالحماقمنجرعتان●

الصحة.طبیبمنللمرضمعتمدتشخیصأوالماء)جدري(لقاحالحماقمنواحدةجرعةتتطلبوالتي12و6
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السابعالصفلدخولمطلوبTdapمعزز●
األطفالروضةصفلدخولأشھر9عمربعدإجراؤهتمالذيالرصاصفحصإثبات●
قد یكون اختبار السل مطلوًبا للمھاجرین من بعض الدول األجنبیة●

إدارة األدویة للطالب
بموجبتعملالتيالمدرسةممرضةقبلمنلھمالدواءھذاإعطاءیتملمماالمدرسةفيوجودھمأثناءللطالبالدواءإعطاءیجوزال

علىللحصولأدناهوردمامراجعة(الرجاءللطالبالشخصيللطبیبالمكتوبالتوجیھوبموجبالوصيأوالوالدمنمحددخطيطلب
الدواءبتناولالدراسيالیومخاللدواءإلىیحتاجالذيالطالبتذكیریتمفقدالذاتیة،لإلدارةالطالبعلىالموافقةتمتإذااستثناءات).

لدىیكونعندمافقطالحكمھذاینطبقللطالب.الطبیةاإلدارةخطةفيالمدرسةممرضةتحددهآخرفردأيأوالمدرسةممرضةقبلمن
التيالطبیةاإلدارةخطةفيالمدرجینواآلخرینالمدرسة،ممرضةباستثناءألحدیجوزالللطالب.طبیةإدارةخطةالمدرسةممرضة

تعمل ضمن القیود المذكورة أعاله ، إعطاء أي دواء ألي طالب.
استثناءات

حاقناتاستخدامعلىالموظفینوتدریبالعامةالصحةقسملدىالتسجیلالمنطقة،ممرضةقائدةخاللمنالمدرسة،محیطعلىیجب
اإلبینیفرین التلقائیة.

األنفيالنالوكسونمخزونبتزویدوالمدرسیة،الصحیةالتمریضخدماتعلىوالمشرفالمدرسةطبیبمعباالشتراكالمدرسة،تقومقد
األفیونمنزائدةجرعةمنیعانونالذینلألفراداألنفيالنالوكسونبإعطاءالمستجیبینوأولالمدربینالطبیینوالموظفین(ناركان)

المھددة للحیاة في المدرسة.

المدرسةلجنةعلىیجباألنفي،النالوكسونإدارةعلىالطبیینغیرالموظفینبتدریبالطبیونالموظفونیقومأنفيالمدرسةرغبتإذا
التوجیھاتمعیتوافقمكتوببروتوكوللدیھمالطبیینالعاملینأنمنالتأكدالمشرفعلىویجبالتدریبھذاعلىللموافقةالتصویت

واللوائح الطبیة من قسم الصحة العامة.

بعد التشاور مع ممرضة المدرسة، یمكن للطالب الذین یقعون في االستثناءات التالیة إعطاء األدویة بأنفسھم:

قد یمتلك الطالب المصابون بالربو أو أمراض الجھاز التنفسي األخرى أجھزة االستنشاق التي تصرف بوصفة طبیة..1
قد یمتلك الطالب المصابون بالتلیف الكیسي مكمالت اإلنزیمات الموصوفة طبًیا ویدیرونھا..2
یمكن للطالب المصابین بداء السكري امتالك وإدارة اختبارات مراقبة الجلوكوز وأنظمة توصیل األنسولین..3
قد یمتلك الطالب الذین یعانون من الحساسیة المھددة للحیاة األدرینالین..4

:المصدر MASC October 2016
القانونيالمرجع .: M.G.L. 71:54B

Dept. of Public Health Regulations: العامةالصحةأنظمةقسم
105 CMR 210.00; 244 CMR 3.00

رعایة الطالب الذین یواجھون مشاكل في الصحة العقلیة
تھدف مدارس ھافرھیل الرسمیة إلى الحفاظ على بیئة آمنة لجمیع الطالب والموظفین في المدرسة.

من حین آلخر قد یظھر الطالب أزمة في الصحة العقلیة. قد یشمل ذلك:

التعبیر أو األفعال التي تضر بالنفس•
التعبیر أو التصرفات المؤذیة لآلخرین•

عن-االجتماعي)التواصلوسائلعبرأوآخرطالبتقریرالمثالسبیل(علىمباشرغیرأومباشربشكل-یعلمموظفأيعلىیجب
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الطالبتقییمیمكنحتى،عنھ)ینوبمن(أوالمدرسةمدیرأوالمدرسةممرضةإلىالحادثعنیبلغأنالطالب،لھایتعرضأزمةأي
خطیة.رسالةفوًراإرسالأو911بالرقماالتصالفیجب،وخطیرواضحخطرھناككانإذامناسب.بشكل

خطوات تقییم األزمة ھي التالیة:
أحدیحضرحتىالطالبمعالمدرسةموظفوسیبقىألزمة.الطالببتعرضالمدرسةداخلالمناسبینالموظفینإبالغیتم.1

اتخاذیجبالمدرسة،مبنىفياألزمةتقییمفیھیتمالذيالمكانعنالنظربغضالمسؤولیة.لتحملالوصي/الوالدین
االحتیاطات لحمایة خصوصیة الطالب ، ومنع الطالب من الفرار من المبنى ، وتقلیل تأثیر األزمة على بقیة طالب المدرسة.

معالتشاورعلىالموظفینتشجیعیتمالخطورة.منالمناسبالمستوىلفرزمستشارأوممرضةقبلمنللوضعأوليتقییمإجراءیتم
-التقییمُیفضلالحذر.جانبفيیخطئأنالمرءعلىیجبعام،بشكلممكًنا.ذلكیكونعندماالقرارات،ھذهاتخاذعندالبعضبعضھم

فيالطالبلمعظمبالنسبةالطوارئغرفةإلىاإلحالةعلىیعادلھاماأومتنقلةأزماتوحدةبواسطة-الوصي/األمروليمعبالتنسیق
أزمة. من المتوقع أن تستجیب وحدة األزمات المتنقلة في غضون ساعة واحدة من االتصال بھا.

الطوارئ:مركزإلىEMSالطارئةللحاالتالطبیةالخدماتعبرالطالبنقلسیتم،التالیةللشروطوفًقا

یمثل الطالب تھدیًدا مباشًرا للذات أو لآلخرین أو غیر قادر على التحكم بشكل معقول إلجراء التقییم•

أوالمتنقلةاألزماتوحدةبواسطةالمناسبالوقتفيتقییمیتوفرال،الوصي/الوالدینموافقةعلىالحصولمنالرغمعلى•
ما یعادلھ

/الوالدإلىالوصولتعذرأو/والمدرسةداخلبأمانإدارتھیمكنمایتجاوزبما،وقتأيفي،األزمةحالةتصاعدتإذا•

الوصي في غضون فترة زمنیة معقولة
الوصي:/للوالدیجوز،الطالبحالةعلىاعتماًداممكن.وقتأقربفيبالموقفالوصي/الوالدإبالغیتم.2

/الوالدیختارھاالتيالمنشأةفيعاجلتقییمإلجراءالطالبواصطحابواحدة)ساعةغضون(فيالمدرسةإلىالفوريالحضور•
ھذابموجب.المتنقلة)األزماتوحدةمكاتبفيأواألسرةمنزلفيالمتنقلاألزماتفریقاجتماعذلكیشمل(قداألمرولي

السیناریو ، سُیطلب من الوالد / ولي األمر التوقیع على نموذج إبراء ذمة ، یؤكد الموافقة على تقییم الطالب.
تقدیم موافقة شفھیة لبدء التدخل في األزمات المتنقلة في المدرسة أثناء توجھ الوالدین / األوصیاء إلى المدرسة•
).ER(الطوارئغرفةفيالطالبمقابلة•

المدرسةلموظفيالمناسبفمن،المتنقلةلألزمةتقییمبإجراءالتفویضأوالمدرسةإلىالحضورفيراغبغیرالوصي/الوالدكانإذا
Departmentخاللمن51Aتقدیم of Children and Families -DCF.(

أوالمستشفىلموظفيالمناسبفمن،المسؤولیةلتحملموجودأمرولي/أمروليھناكیكنولمالطوارئغرفةإلىطالبنقلتمإذا
الفور.علىالطالبمسؤولیةوتحملللحضورDCFبـاالتصالالمدرسة

بمجرد استقرار الوضع / حالة األزمة ، یجب على الموظفین المعنیین إجراء استخالص المعلومات. أما األسئلة الواجب مراعاتھا:

كیف تم التعامل مع األزمة؟ كیفیة سیر األمور بشكل جید ، وما الذي كان یمكن التعامل معھ بشكل مختلف؟●
من ھم الموظفین والطالب الذین شھدوا و / أو تأثروا بشكل مباشر باألزمة؟ كیف ینبغي معالجة مخاوفھم؟●
الوصي/الوالدینمشاركةالمدرسة.إلىللعودةالطالباستعدادبمجردالدخولإعادةالجتماعموعًداالمدرسةممرضةتحدد●

العاجلالتقییمالوصي/الوالدیتابعلمإذااألمر).لزمإذا،الھاتفعبرولكن،مباشریكونأن(یفضلإلزامیةاالجتماعھذافي
أوالعالجخطةتوثیقُیطلبقد.DCFإلى51Aتقریرتقدیمالمدرسةلموظفيالمناسبمنیكونفقدالدخول،إعادةاجتماعأو

الخروج للطالب.
مكتوبةمعلوماتعلىالحصولأجلمنالمعلومات"عناإلفراج"تصریحنموذجعلىالتوقیعاألمرولي/الوالدمنسُیطلب●

وشفویة حول تقییم األزمة.
سیتم تطویر و / أو تحدیث خطة إعادة الدخول لھذا الطالب ومشاركتھا مع موظفي المدرسة اآلخرین المعنیین.●
خارجاألخرىالعقلیةالصحةوخدماتالمشورةتقدیمبترتیباتدرایةعلىالمدرسةممرضةإبقاءاألمرولي/الوالدمنُیطلب●
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المدرسة ، حتى یتمكن طاقم المدرسة من التعاون المستمر مع فریق الطالب.
یتبع كل مبنى أنظمة وبروتوكوالت المنطقة ویحافظ باإلضافة إلى ذلك على إجراءات التخطیط وإدارة األزمات الخاصة بھ، الخاصة

بتعداد الطالب الفریدین وموارد الموظفین والمرافق المادیة. یجب أن یشمل العنصر الذي یعالج حاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة النفسیة
ما یلي:

من ھم الموظفون (المدیر ، الممرضة ، التوجیھ ، األمن) الذین یتم إبالغھم على الفور عند حدوث األزمة؟•
في أي مكان في المدرسة یجب تقییم الطالب في أزمة؟•
من الذي یقوم بإجراء تقییم الفرز األولي لكیفیة التعامل مع األزمة وما إذا كان یجب االتصال بموارد خارجیة؟•
من الذي یتواصل مع ولي األمر / الوصي على الطالب؟•
؟EMSأو/والمتنقلةاألزماتوحدةمعیتواصلالذيمن،إلیھاإلشارةتمتإذا•
من یبقى مع الطالب حتى یحضر الوالد / ولي األمر لتحمل المسؤولیة؟•
ما الخطوات التي تتخذھا كل مدرسة على حدة للطالب المعرضین لمخاطر عالیة لمنع حدوث أزمات في المستقبل؟•

أزماتتقییماتجمیعتقاریرمراجعةستتمالدخول.إعادةاجتماعذلكفيبما،األزمةتوثیقعنمسؤولةالمدرسةممرضةستكون
الصحة النفسیة بانتظام (بما في ذلك أوقات االستجابة) واستراتیجیات منع الحوادث المستقبلیة.

األموروأولیاءالطالبتثقیفإلىأیًضاوستسعىللموظفینالمھنيالتطویربرنامجفيالعقلیةالصحةأزماتمعالتعاملالمنطقةستشمل
/ األوصیاء كجزء من منھج شامل للعافیة.

یلتزم موظفو المنطقة التعلیمیة بجمیع اإلجراءات القائمة األخرى ، فیما یتعلق بتلك المتعلقة بضبط النفس للطالب وخصوصیة الطالب.

أكادیمیة

]SST[الطالبدعمفریق-التعلیمیةالمساعدة

SSTتوفیریتمالرسمیة.ھافرھیلمدارسفيالطالبوإمكانیاتاحتیاجاتلتلبیةمصممعملإطارھو]SST[التعلیميالدعمفریقُیعتبر
تلبیةفيصعوبةیواجھونالذینللمعلمینوالمساعدةالدعمیقدمونالذینالمتعاونینالمعلمینمنفریقمنویتكونمدرسةكلفي

احتیاجات أو أھداف التعلم للطالب في الفصل الدراسي ، واآلباء ، والطالب أنفسھم.

نجاحتحقیقعلىالطالبیساعدمماالسلوكیة،المشكالتأوالتعلمصعوباتتجنبأولتقلیلالالزمةوالموارداالستراتیجیاتSSTتوفر
یتمالتيوالتعدیالتالتسھیالتخاللمنمساعدتھمیمكنالذینالطالببینللتمییزفرصةSSTإلىاإلحاالتتوفرالفصل.فيأفضل

والتعدیالتالتسھیالتأوالخاصالتعلیمیوفرهالذيشموالًاألكثرالتقییمإلىیحتاجونالذینوأولئكالعاديالدراسيالفصلفيإجراؤھا
إلزامیةخطوةھيISTفإنالخاص،التعلیمإلىأو504§فریقإلىإحالةإلىیحتاجونالذینللطالببالنسبة.504§خطةتتطلبھاالتي
.766الفصل.M.G.Lمطلوبھوكماالعملیةفي

آخر،خیاًراھناكأناآلباءیدركأنیجبذلك،ومعالعملیة.أثناءوقتأيفيالخاصةالتربیةإلحالةالطالبإحالةفيالحقللوالدین
التيالصعوباتلمعالجةكافیةتكونماغالًباالعملیةوھذهالخاصالتعلیمإحالةإلىمباشرةالذھابمنبدالًمالءمة،أكثرعادًةیكون

المدرسة.مدیرأوالمدرسةبمكتباالتصالطریقعنSSTمنسقيإلىالوصولیمكنالطالب.یواجھھا

504أنظمة

والتنفسوالسمعوالتحدثالمشيمثلالرئیسیةالحیاةوظائفمنأكثرأووظیفةمنتحدالتيالموثقةاإلعاقاتذويللطالبیحق
التيالحقوقوصفیليفیماالمعاقین.غیرأقرانھممثلالمدرسةإلىالوصولنفسعلىحصولھملضمانالمساعدةعلىالحصول
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إبالغكمبطالبكمالمتعلقةالقراراتعلىكاملبشكلإطالعكمھوالقانونمنالقصداإلعاقة.ذويللطالبالفیدراليالقانونیمنحھا
بحقوقكم إذا كنت ال توافق على أي من ھذه القرارات. یحق لكم بما یلي:

الحق في مشاركة طالبكم من ذوي اإلعاقة في برامج التعلیم العام والحصول علیھا دون تمییز بسبب اإلعاقة.●
الحق في تلقي جمیع المعلومات باللغة األم للوالد أو الوصي أو طریقة االتصال األساسیة األخرى.●
حدأقصىإلىالمعوقینغیرالطالبمعالتعلمفيالطالبحقیتضمنومجانًیامناسًباعاًماتعلیًماطالبكمیتلقىأنفيالحق●

مناسب.
الحق في الحصول على فرص متساویة لطالبكم للمشاركة في البرامج المدرسیة واألنشطة الالمنھجیة التي ترعاھا المدرسة.●
الحق في تلقي إشعار قبل فترة زمنیة معقولة قبل أن تحدد المنطقة أو تقیم أو تغیر مكان طالبكم.●
التعلیمیةالسجالتمننسخعلىالحصولفيالحقذلكفيبمالطالبكم،التعلیمیةالسجالتجمیعومراجعةفحصفيالحق●

المعلوماتأنتعتقدونكنتمإذاالسجلتعدیلفيوالحقالسجالت،إلىالوصولمنتمنعكمالتكلفةتكنلممامعقولةبتكلفة
الواردة في السجل ھو دقیق أو مضلل. إذا رفضت منطقة المدرسة تعدیل السجل ، فیحق لكم طلب جلسة استماع.

أشخاصقبلومنالمصادرمنمتنوعةمجموعةمنمعلوماتعلىبناًءوالتنسیبالتعلیميالتقییمقراراتاتخاذفيالحق●
یعرفون احتیاجات الطالب ، ومعنى بیانات التقییم وخیارات التنسیب.

الحق في إعادة التقییم بشكل دوري قبل أي تغییر مھم في التنسیب.●
لدیكممشاركین.تكونونسوفالمدرسة.منطقةقبلمنالمقترحاإلجراءعلىتوافقونالكنتمإذامحایدةاستماعجلسةفيالحق●

الحق في أن یمثلكم محاٍم في عملیة االستماع غیر المتحیزة. لدیكم أیًضا الحق في استئناف قرار ضابط جلسة االستماع المحاید.
المدرسة.بمدیراالتصالیرجى،504القسمحولالمعلوماتمنلمزید

التعلیم الخاص
أنیجب،الخدماتعلىللحصولمؤھالًالطالبیكونلكياألول.الفریقاجتماعبعدالمؤھلینللطالبالخاصالتعلیمخدماتتقدیمیتم

أو،عاطفیةأو،عصبیةأو،حسیةأو،ذھنیةإعاقةأو،محددةتعلموإعاقة،النمووتأخر،التوحدالتالیة:اإلعاقاتأحدلدیھیكون
الطالبیطلبوأن،فعالتعلیميتقدمتحقیقمنالطالباإلعاقة،تمنعأنلألھلیة،أیًضاالضروريمنصحیة.أو،جسدیةأو،تواصلیة

تعلیمات مصممة خصیًصا أو خدمات ذات صلة من أجل الوصول إلى التعلیم العام.

عاتقعلىالموضعوتحدیدالخاصالتعلیمخدماتمسؤولیةتقعالطالب.احتیاجاتلتلبیةالمصممةالخدماتمنمجموعةالمنطقةتقدم
واألھم،وإدارة،منتظمتعلیمومعلماحتیاجھا،فيیشتبھمجاالتأيفيالطالببتقییمقاموامحترفینمنیتألفالتخصصاتمتعددفریق

من ذلك ، والد الطالب أو الوصي علیھ.
الطالب،قوةنقاطعلىأخرى،أموربینمنالضوء،یسلط)IEP(فردًیاتعلیمًیابرنامًجاالفریقیطور،األوليالتقییممناالنتھاءعند

تلقيالطالببھاسیقومالتيوالخدماتالدراسیة،المناھجعلىوالتعدیالتالطالب،إعاقةاستیعابواستراتیجیاتاالھتمام،ومجاالت
تتوفرالعملیة.منیتجزأالجزًءاIEPوتطویرالتقییمأثناءالوالدینمشاركةتعدالطالب.تقدملضمانتطویرھاتممھمةوغایاتوأھداف

الخاصالتعلیممیسرمنأوبرنھامفيوالتسجیلالوالدینمواردمركزفيالموجودالخاصالتعلیمقسمفيالوالدینحقوقكتیبمننسخ
بمباني المدرسة.

تعلیم اللغة اإلنجلیزیة

اإلنجلیزیةللغةإجادتھممستوىیكونالذینللطالباإلنجلیزیةاللغةفيتعلیماتھافرھیلمنطقةتوفرالوالیة،وأنظمةلقوانینوفًقا
یظھرونوالذیناإلنجلیزیةاللغةلیستاألملغتھمالذینألولئكإدارتھیتماختباربرنامجخاللمنالمحتملینالطالبتحدیدیتممحدوًدا.

للمعلمین حاجة لغویة.

Shelteredالمحمیةاإلنجلیزیةاللغةفياالنغماسبرنامجباسمالمعروف،البرنامجیوفر English Immersion Program،
للغایةمحدودبشكلاإلنجلیزیةیتحدثونأواإلنجلیزیةیتحدثونالالذینالطالبیتلقىاحتیاجاتھم.لشدةوفًقاللطالبمتخصصةتعلیمات

كافیةالشفویةاإلنجلیزیةلغتھمفیھاتكونالتيالنقطةإلىیصلواحتىالدراسي،الیوممناألكبرالجزءفياإلنجلیزیةللغةمكثًفاتعلیًما
الموضوعاتنفسیدرسونالطالبأنالمحمياإلنجلیزیةاللغةتعلیمیعنيجزئًیا.متكاملةبیئةفيالمحمياإلنجلیزیةاللغةتعلیملتلقي
الموادتشملللفھم.قابلیةوأكثرأوضحالمعلوماتلجعلمفھومة،بطریقةمقدمةمرئیةوموادمبسطةلغةباستخدامولكنأقرانھم،مثل
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الدروستصمیمتمالیدویة.والوسائلالكمبیوتروبرامجالفیدیوومقاطعالبیانیةوالرسومالصورالحصر،الالمثالسبیلعلىالمستخدمة،
واألنشطة بحیث یتم التعامل مع تطویر اللغة اإلنجلیزیة للطالب.

فياإلمكانقدرأقرانھممعمحمًیاتعلیًمایتلقونالذینالطالبدمجیتمعام.منأكثرالكثافةعالیةفصولفيالبقاءالطالبمنُیتوقعال
والدراساتوالقراءةاإلنجلیزیةاللغةفنونمثلصعوبةأكثرموادفيمتخصصةتعلیماتویتلقونوالعلوم،الریاضیاتمثلمواد

برنامجحولالمعلوماتمنلمزیدالمناطق.تلكفيالرئیسيالمنھجفيالمدعومغیرللتعلممستعدینیصبحواحتى،االجتماعیة
Sheltered English Immersion Program،المدرسة.مدیرمراجعةیرجى

اإلرشاد

یقدم على مستوى المدرسة اإلعدادیة برنامج شامل للخدمات اإلرشادیة واألنشطة لمساعدة الطالب على فھم قدراتھم واھتماماتھم ،
ومساعدتھم على االستفادة المثلى من الفرص التعلیمیة المتاحة في النظام المدرسي. من خالل العمل مًعا ، تعمل اإلدارة والمعلمون وأولیاء

األمور والطالب على تعزیز المصالح الفضلى للمدرسة والطالب على حدة. فیما یلي قائمة ببعض الخدمات المقدمة من خالل دائرة
اإلرشاد.

االستشارات الفردیة والجماعیة في المجاالت التالیة:

التخطیط األكادیمي●
االنتقال من برنامج آلخر●
التطویر الوظیفي●
المھارات االجتماعیة●
منع التنمر / التثقیف / التدخل●
الصراع الشخصي●
المنظمة●

األنشطة المشتركة وغیر المنھجیة

السلیمةالمواقفلتطویركوسیلةاستخدامھاویجبالكليالتعلیميالبرنامجمنحیويجزءھيالطالبیةاألنشطةأنالمدرسةلجنةتعتقد
األعمارلمختلفالموجھةاألنشطةمنومتوازًناواسًعابرنامًجاالمدارسستوفرلذلك،والمھارات.والمعرفةالجیدةاإلنسانیةوالعالقات

واالھتمامات واحتیاجات الطالب.

سیكون ما یلي بمثابة أدلة في تنظیم األنشطة الطالبیة:

االنتشارالواسعةللمرافقالواجباالعتبارإیالءمعلألنشطةوتخطط،والمجتمعاألھلبینتكاملیةعالقةالمدارسستؤمن•
والغنیة المتاحة بالفعل للطالب.

سیتم تشجیع مساعدة الوالدین في تخطیط برامج األنشطة.•

األموروأولیاءالمدرسةتحددھاالتيالمناسبةاألكادیمیةواألنشطةالدراساتمنمتوازًنابرنامًجاطالبكلھدفسیكون•
والطالب. یجب أن تكون ھذه مسؤولیة مشتركة.

الالمنھجیةاألنشطةعلىالتركیزفياإلفراطومنعالمناسبةاألنشطةفيالطالبجمیعمشاركةلتشجیعالتوجیھتقدیمسیتم•
على حساب األداء األكادیمي.

سیتم اإلشراف على جمیع األنشطة؛ سیكون لجمیع األندیة والمجموعات مستشار ھیئة تدریس.•

المنظمات الطالبیة
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فيتعملأنویجبوأدائھم،لذاتھمالطالبتقدیرفيالمساھمةبمعاییرتفيعندماالتعلیمیةالمنطقةفيالطالبیةالمنظماتتشجیعیجب
إطار قوانین الوالیة ، وسیاسات لجنة المدرسة، واإلجراءات اإلداریة.

األخرى،األحكامبینمنمعینة.مدرسةداخلالطالبیةالمنظماتوتشغیلإلنشاءعامةتوجیھیةمبادئتطویرمبنىمدیركلعلىیجب
بالغمستشارأواألقلعلىواحدتدریسھیئةعضووتعیینالمدرسةفيمنظمةأونادأيتشكیلقبلالمدیرموافقةاإلرشاداتھذهتتطلب

معین لكل منظمة طالبیة معتمدة. ضمن ھذه اإلرشادات ستكون أحكاًما للمراجعة الدوریة لجمیع المنظمات الطالبیة.

یتطلب تشكیل أي منظمة طالبیة قد تشارك في أنشطة ذات طبیعة مثیرة للجدل موافقة مجلس اإلدارة.

التخریبیةبالجماعاتاالعترافیتملنالمؤھلین.أو/والمھتمینالطالبلجمیعاإلنتسابمجالفتحالطالبیةالمنظماتجمیععلىیجب
والجمعیات السریة و / أو العصابات بأي شكل من األشكال بموجب ھذه السیاسة.

النظامانتقادإلىسیؤديمماطالبیة،لمنظمةمبادرةأيإجراءیجوزالطالبیة.منظمةفيالمبادراتفيالمعاكساتأشكالجمیعیحظر
المدرسي أو یكون مھیًنا للطالب.

یجب أن یحضر أعضاء ھیئة التدریس أو مستشار الكبار المعین، كل اجتماع لمنظمة الطالب سواء تم إجراؤه في مبنى المدرسة أو في
مكان آخر.

النظام المتبع بالنسبة للواجبات المنزلیة

الفصلتعلیماتإلىباإلضافةوقًتاطالبكلیقضيأنالمتوقعمنطالب.لكلالتعلیميالبرنامجمنضروريجزءالمنزلیةالواجبات
الدقیقالتخطیطیؤديإلكمالھا.للطالبمخطًطاوقًتاوتتطلببطبیعتھاالمدىطویلةالواجباتبعضجید.عمللتحقیقالمجدولة
منالستحقاقھا.السابقالیومفيالمھمةإكمالفيالوقتمنالكثیرقضاءضرورةمنالتخلصإلىالمنزلیةللواجباتالجیدوالروتین

ناحیة أخرى، إذا لم یكن ھناك تكلیف رسمي، فإننا نشجع على تخصیص وقت للقراءة الصامتة المستمرة دون انقطاع.

معالمدرسونسیتواصلوالمھام.للتوقعاتفھموجودمنللتأكدوالطالبالزمالءمعالمنزلیةالواجباتمھامبتنسیقالمدرسونسیقوم
أعمالجدولفيالیومیةالمھامتوثیقعلىالطالبجمیعتشجیعیتمالمنزلیة.بالواجباتالخاصةبالتوقعاتیتعلقفیمااألمورأولیاء

المدرسة.

إجراءاتلدیھامدرسةكلالمخصص.العملعلىالحصولعنمسؤولوناألسبابمنسببأليالمدرسةعنتغیبواالذینالطالب
ھذاتفاصیلعلىللحصولللمدرسةالرئیسيبالمكتباالتصالاألمورأولیاءعلىیجبالمنزلیة.بالواجباتیتعلقفیمالالتصاالتمحددة

ویببصفحةالمدرسینبعضیحتفظالمدرسة.بعدأخذھاأوالھاتفعبرالمنزلیةالواجباتإرسالیمكنالحاالت،معظمفياإلجراء.
على اإلنترنت حیث یتم نشر المھام والجداول.

إذا كان طالبكم غائًبا أو كان أداؤه سیًئا في مادة ، فمن مسؤولیة طالبكم أن یعوض عن العمل الذي فاتھ أو أن یطلب المساعدة.
نقترحالعمل.تكوینفيالطالبلمساعدةالمدرسةبعدأیًضاالمدرسونیتوفرعملھم.لتكوینللطالبالوقتمنمناسبقدرتخصیصیتم

على اآلباء مراقبة المھام الفائتة والتواصل مع المدّرس.

بطاقات التقاریر ومؤتمرات أولیاء األمور

أيفيلطالبھماألكادیميالتقدمعناالستفسارعلىاألمورأولیاءنشجعإنناالدراسي.الفصللجدولوفًقاالتقاریربطاقاتإصدارسیتم
المعتمدالتقویمفيمدرجةوھيالتقدم،تقاریربعدوالمدّرسیناألمورألولیاءمجدولةمؤتمراتثالثةعقدیتمالدراسي.العامخاللوقت
أيفيالمدرسنمعالتشاورعلىاألموروأولیاءالطالبحثیتم،المجدولةالمؤتمراتبخالفالمستند.ھذانھایةفيالمدرسةللجنة

وقت ، خاصًة إذا كانت ھناك صعوبة في التعامل مع موضوع معین.
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قائمة الشرف
األكادیمیةالموادفيأعلىأوB-درجاتعلىحاصلینالطالبیكونأنیجب،األكادیمیة"الشرف"قائمةحالةتحقیقأجلمن

الطالبیكونأنیجب،العالیة"األكادیمیةالشرف"قائمةحالةتحقیقأجلمن.Encoreموادفىممتازةأوجیدةوتصنیفاتاألساسیة
.EncoreموادفيممتازةأوجیدةوتصنیفاتاألساسیةاألكادیمیةالموادفيأعلىأوA-درجاتعلىحاصلین

التقییمات الدولیة والوطنیة
یتضمنوالذيماساتشوستس،منالقادمللجیلMCASتقییمتطویرعلىبالموافقة("المجلس")والثانوياالبتدائيالتعلیممجلسصّوت
ربیعبحلولتقریًباالطالبلجمیع)CBT(الكمبیوترإلىالمستنداالختبارتنفیذفيیتمثلھدًفاأیًضاالمجلسحددالحالیة.MCASأسئلة
كانمماواحدعامبعد،2020فصلحتىالعاشرللصفالقدیمMCASاختباراستخدامالتعلیممجلسیمددأنالمتوقعومن.2019عام

بالفعلخضعقد،2021عامفئةالعاشر،للصفالعاشرالجیلاختبارسیخوضالذياألولالصفیكونأنذلكیضمنسابقاً.لھمخطًطا
الخامسالصفینفي)STE(والھندسةوالتكنولوجیاللعلومMCASاختباراتتقومالثامن.الصففيطالًبابصفتھالتاليالجیلالختبار
الثامنالصفاختباراتوتقّیم،5و4و3الصفوفمعاییرالخامسالصفاختباراتتقّیمحالًیا.الصفوفامتداداتبتقییموالثامن
أربعةحالًیایوجدالثامن.والصفالخامسالصفاختباراتفيھذهالصفوفامتداداتتقییموسیستمر.8و7و6الصفوفمعاییر

فيإجراؤھایمكنالتيالھندسة/والتكنولوجیا،التمھیدیةوالفیزیاء،والكیمیاء،األحیاءعلمالثانویة:المدرسةفيSTEاختبارات
برنامجفيتضمینھاسیتمالتيالثانویةللمدرسةSTEاختباراتاآلنحتىالمجلسیحددلمالمنشور،ھذامناعتباًرا.10أو9الصف

االختبار من اآلن فصاعًدا.
:التاليDESEموقععلىواالختباراتالتقییماتجداولبشأنمحدثةمعلوماتعلىالعثوریمكنكم

http://www.doe.mass.edu/mcas/home.html

المجتمع/الوالدینومنظماتأنشطة
مجلس الموقع

وأولیاءالمدیرمنمكونةمدرسیةولجنةممثلوھوالمدرسة،مجلسرئاسةفيالمدراءیشاركالعام،ماساتشوستسوالیةلقانونوفًقا
االحتیاجاتتحدیدمسؤولیةالموقعمجلسیتولىاألقل.علىواحدطالبالثانویةالمرحلةوفيالمجتمع،وأعضاءوالمعلمیناألمور

مثلقضایاالخطةتتناولالمدرسة.تحسینخطةوإعدادللمدرسة،السنویةالمیزانیةومراجعةبالمدرسة،الملتحقینللطالبالتعلیمیة
یجبللطالب.المتنوعةالتعلماحتیاجاتتلبیةوطرقواالنضباط،والسالمةالوالدین،ومشاركةالطالب،تعلمووقتالمھني،التطویر

حولالمزیدبمعرفةمھتمشخصأيعلىیجبالمدرسة.لجنةإلىسنوًیابھالخاصةالمدرسةتحسینخطةتقدیمموقعمجلسكلعلى
دور مجلس الموقع أو العمل في المجلس االتصال بالمدیر.

)PTO(والمدرسیناآلباءمجلس

جمعمبادراتعلىPTOیركزالمدرسي.المجتمعمنمتطوعینمنیتألفالموقع،مجلسعنمنفصلوالمدرسیناآلباءمجلسإن
المدرسة،بعدماوبرامجالمیدانیة،للرحالتاألموالتخصیصتم،الماضيفيللمبنى.المحليالتعلیممخصصاتلتكملةالتبرعات
وأناالجتماعاتإلىمدعووناآلباءجمیعالمدرسیة.واللوازموالمعداتالتعلیمیة،المنزلیةالواجباتوبرامجالتعلیمیة،والبرامج
.PTOحولالمعلوماتمنمزیدعلىللحصولاإلھتمامحالةفيالمدرسةبمدیراالتصالیرجىفاعلین.أعضاءیصبحوا

الشراكات
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مدرستناقامتالمجتمعیة،والمؤسساتالمنظماتخاللمنواألعمال.والمجتمعالتعلیمبینتربطتعاونیةجھودھيالتعلیمیةالشراكات
مثلبتعزیزمدرستناتلتزمالشركاء.جمیعتثريالتيالبرامجورعایةالمبادراتوتطویرالمواردمشاركةخاللمنالعالقاتبتوصیل

والبرامجالتدریبمواقعوزیاراتواإلرشاداإلثراءوبرامجالتعلیمیةالبرامجمثلمبادراتشركاتناتضمنتالمجتمع.معالعالقاتھذه
إلىأخرىمرةنتطلعسوفالبرامج.لبدءمالیةمساعدةالمحلیةالشركاتقدمتذلك،إلىباإلضافةالطالب.إنجازوبرامجالخارجیة

ھافرھیل.منطقةلطالببھالقیامویمكننفعلھمارؤیةمنیتمكنواحتىاألعمالمجتمعوإشراكبھنقومماتعزیزیمكنھاشراكاتتكوین
یجب أن یتم توجیھ أي مصالح في تكوین الشراكات من خالل المدیر.

المتطوعین

إلىحاجةھناكالمدرسیة.األنشطةمنیحصىالعددلدعمسنوًیاالمدرسةفيمتطوع1700منأكثرالرسمیةھافرھیلمدارستضم
فيالطالبعلىاإلشرافأوالدراسیةالفصولفيالمساعدةأوالتدریسأوالمیدانیةالرحالتعلىلإلشرافالمدرسةفيمتطوعین
معتمًداCORIالتسجیلیتطلبالمدیر.مكتبخاللمنالتسجیلالبناءفيمتطوعینیصبحواأنفيالراغبیناألفرادعلىیجبالمدرسة.

معللرقابةخاضعوغیرمباشراتصاللھیكونقدمتطوعأليأیًضامطلوبةالیدبصماتالرسمیة.ھافرھیلمدارسلدىالملففي
الطالب.

یصلماعادًةاألمریستغرقسنوات.ثالثلمدةصالحةالمعتمدةCORIالمبنى.فيكمتطوعتفعیلھاقبلالتسجیلعملیةتكتملأنیجب
تطوعيبنكإنشاءللمدیریمكنبحیثالدراسيالعامبدایةفيعادةالتسجیلیتمالمتطوعین.تسجیلاستماراتلمعالجةأسبوعینإلى

راسخ. ومع ذلك، ال یستثني ھذا أي شخص من التسجیل في أي وقت آخر من العام.

زائري المدرسة
بما أن سالمة طالبنا أمر بالغ األھمیة ، فإننا نطلب من جمیع اآلباء و / أو الزوار تسجیل الوصول في المكتب الرئیسي عند الوصول

وعند مغادرة مبنى المدرسة. سیكون ھناك سجل في المكتب لتسجیل الدخول وتسجیل الخروج. بینما نشجع بقوة مشاركة الوالدین
والمجتمع، من الضروري أن یلتزم الجمیع بھذه السیاسة. تحت أي ظرف من الظروف، ال یجوز للوالد أو الزائر الذھاب مباشرة إلى أو

إلى الفصل الدراسي، أو أي قسم آخر من مبنى المدرسة دون إذن من مكتب المدرسة. قد ُیطلب من الزوار ارتداء شارة الزائر.

خدمات

المواصالت والنقل

لجنةوأنظمةالوالیةقانونعلیھاینصالتيالقیودضمنالمدینةفيالمقیمینللطالببالحافالتالنقلتوفیریتمالمدرسیة:الحافالت
مدرسة ھافرھیل. الطالب ھم ركاب مؤھلون بالحافلة على النحو التالي:

K-5المدرسةمنواحدمیلبعدعلىیعیشونالذینالطالبجمیع

المدرسةمنمیل1.5بعدعلىیعیشونالطالبجمیع6-8

المدرسةمنمیلینبعدعلىیعیشونالطالبجمیع9-12

.1972عامقوانینمن766الفصللمتطلباتوفًقاالخاصةالتربیةلطالبالنقلوسائلتوفیرسیتم
جیًداسلوًكایظھرواوأنمنظمةبطریقةحافالتھممحطاتفيالطالبیظلأنالمتوقعمنللمدرسة.امتداداًالمدرسیةالحافالتتعتبر
للطالبیجوزال.حًقاولیسامتیاًزاالمدرسیةالحافلةركوب.المیدانیةالرحالتوأثناءالمدرسةوإلىمنالمدرسةحافلةركوبأثناء
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إحضار أصدقاء في الحافلة.

مقابلةیجبذلك.أمكنكلماالمنزلمناثنتینأوواحدةكتلةُبعدعلىومغادرتھمالمبكرةاالبتدائیةالمرحلةفيالطالباصطحابیقع
أيالطالب.مدرسةإلىالمقدمةالطوارئاتصالجھاتقائمةفياسمھوردكماشخصقبلمنالحافالتمحطةفيالحافالتركاب
المذكرةمنالتحققویجبالحافلة،سائقإلىتسلیمھالیتمومؤرخةموقعةمذكرةلدیھیكونأنعلیھالطالب،باصطحابیقومثالثطرف

یمكنالبالًغا.شخًصاكانإذاالراكبھویةللتحققالھویةإثباتطلبالحافلةسائقعلىویجبالطالب،مدرسةمدیرقبلمنالمذكورة
محطةفيشخصأيصباًحایقابلھلماألطفالروضةمرحلةفيطالبأيالطالب.جمیعاصطحابیتمحتىالمغادرةالحافلةلسائق

أيالملف.فيبالطالبالخاصةالطوارئاتصالبجھةاالتصالوالمدیرالنقلقسمسیحاولالطالب.مدرسةإلىإعادتھسیتمالحافالت
أوالوالدینإلىالوصولیمكنوالالحافالتمحطةفيشخصأيیقابلھلمالظھربعدأوالصباحأوالیومطوالاألطفالروضةفيطالب
Burnhamفيوالتسجیلالوالدینمواردمركزإلىالطالبنقلسیتم،الملففيالموجودةالطوارئاتصالجھة ، 45 Fountain

Street،یتملمإذافيالخامسة،الساعةبعدبالشرطةاإلتصالویتمكماالنقل.قسمموظفيقبلمنالطالبعلىاإلشرافسیقومحیث
التوّصل إلى والدي الطالب أو جھة اتصال الطوارئ المسجلة في الملف.

أوالمنزلإلىالطالبلتوصیلمتأخرةمدرسیةحافلةبوصولتتعلقمخاوفأوأسئلةأيإلىالنقلعلىالمشرفانتباهتوجیھیجب
برنھامفيوالتسجیلالوالدینمواردمركزفيالنقلعلىالمشرفمكتبیقعمتوقع.وقتفيالحافلةمنالطالبنزولعدمبخصوص

ویمكن الوصول إلیھ أثناء وبعد ساعات الدراسة العادیة، عبر اإلتصال على الرقم التالي:

(978) 420-1921.

یجوزالالمحتملة.السالمةمخاطرمنوغیرھاالمدرسیةالحافالتحركةبسببالمدرسةوإلىمنالدراجاتبركوبُینصحالالدراجات:
للطالب ركوب الدراجات من وإلى المدرسة إال بإذن من الوالدین والمدرسة.

المدرسةممتلكاتفيالدراجاتبركوبللطالبُیسمحلنأقل.أوعاًما12بعمرللطالبالدراجاتخوذاتاستخدامالوالیةقانونیشترط
بدون خوذة.

خدمات الطعام

Whitson’sالطعامخدماتبرنامجیدیر New England. Inc.تكلفةبأقلالمتوازنةالوجباتمنمتنوعةمجموعةلتقدیممصمموھو
للطالب. نشجع األطفال على المشاركة في ھذا البرنامج االستثنائي واالكتفاء الذاتي للخدمة الغذائیة.

علىقادرونإنناالدراسي.العامھذامجانیةإفطارووجبةغداءوجبةالطالبلجمیعستوفرالرسمیةھافرھیلمدارسأنإبالغكمیسعدنا
جدیدبرنامجبتنفیذلنایسمحوھذامخفضةوبأسعارمجانیةوجباتعلىللحصولالمؤھلینالطالبمنكبیرةنسبةلدیناألنبذلكالقیام

توفیرخاللمنالمدرسة.فيأفضلأداًءیؤدونالجائعینالغیرالطالبأنالدراساتأظھرت).CEP(للمجتمعاألھلیةتوفیریسمى
تتبعنقدمھاالتيالمدرسیةوالغذاءاإلفطاروجباتلطالبنا.أفضلتعلیمیةبیئةخلقفيأملعلىسنكونمجاًنا،الطالبلجمیعالغذاء

إرشادات وزارة الزراعة األمریكیة للوجبات المدرسیة الصحیة.
؟ماذا یعني ھذا بالنسبة لكم ولطالبنا

األسرةعلىرسومأيدونالمدرسةفيصحیةوغداءفطوروجبةلتلقيمؤھلونالرسمیةھافرھیلمدارسفيالمسجلینالطالبجمیع
دونھذهالوجباتبرامجفيالمشاركةمن(طالبكم)طالبكمسیتمكنآخر.إجراءأيمطلوب.2020-2019الدراسيالعاممنیومكل

الحاجة إلى دفع رسوم أو تقدیم طلب وجبة.
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ھل ما زلت بحاجة إلى استكمال نماذج الغذاء المجانیة وذات األسعار المخفضة؟

المئویةالنسبةأو/وعددعلىبناًءوالفیدرالیةالوالیاتمنإضافیةأمواللتلقيمؤھلةمدرستنا.جدیدنموذجاستكمالمنكمسنطلب
نموذجCEPالبدیلاألسرةدخلنموذجنستخدمبھا.المعمولالفیدرالیةالدخلإرشاداتتستوفيأسرفيیقیمونالذینالمسجلینللطالب

التعلیم،وخصوماتأموالعلىللحصولالتأھلفيمنطقتناالتطبیقھذایساعدالصلة.ذاتالمعلوماتلجمعCEPالبدیلاألسرةدخل
یرجى مساعدة منطقتنا من خالل إكمال النموذج وإرسالھ.

المدرسیة.الوجباتبرامجفيالمشاركةعلىطالبكمتشجیعیرجى؛دعمكمبدونالمدرسیةوالغداءاإلفطاربرامجتنجحأنیمكنال
أطفالكمتناولمنالتأكدالصعبمنیكونوقدمحموًماالصباحیكونأنیمكناإلفطار.برنامجفيالمشاركةزیادةفيخاصبشكلنأمل

ممتعإنھیوم!كلبدایةفيالمدرسةفيومجانیةومتوازنةمغذیةوجبةتقدیمیتم،الحظلحسنالصباح.غمرةفيصحیةإفطارلوجبة
فطورتجربةالرجاء...تغذیة،دونتدعوھماللذالدیھم.ماأفضلوتقدیمیومھملتنشیطإلیھایحتاجونالذيالقوةألطفالكمویوفروسھل

المدرسة الیوم!

معلومات الیوم الدراسي
توقیت الدراسة واإلنصراف

الطالبقدومتوقیت توقیت انصراف الطالب

Haverhill High School 7:25 a.m. 2:05 p.m.
Consentino, Hunking, Nettle, Tilton Upper Whittier 8:30 a.m. 2:45 p.m.
Green Leaf Academy (HALT) 8:15 a.m. 2:00 p.m.
Bartlett School & Assessment Center 9:00 a.m. 3:00 p.m.
Bradford, Golden Hill, Pentucket Lake, Silver Hill, Tilton,
Walnut Square

9:00 a.m. 3:15 p.m.

Moody School
(Pre-Kindergarten & Kindergarten)

9:00 a.m.
12:45 p.m.

11:30 a.m.
3:15 p.m.

إلغاء الیوم الدراسي، وتأخر بدء الیوم الدراسي ، والفصل المبكر في حاالت الطوارئ
،ذلكإلىباإلضافةاإللكتروني.والبریدالھاتفعبراألمورأولیاءإبالغسیتمالرسمیة،ھافرھیللمدارسالدراسيالیومإلغاءحالةفي
FOXالتالیة:المحطاتإخباریتم WBZو25 1030 AMوWRKO 680 AMالرجوعیرجى.99و7و5و4التلفزیونیةوالقنوات
إذاالشرطةبقسماإلتصالعدمالرجاء.المناسبالوقتفيمحطةكلإلىالوصولدائًمایمكنناالحیثواحدةمحطةمنأكثرإلى

،المدرسةإلىطالبھمإرسالاآلمنغیرمنأنھاألوصیاء/األمورأولیاءشعرإذاالتلفزیون.أوالرادیوإلىبإحالتكمببساطةسیقومون
فیمكنھم إبقائھم في المنزل ولكن یجب علیھم إرسال مالحظة مع الطالب لدى عودتھ  إلى المدرسة.

مثلفيساعتین.لمدةالمدرسةافتتاحتأخیرأو،الطوارئحالةبسببباكًراالمدرسةإغالقالضروريمنیكونقد،األحیانبعضفي
[یجبساعتینبعدستبدأالمدرسةأنیعنيساعتینلمدةاالفتتاحتأجیلإنأعاله.المذكورةالطریقةخاللمناإلعالنسیتم،الحاالتھذه

أن یكون الطالب في محطات حافالتھم بعد ساعتین] ، لكن تلك المدرسة ستنتھي في الوقت العادي [لن یتم تمدید الیوم الدراسي].

في حالة الفصل الطارئ ، یتم إلغاء جمیع األنشطة بعد المدرسة وحتى مساًء.
في حالة الفصل المبكر أو الطارئ ، تقع على عاتق اولیاء األمور / الوصي مسؤولیة وضع خطة بدیلة للطالب.

http://www.haverhill-ps.org/wp-content/uploads/2013/10/alternate-household-income-form-2019-20.pdf?539431
http://www.haverhill-ps.org/wp-content/uploads/2013/10/alternate-household-income-form-2019-20.pdf?539431
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الملحق أ - التحقق من صحة اإلقامة

ھافرھیل.فيیقیمالطالببتسجیلمطالبةغیرالرسمیةھافرھیلمدارسفإن،5القسم،76الفصلالعام،ماساتشوستسلقانونوفًقا
فيطالبأوكمشردینالمؤھلینالطالبأوللوالیة،المدرسةاختیاربرنامجخاللمنقانوًناالمسجلینالطالبھيالوحیدةاالستثناءات

رعایة التبني بموجب القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المعمول بھا.

باإلقامة.الخاصةالمدرسةمنطقةفيوتسجیلھمالرسمیةھافرھیلمدارسمنطالبھمسحبقانونیینمقیمینلیسواالذینأولئكعلىیجب
من المھم أن یتم ذلك في أقرب وقت ممكن حتى یكون االنتقال إلى المدرسة الجدیدة سلًسا.

الوصایةأوراقتكونأنیجبآخر.قریبأوصدیقأوجدهمعببساطةیعیشالذيالطالبقبلمنواضحبشكلاإلقامةتحدیدیتملم
القانونیة الصادرة عن المحكمة ساریة. قد یتم التحقق من اإلقامة في أي وقت وفًقا لإلجراءات التالیة:

مدارسفيالتسجیلھافرھیلمنطقةفيبالفعلالمقیمینللطالبفقطیجوز،5القسم،ماساتشوستسقانونمن76الفصلبموجب
اإلقامةوثائقتقدیمالرسمیةھافرھیلمدارسفيالمسجلالطالبعلىیجب،المدینةداخلاإلقامةمنالتحققأجلمنالرسمیة.ھافرھیل

فيشكھناككانإذاالحقوقتأيفيالتحققالمدرسةإدارةتطلبقداألولي،التسجیلوقتفيالوثائقھذهتقدیمإلىباإلضافةالفعلیة.
اإلقامة الفعلیة.

فيبماطلبھا،یتمقدأخرىمستنداتوأيCوBوAالعمودمنكلمناألقلعلىواحدمستندتقدیمللتسجیلالمتقدمینجمیععلىیجب
الالذيالطالبأوالوصيأوالوالدعلىیجبأدناه).إلیھ(المشارCأوBأوAالعمودفيالواردةتلكالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،

یستطیع تقدیم المستندات المطلوبة االتصال بمدیر المدارس.

العمود أ: دلیل اإلقامة

سجل سداد الرھن العقاري األخیر و / أو فاتورة ضریبة األمالك•
نسخة من عقد اإلیجار وسجل دفعة اإلیجار األخیرة وإفادة المالك•
8المادةاتفاقیة•

العمود ب: دلیل اإلشغال

ھافرھیلمنطقةعنوانتظھرالماضیةیوًما60الـخاللمؤرخةحدیثةفاتورة•
فاتورة الغاز•
فاتورة النفط•
فاتورة الكھرباء•
فاتورة ھاتف المنزل (ولیس الھاتف الخلوي)•
فاتورة الضریبة•

العمود ج: دلیل الھویة (ورقة ثبوتیة)

رخصة قیادة ساریة المفعول•
بطاقة ھویة تحمل ثبوتیة ماساتشوستس•
جواز سفر•

الملحق ب: نظام اإلقامة
نظام اإلقامة لمدارس ھافرھیل العامة

الذيالمكانھو"اإلقامة"للطالب:اإلقامةمتطلباتھافرھیل.مدینةفياإلقامةالطالبعلىیجبالرسمیة،ھافرھیلبمدارسلاللتحاق
یعیش فیھ الشخص بالفعل. تعني اإلقامة أیًضا أن الطالب:

اإلحتفاظ بممتلكاتھ الشخصیة في عنوان منطقة ھافرھیل  المدرج في وثیقة التسجیل وفي إفادة اإلقامة.•
العودة إلى العنوان المدرج في وثیقة التسجیل والعنوان الموجود في إفادة اإلقامة لقضاء المساء أو اللیل ھناك.•
تلّقي البرید على العنوان المدرج في وثیقة التسجیل وفي إفادة اإلقامة•
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البالغالشخصأوالوصيأوالوالدعلىیجبالقائمة،فيمدرًجایكنلموإذا؛ھافرھیلمدینةفياإلقامةقائمةفياإلدراج•
المسؤول ملء استمارة التعداد في وقت التسجیل.

الفیدراليMcKinney-Ventoقانونبموجبمأوىبالكطالبوالمؤھلینھافرھیلمنطقةفيالمقیمینالطالبتسجیلسیتم•
مكتبمنوالمساعدةالمعلوماتمنمزیدعلىالحصولیمكنالفیدرالي.للقانونوفًقاالرسمیةھافرھیلمدارسفيالفورعلى

االتصال بالمشردین في منطقة مدارس ھافرھیل الرسمیة.
اإلقامة المؤقتة في مدینة ھافرھیل لغرض االلتحاق بمدرسة ھافرھیل الرسمیة ال تعتبر "إقامة".

اإلقامةمبدأتنفیذسیاسةبمتطلباتإلبالغھم،العائالتإلىمكتوبةتحذیررسائلإرسالعنھینوبمنأوالمشرفعلىیجب●
وسیطلب تقدیم مستندات إثبات اإلقامة على الفور أو یكون ملزًما بدفع بیانات الفواتیر الدراسیة كاملة.

للوالدین واألوصیاء الحق في االستئناف إلى المشرف، ولكن فقط فیما یتعلق بتأكید إثبات اإلقامة.●
عملأسبوعمنحھمفسیتمالمنطقة،خارجكطالبالمدرسيالنظامیحضرطالبھمبأنواألوصیاءالوالدیناعترافحالةفي●

واحد إلزالة الطالب من النظام المدرسي أو یكونون مسؤولین عن دفع فاتورة التعلیم لعام دراسي كامل.
الطالبعدد)1یوفر:والذيأكتوبرلشھراألولاالجتماعفيالمدرسةلجنةإلىسنويمكتوبتقریرتقدیمالمشرفعلىیجب●

الفواتیروبیاناتتحذیررسائلإلرسالالمبذولةالجھودعلىعامةنظرة)2وكافیة،وثائقتقدیمفيعائالتھمفشلتالذین
الدراسیة

الیومفيإلبالغھماإلقامةعلىدلیلتقدیمفيفشلتالتيالعائالتجمیعإلىمنزلإلىرسالةإرسالالمشرفعلىیجب،أخیًرا●
األخیر الذي قد یذھب فیھ الطالب (الطالب) إلى المدرسة.

إعالن إقامة مدینة ھافرھیل:

الذینالطالبوكذلكالرسمیةھافرھیلمدرسةلطالبالمسؤولینالبالغینأوالقانونییناألوصیاءأوالوصییناألمورأولیاءعلىیجب
الخطیة).اإلفادةمراجعة(الرجاءھافرھیلمدینةفيفعلیینمقیمونبأنھمیفیدبیانعلىالتوقیعأكثرأوعاًما18أعمارھمتبلغ

یجب أن یوافقوا أیًضا على إبالغ مدارس ھافرھیل الرسمیة إذا تم انتقالھم خالل العام الدراسي.

منطقةنطاقخارجتعیشالحالیةالرسمیةھافرھیلمدرسةطالبأحدعائلةأنفيالمدرسةإدارةتشتبھعندمااإلقامة:شرطإنفاذ
البریدإرجاعتمإذا،المثالسبیلعلى،مقیًمالیسالطالبأنفيالرسمیةھافرھیلمدارستشكقدتحقیق.إجراءفسیتم،ھافرھیل

أوالمشرفتقدیرعلىبناًءأخرىألسبابأو،مشبوھةأوموثوقةغیرالوالدمنالمقدمةالعنوانأدلةكانتأو،صالحغیرعنوانبسبب
معین.

ماذا سیحدث للطالب الذین ینتھكون سیاسة إنفاذ اإلقامة؟
الوصيأواألمورأولیاءیكونوقدالرسمیةھافرھیلمدارسمنالفورعلىاإلقامةسیاسةینتھكونالذینالطالبفصلیمكن

مدارستفرضقدالكاملة.األكادیمیة(السنوات)للعامللطالبالدراسیةالرسومعنالرسمیةھافرھیلمدارسأماممسؤولین(األوصیاء)
والجوائز.المنحبعضوحجبالقانونیةاإلجراءاتتكبدتھاالتيالقانونیةالرسوممثلاألسرةعلىأخرىعقوباتأیًضاالرسمیةھافرھیل

االلتحاقشخصلكلیحق...علىینص5القسم،16الفصل،لماساتشوستسالعام(القانونمدینتنافياإلقامةمتقدميجمیععلىیجب
لمماالمدینةفيفعلًیایقیمالشخصلتسجیلمدرسیةلجنةأيیلزمالالتالي.للقسموفًقا،بالفعلفیھایقیمالتيبالمدینةالرسمیةبالمدارس

انتھاكھفيیساعدأوالبندھذاینتھكشخصأيمنُیطلبقدالمدرسة.لجنةقبلمنأوالقانونبموجببھمصرًحاالمذكورالتسجیلیكن
القبولفيضدهالتمییزأوشخصأياستبعادیجوزالالعامة.بالمدارسالتحقصحیحغیربشكلالمدینةإلىالكاملالتعویضیحولأن
اللونأوالعرقأساسعلىالعامةالمدرسةلھذهدراسیةودوراتوامتیازاتمزایاعلىالحصولفيأو،مدینةأيفيعامةمدرسةفي
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أو الجنس أو الدین أو القومیة األصل أو التوجھ الجنسي.
تم التعدیل بواسطة:

st. 1971, c.622, c.l; st.1973, c.925, s.9A, st.1993, c.282; st.2004, c.352, s.33.)

:الخط الساخن لإلبالغ

حالًیالھمالمصرحغیرالمنطقةخارجمنبالطالبیتعلقفیماسریةمكالماتبإجراءالسماحلغرضساخنخطإنشاءالمشرفعلىیجب
فيتضمینھاوسیتم،الویبوموقعالتعلیمیةالمنطقةقناةعلىالساخنالخطھذاعناإلعالنیجبالرسمیة.ھافرھیلمدارسبحضور

معلوماتعلىبناًءالمدرسةلجنةإلىشھريتقریرتقدیمالمشرفعلىیجبواألوصیاء.اآلباءإلىالمنزلإلىالمرسلالمشرفإشعار
التتبع التالیة:

،محددةحافالتمحطة،السیارةھویة(تحدیدمنھاالتحققیمكنمعلوماتلتوفیرالساخنللخطإجراؤھاتمالتيالمكالماتعدد●
إلخ.؟)

عدد المكالمات التي تحقق فیھا المشرف أو من ینوب عنھ بمعلومات یمكن التحقق منھا●
عدد الطالب الذین ثبتت مخالفتھم لسیاسة اإلقامة بناًء على نتائج التحقیق●

إجراءلكیفیةمكتوبملخصتقدیمالمعینالممثلأوالمشرفعلىیجب،اإلقامةقواعدتنتھكالفیھاالتحقیقتمالتيالقضیةأنتبینإذا
التحقیق دون تحدید ھویة مقدم الشكوى أو المساس بخصوصیة أي طرف قید التحقیق.

المنطقةقناةعبرواألھدافالنظاملفحوللترویجمعقولةخطوةكلاتخاذالمشرفعلىیجب،اإلقامةإنفاذسیاسةعلىالنھائیةالموافقةعند
لجنةمعالتواصلخاللمن،واألوصیاءاألمورأولیاءإلىالمنزلإلىالمرسلةوالنشراتاإلشعاراتخاللمن،الویبوموقعالتعلیمیة

PTOالمنطقة.فياإلعالملوسائلالرسمیةالصحفیةالبیاناتخاللومناألخرىوالمدرسة
عدمیختارونعندماالمدرسةلجنةبتصویتیلتزمونوطالب،أمرووليوالدكلأنمنالتأكدھواإلقامةإنفاذلسیاسةالرئیسيالھدف

النتیجةتكونقدالمدرسة.اختیارحولعاماجتماعفيعامكلھافرھیلمدرسةلجنةتصوتالمنطقة.داخلالمدرسةاختیارفيالمشاركة
،الدراسیةالفصولأحجامفيالحقوتخفیضللمنطقةالتكالیففيإجماليتوفیرعنعبارةھذهاإلقامةإنفاذلسیاسةواإلیجابیةالمباشرة

منطقةفيالضرائبودافعيواألوصیاءواآلباءالتدریسھیئةوأعضاءالموظفینجمیعقبلمنبھاوالترحیبتشجیعھایجبوالتي
ھافرھیل.
.M.G.Lالقانونیة:المراجع 16: فینتوماكینيقانون،5
2016فبرایر11المعتمد:


