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يتوفر هذا الكتيب فى اإلدارة التعليمية بودر باللغة العربية. 
لطلب نسخة برجاء االتصال بإدارة المدرسة

حقوق الطالب ومعايير السلوك المهنى برجاء لطلب نسخ باللغة العربية من كتيب

stock # FS102000 التعليمية إدارة بودر  بمستودعاالتصال  



رسالة الى اولياء األمور

مدونة حقوق الطالب وقواعد لهذا العام، فنحن ندعوكم لمراجعة كتيب  (PSDدارة التعليمية بودر )مدارس ابينما تقوم بتسجيل طالبكم فى 

مع أبناءكم ودعم تطبيقها من خالل مدارسنا.السلوك 

،ونحن نطلب مساعدتكم حيث نسعى جاهدين لحماية حقوق الطالب أن إيجاد بيئة تعليمية آمنة لطالبنا والحفاظ عليها هو جهد فريق

دعم والحفاظ على بيئة مدرسية آمنة ومواتية للتعلم. أن توقعاتنا العالية فى سلوك الطالب ستعود بالنفع على طالبنا، االباء، والعاملين وت

يدعمون  PSD التعليمية ومن دواعي سروري ان أبلغكم أن معظم طالب إدارة بودر ميةتعليمية الخمسة إلدارة بودر التعلياألهداف ال

ط فى اجراءات تأديبية يترتب واللوائح المنصوص عليها فى هذا الكتيب، وعدم التور معايير السلوك العالية باتباع القواعد والسياسات

 إضاعة وقت الفصل. عليه

ة أو قانون، فان مدير المدرسة، والمستشارين، وفريق عمل مساعدة الطالب، وضباط امن المدرسة، سسيا PSDعندما ينتهك طالب 

 باستخدام اإلجراءات التأديبية المناسبة لعالج وتحسين السلوك. - يعملون مع الطالب واولياء األمور للحصول على افضل النتائج

تقديم المشورة واإلحالة الى الخدمات المجتمعية، ويمكن طلب العالج عن طريق مشاركة مقدمو الخدمات قد يتضمن هذا التدخل عقاب، و

 االجتماعية المحلية. 

  هو (SROبرنامج اإلدارة لألمن المدرسى)ان كثير من مدارسنا تستفيد من تدخالت السلوك اإليجابية التى تدعم الشخصية القوية. 

. أدى عشر ضابط امن يعملون فى المدارس PSDو بين  ية االمن العام وإدارة شرطة فورت كولنزطويلة األمد بين مدرراكة ش

 كموجهين،ومعلمين،ومرشدين لفرض القوانين وتسهيل حل النزاعات. 

الوقاية من تعاطى  تدرس برامج الوقاية االستباقية خالل اليوم الدراسى تحت عناوين ان الوقاية أمر بالغ األهمية لتوفيربيئة تعليمية آمنة.

 المخدرات، ومنع العنف، ومنع البلطجة، ومشاكل السلوك. تشمل برامج الوقاية مناهج قائمة على بحوث أثبت نجاحها

 وكذلك برامج المدرسة.

على الطالب والموظفين وأولياء األمور وأعضاء المجتمع الذين يعملون معنا  PSD إن السالمة المدرسية هي جهد مجتمعي وتعتمد

مبانينا أو في  شعارنا هو: "إذا رأيت شيئاً ، قل شيئاً". وهذا ينطبق على أي شخص في آمنة للتعلم. حفاظ على الحرم المدرسياعدة في الللمس
نشجع الجميع على اإلبالغ عن األنشطة المشبوهة أو معلومات السالمة لمديري  بما في ذلك اآلباء والمتطوعين وقادة األعمال. حرمنا المدرسي

ذلك ، تشارك ل هم عن شيء قد سمعوه.يأو مساعدالمدرسة أو المديرين ير مرتاحين إلخبار ادارة الناس غ نحن نتفهم أن بعض المدارس للمتابعة.
PSD  في برنامجSafe2Tell Colorado  حول السالمة  نصائح مجهولة المصدرلتقديم  ألي شخصعلى مستوى الوالية والذي يوفر الفرصة

 SAFE-542( 877عبر موقعها اإللكتروني أو التطبيق أو الخط الساخن على الرقم ) Safe2Tellيمكن تقديم المعلومات إلى  في المدارس.
يتطلب الحفاظ على مدارسنا أماكن آمنة  جميع المعلومات مجهولة المصدر ويتم تمريرها إلى الموظفين المناسبين في المنطقة للمتابعة. (.7233)

مشبوهة للتعلم أن نعمل سوًيا كمجتمع للتحدث عندما ال يبدو شيء ما صحيًحا ونشارك بنشاط في اإلبالغ عن السلوكيات أو األنشطة أو الشائعات ال
 .ريقة استباقيةبط

نتطلع الى العمل نحن الى مدير المدرسة التابع لها طفلك.  بكتيب حقوق الطالب ومدونة قواعد السلوكيرجى توجيه اى أسئلة لديكم خاصة 

 معا لعام دراسى امن وناجح لطفلك. 

مع خالص التقدير،

Sandra Smyser, Ph.D      
Superintendent of Schools

مديرة اإلدارة التعليمية 

ةإدارة بودر التعليم الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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    و -منطقة خالية من التبغ

 روانةالماخالية من  

(ACD)

 يةورفاه جتماعيةمن اجل تعزيز الصحة العامة والرعاية اال 

من منتجات التبغوالموظفين، يحظر استخدام اى منتج  الطالب

المجتمع على  من قبل الطالب والموظفين وأفراد والماروانة 

استخدام اى منتج من اإلدارة. يحظر كذلك جميع ممتلكات 

 والموظفين فى جميع من قبل الطالب والماروانة منتجات التبغ

لإلدارة أو التى تقام على ممتلكاتها،لتابعة ا األنشطة والمناسبات

 من قبل والماروانة التبغحيازة اى منتج من منتجات كما يحظر 

فى جميع ممتلكات اإلدارة.  الطالب 

  ممتلكات يجب تعليق ملصقات فى أماكن واضحة على

 واستخدام منتجات التبغ  لتنبيه جميع األفراد بان اإلدارة

 .الوالية وسياسة اإلدارةلقانون  وفقاالمرجوانة محظور 

 يستخدمون او يتداولون منتجات  يخضع الطالب الذينس 

 منتجات التبغ وحيازة حظر استخدام سياسةنتهكوا لتبغ واا 

 إلجراءات تأديبية تشمل إلغاء االمتيازات،والمارجوانة  

 واحتجازهم، وفى  واالستعباد من األنشطة الغير منهجيه،

يتم وقفهم أو طردهم من المدرسة. تكرار هذا االنتهاكات حال

لمجرد استخدامه  اى طالب طرد الوالية ال يتم انونوفقا لق

 سيخضع الطالب الذين الى منج من منتجات التبغ.  فقط

 حظر استخدام و انتهكوا سياسة يستخدمون او يتداولون

 الواردة فى سياسة  تأديبيةالجراءات إللالماروانة  حيازة

 JICH االدارة

كما يقضي قانون والية كولورادو, فان مقدموا الرعاية 

هم بصرف الماريجوانا في صورة غير قابلةالصحية يسمح ل

 داخل ممتلكات االدراة او خالل ية وللتدخين اي فى صورة اد

المحددة في سياسة االنشطة المدرسية والرياضية وفقا للشروط

(JLCD)االدارة  

 (ADC) سياسة قانون  وبصرف النظر عن اى حكم من 

 ه فعلى العكس من ذلك, حيث اليعتبر الطالب انتهك هذ

(JLCD)السياسة وال يخضع لقلنون العقوبات طبقا لسياسة 

حالة  يخضع الموظفين إلجراءات تأديبية مناسبة فىكما 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

قد يطلب من أفراد الجمهور ترك ممتلكات

اإلدارة فى حال انتهاكهم لهذه السياسة.  

وألهداف هذه السياسة، نوضح التعريفات اآلتية: 

التى ممتلكات اإلدارة تعنى" جميع الممتلكات .1

     اإلدارة، أو تستأجرها، أوتؤجرها أوإتمتلكها 

احد مدارسها،بما فى ذلك  إلدارةامستخدمة من قبل 

المثال ال الحصر: على سبيل

a ،و. جميع الجزاء الداخلية الى مبنى يستخدم للتعليم

   انة األعمال اإلدارية، ودعم الخدمات، والصي    

واي بناية اخري مستخدمة من قبل أوالتخزين،     

    االدارة التعليمية.     

b جميع األراضي المحيطة الى مبنى من .

 )ا( والمصرح لإلدارة ١أعاله فى الفقرة رذكومال    

 الهيمنة والسيطرة عليها. بممارسة    

وهذه األراضي تشمل اى ملعب، أو ميدان رياضي،

 ترفيهية و موقف السيارات.  أو منطقة

cبغرض . جميع الحافالت المستخدمة من قبل اإلدارة

نقل الطالب, والموظفين وازائرين او اي افراد    

      اخرين.   

 "منتجات التبغ تعنى" السجائر، والسيجار، وتبغ  .2

غ و:)ا( اى والنشوق ) السعوط(، ومضغ التب الغليون 

منتج يحتوى على النيكوتين أو التبغ، أو من التبغ و 

بلعها أو استنشاقها أو استخدامها  الذى الغرض منه

جهاز الكترونى يستخدمه الشخص باي  على الجلد

الستنشاق النيكوتين،بما فى ذلك ولكن ال تقتصر على 

السجائر اإللكترونية،السيجار، المدخنة أو أنابيب 

ال تعنى اى منتج تمت  جات التبغ"التخين. "منت

الفدرالية كمنتج لإلقالع  التصريح به من قبل الوكالة

 عن التبغ.

Page 7

حال انتهاكهم لهذه السياسة.



 .  كلمة "استخدام " تعنى إشعال، واستنشاق، وتدخين3

، واستخدام، واالستعمال على الجلد أو العرض العام 

. والماروانة التبغالى منتج من منتجات 

طالب فى الحافالت المدرسيةالسلوك 

(EEAEC) 

حافالت  ئح التالية اإلطالق الذين يركبونتنظم اللوا
 الطالب مسؤولون  إدارة بودر التعليمية. وسيكون

 هذه القواعد.عن معرفة واتباع 

على حسن  امتياز ركوب الطالب الحافلة المدرسية يتوقف

 اللوائح المحددة لسلوك  طالب ومراعاةالسير والسلوك لل

 الحافالت وعند استخدام خدمات  الطالب فى مواقف

الحافالت. يخضع الطالب لقواعد سلوك اإلدارة وتعليمات 

قائد الحافلة فى جميع األوقات المتعلقة باستخدام الحافالت 

 يجب ان يكون قائد الحافلة المدرسية مسؤوال المدرسية. 

 ب على حالته/ أو حافلتها خالل فترة الطال عن سالمة

 الحافلة وخالل دخولهم أو مغادرتهم للحافلة.  تواجدهم فى

الحافلة منع امتياز الطالب من استخدام الحافلة  يجوز لقائد

وفقا للوائح اإلدارة وبعد الرجوع إلذن مدير خدمات النقل 

 أو من ينوب عنه. له أو / لها

اقع مسؤولون سلوك مديرى المدارس/ ومديرى المو
  انتظارهم الحافلة المدرسية فى كلالطالب' أثناء 

ويجب ان يتعاونوا بشكل كال مع موظفىمدرسة، 
دائرة النقل فى معالجة سلوك الطالب 

سلوك الطالب فى الحافالت المدرسية

(EEAEC-R) 

 االنظمة التالية تحكم الطالب الذين يركبون حافالت
التعليمية. وسيكون الطالب مسؤولين عن  ادارة بودر 
 معرفة واتباع القوانين التالية.  
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 فى محطة الحافلة 
خمس دقائق فى  يجب ان يصل الطالب لمحطة الحافلة .1

ل الحافلة.وعد المقرر لوصومال قبل على االقل

 على  يجب ان يكون الطالب خارج الطريق  أما .2
اقتراب الحافلة  الرصيف أو على حافة الطريق أثناء

من الوصول.

إذا تسبب الطالب فى حدوث أضرار للممتلكات  .3

شخصية أو عامة فى محطة الحافلة، فان الطالب 

وولى أمره/ الوصى عليه مسؤولون عن ذلك. 

 الحافل على متن 

. يجب على الطالب التعاون مع قائد الحافلة 1  

 واتباع التوجيهات التى وجهت لهم فى 
 المرة األولى

. يجب على الطالب البقاء جالسين فى مقاعدهم2  

 وتكون أقدامهم أمامهم. يجب عليهم إظهار اللطف 
 واحترام الركاب اآلخرين. 

. يجب على الطالب الحفاظ على الهدوء و انخفاض 3  

توى الضوضاء. لن يسمح باى صراخ أو صوتمس  
يتحتم على اطالب التزام اخرى. عال أو انحرافات

اثناء عبور السكك الحديدية. الصمت   

 عواقب سوء السلوك 
العقاب بسبب سوء السلوك فى الحافالت المدرسية هى 

عملية تراكمية وتدريجية. يمكن إعطاء تحذير لنوع من 

 لنوع اخر من سوء السلوك. ، أو حرمانئقالسلوك الغير ال
النقل بمنع امتياز ركوب الحافلة فى اى  اقد يقوم مسؤولو

وقت، حتى بعد اول شكوى أو تقرير، وهذا يتوقف على 
 طبيعة المخالفة.

على وجه العموم، يتم اتباع اإلجراءات اآلتية:

للطالب المشاغب.  .  سيقوم قائد الحافلة بإعطاء تحذير1

الستعماالت اللفظية فى وتقارير العقاب جميع اسيتم توثيق 
 قائد الحافلة. وسجل



الحافلة سوف يصدر  .  إذا استمر المشاغب، فان قائد2

ليتم إرساله الى المنزل مع الطالب،  مكتوبا تحذيرا      

وسوف تتخذ الخطوات المناسبة لالتصال بولى   

.األمر أو الوصى  

.  وفقا لتقدير قائد الحافلة، قد يصدر للطالب قرار حرمان 3 

من امتياز ركوب الحافلة تتراوح من يوم الى خمسة أيام      
فى إساءة التصرف. سيتخذ قائد  إذا ما استمر الطالب 
 األمر أوالحافلة اإلجراءات الالزمة لالتصال بولى  
 الوصى قبل الحرمان. 

.  الطالب الذين يفشلون فى االستجابة لقواعد االنضباط 4

الذكورة أعاله قد يتعرضوا للحرمان من امتيازات  
ركوب الحافلة لفترة زمنية يحددها مسؤولو النقل. 

 ب فى محطة الحافلة وعلى متنها سلوك الطال مالحظة:
يخضع أيضاً لمدونة قواعد السلوك، واى انتهاك لهذه القواعد 

 يخضع الطالب لفقدان الطالب امتيازات ركوب الحافلة، بما 
 فى ذلك الوقف / أو الفصل من المدرسة.

  النقل بالحافلة بعد غلق المدرسة
سة، سوف تقوم .  بعد إغالق / انتهاء اليوم الدراسى المدر1  

فالت بالتقاط الطالب وفقا لجدول النقل المقرر سنويا الحا     
من قبل مدير خدمات النقل. 

.  سوف تعود الحافالت الى المدارس اللتقاط الطالب 2  

فى الوصول الى منطقة التحميل. المتأخرين  

 تسجيل الطالب فى محطات الحافالت
 محطة الحافالت  الب المؤهلين فىسيتم تسجيل جميع الط .1

بواسطة خدمات النقل. يتحتم التقاط الطالب من وإرجاعها 

الى المحطات المسجلين بها.

الطالب الراغبين فى جلب ضيفا على الحافلة أو النزول  .2

 فى محطة اخرى غير المسجلين بها يتحتم عليهم إحضار     

 مكتب المدرسة طلب بهذا من ولى االمراو الوصى الى     

 الخدمة.سيتم تقبل الطلبات من الطالب زوى لطلب هذه    

ويقوم مديراألخالق وحسن التصرف وعدم تكدث الحافلة. 

 المدرسة أو من ينوب عنه بإصدار
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تصريح للطلبة الراغبين فى هذه الخدمة يقدم لقائد 

قائد الحافلة  الحافلة. قائد الحافلة سيقبل فقط التصريحات

من مكتب  ةرقبل فقط التصريحات الرسمية الصادسي

من اولياء  المدرسة أو خدمات النقل؛ ولن يقبلوا طلب

 األمور أو الوصى.

  العناصر غير اآلمنة
 وفقا للوائح وزارة التعليم بوالية كولورادو .1

(CDE فان ما يجلبه الطالب على الحافلة ،)  من

والذى  أغراض يخضع للتفتيش من قبل قائد الحافلة

حياة، أو  اض تعرضسيقرر ما إذا كانت هذه األغر

صحة، أو سالمة الركاب والحافالت للخطر. قائد 

الحافلة مصرح له بعدم نقل األشياء التى يحددها 

 بانها غير آمنة.

تشمل  األشياء الغير مسموح بها على متن الحافالت  .2

القابلة  النارية والمتفجرات والمواداألسلحة 

دة اآلالت الحا لالشتعال، أو السكاكين وغيرها من

واألسلحة، والحيوانات ) باستثناء ما يسمح به 

(،العبوات الزجاجية ADGالقانون والسياسة العامه 

أو غيرها من األدوات القابلة للكسرأو التحطيم، 

بها ) كما  ومنجات التبغ، والمخدرات الغير مصرح

تزيد  (، المبردات التىJICHهو محدد فى سياسة 

ات الليزر،فى الحجم عن ثمانية ليترات، مؤشر

  فى ذلك اآلالت الموسيقية  واى أشياء اخرى بما  

و/ أو المشاريع الكبيرة، والتى ال يمكن الضخمة اا

ارجل الطالب أو وضعها فى حقيبة  ضعها علىوو

 ياضية أو مدرسية. رر

 الظروف المناخية القاسية 
بس فى حال تأخر يجب على الطالب توقع وارتداء مال 

خدمة الحافالت فى أثناء الظروف المناخية القاسية.  



 (ECAF)  لكترونيةمراقبة االال

يقر مجلس التعليم استمرار مسؤوليته لضمان كفاءة  

 متلكاتها، والحفاظ على وسيرعمل اإلدارة، وحماية م

  الخدماتانضباط الطالب، ولضمان، الصحة، و وتحسين

 وغيرهم مناالجتماعية،وسالمة الطالب، والموظفين 

  حول مباني اإلدارة،مرافق اإلدارة، داخل و فىاألشخاص 

  باإلدارة. ولتحقيق هذا،وعلى متن حافالت النقل الخاصة 

 ستخدام كاميرات التعليم بدعم اإلدارة فى ا يقوم مجلس

 فى مرافق اإلدارة، داخل وحول  واجهزة التسجيل الفيديو

 وكذلك مراقبة مباني اإلدارة،وعلى متن حافالت اإلدارة،

وفقا لهذه السياسة  االتصاالت التى تجرى عبرهواتف االدارة

 المشرف العام للمدارس اإلدارة، وقانون الوالية. وعلى 

 واجهزة التسجيل لكاميرات مثل هذه اعنه إيجاز من ينوبأو

 يجب وضع الصلة المتالكها.  والمعدات ذاتوالتصنت 

 واجهزة  الفيديو راتبها كامي الفتات فى األماكن التى يوجد

 مبانى اإلدارة، ج وداخل وخارفى مرافق اإلدارة،  التسجيل

المناطق فى هذه اإلدارة ان ألشخاص المتواجدين  و حافالت

 اى وقت.  ديو فىيخضعون للتصوير بالفي

 كاميرا الفيديو استخدام
 كاميرات الفيديو وكاميرات التصوير السمعية قد تستخدم 

والبصرية لرصد وتسجيل الطالب والمدرسين واالشخاص

 االخرين فى مرافق االدارة, داخل وخارج مباني االدارة 

او فى حافالت النقل الخاصة باالدارة على مدار العام فى /و

 المدارس فى او لم تكن سواء كانت  االوقات,وجميع اى 

  او وسائل/ , سواء كانت او لم تكن المرافق ووقت العمل

تستخدم. قد يكون استخدام كاميرات  النقل تستخدم ام لم تكن

 بالتناوب وفقا لتقدير مدير  التصوير السمعية والبصرية

 قد تستخدم كاميرات تسجيل خدمات النقل المدرسي. 

 الطالب والموظفين ورية لرصد وتسجيل صوتية وبص

 غيرهم من االشخاص اال اذا تم اعطاء اشعار كافي 

 البالغهم بالرصد والتسجيل. 

ال تستخدم ايا من كاميرات االلتسجيل السمعية او البصرية 

 داخل دورات المياه, غرف المالبس او اى منطقة اخرى 

الشخاصاو غيرهم من ا/يتوقع فيها الطالب والموظفين و
  يتوقعون قدرمعقول من الخصوصية. 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

األشخاص غيرهم من يحظر على الطالب والموظفين و

واجهزة التسجيل اآلخرين استخدام كاميرات الفيديو 

او التدخل باي  التأثير فيهابها و الخاصة باإلدارة او العبث

/او البصرية والمعدات وفى كاميرات الفيديو السمعية  شكل
 .ذات الصلة

حيث توجد كاميرات يجب وضع الفتات فى مواقع مناسبة 

او اجهزة التسجيل السمعية والبصرية المستخدمة /والفيديو 

 داخل وخارج مباني االدارة  فى مرافق االدارة,

سية ان االشخاص فى هذه المنطقة وفى الحافالت المدر

يخضعون لمراقبة كاميرات الفيديو واجهزه التسجيل 

 السمعية والبصرية فى اي وقت. 

 الهاتف وتسجيل مراقبة 
/او و رصده يتم قد االدارة هواتف عبر االتصاالت

تسجيلها فى اي وقت, طالما تم االعالن عنها وابالغ 
او التسجيل.جميع االطراف بوجود مثل هذا الرصد و/

لالدراة. ملكا تظل ان ويجب ملكا الهاتفية التسجيالت
قد يصرح باالستماع الى مثل هذه التسجيالت الى مسؤلي 

االدراة عند الحاجة لهذا كما هو محدد من قبل مدير الدارة, 

المدير االمنى لالدارة, او من ينوب عنهم, وفقا للقانون 

/ JRC)و (GBJ)الحاكم و حيث تطبق سياسة االدارة
JRA.  قد يصرح بالستماع الى مثل هذه التسجيالت

 الفراد ليسوا من مسؤلين االدارة فقط طبقا للقانون. 

الى التسجيالت الهاتفية قد يتم فقط فى مكتب االستماع 

الخدمات والدعم باستثناء المصرح به من قبل مدير االدارة 

طلبات ن وطيقا للقانويقتضيه القانون.  اواو من ينوب عنه 

المعتمدين بالقانون او  اإلدارةؤلوا األشخاص غير مس

 لالستماع.  JRA/JRCاو  GBJسياسة اإلدارة 

تضمن تفسيرا يجب تقديم طلب مكتوب يتسجيالت ال الى

وامضاء )الى الحد المعروف( االستماع والتاريخ  سببل

 جميع اطراف االستماع. 
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   تسجيالتالاستخدامات، وتخزين وتأمين 

كدليل على  والتسجيالت الصوتية تستخدم تسجيالت الفيديو

  ان طالب،او موظف او شخص اخر قد تورط فى سلوك

 اإلدارة و/ او  وسياسات/ ولوائحينتهك القانون الجناءى،

 واعد المدرسة. ق

على حالها  والتسجيالت الصوتية فيديواليحتفظ بتسجيالت 

مرافق اإلدارة ، وحول مبانيها كما هى لمدة ال  كما هى فى

 بعد تسجيلها.يحتفظ بتسجيالت  تقويمية أيام (7)تقل عن 

ال تقل  كما هى لمدة المصورة داخل حافالت اإلدارةالفيديو

 سجيل. بعد هذه المدد، يمكن أيام دراسية بهد الت(3)عن 

حذف تسجيالت الفيديو، او محوها او التسجيل عليها ما لم 

 حادث تكون هذه التسجيالت ذات صلة  قد وقع  يكن

 وفى هذه الحالة يجب  القضاء، رجالاإلدارة او  لتحقيقات

 مدة التقل كما هى االصلية المحافظة على هذه التسجيالت 

 تسجيل. بعد انتهاء هذه المدة( ايام من تالريخ ال7عن )

 او اعادة قد يتم مسح هذه التسجيالت الصوتية والمرئية 

االستعانة بها فى تحقيقات او حتى االتسجيل فوقها اال اذا تم 

 و اتخاذ  /وا قانونية يتم االنتهاء من اتخاذ اي احكام

 إجراءات وأحكام تأديبية. 

  ت الصوتيةوالتسجياليتم حفظ وتأمين تسجيالت الفيديو 

يجب على المشرف العام على المدارس  لضمان السرية.

 دارة الذين يستطيعون او مدير األمن تحديد مسؤولو اال

 والتسجيالت الصوتية الوصول الى هذه تسجيالت الفيديو

 دون رقابة فى جميع مواقع، ومرافق اإلدارة، وداخل 

 على حافالت نقل اإلدارة. مبانيها، و / اووحول 

 سجالت الطالب التعليمية
 يجب على اإلدارة تطبيق جميع القوانين الخاصة 

 على سجالت  والتسجيالت الصوتيةبتسجيالت الفيديو 

والتسجيالت  الطالب التعليمية. وتعتبر تسجيالت الفيديو

 سجالت الطالب التعليمية ويحتفظ  جزء من الصوتية

 ول المعمول والتى تحكم الحص بها وفقا لإلجراءات

 لسجالت. اعلى، ومراجعة ونشر هذه 
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 والتسجيالت الصوتية مشاهدة تسجيالت الفيديو
ملكا لإلدارة  والتسجيالت الصوتية تسجيالت الفيديو

ال يمكن مراجعة  ويجب ان تظل من ممتلكات اإلدارة.

من قبل اى شخص، بما فيهم ت تسجيالال مثل هذه

، مسؤول اإلدارة المعتمد لتجميع لجمع هذ التسجيالت

 باستثناء المسموح به او يقتضيه القانون والسياسة. 

 تسجيالت ا فى لحصول على اليجوز منح األذن ل

حاالت فردية فى حالة التظاهرات المشروعة، على 

 النحو الذى يحدده المشرف العام على المدارس، او 

مدير األمن، او من ينوب عنهم، وفقا للقانون، ووفى 

. JRA/JRCو  GBJلمنطقة أماكن االقتضاء بسياسات ا

طلبات األشخاص غير مسوءولى اإلدارة المعتمدين 

 JRA/JRCاو  GBJبالقانون او سياسة اإلدارة 

تسجيالت التى التى تم تسجيلها فى لحصول على الل

مرافق اإلدارة او داخل وحول مبانيها يجب ان تقدم 

 مكتوبه لمدير األمن او من ينوب عنه/ عنها فى 

ام تقويمية من تاريخ التسجيل. طلبات ( أي٧غضون )

األشخاص غير مسوءولى اإلدارة المعتمدين بالقانون 

تسجيالت ال  JRA/JRCاو  GBJاو سياسة اإلدارة 

 التى تم تسجيلها على متن حافالت النقل الخلصة 

باإلدارة يجب ان تقدم مكتوبه للخدمات النقل او من 

 ة من ( أيام مدرسي٣ينوب عنه/ عنها فى غضون )

 تاريخ التسجيل. هذه الطلبات يجب ان تتضمن 

 الحصول على تفسيرا لماذا يرغب هذا الشخص فى 

 . هذه التسجيالت واسم السائق واسم الشهود)الشاهد(

بشان حادث معين  التسجيالت يتم فقط عرض جزء من

 او بشان قضية معينة

فقط فى  سيسمح بالمشاهدة الفعلية لتسجيالت الفيديو 

النقل، او مكتب  المدرسة، او فى مكتب وساءل مبنى

او فى مجمع مكتب دعم الخدمات،  مجمع دعم الخدمات

صرح غير ذلك بواسطة المشرف العام اومن  إال إذا

ينوب عنه، او ما يقتضيه القانون خالف ذلك.

 جميع المشاهدات تشمل مدير األمن، مدير خدمات

نه )عنهم(. النقل، و/ او مدير المبنى او من ينوب ع



 وكما يقتضيه القانون, يجب االحتفاظ بسجل مكتوب

 يثبت االطالع على التقارير يتضمن تاريخ العرض, 

 اسباب العرض والتاريخ الذي تم فيه التسجيل, مرفق 

 االدارة منى االدارة داخل او خارج المبنى, او حافالت 

يل )باالضافة الى اسم السائق(, االدارة حيث يوجد التسج

 وامضاء المشاهد )المشاهدين(. 

لمنشورات الطالب  -عاية المدرسة ر
 (IHAAA)

 ان الغرض من رعاية المدرسة للمنشورات الطالبية

 والخبرات هو تزويد الطالب باإلرشادات التوجيهية 

 فى أعداد التقارير، والكتابة، والتحرير،وفهم اللغة

المدرسية  االنجليزية ومسئولية الصحافة. ان الصحف

 لديها أغراض اخرى من نشر المعلومات 

 المدرسية ذات الصلة بين أعضاء مجتمع المدرسة. 

 ان مجلس اإلدارة يشجع الطالب على التعبير عن

 الل المنشورات التىآراءهم بحرية وابتكار من خ

 ترعاها المدرسة فى حدود هذه السياسة، والتى 

هى بمثابة قاعدة هذه المنشورات ، والقانون الحاكم.

 لحماية جميع أفراد مجتمع المدرسة و بغرض 

 تعزيز األهداف التعليمية للمدارس، يحظر

 على الطالب نشر : 

 التعبير عن الفاحشة.. 1

ب، والقذف ، او إساءاتالتعبير للتشهير او الس .2

 وجب قانونا الوالية. مب 

التعبيرات الكاذبة عن اى شخص. .3

تعبيرات قد تخلق خطرا واضحا قاءما على  .4 4

ارتكاب أفعال غير مشروعة، وانتهاك قواعد       

وجميع األعمال التى تعطل , ولوائح المدرسة     

. نظام عملية التعليم واألنشطة المدرسية     
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. التعبيرات التى تنتهك حقوق و خصوصية اآلخرين. 5

انونية والتى . التعبيرات التى تنتهك لواءح المدرسة الق6

منع تعطيل او مية أمنه و / تعلي ئةتعمل على توفير بي

 المدرسي. العمل

وجه النشر التحكم والسيطرة على يجب على م 

يشجع الخبرات التعليمية التى يقدمها المنشور، وان 

واالتزام بالمعايير المهنية التعبير المسوءل عن اآلراء 

للغة االنجليزية والصحافة. قد يقوم موجه النشر بتكليف 

الطالب مباشرة بالقيام بالعمل، او ملحقاته،وقد يجعل 

د نوعية األخبار،والرأي، الطالب مسؤولين عن تحدي

ومحتوى اإلعالن المطروح للنشر للمراجعة والموافقة 

عليها من قبل موجه النشر، ووفقا لهذه السياسة وأحكام 

 القانون.

يجب على موجه النشر توجيه الطالب واإلشراف عليهم 

فى وضع مبادىء توجيهية وسياسة التحرير التى تتناول 

ل بما فى ذلك على سبيل فلسفة النشرات وإجراءات العم

المثال وليس الحصر، القضايا الحساسة مثل استخدام 

األلفاظ النابية، اإلعالنات، والسرية، وانتهاك 

الخصوصية، الوفيات داخل المجتمع المدرسى، 

الرسائل الى المحرر. يجب إعادة النظر ومراجعة 

 سياسة التحرير سنويا من قبل موجه النشر. 

ارس التى ترعى مثل هذه النشرات يجب على جميع المد

مراعاة إخالء هذه النشرات من تكون حرية التعبير عن 

الرأي، او حرية الصحافة فى إطار السياسة المسموح 

بها، وان هذا اليمثل اإلدارة او سياستها، وان اإلدارة 

وموظفيها مؤمنين من اى دعاوى مدنية او قضايا 

راءهم فى جناءيه على أساس تعبيرات الطالب عن آ

 مثل هذه القضايا. 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة  



   الوقت،و المكان، وطريقة
 التوزيع

النشرات يقوم مدير المدرسة بالتنسيق مع موجه

 توزيع  وطريقة فيما يخص الوقت، والمكان  

للحد من اى  المدرسة المنشورات التى ترعاها 

 آلِتعليمى و/ او الحد  المدرسة تعارض بين وقت 

 عن م المدرسة الذى قد ينج تعطيل لوقت من اى 

المدرسة برعايتها.  النشرات والتى تقوم توزيع هذه 

  اجراءات المراجعة
 اى عضو من أعضاء هيئة التدريس، او   

 موظفى مدرسة من مدارس الدارة بودر  

 لديه المعرفة او اشتباه R-1التعليمية  

 اى منشورات او ملصقات تنشرهامسبب فى  

 ة الموضحة تنشرها وترعاها المدرسة من القاءم 

 أعاله يجب عليه إبالغ موجه النشرات على الفور  

 بهذه الحقيقة، جنبا الى جنب لدعم جمع المعلومات 

فى حالة عدم رغبة موجهالمقدمة من السخ المبلغ.  

 فى حالة عدم رغبة موجه النشرات او عدم قدرته  

على معالجة او إرضاء شكوى الشخص المبلغ،  

يعرض شكوته على مدير على هذا الشخص ان 

المدرسة او من ينوب عنه.  

 إذا لم يقم المدير او من ينوب عنه بإيجاد حل لهذه 

 المسالة، يكون قد تحدد موعد جلسة استماع للطالب 

 فى اسرع وقت ممكن فى حدود المعقول. جلسة 

االجتماع تشمل الطالب المشتركين، موجه النشرات، 

مدير المدرسة، او من وجيع األشخاص اآلخرين مثل

 ينوب عنه او من يرى ان وجوده مطلوب. 

يجب ان تتاح الفرصة لجميع األطراف الموجودة 

 فرصة التعبير عن وجهات نظرهم. مع ذلك ليس

لديهم الحق فى استدعاء محامى قانونى او استدعاء 

او استجواب شهود.  

 ربعد ذلك، يقوم مدير المدرسة او من ينوب عنه بأخطا 

 جميع األطراف أخطارا مكتوبا بالقرار الذى اتخذه. إذا 

كان القرا بان كل او جزء من المنشور محظور بموجب  

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة  

 هذه السياسة، يجب ان يوضح القرار ويحدد القادة او القانون

  الذى قد انتهك.

ن ذا كان قرار مدير المدرسة او من ينوب عنه غير مقبوال مإ

 ن فى القرار أماماى من األطراف المعنية، فيمكنهم الطع

ب المشرف العام على المدارس او من ينوب عنه وتقديم طل

العام  كتابى، والذى يجب استالمه شخصيا من قبل المشرف

الى على المدارس او من ينوب عنه قبل انتهاء يرم العمل الت

رار.لليوم الذى اتخذ فيه مدير المدرسة /او من ينوب هذا الق  

رف ر فى اى قرار من قبل المشيجوز لوزارة التعليم النظ 

 العام على المدارس او من ينوب عنه بما يراه ضروريا او

طرف مرغوبا فيه، وإذا تم تلقى طلب كتابى يحدد موقف ال

خ المتظلم لسكرتارية الوزارة فى خالل يومين من تاري

إصدار القرا من قبل المشرف العام على المدارس او من 

 ينوب عنه.

لاللتحاق  اإلعمار اإللزامية

(JEA) 

أغسطس  ١كل طفل يبلغ من العمر ست سنوات فى او قبل 

عام يجب ان يلتحق بالمدارس العامه، مع ١٧وتحت سن

مع مراعاة االستثناءات التى ينص عليها القانون. 

وتقع مسؤولية ضمان االلتحاق على عاتق اولياء

 األمور.

لة ما قبلوطبقا للقانون، فان والد الطفل الذى يبدأ مرح

 المدرسة او رياض األطفال فى عمر خمس او ست 

 سنوات يمكنه إخطار مدرسة الطفل رغبتهم بعدم 

 تقدم الطفل للصف األول للعام الدراسى التالى. 

 وال يجوز للمدرسة التى تتلقى مثل هذا اإلخطار 

ان تقدم الطفل فى الصف األول للعام الدراسى التالى. 

غياب/ حضور الطالب

 (JH/JHB) 
األمور ان  قانون الوالية يتطلب ضمان االباء/ اولياء األمور

وأشرافهم التعليم  يتلقى كل طفل تحت رعايتهم وأشرافهم

وصلوا لسن االلتحاق  والتدريب الكافى، إذا ما وأشرافهم

 االلزامى، الحضور للمدرسة.  

ةإدارة بودر التعليمي  
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للمدرسة. ان استمرارية التعليم والتكيف االجتماعي  

بشدة فى حاالت التغيب المفرط. تتعطل وفقا لذلك، 

 يتطلب من طالب إدارة بودر التعليمة تلبية 

 الحضورالمتطلبات األكاديمية التعليمة وجميع  

 الجيد كما ورد فى هذه السياسة. 

  الغياب بعذر

يمكن اعتبار اآلتي غياب بعذر:

الطالب الذى يصرح له بالغياب من قبل  .1

 الغياب  إدارة المدرسة. يجب الموافقة على

 المسبق بسبب مواعيد او ظروف الخطيرة 

ساعات دوام  اءالتى ال يمكن االعتناء بها أثن

 المدرسة. 

و المصاب. الطالب المريض مؤقتا ا .2

لفترة طويلة بسبب اإلعاقة غاب الطالب الذى  .3

البدنية، او العقلية او النفسية.     

الطالب الذى يتابع برنامج عمل ودراسة  .4

تحت إشراف المدرسة.      

 الطالب الذى الذى يحضر اى نشاط تحت  .5

االدارة بموافقة مسبقة من إدارة المدرسة.  -ية رعا    

الطالب المتعذر له من قبل احد الوالدين / ولى .6

األمر لالحتفال بالمناسبات الدينية.    

الطالب الذى هو فى رعاية المحكمة او تحت  .7

سلطة القانون.     

الطالب المتغيبين بسبب اإليقاف او الطرد. .8

 م دليل مناسب لإلدارة بشانقد يتطلب تقدي

االستثناءات أعاله، بما فى ذلك إخطارات او 

 بيانات مكتوبة من مصادر طبية.  

 الغياب دون عذر 

 الغياب دون عذر هو الغياب الغير مذكور أعاله 

 باعتباره غياب بعذر. يجب تسجيل كل غياب بدون

عذر فى سجل الطالب. يجب على العملين بالمدرسة 

إخطار االباء/ ولى األمر بالغياب بغياب الطالب دون 

او ولى  عذر فى غضون وقت مناسب للسماح للوالد/

 بمعالجة المشكلة. األمر 

وفقا للقانون، يجوز لإلدارة فرض العقوبات المناسبة 

على الطالب لعدم حضوره نظرا للغياب بغير عذر. 

ة المدرسة بإتباع الحضور باإلدارة وإدار يقوم ضابط

اإلدارة المتعلقة بغياب الطالب بدون ت قواعد وإجراءا

او عذر وأبناءهم/ واولياء األمور. قد يتقدم الطالب 

االباء / اولياء األمور بالتماس لمدير المدرسة 

للحصول على استثناء، والتى يجب ان يتم الموافقة 

عليها من قبل مساعد المشرف العام للمدارس 

االبتدائية،او مساعد المشرف العام للمدارس اإلعدادية 

 والثانوية، على حسب ما تقتضيه. 

  التهرب من المدرسة
 " إذا كان هو او هى متغيبيعتبر الطالب "متهرب 

من المدرسة دون غير على النحو المنصوص عليه 

فى هذه السياسة. من اجل الحد حوادث التغيب عن  

المدرسة، يجب إخطار االباء/ اولياء األمور لجميع 

 الطالب كتابة فى بداية كل عام دراسى لضمان 

 التحاق أطفالهم فى السن االلزامى بالمدرسة.  

 لى االباء / اولياء األمور إعطاء المدارسويلزم ع 

 رقم الهاتف او غيره من وساءل االتصال  

 لالتصال بهم أثناء اليوم الدراسى. 

بجب على اإلدارة تأسيس نظام لحصر الغياب بعذر  

 والغياب دون عذر. عندما يفشل طالب فى االنتظام  

 بحضور الجدول الدراسى المقرر يوميا دون إخطار 

ن الوالد/ ولى األمر على علم بهذا الغياب، تقوممن ا 

 المدرسة) او احد المتطوعين بتوجيه العاملين فى 

المدارس( بذل جهود معقولة ألخطار الوالدين / ولى  

عن طريق الهاتف.  األمر

 .

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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يجب ان يقوم موظفوا اإلدارة ببذل كل الجهود المعقولة  

 الجتماع بوالد / ولى أمر الطالب الستعراض وتقييم  

 أسباب تغيب الطالب عن المدرسة. كما يجب وضع  

 للطالب المتهرب من الدراسة، بهدف إعادته خطة  

وبقاءه فى المدرسة. ويجب، مشاركة والد الطالب/ ولى  

 الخطة.  األمر موظفى اإلدارة فى وضع 

 يعتبر الطالب " متسرب" إذا كان هو او هى فى سن  

 التعليم االلزامى و إذا كان اجمالى أيام الغياب دون إذن  

 ل العام الدراسى او اجمالى أيام فى خال 10او عذر هو  

أربعة أيام تغيب دون عذر فى خالل اى شهر. على النحو  

 ليه فى القانون، فان إجراءات قضائية قد عالمنصوص  

 تتخذ لفرض قانون الوالية للحضور االلزامى مع  

 . احترام زغبة الطالب فى التسرب من التعليم 

 إعادة العمل
بمعرفة المدرسة فى اى يجب توفير فرصة إعادة العمل 

 بعذر إال إذا قرر مدير المدرسة  فصل به طالب متغيب  

من المدرسة. ذلك او كان تغيب الطالب بسبب الطرد خالف 

بدون عذر او إيقاف الطالب من  يسمح باإلعادة بعد التغيب 

 بهدف إعطاء الطالب الفرصة لمواكبة الفصل  المدرسة 

 ة. ومع ذلك، هذا العمل وحوافزها على الحضور للمدرس 

 من التقدير، كما يسمح به القانون.  قد يعطى نسبة جزئية 

العمل فى  وتقع على الطالب مسؤولية التصريح بإعادة 

المدرسة. ويسمح بيوم  اليوم الذى يعود فيه الطالب الى 

 كل يوم غياب.  واحد ألعادة العمل عن 

ة، فانه ال يحوز ما لم يسمح خالف ذلك م قبل مدير المدرس 

 اإلعادة فى أثناء وقف الطالب من المدرسة. وباألحرى، 

خدمات التعليم البديل للطالب يجب ان تقوم اإلدارة بتقديم

 الذين تم فصلهم من المدارس وفقا لقانون الوالية. يجب 

 على اإلدارة تحديد النسبة التى يحصل عليها الطالب 

 ج التعليم البديل. المفصول عند إتمام العمل فى برنام

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

  التأخير
  ير هو ان يحضر الطالب للفصل دون عذرالتأخ

 الدراسية. مقبول بعد الوقت المقرر لبداية الحصة

والن التأخير له تأثير سلبى وضار علىالطالب 

المتواجدين فى الوقت والذى يسبب لهم

 القلق أثناء وقت التعلم، يحب فرض 

عقوبات على التأخير المتكرر والمفرط.

األمور بجميع العقوبات يجب إخطار االباء او اولياء 

بشان التأخير. الطالب المتأخر بسبب المدرس او  

إدارة المدرسة ال يجب اعتباره متأخر، شريطة ان 

يعطى إذن كتابى لدخول الفصل. يجب على 

إذن الدخول المقدم وفقا لهذه السياسة.  المدرسين قبول

  الطعون
باى  الطعون بشان تطبيق اإلدارة لهذه السياسة وتتعلق 

 طالب يجب ان تقدم الى مساعد المشرف العام على 

 المدارس االبتداءيه الو مساعد المشرف العام على  

 المدارس اإلعدادية والثانوية، حسب ما يقتضيه ذلك. 

 إذا لم يكن حل مساعد المشرف العام على المدارس 

 مرضيا، يمكن الطعن لدى المشرف العام على 

 قرار نهائيا.المدارس، ويكون هذا ال 

فتح / إغالق الحرم المدرسى

 (JHCA )

جميع المدارس، باستثناء المدارس الثانوية، يجب ان 

 تعمل تحت سياسة الحرم المغلق. الطالب الذين  

يخضعون لسياسة الحرم المدرسى المغلق وال يجوز 

 لهم مغادرة الحرم المدرسى خالل اليوم الدراسى 

 .بدون تصريح 

 المدرسى، هو امتياز وليس حق، لطلبة فتح الحرم

المدارس الثانوية، ويجب ان يخضع للوائح المعتمدة

من كل مدير مدرسة.  

ب على جميع الزوار فى اى مدرسة تسجيل جي

حضورهم لدى مكتب إدارة المدرسة فور وصولهم.
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 اى زوار غير مصرح لهم بالدخول سيطلب منهم  

 مغادرة المدرسة وقد يحذر عليهم انه فى المستقبل 

يعد تعدى على الممتلكات. الزوار الغيو متعاونين قد 

 يتم إحالتهم الى منفذو القانون بواسطة إدارة 

 المبنى.  

  المدارس االبتدائية واإلعدادية
قد يذهب طالب المدارس االبتداءيه واإلعدادية 

مدير  المتوسطة( الى المنزل لتناول الغذاء إذا تلقى)  

الولدين / او  المبنى او من ينوب عنه طلبا خطيا من  

 ولى األمر. رغب الوالدين / او ولى األمر فى أخذ   

لتناول الغذاء، تطلب المدرسة إذن خطى  طالب آخرين   

اء/ او اولياء أمور هؤالء الطالب.آب من   

 عندما تطبق استثناءات سياسة الحرم المدرسى المغلق

 ياتى االباء/ او الياء األمور ألخذ أطفالهم والتوقيع 

 المدرسة. يتحتم  على خروجهم من المبنى فى مكتب

 رجوعهم مرة اخرى  تسجيل دخول الطالب فى حال

 بإخراج اى  الى المدرسة فى نفس اليوم. لن يصرح

إذن من الوالد) الوالدين( او  طالب فى وقت مبكر دون

 ولى األمر) الوصى(. 

 (JICAملبس الطالب )زي او 

 الطالب  يقر مجلس التعليم ان مسؤولية زى و مظهر 

 اولياء األمور. و تخضع عموما لخصوصية الطالب 

يتم تشجيع الطالب على ارتداء الزى المناسب لجميع  

وفيما يلى المعايير العامة السارية  طة المدرسية.األنش 

 على الزى:  المفعول 

يتوقع نظافة الزى والتى هى من متطلبات  .1

العامة والرعاية االجتماعية. الصحة 

 لتجنب اإلصابات واألمراض، يتحتم ارتداء .2

او الصنادل، او األندية الطويلة فى األحذية، 

المباني. 

الشاطىء غير مناسبة.  مالبس السباحة او .3

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

حظر ارتداء المالبس التى تسبب مقاطعة . ي4

. يحظر ارتداء المالبس التى تتعارض مع 5

 او تشكل خطرا على الطالب عندما يكون    

 هو او / هى متواجدين فى الفصل او أنشطة    

 برعاية المدرسة. القرار بسالمة او عدم   

مالءمة الزى يرجع الى حكم الموجه او إدارة   

  المدرسة.   

 . يتحتم على التالميذ عدم ارتداء القبعات او6

النظارات الداكنة فى المبنى دون الحصول على    

إذن من احد مسوءولى اإلدارة.     

، بما فىي. لن يسمح، بأي سلوك او استمالة او ز7

 ذلك المالبس ، والمجوهرات، والقبعات والشارات،  

 يم, اوعالمات تجاريةالوشم, والتى تشير الى لون, اوتنظ   

او سمه اخرى ترتبط مع او تدل على عضوية او         

االنتماءالى اي تنظيم عصابى, لن يسمح به.حظر االرتباط    

 بتنظيم عصابي يجب ان يطبق وفقا لتقدير رؤساء المبني    

 بعد التشارو مع مدير االدارة او من ينوب عنه كلما لزم    

 ى كل مدرسة على حدة. )انظر سياسة االدارةاالمر ف   

  ( JICAالمجتمعات السرية ,\).واالنشطة العصابية والزي

رهنا بموافقة المشرف العام على المدارس او من ينوب عنه، 

 خاصة بكلمحددة  يقوم مديرى المدارس بإضافة معايير

 مدرسة.

اتخاذ  اى انتهاك الى من هذه المعايير سوف يترتب عليه

قبل الدخول الو  جراءات تأديبية، تشمل شرط يغير المالبسإ

إدارة المبنى مع الوالدين او  الفصل، وعقد اجتماع على مستوى

تأديبية اشد، تشمل الوقف او الفصل من  ولى االمر. عواقب

 كرار او االنتهاكات الخطيرة لهذالمدرسة، قد تنجم عن ت

 . المعايير
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 (JICDE)  منع البلطجة والتعليم  

 يقر مجلس التعليم ) وزارة التعليم( مدى األثرالسلبي   

 للبلطجة على صحة الطالب،ورعايته وسالمته وأمنه   

وعلى البيئة التعليمية فى المدارس. تحظر البلطجة فى   

 ى مرافق بودر التعليمية، اوفى ا جميع مرافق إدارة  

 والمناسبات المدرسية، وحيث ينقل الطالب  لألنشطة  

فى حافالت النقل بواسطة اإلدارة او إحدى مدارسها،   

 او خارج المدرسة عندما يكون هذا السلوك له صلة   

 دراسية  معقولة بالمدرسة او أي أنشطة اومناهج  

 خاصة باإلدارة.   

 اى  لبلطجة" تعنىكما يعمل به فى هذه السياسة، " او  

 تعبيرات مكتوبة او منطوقة، او جسدية اوأفعال او   

 الفتات إلكترونية،او اى نمط ،المقصود منه اكراه، او  

 تخويف يسبب اى أذى جسدى،او عقلي او نفسى الى  

 ى سبيل المثال ال الحصر، فعلطالب. هذا يشمل عل  

 ن, بادرة موجهة ضد طالب عاى اساس العرق, او الدي  

 او االصل القومي, او النسب او اجنس, او التوجه   

 او االعاقة او االداء االكاديمي. الجنسي   

جميع موظفوا االدارة, والمتطوعين المعتمدين والطالب  

يتقاسمون المسؤولية لضمان عدم حدوث البطجة فى اي   

 اي من ممتلكات  مدرسة من مدارس االدارة, او على  

 خالل اي انشطة او مناسبات مدرسية, او  االدارة,او  

 الطالب على حافلة ترسل عن طريق  عند نقل الطالب  

 االدارة او احد مدارسها, او على اي من ممتلكات   

 او اي من المناهج الدراسية واالنشطة الغير  المدرسة  

 او مناسبات تابعة لالدارة. من اجل هذا الهدف: منهجية   

 الذين يعتقدون انهم يتعرضون  على جميع الطالب

للبطجة او انهم من ضحايا البلطجة فى اي ظرف 

من هذه الظروف, يجب على افور تقديم بالغ الى 

احد المسؤلين, المستشار المدرسي او اي مدرس 

 فى مدرستهم.

 على جميع الطالب الذين يشهدون تعرض طالب 

للبلطجة فى اي ظرف من هذه الظروف يجب على 

احد المسؤلين, المستشار المدرسي او ر ابالغ افو 

اي مدرس فى مدرستهم.

ةبودر التعليمي إدارة الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

  كافة المسؤلين, او المستشارين, والمدرسين وغيرهم

او المتطوعين المعتمدين الذين شهدوا \من الموظفين و

اوابلغوا بحادثة بلطجة او يعتقدون بحدوثها يجب على 

او غيرها من \الفور احالة البالغ )البالغات( و

ة او من ينوب عنه التخاذ المعلومات الى مدير المدرس

 االجراءات الالزمة.

  جميع موظفوا االدارة والمتطعين المعتمدين اللذين

شهدوا حادثة بلطجة فى اي من مثل هذه الظروف يحب 

على الفور اتخاذ االجراء المناسب الالزمة لوقف هذا 

البلطجة, كما هو منصوص عليه من مدير االدارة او 

الفور تقرير بالحادثة الى  مدير المدرسة, ويقدم على

 مدير المدرسة لو من ينوب عنه.

  فصل الطالب الذين يستمرون فى االنخراط فى البلطجة

بعد تدخل ادارة المدرسة عن الطالب االخرين فى 

المدرسة او من برامج وانشطة مدرسية معينه حتى 

 يستطيعون تغيير سلوكهم للمعايير المقبولة. 

 حة,الرحالت الميدانية, حجب االمتيازات )الفس

المشاركة في االنشطة الغير منهجية..الخ( عن الطالب 

الذين يستمرون فى االنخراط فى اعمال البلطجة بعد 

تدخل العاملين فى المدرسة, حتى يتفق سلوكهم مع 

 المعايير المقبولة. 

  عقد تدريبات وخدمات لمساعدة موظفوا المبنى او

, اتخاذ اجراء مناسب فى يعطوا انتباها للطالب البلطجي

حالة حدوث بلطجة وعدم التسامح او التهاون مع من 

بيئة بلطجة فى المدرسة او فى اي انشطة ذات صلة 

 بالمدرسة. 

  يجب على كل مدير مدرسة او من ينوب عنه ضمان ان

التقارير والمعلومات التى تحتوي على تعرض طالب 

ر للبلطجة فى اي من هذه الظروف يجب على الفو

 التحقيق فيها, وان االجراءات المناسبة قد تم اتخاذها.

  يقوم كل مدير مدرسة او من ينوب عنه التاكد من جمع

التقارير والمعلومات االخرى الخاصة بحادثة بلطجة 

الطالب فى اي من هذه الظروف وعمل تحقيقات سريعة 

 وشاملة, وانه قد تم اتخاذ االجراء المناسب. اذا كان  
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 ضحية البلطجة طالب معاق والذي لديه برنامج التعليم    

 ( ”IEP“)فراد ذوي االعاقة يقع تحت قانونالخاص لال    

 من قانون اعادة التاهيل  504او خطة بموجب المادة رقم     

 فان التحقيقات يجب ان "(, 504)"خطة  1973فى قانون     

 المجانييتلقى برنامج التعليم ما اذا كان الطالب  تشمل تحديد    

   "(FAPE)"  والذي تكفله الدولة تحت قسمIEP)او خطة

تتاثر بالبلطجة.قد  504 

  االيجابي يتعين على كل مديري المدارس تعزيز المناخ

الطالب  يفتثقلثقافة مداخ مدارسهم والتى تتضمن وا

 واتخاذ ردود  الوقاية من البلطجةوالموظفين حول 

 االفعال المناسبة.

 فى كثير من الحاالت, تشمل البلطجة سوء السلوك المدرج   

فى سياسات ولوائح ادارات اخرى. فى التعامل مع الطالب   

الذين ينخرطون فى البلطجة, يجب على مدير المبنى او من   

فى االعتبار السياسات واللوائح والقوانينينوب عنه االخذ   

 المنتهكة اثناء فعل البلطجة. وتشمل السياسات ولكن ال   

(,JBB, JICA, JICF, JICI,JK,JKC)تقتصر على  

(JKBA, JKD,/JKE, JKDA/JKEA).

وتحت  FAPE)"اذا ثبت ان الطالب يتلقى التعليم المجاني 

عمل خطة فريق يقوم على الفور 504او خطة (IEPقسم   

 IEP)ما اذا كان بتحديد  504طالب او فريق عمل خطة لل

 للطالب التى تحتاج االحتياجات التعليمية  والى اي مدى: )ا(  

  نى الذىبرنامج التعليم المجالطجة على لتغيير, )ب( تؤثر الب  

ايجاد خدمات مختلفة او اضافية يتلقاه الطالب من الدولة و)ج(   

 تلقى الطالب خدمات التعليم المجانى مراريةلضمان است  

 FAPE  هناك حاجة الضافة خدمات مختلفة او . اذا كان 

يجب ان يتم  504للطالب او خطة (IEPخطة اضافية, فان  

ونتقيحها بخطة عاجلة وتنفيذها. مراجعتها   

عقاب الطالب البلطجى, او الذي تم االبالغ عنه فى حادثة  

 الحرمان المؤقت من المدرسة, الفصلبلطجة قد يشمل   

 او الطرد التاديبي من الفصل. باالضافة الى ذلك,\و  

 يتخذ مدير المبنى اجراءات اخرى مناسبة مع الطالب   

 البلطجي, بما فى ذلك ولكن ال تقتصر على:  

  عقد المجالس وتنفيذ البرامج لتحذير الطالب ان

عواقب محظورة وتقديم النصح لهم من البلطجة 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

لمشاركة فى ممارسة البلطجة,  المشاركة فى ممارسة

وتشجيع جميع  الطالب على االبالغ الفوري عن 

حوادث البلطجة, حيث ال تسامح مع توليد بيئة 

 البلطجة داخل المدرسة او خالل اي انشطة ذات

 صلة بالمدرسة.

 مع اولياء امور الطالب الذين عقد اجتماعات 

يستمرون فى االنخراط فى البلطجة بعد تدخل 

موطفوا المدرسة, لوضع استراتيجيات تعاونية

 لتصحيح سلوك الطالب. 

 فصل الطالب الذين يواصلون االشتراك فى البلطجة

 بعد تدخل موظفوا المدرسة عن الطالب االخرين 

 لمدرسية,فى المدرسة او من االنشطة والبرامج ا

 حتى يتغير سلوكهم الى المعليير المقبولة. 

  حجب امتيازات على سبيل المثال )الفسحة, الرحالت

الميدانية, والمشاركة فى االنشطة الغير منهجية..الخ( 

البلطجة بعد عن الطالب الذين يواصلون اعمال 

 سلوكهم تدخل موظفوا المدرسة, حتى يتم تغيير

 الى المعايير المقبولة. 

  عقد تدريبات لمساعدة موظفوا المبنى على االنتباه

 للطالب البلطجي وكيفية اتخاذ االجراء المناسب عند

حدوث بلطجة فى المدرسة او خالل االنشطة ذات 

 الصلة بالمدرسة. 

 توزيع الطالب لمواد غير مدرسية     

 (JICEC ) 
ات كممتل للطالب الحق فى توزيع مواد غير مدرسية داخل    

,ترعاها المدرسة درسة او فى اي انشطة او مناسباتمال     

ما جاءوفقا للقانون الحاكم والسياسة التى تخضع لها. وك     

ثائقفى هذه السياسة تعرف "المواد الغير مدرسية" بانها و     

ومواد اخرى )بغض النظر عن ما اذا كانت هذه المواد     

ل رقمية او محتويات تواصمكتوبة, مصورة, صوتية, او    

ناهج اخرى( والتى ال تمتلكها االدارة, وليست ذات صلة بم    

ة االدارة الدراسية, او البرامج الالمنهجية وال تقرها االدار    

ى او احدى مدارسها. اي انتهاك لهذه السياسة يكون سببا ف    

ر د غياي طلبات يقدمها الطالب فى المستقبل لتوزيع موا    

مدرسية داخل ممتلكات المدرسة او خالل االنشطة و    

المناسبات التى ترعاها المدرسة.     

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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توزيع/ نشر الطالب للمواد الغير دراسية ال يندرج

 تحت هذه السياسة ولكن تدخل تحت سياسات

 ولوائح استخدام مرافق وموارد االدارة والتى

 (.KHCوموارد االدارة والتى تحكمها ) 

 حظر التوزيع
يحظر على الطالب توزيع مواد غير مدرسية على 

األنشطة واألحداث  ممتلكات المدرسة او من خالل

التى ترعاها المدرسة او بأنفسهم او الطريقة التى

 يوزعون بها: 

  تعطيل او مقاطعة  او تهدد بالتسبب فى  تتسبب فى 

فصول مدارس  منفى أي  أعمال االدارة او المدرسة،او  

 االدارة، او برنامج، او نشاط او حدث؛ 

   و مقاطعة تعطيل ا او تهدد بالتسبب فى  تتسبب فى

مدارس االدارة،  العملية التعليمية، ألي من فصول   

 او برنامج، او نشاط او حدث؛   

  تسبب او تهدد بالحاق الضرر باألشخاص او الممتلكات؛ 

   ان تكون بذيئة، او تشهيرية او مخالفة لحقوق الحرية

الشخصية الى شخص؛ او     

  ى قانون فيدرالي، ان تدعوا الى او تشجع اى انتهاك ال

 او قانون الوالية، او انتهاك سياسة او لواءح اى إدارة.

 اجراءات الموافقة على التوزيع 
 مواد  10على الطالب الذين يرغبون فى توزيع اكثر من 

 او نسخ من المواد الغير دراسية على ممتلكات المدرسة 

 اخطار مدير المدرسة او من ينوب عنه فى مدة ال تقل 

 ثالثة أيام دراسية قبل الموعد المخطط للتوزيع وتقديم عن 

نموذج او نسخة من المواد التى يرغبون فى توزيعها. يتعين 

 على مدير المدرسة او من ينوب عنه الرد خطيا على مثل 

  هذه الطلبات فى غضون ثالثة أيام دراسية.

 فى كل حالة ال تتم الموافقة فيها على مواد غير مدرسية 

على ممتلكات المدرسة، يتعين على مدير المدرسة  تعرض

 او من ينوب عنه تفسير خطى عن لماذا تم رفض هذه 

  المواد وفقا الحكام هذه السياسة.

ر مدرسية فى كل حالة يتم الموافقة على توزيع مواد غي

على ممتلكات المدرسة، يحب على مدير المدرسة، أو 

من ينوب عنه يقدم تعليمات خطية تنظم الوقت، المكان 

  وطريقة التوزيع باتباع الشروط واألحكام اآلتية:

 الوقت 
دقيقة قبل  30قد يبدأ توزيع المواد الغير مدرسية 

 15المدرسة، و/ او أثناء فترات الغذاء، و/ او لمدة 

 يقة بعد المدرسة. توزيع المواد الغير مدرسيةدق

فى اى أوقات اخرى خالل اليوم الدراسى يعتبر 

  تعطيل ومقاطعة للعمليات الدراسية بشكل كبير.

  المكان  
يجب توزيع المواد الغير مدرسية فى مواقع على 

ممتلكات المدرسة يحددها مدير المدرسة أؤمن ينوب 

التوزيع قد  ث فانعنه، إال إذا كانت من خالل حد

يكون فى الفصل او فى المكان اآلخر حيث تقام 

  األنشطة المنهجية وغير المنهجية.

  الطريقة 
ال يجوز ان يتم إكراه الطالب او ان يضطر او طالب 

  على قبول أي مواد غير مدرسية يجرى توزيعها.

جميع المواد الغير مدرسية المتبقية بعد التوزيع والتى 

عها او المهدرة او التى سيتم التخلص منها لم يتم توزي

فى او بالقرب من ممتلكات المدرسة يجب ان توضع 

على الفور فى سلة إعادة التصنيع او سلة القمامة، 

  وإزالتها من المدرسة والمناطق المحيطة بها.

ال يجوز الى موظف او طالب التدخل فى توزيع 

  سة.المواد الغير مدرسية وفقا لشروط هذه السيا

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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 الطعون
 ينوب عنه  يجوز الطعن فى قرار مدير المدرسة او من

خالل على المدارس فى كتابة الى مساعد المشرف العام

هذه  رار، ويجب التعامل مع مثلأيام بعد اتخاذ الق 10 

 .JIIالطعون كما هو منصوص عليه فى سياسة االدارة

الجمعيات السرية/ نشاط العصابات   

  (JICFوالملبس )  

يتم تعريف العصابة فى دولة القانون بانها" مجموعة من    

    ثالثة أفراد او اكثر بينهم اهتمامات مشتركة، او رباط    

 او تتميز بنشاط إجرامى بواسطة المجرمين او مشترك    

  الخارجين على القانون".   

 تلتزم وزارة التعليم بحفظ مدارس وأنشطة االدارة خالية    

 من التهديدات او التأثير السلبي من اى مجموعة او جماعة    

 تتبنى السلوك اإلجرامي او السلوك المنحرف. لذلك، ال    

شاركوا فى او يدعموا اى نشاط عصابى يجوز للطالب ان ي   

 او زى عصابى فى المدارس، او على لوض المدرسة، او    

 على حافالت المدرسة، او فى أنشطة وأحداث المدرسة.  

يجب على المشرف العام على المدارس او من ينوب عنه    

إنشاء خطوط اتصال مفتوحة مع سلطات تنفيذ القانون و  

 تمعية األخرى لتبادل المعلومات وتقديم الوكاالت المج  

  الدعم المتبادل فى هذا الجهد.  

 وسيتم توفير التدريبات الالزمة للموظفين لالعتراف،   

والوقاية، والتدخل، وبرامج اإلحالة التى تتصل بالعصابات   

  و أنشطة العصابات.  

ال يجب على موظفوا االدارة التركيز فرد او عصابة فقط 

 بب الخلفية العرقية او الوضع االجتماعي واالقتصادي.بس

إدارات المدارس يجب ان:

تنفيذ برامج واستراتيجيات الوقاية والتدخل ذات  .1

الصلة بالعصابات.

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة       االتصال بالوالدين/ او اولياء األمور بشان تورط طالب  .2 

           موثق اجتماع اط عصابى. هذا االتصال يتبعه عقدنش فى فى

ولياء االوالدين/ الى  االباء/ اولياء األمور او اخطار كتابىمع 

 .المسؤولينألمور بشان مخاوف او تحفظات ا

. تقديم توصيات للوالدين/ اولياء األمور بشان الوكاالت 3

المجتمعية والتى قد توفر خدمات الدعم لكال من    

 .الطالب والوالدين/ اولياء األمور     

عندما  تنفيذ القانون المناسبةالعمل بالتعاون مع وكاالت  .4

األفضل االتصال او طلب  يرى المسوءل انه من       

  المساعدة من جهاز تنفيذ القانون.       

 . تطبيق اإلجراءات التأديبية حسب الحاجة.5

سلوك الطالب المتورط فى المخدرات

 (JICHوالكحوليات ) 

لطالب بتقديم ل يجب على االدارة التعليمية تعزيز بيءة صحية

القرار فيما يتعلق بالكحوليات  التعليم، والدعم ومهارات اتخاذ

من اجل  من المواد الخاضعة للرقابة. والمخدرات وغيرها

هذا الهدف،فان موظفى االدارة يجب ان يتعاونوا مع  تحقيق

سلطات تنفيذ القانون والوكاالت المجتمعية والمنظمات، 

ور واى مصادر مجتمعية األم واولياءواإلباء واألمهات 

اخرى للحد من حوادث استخدام المواد المخدرة المحظورة 

  والكحوليات من قبل الطالب.

المخدرات" هى جميع "وكم هو مستخدم فى هذه السياسة، فان

الفيدرالي  قانون الوالية اوالقانونالمواد المعرفة فى 

للرقابة"وكذلك  او "المواد الخاضعة "المخدرات"بانها

باعتبارها مخدرات. وكما هو  ئرها، او األدوية المغشوشةنظا

عن مادة " هى عبارةanalogue" هذه السياسة،مستخدم فى 

االكتئاب،او الهلوسة ولها تأثير مماثل لتأثير  منبهة وتسبب،

  المخدرات او المواد الخاضعة للرقابة.

وكما هو مستخدم فى هذه السياسة، تعتبر الماريجوانا امن 

 المخدرة التى غير مصرح بها دون وصفة الطبيب. المواد

" المخدرات أدوات" فان ، السياسة هذه في مستخدم هو وكما

الفاب  أقالم علي مقصوره ليست انها من الرغم علي ، تشمل

 .متبخر سائل الستنشاق المستخدمة االجهزه من وغيرها
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المصرح  وكما هو مستخدم فى هذه السياسة،"الخدرات  

 المصروفة بإذنبها" األدوية المباعة على االرفف او   

الفيتامينات والمكمالت الغذائية، والتى  املةالطبيب، ش  

 تستخدم بطريقة منظمة من قبل الشخص وتطبيق   

 السياسات واللوائح اإلدارية الخاصة بذلك ولكن ال   

 .JLCDتقتصر على سياسة االدارة   

وكما هو مستخدم فى هذه السياسة، فان " العقاقير   

ى لم يتمغير المصرح بها" هى جميع المخدرات الت 

 تعريفها بوصفها أدوية مصرح بها. 

"purchasingوكما هو مستخدم فى هذه السياسة، فان كلمة 

  ،" selling " و ."sale تشير الى تورط الطالب فى " 

 تبادل المخدرات او الكحوليات او لشيء من هذا القبيل،  

 كن ال يقتصر على المال، السلع اوالخدمات.بما فى ذلك ول 

 استخدام او نية الستخدام المخدرات  ان يكون هناك زملي 

  او الكحوليات او المشاركة فى بيعها. 

وكما هو مستخدم فى هذه السياسة، فان " الوالد"يشمل 

  أيضاً ولى أمر الطالب او التى القانوني.

يحظر حيازة الطالب لعقار مخدر، اوحيازته، اواستخدام،  

بيع او كونه تحتء، اوتبادل، اوع، اوإهداء، اوشرااوتوزي 

 تأثير الكحول او المخدر على وفى جميع مرافق االدارة  

 التعليمية، او خالل اى انشطة او أحداث تحت رعاية  

 المدرسة، وقبالة جميع ممتلكات االدارة التعليمية وحيث  

 السلوك او يمت لإلدارة التعليمية او إحدى  يتصل هذا 

 منهجية واألنشطة واالحداث الغير المواد الاومدارسها  

 منهجية. 

اجراءات تأديبية، مستقلة عن عمل المحكمة، يجب ان تتخذ

فى الحاالت التى تنطوي على حيازة واستخدام وحيازة عقار 

 paraphernalia او استخدام، او توزيع، او إهداء، او ،

 شراء، او تبادل، او بيع او كان تحت تأثير الكحوليات او 

وية غير مصرح بها على أي من ممتلكات االدارة التعليمية، أد

او على أي حافلة من حافالت االدارة التعليمية، و فى اى نشاط 

 او حدث برعاية االدارة او احد مدارسها. اجراءات تأديبية 

 مستقلة عن عمل المحكمة، يجب ان تتخذ أيضاً فى الحاالت 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

 paraphernaliالتى تنطوى على حيازة الطالب لعقار 

, او استخدام، او توزيع، او إهداء، او possessionو 

او  شراء، او تبادل، او بيع او كونه تحت تأثير الكحول

المخدرات غير المصرح بها على أي من ممتلكات 

االدارة التعليمية وحيث يكون هذا السلوك له صلة 

بالمدرسة او اى مادة إدارية منهجية، او غير منهجية او 

  نشاط او حدث.

الكامل مع  يجب على مدير المدرسة ان يقدم التعاون

تدريس فى أعضاء إدارة المدرسة وأعضاء هيئة ال

المتعلقة بحيازة الطالب  تحقيقات الشرطة إجراءات

, او استخدام، possessionو paraphernaliaلعقار 

تبادل، او بيع الكحوليات وشراء، اإهداء، اواواو توزيع، 

  األدوية المخدرة.او

 عواقب انتهاك هذه السياسة بحيازة، او 

استخدام و/ او ان تكون تحت تأثير الكحول   

  إذن المخدرات الغير مصرح بها دوناواو

:paraphernaliaحيازة عقار او بيبلطاا

)الحظ ان حيازة، او استخدام و/ او ان تكون تحت تأثير 

على االرفف،  مخدرات غير مصرح بها وال تباع

وشراء او بيع أدوية او كحوليات دون إذن الطبيب، قد 

ثالثة فى ية او الاألولى او الثان تعد مخالفة من الدرجة

  (. إطار هذا الجزء

 المخالفة األولى
يوقف الطالب من المدرسة لمدة خمسة أيام .1

 على اول مخالفة فى فترة ثالث سنوات. فى

هذه الفترة يجوز تأجيل اإليقاف كليا او جزء يا  

إذا تم ترتيب مناسب لمشاركة الطالب فى برنامج 

المخدرات/ او الكحوليات، وإذا شارك الطالب فى 

برنامج حسن النوايا واكمل البرنامج، وجميعها 

  كما يحددها مدير المدرسة.

 يتم عقد اجتماع بالوالدين. .2
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ة تطويرالوالدين يقوم مسوءولوا المدرسة بمحاول .3

تحديد مسؤوليات شانها والطالب بإجراءات والتى من

  والمدرسة فى محاولة لتجنبوالطالب كل من الوالدين 

  المستقبل.المخالفة/ الجريمة فى  حدوث هذه    

وقوع  قد يقوم مدير المدرسة بطلب او توصية .4

 الجريمة. عواقب مختلفة طبقا لمالبسات

  ةالمخالفة الثاني

يمة الجر الطالب من المدرسة لمدة عشر أيام على .1

الثانية فى غضون ثالث سنوات.    

قد يعطى الطالب واولياء األمور المعلومات   .2

 والمناسبة عن استشارات، وعالج،  المتاحة

   عواقب انتهاك هذه السياسة عن طريق

شراء او بيع جميع المخدرات فيما عدا

 المباعة فوق االرفف:

عتبار الطالب مفصول بعد اول مخالفة.ا .1

الثانية يتم طرد الطالب بعد المخالفة للمرة  .2

مدة ثالثو جميع المخالفات االحقة فى فى        

سنوات. 

سوف يطلب دليل على التحاق الطالب الحدى  .3

بفصل توعية خاص عن المخدرات والكحول 

 عند وقت اعادة الطالب الى المدرسة. 

مختلف بلب مدير المدرسة  او يرشح عقاقد يط .4

, طبقا لمالبسات المخالفة. 

المخالفة الثالثة   
 يتم فصل الطالب من المدرسة على اثر وقوع  .1

الجريمة للمرة الثالثة وجميع الجرائم االحقة فى 

.غضون فترة ثالث سنوات

  عواقب انتهاك هذه السياسة بحيازة، او استخدام
ت تأثير أدوية غير مصرح بها و/ او ان تكون تح

الطبيب، و لشراء او بيع المخدرات او دون إذن 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

 المخالفة األولى
. يوقف الطالب من المدرسة لمدة خمسة أيام   على اول 1

ث سنوات. فى  هذه الفترة يجوز تأجيل مخالفة فى فترة ثال

اإليقاف كليا او جزء يا إذا تم ترتيب مناسب لمشاركة 

الطالب فى برنامج المخدرات/ او الكحوليات، وإذا شارك 

الطالب فى برنامج حسن النوايا واكمل البرنامج، وجميعها 

 كما يحددها مدير المدرسة.

يتم عقد اجتماع بالوالدين. .2

ءولوا المدرسة بمحاولة تطوير الوالدين والطالب . يقوم مسو3

بإجراءات والتى من شانها تحديد مسؤوليات كل من 

الوالدين والطالب والمدرسة فى محاولة لتجنب حدوث هذه 

 المخالفة/ الجريمة فى المستقبل.

ب  لمدرسة بطلب او توصية وقوع عواق. قد يقوم مدير ا4 

 مة.مختلفة طبقا لمالبسات الجري

 المخالفة الثانية
مة . يتم فصل الطالب من المدرسة على اثر وقوع الجري1  

رة ثالثللمرة الثالثة وجميع الجرائم االحقة فى غضون فت     

. سنوات   

  بيع  اوعن طريق شراء عواقب انتهاك هذه السياسة
 جميع االدوية باستثناء تلك التى تباع على االرفف:

ل بعد اول مخالفة.اعتبار الطالب مفصو .1

و جميع  الثانيةيتم طرد الطالب بعد المخالفة للمرة  .2

سنوات. المخالفات االحقة فى فى مدة ثالث

(JICI) سلوك الطالب المتورط فى االسلحة

تقر وزارة التعليم ان حيازةالطالب، واستخدام و/ او التهديد 

باستخدام، سالح خطير اوسكين بغض النظر عن طول 

ن تصريح من المدرسة او االدارة التعليمية على النصل دو

ممتلكات االدارة، او حافالت النقل التابعة لإلدارة، او فى  أي

المدرسة او االدارة، او ان لهذا  اى نشاط او حدث ترعاه

 رس او المناهج الدراسية او نشاطاالسلوك اى صلة بالمد

وآمن الطالب  او حدث غير منهجى، هو تهديد لسالمة

 :او الكحوليات املين فى المدرسة.والع
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 يحظر حيازةالطالب، واستخدام و/ او التهديد    

 باستخدام، سالح خطير اوسكين بغض النظر 

 عن طول النصل دون تصريح من المدرسة او

 االدارة،  االدارة التعليمية على أي من ممتلكات

قل التابعة لإلدارة، او فى اى نشاط او حافالت الن

 او حدث ترعاه المدرسة او االدارة، او ان لهذا     

 او المناهج الدراسية  السلوك اى صلة بالمدرس    

 سالمة  او نشاط او حدث غير منهجى، و تهديد    

  والعاملين فى المدرسة. وآمن الطالب    

 لتهديد يترتب على حيازة الطالب، واستخدام و/ او ا

 باستخدام، سالح خطير او سكين بغض النصر عن

 السياسة وقف الطالب او طول النصل و انتهاك هذه

 بموجب القانون الفيدرالي،  المدرسة.الطرد من 

كامل يكون يكون ال تقل عن عام تقويمى الفصل لمدة

 المدرسة جلب سالح نارى الى إلزاميا للطالب الذى

 المدرسة.يمتلك سالحا" ناريا فى او 

عقوبة  تعديل يجوز للمشرف العام على المدارس 

 او  كل حالة. حسب اساسالطرد األزمة كتابة على 

معدة لالستخداممصممة او  ( اى مزيج من أجزاء3)

" جهاز مدمر") كما فى ى لاى جهاز ا فى تحويل

 ومن " األجهزة المدمرة"لتعريف السابق( موضح ا

قد يتم تجميعها لسابق(التعريف ا كما هو موضح فى)

 بسهولة.

 قد يقوم مسوءولوا إدارة المدرسة، او الموظفين 

تضر بصحة واخرى بمصادرة أية أسلحة او مواد 

 وقد يتم تسليم  سالمة او امن الطالب والموظفين، 

  هذا السالح لجهاز تنفيذ القانون.

 االدارة  مسوءولوفقا للقانون المعمول به، فان على 

او اي اسلحة اخرى  سالح نارى ى طالب يجلبإحالة ا

االدارة  دون اذن او نصريح من ممتلكات االدارةعلى 

  القانون. مدارسها الى جهة تنفيذ او احد

كما هو مستخدم فى هذه السياس " سالح خطير" يعنى:

 سالح نارى، سواء محمل او فارغ. .1

يةإدارة بودر التعليم الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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ذ ري غير حقيقي والذى قد يؤخالح نا.  س2

بالخطاء على انه سالح نارى حقيقي      

 اواى BB. اى كرة متفجرة،او بندقية او مسدس 3 2

مصمم جهاز اخر، سواء يعمل او ال يعمل ويكون    

 لعمل تفجيرات من خالل دفع او ضغط الهواء.    

ثالث بوصات  بت بشفرة يزيد طولها عن . نصل سكين مث4

او سكين جيب بشفرة تزيد عن ثالث بوصات ونصف 

شفرات السكاكين تحت هذه السياسة  بوصة. قياس جميع 

يجب ان يكون من بداية النصل وحتى نهاية "المقبض" 

  او يد السكين.

سواء حتى او  . اى شيء، جهاز، او آلة، او مادة او كاءن 5

مة فى او المراد استخدامها إللحاق موت جماد، المتستخد

او اصابات جسدية خطيرة، بما فى ذلك على سبيل المثال 

ال الحصر المقالع) النبلة(، العصا) الهراوة(، السالسل 

النحاسية او ذات بروزات حادة او اى سالسل تسبب 

  األذى الجسدي او أي نوع من من السالسل الخطيرة.

سياسة ووفقا للقانون الفيدرالي، وكما هو مستخدم فى هذه ال

( أي سالح ) بما فى ذلك بندقية 1" السالح الناري" يعنى: )

( التى من شانها او ترمى أوقد يمكن starter gunالقذف( )

تحويلها بسهولة الى طارد او قاذف قذيفة بفعل مادة متفجرة؛ 

اى سالح  ( 3( إطار او حامل أي من هذه األسلحة؛ )2)

( او جهاز 4صوت او خافض الصوت؛ او )نارى كاتم لل

و كما هو مستخدم فى هذه السياسة والقانون مدمر.

( اى متفجرات حارقة، 1الفيدرالي، "جهاز مدمر" يعنى: )

او غازات سامة ) قنبلة، قنبلة يدوية، صاروخ يحمل حشوة 

دافعة تزن اكثر من اربع أوقية، الصواريخ الحارقة التى 

،األلغام، او اى جهاز مشابه او تزن اكثر من ربع الوقية

( اى نوع من 2مماثل لتلك الموجودة فى هذه القاءمة(؛ )

األسلحة التى من شانها او التى يمكن تحويلها بسهولة الى 

يل التى تريد طرد قذيفة وتفجيرها او غيرها من البرام

( اي مزيج من اجزاء مصممة 3) ؛قطرها عن نصف بوصة

ل اي جهاز الى "جهازمدمر" او معدة لالستخدام فى تحوي

)كما تم تعريفه سابقا( ومن "جهاز مدمر" )كما تم تعريفه 

سابقا( قد تكون جاهزه للتجميع. 

مديري المدرسة, والمسؤولين والموظفين قد يصادرو اي 

اسلحة او مواد اخرى تضر بصحة اوسالمة او امن الطالب 

ه الى او الموظفين, كما يمكنهم تقديم السالح او الماد\و

 مندوب اجهزة االمن. 



فى االدارة مسؤول االمنوفقا للقانون المعمول به,    

يجب عليه احالة الطالب الذي يجلب سالح ناري     

الى اي من ممتلكات االدارة بدون تصریح 
المدرسة او من االدارة الى  المحاكمة.  

(JIHالتفتيش ) 

للحفاظ على النظام واالنضباط فى المدارس ولحمایة 
صحة وسالمة الطالب والعاملین فى المدراس، فان 
مسئولوا السلطات المدرسیة قد تقوم بتفتیش الطالب، 

او  المتعلقات الشخصیة للطالب، او دوالیب الطالب،  
او المكاتب واالدراج والمخازن، او السیارات فى  
ظل الظروف الموضحة أدناه، وربما التحفظ على  

الفور على على أي موادغیر مشروعة، او غیر  
مصرح بھا لو مھربة او غیرذلك یتم اكتشافھا أثناء 

التفتیش.  
فان مصطلح  وكما هو مستخدم فى هذه السياسة،

مادة او شئ خطير او  غير مصرح بها" يعنى اى"

او امن الطالب او العاملين فى سالمة  ضار بصحة او

 اى مادة  تخريب او تدمير المدرسة؛ او المدرسة؛

القواعد الحالية بانها غير مصرح بها ضمن توصف

  ة التعليمية.االدارللمدرسة او سياسات 

 التفتيش  عملية فى حال عدم سماح الطالب بإجراء

يعتبر الطالب تحت  لسياسة القانونية وبناء على هذه

 .التأديبية اإلجراءات

التفتیش الذاتي   
ذات الطالب و/ او األمتعة الشخصیة التى فى حیازتھ/ 
اوحیازتھا )على سبیل المثال،    محفظة، حقیبة كتب، 

الخ( قد یتم تفتیشھا فى أي وقت قد یشك مسوءول  
المدرسة الى االعتقاد ان الطالب فى حیازتھ مواد غیر 

قانونیة أوغیر مصرح بھا. او اذا ارتاب مسئول 
المدرسة ان مواد محظورة او غیر قانونیة لیست في 

حیازة الطالب 

 إذا تم إجراء التفتيش الذاتي للطالب، سيجري التفتيش فى

سرية بواسطة مسوءول من المدرسة من نفس الجنس  

 وفى حضور شاهد بالغ، إال انه لظروف طارئة قد يتم

إجراء التفتيش من قبل المدرسة بواسطة مسؤول من نفس    
  الجنس فقط، دون حضور شاهد اخر.

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   

إذا اعتقد مسؤول المدرسة ان ھناك حاجة للمزید من 
التفتیش، فان التفتیش الشخصي للطالب الذى یتطلب نزع 

المالبس الخارجیة مثل المعطف، سترة او حذاءاو 
الجوارب یحال الطالب الى أفراد تنفیذ القانون، ولن تكون 

لمسئولواالمدرسة مشاركة فى عملیة التفتیش.  

 استخدام آلة الكشف عن المعادن 
عندما یكون یكون لدى االدارة سبب معقول الى االعتقاد 

بانھ یوجد أسلحة بحوزة الطالب او احد البالغین عى 
مدرسة او فى احد مبانى اخرى باإلدارة، او ان أي عنف 

یتضمن أسلحة قد وقع فى مدرسة او فى اى مبنى من 
مبانى االدارة، فان لإلدارة الحق فى استخدام الجھزة 

الكشف عن المعادن وفقا للقانون الفیدرالي المعمول بھ. 
اى تفتیش یاتى للطالب ناتج عن التفتیش بأجھزة الكشف 

عن المعادن ال یتم أما الطالب اآلخرین، كما یجب ان 
یجرى التفتیش سرا قدر اإلمكان ویجب ان تكون وفقا 

للقوانین المعمول بھا فى التفتیش الذاتي.  

اي شخص بالغ لیس طالبا یریدالدخول الىالمدرسة او الى 
مبنى من مبانى االدارة وتحت وجود اي من الحاالت 

السابق ذكرھا قد یطلب منھ الموافقة على استخدام اجھزة 
الكشف عن المعادن المتحركة او الثابتھ قبل الدخول. اي

شخص بالغ لیس طالبا یرفض قبول مثل ھذه االتفاقیة قد 
یرفض دخولھ الى مبنى من مبانى االدارة او یخضع 

لالشراف اثناء وجوده على ممتلكات االدارة.  

 (تفتيش الدواليب )الخزائن 
وتبقى  المدرسة دواليب الطالب هى من ممتلكات 

تحت سیطرة المدرسة فى جمیع األوقات، ومع 
ذلك، يتحمل الطالب المسؤولیة الكاملة عن 

محتويات عن محتويات وتأمین دوالیبھم. قد يتم 
إجراء تفتیش عام للخزانة )الدوالب( من 

قبلمسئولوا المدرسة فى أي وقت والتى 
سبب دون سابق إنذار، ودون موافقة الطالب، 

ودون مبرر.  
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تفتیش السیارات      
تحتفظ كل مدرسة بسلطة القیام بدوریات الى مواقف  

سیارات الطالب، وجمیع الحافالت المتوقفة فى موقف  
الطالب تخضع للشم بواسطة كالب مدربة لإلرشاد على  
رائحة المخدرات والمتفجرات وغیرھا من الممنوعات او 

مواد غیر  قانونیة. باإلضافة الى ذلك، داخل وخلفیة جمیع 
الحافالت المتوقفة بواسطة الطالب فى اى مدرسة قد یتم 

تفتیشھا فى حال  وجود اى اشتباه على أنھا تحتوى عناص 
او مواد غیر  قانونیة و/ او ان أطالب بحیازتھ عناصر او
مواد یحظر  تواجدھا على ممتلكات االدارة التعلیمیة دمج 
وجب قوانین االدارة. عدم سماح الطالب بإجراءات تفتیش 

الحافلة من  الداخل وخلفیة تلك الحافالت فى مثل ھذه 
الظروف سوف یتسبب فى فقدان الطالب امتیاز وقوف 

السیارات فى المدرسة  على األقل ما تبقى من السنة 
الدراسیة.  

   مصادرة أثناء التفتيشاألدلة المضبوطة او ال 

جريتي ااى سلعة وجدت أثناء اجراءات التفتيش الت 

 دليال على  ان تكون وفقا لسياسة االدارة والتى اعتمدت 

 القانون او قواعد المدرسة، انتهاك سياسة االدارة، او 

 على الفور  الوالية يجب مصادرتها الفيدرالي او قانون 

 محفوظة فى  األدلة ى هذهوتحديد ماهيتها. وستبق تسجيلها 

 من ينوب عنه. إذا  او مكان امن بواسطة مدير لمدرسة 

 فان مستخدمه فى انتهاك القانون،  ان هذه األدلةتم تحديد  

 الفور أن يتصل المدرسة او من ينوب عنه يجب علىمدير 

األدلة خالف ذلك فان  بضابط تنفيذ القانون اللتقاط األدلة. 

 عنه حتى  المدرسة او من ينوب مدير يحتفظ بها يجب ان 

  يكون هناك حاجة لها كدليل فى جلسة االستمتاع ال 

 وسيتم اعادتها الى الوالد او الوصي  بالمدرسة التاديبية 

 القانوني للطالب. 

التدريبات الرياضية بين المدارس وقواعد

 (JJسلوك الشخص )لا 

 بودر ان المشاركة فى البرامج الرياضية فى إدارة 

 التعليمية هو امتياز وليس حق. الطلبة الرياضين يمثلون 

 للطالب األصغر  مدارسهم وفرقهم، وقد ينظر لهم كقدوة

سنا. باإلضافة الى ذلك، يجب الحفاظ على الصحة واللياقة 

 البدنية للطالب على مدار العام لتلبية مطالب المنافسة 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة  
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المدارس. لهذه األسباب يتطلب التزام  ضية بينالريا

للمعايير التى وضعتها هذه     الطالب الرياضين 

  و قواعد السلوك الشخصى. التدريبات

 قواعد عامة 
ن فى تطبق هذه القواعد على جميع الطالب الذين يشاركو

ة الى اى نرام رياضي فى إدارة بودر التعليمية. بإلضاف

ية المشاركين فى البرامج الرياضهذه القواعد، الطالب 

لوائح المدرسية يخضعون ويمتثلون الى جميع سياسات و

طالب قواعد السلوك فى إدارة بودر التعليمية. ال يؤهل ال

سات الرياض، للمشاركة فى األنشطة الرياضية او المناف

ة الرياضية أثناء فترة الحرمان او الفصل من المدرس

 بموجب مدونة قواعد السلوك.

اللواءح  خضع أيضاً الطالب الرياضيين الى االمتثال الىي

رادو التى اعتمدتها جمعية أنشطة الدارس الثانوية بكلو

لوك والى قواعد مدرب فريقهم، يتحتم عليهم اتباع الس

. الطالب الرياضي الجيد فى جميع التدريبات والمنافسات

نحو الذى يخفق فى االمتثال الى هذه المتطلبات على ال

ب ى يحدده المدرب، او مسوءول االدارة التعليمية يجالذ

حرمانه من ممارسة و / او المنافسات، وفى حال انتهاك 

  المزيد من القواعد يجب طرد الطالب من الفريق.

  القواعد المتعلقة بالرقابة على المواد، الكحولية

 والتبغ.

غير قانونى أوغير الءق استخدام او حيازة الطالب 

للمواد الخاضعة للرقابة سواء الكحوليات و / الرياضي 

او التبغ تنعكس سلبا على على مدرسة الطالب والفريق 

وتعطى نموذجا سيءا لغيرهم من الطالب، بغض النظر 

عن متى استخدمت او تم حيازتها. وفقا لذلك، فان 

الطالب المشاركين فى اى نشاط رياضي من أنشطة 

بغض النظر عن  إدارة بودر التعليمية ال يجب ان،

( استخدام او حيازة اى مشروب 1الكمية التورط فى: )

( استخدام او حيازة التبغ اى 2يحتوى على الكحول؛ )

 ( استخدام او حيازة اى مادة خاضعة 3منتجات التبغ؛ )



 باى شكل من األشكالللرقابة، بما فى ذلك المنشطات،  

 مخالفا للقانون او سياسات ولوائح إدارة بودر التعليمية. 

 لمتعلقة بالرقابة على المواد،القواعد ا

والتبغ.الكحولية 

 غير قانونى أوغير الءق استخدام او حيازة الطالب الرياضي

للمواد الخاضعة للرقابة سواء الكحوليات و / او التبغ تنعكس 

يئالطالب والفريق وتعطى نموذجا سعلى مدرسة  سلبا على 

لغيرهم من الطالب، بغض النظر عن متى استخدمت او تم  

 حيازتها. وفقا لذلك، فان الطالب المشاركين فى اى نشاط  

رياضي من أنشطة إدارة بودر التعليمية ال يجب ان، بغض  

 ( استخدام او حيازة اى 1النظر عن الكمية التورط فى: )

 ( استخدام او حيازة التبغ 2وب يحتوى على الكحول؛ )مشر

 خاضعة ة ( استخدام او حيازة اى ماد3اى منتجات التبغ؛ ) 

للرقابة، بما فى ذلك المنشطات، باى شكل من األشكال مخالفا 

  للقانون او سياسات ولوائح إدارة بودر التعليمية. 

بالمواد الخاضعة  لعواقب التالية تتبع أي انتهاك للقواعد المتعلقا

االدارة  للرقابة، سواء الكحوليات والتبغ تطبق على جميع طالب

المقامة فى المدارس على مدار  التعليمية بودر فى جميع األلعاب

  .12وحتى الصف  9الوقت المسجلين فيه من الصف 

عواقب انتهاك القوانين للمرة األولى:

الرياضية  منافساتوال من المسابقات ٪30إيقاف الطالب من 

 الموءهل الطالب للمشاركة فيها او التى يستطيع الطالب 

تمت فيه المخالفة األولى  المشاركة فيها، بداية من الموسم الذى

الموسم( و  الموسم المعتاد، و المسابقات/ ونهاية )يما فى ذلك

و اى رياضة مختلفة فى االرياضة تستمر فى اى موسم لنفس 

خالل جميع فتراتند وقوع المخالفة األولى. الحرمان ع وقت

الحرمان او اإليقاف، يجب على الطالب ممارسة التدريبات

فريق من الذى  خلف ذلك البقاء على حسن األخالق مع كل 

يكون موءهال الى العودة الى الفريق. حرم منها لكى

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

 اك القوانين للمرة الثانية:عواقب انته

من المسابقات والمنافسات  ٪50إيقاف الطالب من ممارسة 

 الطالب للمشاركة فيها او التى يستطيع الرياضية المؤهل

الذى تم فيه  بداية من الموسم  الطالب المشاركة فيها،

 األولى )بما فى ذلك الموسم المعتاد، انتهاك القوانين للمرة

اى موسم لنفس  اية الموسم( و تستمر فىو المسابقات/ ونه

مختلفة فى وقت الحرمان عند  الرياضة او اى رياضة

 القوانين للمرة الثانية. خالل جميع فترات وقوع إنتهاك

 يجب على الطالب ممارسة اإليقاف،

 عواقب انتهاك القوانين للمرة الثالثة:

سيفقد الطالب الرياضي الحق فى المشاركة فى جميع 

اب الرياضية المدرسية للفترة المتبقة له/ لها فى األلع

  المرحلة الثانوية.

إذا كان اإليقاف يحمل الى موسم الحق لنفس الرياضة او 

رياضة مختلفة، فانه إلزاما على الطالب ان يكمل هذا 

الموسم من اجل اعتباره أنهى جزءا من العقاب المقع 

 عليه/عليها فى الموسم الالحق.

الفة المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة، القواعد الس

الكحوليات والتبغ، بما فى ذلك عواقب انتهاك تلك القواعد، 

مدرجة صمن قواعد مدرب الفريق فى كل رياضة فى كل 

مدرسة من مدارس االدارة التعليمية بودر، وتنطبق بشكل 

 موحد على جميع أعضاء الفريق.

 (JKعقاب الطالب )

الطالب هو مساعدة الطالب على  ان الهدف من عقاب

ن تطوير والحفاظ على ضبط النفس، واحترام اآلخري

ءات والسلوك المقبول اجتماعيا. جميع السياسات واإلجرا

هذه  ن تهدف الى تحقيقاالمتعلقة بتأديب الطالب يجب 

 األهداف.

ةإدارة بودر التعليمي  
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ان تهذيب الطالب غير المنضبط يجب ان يتم بطريقة   

ح للطالب اآلخرين التعلم فى جو امن، تقضى الى تسم  

  عملية التعلم وخالية من اضطرابات ال ادعى لها.  

 ان الوزارة، وفقا لقانون الوالية، قد اعتمدت قواعد  

مكتوبة لسلوكيات مسوءوليات الطالب والمتوقع من كل  

 طالب اتباعها واظهار االحترام للشخص المسؤول و  

 د القانون على ان سلوك معين، وخاصةالسلطة. يشد  

السلوك الذى يعطل الفصول الدراسية، غير مقبول وقد   

 يوءدى الى إجراء تأديبي. يحب ان تؤخذ العدالة   

 اإلصالحية فى االعتبار فى بعض الظروف لمعالجة   

 بعض المواقف ويمكن استخدامها لمعالجة سوء سلوك   

بموجب قانون   ه االدارة.الطالب، على النحو الذى تحدد  

 والية كولورادو، " العدالة اإلصالحية" تنطوى على   

الممارسات التى توكد على إصالح الضرر الواقع على   

الضحية و/ او المجتمع المدرسى الذى سببه سوء سلوك   

 . الطالب  

 وتكون القواعد سالفة الذكر سارية المفعول فى االدارة   

ةذلك عمالت نهايودر على مدار العام، بما فى التعليمية ب   

واإلجازات واألعياد، ما إذا  األسبوع، العمالت الصيفية،   

 داخل او خارج ممتلكات االدارة كان الطالب الرياضي   

 التعليمية او كان الطالب الرياضى فى وقت ممارسة أي 

 او ال. نشاط او حدث تحت رعاية االدارة التعليمية  

 عرف الطالب ييجب على االدارة تنفيذ القانون حتى   

 اباءهم، واولياء أمورهم، او الوصى القانوني يفهمون ان   

 التعامل وفقا ال يجوز السكوت عليه ويجب السلوكا مثل هذ  

 للتعليمات والقواعد. بقدرما هو متاح ضمن قيود الميزانية،  

المناسب  خدامعلى االدارة وضع وتنفيذ خطط لالست  يتعين  

 التصالحية، وساطة األقران،  للوقاية، والتدخل، والعدالة  

السلوك  و/ او مناهج اخرى لمساعد الطالب تجنب المشورة  

 من تعرضهم ألحداث  الغير مقبول والتقليل الى أدنى حد  

 جناءيه او قضائية.  

   إيقاف الطرد 
 ون الفصل فيما عدا حاالت سوء السلوك الكثر خطورة، يك  

المحوالت األخرى للتعامل او الطرد هو اخر خطوة تتخذ بعد  

  مع الطالب الذين لديهم مشاكل سلوكية. يحب على االدارة 

 الالزم الطالب المحددين بالفصل بالدعم تزويد  

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

الالزم والخدمات  ب المحددين بالفصل بالدعمتزويد الطال

الطرد. وللقيام بذلك، يقوم موظفوا  لمساعدتهم على تجنب

 بالعمل مع والد الطالب او ولو األمر. قد تقدم  االدارة

خدمات الدعم من خالل االتفاقات مع الوكاالت الحكومية 

 ومؤسسات التعليم العالى. المحلية، المنظمات المجتمعية،

برنامج  ق االدارة فى تحديد مشاركة الطالب فىإخفا

او إلصالح سلوك  إيقاف الطرد، لتقديم خدمات الدعم

سببا للعاملين باإلدارة من  الطالب ال يجب ان تكون

 قدما  يالمض

ان ال يمنع  فى تقديم اإلجراءات التأديبية المناسبة ويجب

الطالب /او الطالبة وأسرته من لطعن فى اى اجراءات 

  .بية يمكن اتخاذها ضد الطالبتأدي

  سلوكية معلومات

وفقا لقانون الوالية،يتطلب من مدير المدرسة او من ينوب 

اى طالب مسجل  عنه معرفة المعلومات الخاصة بسلوك

لديه اتصال مباشر مع  و المدرس الذى فى المدرسة

الدراسية و أي مستشار لديه اتصال  الطالب فى الفصول

 الغرض من من هذا الشرط هو إبقاء  الطالب. مباشر مع

يمكن ان  العاملين فى المدرسة على علم بالحاالت التى

  تشكل خطرا على سالمة وآمن اآلخرين.

اى مدرس او مستشار قدمت له معلومات سلوكية يجب 

ان يحافظ على سرية المعلومات ويجب أن ال يشارك بها 

ه اى شخص. يتطلب من مدير المدرسة او من ينوب عن

إبالغ الطالب ووالدى الطالب، او ولى األمر عندما يتم 

اإلبالغ عن معلومات سلوكية وتقديم نسخة من هذه 

المعلومات. ويحق للطالب و/ او والدى الطالب او ولى 

 األمر الطعن فى صحة ودقة هذه المعلومات.

  تأديب او عقاب الطالب ذوى اإلعاقة 

ليم المعاقين ان الطالب ذوى اإلعاقة تحت قانون تع

)طالب التعليم الخاص( والطالب ذوى اإلعاقة تحت 

 1973 من قانون إعادة التأهيل لعام 504المادة رقم 

 تطبيق قواعد ( ليسوا محصنين من504)طالب المادة 

جالمشاركة فى اى برام ال يحق لهمواالدارة التأديبية   
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 عندما يتسبب سلوكهم فى تعطيل الطالب اآلخرين او   

 ، الطالب ذوى التعليمية. باستثناء ما هو مقدم أدناه 

 يتم معاقبتهم على نفس أسباب معاقبة الطالب  اإلعاقة 

 الذين ليست لديهم إعاقة. بغض النظر عن ما إذا كان  

s 504سلوكهم هو مظهرمن مظاهر اإلعاقة، وطبقا للمادة  

 اإلعاقة المتورطين فى استخدام او  فان الطالب ذوى 

 وليات قد حيازة مخدرات غير مشروعة او استخدام الكح 

 يعاقبوا على استخدام اوحيازة المخدرات الغير مشروع او 

  الكحوليات بنفس القدرللطالب الغير معاقين. 

يجب على مدير المدرسة او من ينوب عنه على الفور    

 أبعاد اى طالب ذو إعاقة او من اى موقف قد يسبب    

 لنفسه او نفسها، او ألشخاص آخرين، األذى الجسدي   

 الطالب فى مكان بديل للجلوس او  من خالل وضع 

  النحو المبين أدناه.بايقاف الطالب، على    

قد يحول مؤقتا s504طالب التعليم الخاص او طالب المادة    

  لجلسة تعليمية بديلة او إيقاف الطالب من المدرسة إذا كان   

الدارة هناك ما يبرر اإليقاف الن الطالب قام بانتهاك قواعد 

للسلوك و/ او ان سلوك الطالب او وجوده فو المدرسة 

يشكل تهديدا باألذى الجسدي للطالب، او الطالب اآلخرين،  

  العاملين بالمدرسة او ممتلكات المدرسة.و ا  

أيام دراسة متتالية،  10مثل عمليات إليقاف هذه قد ال تتعدى  

ليس له عالقة باعاقته او إعاقتها.الطالب  كا كان سلوإال إذ 

الحرمان، كل اقل من وسلسلة من أيام اإليقاف الموءقتة او  

أيام خالل العام  ١٠قد ال تجمع اكثر من  أيام متتالية، 10 

الدراسى او ضمن موضوع واحد خالل العام الدراسى إذا   

مجتمعه تغير الموضوع، إال إذا  كانت اإليقافات/ الحرمان  

او  الطالب ليس مظهرا من مظاهر إعاقته كان سلوك  

  إعاقتها.  

يغيروا وضع الطالب  قد s 504او  IEPوفقا للقانون الحاكم،  

 أيام 45المعاق الى بديل موءقت للتعليم لمدة ال تزيد عن  

 بحيازته، سالح داخل  دراسية إذا كان الطالب حمل او كان 

 رسة؛ إذا علم ان الطالبالمدرسة او أثناء وجوده فى المد 

 المواد الخاضعة  بحوزته، او يستخدم ،او يبيع او تتبع بيع 

 للرقابة أثناء وجوده فى المدرسة او أثناء عمل المدرسة؛ 

 الطالب إصابات بدنية خطيرة بنفسه اوبشخص إذا الحق  

 او إذا أمر ضابطاخر أثناء تواجده فى المدرسة؛

حتى إذا  ئزقت جاؤديل المالب األمن. مثل هذا التعليم

كان سلوك الطالب المخالف مظهرا من مظاهر 

خالل هذا األبدال، والتعليم الخاص  و إعاقتها.ا إعاقته

s 504 طالب  ) باستثناءs 504  الذين يكون سلوكهم

اهر اعاقتهم( يجب ان تستمرتلك ليس مظهرا من مظ

يحدده فريق  الخدمات التعليمية على النحو الذى

IEP   اوs 504. 

ال يجوز طرد الطالب ذو اإلعاقة، او إيقافه او اإلحالة 

أيام دراسية  10الى برنامج أعداد اخر لما يزيد عن 

متتالية، او التعرض لسلسلة من اإليقاف أقصر او 

راسى )او أثناء تغيير واحد اإلحالة خالل العام الد

 الدراسى( التى تسبب مجتمعة تغييرأثناء العام 

او  IEPالترتيب، إال إذا تم اتخاذ قرار من قبل فريق 

s 504  على النحو المناسب لسوء السلوك والذى

يكون سببا كافيا للطرد، او اإليقاف او الفصل لمدة 

أطول من من هذه الفترات المحددة ما لم يكن هذا 

لسلوك مظهرا من مظاهر إعاقة الطالب)ال ينطبق ا

هذا الحكم على التسيب فى االنتقال للبيئة التعليمية 

البديلة، على النحو المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 

ان سلوك  s 504او  IEPمباشرة. إذا حدد فريق 

 ان مظهرا من مظاهر إعاقة الطالب،الطالب ك

تتجاوز هذه الفترة وطرد، وإيقاف او التحويل وقد ال 

ة األولى من هذه الفقرة ومدى المحددة فى الجمل

للطالب والتى يجب ان  s 504او  IEPمة خطة ئمال

تستعرض جميع التنقيحات الالزمة وفقا للقانون. إذا 

قد حدد ان سلوك الطالب  s 504او  IEPكان فريق 

لم يكن مظهرا من مظاهر إعاقة الطالب، يمكن طرد 

يقاف او الفصل الموءقت لمدة أطول الطالب، او اإل

من المدد المحددة فى الجملة األولى من هذه الفقرة. 

خالل فترات طرد، او إيقاف او عزل طال التعليم 

، يجب ان s 504الخاص ولكن ليس من طالب 

يستمر فى تلقى الخدمات التعليمية كم هو محدد من 

 .IEPقبل فريق 

قاف او العزل أيام من الطرد، او اإلي 10فى غضون 

تتجاوز الفترات المحددة فى الجملة األولى من الفقرة 

أما بتطوير وظيفى  IEPالسابقة مباشرة، يقوم فريق 

 لتقييم سلوك طالب التعليم الخاص، او وضع خطة 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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تدخل سلوكى لطالب التعليم الخاص، او مراجعة   

السلوكى لطالب التعليم الخاص،وتعديل خطة التدخل    

حسب ما تقتضيه.  

أيام من الطرد، او اإليقاف او العزل  10فى غضون    

تتجاوز الفترات المحددة فى الجملة األولى من الفقرة    

أما بتطوير وظيفى  IEPالسابقة مباشرة، يقوم فريق    

 طالب التعليم الخاص، او وضع خطة لتقييم سلوك   

  الحاجة. حسب    

 اى مدرس او مستشار قدمت له معلومات سلوكية يجب   

ان يحافظ على سرية المعلومات ويجب أن ال يشارك بها   

 اى شخص. يتطلب من مدير المدرسة او من ينوب عنه   

 إبالغ الطالب ووالدى الطالب، او ولى األمر عندما يتم   

 ن هذه اإلبالغ عن معلومات سلوكية وتقديم نسخة م  

 للطالب و/ او والدى الطالب او ولى  المعلومات. ويحق  

 األمر الطعن فى صحة ودقة هذه المعلومات.  

العزل التأديبي من الفصل الدراسى  

 (JKBA)

 قد يقرر المدرسين العزل التأديبي للطالب من فصول  

 المتعمد الذى يعطل اوالدراسية لسوء السلوك  هم 

 للصحة الدراسية. كما هو مستخدم  مادةتعليم ال يعوق 

 من  فى هذه السياسة، " العزل" تعنى نقل الطالب  

 اخر فى المدرسة  الفصل الدراسى للمدرس الى موقع  

فيه سوء السلوك. ألول مرتين من  اليوم الذى حدث بعد  

 هذا السلوك السيء خالل فترة التقدير تكرار  

 (I.e. Hester, quarter, semester،) يجب ان تتراوح

 واحد الى ثالثة أيام. وللمرة مدة عزل الطالب من يوم  

 تكرار مثل هذا السلوك خالل فترة الثالثة من 

من يوم واحد  التقدير يجب ان تتراوح مدة عزل الطالب 

 الى نهاية مدة التقدير.مع احترام جميع عمليات العزل  

 تطبيق يجبمن الفصل الدراسى للمدرس،  التأديبية 

 القواعد اآلتية: 

 الى قد يقوم المدرسين بتحويل الطالب .1

استبعادهم مكتب إدارة المدرسة و غير ذلك 

دون تصنيف من أنشطة الفصل الدراسى 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

 وفقا سة،السلوك على انه انتهاك تحت هذه السيا   

         التأديبية لقواعد المدرسة. جميع عمليات العزل  

 ى موثقة ف بموجب هذه السياسة يجب ان تكون   

  سلوكياتضمن  ملفات انضباط الطالب، و قد تعد   

.JKC لسياسة االدارة  الطالب التخريبية وانتهاكه   

 مدرسة إنشاء . يجب على كل مدير مدرسة فى كل2

 قع او اكثر فو مدارسهم حيث يذهب الطالب مو    

 \المعزولين من قبل لطلب عقد اجتماع بحضوره    

 الطالب والمدرس ومدير المدرسة او حضورها مع 

وعقوبة العزل  ينوب عنه لمناقشة سلوك الطالب، من    

    الموضوعة التطوير سلوك التأديبي و الخطة    

لى األمرنسخة من سوف يتسلم الوالدين/ و الطالب.

  كل خطة وضعت لتطوير سلوك الطالب.

. قبل إصدار قرار العزل، يجب على المدرس التشاور 3 

مع مدير المدرسة او من ينوب عنه لضمان أنه 

العقاب المناسب لسلوك الطالب. إن لم يكن، فيجب 

على مدير المدرسة او من ينوب عنه تحديد العقاب 

ك، المدرس ومدير المناسب. إذا كان األمر كذل

المدرسة او من ينوب عنه يحدد مدة العزل وفقا لهذه 

السياسة. فى حالة عدم االتفاق، فان مدير المدرسة او 

  من ينوب عنه يتخذ القرار النهائي.

. قبل فرض العزل التأديبي،يجب على المدرس ومدير 4

المدرسة او من ينوب عنه اخطار الطالب بسبب ومدة 

، وإعطاء الفرصة للطالب للرد على العزل التأديبي

  هذه االتهامات وشرح سلوكه/سلوكها.

. فى اول مرة يتلقى فيها الطالب العزل التأديبي خالل 5

فترة تقييم المادة، يحب على المدرس او مدير 

المدرسة او من ينوب عنه وضع خطة لتطوير سلوك 

الطالب. عندما يتلقى الطالب العزل التأديبي للمرة 

نية خالل فترة تقييم المادة، يجب على المدرس او الثا

مدير المدرسة او من ينوب عنه مراجعة وإذا لزم 

األمر تغيير خطة تطوير سلوك الطالب. خطة السلوك 

يحب ان تشمل بيان ان يتلقى الطالب ثلث وقت العزل 

التأديبي خالل فترة تقييم المادة، ويجوز ان يظل 

حتى نهاية فترة تقييم  العزل التأديبي سأرى المفعول

  المادة.
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فى اول مرة يتلقى فيها الطالب العزل التأديبي  .5

 خالل فترة تقييم المادة، يحب على المدرس او 

وب عنه وضع خطة لتطويرمدير المدرسة او من ين

سلوك الطالب. عندما يتلقى الطالب العزل التأديبي  

 للمرة الثانية خالل فترة تقييم المادة، يجب على 

المدرس او مدير المدرسة او من ينوب عنه مراجعة 

 وإذا لزم األمر تغيير خطة تطوير سلوك الطالب. 

 خطة السلوك يحب ان تشمل بيان ان يتلقى الطالب 

  ث وقت العزل التأديبي خالل فترة تقييم المادة، ثل

 ويجوز ان يظل العزل التأديبي سأرى المفعول حتى

 نهاية فترة تقييم المادة. فى حالة عدم االتفاق حول 

 مضمون خطة السلوك، فان مدير المدرسة او من 

  ينوب عنه يخذ القرار النهائي.

يبي، فى اقرب وقت ممكن بعد فرض العزل التأد .6 

يجب على مدير المدرسة او من ينوب عنه    

االتصال بوالدى/ ولى أمر الطالب 

تأديبي يتم  الطالب الذين يحصلون على عزل .7

 إسناد مهام و أعمال دراسية إلكمالها أثناء فترة 

 التأديبي. فى حالة الغزل التأديبي المستمر العزل 

يجب ان يتلقى الطالب  لمواد،حتى نهاية فترة تقييم ا

 دراسية اخرى، اختبارات و أوحبات وأعمال

 الستكمالها خالل فترة العزل للسماح لهم  امتحانات

 الحصول تقدير معقول من المادة التى حرموا منها 

  أثناء العزل.

 . القدرة على فرض العزل التأديبي8

 لطالب من ذوى اإلعاقة يحب ان تخضع

م والشروط الواردة خطةللقانون واألحكا

IEP  وs504 .للطالب 

عقاب الطالب)المخرب( المخل بالنظام

(JKCبصفة مستمرة ) 

 تعريفات
1" .Habitually disruptive studentتعنى " 

ضخمة على  الطالب الذى تسبب فى تخريب مواد 

ليه أنشطة او احداث تقام عاو فى قسمارض المدرسة، 

االدارة ثالث مرات او اكثر على حافالت والمدرسة، ا

  العام الدراسى. أثناء

2 " .Habitually disruptive studentتعنى "

 الطالب الذي تسبب فى تخريب مواد 

 ضخمة على ارض المدرسة، او فى اوقسم 

 تقام عليه أنشطة او أحداث المدرسة، او 

 حافالت االدارة ثالث مرات او اكثر  على 

  أثناء العام الدراسى. 

3 ."Parent تعنى والد ووالدة الطالب، او ولى أمر "
 الطالب او الوصى القانوني.

 اجراءات التدخل 
. يجب اخطار الطالب او الوالدين )الوالدين( بأخطار 1

كتابى على جميع األعمال التخريبية التى يتم بها 

جب إخطارهم كتابة وعن طريق الهاتف او الطالب، وي

 Habituallyاى وسيلة اتصال اخرى بتعريف "

disruptive studentوالعواقب المحتملة نتيجة "  

Habitually disruptive student.

واعد . بعد المرة األولى والثانية من انتهاك الطالب للق2

جية وتكرار األعمال التخريبية، قد يكون هناك خطة عال

عنه  للسلوك توضع من قبل مدير المدرسة او من ينوب

مع مساعدة مدرس )مدرسين( الطالب او اى من 

لب. العاملين باالدارة الذين لهم صلة بالتعامل مع الطا

يحب على مدير المدرسة او من ينوب عنه تشجيع 

مشاركة والد )والدى( الطالب فى وضع هذه الخطط 

. العالجية للسلوك  

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك قواعدو حقوق مدونة   
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إذا تم وضع خطة عالية للسلوك، يحب ان .3

 تشمل معالجة السلوك المضطرب لدى     

الطالب بهدف إبقاء الطالب فى المدرسة وكذلك،    

اهداف وغايات والجدول الزمني لتعديل السلوك    

خطة على ينبغي أيضاً ان تحتوى ال المضطرب.   

 الطالب بعواقب استمراره او استمرارها اخطار   

فى مواصلة االنخراط فى سوء السلوك وانتهاك    

 قواعد الخطة. هذه العواقب قد تشمل العقاب    

 التأديبي بما فى ذلك، اإليقاف او الطرد، على    

 النحو المنصوص عليه فى مدونة السلوك او    

 ئحه فى قواعد ولوانحو المنصوص عليعلى ال   

  المدرسة.   

 ل ؤولب ووالده او والديه )والديها( ومسالطا .4

عليهم مسؤولية تنفيذ الخطة العالجية المدرسة 

لالنضباط وتقديم نسخة للوالدين ووضع نسخة 

فى ملف الطالب.

فى حاالت اخرى من السلوك المضطرب الذي  .5

يسبب سوء السلوك يتم التعامل معه من خالل 

 ة السلوك اذا وضعت واحدة. خط

 النتائج المترتبة على تعمد الطالب

 Habitually" ان يكون مخربا   

Disruptive Student "

 Habituallyإذا تم تحديد ان أطالب مخربا )

Disruptive Student،ووفقا لهذه السياسة )

مدير المدرسة او من ينوب عنه، بعد مراجعة
  خطةالسابقة وملف الطالب، والحوادث ال

)ان وجدت( قد يقوم بإيقافللسلوك العالجية 
و يبدأ فى اجراءات طرد الطالب. الطالب 

(JKD/JKEيقاف/ طرد الطالب )إ 

فى الحاالت التى تنطوى على سلوك الطالب  

 التى قد او سوف توءدي الى إيقاف او طرد 

الطالب، فانه يتعين اخطار والد/ ولى االمر او

 قانوني وإشراكهم فى اإلجراءاتالوصى ال

Page 31

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

او الطرد، يجب  التأديبية القصوى. فى جميع حاالت اإليقاف

 .لإلجراءات القانونية التعامل مع الطالب وفقا

 بدائل اإليقاف  
بدال عن اإليقاف، يقوم مدير المدرسة او من ينوب     

ح للطالب عنه، وفقا لتقديره او تقديرها، بالسما    

 بالبقاء فى المدرس فى حالة حضور والد/ ولى أمر      

 او الوصى القانوني للطالب مع الطالب الى المدرسة     

 ا. ئيمدة معينة. هذا البديل ليس تلقال  

  يقوم مدير المدرسة او من ينوب عنه بالتشاور مع مدرسى      

يام بتنفيذ هذا البديل. الطالب للحصول على موافقتهم قبل الق     

 ال يمكن استخدام هذا البديل إذا كان قد تم البدء فى      

 اجراءات الطرد، وإذا حدد مدير المدرسة او من ينوب عنه   

إبقاء الطالب فى المدرسة، حتى إذا كانت مرافقة أحد والدى   

 الطالب ، او ولى االمر او الوصى القانوني ستضر البيئة    

 لتعليمة لإلطالق اآلخرين. فى حالة ان هذا البديل اصبح ا   

تخربيا إذا تم استخدامه، تقوم المدرسة على الفور بإنهاء هذا    

 والد  البديل وإيقاف الطالب وفقا لسياسة االدارة. إذا فشل    

الطالب، او ولو امره او الوصى القانونى فى الخضور مع    

 مدرسة او من ينوب عنه ايقاف.الطالب، يجب على مدير ال   

 . الطالب وفقا لسياسة االدارة   

 سلطة اإليقاف

 . مدير المدرسة او من ينوب عنه بموجب توكيل كتابى من1    1

 مدير المدرسة، قد يقوم بإيقاف الطالب المسجل فى  

المدرسة لمدة ال تزيد عن خمسة أيام دراسية طبقا للمواد  

-C.R.S.ss22-33)  المنظمة

106(1)(a),(1)(b),(1)(c),(1)(e),(1)(f),or(1)(g) او )

أيام دراسية طبقا للمواد 10لمدة ال تزيد عن 

 (C.R.S.SS22-33-106(1)(d)..)

  . تعطى وزارة التعليم الشرف العام على المدارس صالحية 2 

(، لمدة C.R.S.S 22-33-105إيقاف الطالب وفقا للمادة )       



أيام  10أيام إضافية، باإلضافة الى ما يصل ل  10 10

إضافية حسبما يلزم االمر لتقديم الحالة لمجلس      

يوما  25التعليم، ولكن ال تتجاوز مدة اإليقاف      

   دراسيا.     

  سلطة الطرد 

ة يقوم مجلس التعليم بعقد جلسة استماع لمناقش .1

 عملية الطرد.

ما لم يقر مجلس التعليم غير ذلك فى حالة بعينها، .2

فانه يوكل قرار طرد الطالب الى المشرف العام  

 على المدارس و/ او من ينوب عنه والذى يقوم 

 بقيادة جلسة االستماع، والمندوبين المعينين من

قبل المشرف العام والذي يوكل لهم سلطة إجراء

  قا لما يقتضيه القانون.جلسة االستماع طب

 

. يجب األخذ فى االعتبار طبيعة المخالفة 3

 فى تحديد المدة التى يتم فيها الطرد، من 

 تخفيف، عوامل مشددة، والتاريخ السلوكى  

للطالب والمساءل االخرى ذات الصلة، ولكن 

  ال تتجاوز عام تقويمى واحد. 

يتوقف  قرار المشرف العام بطرد الطالب قد، .3

 او ولى االمر  على تقديم الطالب، او الوالدين،

 استئناف خطى الى  او الوصى القانوني، طلب

مجلس التعليم فى غضون عشرة أيام من تاريخ 

 أيام  10قرارالطرد، بمعنى مًد المدة الى 

 لالستئناف ياتى نتيجة تقدير مجلس التعليم او 

  لوجود سبب وجيه.

 اإلبالغ عن أفعال سوء السلوك 

يقوم المشرف العام بتقديم مذكرة سرية عن    

كل حالة منفصلة الى مجلس التعليم، تصف    

بإيجاز المالبسات واألسباب التى أدت الى    

  اإلجراء الذى اتخذه المشرف العام.    
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ةبودر التعليمي إدارة الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

يقوم مديرو كل مدرسة فى االدارة بتقديم تقرير خطى سنوى 

الى مجلس التعليم يتعلق بالبيئة التعليمية فى مدارسهم كل 

 ون.عام دراسى، كما يتطلبه القان

يجب على االدارة تجميع التقارير السنوية لجميع مديرى 

،كما CDEالمدارس وتقديم التقارير الى وزارة التعليم 

أيضاً ان تتيح نسخة  يقتضيه القانون. يجب على االدارة

لعامة الناس، ولكن ليست بالطريقة التى تكشف عن سرية 

وشخصية معلومات الطالب فى انتهاك قانون الوالية او 

  لقانون الدولى.ا

 معلومات ألولياء االمور 

فى غضون خمسة أيام من طرد الطالب، يجب على االدارة 

اخطار الطالب ووالديه، او ولى أمره، او الوصى القانوني 

بالفرصة فى الحصول على الخدمات التعليمية المتاحة 

  للطالب الذين طردوا.

المر، او بناءاً على طلب من الطالب او والديه، او ولى ا

الوصى القانوني، يتعين على االدارة تقديم اي خدمات تعليمية 

مناسبة بواسطة االدارة الى اي طالب تم فصله من االدارة. 

ينبغي ان تهدف الخدمات المقدمة الى توفير فرصة ثانية 

للطالب للنجاح فى الوصول للتعليم. يجب على االدارة تحديد 

جه من الخدمات التعليمية نسبة تقييم الطالب الالزمة لتخر

  المقدمة.

ليس مطلوبا من االدارة توفير خدمات تعليمية إضافية ألي 

طالب تم إيقافه او طرده إذا كان يتلقى خدمات تعليمية خالل 

فترة اإليقاف او الطرد. قد تقوم االدارة بتوفير خدمات 

للطالب الذى تم طرده باالتفاق مع وكاالت حكومية محلية 

لدولة واإلدارة والمنظمات المجتمعية الغير ربحية، وأجهزة ا

وإدارة الشئون العسكرية، والعامة والمؤسسات الخاصة 

للتعليم العالى لتوفير الخدمات المناسبة مثل الدروس 

الخصوصية، وتقديم االستشارات، عالج تعاطى المخدرات، 

 الحفاظ على األسرة، وبرامج التعليم البديل او التعليم المهنى.

إذا تم طرد الطالب وال يتلقى خدمات تعليمية، سوف تقوم 

االدارة باالتصال بوالدى الطالب، او ولى االمر او الوصى 

يوما حتى بداية العام  60ل كقل مرة واحدة القانوني على اال

 الدراسى المقبل لمعرفة ما إذا كان الطالب تلقى خدمات 



تعليمية. ال تحتاج االدارة الى االتصال بوالدى    

لقانوني فى الطالب، او ولى االمر او الوصى ا   

 بإدارة تعليمية اخرى او  حالة التحاق الطالب   

مدرسة مستقلة او خاصة، او إذا التحق بإدارة    

 الخدمات اإلنسانية او خضع ألحكام قانون    

  الطفل.    

  عودة الطالب الى المدرسة

بعد الطرد 

 طبقا  وفقا لقانون الوالية، الطالب الذى تم طرده

 اوتم اعتباره من األحداث  crsss22333للمواد 

 الجانحين، او تلقى حكما موءجال،او برنامج 

يحظر من تسجيله  اإلصالحية بسبب سوء سلوكه

او إعادة تسجيله فى نفس المدرسة الذى وقع فيها 

 ضحيه لجريمته احد ضحاياه مسجل بالمدرسة

سيستطيع الطالب  او أخد أفراد أسرته. إذا لم يكن

سة اخرى، يمكن للمدرسة ان تقدم االلتحاق بمدر

 جدوال دراسيا يتجنب اتصال الطالب  للطالب

 بالضحية او احد أفراد أسرته.

اجراءات تتعلق بإيقاف/ طرد

(JKD/JKE-R) الطالب 

  اجراءات اإليقاف 

يتم إجراء محاولة معقولة إلعطاء الطالب، .1

ووالديه فى الوقت المناسب أشعارا بآلتهم 

 طالب. يجب ان تشمل هذه الموجهة لل

المنصوص  االتهامات واحدة او اكثر من 

كأساس فى سياسة االدارة وقانون  عليها

 الوالية. 

قبل وقف الطالب من المدرسةً يجب ان. 2

 يحصل على جلسة استماع عير رسمية من 

 قبل مدير المدرسة او من ينوب عنه ما لم 

لطالب.تتطلب حالة الطوارئ اإليقاف الفوري ل 

ةإدارة بودر التعليمي  
الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة  

فى مثل هذه الحاالت، وهى جلسة غير رسمية تعقد فى  

  اقرب وقت ممكن عمليا بعد اإليقاف.

ووالديه/  ,الطالب. اذا تم اتخاذ قرار بإيقاف الطالب، فان 3

 ولى االمر او الوصى القانونى االمر او الوصى القانونى    

ممكن. ويجب  فى أسرع وقت يجب ان يتم إخطارهم بذلك

ينوب عنه إرسال خطاب الى  على مدير المدرسة او من

 الوالدين،او ولى االمر او الوصى القانونى والطالب 

يشرح اإلجراءات المتخذة، موضحا األيام التى سيتم فيها 

اإليقاف، ويدعوا الوالدين، ولى االمر او الوصى القانونى 

نوب عنه لمناقشة هذه الى االجتماع مع المدير او من ي

 المسالة.

. ويحب على الطالب مغادرة المدرسة مباشرة بعد ان يقرر 4

الوالدين، ولى االمر او الوصى القانونى مع مدير المدرسة 

او من ينوب عنه افضل وسيلة لنقل الوصاية على الطالب 

 الى الوالدين،ولى االمر او الوصى القانونى.

انون فى ترحيل الطالب وفقا . قد تشترك سلطة تنفيذ الق5

لقانون الوالية، عندما تكون هناك أسباب معقولة لالعتقاد 

ان الطالب قد قام بعمل الخارجين عن القانون، وانتهاك 

قانون البلدية او الوالية، او بناءاً على أمر من محكمة 

  األحداث.

. قد يستأنف الطالب، ووالديه/ ولى االمر او الوصى 6

 المشرف العام على المدارس، ما ادا فى  القانونى لدى

 حالة إيقاف يوصى بالطرد. يجب على المشرف العام    

على المدارس مراجعة االستءناف ومناقشة هذه المسالة    

مع المسوءول الذى فرض هذه العقوبة ومع الوالدين، او 

ب ئصى القانونى والطالب. يجب على ناولى االمر الو الو

غ الوالدين، ولو االمر او الوصى المشرف العام إبال

 القانونى او من ينوب عنه قرار المشرف العام، والذك 

 يكون له القرار النهائي فى هذه المسالة.   
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ال يجوز للطالب الرجوع الى المدارس العامة .7

 العامة حتى يجتمع الوالدين، ولى االمر او      

 الوصى القانونى مع مدير المدرسة او من      

ينوب عنه لمناقشة القرار الصادر باإليقاف او،     

 اذا وافق مدير المدرسة او من ينوب عنه فى      

ع مع الوالدين، او ولو االمر او الوصى االجتما     

 القانونى بمراجعة القرار. قد يعود الطالب الى      

 المدرسة، ومع ذلك، فان سلطة اإليقاف ال      

 تستطيع االتصال بالوالدين، ولى االمر او      

 الوصى القانونى فى حالة إخفاقهم مراراً      

  فى الحضور او الترتيب لالجتماع.     

 على سلطة اإليقاف ان: .8

 a بذل الجهود الكافية لمقابلة الوالدين، ولى . 

االمر او الوصى القانونى خالل فترة اإليقاف؛  

 bال تمتد فترة اإليقاف بسبب فشل سلطة . 

اإليقاف فى مقابلة الوالدين، ولى االمر او  

الوصى القانونى؛ و    

cاإليقاف . إتاحة الفرصة للطالب خالل فترة

 بالقيام باألعمال والواجبات المدرسية 

 للسماح للطالب باللحاق بالبرنامج الدارسى 

بعد اإليقاف. يجب على سلطة اإليقاف تقدير 

 العمل الدراسى وإعطاءه انسب تقدير 

  ممكن.

.  لمدير المدرسة الحق فى تقييم األضرار 9

التى حدثت لممتلكات المدرسة وأخذ 

 اسب على النحو الذىالتعويض المن

 تحدده االدارة.

. اي سلوك للطالب يتطلب العمل مع مسؤولين 10 

خارج نطاق المدرسة يستدعى اإليقاف يجب       

تقديم تقرير مفصل الى المشرف العام، وإذا       

  اقتضى االمر، توصية بالطرد.      

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

 اجراءات الطرد  
يجب إعطاء الطالب والوالدين، او ولى االمر او  .1

 الوصى القانونى اخطار كتابى ى القانونى اخطار 

ان تكون  بالتهم الموجهة للطالب، والتى يجب كتابى

المنصوص عليها كأساس  واحدة او اكثر من تلك

 بموجب سياسة االدارة. للطرد

او الوصى  اذا رغب الطالب ووالديه، او ولى االمر .2

استماع بخصوص الطرد،  القانونى فى عقد جلسة

 ن يقوموا بذلك فى خالل اإلطار الزمنىيجب ا

يتم طلب لعقد  الموضح فى جلسة االستماع، اذا لم  

 خالل اإلطار الزمنى المحدد  جلسة االستماع فى  

  سقوط الحق فى عقد جلسة االستماع. ي الىؤدي  

ين البت فى القرار اثناء جلسة حيجوز إيقاف الطالب الى  .3

 عد اإليقاف.االستماع، يتبعه قوا   

. يتولى المشرف العام او من ينوب عنه جلسة االستماع  4

 الخاصة الطرد.    

. فى جلسة االستماع الخاصة بالطرد، يجوز للطالب5

ان ينوب عنه مستشار، فى حالة تقديم الطالب عن  

طريق مستشار، او والدي الطالب، او ولى االمر او 

شرف العام او من ينوب الوصى القانونى يجب اخطار الم

 عنه بهذه الحقيقة عبر الهاتف او كتابيا فى

الوقت الذى تتم فيع جلسة االستماع. اذا فشل الطالب او  

والديه، او ولى االمر او الوصى القانونى بأخطار 

 المدرسة فى الوقت المناسب بحضور 

 مستشار قانونى او محامى يتم االستمرار فى

اإليقاف إلعطاء الفرصة عقد الجلسة مع مد فترة  

 للمدرسة للحصول على المشورة القانونية. يجب 

 إتاحة الفرصة للطالب لمواجهة واستدعاء شهود 

 من قبل المدرسة. قد يقوم الطالب باستدعاء 

شهوده او شهودها. قد يقوم اإلداريين باستجواب الشهود 
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الذين يقدمهم الطالب، يجب ان تسجل جلسة   

 الستماع تسجيال صوتيا. محقق الجلسةا  

 قد يحدد عدد الشهود على أساس الكفاءة  

 والمالءمة و/ او طبيعة شهاداتهم التراكمية.  

. فى جلسة االستماع بشان الطرد المترتب على6

سلوك الطالب لمخالفة مدونة السلوك والقواع    

 طبقا لقانون الوالية، ال يعتبر اي بيان كتابى دليال

 على قيامه بهذا السلوك بهذا السلوك اال اذا وقع

 فى وجود الطالب ووالديه، او ولى االمر او

القانونى. اذا كانت اجراءات توقيع الطالب  الوصى

 او الوصى القانونى غير صحيحة.  او والديه

 فى حاالت انتهاك الطالب  الحكم يكون إلزاميا

  ة.وليس بموجب قانون الوالي لسياسات االدارة

اذا كان ناءب المشرف العام هو محقق جلسة . 7

يجب عليه او عليها تحديد نتائج  االستماع،     

النتائج والتوصيات الى  وتقديم هذه محددة     

على الفور الى المشرف  المتعلقة بالطرد    

  العام. 

 و يقوم المشرف العام بمراجعة قرارات .9

لمشرف العام توصيات المحقق، او اذا كان ا

 المشرف  هو محقق جلسة االستماع، يقوم

 ان يصدر  العام بإصدار النتائج. ويجب

 غضون  المشرف العام قرارا خطيا فى

التى أجراها  خمسة ايام بعد جلسة االستماع

  عنه. المشرف العام او من ينوب

. قد يستأنف الطالب ووالديه او ولى االمر9

 ار الكتابى الذىاو الوصى القانونى القر 

اصدره المشرف العام لدى مجلس التعليم. 

 يحب ان يقدم طلب كتابى اى مجلس 

 ايام 10التعليم لالستئناف فى غضون  

ايام  10مدة ال تقويمية من تاريخ قرار الطرد. اذا انتهت

يوم السبت، او يوم األحد اوخالل عطلة، يحب ان يقدم 

اليوم التالى. يجب ان يحتوى الطلب  ىف طلب االستئناف

الصادر الكتابى  رلكتابى على أسباب الطعن فى القراا

من المشرف العام او من ينوب عنه. على المدير العام 

عنه تسجيل المسالة التى اثيرت فى  او من ينوب

إلدراجه فى الملف آذى سينظر فيه االستئناف  طلب

االستئناف فى غضون  مجلس التعليم.فشل الطالب فى

تاريخ نفاذ الطرد يوءدى الى فقدان  ايام تقويمية من 10

قرر  اف ويصبح القرار نهائيا، اال اذااالستئن فى الحق

 . االستئناف وفقا لسبب وجيه مجلس التعليم مد فترة

 صحيح، يجب على االستئناف بشكل . اذا تم تقديم10

مجلس التعليم مراجعة التقارير المتعلقة بشان الطرد.     

المتعلقة بشان  يتضمن التقرير المالحظات والوثائق 

    وجدت؛ نصوص الجلسة؛  اذا الطرد؛ ونص الشهادة

محقق الجلسة؛ القرار الكتابى للمشرف نتائج وتوصيات

العام؛ وغيرها من الوثائق المتعلقة  بشان الطرد. قد 

االستئناف. ممثل  نونى فىيمثل الطالب مستشارقا

 والدي الطالب او ولى االمر او الوصى  االدارة

تعليم، القانونى قد يقدموا بيانات موجزة الى مجلس ال

ولكن ليست ادلة جديدة اال اذا لم يتم اكتشاف هذا الدليل 

 فى وقت اإلجراءات التحقيق.

. يقوم مجلس التعليم باتخاذ القرار النهاءى فيما يتعلق 11

بشان طرد الطالب وإبالغ والديه او ولى االمر او 

الوصى القانونى ولولى االمر الحق فى اللجوء الى 

  القضاء.

سنوات  6طرد طالب فى المرحلة العمرية من . اذا تم 12

من العام الدراسى،  سنة لمدة الفترة المتبقية 16الى 

او ولى االمر او الوصى  تكون مسؤولية الوالدين،

القانونى ضمان االمتثال لقواعد الحضور اثناء فترة 

  اإليقاف.

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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. بناءا على فصل الطالب يجب على االدارة13

 تقديم المعلومات الى والد الطالب او ولي      

 ليدائل االمر او اوصي القانوني فيما يتعلق با     

 التعليمية المتاحة للطالب خالل فترة الفصل.     

اذا اختار الوالد, او ولي االمر او الوصي القانوني     

 توفير برنامج التعليم المنزلي للطالب, يجب     

 على االدارة مساعدة الوالد او ولي االمر     

او الوصي الشرعي فى الحصول على      

 . ة للطالبالمناهج المناسب      

  إعادة قبول الطالب للمدرسة

بعد اإليقاف او الطرد 

 لن يتم اعادة طالب تم فصله الى المدرسة 

حتى يتم عقد اجتماع بين مدير المدرسة او من  

 عنه وبين والد الطالب او ولي االمر او بنوب      

 لمراجعة اسباب الفصل, او  الوصي القانوني     

ولي االمر او الوصي  ى تتم موافقة الوالد اوحت     

 لتقدير مدير  االقانوني مراجعة الفصل طبق     

 المدرسة او من ينوب عنه. اال اذا كان مدير     

 المدرسة او من ينوب عنه ال يمكنه االتصال      

او ولي االمر او الوصي القانوني مرارا  دبالوال     

 ر االجتماعات وتخلف عن حضو وتكرارا     

 مدير المدرسة او من  المقررة, وقد يسمح     

 والغرض من هذه  ينوب عنه بعودة الطالب.     

 حول فصل اجابة االسئلة  االجتماعات هو     

 بشان  او طرد الطالب وتوضيح التوقعات     

 سلوك الطالب والنظر فى بدائل للتدخل      

 ومساعدة الطالب.  

  العنف والسلوك الجنسي  جرائم

الغير قانوني  

 عندما تقوم االدارة بأخطار طالب فى عمر 

 انه تم  سنه 18 سنه وتحت سن  12ال يقل ان 

 األحداث  اتهامه بارتكاب جريمه فى محكمة

جنسى غير قانونى بشان جريمة عنف او سلوك

 شخص بالغ، او قد اتهم فى إذا ارتكبت من قبل

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

محكمة االدارة بجريمة عنف او سلوك جنسى  

قوم االدارة بأخطار طالب فى عمر عندما ت 

 انه تم  سنه 18 سنه وتحت سن  12ال يقل ان 

 األحداث  اتهامه بارتكاب جريمه فى محكمة

 جنسى غير قانونى بشان جريمة عنف او سلوك

 شخص بالغ، او قد اتهم فى إذا ارتكبت من قبل

 محكمة االدارة بجريمة عنف او سلوك جنسى 

 ينوب  تعليم او منغير قانونى. يقوم مجلس ال

 عنه بتحديد ما إذا كان الطالب قد قام بسلوك يهدد

 سالمة وآمن الطالب اآلخرين او العاملين بالمدرسة، 

 يعطل البيئة  و ما إذا كان تعليم الطالب فى المدرسة قد

 التعليمية، ويقدم نموذجا سلبيا لغيره من الطالب، 

العاملين فى  بيئة غير أمنه للطالب والمعلمين و او إيجاد

 المدارس االخرى. 

المدرسة، قد تقوم  ذا ثبت ان الطالب ال يحب تعليمه فىا

االدارة بإجراءات إيقاف او طرد الطالب. بدال عن 

 ذلك،قد تؤخر االدارة التظر فى قرار اإليقاف

او محكمة  او الطرد انتظارا لقرار محكمة األحداث

ال  امج التعليم.رنببديل مناسب لب االدارة، وتزويد الطالب

 يعد الوقت الذى يلتحق فيه الطالب

ببرنامج التعليم البديل من الفترة المحدد لإليقاف او 

  الطرد.

وكما هو مستخدم فى هذه السياسة "جريمة العنف" تعنى  

اى من الجرائم اآلتية وفقا للقانون المعمول به هو ان   

هدد  يقوم الطالب بارتكاب جريمة او استخدام او   

 تخدام سالح فتاك، او أحدث إصابات بدنية خطيرةباس  با

او تسبب فى الموت الى شخص اخر باستثناء الشخص    

( اى جريمة ضد البالغين بتعريفهم الى 1المشارك: )

( االعتداء من الدرج 3( القتل؛ )2الخطر او األحداث؛ )

االعتداء الجنسي؛ ( 5( االختطاف؛ )4األولى والثاني؛ )

( االعتداء 7( العالقات الجنسية الغير قانونية؛ )6)

( االعتداء الجنسى على طفل 8الجسنى على األطفال؛ )

( االستغالل 9من قبل شخص فى موضع ثقة؛ )

( انتهاك 10االستغالل الجنسى لطفل على اإلنترنت؛ )

( تفاقم ١١الخصوصية من اجل اإلشباع الجنسى؛ )

( جريمة 13جريمة من الدرجة األولى؛ )( 12السرقة؛ )

( 15( الهروب؛ او)14سطو من الدرجة األولى؛ )

 االبتزاز الجنائي. 
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العنف" تعنى أيضاً أي جريمة جناءيه جنسية "جريمة   

غير مشروعة يتسبب فيها الطالب لحدوث إصابات  

جسدية للضحية او التى استخدم فيها الطالب التهديد  

  او التخويف او القوة ضد الضحية. 

وكما هو مستخدم فى هذه السياسة، " سلوك جنسى غير   

الية كم حددها القانونمشروع" يعنى أي من الجرائم الت  

او المحاوالت اإلجرامية، والتآمر، او التحفيز فى  

( االعتداء الجنسى؛ 1ارتكاب اي من الجرائم التالية: )  

 ( االعتداء 3( االتصال الجنسى الغير مشروع؛ )2)  

( االعتقاد الجنسى على طفل 4الجنسى على األطفال؛ )  

( زنا6الطفل؛ )( إغراء 5من قبل شخص ذو ثقة؛ )  

( التجار باألطفال؛ 7المحارم او سفاح القرابة؛ ) 

( شراء طفل ٩( االستغالل الجنسى لألطفال؛ )8)  

ق؛ئ( االستغالل الغير ال10بغرض الغالل الجنسى؛ )  

( القوادة 12( التحريض علو بغاء األطفال؛ )11) 

 ( احتفاظ األطفال ١٤( شراء األطفال؛ )13للطفل؛ )  

( التحريض 16( دعارة الطفل؛ )15فى مكان للبغاء؛ ) 

( رعاية طفل للبغاء؛ 17على دعارة األطفال؛ )  

 ( تعزيز 19( تشجيع القاصر على الفاحشة؛ )18)  

( اإلغراء لألطفال 20وتسويق الفاحشة للقاصرين؛ )  

( االستغالل الجنسى لألطفال 21اإلنترنت؛ ) ىعل  

اثنين او اكثر من حوادث ( 22على اإلنترنت؛ )  

( انتهاك 23الفحشاء فى فترة الخمس سنوات؛ )  

 الخصوصية من اجل اإلشباع الجنسى؛ او   

( االختطاف من الدرجة الثانية، إذا ما كان 24)  

اشهر المخطوف ضحية من ضحايا االعتداء   

الجنسى.   

أسباب إيقاف/ او طرد    

 (JKDA/JKEA) الطالب  
 عرضة لإليقاف او الطرد بسبب المشاركة الطالب 

 فى األنواع التالية من السلوك المقام على ممتلكات ا

لمدرسة، او اوموتبطة محليا او على شبكة اإلنترنت 

 الخاصة باإلدارة او على ممتلكات االدارة او أي 

 حدث من األحداث التى تقوم االدارة برعايتها او

 الدراسية  او أي   المناهج الدراسية وغير المناهج

 .نشاط او حدث ترعاه المدرسة

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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ةإدارة بودر التعليمي  

. التسبب فى او محاولة الحاق الضرر بمتلكات االدارة او  1

 ة.سرقة او محاولة سرقة ممتلكات االدار

. التسبب فى او محاولة الحاق الضرر بالملكليات الخاصة او 2

سرقة او محاولة سرقة الممتلكات الخاصة.

 . التدمير المتعمد او تغيير لممتلكات اإلدارية.3

. التسبب فى او محاولة أحداث اصابات بدنية الى شخص4

اخر، إال فى حالة الدفاع عن النفس.      

يرتكبه الشخص البالغ ويعد جريمة  عل، قد . ارتكاب اى ف5

من لدرجة األولى او الثانية، على النحو الذى يحدده    

  القانون.  

. انتهاك القانون الجناءى الذى له تأثير على االدارة او على 6

 سالمة األمن العام للطالب والموظفين.

واعد مدرسية . انتهاك اى من سياسة او قوانين االدارة، او اى ق7

 موضوعة.

 السلوك الخاصة بالسالح. انتهاك سياسة االدارة فى مدونة .8

السلوك الخاصة بالمخدرات  . انتهاك الطالب سياسة فى مدونة9

 والكحوليات.

 خالية من التبغبادارة  ك سياسة االدارة الخاصةانتها .10

.والمرجوانه

 . انتهاك سياسة االدارة فى التحرش بالطالب.11

جسدية او تدمر ممتلكات   . إلقاء المواد التى تسبب إصابات12

.االدارة

. توجيه األلفاظ النابية او اللغة المبتذلة، او الالفتات الفاحشة 13

تجاه الطالب اآلخرين، او أفراد االدارة.

االنخراط فى اإلساءة اللفظية، على سبيل المثال، األلفاظ . 14

رقية او العنصرية، الشتائم، الصراخ، النابية، االفتراءات الع

مباشرة لفرد, اإليماءات البذيءة، او التهديدات الموجهة



 سواءا شفويا ) بما فى ذلك عن طريق الهاتف( او      

 كتابة )بما فى ذلك عن طريق البريد االكترونى او      

اإلنترنت(، او بيانات مهينة يتم توجيهها علنا للفرد،      

 سبب او لعائلته او عائلتها او الى مجموعة مما ي     

 تعطيل برنامج االدارة او التحريض على العنف.     

 . القيام باالبتزاز واإلكراه، او االبتزاز المادى؛ 15

على سبيل المثال طلب المال او أي أشياء اخرى       

من شخص غير راغب او مجبر تحديد  ذات قيمة      

التهديد على إعطاءه. استخدام القوة      

إعطاء معلومات خاطئة، لفظيا او كتابة،. الكذب او 16

لموظف االدارة.      

. االنخراط فى خيانة األمانة الدراسية، والتى تتضمن 17

ولكن ال تقتصر على الغش فى اختبار، االنتحال،        

 اوالتعاون غير المصرح به مع شخص أخر فى        

 عمل كتابى. أعداد       

 المتعمد او المفتوح و التحدي . استمرار العصيان 18

للسلطة المناسبة، بما فى ذلك تعمد رفض المستمر      

 االنصياع الى احد موظفى االدارة.      

. أي سلوك على او فى ممتلكات المدرسة والذى 19

يضر بسالمة وآمن او اآلداب العامة لواحد او       

دارة الطالب اآلخرين، او موظفى اال اكثر من      

اآلخرين، بما فى ذلك السلوك الذى يخلق تهديدا      

 الجسدي للطالب من جراء خذا  بإلحاق األذى     

 او اكثر من الطالب اآلخرين. السلوك او بطالب     

. االنخراط فى السلوك الذى قد يعطل المدرسة او20

 عمل االدارة.سير 

او نشاطو تورطهم فى تشكيل عصابى . تعزيز ا21

عصابى.     

 . االنخراط فى "التشويش"، أي، أي نشاط 22

من قبل الشخص الذى يهدد بتهور صحة و

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   

التسجيل سالمة او يسبب مخاطر واصابة جسدية بغرض 

او االلتحاق باى منظمة طالبية،بما فى ذلك على سبيل 

ثال ال الحصر النشاط البدنى، استهالك الطعام الم

 والشراب، واالدوية والمواد الخاضعة للرقابة والتى 

تتعدى الكمية المعتادة لالستهالك البشرى؛او الحرمان 

 المطول من النوم، او الطعام 

 والشراب.      

. تهديدات جدية بإصابات او وفاة واحد او اكثر من موظفى  23

دارة، او الطالب او أشخاص آخرين، او تهديدات     اال      

بإتالف او تدمير ممتلكات االدارة او ممتلكات واحد او      

اكثر من موظفى االدارة، و/او تهديدات لتعطيل أعمال       

 المدرسة او أعمال االدارة        

ليم . البلطجة، كما هو محدد فى سياسة المقاطعة فى التع24

ومنع البلطجة.        

. التعدى على، او السلوك الغير منضبط تجاه،25

التحرش، الترهيب، البلطجة، او أي جريمه        

جناءيه ضد طالب اخر، او ضرر لممتلكات       

 طالب اخر.

. تكرار مقاطعة قدرة المدرسة على تقديم26

  الفرص التعليمية للطالب اآلخرين. 

. انتهاك الطالب لسياسة االدارة عند 27

استخدام أجهزة الكمبيوتر، والبريد        

 االكترونى الخاص باإلدارة.

فى حيازة . انتهاك الطالب لسياسة االدارة 28

  واستخدام أجهزة االتصال الشخصية.

. التعدى على، او السلوك الغير منضبط التحرش،29

 معاملة األطفال، االدعاءات الكاذبة عن إساءة

.او أي جريمة ضد معلم او موظف االدارة، االدارة
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. الشروع الو المشاركة فى اإلنذارات الكاذبة،  30   

 او اإلخطارات المزيفة من أجهزة اإلنذار، او    

 قنابل مخيفة.    

 فى الزى.. انتهاك الطالب لسياسة االدارة  31   

 . قيام الطالب عادة بأعمال تخريبية.32   

االدارة الصحية للطالب/ األزمة،الغذاء، 

الحساسية و الحساسية المفرطة  

(JLCDوإدارة الصحة )

 تى بموجبها تحكم هذه السياسة األحكام والشروط ال

يمكن إعطاء الدواء للطالب. وألغراض هذه السياسة 

شمل كال من الدواء بروشتة وفان مصطلح " دواء" ي

 الدواء بدون روشتة. أيضاً ألغراض هذه السياسة، 

 مصطلح "دواء بدون روشتة" ولكن ال يقتصر على 

 اإلفراط فى تناول األدوية التى توجد على االرفف و

 ال تحتاج روشتة، األدوية البديلة، األدوية العشبية و

 الفيتامينات والمكمالت الغذائية.

 لطالب، واستخدام، وتوزيع، وإهداء، وشراء، حيازة ا

 وتبادل، وبيع اى كونه تحت تأثير دواء يتعارض مع 

 أحكام هذه السياسة يتم التعامل معها باعتبارها انتهاكا

)سلوك الطالب المحتوى على المخدرات  JICHلسياسة 

 او الكحول(.

  قواعد تنطبق على جميع الطالب

وجميع األدوية 
ناول الطالب الدواء خارج المدرسة وخارجينبغي ان يت

األنشطة التى ترعاها المدرسة، كلما كان ذلك ممكنا.  

 يجب إعطاء الدواء للطالب فى المدرسة او أثناء النشاط 

المدرسى فقط فى حاالت الضرورة. فى مثل هذه الحاالت 

یجب ان تتم بمعرفة والدى الطالب،  اوفي اي ظروف 
اخرى

يجب ان يعطى الدواء على النحو المبين أدناه والالئحة 

 المرفقة. 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   

   طة جميع األدوية التى تعطى فى المدرسة او فى األنش   

لى المدرسية يجب ان تكون مقدمة من قبل الوالدين او و   

     ى يتناول هذا الدواء، ويجب ان يسلم أمر الطالب الذ   

سة بواسطة الوالدين او ولى أمر الطالب الى مكتب المدر   

يق مسبقاالمخصص الستقبال األدوية، ما لم يكن قد التنس   

    من قبل ممرضة المدرسة او مدير المبنى. 

ك استثناءات لهذه القاعدة فيما يتعلق باحترام طالب هنا 

     دارس الثانوية الذين مصرح لهم بحمل وإعطاء المالا

 األزمة، والحساسية الغذائية  انفسهم الدواء، واحترام

 أدناه. المفرطة، وفقا لألحكام والشروط المبينة والحساسية

یجب تقدیم طلب خطى الى االدارة الصحیة للطالب، 
وجمیع العاملین باإلدارة موقع من قبل والدى الطالب او 

ولى االمر للتصریح للطالب بتناول الدواء فى المدرسة او 
فى األنشطة المدرسة. یجب تقدیم طلب خطى منفصل لكل 

دواء و لتغییر الجرعة والوقت و/ او تغییر وقت الجرعة او 
طریقة أخذ الدواءلیسمح الحد موظفوا المدرسة باعطاء 

الدواء. وعلى حسب الظروف، فان  الطلب الكتابى مطلوب 
إلدراجھ تحت خطة عالج الطالب، 

،اولتصريح الرحالت الميدانية الموسعة IEPاو  ،504قسم 

  أي أوشك مدرسة اخرى.ى او

المقدمة للممرضة  تم الموافقة على الطلبات الشفهيةقد ي 

 المدرسة من قبل والدى الطالب او ولى االمر، فقط عندما

تسلم نسخة مسبقا مكتوبة للتصريح باعطاء الدواء من قبل  

 ر، وفقط عندما تقول ممرضةولى االم ووالدى الطالب ا

الوالدين او ولى االمر  المدرسة ان الطلب اللفظى من قبل 

الخطى يجب ان يوقع من مقدموا الرعاية  ز. الطلبئجا

إدارة المدرسة فى اليوم آلتالى  الصحية ويجب ان تقدم الى

  التوالى. على
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   الماريجوانا الطبية

يسمح لمقدموا كما يقضي قانون والية كولورادو,  

الرعاية الصحية بصرف الماريجوانا الطبية في 

داخل طالب ليتناولها اصورة غير قابلة للتدخين 

ممتلكات االدارة او االنشطة التى ترعاها المدرسة 

 . JLCD)وفقا الحكام وشروط هذا الجزء من سياسة

 هو مستخدم فى هذا القسم فان "مقدموا الرعاية كما 

الصحية" يعرف بانه والدي الطالب, ولي امر الطالب, 

او طبيب مرخص او ممرضة مرخصة معينه من قبل 

ال يسمح تحت اي ظرف من مر الطالب. والد او ولي ا

ان يقوم موظف االدارة باعطاء الماريجوانا الظروف 

الطبية لطالب على اي من ممتلكات االدارة او خالل 

 اي انشطة مدرسية ترعاها االدارة او احداث اال

( ان يكون الموظف هو احد والدي الطالب او aاذا: )

طالب: ولي االمر او الوصي القانوني على ال

(b( :الوظف خارج ساعات العمل )c ان يعطى ) 

الموظف اماريجوانا الطبية للطالب فى صورة غير

قابلة للتدخين وان يمتثل الحكام وقوانين هذا القسم  

. JLCDمن سياسة 

عندما يصرح بالماريجوانا الطبية للطالب كتابة بناءا 

 على توصية طبيب كما هو منصوص عليه فى قانون 

والية, قد يصرح للطالب بتناول الماريجوانا الطبية فىال

صورة غير قابلة للتدخين بواسطة احد مقدموا الرعاية 

او االنشطة واالحداث التى\الصحية على ممتلكات و 

ترعاها االدارة او المدرسة وفقا لالحكام التالية: 

ولي امر الطالب مدير\يجب ان يقابل والد .1

التصريح (aمن ينوب عنه: )المدرسة شخصيا او    

 الكتابي االصلي بصرف الماريجوانا الطبية       

 ولي\والدالطلب كتابي موقع من  (bللطالب, و)       

 باعطاء الماريجوانا الطبية فى صوره غير  مراال      

 او\غير قابلة للتدخين على ممتلكات االدارة و      

 الدارة او المدرسةاالنشطة واالحداث التي ترعاها ا      

 محددا شكل الماريجوانا الطبية واالوقات التى يجب      

ان تؤخذ فيها, وتحديد هوية مقدموا الرعاية الصحية(      

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

من سيقوم باعطاءها واي بروتوكول مطلوب كي     

تدار به.       

. يقوم مدير المدرسة او من ينوب عنه بالتشاور 2

او ولي االمر الى االجابة على جميع  \مع الوالد   

 االسئلة و المخاوف بشان تقديم طلب كتابي    

الماريجوانا الطبية قبل التصريح للطالب بتناول   

على اي من ممتلكات االدارة او االنشطة التى       

ترعاها المدرسة او االدارة, ويجب وفقا لذلك     

   وتوقع من قبل مدير مراجعة الطلب عند الضرورة    

المدرسة او من ينوب عنه.     

. يجب ان يقوم مدير المدرسة او من ينوب عنه 3  

ابي سخة االصلية من التصريح الكتبتصوير الن    

لوالية كولورادو بتناول الماريجوانا الطبية    

للطالب السباب طبية والتحفظ  عليها داخل    

السجالت الطبية السرية للطالب مرفق معها    

او ولي امر الطالب \طلب كتابى وموقع من والد    

وموقع من مدير المدرسة او من ينوب عنه. ومو  

ر .  الماويجوانا الطبية والتى توجد فى صورة غي4  

ل قابلة للتدخين يجب ان تعطى للطالب من قب     

(   مقدموا الرعاية الصحية فقط فو الوقت )االوقات     

ن    وفقط في المكان )االماكن( المخصصة كتابيا م     

 قبل مدير المدرسة او من ينوب عنه داخل ممتلكات     

او خالل االنشطة واالحداث التى ترعاها \دارة  واال     

دالمدرسة او االدارة. يجب على مدير المدرسة تحدي     

الوقت )االوقات( والموقع )المواقع( لتناول      

دخينالماريجوانا الطبية فى صورة غير قابلة للت     

والتى تضمن عدم رؤية الطالب والموظفين او      

هور لها. افراد الجم     

ريقة. يجب التعامل مع الماريجوانا للطالب الطبية بط5  

مية داخل ال تعطل العملية التعليمية او البيئة التعلي    

او عمل االدارة.    

اد وبطريقة ال تعرض الطالب او الموظفين او افر    

الجمهور الى الماريجوانا الطبية.       
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بعد قيام الشخص المحدد باعطاء الماريجوانا .6

 الطبية فى صورة غير قابلة للتدخين, فان 

 مسؤول الرعاية الصحية يجب عليه

 ازالة اي وجميع مث هذه الماريجوانا

 التى لم تستعمل, واي وجميع االدوات

 المستخدمة العطاء او تناول هذه الماريجوانا

 واي معدات تخزين او مواد مستخدمة اثناء 

 مع الماريجوانا الطبية داخل اي التعامل 

 من ممتلكات االدارة او خالل االنشطة او 

 الدارة او الحدث التذ ترعاه المدرسة او ا

اطول مما هو ضروري حتى يعطيها مسؤول

 الرعاية الطبية للطالب. 

 ال يحق تحت اي ظرف ان يقوم طالب ثانوي

 بحمل او اعطاء نفسه اي شكل من اشكال 

الماريجوانا داخل ممتلكات او االدارة او على 

 خالل اي نشاط ترعاه المدرسة او االدارة

 اوعلى اي حافلة تابعة لالدارة. 

مقدموا الرعاية الصحية لالمتثال لشروطفشل 

 ( قد JLCD)سياسة  واحكام ذا القسم من

 يؤدي الى فقدان تصرريح تناول الماريجوانا

 الطبية في صورة غير قابلة للتدخين للطالب

 دلخل ممتلكات االدارة او خالل االنشطة

 والمناسبات التى ترعاها المدرسة او 

 االدارة. 

   ة تنطبق على الدواء قوانين إضافي

بروشتة طبية

 إذا كان ضروريا للطالب ان يتناول دواء 

 يصرف بإذن الطبيب فى المدرسة او أثناء 

نشاط مدرسى، يجب ان يصرف من الصيدلية

 ,توضح هوية الدواء األصلية فى حاويات

 واسم الطالب. 

فقط  يجب ان يعطى الدواء الذى يصرف دون روشتة 

وكما يقتضيه القانون وفقا  بواسطة ممرضة المدرسة

لتفويض خطى و موقع من مقدم الرعاية الصحية اذا 

لها حسب ما يخوله كان لديه ممرضة باسناد هذه المهمه 

قانون ممارسة التمريض )فيما يلي"الممرضه او من 

ينوب عنها"(, فيما عدا طالب المدارس الثانوية 

المصرح لهم بحمل االدوية, او تناولها بانفسهم فيما 

يتعلق بادوية الربو والحساية الغذائية والصحية 

والحساسية المفرطة وفقا للشروط الواردة ادناه.

عن الممرضة يجب ان يتم الموافقة عليه كل من ينوب 

من قبل بان يتولى ادارة الدواء الذي يصفه الطبيب اون 

يعطى من خالل موظفوا المدرسة فقط بعد وجود 

تصريح كتابى )والذي يجب ان يحمل هويه الدواء 

االصلية من الصيدلية على العبوة(. مدير المدرسة او 

ع بعض األدويةوفقا لبروتوكول االدارة م من ينوب عنه

مره كل عام  آلت ت تطويرها ومراجعتها على األقل 

من قبل طبيب مرخص.طبقا للظروف و التى تستدعى 

 ممرضة المدرسة، التصريح المطلوب  ةموافق

بالتعليمات، او بروتوكول االدارة، قد يدرج كجزء من 

، او التصريح IEP، و594خطة عالج الطالب، بند 

  او نشاط مدرسى. اإلضافة لرحلة ميدانية

    قوانين إضافية تنطبق على الدواء

 بدون وصفة الطبيب 
اذا كان ضروريا للطالب ان ياخذ دواء دون        

وصفة الطبيب داخل المدرسة او االنشطة التى 

ترعاها المدرسة يجب ان يكون داخل الحاوية 

االصلية والتى وضعت من قبل الشركة المصنعة او 

 ر معتمد.اي موزع ادوية اخ

يجب ان يتعامل مع الدواء الغير مصرح به من الطبيب 

فيما فقط بواسطة ممرضة المدرسة او من ينوب عنها )

عدا طالب المدارس الثانوية المصرح لهم بحمل 

االدوية, او تناولها بانفسهم فيما يتعلق بادوية الربو 

والحساية الغذائية والصحية والحساسية المفرطة وفقا 

يجب الموافقة على كل من ينوب  .(لواردة ادناهللشروط ا

 عن ممرضة المدرسة من قبل مدير المدرسة. 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   
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والحساية الغذائية والصحية والحساسية المفرطة و    

يجب الموافقة على كل  .(فقا للشروط الواردة ادناه   

 من ينوب عن ممرضة المدرسة من قبل مدير     

 المدرسة. يجب ان يتعامل مع االدوية الغير     

 مصرح بها من قبل العاملين بالمدرسة فقط وفقا     

 لتفويض كتابي وتوضيح التعليمات من قبل     

 المعمول  ا للبروتوكولالرعاية الصحية ووفقمقدم     

 لالدوية بدون المخصص  به على مستوى االدارة    

والحالة فانه االموقف روشتة الطبيب . على حسب     

 يتطلب موافقه ممرضة المدرسة والتعليمات او     

به على مستوى االدارة, يمكن البرتوكول المعمول     

 ي الخطة الصحية للطالب, الذادراجه كجزء من     

 , او التصريح خالل (IEP)او  504يتلقى خطة     

 غيرها من االنشطة التى ترعاها رحلة ميدانية او    

 المدرسة.     

   التصريح بحيازة الدواء وتناوله

فيما عدا الماريجوانا شخصيا

 الطبية

طالب الثانوى الذى يحتاج الى تناول دواء فى    

يصرح له  قدالمدرسة او أثناء نشاط مدرسى    

 وفقا لما يلى من  بحمل الدواء وتناوله بنفسه   

  الشروط واألحكام:   

واالمتثال الى يحب على طالب الثانوى الخضوع  .1

أعاله، ما لم يتم تعديل خالف القواعد المنصوص 

 فى هذا الجزءهذا  

قبل ان يستطيع طالب الثانوى حماللدواء وإعطاءه  .2

 او أي نشاط مدرسى، يجب  رسةلنفسه داخل المد     

 خطى لذلك، وتصريح كامل من االدارة تقديم طلب     

واألفراد الذين يقومون بتنفيذ اجراءات حيازة الطالب  

للدواء وتناوله بنفسه،ويحب ان تكون موقعة ومقدمة  

  من والدى او ولى االمر الطالب. 

ه داخل قبل ان يحمل طالب الثانوى الدواء لتناوله بنفس .3

 نشاط مدرسى، يلزم ان تكون قد المدرسة او أي    
مقدوا الرعاية  قدمت أي تصريحات الزمة من قبل

 الصحية.

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

قبل ان يحمل طالب الثانوى الدواء لتناوله بنفسه داخل  .4
نشاط مدرسى، يجب على  او أي المدرسة  الم

 ممرضة المدرية ومدير المبنى تحديد ان الطالب      

 قدرة على إدارة تناول الدواء بنفسه، وان لديه ال     

 الطالب لديه ما يكفى من النضوج والمسؤولية      

لحيازة الدواء بأمان وتناوله داخل المدرسة او أثناء      

 النشاط المدرسى واالمتثال للسياسات واللوائح      

    المعمول بها     

5. یصرح فقط لطالب الثانوى حمل الدواء وتناول جرعة .
لیوم واحد فى المدرسة او فى األنشطة المدرسیة، وفى 
حالة الجرعة ألكثر من یوم، یجب ان تصرح ممرضھ 

المدرسة و مدیر المبنى إذا اقتضاه مدة النشاط الذى 
ترعاه المدرسة. وعلى ذلك فان ھذه الفقرة التنطبق 

علي طالب المرحلة الثانویة الذي یحتاج الي استخدام 
مضخة انسولین اواي جھاز طبي اخر یستخدم 

العطاء جرعة من دواء ال یصرف اال بروشتة لفترة 
زمنیة تزید عن یوم واحد

. يتحتم على طالب المدرسة الثانوى الحفاظ على وتأمين 6

بحيث ال يؤخذ من قبل شخص الدواء الخاص به او بها 

 اخر او ان يقع فى حيازة يخص اخر.

. حيازة الطالب للدواء فى المدرسة هو امتياز لطالب 7

يتم التعلم معها  س الثانوية والذى قد يفقد إذا لمالمدار
بمسؤولية وامان، وعلى النحو الذى تحدده ممرضة 

  المدرسة ومدير المبنى.

  الغذائية، األزمة الصدرية، والحساسية

واألزمات الصحية الحرجة 
الطالب الذى لدية أزمة، او حساسية الطعام، وغيرها من 

الحساسية والحاالت الحرجة التى تهدد الحياة قد يستطيع 

الطالب حيازة الدواء االزم لعال مثل هذه الحاالت، فى 

المدرس او فى األنشطة المدرسية او خالل االنتقال فى 

ءا على أزمة تالميذ كولورادو، حساسية حافلة مدرسية، بنا

( the"Actالطعام، وقانون إدارة األزمات الصحية )"

 واألحكام والشروط اآلتية:

. قبل حيازة الطالب لدواء موصوف بروشتة،يلزم  1

على والدى الطالب، او ولى االمر او الوصى القانوني  

لرعاية اقبل مقدموا  تقديم تصريح طبى كتابى موقع من   

ة،الغرض، الجرعة المقرر االسم،لطبية والتى يشمل ا  
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تكرار وطول الفترة الزمنية بين جرعات الدواء 

لتعطى ذاتيا؛وتأكيد من طبيب الرعاية الصحية     

ان الطالب تلقى تعليمات وانه قادر على التعامل    

 مع الدواء الموصوف.   

قبل حيازة طالب الثانوى الدواء الموصوف  .2

 الطالب للممرضة  يجب ان يثبتبروشتة، 

 الرعاية الصحية )او من  المدرسة وطبيب

مستوى مهارته االزم الستخدام ينوب عنه( 

وأيي جهاز يستخدم ألخذ هذا الدواء الدواء 

 عليه، بما فى ذلك على للمنصوص وفقا 

 ( القدرة علىaالمثال ال الخصر: )سبيل 

 التقنية  ( استخدامbتحديد الدواء الصحيح؛ )  

 المطلوبة؛  ( معرفة الجرعةcالصحيحة؛ )  

  (d(عدد الجرعات؛ و )e القدرة على معرفة ) 

 باإلضافة الى ذلك، خطة  متى يؤخذ الدواء.  

زمة الطالب، او حساسية عالج مكتوبة إلدارة أ  

او األزمات الصحية الشديدة والستخدام الطعام   

عالج الطالب يجب تطوير استخدام الدواء من   

 قبل ممرضة المدرسة بالتعاون مع طبيبة   

 تظل خطة  الرعاية الصحية للطالب. يجب ان  

 الدراسى الذى العالج سارية فقط خالل العام  

 او حتى يتم وضع خطة  تمت فيه الموافقة عليه        

أيهما أقصر. يجب تطوير خطة  العالج الجديدة، 

 العالج الجديدة لكل عام دراسى مقبل حسب 

 متطلبات القانون والشروط واألحكام المحددة     

  فى هذا القسم. 

ء موصوف بروشتة،يجب قبل حيازة الطالب لدوا .3

 والطالب،  كتابة عقد توقعه ممرضة المدرسة،

 مستوى والدى الطالب، او ولى االمر الذى يقع فى و

  يرفق مع العقدالمسؤولية،والطالب وموظف االدارة. 

الصحية للطالب  أمر صرف الدواء من طبيب الرعاية

حب العقد يوءدى الى سشروط  و يحدد ان عدم تطبيق

  الطالب.قبل وتناوله من حيازة الدواء  امتياز
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a( :يجب ان يحتوى العقد على .i القدرة على إثبات )

 ( القدرة علىiiالكفاءة فى تناول الدواء؛ )

 الذاتية أثناء األزمة/ إثبات المهارة فى الرعاية 

 ( اخطار مسؤول من iiiاألزمات الشديدة؛ ) 

 المدرسة فى حالة الطوارىء أثناء تناول الدواء  

او عند حدوث صعوبة اكثر من المعتاد فى الحالة  

( او منع شخص اخر منivالصحية؛ و )

 استخدام دواء الطالب.   

b  يجب ان يتضمن العقد الشروط اآلتية على .

 ( تقديمiوالدى الطالب او واى االمر يجب ان: )

 أمر كتابى من قبل ممارس الرعاية الصحية     

 ( تقديم تصريح iiبصرف الدراء للطالب؛ )    

 ( توفير iiiبحيازة الطالب للدواء؛ و ) كتابى    

حاوية الدواء عليها اسم الدواء بشكل  الضمان بان    

 و ممارس الرعاية من قبل الصيدلى ا مناسب

 الطبية للطالب، او ان الجهاز المستخدم يحتوى     

 على الدواء، وان هذا الدواء غير منتهى     

 إعطاء المدرسة جرعات زيادة  الصالحية،    

 و مراجعة حالة األزمة/ لحاالت الطوارىء،    

  الحساسية بصفة دورية منتظمة.    

c المدرسة. يجن ان يتضمن العقد ان ممرضة

 ( مراجعة الطريقة الصحيحةiيجب ان: )    

الستخدام الجهاز المستخدم للدواء مع الطالب؛    

    (iiتنصح باألوقات والجرعات المحددة فى ) 

 االمر الكتابى للدواء من قبل ممارس الرعية     

( تنصح بالطريقة المثلى  iiiالصحية للطالب؛ )

ان مراجعة ( تقديم ضمivالستخدام الدواء؛ )

 األزمة/الحساسية مع الطالب بصفة منتظمة؛ 

(v إبالغ موظفوا المدرسة بان الطالب لديه ) 



او حساسية تهدد حياته وان لديه التصريح  أزمة    

 بحمل الدواء واستخدامه بنفسه لهذه الحالة؛    

 (Vi تخصيص واحد او اكثر من أعضاء هيئة )

 فى حالة 911التدريس لطلب الطوارىء    

جة عن احتياج الطالبحدوث طوارىء نات  

  (.epinephrineالستخدام األدرينالين )  

 قبل حيازة الطالب للدواء واستعماله   .4
بنفسه، يلزم على والدي الطالب او ولى     
 االمر توقيع بيان كتابى الى االدارة،   
والمدرسة وأي موقع له صلة، وجميع  
 دارة، الموظفين والمتطوعين فى اال  
 والمدرسة وكل من له عالقة، بعدم  
مسؤوليتهم )اال فيما يتعلق بالسلوك  
 الوحشى المتعمد وتجاهل معايير  
 خطة العالج(.  

 مباشرة بعد استخدام حقن األدرينالين .5  5
   (epinephrineفى المدرسة او فى اي )

فىنشاط مدرسي او اثناء نقل الطالب   
 احدى حافالت المدرسة، يجب على  
 الطالب اخطار ممرضة المدرسة او   
 موظف فى مكتب المدرسة، او اي 
 شخص مسوءول فى المدرسة حتى  
يتخذ اإلجراءات المناسبة لتوفير متابعة  
 الرعاية، والتى تشمل طلب الطوارىء  
على الفور )مع احترام العاملين  911 
بقية العاملين فى فى المكتب و 
االتصال فورا بممرضة المدرسة( 
  ينوب عنها. المدرسة او من 

 الحساسية الغذاءية والحساسية المفرطة
فى مدارس االدارة يجب التعامل معهاللطالب 

  وفقا لألحكام والشروط اآلتية:

يجب على االدارة ان تتيح على موقعها  .1
 جاالكترونى وفى جميع مدارسها نموذ

العامة  الذى وضعته منظمة الصحة المعايير
 )"نموذج حساسية بوالية كولورادو والبيئة

 يسمح لوالد او ولى امر  الذى العذاء"(

الطالب الذى يعان من الحساسية لطعام 

 معين بتوفير معلومات كما هو محدد فى

لحساسيةقانون أطفال مدارس كولورادو ل

الغذاءية وإدارة األزمات الصحية بشان  

الحساسية.    

. يجب على كل مدرسة ان يكون لديها خطة للتواصل 2

تشمل الخطة  مع خدمات الطوارىء الطبية. يجب ان    

على سبيل المثال ال الحصر توفير معلومات عن أشكال 

الحساسية الغذاءية للطالب لمقدموا خدمات الطوارىء 

  ية.الطب

. على آباء و اولياء امور اي طالب ليس لديه تصريح 3

بحيازة واستعمال دواء حساسية الطعام بنفسه تزويد 

المدرسة بالدواء الموصوف للطالب الستخدامه فى 

حفظ جميع أدوية  حالة رد فعل مفاجىء. يجب    

 ال يمكن الوصول  الطوارىء فى مكان بالمدرسة

  قبل الموظفين المختصين.اليها بسهولة اال من     

. تحدد ممرضة المدرسة ومدير المبنى الموظفين 4

 الذين يجب ان يلتقوا التدريب على استخدام    

 أدوية الطوارىء. هؤالء الموظفين يجب ان    

يكونوا ممن يتعاملون مع الطالب المصابين     

 بحساسية الغذاء. يقوم التدريب على الحد     

 ( فهمaزويد الموظفين باالتى: )األدنى بت    

أساسيات الحساسية الغذاءية وأهمية تجنب     

( القدرة bما يسبب الحساسية المفرطة؛ )    

على التعرف على أعراض الحساسية المفرطة؛    

    (cالقدرة على االستجابة بشكل مناسب فى ) 

 ( القدرة dحالة معاناة طالب من الحساسية؛ و )    

( فى epinephrineإعطاء األدرينالين )على    

 حالة أعراض الحساسية المفرطة.   

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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او خطة 504فى حالة عدم وجود قسم  .5

 IEP تكون ممرضة المدرسة مسوءولة ، 

 عن وضع وتنفيذ خطة صحية لكل طالب  

 مثل مصاب بحساسية غذائية تهدد حياته.  

الخطة يجب ان تشمل، ما هو مناسب:  هذه 

(a)  األخذ فى االعتبار المعلومات المقدمة

من الطالب، او الوالدين، او ولى االمر و 

مقدم العناية الصحية للطالب، بما فى 

ذلك ولكن ال تقتصر على المعلومات

 المقدمة فى نموذج حساسية الغذاء؛  

(b)  خطوات مناسبة للحد من تعرض

الطالب داخل المدرسة او أثناء النشاط 

 المدرسى لما يسبب الحساسية 

  المفرطة.

المدارس يجب على المشرف العام على .6

 او من ينوب عنه تطويرتطوير ومراجعة     

 الالزمة لضمان  المبادىء والتوجيهات

 الصحية والحساسية  حسن إدارة األزمات

 شكل الغذاءية للطالب فى مدارس االدارة ب

 صحيح. تفاعل موظفوا االدارة مع      

الطالب الذين لديهم حساسية غذائية باالمتثال       

 والتوجيهات اإلدارية، بما  الى هذه المبادىء      

 للطالب ذوى PSDرشادات  فى ذلك      

ويجب إتباع خطة  م,الحساسية المفرطة للطعا 

 العالج. وخطة IEPو  504الطالب فى قسم       

إعطاء الدواء للطالب    

   (JLCD-R)  

هذه اللوائح ال تنطبق على الماريجوانا الطبية     

 او اعطاء الماريجوانا الطبية لطالب.      

 حفظ الدواء 

 يجب حفظ الدواء الخاص بطالب المدرسة        

 فى المكتب او فى منطقة مماثلة فى المدرسة  

فى دوالب نظيف مغلق، اوادراج نظيفة مغلقة،  

او اي حاوية مناسبة مخصصة لحفظ األدوية وال    

 يستطيع الطالب الوصول اليها. اذا كان    

 دواء يتطلب تبريد الدواء، يجب تخزين ال    

 ( فى ثالجة مغلقة مخصصة aاما: )    

 لالستخدام فى حفظ األدوية وليس فى متناول     

 وعاء جانبى منيع  (bالطالب الوصول اليها؛ )    

 الطعام، وفصله عن الطعام و فى فى ثالجة حفظ    

 ليس فى متناول الطالب.    

   ى المخزنة ف فى نهاية كل عام دراسى، جميع األدوية     

ذى الوالدين او ولى االمر ال المدرسة يجب إعادتها الى     

التخلص منها بشكل مناسب بواسطة  أحضرها او يجب     

  ممرضة المدرسة او من ينوب عنها.     

 تصريحات وتوجيهات مقدموا الرعاية

الصحية

 تصريحات وتوجيهات مقدموا الرعاية الصحية

 طالب يحب ان تكون كتابية وموقعة إلعطاء الدواء الى ال

( اسم aمن قبل مقدموا الرعاية الصحية، ويجب ان يحدد: )

( d( الغرض من الدواء؛ )c( اسم الدواء؛ )bالطالب؛ )

( طريقة إعطاء g( إعطاء الدواء؛ )f( الوقت؛ )eالجرعات؛ )

( عدد األيام المتوقع االحتياج لوجود الدواء فى hالدواء؛ )

( األعراض الجانبية المحتملة vشطة المدرسة؛ )المدرسة او أن

 من الدواء.

 احتياطات السالمة

قبل حيازة الطالب للدواء الستعماله بنفسه، يجب على ممرضة 

المدرسة او مدير المبنى او من وكلته الممرضة لينوب عنها 

فى إدارة هذه المهمة على النحو الذي يقره القانون التخاذ 

( وجود طلب باستخدام aمان ان: )الخطوات الالزمة لض

الطالب للدواء موقع من قبل والدي الطالب او ولى االمر فى 

( تصريح كتابى بتعليمات إعطاء الدواء موقع من bالملف؛ )

قبل مقدموا الرعاية الصحية للطالب، او بروتوكول على 

مستوى االدارة وضع من قبل طبيب مرخص باستخدام أدوية 

( ان الطالب الصحيح يتلقى c؛ )دون روشتة فى الملف

  الدواء؛.
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      (d)( إعطاء الدواء الصحيح للطالب؛e إعطاء )

( إعطاء الدواء fالجرعة الصحيحة للطالب؛ )       

( ان الدواء لم تنتهىgفى الوقت الصحيح؛ )       

( إعطاء الدواء بالطريقة hصالحيته؛ و )       

.الصحيحة      

 الخطاء فى إعطاء الدواء للطالب يشمل ولكن ال  

  يقتصر على إعطاء الدواء للطالب الخطأ، إعطاء     

 للطالب، إعطاء الطالب جرعة  الدواء الخطاء    

 خاطئة من الدواء، إعطاء الطالب اكثر من جرعة    

 من الدواء، إعطاء الطالب الدواء بطريقة غير  

ة، ان ينسى إعطاء الطالب الدواء فى الوقت صحيح    

المحدد، و/ او نسيان تسجيل ان الطالب تم إعطاءه     

 الدواء.    

تناول الطالب للدواء يجب على الفور  ىاي اخطاء ف    

 إبالغ الممرضة ووالدى الطالب او ولى االمر،     

 تسجيل هذا الخطاء فى التقرير. يجب على  ويجب    

 فى  911فور االتصال بوحدة مراقبة السموم او ال    

 لخطأ، او الدواء للطالب ا حالة الخطأ باعطاء    

 او إعطاء جرعة  للطالب، اطئخ إعطاء دواء    

  خاطئة من الدواء للطالب.    

 حفظ السجالت
يجب حفظ سجالت خاصة بكل طالب       

( aلكل دواء يجب ان يحتوى على: )      

( التاريخ والوقت الذىbاسم الدواء؛ ) 

 ( الجرعة المقررة؛cيؤخذ فيه الدواء؛ )     

    (d( طريقة إعطاء الدواء؛ )eاألعراض )

( اسم الشخصfالغير متوقعة للدواء؛ )    

  الذى أعطى الدواء.    

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك واعدوق حقوق مدونة   

فحص/ اختبار الطالب 

(JLDAC)  

 فحوصات بدنية 
 الطالب فى  يجب فحص األبصار والسمع لجميع 

والخامس، االول، والثالث،  رياض األطفال، والصفوف

العمرية المحولة ئات الف والتاسع، او الطالب فى والسابع،

فى خالل العام الدراسى بواسطة  تفحص للفحص، يجب ان

او مدير المدرسة او اي شخص ممرضة المدرسة، المدرس، 

لبه القانون. يجب يتط ل من قبل االدارة كماهل وموكؤم اخر

الحكم ال  هذا/ ولى االمر عند وجود فحص. اخطار الوالدين

 سمح والديه/ ولى االمر بذلك بسببي ينطبق على اي طالب ال

  شخصية. معتقدات دينية او

اكثر او لم يعد او  18والدين/ ولى االمر، للطالب فى سنال

يجب ان  ذلك "طالب موءهلين"(، قاصر )يصبحوا بعد

اختيار اي فحص  فىلموا أخطارا ليكون لديهم الفرصة يتس

حوصات البدنية مثل )السمع، او الفبدنى ليس ضروريا 

 وفحص األسنان( والتى:البصر

 ط الحضور؛يطلب عادة كشرط من شرو .1

وقت مبكر؛ و تنظم من قبل المدرسة ويتم الحجز فى  .2

ليست من ضروريات الحماية الفورية لصحة  .3

وسالمة الطالب، او الطالب اآلخرين    

 الطالب استطالع، وتقييم، وتحليل
باستثناء ما هو مسموح به بموجب القانون، ال يلزم ان يخضع 

ولى االمر )او موافقة للفحص دون موافقة خطية من الوالدين/ 

خطية من الطالب الموءهل(، او التحليل او التقييم التى تهدف 

للكشف عن معلومات )سواء كانت معلومات شخصية اوال( 

 والتى تكشف ما يتعلق باالتى:

ولى او. انتماءات سياسية او معتقدات الطالب او الوالدين/ 1

االمر؛
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. المشاكل العقلية والنفسية للطالب وأسرة الطالب؛2   

 لوك او الحالة الجنسية؛. الس3   

السلوك الغير مشروع، او المعادى للمجتمع، او  .4

 المهين للذات، او المحط للقدر؛

احراج الطالب من األفراد الذين لديهم عالقة وثيقة  .5

 باسرة الطالب؛ 

االعتراف الملحوظ او تقارب العالقات، مقل  .6

 المحامين، واألطباء والوزراء؛

لمطلوب بموجب القانون لتحديد الدخل )فيما عدا ا .7

االهلية للمشاركة فى البرامج او الحصول على

 المساعدات المالية فى ظل هذا البرنامج(؛ 

الممارسات، واالنتماءات الدينية، او معتقدات  .8

الطالب ووالديه/ ولى االمر؛

. الرقم القومى للطالب او الوالدين/ ولى االمر.9

 بة أعاله يجب ان تشمل الموافقة الخطية المطلو

اخطار كتابى مسبق بالمسح والتقييم، والتحليل بعد 

 أسبوعين على االقل من استالم الموافقة الخطية 

 للحصول على المعلومات المتعلقة بما يلى:

 السجالت او المعلومات التى يمكن .1 ١

قد تكون مطلوبة فورى المسح والتقييم، 

او التحليل والتقييم؛ 

ئل التى يتم بها استعراض السجالت او الوسا .2

 وفحصها؛ المعلومات يجب مراجعتها

 على المعلومات؛ . الوسائل التى استخدمت للحصول3  3

السجالت  الغرض الذى من اجله يحتاج الى.4

 ؛والمعلومات

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

 الكيانات او األشخاص، بغض النظر. 5
عن االنتماء، الذين سيحصلون على

 المعلومات؛ و

 الطريقة التى يمكن للوالدين/ او ولى. 6
االمر منح او رفض األذن للحصول على 
او فحص السجالت والمعلومات. 

وي على جمع ةاالفصاح االنشطة المقترحة التى تنط
عن او استخدام المعلومات الشخصية التى يتم 

جمعها من الطالب بغرض تسويق او بيع تلك 
المعلومات لالخرين من اجل هذا الغرض, ال تحترم اذا 

او ولي \لم تكن قد تمت بعد موافقة كتابية من الوالد
امر الطالب بشان هذا النشاط او )اذا وجد( الطالب 

 المؤهل. 

او ولي االمر او الطالب المؤهل \حق الوالد من
مراجعة, بناءا على طلبهم, اي مواد مستخدمة كجزء 

 من المناهج التعليمية للطالب. 

ال يوجد في هذه السياسة ما: 

يمنع الطالب الذي يعمل تحت اشراف او رعاية  .1

مدرس صحافة من اعداد او المشاكة فى استفتاء 

لحصول على موافقة او مسح وتقييم وتحليل دون ا

 ;طالما ال يوجد مخالفة للقانون

منع موظف من موظفوا االدارة من تقديم تقرير  .2

عن رؤية او االشتباه في سوء معاملة او اهمال 

 ;طفل كما يقتضية قانون الوالية

ان يحد من قدرة اخصائ الصحة والذي يمثل  .3

;االدارة كوكيل لتقييم حاالت فردية من االطفال

ن قدرة االدارة على ادارة وتقييم ان يحد م .4

او ;االنتحار او التهديد باالنتحار

ان بفسر على انه يتطلب اخطار الوالدين بالموافقة  .5

على االستفتاء, او التقييم او التحليل او التقييم 

 المتعلق بالمنتجات
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منتجات التعليمية اوالتقييم المتعلق بالالتعليمية او  

ب او المؤسسات التعليمية. هذهمات او الطالدالخ 

 المنتجات تشمل, ولكن ليس على سبيل الحصر,      

 مايلي:      

   الجامعة او التعليم العالى او التجنيد وأنشطة

التجنيد العسكري؛

  نوادى الكتاب، والمجالت والبرامج التى توفر

 الحصول على منتجات أدبية مخفضة التكلفة؛  

   والمواد العلمية المستخدمة من قبل المناهج

 مدارسة االدارة؛   

  االختبارات و التقييمات التى تستخدمها مدارس 

االدارة لتوفير المعرفة، التقييم، التشخيص، االكلينيكية،    

االستعداد او الوصول الى معلومات عن الطالب؛   

   بيع الطالب لمنتجات او خدمات لجمع تبرعات 

 ة متعلقة بالمدرسة او األنشطة التعليمية؛ وألنشط   

  .برامج تكريم الطالب 

 السرية

 اى مسح، او تقييم، او تحليل او تقييم إدارة او توزيعها     

 بواسطة المدرسة الى الطالب يجب ان يخضع لقانون     

 الوالية والقانون الفيدرالي لحماية سرية سجالت الطالب.    

 ضايا السلوكعالج/ اختبار ق 
يحظر الى العاملين بالمدرسة فى إطار قانون الوالية      

 العقلية على الطالب. طلب استخدام المؤثرات     

 عليهم اختبار او طلب اختباروأيضاً يحظر 

 الطالب دون اخطار الوالدين/ ولى االمر سلوك 

 يصف االختبار المطلوب وكيف سيتم     

 ائج. قبل إجراء اي من استخدام النت     

 مثل هذه االختبارات، يحب على موظف

المدرسة الحصول على تصريح خطى من الوالدين/ ولى 

االمر او الطالب الموءهل وفقا للقانون المعمول به. 

ويشجع العاملين بالمدرسة لمناقشة المخاوف حول سلوك 

الطالب مع الوالدين/ او ولى االمر، ومثل هذه المناقشات 

الوالدين/ ولى االمر  قد تتضمن اقتراح بان يتحدث

 الصحية بشان اى مخاوف تجاه  متخصص للرعاية

 سلوك الطالب. 

 تقييم الطالب ذوى اإلعاقة

التصريح المقدم من الوالدين بتقييم او إعادة تقييم الطالب 

موافقات مطلوبة لمقدموا خدمات التعليم  ذو اإلعاقة وأي

الخاص الى طالب ذو إعاقة يحكمها قانون الوالية 

  السياسة.والقانون الفيدرالي وخارج نطاق هذه 

 اإلعالم السنوي للحقوق

يجب على االدارة، فى بداية كل عام دراسى، اخطار 

الوالدين/ اولياء االمورو الطالب بحقوقهم بموجب هذه 

  السياسة.

استخدام حافالت السيارات و موقف

 (JLIEالسيارات ) 

عندما يتوفر موقف سيارات داخل الحرم المدرسى، يجب 

يقودون حافالت ان يوقف  لذينعلى جميع الطالب ا

الموقف. ال ال يجب قيادة اى حافلة اال فى  سيارته فى هذا

 مواقف السيارات المخصصة لذلك.

الحافالت التى يقودها الطالب يكب ان تظل واقفة أثناء 

وجود الطالب فى الفصل الدراسى المسجل به. ال يسمح 

رات موقف السيا بأي تسكع فى السيارات الواقفة او فى

  أثناء اليوم الدراسى.

ميزة إحضار الطالب للحافلة التى يقودها الى مبانى 

 المدرسة تعتمد على الحصول على موافقة من قبل 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

Page 48 



الطالب بتفتيش السيارة عند وجود او االشتباه     

 فى وجود ممنوعات داخل الحافلة.     

رفض الطالب، الوالدين/ او ولى االمر، او     

 الحافلة السماح بتفتيش الحافلة بناءا على مالك     

 ان الطالب المدرسة يجب ان ينتج عنه فقد طلب 

 استخدام موقف المدرسة او اى من مبانيها. ميزة     

 كل مدرسة مصرح لها بالمشاركة بدوريات فى     

موقف سيارات الطالب، التفتيش البصرى لحافالت     

 الطالب، واستخدام الكالب المدربة للكشف على     

 رائحة المخدرات، والمتفجرات والممنوعات     

 األخرى.    

الحافالتقد يتبنى المدير لواءح إضافية موقف وقيادة    

 برامج المدرسة.على حسب ما يلزم حاجة أعمال و 

سجالت الطالب/ اصدار معلومات  

 (JRA/HRC) عن الطالب 

أحكام عامة .1

سجالت الطالب التعليمية قد تحتوى على، ولكن ليس     

مات التالية:من الضروري ان تقتصر على المعلو    

 بيانات الهوية؛ العمل األكاديمي المكتمل؛ مستوى     

اإلنجاز )التقديرات، الدرجات التحصيلية لالختبارات    

 الموحدة(؛ بيان الحضور؛ درجات االختبارات     

 الكفاءة؛ واالختبارات النفسية؛ نتائج  الموحدة؛    

 لطبية؛ البيانات الصحية والمعلومات االتحصيالت؛    

 ومالحظات  خلفية األسرة؛ تقييم  معلومات عن    

المدرسى؛ و تقارير عن نماذج المدرس والمستشار     

  المتكررة. السلوك الخطيرة    

التى تحتفظ  ت التعليمية ال تشمل على السجالتالسجال   

بالمدرسة او االدارة ا وحدة تنفيذ القانون فى الخاصة به   

أعدتها تلك الوحدة لغرض حدة( والتى )يجب وجود وا  

  تنفيذ القانون.   

ال يوجد فى هذه السياسة ما يمنع المسؤولين، المدرسين   

من الكشف عن هذه المعلومات لمعرفةاو الموظفين     

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

   من سجالت  سجل الطالب للتفتيش، و/ او نسخة طلبات  

خصية، و سجل الكشف الشلبيانات ا الطالب التعليمية او معلومات

حتفاظ بها كجزء من اال بعلومات، يجالممثل هذه السجالت  عن

 ا سبق، ال يتطلب تصريح طلب/الكشفورغم م طالب.سجل كل 

الوالدين او  ( aعن السجالت او اإلفصاح عن المعلومات الى: )

( مسوءول االدارة bالطالب الموءهل؛ )

ن خطية م( الطرف الذى يحمل موافقك cوفقا لهذه السياسة؛ ) 

( الطرف الذى d)الوالدين او ولى االمر او الطالب الموءهل؛ 

طرف يسعى او يتلقى السجالت ( eيسعى لدالئل معلوماتية؛ او )

مر قضاءي او بيان الشخصية بأالتعليمية او معلومات 

 .بان تبقى سرية قانونى وطلب استدعاء

 . الوصول الى السجالت2   2
 السجالتفحص ومراجعة  ن او ولى االمر لهم الحق فىالوالدي    

عاما او اكثر  18 العمرللطالب. إذا كان الطالب يبلغ من  التعليمية

من  إذن كتابىويتطلب  تقاريرها،تقاريره/  قد يفحص الطالب

 ليستطيعوا فحص السجالت. )مثل ولى االمر الطالب للوالدين او 

" طالب  عاما او اكثريجب ان يعرف بانه 18هذا الطالب البالغ 

مستقال فى الدخل  ذلك، إذا كان كان الطالب  ومع  موءهل".(

للوالدين/ او اولياء االمر، جنبا الى  الفيدرالية، يحق والضرائب

  التعليمية للطالب. الحصول على السجالت الطالب مع جنب

العطاءمدير المبنى توفير ما يلزم من الموظفين  يجب على  

عندما يطلبتفسيرات والترجمة اللغوية للسجالت التعليمية     

يقوم الوالد/  هل.ؤالمبواسطة الوالدين/ ولى االمر او الطالب     

ى التعليمية ف تالسجالولى االمر او الطالب الموءهل بفحص 

.المعين من قبل المدير)األشخاص( وجود المدير و/ او الشخص 

والعزل النفس ضبط إلى اللجوء  
 لبدنيا التدخل معالجه بها يتم التي الطريقة المقاطعة سياسة وتحكم

 اعالقط شعبه بطالب يتعلق فيما والمهلة والعزل النفس وضبط

 نم األشخاص حماية لقانون وفقا السياسة هذه صيغت وقد.  الخاص

التحديد وجه علي ذلك في بما ، كولورادو في التقييد  c.r.s. § 26-20-

111 (  يمكنو(.  القيود بعض حظر-العامة المدارس في القيود استخدام

سياسة علي االطالع  jka في المقاطعة موقع علي  

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/p

olicies/JKA.pdf. 

-c.c.r. 301 1 في للتعليم الدولة مجلس قاعده عليه نصت لما ووفقا

 استخدام بشان شكوى تقديم عمليه فان ، 2.07-2620 المادة ، 45

 الموقع علي مبينه المقاطعة في بطالب يتعلق فيما العزل أو التقييد

  في للمقاطعة كيالشب

https:// www.psdschools.org/student-restraint-

and-seclusion. 
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بةالشخصية او المراق  



 ال يجوز ان تؤخذ النسخ األصلية للسجالت  

التعليمية من االدارة او المباني المدرسية، فيما  

موجب القانون او سياسة االدارة،  عداغير ذلك

( من سجل )سجالت( الطالب ١نسخة واحدة ) 

ن/ ولى االمر او للوالدي التعليمية يحب ان تتاح 

 غضون فترة زمنية معقولة  ىالطالب البالغ ف 

سنت لكل  25ال تتجاوز  بناءا على طلبهم بتكلفة 

 الحفاظ على سالمة مواد  صفحة. من اجل 

 االختبارات وقانون حقوق الطبع والنشر، ومع  

االختبار  ذلك، ال يجوز إتاحة نسخ بروتوكوالت 

  المكتمل او كتيب األسئلة.بارو/ او أدوات االخت 

. طلب السجالت من مدارس او / إدارات3

 اخرى 
عندما يحول الطالب الى إدارة بودر التعليمية من 

 إدارة اخرى، يجب على مدير المدرسة او من 

ينوب عنه ان يطلب السجالت التعليمية للطالب 

المحول منها اذا لم يكن قد تم بالفعل من االدارة

  لك السجالت الى المدرسة.إرسال ت

 . تحويل السجالت الى إدارات اخرى4

 سجالت الطالب التعليمية، بما فى ذلك سجالت 

السلوك، قد تحول دون تصريح الوالدين/ ولى االمر 

 او الطالب البالغ الى المسؤولين فى مدارس، او 

إدارة تعليمية،او مؤسسة تعلمية اخرى والتى يسعى 

 ق بها او التحق بها. يجب على الطالب لاللتحا

 االدارة، بناءاً على طلب من الوالدين / ولى االمر 

 او الطالب البالغ، توفير نسخة لهم من السجالت 

  المحولة.

. طلب و تسلم المعلومات5

والسجالت من وكاالت الدولة 
ضمن حدود سيادة القانون، على موظفوا االدارة 

 المعلومات الخاصة السعى للحصول على مثل هذه

 مطلوب ألداء الواجبات والمسؤوليات، بالطالب بما هو 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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وسالمة الطالب  بما فى ذلك حماية سالمة األمن العام

 والموظفين. مثل هذه المعلومات قد يمكن الحصول

 لية التى تنفذوكالة حكومية او محاي  عليها من

 كولورادو للطفولة. والمهام فى إطار قانون  الواجبات

المعلومات يجب ان  ل االدارة الذى يتلقى هذهؤومس

القانونية  فى اداء هذه الواجبات والمسؤوليات يستخدمها فقط

المعلومات التى تم الحصول  ويحب الحفاظ على سرية

  عليها.

رسة او إدارة تعليمية اذا تم مشاركة هذه المعلومات مع مد

فقط  قد يحول اليها الطالب، فانه يجب اخرى والتى

او قانون الوالية، بما فى  مشاركتها وفقا للقانون الفيدرالي

لعام  التعليم الفيدرالي لحقوق السرية ذلك قانون

1974"(FERPAقانون كولورادو ،)"  ,لفتح السجالت

 وقانون كولورادو للطفل. 

سجالت التعليمية. طلبات تعديل ال6

اذا كان الوالدين/ ولى االمر او الطالب البالغ يعتقدون بان 

فى سجالت الطالب التعليمية غيردقيقة،  المعلومات الواردة

الطالب او حقوق اخرى قد  او مضللة او منتهكة لخصوصية

االدارة تعديل السجالت. مثل هذه الطلبات يجب  يطلبوا من

الى  يحب ان يقدم طلب التعديل ان تقدم خطيا لمديرالمبنى.

من اول فحص للسجالت،  ايام 10مدير المبنى فى غضون 

  ما لم تمنح االدارة وقتا إضافيا لوجود سبب وجيه.

االستئناف كتابيا وان يرسل  ويجب ان يكون الرد على هذا

 ١٠االمر او الطالب البالغ فى غضون  الى الوالدين/ ولى

  ايام دراسية.

االستئناف، يجب  عد المشرف العام طلباذا رفض مسا

اخطار الوالدين/ ولى االمر او الطالب البالغ بالقرار 

  استماع رسمية. ونصحهم بحقهم فى طلب عقد جلسة



 اذا لم تسفر الخطوات االولى والثانية عن  

لمطلوب، قد يطلب الوالدين/ ولى االمر ا التعديل 

 البالغ عقد جلسة استماع رسمية.  او الطالب 

 طلب عقد جلسة استماع رسمية يجب ان يكون 

 المشرف العام على المدارس  قدم الىكتابيا وي 

بعد رفض مساعد المشرف  ايام 10فى غضون  

 لىيجب ان يرسل الرد ع االستئناف. العام طلب 

 االستئناف بريديا فى غضون عشرة ايام  طلب 

  دراسية. 

 تعقد جلسة االستماع طبقا لما ياتى:

a.  يوما  15تعقد جلسة االستماع فى غضون

 ستئناف. يتم إرسال اال استالم طلبمن 

 اخطار بتاريخ، مكان ووقت الجلسة الى 

الوالدين/ ولى االمر او  الطالب البالغ عن

 طريق بريد معتمد.

b.  يتم عقد جلسة االستماع بواسطة مدير او 

 موكل خطيا من قبل المشرف ل إدارىؤومس

 ان يكون المدارس. ال يجب  العام على

ة فى لرئيس جلسة االستماع مصلحة مباشر

 الجلسة. نتائج

c.  يجب ان تتاح الفرصة الكاملة والعادلة 

للوالدين/ ولى االمر او الطالب البالغ لتقديم 

وذات الصلة بالقضية والتى اثيرت  األدلة      

يجوز ان يساعده او ينوب عنه شخص من       

وعلى نفقتهم الخاصة، بما فى ذلك  اختيارهم     

 محامى.     

d . يجب على المسوءل الرسمى للجلسة إصدار القرار كتابيا

ختام جلسة االستماع، ويجب  أيام عقب 10فى غضون     

الوالدين/ ولى االمر او الطالب الموءهل اخطار   

 بهذا القرار عن طريق البريد.    

eتند الى األدلة يس . قرار مسوءول جلسة االجتماع يجب ان    

ويجب ان يتضمن ملخص لألدلة وسبب ةلمقدمة فى الجلسا    

 القرار.    

f يجب ان يتضمن القرار بيان اخطار الوالدين/ ولى االمر او .

 فى إرفاق تعليق على  الطالب الموءهل بحقهم فى    

 سجالت الطالب و/ او تحديد سبب  المعلومات التى فى    

 ى السجالت يجب ان الخالف عليها. اي تفسير يوضع ف    

السجالت التعليمية  يحفظ بواسطة االدارة. إذا تم الكشف عن    

  من قبل مسوءول المدرسة الى اي طرف اخر يجب أيضاً     

  الكشف عن هذا التفسير لهذا الطرف.    

. الكشف مع موافقة مكتوبة7

 هذه السياسة او ما  من 8باستثناء ما هو محدد فى المادة   

يشترط موافقة خطية قبل اإلفصاح عن عليه القانون،ينص 

الشخصية ألي  سجالت الطالب التعليمية و/ او المعلومات  

أطراف اخرى غير الوالدين/ ولى االمر اوالطالب 

الموءهل. مثل هذه الموافقة الخطية يجب ان تقدم من 

الوالدين/ ولى االمر او الطالب الموءهل ويجب ان

 تتضمن ما يلى:  

aتاريخ الموافقة؛ . 

b تحديد سجالت المعلومات التى سيتم .

  الكشف عنها؛

cالغرض من الكشف؛ و .

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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dهوية الطرف او فئات األطراف التى .

 يجوز الكشف لهم. 

إذا طلب الوالدين/ ولى االمر او الطالب الموءهل 

 ذلك،يتعين على االدارة تزويدهم بنسخة من ا

 لسجالت للكشف عنها. يجب ان تكون موافقة 

الوالدين/ ولى االمر او الطالب الموءهل صالحة 

 كتابة. الموافقة  فقط للكشف عن ما حدد فيها

 على مشاركة الطالب فى اي دورة، او نشاط 

 مدرسى، او برنامج التعليم الخاص، او فى اي 

نشاط مدرسى اخر ال يجب ان تستخدم لإلفصاح 

 عن السجالت التعليمية والمعلومات الشخصية 

  الواردة فيها.

جميع استمارات الموافقات الموقعة يجب ان 

  االدارة. االحتفاظ بها من قبل

 . اإلفصاح دون إذن كتابى8

 قد تقوم االدارة باإلفصاح عن ملفات الطالب 

 التعليمية او المعلومات الشخصية الواردة فيها 

دون إذن كتابى منح الوالدين/ ولى االمر او الطالب 

  الموءهل فى الحاالت اآلتية:

a.  لمسوءول االدارة ويكون له ان يكون اإلفصاح

مصلحة تعليمية فى سجالت  صفة رسمية او

الطالب او المعلومات الشخصية الواردة بها. 

"مسؤول االدارة" ألغراض هذه السياسة هو 

شخص موظف بواسطة االدارة كمسؤول، 

 او مشرف، او مدرب لدعم الموظفين، او 

 الشخص الذى يعمل مع

مجلس التعليم، او الشخص او الشركة التى 

اء المهام المتخصصةتعاقدية معه االدارة ألد

) مثل المحامين، والمحاسبين، ضباط موارد 

 المدرسة، االستشاريين و مقدموا الرعاية

الصحية(؛ و الوالدين/ ولى االمر أو المتطوعين 

 الذين يخدمون فى لجنة رسمية او مساعدة 

 أداء مهامه او مهامها.مسوءول فى االدارة فى 
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اى طرف اخر، فيما عدا المصرح لهم او طبقا  

 للقانون، دون الموافقة الخطية السابقة من  

  الوالدين/ ولى االمر او الطالب الموءهل.  

يحدد ان  ل االدارةألغراض هذه السياسة، مسوءو (1)

 "الفائدة التعليمية المشروعة" إذا كان يكون لديه

( ضرورلذلك aإلفصاح الى المسوءل هو: )

المحددة له او لها عن طريق  الموظف لتأدية المهام

( bمتطلباتوظيفته او عن طريق عقد االتفاق؛)

الرسمية وليس  تستخدم داخل نطاق أعمال االدارة

 ؤوليات الوظيفة عن نطاق مس خارجة ألغراض

 ( ذات الصلة بإنجاز بعض او Cللموظف. )

 ( متسق مع dالتقارير حول الطالب؛او)

 األغراض التى من اجلها يتم حفظ البيانات.

bفى مدرسة  . الكشف عن السجالت الى مسوءول

 او منظمة تعليمية و اخرى، او نظام مدرسى،    

، او قدالتى يسعى الطالب او ينوى االلتحاق بها    

 التحق بها.   

cالممثلين  . الكشف عن السجالت مصرح به الى 

للواليات المتحدة،  المفوضين عن المراقب العام    

المتحدة، وزارة التعليم،  والنائب العام للواليات    

  او سلطات الدولة التعليمية.    

d الكشف عن السجالت للتواصل مع المساعدات .

 طالب.المالية لل    

eالوالية او  . الكشف عن السجالت للمسئولين فى

 المحليين و متطلبات النظام القضاءى لألحداث،    

 فعالة، وذلك قبل صدور للقدرة على تقديم خدمة    

الذين يتم اإلفصاح عن سجالتهم  األحكام، الطالب 

 يخضعوا لقانون كولورادو السجالت المفتوحة و     

 لورادو للطفولة. هذه السجالت وقانون كو    

 المعلومات الشخصية يجب الكشف عليها فقط     

 شهادة خطية من قبل المسؤولين ان  بناءا على    

 هذه السجالت والمعلومات لن يتم الكشف عنها    

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة  



fتحرى دراساتات آلتى . الكشف عن السجالت للمنظم ،  

التعليمية لتطوير، او التحقق من  او نيابة عن، الوكاالت   

برامج  إدارة االختبارات التنبوءية، او الى إدارة  صحة   

المساعدات الطالبية، او لتطويرالتعليم.   

gالتقديرية عن السجالت منظمات االعتمادات  . الكشف

راتهم. لتنفيذ مهام تقدي     

hالكشف عن السجالت امتثاال ألمر قضاءي .

 او صدور استدعاء بصورة قانونية. ما لم ينص 

على خالف ذلك فى االمر القضاءى اواالستدعاء،  

 يحب على الدارة اخطار الوالدين/ ولى االمر او  

    قبل االمتثال لالستدعاء او أمر  لؤهالطالب الم 

 المحكمة.

iبالطوارىء، ن السجالت فى حالة االتصال. الكشف ع

إذا كان معرفة المعلومات ضروريا لحماية وسالمة   

  آخرين. الطالب او أشخاص   

j "الكشف عن السجالت من "دليل المعلومات .

 وفقا لشروط هذه السياسة.

دليل المعلومات .9

 ألغراض هذه السياسة "دليل المعلومات" هو      

 الِتعليمى الذى  ومات الواردة فى سجل الطالبالمعل     

 العموم ضارة او تعدى  والتى ال تعتبر على وجه     

 "دليل المعلومات" يحتوى  على كشف الخصوصية.     

 اسم الطالب، صور على،على، ولكن ال يقتصر     

 تسجيالت صوتية و/ او تسجيالت  فوتوغرافية،     

 لرءيسى، الصف الدراسى، ميدان الدراسة ا, يديوف     

الرياضات، و مشاركة فى أنشطة معترف بها رسمياال     

 أوزان وأطوال أعضاء الفرق الرياضية، تواريخ      

 والجوائز، وآخر  االلتحاق، تلقى التكريمات     

 مؤسسة تعليمية التحق بها. قد تقوم االدارة      

 ة خطية دون موافق باإلفصاح عن دليل المعلومات     

او الطالب الموءهل، مرمن الوالدين/ ولى اال    

 والعناوين لن يتم مع ذلك، أرقام الهواتف    

ية من الوالدين/ ولىلكشف عنها دون الموافقة الخط

هل ؤالم االمر. لدى الوالدين/ ولى االمر او األطالل 

    عن اي من او جميع  الحق فى الرفض بالسماح بالكشف

المحددة أعاله، رقطة ان يكون يقدم هذا  فئات دليل المعلومات

خطيا الى مكتب مدير المدرسة أثناء حضور الطالب  الرفض

سبتمبر )او اليوم الدراسى ١يخ أقصاه الى المدرسة فى تار

سبتمبرموافق يوم السبت او األحد او عطلة ١التالى إذا كان 

  رسمية(.

.  الكشف لضباط التوظيف العسكري10

المرحلة  إسماء، عناوين، وأرقام هواتف المنزل لطالب

الثانوية يتم الكشف عنها لضباط التجنيد العسكري فى 

الطلب، اال إذا تقدم الطالب يوما من  (90غضون تسعين )

 بطلب خطى بعدم اإلفصاح عن هذه المعلومات.

 الستخراج  مصاريف التكلفة الفعلية التى تنفقها االدارة

  قبل من طلب الخدمة. هذه المعلومات يتم دفعها من

.  الكشف للتأمين الصحى المجانى11

 (Medicaid)

 برنامج  لب فىفى جميع الحاالت المسجل بها الطا     

 يجب على  التامين الصحى المجانى بكولورادو،     

 االدارة اإلفصاح عن دليل معلومات الطالب حيث      

يتضمن اسم الطالب، تاريخ  الميالد والجنس لسياسة      

 Colorado Medicaidوالمالية ) الرعاية الصحية

agencyصحي ق من أهلية الطالب للتأمين ال( للتحق

 (. يجب على االدارة الحصول Medicaid) ىالمجان

االباء/ ولى االمر او الطالب  على موافقة خطية سنويا من     

اإلفصاح عن اي معلومات غير التى فى  الموءهل قبل

  دليل الطالب المطلوبة إلعداد الفواتير.
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.  دليل الخريجين12 

 دليل المعلومات للطلبة الخريجين قد 

 يتضمن اسم الطالب، األنشطة

 الرئيسية والرياضية، الوزن والطول

، لألعضاء الفرق الرياضية، تواريخ الحضور

 التقديرات والجوائز المتلقاه، وآخر

 المؤسسات التعليمية التى التحق 

 بها الطالب. دليل المعلومات للطلبة

الخريجين أيضاً قد يشمل عناوين الطالب

 السابقة. أرقام الهواتف والعناوين الحالية

 لن يتم الكشف عنها عمال بقانون والية

 كولورادو.

 فى احترام يجب على االدارة االستمرار 

 طلبات الكشف او اإلفصاح عن دليل 

 معلومات الطالب الى او بالنيابة عن 

 طالب سابق كان قد التحق بإحدى مدارس

 االدارة، اال إذا قام الطالب السابق بإلغاء

 طلب الكشف عن المعلومات. عندما يتصل

 الطالب السابق لتجديد والتحقق من 

للطالب،البيانات إلدراجها فى دليل التخرج 

 فقد يطلب الطالب السابق عدم نشر اي

  معلومات، ويجب احترام هذا الطلب.

.  إعالن الحقوق السنوى13

  فى بداية كل عام دراسى سوف تخطر االدارة

 االباء/ اولياء االمور والطالب الموءهلين 

 بموجب هذه للسياسة. يمكن الحصول  بحقوقهم

 ذات  نسخ من هذه السياسة واالستمارت على

 من مكتب خدمات المدرسة فى اي وقت  الصلة

  ساعات العمل المعتادة. الشكاوى المتعلقة أثناء

بانتهاكات الحقوق الممنوحة لآلباء/ اولياء االمور

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة  
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 الموءهلين وفقا لقانون حقوق األسرة  او الطالب

 والخصوصية قد يتم تقديمها لوزارة التعليم

 للواليات المتحدة. اسم وعنوان مكتب

 هو: FERPAإدارة الشكاوى 

 Family Policy Compliance Office, U. S. 

Department of Education, 400 Maryland 

Avenue, SW,Washington, DC 20202-4605. 

م التمييز/ المساواة فى الفرصعد

 (AC) التعليمية 

استبعاد اي  ادارة بودر التعليمية ملتزمة بسياسة عدم

طالب من المشاركة، الحرمان من المنافع، او يكون 

عرضة للتميز تحت اي برنامج لإلدارة او نشاط على 

أساس العرق، او اللون، او الدين، او األصل القومى او 

او التوجه الجنسى او اإلعاقة. هذه  النسب، او الجنس،

 طبق على الحصول على والمشاركة فىالسياسة تن

األنشطة التعليمية، الفصول الدراسية المعروضة، األلعاب 

الرياضية، االستشارات، مساعدات التوظيف، و األنشطة 

ال تقوم االدارة بالتمييز على اساس العرق او  االمنهجية.

القومي او النسب او الجنس او اللوناو الدين, او االصل 

التوجه الجنسي, الحالة االجتماعية, واالقدمية, او السن او 

االعاقة في وصول او قبول, او العالج او العمل فى 

برامج وانشطة المدرسة. التحرش على اساس التصنيفات 

السابقة هو شكل من اشكال التمييز الغير قانوني, وغير 

 (JBB( و)GBAAدارة )منفصل تناولها فى سياسات اال

 كما استخدمت فى هذه السياسة."التوجه الجنسي" يعني

توجه الفرد نحو الجنس االخر, المثلية, االذدواجية او 

 وضع المتحولين جنسيا او تصور فرد اخر منها. 

 المساواة فى الفرص التعليمية\عدم التمييز

مع احترام الطالب   

طالب مؤهل من  ال خالف على انه ال يجب ان يستبعد

المشاركة فى, واال يحرم من فوائد, او ان يكون عرضة 

 للتمييز تحت اي برنامج او نشاط لالدارة على اساس 

صل القومي او النسب او الاوا العرق, او اللون او الدين

الجنس او الجنسية او التوجه الجنسي او االعاقة.



 المشاركة فى االنشطة للوصول الى وتطبق هذه السياسة      

 م التعليمية والدورات التدريبية, والعاب القوى, وتقدي     

 المشورة, والمساعدة على التوظيف واالنشطة الالمنهجية.       

 في االدارة فرص تعليمية متساوية بغض  يكون لكل طالب     

 النظرعن العرق او اللون او الدين او االصل القومي     

 او النسب او الجنس او التوجه الجنسي او االعاقة.     

 يففرص التوظالمساواه فى \عدم التمييز 

والمتقدمين للتوظيف الموظفيناحترام مع 

 فرص ارة بودر التعليمية توفير تكافوء اد سياسة هاان   

 قانوني فى  تقوم االدارة بالتمييز بشكل غيرالعمل. ال    

 او المتقدمين  قرارات التوظيف او معاملة الموظفين   

 العرق او اللون او الدين, او االصل للتوظيفعلى اساس    

 او الحمل الحالة التاهيل البدنى الجنس القومي او النسب,   

 الحالة التوجه الجنسي, او حالة ذات صلة,اواوبعد الوالدة    

 الوراثية او االقدمية, او السن او المعلوماتاالجتماعية, او   

 العمل وعدم التمييز وتلتزم االدارة تكافوء فرص االعاقة.   

بما فى ذلك على سبيل المثال االت يشمل جميع المجوالذى    

 عن الوظائف والتوظيف واالختيار والحصر االعالن  ال   

 والتدريب, والتعويض, والفوائد الهامشية, فرص العمل    

 , تعزيز وانهاء الخدمة. الوظائفتصنيف    

 المساواة فى الفرص\عدم التمييز 

مع احترام االباء واالمهات, واولياء

د المجتمعاالمور وافرا

القانوني او الوصيال يجوز حرمان الوالدين المؤهلين,  

الى, او استبعاده من فرد من افراد المجتع من الوصول  

 او يحرموا من المنافع او حضور او المشاركة فى, 

تحت اي برنامج او نشاط من انشطة يتعرضوا للتمييز 

 على اساس العرق او اللون او الدين, االصلاالدارة 

 , النسب او الجنس او التوجه الجنسيالقومي او 

 االجتماعية, واالقدمية او السن او االعاقة.  الحالة

 تقارير وشكاوي من التمييز

 الغير مشروع
ولي امر, او فرد من افراد المجتمع\اي طالب, والد    
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انها ضحية للتمييز الغير مشروع نشجعهم \او موظف يعتقد انه

على االبالغ عنه او تقديم شكوى كما هو موضح فى سياسة 

, اال ان التقارير والشكاوى ضد التمييز الغير (AC-R)االدارة 

 قانوني على اساس االعاقة يجب ان يتم وفقا

وصي قانوني, او فرد \د(. اي طالب, والACEلسياسة االدارة )

من افراد المجتمع او الموظف الذي يشهد تمييز غير قانوني 

نشجعهم على االبالغ عن ذلك على النحو المنصوص عليه فى 

 (. ACEاو سياسة االدارة )( AC-R)الئحة االدراة 

يجب على االدارة اتخاذ القرار المناسب على وجه السرعة 

تمييز غير القانوني. تتخذ على واجراء تحقيق محايد فى مزاعم ال

الفور اجراءات فعالة لوقف التمييز اغير قانوني عنما يتم اكتشافه, 

واتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذا التمييز يجب فرض العقوبات 

المناسبة على الجناة, على نحو كل حالة على حدة, يجب اتخاذ 

يز خطوات لحماية كل من يشارك فى بحسن نية فى تقرير التمي

غير القانوني , شكرى او التحقق من االنتقام, وتحمي خصوصية 

جميع المتورطين فة تقارير التمييز والشكاوى كما يقتضيه 

القانون. التقارير والشكاوى التى يبدوا انها تنطوي على انتهاكات 

 القانون الجنائي يجب ايضا ان يشار الى سلطات تنفيذ القانون.

 ضباط الشكاوى

الدارة لهذه الشكاوى يجب ان يكون مسؤولية, والتقارير امتثال ا 

 على اساس هذه التصنيفات يجب ان ترسلوالشكاوى من التمييز 

الى: 

طالب االدارة واعضاء المجتمع:ب الشكاوى الخاصة

مدير قسم الخدمات الطالبية
1630 South Stover Street 

Fort Collins, Colorado 80525 
Phone: (970) 490-3033 

الشكاوى الخاصة بموظفين االدارة:

المدير التنفيذي للموارد البشرية
2407 LaPorte Avenue 

Fort Collins, Colorado 80521 
Phone: (970) 490-3620 
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استجابة االدارة \تقرير التمييز   

 (AC-Rلشكاوى التمييز )   

االجراءات المناسبة على جب على االدارة اتخاذي  

وجه السرعة واجراء تحقيق محايد فى مزاعم   

التمييز غير المشروع, والذي يشمل التحرش:  

يجب ان تتخذ على الفور اجراءات فعالة لوقف  

واتخاذ التحرش عندما يتم اكتشاف ذلك\التمييز  

الخطوات الالزمة لمنع تكراره. يجب فرض   

المناسبة على الجناة, كل على حسبالعقوبات   

الحالة على حدة, تتخذ خطوات لحماية اي شخص  

التحرش\يشارك بقدرما فى التمييزغيرالقانوني  

, وان تحمي خصوصية من يقدم تقريرا او بالغا   

 على النحو  اوالتحرش\عن التمييز الغير قانوني   

ارير والشكاوى. تحال التقالمطلوب بموجب القانون  

 التى تكشف انتهاك القانون الجنائي الى سلطة  

 تنفيذ القانون.  

التحرش\التقارير والشكاوى من التمييزغير القانوني  

التحرش على اساس االعاقة, يتم\, فيما عدا التمييز 

التعامل معه وفقا لالجراءات المنصوص عليها فى 

 كتابيا. هذه الالئحة ويجوز تقديمها شفهيا او  

التحرش\تقارير او شكاوى التمييز الغير قانوني 

 قد تقد شفهيا او كتابيا وفقا لالجراءات المحددة 

 ( . ACEفى سياسة االدارة ) 

 تعريفات

 كما هو مستخدم في هذه الالئحة .1

"موظف الشكاوى"تعني الشخص

المعين من قبل مدير االدارة لتلقي  

 والتعامل مع البالغات وتنسيق   

 والشكاوى المزعومة من التمييز  

 التحرش. \الغير قانوني  

a. تلقي الشكاوىموظف  يوجد

 والتقارير من التمييز الغير

التحرش ضد الطالب \قانوني

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

Page 56 

وافراد المجتمع هو 
Director of student services, 1630 South 

Stover Street, Fort Collins, Colorado 
80525, (970) 490-3033.   

 (b).  \مسؤول تلقي ومعالجة شكاوى التمييز الغير قانوني

المدير التنفيذي للموارد  والموظفين ه التحرش ضد    

  رية, ويوجد مكتبه فىالبشالبش
    2407 LaPorte Avenue, 

Fort Collins, Colorado 80521, (970) 490-  3620

. كما يستخدم فى هذه الالئحة "الفرد المتضرر" يعني2  

 الطالب, او الوالد او ولي االمر اوالوصي القانوني لطالب   

عام والذي يتصرف نيابة عن الطالب, 18تحت عمر   

عضر من اعضاء المجتمع او موظف والذي يتاثر مباشرة    

لسياسة االدارة التى تحظر التمييز او شاهد انتهاكا\من و 

. التحرش  \الغير قانوني    

 المعالجة االولية للتقارير و

الشكاوى

 نحث االفراد المتضررين باالبالغ على الفور عن    

 التحرش كما هو منصوص عليه  \حوادث التمييز   

 جميع الالئحة وغيرها من سياسات االدارةالمعمول بها.    

رالتى يتلقاها المدرسين, المستشارين ومديري المدارسالتقاري   

    وموظفين االدارة يجب وعلى وجه السرعة ان تحال الى   

اوى المناسب على النحو المدد اعاله. اذا كان مسؤول الشك  

ير    مسؤول الشكاوى هو الفرد المتضرر, فيجب احالة التقر   

جب خرين. مسؤول تلقي الشكارى يالى مسؤولوا الشكاوى اال   

ر ومتابعتهان يمتثل لالجراءات السابقة ويقوم بتوثيق التقري   

وثيقعند الضرورة للتاكد من تنفيذ االجراءات ويتضمن الت   

ماء وصفا مفصال لالحداث المزعومة, وتوتريخ االحداث واس   

وتوقيعات االفراد المعنية. بما فى ذلك اي شهود على    

االحداث.    

مناسب اي فرد متضرر قد يتقدم بشكوى مع اي مسؤول يتلقي  

الشكاوى وتابع لالدارة, سواء كان طالب او موظف تعرض  

التحرش.  \للتميز الغير قانوني او  



الذي انتهكهو الفرد اذا كان مسؤول تلقى الشكاوى   

شكوى تقدم الى احد مسؤولين تلقي فان الالقانون ,  

 االخرين. يجب ان تكون الشكوى كتابية الشكاوى   

لديه كان الشخص مقدم الشكوى)"المتظلم"(اذا اال   

 اعاقة تمنع المتظلم من تقديم شكوى مكتوبة. اذا تم  

 تقديم شكوى شفهيه, فان مسؤول تلقي الشكاوى   

 متظلم يجب ان يوثق اشكوى كتابيا واعطاء ال  

 لمراجعة الشكوى وطلب اي تصحيحات الفرصة   

 الشكوى. جميع الشكاوى يجب ان تشمل لوثيقة   

 لالحداث المزعومة , والتواريخ وصفا مفصال   

 واسماء جميع االطراف  التى تمت بها االحداث  

 شهود. يتم السماح لالفراد المعنية بما فى ذلك اي   

 الدلة االخرى لدعم واالمتضررين بتقديم الشهود   

 الشكوى الخاصة بهم.   

 ال يجوز قبول البالغات والشكاوى للتحقيق فيها

( يوما من تاريخ وقوع التحرش 90بعد اكثر من )

او التمييز, باستثناء اذا تم منع الفرد المتضرر من 

 البالغ فى الوقت المناسب نتيجة لظروف خارجة

 ها. امقدرتها  فى السيطرة علي\عن مقدرته

 عند استالم تقرير او شكوى, فان مسؤول تلقي

 الشكاوى او من ينوب عنه يجب ان يتشاور مع 

او الضحيه المزعومة من التمييز \الفرد المتضرر

 التحرش فى اقرب وقت ممكن  \الغير قانوني

 الشكوى.  \للحصول فهم واضح الساس التقرير

  \عقب االجتماع المبدئي مع الفرد المتضرر

 , يجب على مسؤول تلقى المزعومةحية الض

 الشكاوى او من ينوب عنه مقابلة الشخص 

المزعوم الذي قام بالسلوك المحظور, واذا كان 

 او  \طالب, تتم المقابلة مع والديههذا الشخص 

من اجل الوصول الى رد على الوصي القانوني 

 التقرير او الشكوى. 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

  نوب عنهيجب ان يقوم مسؤول تلقي الشكاوى او من ي

ابالغ هذا الشخص )االشخاص( عن جميع المزاعم 

المذكورة فى وان جميع المعلومات ضرورية لتحقيق 

ف الكشف الكامل والدقيق للمواد والمعلومات او لحل الخال

او الشكوى.  \الوارد فى هذا التقرير  

ة, يجب ان يقوم مسؤول تلقى خالل االجتماعات االولي

ة شرح خطوات العمل الرسميالشكاوى او من ينوب عنه ب

ال وغير الرسمية, وتوفير وصفا لالجراءات, وشرح ان ك

هم من الضحيه والشخص المخالف واالفراد المتورطين ل

الحق فى الخروج من االجراءات الرسمية وطلب حل هذه 

كاوى المسالة فى اي وقت. كما يجب على مسؤول تلقي الش

دمة شطوى المقاو من ينوب عنه توضيح انه سواء كانت ال

شفهية او مكتوبه فانه يحق لالدارة ان تتخذ خطوات 

رار التمييز التحرش لمنع تك \تصحيح التمييز الغير قانوني 

مييز التحرش, او معاقبة اي شخص قام بالت \الغير قانوني

ى او التحرش او تورط فى مثل هذا الفعل. كذلك يجب عل

رام احتمسؤول تلقي الشكاوى او من ينوب عنه توضيح 

دارة طلب سرية الحصول على المعلومات طالما ال تمنع اال

من االستجابه الفعالة نحو هذا السلوك المحظور ومنع 

 حدوثه فى المستقبل. 

 اجراء غير رسمي

او الفرد الذي يدعي انه قام \اذا كان الفرد المتضرر و

 بالسلوك المحظور تقدموا بطلب تسوية االمر بطريقة

اعتقد مسؤول تلقي الشكاوى او من ينوب  او\غير رسمية و

عنه ان هذا الحل مناسب لهذه المسالةو يقوم مسؤول تلقي 

الشكاوى او من ينوب عنه بمحاولة حل المسالة بشكل غير 

رسمي من خالل وساطة, او مشورة او غيرها من الوسائل 

غير التاديبية. اذا شعر كال الطرفين ان تم التوصل الى حل 

الح الغير رسمي, عندئذ ال يكون هناك من خالل التص

الحاجة التخاذ اجراءا الشكاوى. ال يجوز اجبار اى طرف 

 التحرش \على التقدم بشكوى عن التمييز الغير قانوني
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        طلب  وز الي من الطرفينبشكل غير رسمي ويج   

 وقت. انهاء االجراء الغير رسمي فى اي    

شكوى او يجوز استخدام حل غير رسمي الجراء ال    

ة وال يجوزاستخدامها تقرير ضد احد موظفين االدار   

 تكون الجريمة االساسية تشمل  بين الطالب عندما   

عمل اخر من اعمال العنف.الجنسي او اي  االعتداء   

 االجراء الرسمي

فعال او غير يكن الحل الغير رسمي مناسب, غير اذا لم   

 او من ينوب عنه يجب ح, فان مسؤول تلقي الشكاوى ناج   

 اجراء تحقيق محايد ومراجعة اللوائح وعللى وجه السرعة    

التمييز  ذااو الى اي مدى ه \و  سواء ما اذا كانتلتحديد    

التحرش غير قانوني.  \  

ينوب عنه اعداد ب على مسؤول تلقي الشكاوى او من يج 

 التوصيات, حسب االقتضاء, وتقريركتابي بالنتائج و   

 يوما  (40مدير االدارة فى خالل اربعين ) الىتقديمها    

 او الشكوى, او مسؤول الشكاوى التقريرمن تاريخ تلقي    

 الحل من انتهاء اجراءات يوما ( 30ثالثين ) فى خالل   

 او من مسؤول تلقي الشكاوى رسمي. ان توصيات الغير   

 ويجب اال تربط يجب ان تكون استشارية  ينوب عنه   

 الى اى اتجاه فى اتخاذ القرار االدارة او االدراة مدير    

 ( يوم عمل بعد 20الحل. فى غضون عشرين )اوتحديد    

 النتائج  مسؤول تلقي الشكاوى او من ينوب عنهاستالم    

  مدير االدارة او من ينوب عنه والتوصيات, يجب على   

اخرى هناك اي عقوبات او اجراءات اذا كانت  تحديد ما   

 بما فى ذلك اجراءات تاديبية مناسبة وينبغي ان تفرض.    

 ( يوم عمل بعد استالم 20كذلك فى غضون عشرين)   

 نه نتائج وعؤول تلقي الشكاوى او من ينوبب مس   

 جميع فان  التوصيات, وفى حدود ما يسمح به القانون,   

 اولياء االمور, الطالب \االطراف, بما فى ذلك االباء    

 المتورطين, يجب اخطارهم كتابيا بنتائج التحقيق و   

 العقوبات التى تم تحديدها من قبل مدير االدارة او من    

  او غيرها من االجراءات المتخذه \و نوب عنهي   

 لمعالجة المشكلة.    

ADA 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   

  الوكاالت الخاجية \الطعون 

توصيات متضرر بالرضا عن النتائج والذا لم يشعر الفرد الا

انها  \ه الكتابية التى قدمها مدير االدارة او من ينوب عنه, فان

 قد يلجا الى القانون ويتابع حل هذ المشلكة. 

ل الشكاوى المتعلقة بانتهاك القسم       , )العرق, االص

           \504النوع( والقسم \القومي(, القسم      , )الجنس

ق ة( يجوز رفع الشكوى مباشرة الى مكتب الحقو)االعاق

هاالمدنية, وزارة التعليم بالواليات المتحدة, والتى مقر  

1244 North Speer Blvd., Suite 310, 

Denver, CO 80204.   

 الشكاوى المتعلقة بانتهاك القسم       )التوظيف( و  

دم )حظر التمييز فى التوظيف على اساس السن( قد تق

درالى مباشرة الى مكتب تكافؤ فرص العمل الفيالشكوى 

 والذى مقره فى  

303 E. 17th Ave., Suite 510, Denver, CO 

80202, 

 او فى المقر 

or the Colorado Civil Rights Commission, 

1560 Broadway, Suite 1050, Denver, CO 

80202. 

  عدم التمييز على اساس

(ACEاالعاقة )

لى اساس ر التعليمية بسياسة عدم التمييز عتلتزم ادارة بود  

لى االعاقة تحت جميع القوانين المعمول بها, بما فى ذلك ع

من قانون اعادة  504سبيل المثال ال الحصر قسم رقم 

"( و قانون504)" 794,            20, 1973التاهيللعام   

وما يليه. 12101,             42االمريكيين ذوي االعاقة   

و          يوفران الي شخص  504. المادة رقم              

او  من ذوي االعاقة عدم استبعاده بسبب اعاقته او اعاقتها,

منعه من المشاركة, او حرمانه من منافع, او غير ذلك من 

 التمييز من اي من برامج وانشطة االدارة. ال تقوم االدارة

ول او الوص بالتمييز الغير قانوني على اساس االعاقة فى

 الدخول الى او العالج الو العمل, او برامجها وانشطتها. 

 حظر التمييز يشمل حظر التحرش.   

VI 
IX ADA 

VII ADEA 

U.S.C 
U.S.C. 

(“ADA”) 
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    عدم التمييز مع احترام

الطالب

لجميع يجب على االدارة توفير مجانية, التعليم العام

 طالبها كما هو منصوص عليه بالقانون. ال يجب 

 ان تقوم االدارة بالتمييز ضد اي طالب على اساس

 ذلك ولكن ال تقتصر على االقصاء االعاقة, بما فى

 فى المناهج الدراسية او البرامج الغير منهجية,

 الخدمات او االنشطة. 

   عدم التمييز فى التوظيف

 ال يجوز ان تقوم االدارة بالتمييز ضد اي فرد على

 اساس االعاقة فيما يتعلق بالتوظيف, واجراءات 

لعمل, التدريبطلب وظيفة او التعاقد, التقدم او انهاء ا

 على العمل, التعويضات او المنافع, او غيرها من 

 يجب على االدارةشروط وامتيازات التوظيف. 

 توفير اماكن خاصة للمعوقين وذوي االحتياجات

 الموظفين او طالبوا العمل, اال اذا اثبتت االدارة

 ان فى هذا مشقه على االدارة او يتطلب تعديل فى 

 دارة او يسبب مشكله فىلال الوظائف االساسية

 لوظيفة. فى ا

 واحترام االباء, اولياء عدم التمييز

االمور وافراد المجتمع العام

يجب على االدارة توفير اماكن معقولة كما  

يقضي به القانون الفراد المجتع الذين يرغبون فى 

المشاركة واالستمتاع واالنتفاع من برامج الالدارة

كما يجب على االدارة ايضا . خدمات االنشطةاو 

 تجهيز اماكن منلسبة كما يقضي القانون لالباء

اولياء االمورلحضور االنشطة والبرامج  المنهجية\

وغير المنهجية الخاصة باطفالهم على نفس االساس

اولياء امور الذين ليسوا من ذوي االعاقة فى \كاباء

 مايتعلق بالمدرسة مثل مقابالت المدرسين واالباء,

 , 504(, واجتماعات مادة IEPواجتماعات )

 جلسات االستماع التاديبية, وما شابه ذلك. 

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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    504منسقوا خطة \ (ADA)

ر قسم الخدمات الطالبية بمثابة منسق االدارة يقوم مدي

واحترام طالب االدارة و افراد (ADA\504لقسم 

 المجتع. قد يمكن االتصال به فى 

1630 South Stover Street, Fort Collins, 

Colorado 80525; phone (970)490-3033. 

الرة فى بعمل كمنسق ل المدير التنفيذي للموارد البشرية

واحترام جميع الموظفين, وقد            \ 504للمادة 

 يمكن االتصال عن طريق

2407 La-Porte Avenue, Fort Collins, 

Colorado 80521;phone (970) 490-3620. 

ضمان              \504برنامج   يجب على منسقوا 

يز على االمتثال الى القوانين المعمول والتى تحظر التمي

يصيغوا اجراءا ومبادئ  يجب ان, واساس االعاقة

 , يجبوتوجيهات لتنفيذ وادارة شروط هذه السياسة

ذاجراء تحقيقات محايدة فى الشكاوى واالجراء المتخ  

مارساتفى مثل هذه التحقيقات ويجب مراقبة تنفيذ والم  

و        والقوانين االخرى  504لضمان االمتثال للمادة 

اقة. المعمول بها وتحظر التمييز على اساس االع  

  حل شكوى التمييز بسبب

االعاقة 

العاقة الخيارات التالية لحل شكوى التمييز على اساس ا

ة او هى, التفرقة, التميز وتطوعيا. ال يجب على االدار

اي من موظفيها االنتقام من اي شخص يمارس حقوقه 

او         , او  \و 504المنصوص عليا فى المادة 

يز او عرض شكوى التميالمشاركة بحسن نية فى حل 

 على اساس االعاقة فى اطار هذه السياسة.  

ير قانوني االفراد الذين يعتقدون انهم تعرضوا للتمييز الغ

اولياء االمور \من االدارة على اساس االعاقة )او ابائهم   

عام واالفراد الغير  18فى حالة الطالب تحت عمر 

كاواهم حل شقادرين على الدفاع عن انفسهم( قد يسعون ل

على النحو المبين فى هذه السياسة. اذا قام الفرد 

راءالمتضرر بتقيم شكوى ام ال او قدم طلب باتخاذ اج  

ADA 

ADA 

ADA 

ADA 



وفقا للقانون فان االدارة مطالبة بالتحقيق فى مزاعم 

 ووتحديد التمييز الغير قانوني والذي لهم علم به  

 وجود التمييز. يجب على االدارة اتخاذ الخطوات 

 االزمة لمنع تكراره.  

فى اي وقت يطلب عقد جلسة استماع محايدة  قد 

لحل الشكاوى المتعلقة بمخالفات التمييز على  

اساس االعاقة فيما يتعلق بتحديد هوية الطالب

او المكانه التعليمية , التقييم 504فى المادة 

 وفقا لالجراءات المنصوص عليها ادناه.

ةباالضافة الى التظلم واجراءات االستماع المحايد

قد تقدم شكاوى التمييز على اساسالموضحه ادناه, 

االعاقة فى اي وقت الى الوساطة اذا وافق مقدم 

 (,ADA)\ 504الشكوى ومنسق مناسب للمادة 

او تقدم لدى مكتب الحقوق المدنية لوزارة التعليم\و 

"(. معلومات االتصالOCRللواليات المتحدة )"

يم االمريكيةبمكتب الحقوق المدنية لوزارة التعل

والذي مقره دنفر هو 

 
    

 وىااجراءات الشك
يكمل نموذج مقدم الشكوى يجب ان: 1الخطوة 

        (AC-E) ,متوفر في قسم الخدمات الطالبية( 

وفى مكتب سكرتارية موارد البشرية, لا قسم        

 وعلى موقع االدارة االكتروني(  كل مدرسة        

 المكتمل الى مدير المدرسة, وتقديم النموذج         

 او مشرف الشكاوى )حسب  مدير ادارة القسم        

اذا كان مقدم الشكوى غير ما تقتضي الحاجة(.       

بسبب اعاقة او سبب قادر على اكمال النموذج   

 ر باستكمال اخاخر مشروع قد يقوم شخص   

 المعلومات  عنها او قد يقدم\نيابه عنه  النموذج  

مسؤول االدارة المطلوبة فى النموذج شفويا الى   

المناسب.   

ةإدارة بودر التعليمي الطالب لوكس وقواعد حقوق مدونة   
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ا يجب على مسؤول االدارة الذي تسلم الشكوى شفهي       

على  الشكوى فى النموذج, وان يقراءة المعلوماتتوثيق        

حيح مقدم الشكوى وان يعطى مقدم الشكوى الفرصة لتص       

المعلومات. يجب على مدير المدرسة, المدير, المشرف       

 مادة ان يحولوا النموذج الى المنسق المناسب باالدارة لل      

504 504\          .  

, مدير المدرسة, المديريز ضد االعاقة من اذا تم التمي      

 , فيجب ان يقدم النموذج مباشرة الى منسقالمشرف       

المناسب, ويجب بعد ذلك المضي           \ 504المادة        

. اذا كان 3فى فى االجراءات كمات حددت فى الخطوة        

\504 التمييز قد  تم من احد منسقوا المادة       

وة , فيجب المضي قدما فى االجراءات المحددة فى الخط       

.3رقم         

 ال يجوز قبول الشكاوى بعد مرور اكثر من تسعون       

تثناء (  يوما تقويميا من تاريخ حدوث التمييز. باس90)       

ع تقديم    التى يتبين فيها ان الضحيه لم يستطي الحاالت       

ارادتها. \الشكوى لظروف خارجة عن ارادته  

\504يجب على منسق االدارة للمادة : 2الخطوة   

او من يعينه اجراء تحقيق محايد على وجه  

ي السرعة لتحديد الوقائع ذات الصله, ويجب يل 

ذلك مقابلة الشخص )االشخاص( المزعوم  

ىللحصول شهادتهم ف التمييز فى واقعة ارتباطه  

الواقعة ويجب ان يلتقي مع صاحب الشكوى        

للحصول على ادلة اضافية قد يرغب صاحب   

صاحب الشكوى فى اضافتها لوجود حل عادل  

للشكوى.   

ADA 

ADA 

ADA 

ADA 



وفى ختام هذا التحقيق واالجتماع   

ة يجب على منسق االدار )االجتماعات(  

ان يقوم بكتابة (ADA)\504 المعين للمادة  

 نسخة يتم تقديم بشان الشكوى و تقرير خطي  

الشخص ( b)الشكوى, صاحب  (a) الى:خطية   

والمتورطين فى  )االشخاص( المدعى عليهم  

المراقب لمدير االدارة, والعض  (c), التمييز  

 مسؤول او عضوالقسم الذي حدث به التمييز,   

504المادة  رة عنالمسؤول لالدا ( المنسقd)و  

  \(ADA) . ويجب ان يكتمل التقرير المكتوب 

 يقدم لالشخاص المحددين فى غضون ثالثون   

( يوما تقويميا من تاريخ استالم منسق30)  

 للشكوى.  (ADA)\504االدارة للمادة   

اذ كان مقدم الشكوى غير راضيا عن التقرير: 3الخطوة 

 المكتوب بواسطة منسق االدارة المعين للمادة 

  504\(ADA) فان مقدم الشكوى2فى الخطوة ,

 قد يطعن فى هذا التقرير الى منسق االدارة 

 ى غضون ,ف ADA\504المناسب للمادة  

 بعد استالمها.ايام تقويمية  (10عشرة )  

 خطيا ويصفيجب ان يكون طلب االستئناف   

 تحديدا اساس االعتراض على كل نقطة   

 فى التقرير الكتابي. اذا كان صاحب الشكوى 

 غير قادر على رفع االستئناف خطيا بسبب  

 االعاقة او سبب اخر مشروع, قد يستعين 

 صاحب الشكوى بشخص اخر يقوم بذلك  

 او قد يرفع االستئناف شفهيا يصف اساس 

 عتراض على كل نقطة فى التقريراال 

 \504الكتابي الى منسق االدارة للمادة  

  (ADA فى حالة االستئناف شفهيا, يجب .

 ADA)\504منسق االدارة للمادة على   

توثيق المعلومات المقدمة, ويعيد قراءتها  

اعطاء صاحب على صاحب الشكوى و   

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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وءة  الشكوى الفرصة لتصحيح المعلومات المقر  

عليه ثانية.  

 ADA)\504منسق االدارة للمادة   يجب على: 4الخطوة 

اتمراجعة االستئناف, اجراء مزيد من التحقيق      

     او مقابلة صاحب الشكوى كما يراها \و  

   ي ضرورية, ويجب تقديم قرار كتاب سقالمن  

( 30ثالثين )االستئناف فى غضون  بشان  

يتم تقديم وبعد تسلمه االستئناف.  يوما تقويميا  

( bصاحب الشكوى, ) (a) الى:نسخة خطية   

 يهمالشخص )االشخاص( المدعى عل  

العضوالمراقب  (c), المتورطين فى التمييز  المتورطين

 لمدير االدارة مسؤول او مسؤوا المدرسة او   

البرنامج او القسم الذي تمت به واقعة التمييز.   

: اذا كان صاحب الشكوى غير راضيا عن قرار 5الخطوة 

ارة للمادة االستئناف الخطي بشان قرار منسق االد

504\ADA فان صاحب الشكوى من حقه التقاضي من ,

 خالل رجل قانون موثق. 

  خطوات جلسة االستماع

النزيهة

 18هى \ولي امر )او الطالب اذا كان هو\قد يقدم والد

سم عام او اكثر( طلب حلسة استماع حيادية الى مدير ق

ى الخدمات الطالبية لحل شكوى تزعم التمييز عل

ب تحت عاقة فيما يتعلق بتحديد وتقييم طالاساس اال

او تقييم وضعه العلمي. يجب ان يحدد  504خطة 

 الطالب كل خالف والذي يرغب فى فى اتخاذ قرار

بشانه اثناء جلسة االستماع, ولكل خالف من هذا 

لها كما القبيل يجب ان يذكر الخالفات التى يسعى لح

دة يتنص عليه الشكوى. طلب جلسة االستماع المحا

د ال طبقا لالجراءات القانونية يجب ان يقدم فى موع

( اشهر من تاريخ واقعة التمييز, 5يتجاوز خمسة )

ويجب ان يكون خطيا. اذا كان صاحب اشكوى غير 

اي  قادر على تقديم الشكوى خطيا بسبب االعاقة او  



  يمكنه او سبب اخر مشروع, فان صاحب الشكوى    

 يرفع شفهيا  او ان االستعانة بشخص اخر للقيام بذلك    

 هى \الطالبية كل خالف هو الخدماتالى مدير قسم     

 جلسة خطوات يرغب فى اتخاذ قرار بشانها خالل     

 ى يرغب فى ه\ولكل خالف مثل هذا هو االستماع    

 لعقد جلسة االستماع  فى حالة تقديم الطلب شفهيا.حلها    

المعلومات  توثيق الطالبيةيجب على مدير قسم الخدمات     

 واعطاء مقدم صاحب الطلب المقدمة, وقراءتها الى     

اخرى. وقراءتها مرةلتصحيح المعلومات الطلب الفرصة     

 من قبل دارة ان يمثلوامقدم الشكوى واال من حق كل من 

 االستماع النزيهه محامي قانوني خالل اجراءات جلسة     

 مسائل خاصة بالشكوى قبل عقد مع اي او فى التواصل     

 اذا كان مقدم الشكوى يمثله محامي فى  جلسة االستماع.    

فى نفس االدارة عليها اخطار \االستماع, يجب عليهجلسة     

 اذا كانت االدارة سيمثلهافيه الطلب. الوقت الذي قدم    

 , يجب ان يخطر فى جلسة االستماعقانوني  محامي    

  ( ايام من تسلم3فى خالل ثالثة ) الشكوىصاحب     

 جلسة االطراف التى تختار ان تمثل فى الطلب.     

 عن التكاليف قانوني تكون مسؤولة االستماع بمحامي     

 من المحامي.طلوبه الموالرسوم القانونية     

بناءا على استالم مدير قسم الخدمات الطالبية طلب    

مناسب لعقد جلسة استماع نزيهة, فانه يتعين على    

ضابط مستقل لجلسة االستماع و االدارة تعيين    

 (. ADAو ) 504يكون متخصص فى المادة  

 يجب على ضابط جلسة االستماع التنسيق مع   

 تحديد التاريخ والوقت والمكان لجلسةاالطراف ل  

 ( يوما تقويميا30االستماع فى غضون ثالثين )  

 من تاريخ تقديم الطلب او فى اقرب وقت ممكن  

كما يجب ان يخطر االطراففى حدود المستطاع,   

 فى وقت معقول فيما يتعلق باالجراءات و القواعد  

المعمول بها فى جلسات االستماع وويصدر اي  

 قرارات خاصة الزمة قبل جلسة االستماع.  

يجب جلسة االستماع النزيهة. كل طرف  يجب تسجيل

وثائق وغيرها يكون له الحق في احضار شهود, او ان 

 من االدلة ذات الصلة لدعم قضيتهم. 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةودر التعليميإدارة ب   

Page 62 

 يجب على ضابط االستماع اصدار قرار كتابي خالل

قطة ( ايام عمل بعد اختتام الجلسة يتناول كل ن10عشرة )

ماع قرار ضابط جلسة االست خالف قدمت بشكل صحيح.

الب يجب ان: )ا( يقتصر على المسالة الخاصة بهوية الط

ان ( تقييم او الوضع التعليمي للطالب, )ب 504فى المادة 

سة يستند فقط على االدلة ذات الصلة والمقدمة خالل جل

ات االستماع. )ج( وتشمل ملخصا عن االدلة التى قدمت وذ

 صلة فى جلسة االستماع واسباب اتخاذه هذا القرار, و

)د( ان تقدم لجميع االطراف التى حضرت جلسة 

ولي االمر لكل طالب. \االجتماع, بما فى ذلك االباء  

 بط جلسة االستماع او مكافئة المحاميقد ال يقيم ضا

 باتعاب ذات صلة بجلسة االستماع. 

قرارها, \بعد ان يصدر ضابط جلسة االستماع قراره

لة ووتسجيل الجلسة الحيادية, فان جميع الوثائق واالد  

 جميع البنود االخرى يجب ان تعاد الى مقر االدارة.

  استالم( يوما تقويميا من تاريخ 30فى غضون ثالثون )

احد  القرار الكتابي لضابط جلسة االستماع, فد يسعى

ما الطرفين لمراجعة القرار فى محكمة مختصة, وفقا ل

 يجيزه القانون. 

 (JBBالتحرش بالطالب ) 

 يلتزم مجلس التعليم بالمحافظة على بيئة 

 تعليمية للطالب خالية من الحرش على 

ى،أساس العرق، اللون، الدين، األصل القوم

 النسب، الجنس، التوجه الجنسى او اإلعاقة.

 جميع أنواع التحرش او المضايقات من قبل

 موظفوا االدارة، او المتطوعين المعتمدين، 

الطالب او طالب او أطراف أخرى ممنوعة 

  منعا باتاً.



العرق، اللون، الدين، سالتحرش على أسا    

ه األصل القومى، النسب، الجنس، التوج    

 الجنسى او اإلعاقة يعتبر انتهاك لهذه     

السلوك  هذا( إذا تم مثل 1السياسة عندما: )    

صراحة او ضمنا فى مصطلح او      

( استخدام مقل 2أثناء تعلم الطالب؛ )    

 هذا السلوك فى اتخاذ القرارت التعليمية     

( ان يكون 3التى تؤثر على الطالب؛ او )    

من هذا السلوك التأثير سلبا على  الغرض    

مشاركة الطالب او االستفادة من برنامج     

)برامج( االدارة، او خلق تخويف،او بيئة    

 تعليمية عدائية او هجومية.    

 التحرش على أساس العرق او اللون يمكن    

 ان يشمل ألفاظ عدم الترحيب او العداءية او    

 شفهى او الجسدي بناءاً على الهجومية، السلوك ال   

 اوالموجه لسمات عرق او لون الشخص، مثل    

 األلقاب التى تبرز القوالب النمطية، االفتراءات    

 العنصرية، و اإلشارات السلبية للعادات العنصرية.   

 التحرش على أساس الدين يمكن ان يشمل ألفاظ عدم   

السلوك الشفهى  الترحيب، او العداءية او الهجومية، او  

 او الجسدى بناءاً على او الموجه الى خصائص الدين   

 عقيدة الشخص، مثل التعليق على األلقاب، والتقاليد او  

 الدينية، او المالبس الدينية، وكذلك االفتراءات الدينية   

  المخطوطات. و/ او  

 أساس األصل القومى او النسب يمكنالتحرش على   

ظ عدم الترحيب، او العداءية او الهجومية، ان يشمل ألفا  

 السلوك الشفهى او الجسدى الموجه الى الخصائص   

الوطنية للشخص، التعليق على األلقاب، طريقة التحدث،   

  العادات، اللغة او االفتراءات العرقية.  

التحرش على أساس التوجه الجنسى يمكن ان يشمل   

 ءية او الهجومية، السلوك ألفاظ عدم الترحيب، او العدا 

 الجسدى بناءاً على او الموجه الى خصائص الشفهى او 

 التوجه الجنسى للشخص، مثل الشتائم وتقليد السلوكيات. 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة  
ةإدارة بودر التعليمي  
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عدم  التحرش على أساس اإلعاقة يمكن ان يشمل ألفاظ

الترحيب، او العداءية او الهجومية، السلوك الشفهى او 

الجسدى الموجه للشخص على أساس خصائص حالة 

اإلعاقة، كتقليد طريقة الكالم او الحركة، أفعال عدائية او 

هجومية؛ و/او أعاقتهم حركتهم للوصول الى األدوات 

 الالزمة.

و التحرش الجنسى بالطالب من قبل موظفين االدارة/ ا

التحرشات الجنسية الفعلية،  المتطوعين المعتمدين يشمل 

طلبات تنفيذ خدمة الرغبات الجنسية، وأي سلوك لفظى 

  او جسدى ذا الطابع الجنسى.

رف التحرش الجنسى بالطالب من قبل طالب آخرين وط

، ثالث تشمل اإلغراءات الجنسية الغير مرغوب فيها

لفظى  سلوكاي  طلبات تنفيذ خدمة الرغبات الجنسية، و

ش التحرش الجنسى هو التحراو جسدى ذا طابع جنسى.

تلفين.ناس من نفس الجنس او جنسين مخ الذى يحدث بين  

التحرش الجنسى يشمل السلوك اللفظى، اوالخطى، او  

إحدى الغير مرحب به، وموجها الى ذات صلة بجنس 

شخص، مثل الثرثرة الجنسية او تعليقات شخصية ذات 

جنسية موحية باستخدام لغة كريهة،  يحاءاتطابع جنسى،إ

 النكت الجنسية، الصفير، نشر الشائعات او األكاذيب

بخدمات لطابع الجنسىعن شخص ما،المطالبة ذات ا 

جنسية،االضطرار لممارسة النشاط الجنسى تحت التهديد 

مكافئات تعليمية، الرسومات  بالعقاب او عرض

حية، اللمسات إبا الفاضحة، عرض اوإرسال صور أشياء 

 الهجومية،القرص،الجذب، التقبيل او المعانقة، او تقييد 

  حركة شخص ما بطريقة جنسية. 

والطالب  جميع موظفين االدارة، والمتطوعين المعتمدين 

 يتقاسمون المسؤولية لضمان أن التحرش

النسب،  لعرق، اللون، الدين،األصل القومىعلى أساس ا

اي من مدارس  سى ال يحدث فىالجنس او التوجه الجن

اإلدارة،على اي من ممتلكات االدارة، فى اي نشاط او 

عقوبات او أحداث تحت إشراف االدارة اوالمدرسة، حيث 

من حافالت االدارة او احد  يتم نقل الطالب على اي

مدارسها، او خارج ممتلكات المدرسة عندما يكون هذا 

أنشطة منهجية او  معقولة بالمدرسة او اي السلوك له صلة

 غيرمنهجية او أحداث تابعة لإلدارة. تحقيقا لهذا الهدف:



 على جميع الطالب الذين يعتقدون أنهم

 وقعوا ضحايا لمثل هذه التحرشات ان يقوموا   

 الغ عنها الى احد المسؤولين،على الفور باإلب  

 االستشاريين او مدرس فى مدرستهم. إذا  

تم التحرش من قبل مدير المدرسة او مسوءول  

 اخر فى  المبنى، يقدم البالغ الىالمشرفالعام  

 على المدارس او مساعد المشرف العام.  

 الذين يشهدون مثل هذة  على جميع الطالب 

التحرشات باالبالغ عنها على الفور الى احد      

المسؤولين، المستشارين او المدرسين فى 

 مدرستهم. إذا تم التحرش من قبل مدير  

 . المدرسة 

   على كافة المسؤولين، المستشارين، المدرسين و

 غيرهم من الموظفين/ المتطوعين المعتمدين الذين  

 أبلغوا بمثل هذا التحرش او يعتقدون بصحته يجب      

على الفور تحويل التقرير )البالغات( و/ او معلومات      

 اخرى الى المدير اى من ينوب عنه التخاذ اإلجراء      

المناسب. إذا تم التحرش مت قبل المدير او مسوءول      

 ير )البالغ( و/ او غيرهااخر فى المبنى، فان التقر     

 من المعلومات يجب ان تحول الى المشرف العام او      

   ساعد المشرف العام.     

  على كافة موظفين االدارة والمتطوعين المعتمدين الذين

 يشهدون مثل هذا التحرش ان يتخذوا إجراءات فورية و     

 التحرش، كما هو منصوص عليه من  لوقف هذا فعالة     

 االدارة ومدير المبنى، ويجب تقديم بالغ التحرش  قبل     

 الى المدير او من ينوب عنه التخاذ اإلجراءات الفعالة      

 الالزمة. إذا تم التحرش من قبل المدير او مسوءول اخر      

 فى المبنى، يجب تقديم البالغ الى المشرف العام او      

  مساعد المشرف العام.   

  كل مدير مبنى او من ينوب عنه )او المشرف العام او

مساعد المشرف العام، إذا لزم االمر( يجب ان يتأكدوا 

ان جميع التقارير والمعلومات األخرى بشان مثل هذه 

 التحرشات يتم التحقيق فيها على وجه السرعة، وان 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةة بودر التعليميإدار   
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اجراءات فعالة فد اتخدت.اذا كان الضحية اوالمتحرش 

 (او  IEP)  Actمن طالب برنامج التعليم الخاص 

قبل  ذ قرار منسيتم انخا504تحت برنامج قسم 

 يجب  1973(لعام  504الرعايةالذهنية)خطة رقم 

تشمل التحقيقات تقدير ما اذا كان الطالب يستقبل  نا

الخدمة المجانية لتعليم االخاليات فى التعامالت 

  IEPفى  504( او بند "FAPEاالجتماعية )"

 .الخاصة بالتحرش

 ينبغي على الطالب تقديم شكاوىباإلضافة الى ماسبق، 

عن التحرش على اساس االعاقة وفقا لالجراءات 

 ,(ACE)المحددة فى سياسة االدارة

وينبغي يتقديم شكاوى التحرش على اساس جميع

التصنيفات االخرى وفقا لالجراءات المحددة فى 

. مثل هذه الشكاوى يجب ان (AC-R)الئحة االدارة

 ترفع الى مدير قسم الخدمات الطالبية والذى مقره

1630 South Stover Street, Fort Collins, 

Colorado,80525, (970) 490-3033. If the 

director of student services is alleged to 

be the harasser, the complaint should be 

filed with the executive director of human 

resources, 2407 LaPorte Avenue,Fort 

Collins, Colorado 80521, (970) 490-3620. 

 على جميع الموظفين بالمدارس ابالغ جميع الطالب

 الذين تقدموا باالبالغ عن تعرضهم للتحرش بالنتائج

التى توصلت اليها تحقيقات االدارة سواء قد تم اتخاذ 

 اجراء او ال مع احترام المتحرش )المتحرشين(.

اي طالب شارك فى التحرش بطالب اخر على أساس 

رق، اللون،الدين، بطالب األصل العرقى، النسب، الع

 الجنس، االتجاه الجنسى او اإلعاقة يجب ان يحضر ا

جتماع مع والده )والديه( او ولى االمر )اولياء االمر( 

 والمدير او من ينوب عنه؛ وان يخضع إلجراءات 

 إصالحية مثل التثقيف، المشورة؛



التأديبية بما فى ذلك  و ان يخضع لإلجراءات 

اإليقاف او الطرد. على النحو المبين فى سياسة 

 (GBAA) التحرش من قبل الموظفين، اي من ،

 موظفى االدارة الذى يشارك فى التحرش بطالب  

على أساس العرق، اللون، الدين، األصل القومى، 

النسب، الجنس، التوجه الجنسى او اإلعاقة،  

يخضع إلجراءات عالجية مثل التدريب،  ان يجب 

 التثقيف واالستشارة؛ فضال عن اجراءات تأديبية     

بما فى ذلك ولكن ال تقتصر على اإلنذار، التوبيخ،     

  النقل،اإليقاف او إنهاء الخدمة.    

اإلجراءات العالجية و/ او التأديبية يجب ان تشمل  

 منع التحرش، تصحيح تأثيره  التدابير الرامية الى    

السلبي على الطالب المتضرر، والتأكد ان التحرش    

 لن يتكرر.كما يجب اتخاذ خطوات لضمان ان   

 وشهود التحرش تمت حمايتهم من االنتقام. ضحايا    

و IEPيخضع لخطة  FAPEاذا ثبت تلقى الطالب      

ة اخطار قد يتاءثر بالتحرش.ويجب على االدار بند    

 لتحديد وبحث ما اذا 504او فريق بند  IEPفريق  

)ا( االحتيجات التعليمية للطالب قد تغيرت كانت:    

 على الطالب )ث(  FAPEبرنامج )ب( تاثير    

لضمان حضور الطالب برنامج احتياجات اخرى    

 FAPEاحتياجات اخرى, يجب  . اذا كانت هناك

 .وتنفيذها 504 بند و IEPلخطة  مراجعة    

 ال يجوز ان يخضع اي طالب لمعاملة سيئة ردا  

 اي بالغ حسن النية عن تحرش فى اطار هذه  على   

 التحرش . الى أقصى حد ممكن، جميع تقاريرالسياسة   

تحدث فى  تحفظ سرية.عند تحديد ان حوادث التحرش   

 رة على االدا دات او أنشطة معينة لإلدارة، يجبإعدا   

تنفيذ تدابير تهدف الى معالجةالمشكلة فى هذه المناطق    

  او األنشطة.   

 يجب على االدارة تقديم موارد االستشارة   

 للطالب ضحية التحرش عندما يلزم االمر. 
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لبالطا سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   

يجب على االدارة تدريب الموظفين لمالحظة والتعامل 

بفاعلية مع حوادث التحرش على أساس العرق، اللون، 

األصل القومى، النسب، الجنس، التوجه الجنسى او  الدين،

منتظمة مراجعة امتثالها  يجب على االدارة بصفة اإلعاقة.

عرض لها الطالب واتخاذ التى يت لهذه السياسة التحرشات

 اإلجراءات الالزمة.

 يجب على االدارة مراجعة مدى امتثالها لهذه السياسة

فيما يخص التحرش بالطالب واتخاذ االجراءات الالزمة 

 حيث توجد اوجه القصور. 

حيازة الطالب واستخدام أجهزة االتصال

 (JICJالشخصية ) 

 ف أجهزة"يتم تعريكما هو مستخدم فى هذه السياسة،

 " لتشمل جميع الهواتفPCD" او " االتصال الشخصية

، iPods ،MP3 playersالمحمولة، وأجهزة االستدعاء، 

Zunesاو أجهزة رقمية شخصية، والكاميرات، األجهزة ، 

تخزين معلومات لالصوتية و/ او اي أجهزة اتصال ا

  إلكترونية محمولة.

لكات على ممت PCDsيمكن للطالب تميزان واستخدام 

االدارة، او حافالت االدارة، او حيث تقام أنشطة وأحداث 

االدارة او المدرسة، وخارج ممتلكات االدارة عندما تكون 

حيازة واستخدام هذه األجهزة ذات صلة معقولة بالمدرسة او 

اي مناهج دراسية او أنشطة غير منهجية او حدث خاص 

  باإلدارة، وفقا للقواعد التالية:

فى اي وقت  PCDsالطالب عدم استخدام  . يجب على1

أثناء الحصة الدراسية او المشاركة فى او حضور أنشطة 

تعليمية، اال إذا صرح خالف ذلك من قبل المدير او من 

 ينوب عنه/ او عنها.

بعيدا عن األنظار  PCDs. يجب ان يحافظ الطالب على 2 

فى جميع األوقات أثناء تواجدهم فى الفصل الدراسى 

ع األوقات أثناء مشاركتهم فى او حضورهم أنشطة وجمي

تعليمية، ما لم يصرح خالف ذلك من قبل المدير او من 

 ينوب عنه/ او عنها.

مغلقة فى جميع PCDs. يجب ان يحافظ الطالب على3

األوقات أثناء تواجدهم فى الفصل الدراسى وجميع



مغلقة فى  PCDs. يجب ان يحافظ الطالب على 3 

 جميع األوقات أثناء تواجدهم فى الفصل الدراسى     

وجميع األوقات أثناء مشاركتهم فى او حضورهم      

 أنشطة تعليمية، ما لم يصرح خالف ذلك من قبل      

المدير او من ينوب عنه/ او عنها. فى هذا الصدد،      

"مغلقة" تعنى غلق جميع التنبيهات، واالهتزازات،      

وأجهزة اإلنذار، النغمات، ومضات، وغيرها من      

 ساليب اإلعالم او المكالمات والرساءل الواردة.أ     

عندما إذا  PCDs. يجب على الطالب عدم استخدام 4

لم يكونوا فى الفصل الدراسى او ال يشاركون فى     

.او يحضرون أنشطة تعليمية   

 على PCDs . يجب على الطالب عدم استخدام5

حافالت االدارة بطريقة قد تتداخل مع او تعطل    

أمان تشغيل الحافلة، على النحو الذى يحدده    

   مسوءول االدارة للنقل او من ينوب عنه.    

التى PCDs. يجب على الطالب عدم استخدام 6

 بها كاميرات و/ او جهاز لتسجيل الفيديو فى 

 وقت عند تواجدهم فى الحمام، غرفة خلع  اي

 او اي أماكن اخرى حيث يمكن ان  المالبس

 خصوصية شخص اخر حيث  ألنتهاكتستخدم 

 من. الخصوصية، ويجب ان  يتوقع قدر معقول

التصوير/ او الفيديو مغلقة  تظل جميع كاميرات

وبعيدة عن األنظارفى جميع األوقات التى يكون

فى الحمامات، غرف خلع المالبس  فيها الطالب

 أماكن اخرى يمكن ان تنتهك خصوصية  او اى

  شخص ما.

 فى  PCDs الطالب عدم استخدام. يجب على 7

إرسال، استقبال او تخزين صور جنسية او إباحية،    

او أشرطة فيديو، او الرسائل المكتوبة او الصوتية،   

التى قد تحمل ايحاءات او أهداف إلثارة المشاعر   

  او الغرائز الشهوانية.   

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   
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 PCD . يجب على الطالب عدم حيازة او استخدام8

بأي طريقة تتضمن مخالفات ألي قانون، سياسة او

 قواعد االدارة، او اي قواعد مدرسة قائمة.

IEP  المذكورة أعاله ال تنطبق مع خطة 3-1القواعد من 

المذكورة أعاله ال  4-1من  . القواعد504قسم للطالب او 

الطوارىء التى تؤثر على حالة الطالب  تنطبق فى حاالت

 المدرسة. أنها الحاالت التى تهدد فقدان الحياه، فى

 اإلصابات الشخصية و/ او تضرر الممتلكات الشخصية

  للطالب المتضرر.

 الطالب الذين ينتهكون اي من القواعد السابقة تخضع الى

  التالية عن المخالفة: عواقبواحد او اكثر من ال

المستخدمة فى انتهاك هذه القواعد  PCDs. مصادرة 1

لقترة من أحرقت يتم تحديدها من قبل مدير المدرسة او 

من ينوب عنه / او عنها، بما يصل الى ما تبقى من 

المصادرة قد تكون  PCDsالعام الدراسي. إعادة ال 

الدين/ او ولى االمر و مدير مشروطة على لقاء الو

المدرسة او من ينوب عنه / او عنها لمناقشة انتهاك 

القواعد والخطوات التى يمكن اتخاذها لضمان االمتثال 

 الى هذه القواعد والسياسات فى المستقبل.

. إلغاء اي تقديرات يحصل عليها الطالب فى اي اختبار 2

ك للقواعد كانتها PCDsإذا ثبتت حيازته او استخدامه 

فى هذه السياسة.

 . التأديب، بما فى ذلك اإليقاف او الطرد من المدرسة.3

. إحالة المسالة الى سلطات تنفيذ القانون عند حيازة 4

والتى قد تنطوى على  PCDsالطالب او استخدامه 

 انتهاك للقانون.



استخدام الطالب ألجهزة الكمبيوتر،   

يد االكترونى واإلنترنتوالبر  

 (JS) الخاص باإلدارة  
استخدام الطالب ألجهزة الكمبيوتر، والبريد االكترونى   

 واإلنترنت الخاص باإلدارة هو امتياز وليس حق، و  

مصرح به فقط ألغراض تتعلق بالعملية التعليمية فقط.   

 الطالب الذى يستخدم أجهزة الكمبيوتر، والبريد االكترونى  

واإلنترنت الخاص باإلدارة يجب ان يكون وفقا لهذه   

السياسة، ووفقا للقانون الحاكم ووفقا للسياسات األخرى   

ذات الصلة بقوانين وقواعد االدارة. فى كل مرة يستخدم   

 الطالب الكمبيوتر او شبكة اإلنترنت، يجب ان يكون   

ى تحكم الطالب على علم بشروط وأحكام هذه السياسة الت  

استخدام الطالب ألجهزة الكمبيوتر، البريد االكترونى او   

  شبكة اإلنترنت.  
للطالب باستخدام أجهزه الكمبيوتر، والبريد  التصريح  

    باإلدارة.  كترونى / او شبكة اإلنترنت الخاصةاالل  

التصريح للطالب باستخدام أجهزة كمبيوتر االدارة   

اإلنترنت يجب ان ينتهى عند انتهاء والحصول على   

 او برامج االدارة. فى مدارس تسجيل الطالب  
فان مصطلح وكما هو مستخدم فى هذه السياسة،  

 

كمبيوتر" يشمل، 

"

جميع أجهزة الكمبيوتر كما يتاح،
الخاصة باإلدارة، شبكات الكمبيوتر واإلنترنت،   

يةأجهزة الحاسوب و المعدات اإلضافية الطرف  

التى بطة بها، والبرمجيات المشتراة اوالمرت  

 أوجدتها االدارة.  

 ال توقعات للخصوصية 

الن جميع اتصاالت الطالب وجميع الوثائق  

ذات الصلة، والبيانات، والبرمجيات وغيرها 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   
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كمبيوتر االدارة مصرح  من المعلومات المخزنة على أجهزه

 تتعلق بالعملية التعليمية كجزء من برنامج لها فقط ألغراض

االدارة الِتعليمى، فيجب على الطالب اال يتوقعوا الخصوصية 

فيما يتعلق باستخدام أجهزة كمبيوتر االدارة، البريد 

االكترونى والحصول على اإلنترنت. وتحتفظ االدارة بالحق 

ات هذه االستخدام فى اي وقت ودون إنذار رصد مثل

 ومراجعة، وعزل، وتخزين و/ او إزالة اي وتفتيشها، ونسخ،

والبرمجيات وغيرها  او جميع الخطابات والوثائق، والبيانات،

 الصلة بهذا االستخدام. من المعلومات ذات

 ( تأمين الكمبيوترPCD)

كلمات السر لتسجيل دخول الطالب الى أجهزه الكمبيوتر 

زة الكمبيوتر لإلدارة، أجه الخاصة باإلدارة، او استخدام

واإلنترنت من خالل وساءل اخرى، يجب  والبريد االكترونى

األشخاص  يراقب بحرص لضمان استخدامه فقط من ان

الكشف عن كلمة المرور االمصرح لهم. ال يجوز للطالب 

الخاصة بهم الى اي شخص بجانب والديهم / ولى االمر، وال 

هزة كمبيوتر يجب ان يسمحوا لشخص اخر الوصول الى أج

االدارة، او البريد االكترونى او اإلنترنت من خالل استخدام 

كلمات المرور الخاصة بهم ما لم يأذن صراحة من قبل 

مسوءول المبنى عن التكنولوجيا او موظفوا االدارة لدعم 

التكنولوجيا، ويجب عدم استخدام كلمة المرور الخاصة 

ة، والبريد بشخص اخر الستعمال أجهزة كمبيوتر االدار

من قبل مسوءول  االكترونى او اإلنترنت ما لم يأذن صراحة

المبنى عن التكنولوجيا او موظفوا االدارة لدعم التكنولوجيا. 

يجب على قسم التكنولوجيا للمعلومات ان يفرض متطلبات 

لتعقيد كلمة المرور والوقت الذى تكون فيه كلمة المرور 

  يرها.سارية المفعول قبل الحاجة الى تغي

دون  (PCD)او يجب على الطالب عدم ترك اي كمبيوتر

إغالق جميع الملفات التى من خاللها فد تتسرب المعلومات 

و كم ه الشخصية الخاصة باإلدارة او الطالب.و/ او السرية

منصوص عليه بموجب القانون، يجب ان تستخدم فى جميع 

ان باإلدارة حيث يمكن  الخاصة (PCD), أجهزه الكمبيوتر

يصل الطالب لإلنترنت.موظفوا االدارة مسؤولين عن 

 البرامج او األنشطة التى تتضمن الستخدام  الفصول،

 ربما یصرف للطلبة حواسب الیة تابعة للمنطقة التعلیمیة
 لتستخدم داخل او خارج المدرسة وتكون احیانا مشروطة
 بدفع تامین لمنطقة التعلیمیة للحفاظ علي ھذه الحواسب االلیة.
 اي سلوك مخرب یقوم بھ الطلبة ینتج عنھ حدوث تدمیر او
 خلل في ھذه االجھزة ربما یؤدي لحرمان الطالب من ھذه
.المیزة



 امن الطالب

 ال يجب على الطالب الكشف عن أسماءهم او غيرها      

 لومات الشخصية التى تكشف عن هويتهم مثل من المع     

 الصور الفوتوغرافية، عناوين المنازل او أرقام الهواتف      

المتصلة باستخدامهم لإلنترنت من خالل أجهزة الكمبيوتر      

 الخاصة باإلدارة. يجب على الطالب عدم الكشف عن      

 فى المعلومات التى قد تسمح لشخص اخر تحديد موقعهم      

  االتصال مع استخدامهم لإلنترنت من خالل كمبيوتر      

االدارة، ويجب عدم ترتيب مقابلة وجها لوجه مع أشخاص      

تم التعرف عليهم من خالل اإلنترنت او عن طريق البريد      

 االكترونى او غيرها من االتصاالت اإللكترونية.     

  البريد االكترونىE-mail

 ستالم الطالب رسالة بريد الكترونى فى صندوق بعد ا    

 الواردات، يجوز للطالب االحتفاظ بها واردات الطالب،     

االحتفاظ بها فى ملف اخر او حذفها. األيميل المحذوف او    

 من صندوق واردات الطالب، او األيميل المحفوظ فى     

ملف الملفات المرسلة تبقى فى متناول الطالب فى ملف و    

  "deleted items يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بتطهير ."

بريد الطالب االكترونى فى نهاية كل عام دراسى من اجل    

 الحفاظ على مساحة تخزين كافية فى نظام االدارة، ما لم    

 يتطلب القانون او سياسة االدارة، او احتياجات االدارة    

  خالف ذلك.   

 اإلنترنت

 حماية التكنولوجيا باتخاذ التدابير التى تعمل على منع   

 االباحية للطفل او اإلنترنت البذيئة، او او تنقية مواقع  

 اخالقيا على القصر, كما ينص عليها القانون, المؤذية  

ويجب ان تستخدم على مستوى االدارة اجهزة كمبيوتر  

 والتى يستطيع من خاللها الطالب الوصول (ACDsو)  

الى االنترنت. موظفين االدارة عليهم مسؤولية فصول,  

الطالب قبل السماح لهم والبرامج واالنشطة التى ترشد   

 بالدخول عن السالمة على االنترنت والسلوك المناسب  

 عبر االنترنت. على موظفوا االدارة مسؤولية توفير  

 فصول وبرامج وانشطة كيفية استعمال االنترنت  

الطالب سلوك اعدوقو حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   

الوصول الى االنترنت وتطوير المهارات الالزمة 

ات للتمييز بين مصادر المعلومات لتحديد المعلوم

قييم سبة العمارهم و تطوير مستويات, والبحث, تالمنا

د تقوم و استخدام المعلومات المناسبة الهداف تعليمية. ق

حقق االدارة بمراقبة نشاط الطالب على االنترنت للت

بة. من انهم يستخدمون االنترنت بامان وبطريقة مناس

 وعلى الرغم من هذه الحماية, فمن الممكن ان تصادف

ترنت قع الغير مناسبة من خالل االنالطالب بعض الموا

بكة او ش\يوتر الخاص باالدارة, وباستخدام جهاز الكمب

. اذا حدث مثل هذا يجب على اطالب الخروج            

على الفور من هذا الموقع وخبار احد موظفوا االدارة 

 على الفور. 

 ،أجزاء الكمبيوتر، الملحقات

البرمجيات والبرامج 

طرفية الى  دمج او توصيل اى معدات ال يجوز للطالب

صرح مباشرة من قبل  أجهزة كمبيوتر االدارة اال إذا

مسوءول المبنى للتكنولوجيا او موظفوا االدارة لدعم 

 التكنولوجيا. ال يجوز للطالب إضافة، اوتحميل 

او تشغيل اي برمجيات او برامج على جهاز الكمبيوتر 

ل ؤومسمن قبل صرح مباشرة الخاص باإلدارة اال إذا 

التكنولوجيا. كنولوجيا او موظفوا االدارة لدعمالمبنى للت

 استخدامات ممنوعة

ة ال يجوز للطالب استخدام أجهزة الكمبيوترالخاص

نابية، باإلدارة، او البريد االكترونى اوتويه األلفاظ ال

تجاه شخص او أشخاص  البذاءات او اللغة البذيئة

تخزين  رسال، استقبال اوإ، إلنشاء مصنفين؛ اإلنترنت

وثائق، بيانات، برمجيات او غيرها من  اتصاالت  

 المعلومات التى:

 التعارض مع أعمال تشغيل أجهزة كمبيوتر 

االدارة المعتادة، الوصول للبريد االكترونى او

 اإلنترنت، او الف ذلك مما قد يعطل عمال 

  االدارة؛

PCDs 
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  عوة الى العنف او االعمال اغير قانونية؛الد 

 سواء ى محتويات جنسية او مواد إباحية،تحتوى عل

ان لها او على هيئة صور، والتى قد تعتبرمكتوبة 

 الشهوات إثارة الغرائز المثيرة او تحفيز أهداف

  الجنسية؛

   توجيه األلفاظ النابية، البذاءات او اللغة البذيئة

 مصنفين؛ تجاه شخص او أشخاص

  التحريض على العنف او أفعال غير قانونية؛ 

   اعتبارات تتعلق بشراء او تصنيع األسلحة، المواد

الخاضعة للرقابة، او العناصر المحظور قانونيا 

  حيازتها و/ او امتالكها؛

   التحرش، التهديد بإصدار عنف او تصنيف

 آخرين؛ أشخاص   

 سلع و/ او خدمات،  اعتبارات تتعلق بشراء او بيع 

اي معامالت او دعاية متعلقة باهتمامات الطالب او 

 الشخصية بتحقيق ربح؛

  النصب واالنتحال؛ 

  التشهير بشخص او تصنيف أشخاص آخرين؛ 

 انتهاك سرية شخص اخر، او اإلفصاح عن 

شخصية بشان شخص اخر حيث معلومات  

 يتوقع بعض الخصوصية؛

  خصية او البث االكترونى من التورط فى انتحال ش

خالل إعادة الرسائل المجهولة؛    

  يتضمن استخدام غير مصرح به ألجهزة كمبيوتر

االدارة، ملفات الكمبيوتر، عناوين وملفات البريد 

  االكترونى، او مواقع اإلنترنت؛

 يتضمن استخدام او تحميل برامج، ملفات او بيانات؛ 

 انتهاك القانون الفيدرالي، او قانون الوالية، بما ذلك ولكن 

 والمعامالت س مقتصرا على القانون فى الجنائيلي

الطبع والنشر او براءات االختراع؛ التجارية، حقوق 

 االدارة؛ انتهاك سياسة او مقاطعة 

 عواقب مخالفة السياسة 
ضعوا لعواقب ي طالب الذين ينتهكون هذه السياسة يجب انال 

قد تشمل تعليق او إلغاء امتيازات ستخدام هذه الخدمة،  

رد من المدرسة.طاالحتجازى اإليقاف او 

(JFBAاختيار/ فتح القيد ) 

يادى فى بودر التعليمية على التزامها بالدور الق توكد إدارة  

القيد على نطاق االدارة. التزام االدارة دعم ثقافة اختيار/ فتح

االباء يعرفون  باالختيار/ فتح القيد يستند الى االعتقاد بان 

ان يكون لديهم الخيارات التى من أسلوب أطفالهم للتعلم ويجب

 بينها يختارون ما هو انسب ألطفالهم. 

القيد فى االدارة من  تحتطبق هذه السياسة فقط فى اختيار/ ف

الطالب المقيمين داخل  12الصف  رياض األطفال وحتى

بالمدرسة  االدارة السكنى يتعين عليهم االلتحاق محيط

 K-12المقيمين فيه من الصف  الخاصة بالحي السكنى

قبول استمارة اختيار/ فتح القيد، او ان يكون  اال إذا تم

طالب المقيمين التحويل مسموح به او مطلوب.على ال

 داخل وخارج محيط االدارة السكنى الذين المقدمين

ان يسمح لهم   K-12اختيار/ فتح القيد فى الصفوف 

مدارس االدارة او المشاركة فى اي  بااللتحاق بأي من

حسب األماكن  من برامج االدارة التى يختارونها على

هذه السياسة و حكم القانون.  المتاحة، تخضع ألحكام

وكما ھو مستخدم فى ھذه السیاسة، فان مصطلح  
ابرنامج یعني برنامج البكالوریا الدولي التابع للمنطقة 

التعلیمیة او برنامج العلوم المكثف او برنامج اللغة 
المزدوج 

"
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ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   



 قواعد عامة 
يجب على جميع مديرى المدارس االحتفاظ بسجالت      

 اختيار/ فتح القيد والتحويالت فى مدارسهم، وكذلك      

الداعمة لجميع الموافقات و رفض استمارات  الوثائق     

 اختيار/ فتح القيد. كل مدير مسوءول عن التحقق من      

 تأكد سجالت قيد الطالب فى مدرسته او مدرستها لل     

  مدرسة الحى المقيم به او من ان كل طالب مقيد لدى     

انه قد تم قبول استمارة الختيار/ فتح القيد او التحويل.      

 باستثناء ما هو مقدم بموجب هذه السياسة، الطالب      

 الذين يلتحقون بمدارس الحى او البرامج من خالل      

 قيد يجب ان يضمن لهم قبول الحجز فى  اختيار/ فتح     

 البرنامج.  جميع الصفوف بواسطة هذه المدرسة او     

الطالب الذين يلتحقون  السياسة،فيما عدا وبموجب هذه      

 المدرسة ا البرنامج باختيارمن خالل اختيار/ فتح القيد      

يجب ان يضمن لهم الحجز فى جميع الصفوف بواسطة      

 اكتظاظ مرافق مدرسة  فى حالةالمدرسة او البرنامج.      

 يختار الطالب ان جب على او برنامج االختيار، ي     

 الزمني  فى كل صف عكس الوقتإلعادة قيده      

 لتسجيلهم.مع ذلك، تحت اي ظرف من الظروف،      

 بموجب هذا الحكم إذا كانوا  يحب ان يعاد قيد الطالب     

 مقيمين داخل المنطقة السكنية التى يوجد بها المدرسة      

 المقيدين بها.     

الختيار اكتظاظ المرافق فى االماكن المتاحة حالة فى     

الطالب الذين ياتون من خارج اواوالبرامج المدرسة     

االدارةيجب ان اختيارهم على حسب الترتيب الزمنى    

 قد يتم العدة تسجيل الطالب على النحو لتقديمهم.     

 ولي\المنصوص عليه فى هذه الفقرة فقط اذا قام الوالد    

مر طلبا خطيا العادة قيد الطالب قبل الموعد النهائياال    

 المدرسة االختيارية للعام الدراسي التالي عندما للتقديم    

تنطبق الشروط التالي. تحت اعي ظرف من الظروف     

ال يجوز تسجيل الطالب على النحو المنصوص عليه    

فى هذه الفقرة اذا كان من سكان الحي والتى يتبع    

المدرسة.   

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   
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.إجراء تعديالت فى بنية المدرسة المطلوبة او إجراء 1

درات عمل الفصول فىفى ترتيب او قتعديالت    

 المدرسة المطلوبة.    

. تأسيس او عرض اي برنامج فى المدرسة إذا لم يكن 2

نامج مقدم حاليا فى هذه المدرسة.هذا البر    

فى . تغيير او التنازل عن اي من معايير األهلية3

 المشاركة فى برنامج معين، بما فى ذلك السن   

المطلوبة، و/ او مستويات  لميةالمطلوب، المواد الع   

 األداء المطلوبة   

المطلوبة  . خلق مساحات إضافية فى المدرسة4

او البرنامج عن طريق تغيير فى موارد او     

  مخصصات الموظفين.    

5. تسجیل اي طالب غیر مقیم فى اي مدرسة     او 
برنامج بعد الیوم المحدد لتسجیل التالمیذ من ذلك 

العام الدارسى. 
ض استمارة اختيار/ فتح القيدقد يتم رف

 استنادا الى المعايير اآلتية: 

هناك نقص فى االماكن او هيئة التدريس .1
 فى برنامج معين او المدرسة المطلوبة. 

األماكن المتوفرة يجب ان تخضع لتوجيهات 
 االدارة الخاصة بسعة وحجم الفصول، 

المواد، وتوقعات القيد. قد تقوم االدارة توافر
 جز عدد أماكن معقول للطالب الذينبح

 ينتقلون الى الحى السكنى التابع 
 للمدرسة خالل العام الدراسى.



. ان تكون المدرسة المطلوبة ال تقدم برامج معينة،2    

المرافق الالزمة لتلبية او ليس لديها الموارد او 

ذوى االحتياجات الخاصة، احتياجات الطالب 

  البرنامج المطلوب. اوال تقدم 
برنامج معين،  . عدم أهلية الطالب للمشاركة فى3    

 السن، المواد العلمية  بما فى ذلك متطلبات  

المطلوبة، والمواد العلمية الحالية، ومستويات   
األداء المطلوبة.  

ان يكون الطالب قد تم طرده من اي مدرسة  .4    
شهرا السابقة، او انخرط فى سلوك 12خالل   

شهرا السابقة  12خالل  اخرى ة تعليميةفى إدار  

الطالب اآلخرين او العاملين  يضر بأمن وسالمة  

 .بالمدرسة  
ان يكون قد تم طرد الطالب فى اي وقت او أثناء . 5  

 اجراءات الطرد باعتباره طالب مخرب او النتھاكات  
خطیرة فى مبنى المدرسة او فى ممتلكات المدرسة،  

الرتكاب اي من التجاوزات التالیة في حرم المدرسة او في 
سیارة مدرسیة او خالل نشاط مدرسي، كما ھو منصوص 
علیھ بموجب قانون الوالیة.۱- حیازة سالح خطیر بدون 

تصرح من المدرسة او من المنطقة التعلیمیة ۲-تعاطي او 
حیازة او االتجار في مواد مخدرة ۳-ارتكاب اي عمل لو قام 

بھ البالغ یحاسبھ القانون العتبارھا سرقة, او جریمة من
الدرجة االولى او الثانیة 

6 . آت یكون الطالب قد تخرج من الصف 12 من اي  
مدرسة او  استلم وثیقة إثبات إتمامھ او 

معادلة المرحلة الثانویة.

اد السكاني فى مدرية معينة او مدارس توقعات القيد/ التعد .7    

تظھر نموا كبیرا فى تعداد السكان فى المنطقة السكنیة  
التابعة للمدرسة حیت تعتبر مصدر قلق لالكتظاظ

الموافقة على اختيار/ فتح القيد يجب ان تخضع للشروط     

 اآلتية:     

ء فى المدرسة يجب على الطالب االلتزام والتخطيط للبقا .1

ره الطالب على االقل لما تبقى منالبرنامج الذى اختااو

 العام الدارسى.

. الطالب الذى يرغب فى العودة الى مدرسة الحى التابع له، 2

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   
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او الذى يرغب فى االلتحاق فى برنامج او مدرسة 

مختلفة،، يتحتم عليه ملىء استمارة تسمى 

"School Choice Application طبقا لهذه "

  السياسة.

و      ى اختيار/ فتح القيد فى مدرسة االموافقة عل  . 3

برنامج لطفل واحد فى األسرة ال تضمن الموافقة      

 على اختيار/ فتح القيد ألي طفل اخر فى هذه       

 األسرة لالتحاق بنفس المدرسة او البرنامج       

دا التوائم طبقا للمنصوص عليه المختار، فيما ع      

 فى هذه السياسة.      

يجب ان يعتمد التقرير على توفر االماكن و    .4

 االحقية و القبول فى المدرسة االختيارية او اي     

   حل اقامة الطالب اول يوم لبداية برنامج على م     

قمدرسة النى يريد الطالب االلتحالدراسة فى الا     

 .بها     

اجراءات اختيار/ فتح القيد

 استمارات

 School Choiceاستمارات اختيار المدرسة " 

Applicatios يجب ان ملءها على موقع االدارة "

االكترونى على اإلنترنت، والتى يمكن الوصول إليها 

مؤ أجهزة الكمبيوتر المتوفرة فى جميع مدارس 

  االدارة او اي جهاز كمبيوتر خارجي.

وم االول اليجوز تقديم طلبات اختيار المدرسة قبل الي

ل كبين ختالف من بدابة العام الدراسي مع مراعة اال

 التى يرغب الطالب فى ان يبتدا وحضورمدرسة 

 الموعد النهائيبرامج اختيارية خاصة بالمدرسة. 

ي التالي الدراساالول للتقديم للمدارس االختيارية للعام 

بات يمكن تقديم الطال شهر ينايرجمعة فى  ثالثهو 

ام فى بداية الع ليوم من الموعد النهائ االو لبعد او

 الدراسي ومتطلبات التسجيل. 



 باستثناء ما هو منصوص عليه فى هذه الفقرة،  

 يجب على الوالد/ ولى االمر استكمال وتقديم     

 األسرة  المدرسة لكل طفل فى استمارة اختيار    

 االمر الذى يطلب اختيار /فتح القيد. الوالد/ ولى    

 الثنائي، او الثالثي، لديه تعدد الميالد )مثل التوائم 

ليس مطلوبا ان، يقدم استمارة الى آخره .( قد، ولكن 

 الحاالت حيث  هؤالء األشقاء. فى تل واحدة لمثل 

 ى االمر بتقديم استماره واحدة منالوالد/ ول يقوم    

    "School Choice Application فان هؤالء ،" 

  عنديجب ان يؤخذوا فى االعتبار سويا األشقاء    

 يجب فقط  االماكن المتاحة وأهلية القبول، تحديد    

 ويجب ان  االعتراف بهم، وان كل منهم موءهل،    

 لم يتوفر سويا ما يوضعوا على قائمة االنتظار    

  المكان لهم جميعا.    

اإلنترنت،  علىكجزء من خطوات استمارة الطلب  

جنبا الى جنب مع  تاريخ ووقت االستمارة سيعرض    

 رقم تأكيد االستمارة. نشجع بقوة الوالد/ ولى االمر     

واالحتفاظ بالمعلومات التأكيدية فى حالة على طباعة   

 ارة او تم تنفيذها بشكل غير ما إذا فقدت االستم   

صحيح، وقد تعد المعلومات التأكيدية التى طبعها    

الوالد/ ولى االمرهى الدليل على تقديم االستمارة    

   "School Choice Applicationفى " 

  الوقت المحدد.   

يتحتم تسجيل طالب رياض األطفال   

 "Kindergartenلحى " فى المدرسة التى تخدم ا 

له حتى إذا كانت استمارة اختيار/ فتح  السكنى التابعين 

 التحويل الى مدرسة اخرى او برنامج اخر القيد او  

 الزالت تحت الفحص، من أجل تقديم اخطار للسماح   

 لمدرسة الحى بتوفير كافة موارد التوظيف وغيرها   

من الموارد لخدمة غيرهم من الطالب اآلخرين الذين   

 م رفض طلباتهم.ت  

  تحديد االماكن المتوفرة 
 فى اسرع وقت ممكن بعد الموعد النهائي، يجب ان 

يتخذ قرار بعدد االماكن المتوفرة للعام الدراسى التالى 
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الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةيميإدارة بودر التعل   

لكل صف دراسى تخدمه المدرسة او البرنامج. يجب ان 

 يكون هذا القرار مستندا الى عدد القيد المتوقع من

طالب الحى )إن وجد(، ومدى توافر البرامج، االماكن 

ف وهيئة أعضاء التدريس المتاحة. ما لم ينص على خال

ليا ذلك تحت هذه السياسة، الطالب الجدد والمسجلين حا

ى يحق مون فى منطقة الحضور فى الحى السكنالذين يقي

لهم الحضور لتلك المدرسة )من الواضح ان هذا ال 

  ينطبق على اختيار المدارس والبرامج(.

لكل صف دراسى حيث يكون عدد المتقدمين باستثمارات 

اختيار/ فتح القيد قد تجاوز عدد االماكن المتاحة، فان 

حسب األولويات  تحديد االماكن المتاحة يجب ان يتم على

 اآلتية:

الطالب المقيمين فى الحى الذى تخدمه المدرسة  .1

 يرغبون بالحضور للمدرسة.

الطالب المسجلين حاليا فى المدرسة والطالب الذين  .2

يرغبون فى مواصلة حضور برامج االدارة الذى يمتد 

لصفوف ومدارس مختلفة.

رة الطالب الجدد المتقدمين والمقيمين داخل نطاق االدا .3

والذين لهم أشقاء مسجلين حاليا فى المدرسة الراغبين 

فى االلتحاق بها الطالب المتقدم، والذين يقيمون فى 

  نفس محل إقامة الطالب المسجل حاليا.

. الطالب الجديد المقيم داخل نطاق االدارة والذى4

 والديه/ ولى أمره فى المدرسة. يعمل   

قيم داخل. الطالب الجديد المتقدم والم5

 نطاق االدارة وليس شقيقا لطالب اخر 

فى نفس محل اإلقامة ومسجل حاليا  مقيم

  بالمدرسة او طفل موظف المدرسة.

6. الطالب الجدید المتقدملمدرسة من 
خارج محیط منطقتھ والمقیم خارج  

نطاق االدارة والذى لھ أشقاء مسجلین



حاليا فى المدرسة وسيحضرون فى نفس  

 الوقت، ومقيمن فى نفس محل اإلقامة.  

 نطاق  تقدم والمقيم خارج. الطالب الجديد الم7   

 فى المدرسة. االدارة ووالده/ ولى أمره يعمل       

المقيم خارج نطاق  الطالب الجديد المتقدم  .8  

شقيقه ولكن  االدارة ويعيش مع طالب ليس      

يقيم فى نفس محل اإلقامة او طفل موظف       

 المدرسة.      

خارج االدارة  الطالب الجدد المتقدمين من .9  

مسجيلين وليسوا اشقاء لطالب حاليين و      

االقامة او طفل يعيشون فى نفس مكانن       

احد موظفي المدرسة.     

إذا تجاوز عدد المتقدمين االماكن المتاحة فى اي   

 اي صف،  من األولويات السابقة على مستوى   

 حدد فان ترتيب األولويات ضمن هذا المستوى ي   

  عن طريق القرعة.   

 تحديد األهلية 
 ألي  فيما يتعلق بكل استمارة اختيار/ فتح القيد    

األهلية على من االماكن المتاحة، يحب ان تحدد   

 من خالل القواعد  االعتبارات المحددة أساس 

 العامة المذكورة اعاله.    

 فيما يتعلق  تحديد األهلية بموجب القواعد العامة    

 فى االعتبار،  بالطالب ذوى اإلعاقة يجب ان تأخذ     

 لقوانين الوالية والقانون  عندما يتاح مكان، وفقا     

يجب ان  504الحالى او قسم (IEP)الفيدرالي. طالب    

 يستخدم لتحديد ما إذا كانت المدرسة او البرنامج     

مع او بدون الطالب  المطلوب سوف تقابل احتياجات    

 اإلقامات المطلوبة. إذا تم قبول الطالب، قد تطلب    

 .504او قسم  IEPالعاملين بتحديث طالب  ةاالدار 

الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة ةإدارة بودر التعليمي   

ليمية الحالية التابع لها الطالب والعقد يتوقف على االدارة التع

الكتابى مع إدارة بودر التعليمية لدفع الرسوم الدراسية 

لتغطية التكاليف الزائدة المتكبدة فى تعليم الطالب، كما ينص 

عليه القانون. الرسوم المحصلة يجب ان تحدد عمال 

بالمبادىء والتوجيهات التى وضعتها إدارة كولورادو للتعليم 

لألحكام المعمول بها فى قانون تعليم األطفال  وفقا

   االستثنائي.

عندما يحدد طالب اختيار/ فتح القيد عدم أهليته لمليء 

المكان المتاح، فان الطالب الذي يليه فى األولويات يتم تقييم 

  أهليته.

 القبول 

فى اقرب وقت ممكن بعد تحديد األهلية للطالب المتقدمين 

متاح فى المدرسة او البرنامج الذى  والذى لديهم مكان

اختاروه يتعين إبالغ الوالدين/ ولى االمر خطيا بقرار قبول 

او عدم قبول استمارات اختيار المدرسة.المتقدمين الذين يتم 

إخطارهم بالقبول قد ال يختاروا االلتحاق بهذه المدرسة فى 

هذا الوقت، هى هذه الحالة يجب ان توضع قائمة انتظار 

ة إذا طلبوا ذلك. لكل طالب مقبول والذي اختار عدم مالءم

التسجيل، فان الطالب الموءهل التالى فى األولويات يجب 

  إخطاره بالقبول.

تحتفظ االدارة بأحقية إلغاء و/ او تعديل اي او كل 

ب اختيارات/ فتح القيود، بما فى ذلك إعادة توزيع طال

ارس ن له مداختيار/ فتح القيد على مدارس الحي التابعي

( 1اخرى او البرامج التى بها أماكن متاحة، إذا قررت ان )

يال او اختيار/ فتح القيد تم الحصول عليه عن طريق االحت

عدم الكشف عن حقائق جوهرية،او وجود اسباب فى 

( إذا كان هناك 2االستمارة تتطلب االخذ فى االعتبار. )

( 3، )اكتظاظ فى مرافق المدرسة او البرنامج المختار

 المدرسة المختارة أوقفت برنامج معين،
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ال تستطيع المدرسة المختارة او البرنامج (4)     

 بمواصلة تلبية احتياجات الطالب الخاصة،       

 او  ( الطالب لم يعد يلبي معايير األهلية5)      

 مستوى األداء المطلوب من قبل المدرسة       

 أسباب اخرى   (6المختارة او البرنامج، او )      

قبل القانون  او االدارة لتكون فى  مصرحة من      

 .المدرسة والبرنامج الطالب و/ اومصلحة       

 قائمة االنتظار

 الطالب المتقدمين الختيار/ فتح القيد الذين       

  ئيالنهاقدموا استمارات قبل االعتبارالموعد      

األول والذين تم إخطارهم بعدم توفر أماكن فى       

المدرسة او البرنامج الذين  مستوى الصف فى      

ان يوضعوا على قائمة انتظار  قدموا بهم يجب      

 خارج قائمة انتظار االدارة، يعتمد االدارة او     

تحديده  محل إقامتهم، وفقا لما سبقموقع  على     

 االماكن المتاحة فى إطار تحديدفى األولويات      

  فى الفقرة المذكورة أعاله.     

 الذين قدموا  الطالب المتقدمين الختيار/ فتح القيد    

 النهاءى األول و الذي تم  االستمارات بعد الموعد    

فى مستوى الصفإخطارهم بعدم توفر االماكن فى     

لهم يجب او يوضعوا  المدرسة او البرنامج الذى تقدم 

 على قائمة انتظاراالدارة او خارج قائمة انتظار    

 اعتمادا على موقع محل إقامتهم، وفقا لما  االدارة،   

 فى إطار تحديد االماكن  فى األولويات سبق تحديده   

 الفقرة المذكورة أعاله. المتاحة فى   

 يجب ان تقوم االدارة بتعديل قوائم انتظاراالدارة    

ان الطالب  و قواءم االنتظار خارج االدارة لضمان   

إطار تحديد االماكن  فى ترتيب األولويات المددة فى   

 المذكورة أعاله. عند إجراء هذه المتوفرة فى الفقرة   

 ترتيب الطالب فى مستوى األولويات  التعديالت، 

 االنتظار. ان يحدد طبقا للمدة الزمنية على قاءمة يجب  

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

عندما يتاح مكان فى صف فى المرحلة االبتدائية فى 

المدرسة او البرنامج المختارالذى له قاءمة انتظار، يجب 

 المتقدمين مقبولين فى هذا الوقت على اعتبار الطالب 

 سب ترتيبهم فى قاءمة االنتظار واالعتباراتح

أهلية القبول المذكورة أعاله، يؤخذ فى المحددة فى تحديد

االعتبار الطالب خارج قاءمة انتظار االدارة فى حالة 

االدارة فى نفس اخر فى قاءمة انتظار  عدم وجود طالب

مكان فى صف فى المرحلة اإلعدادية  عندما يتاح الصف.

المدرسة او البرنامج المختار الذى له  او الثانوية فى

قاءمة انتظار يجب اعتبار الطالب المتقدمين فى البداية 

مقبولين مع بداية الفصل الدراسى التالى وعلى أساس 

ترتيب وضعهم على قاءمة االنتظار المحددة طبقا لتحديد 

أهلية القبول المذكورة يجب اعتبار الطالب خارج قاءمة 

مقبولين فى حال عدم وحود طالب اخر  االنتظار باإلدارة

  فى قاءمة انتظار االدارة فى نفس الصف.

حتى يتم قبولهم، يجب على الطالب ان يبقوا على قاءمة 

االنتظار كل عام يكونون موءهلين لاللتحاق بالمدرسة او 

البرنامج الذين تقدموا له، ولكن إذا قدموا أشعار مكتوب 

عام يرغبون فيه فى البقاء قبل الموعد النهائي األول كل 

على قاءمة االنتظار للنظر فى قبوله فى العام الدراسي 

 التالي.

 التحويالت

قد يسمح او يطلب من الطالب ان يحولوا خارج مدرسة 

الحي او المدرسة او البرنامج المختارة الى حيث تم 

تسجيلهم حاليا. اجراءات التحويل قد ال، مع ذلك، تستخدم 

ر/ فتح القيد عندما لم تقد استمارة اختيار/ إلنجاز اختيا

فتح القيد فى الوقت المناسب، وعندما لم يتم تتبع استمارة 

اختيار/ فتح القيد بشكل صحيح، او إذا كان قد تم رفض 

  االستمارة.
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قد تصدر االدارة تحويل مصرح به تحت هذه  

السياسة. كذلك فى إطار هذه السياسة، قد يقدم       

 االمور طلبات للتحويل الى مدير  االباء/ اولياء      

المدرسة التى يرغبون فى االلتحاق بها، ونسخة       

لمساعد المشرف العام على المدارس االبتدائية      

على  إلعدادية او لمساعد المشرف العامااو      

ة والثانوية، على ما يناسب.اإلعدادي رسالمدا      

 تقييم مثل هذه التحويالت كل حالة على  سيتم 

حدة ويجب ان تصرح من قبل مساعد المشرف       

تحت هذه التحويالت  تقع التى العام. الحاالت      

المسموح بها او المطلوبة قد تشمل ولكن ال       

 تقتصر على األتى:       

.  ظروف خاصة او غيرها من األسباب 1  

 الوجيهة التى تؤثر على تعليم و/ او      

سالمة الطالب المحول او طالب آخرين      

عل من الضروري اواو الموظفين قد تج      

  المستحسن ان يتم نقل الطالب.      

 عندما يكون االباء/ ولى االمر لديهم منزل .  2      

تحت اإلنشاء او أثناء اجراءات شراء منزل،       

قد يسمح للطالب التحويل الى المدرسة التى  

  تخدم الحى الجديد الذي يقع فيه المنزل.        

 فى حالة تغيير حدود الحضور الى المدرسة، . 3     

قد تؤخذ أحكام خاصة من قبل االدارة ويكون       

لها األسبقية على جميع أحكام هذه      

 السياسة السابقة      

 وسائل النقل

 قد يتطلب من الطالب إيجاد وسيلة النقل      

المختارين  الخصة بهم الى المدرسة او البرنامج      

 تحدد ان وسيلة  والتى تم التحاقهم بها، اال إذا      

لمتطلبات القانون  النقل ضرورة المتثال االدارة      

بما فى ذلك القوانين  الفيدرالي او قانون الوالية،      

والطالب ذوى  المشردين الفيدرالية للطالب     

  اإلعاقة.     

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

 األلعاب الرياضية

ستحدد وفقا لقواعد  فى األلعاب الرياضيةأهلية المشاركة 

 Coloradoرابطة أنشطة المدارس الثانوية بكلورادو"

 High School Activities Association"  

 عدم التمييز

وموظفيها عدم  لتنفيذ هذه السياسة، يجب على االدارة

اللون، الدين، األصل القومى،  التمييز على أساس العرق،

  ه الجنسى او اإلعاقة.النسب،الجنس، التوج

 الطعون

الطعون التى تتعلق بتطبيق هذه السياسة مع كل االحترام 

ألي طالب يجب ان تقدم للمشرف العام، وقرار و أمر )ان 

  وجد( يكون نهائيا.

المخاوف العامة/ الشكاوى عن

(KEC) المصادر التعليمية 

قبل المواد التعليمية التى قد مكروهة و يعترض عليها من 

البعض قد تعتبر من وجهة نظر البعض اآلخر ذات قيمة 

تربوية او عالية.اي اعتبارات من مسوءول او موظف 

االدارة قد يطلب إعادة النظر فى المواد التعليمية؛ ومع 

سحبها من التداول أثناء  ذلك، المواد المطعون بها لن يتم

 حقوق الطالب، االباء،إلعادة النظر.  اجراءات االدارة

والمدرسين يجب ان تحترم. إذا رفعت شكاوى متعلقة 

بمواد تعليمية، موضوع مادة، او برامج مذاعة على 

 تليفزيون االدارة، يجب التعامل معها ( محطة)محطات

 و اجراءات منظمة خالل فترة زمنية معقولة. بعدالة

فردى او  مسوءولوا االدارة او مجلس التعليم، بشكل

ال يجب ان يعطوا اعتبارا شكاوىجماعى، الذين يتلقون ال

رسميا لمثل هذه الشكاوى حتى يتم إخطارهم على النحو 

 التالى:

.  إذا تم تقديم الشكوى مباشرة اخصاءى اإلعالم او 1

 مدرس الفصل، حوار فورى بين المدرس ومقدم

Page 75 



 إيجاد حل لهذا  الشكوى يشجع على األمل فى    

القلق على هذا المستوى دون الضرورة التخاذ     

 اإلجراءات. المزيد من    

.  إذا تم تقديم الشكوى الحد غير اخصاءى اإلعالم 2

او مدرس الفصل او أخد المسوءولين، يجب ان      

االمر فورا ألخصاءى اإلعالم او مدرس  يحال     

  مدير المبنى.الفصل و     

.  اول جهد يبذل من قبل مدير او مسوءول للتعامل 3

مع الشكوى يحب ان يكون للسماح ألخصاءى      

مدرس الفصل المشاركة للسعى الى اإلعالم او     

إيجاد لهذا التحفظ مع او بدون مشاركة المدير      

  كما تتطلبه الظروف.     

ن يتم ة و التكنولوجيا يجب ا.  وساءل اعالم االدار4

 هم بجميع طلبات العدة النظر فيما يتعلق رإخطا     

وقد يساعد اخصاءى اإلعالم  بالمواد التعليمية و     

المدير بتقديم مراجعة و/اواو مدرس الفصل      

 رضخ تيار المعلومات.     

 .  إذا أدت المحاوالت الرسية للشكوى الى قرارات 5

ناجحة، يتعين على مقدم الشكوى ملىء نموذج غير    

 المقدم من االدارة، بعد عقد جلسة إعادة النظر    

الشكوى، اخصاءى اإلعالم،  استماع تضم مقدم    

 والمسؤولين اآلخرين. مدرس الفصل، المدير    

 يجب بذل كل الجهود المعقولة لتسوية هذه     

  المسالة على هذا المستوى.    

 ذا كان من الضروري اتخاذ اجراءات ابعد، .  إ6

يحب أخالك الشكوى الى المدير التنفيذي إلنجازات      

الطالب و وتطوير المهنية، ويجب اتخاذ قرار ما      

 إذا كان يجب فوض قيود موقتة على استخدام      

 المواد او الموضوع أثناء انتظار القرار الخاص      

  بهذه الشكوى.     

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   

Page 76 

    وتطوير المهنية  فيذي إلنجازات الطالبالمدير التن. 7

تضم تمثيل مناسب من المدرسين، يجب ان يختار لجنة    

اإلداريين،اإلعالميين، االباء واألمهات او وغيرهم من     

اللجنة سماع جميع األطراف ه المواطنين. على هذ    

 ى فى الشكوى وتقدي قرارها كتابيا ف المشاركة    

  االستماع. عقب جلسة أيام دراسية 10غضون     

 . يجب إبالغ مقدم الشكوى ان مواصلة8

النظر فى هذه المسالة تتطلب ترتيب مع 

المشرف العام على المدارس، والذى 

  سيتخذ القرار النهائي. 

الكتب المدرسیة او او المواد التكمیلیة التى أقرھا مجلس 
التعلیم سابقا ال تدرج فى ھذه اإلجراءات ولكن تحال الى 

لجنة تطویر التعلیم المناسبة التى تقوم بإعداد توصیات من 
خالل لجنة مراجعة اإلجراءات الى مجلس التعلیم بشان 

استمراراستخدامھا.

تمت الموافقة من قبل الھیئة ;ابریل۱۹۷۲ 
تمت المراجعة  من قبل الھیئة ; یونیو۱۹۸۲

تمت المراجعة  من قبل الھیئة ; اغسطس ۱۹۸۲
 تمت المراجعة  من قبل الھیئة ; یونیو۱۹۸۸

تمت المراجعة  من قبل الھیئة ;۱٤ اغسطس۱۹۹٥
تمت المراجعة  من قبل الھیئة ;  ۱۰ینایر۲۰۰۰

تمت المراجعة  من قبل الھیئة ; ۱۱ اكتوبر ۲۰۰٤
تمت المراجعة  من قبل الھیئةومدیر المنطقة التعلیمیة ;  

۱یولیو۲۰۱۹

   --



(KEC-E) المصادر التعليمية المخاوف العامة/ الشكاوى عن
يوما من تاريخ الواقعة( 60)يجب ان يكتمل فى غضون 

School or site location of incident(s):____________________________________________________________________________________ 

Date(s) of incident(s): ____________________________________________________________________________________________________ 

Description of your concern (attach information where necessary–please sign your name on all attachments): 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Outcome you are requesting: _____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Name: ________________________________________________ Telephone number: ________________________________

Address: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Administrator) has reviewed your concern. The following action has been taken: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Date: ___________________________________ Administrator Signature:_______________________________________________________ 

Return to: 

Office of School Services 
Johannsen Support Services Center, 2407 LaPorte Avenue, Ft. Collins, CO 80521

ةإدارة بودر التعليمي الطالب سلوك وقواعد حقوق مدونة   
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(KI) زوار المدارس 

 جميع الزوار إلدارة بودر التعليمية يجب ان تخضع      

لشروط هذه السياسة. عدم االمتثال لشروط هذه السياسة      

 قد يوءدي الى رفض او سحب تصريح الزائر لزيارة      

  المدرسة، و / او إحالة االمر لمنفذى القانون.     

 هو مستخدم فى هذه السياسة، "الزائر" يشمل اي. كما 1    

يخص ليس عضوا فى مرافقة الطالب او ليس عضوا      

فى المدرسة، والذى ياتى الى ارض فى هيئة العاملين     

 المدرسة و/ او يدخل مبنى المدرسة. 

 . زيارات المدارس من قبل موظفى االدارة وليسوا 2   

ى موظفى المدرسة العاديين يجب ان تحدد أعضاء ف       

 ضرورية ان ال.من قبل االدارة إذا كانت        

. زيارة المدرسة من قبل االفراد العاديين الذين ليسوا 3   

من موظفين االدارة، ليس حقاً وإنما ميزة قد تحدد، او        

 ترفض من قبل االدارة، المدير، او من ينوب عنه        

بناءا على اعتبارات السالمة للطالب و/ او الموظفين،     

 التعليمية، او  وكفاءة األعمال المدرسة، صيانة البيئة        

  عدم االمتثال لشروط وأحكام هذه السياسة.       

 قد تصرح االدارة او المدرسة ألفراد عاديين ليسوا  .4    

سة و / او اإلشراف من موظفين االدارة بزيارة المدر        

المشاركة فى أنشطة المدرسة، على سبيل المثال ال او       

 الحصر األنشطة المتعلقة بالتعليم، ويتم اعتباره        

ضرورة من قبل االدارة او المدرسة، او ان يكون        

المدرسة، و / او طالب او أكثر  لمصلحة االدارة،       

لمدرسة. وقت )أوقات( و مدة او أحد موظفين ا       

)مدد( هذه الزيارات يحب ان تحدد من قبل        

  .االدارة او المدرسة 

 المذكورة ٤. على الرغم من أحكام الفقرة 5    

أعاله وما لم يصرح خالف ذلك من قبل المشرف    

العام او نساعد المشرف العام لخدمات المدارس،   

 الذين ليسوا  المقدمة من قبل األفرادفان الطلبات  

الدراسية او  من موظفين االدارة لمراقبة الفصول    
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 ( aالبرامج التعليمية يجب ان تقبل فقط لغرض: )

الدارسى للطالب  االباء/ اولياء االمور زيارة الفصل 

زيارة أقارب الطالب  (bاو المنطقة التى يزورها؛ ) 

 ( cالتى يزورها؛ و ) الفصل الدراسى او المنطقة 

االباء/ اولياء من قبل  الزوار اآلخرين المصرح لهم 

 ضرورة لمصلحة  االمور والذى يكون اشرافهم 

 او المدرسة.  الطالب، كم هو محدد من االدارة 

  :مع احترام مثل هذه طلبات اإلشراف 

 ( زوار3ال يجب التصريح ألكثر من ثالثة )

 لإلشراف فى نفس الوقت، اال فى الظروف   

ر الغير عادية وفقا لما يصرح به مساعد مدي   

 الخدمات المدرسية.   

  ال يجب على الزائرين المصرح لهم بالتدخل

فى، او تشتيت االنتباه او تعطيل األنشطة   

  المتعلقة بالتعليم.   

   مالحظات الزائرين على طالب معي يجب ان    

واحد أسبوعيا تضعها  تقتصر على فترة زمنية بمعدل يوم

ستثناء الظروف الغير المدرسة،  با االدارة او قواعد

 المشرف العام لخدمات عادية والتى يصرح بها مساعد

  المدارس.

 االبواب  لدخول من. يتحتم على جميع زائرى المدارس ا6

المكتب االمامي لدى اإلداريين فى  المخصصة و الترقيع    

المدرسة.للمدرسة فور دخولهم مبنى 

 لمدرسة . عند التوقيع فى المكتب يجب على زائرين7

اإلجابة على جميع استفسارات اإلداريين التى قد توجه 

لهم للتأكد من هويتهم واألعمال التى يقومون بها والوثائق 

 او المعلومات الضرورية لمصلحة األمن وسير لعمل

ر أعمال مشروعة ئداخل المدرسة. اذا كان لدى الزا

ومصرح له بالدخول الى بض المناطق للعمل بها فى هذه 



 ( التوقيع عند الدخول وعند الخروج؛aالحالة على الزاءر ) 

     (bارتداء شارة تحديد الهوية والتى يجب ان تكون واضحة ) 

 فى المدرسة و يجب  فى جميع األوقات التى يوجد بها الزاءر 

 ( قد تكون هناك cإعادتها الى المكتب بعد انتهاء الزيارة؛)      

 حاجة لمرافقة احد الموظفين الزاءر جميع او بعض من الزيارة.     

 ملحوظات:  

_____________________________________________________________
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Poudre School District 
2407 LaPorte Avenue  •  Fort Collins, CO 80521 

(970) 482-7420 
e-mail: info@psdschools.org  •  www.psdschools.org

الرسالة
تعلیم .....كل طفل كل یوم

الرؤیة
 ھدف منطقة بودر التعلیمیة ھو تقدیم العون والھام كل
 طفل لكي یبدع ویتعلم ویفكر لیتخرج مبدعا في عالم

متغیر دائما
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