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ي ممارسة حقوقهم، ال �جوز للطالب 
ف الطالب. �ف ح العالقة بني ي �ش

الب�انات التال�ة تلخص حقوق الطالب ومسؤول�اتهم. �ساعد �ف
 تعط�ل العمل�ة التعل�م�ة أو انتهاك حقوق اآلخ��ن أو تع��ضها للخطر أو إنكارها. 

 
 التعلیم
 الحق 

تعلیم عام لیس بھ تحیز على أساس العرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو الدین، أو الحالة االجتماعیة، یحق للطالب الحصول على  
 لفردیة. أو العمر، أو الحمل، أو التوجھ الجنسي، أو الھویة الجنسیة، أو حالة المحاربین القدامى، أو اإلعاقة، أو أي سبب ال یتعلق بقدراتھم ا

 المسؤولیة 
 یتحمل الطالب مسؤولیة تجنب اإلجراءات أو األنشطة، بشكل فردي أو جماعي، والتي یجب أن تتعارض مع حق أي شخص في التعلیم العام. 

 
 بيئة التعلم 

 الحق 
اآل البیئة  المدرسیة؛ ستضمن ھذه  األنشطة  في  أو  الدراسیة  الفصول  أو  المدارس  في  تواجدھم  أثناء  آمنة ومنظمة  بیئة  في  الحق  والمنظمة  للطالب  منة 

 تجربة تعلیمیة مثالیة لجمیع الطالب. 
 

 المسؤولیة 
 یتحمل الطالب مسؤولیة التأكد من أن أفعالھم ال تعطل المدرسة أو الفصل الدراسي أو األنشطة المدرسیة أو الحافلة. 

 
 التعب�ي 

 الحق 
 الرمزیة ضمن حدود القانون.للطالب الحق في التعبیر عن أنفسھم بالكالم أو الكتابة أو اإلشارة  

 
 المسؤولیة 

عامة، أو ینتھك یتحمل الطالب مسؤولیة التأكد من أن ھذا التعبیر ال یعطل العملیة التعلیمیة، أو یعرض الصحة أو السالمة للخطر، أو یضر بالممتلكات ال
 القانون، أو ینتھك متطلبات ھذا الدلیل. 

 
 ح�ازة ال�تب وتوز�عها 

 الحق 
 للطالب حیازة وتوزیع المطبوعات بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الصحف والمجالت والنشرات والكتیبات.یحق 

 
 المسؤولیة 

المواد. یجب   لمراجعة  المدرسة  لمدیر  ینوب عنھ في وقت كاٍف  أو من  المدیر  إلى  المطبوعات  نسخة من مثل ھذه  تقدیم  الطالب مسؤولیة  على  یتحمل 
  من أن توزیع (أو حیازة) الكتب لن یتعارض أو ینتھك األنشطة المدرسیة. على سبیل المثال، یجب أال ترّوج المادة للتمرد على السلطة، أو   الطالب التأكد

 . درسةتقدم معلومات خاطئة أو ضارة ضد شخص آخر، أو تتضمن كتابات أو صوًرا غیر الئقة. یتم تحدید وقت ومكان وطریقة التوزیع من قبل مدیر الم

والمسؤولیات الرئیسیةالحقوق   
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 مادة الِدين
 الحق 

 للطالب الحق في معتقداتھم الدینیة. 
 

 المسؤولیة 
 للطالب اآلخرین في الحریة الدینیة. یقع على عاتق الطالب مسؤولیة التأكد من أنھم أثناء ممارسة حریتھم الدینیة، ال ینتھكون الحقوق الدستوریة  

 
 

 التجمع السل�ي 
 الحق 

 للطالب الحق في التجمع السلمي.
 

 المسؤولیة 
والتأكد من أن ھذا  یتحمل الطالب مسؤولیة تأمین الموافقة على استخدام مرافق المدرسة لالجتماع، والمناقشة مع المسؤول حول مدى مالءمة المنشأة للوظائف،  

 یعطل العملیة التعلیمیة. یشكل عدم توفر اإلشراف المناسب سببًا وجیًھا لرفض ھذا التجمع. التجمع ال 
 

 الخصوص�ة
 الحق 

 للطالب الحق في الحمایة من التفتیش غیر المشروع ومصادرة ممتلكاتھم الشخصیة أو أشخاصھم. 
 

 المسؤولیة 
موظفي المدرسة أو عامة الناس للخطر من خالل امتالك مواد أو أشیاء یحتمل أن تكون  یتحمل الطالب مسؤولیة عدم تعریض أنفسھم أو الطالب اآلخرین أو  

 خطرة و / أو محظورة بموجب القانون الفیدرالي أو الخاص بالوالیة أو القانون المحلي، أو متطلبات ھذا الدلیل.
 

 وسائل النقل
 الحق 

؛ ومع ذلك، فإن الطالب لدیھم الحق في النقل اآلمن والمنظم عندما یتم توفیر ھذا النقل من قبل النقل من وإلى المدرسة وإلى األنشطة المدرسیة امتیاز ولیس حق
 النظام المدرسي. 

 
 المسؤولیة 

  ا على أنفسھم أو یتحمل الطالب مسؤولیة التأكد من أن سلوكھم یساھم في خلق جو آمن ومنظم أثناء النقل؛ واالمتناع عن السلوك الذي من شأنھ أن یشكل خطرً 
 . زمالئھم الطالب أو عامة الناس؛ واالمتناع عن انتھاك القانون الفیدرالي أو الخاص بالوالیة أو القانون المحلي أو متطلبات ھذا الدلیل

 الحقوق والمسؤولیات الرئیسیة (یتبع)
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 سیتم تطبیق التعریفات التالیة على الدلیل ما لم یدل سیاق اللغة المستخدمة بوضوح على نیة معاكسة: 
 

 ، بصیغتھ المعدلة.1950یعني قانون فرجینیا،    القانون 
 

  وأیام العمل اإلداریة ، تعني كل یوم یُطلب من الطالب التوجھ فیھ إلى المدرسة،  واألیام المدرسیةتعني األیام التقویمیة ما لم ینص على خالف ذلك؛    األیام
 للقسم مفتوًحا للعمل المعتاد.تعني األیام التي یكون فیھا مبنى إدارة المدرسة التابع 

 
  یعني رفض قبول الطالب في المدرسة والذي تم طرده أو تم فصلھ مؤقتا لفترة طویلة من قبل مدرسة عامة أخرى أو مدرسة خاصة، إما في والیة   الطرد

 فرجینیا أو في والیة أخرى، والذي تم سحب قبولھ من قبل مدرسة خاصة في والیة فرجینیا أو والیة أخرى. 
 

یوًما تقویمیًا بعد تاریخ    365یعني أي إجراء تأدیبي حیث ال یُسمح للطالب بالذھاب إلى المدرسة داخل قسم المدرسة وغیر مؤھل إلعادة القبول لمدة    الطرد
 الطرد. 

 
 یعني دلیل الحقوق والمسؤولیات ھذا.  الدلیل/الكتیب 

 
الفصل الدراسي العادي للطالب ونقلھ إلى موقع آخر داخل المدرسة. یوفر االحتجاز المؤقت  یعني ابعاد الطالب عن    االحتجاز المؤقت داخل المدرسة

 داخل المدرسة وسیلة للطالب لمواكبة الدراسة في الفصل والواجبات المنزلیة. 
 

یسمح قانون الوالیة ملحوظة:  یوًما دراسیًا.  45-11یعني أي إجراء تأدیبي ال یُسمح للطالب بموجبھ بالذھاب إلى المدرسة لمدة  االحتجاز المؤقت طویل األمد
) كانت الجریمة تتضمن أسلحة أو مخدرات أو إصابة جسدیة  1یوًما تقویمیًا، إذا (   364یوًما دراسیًا، وال یتجاوز    45باالحتجاز المؤقت طویل األمد لمدة تتجاوز  

 وب عنھ یرى وجود ظروف مشددة، على النحو المحدد من قبل وزارة التعلیم.) كان المدیر العام لمجلس إدارة المدرسة أو القسم أو من ین 2خطیرة أو ( 
 

یعني الوالدین البیولوجیین أو زوج األم أو األوصیاء أو أي شخص آخر مخول بالتصرف نیابة عن أحد الوالدین؛ شریطة أن الشخص الذي   ولي األمر/الوالد
 أحد الوالدین ألغراض ھذا الدلیل. تم إنھاء حقوقھ األبویة وفقًا للقانون لن یتم اعتباره

 
یعني أي إجراء تأدیبي ال یسمح للطالب بموجبھ بالذھاب إلى المدرسة لمدة ال تتجاوز عشرة أیام دراسیة. یمكن للطالب   الفصل المؤقت قصیر األجل

 المحتجزین مؤقتًا الوصول إلى العمل المتدرج وإكمالھ أثناء االحتجاز المؤقت وبعده. 

 تعریفات
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ي 
 الوضع القانويف

م مخول لوضع  تم اعتماد مدونة قواعد سلوك الطالب الواردة في ھذا الدلیل من قبل مجلس إدارة المدرسة وتشكل سیاسة مجلس إدارة المدرسة. المدیر العا
 اإلجراءات (یتم تمییزھا بوضوح على ھذا النحو). اإلجراءات التي تنفذ السیاسة والكتیب یحتوي على مثل ھذه 

 
 عمل�ات البحث والتفت�ش 

من ).  NNPSإن اإلنجاز األكادیمي العالي لجمیع الطالب والحفاظ على مدارس آمنة ومنظمة ھي أھداف على نطاق القسم لمدارس نیوبورت نیوز العامة (
إدار مجلس  یصرح  والتنظیم،  األمن  من  المدارس  ھدف  تحقیق  وتفتیش أجل  المعادن،  عن  الكشف  وأجھزة  بالفیدیو،  المراقبة  معدات  باستخدام  المدرسة  ة 

شاف المواد  المركبات، والتفتیش العشوائي للممتلكات الشخصیة، وكالب ضبط المخدرات والذخیرة، الستخدامھا لثني الطالب عن األنشطة غیر اآلمنة واكت 
 توجیھ من المدیر أو من ینوب عنھ للمساعدة في الحفاظ على بیئة مدرسیة آمنة. المحظورة المحتملة. یمكن إجراء عملیات البحث ب 

 
 عملیات البحث اإلداریة الشاملة والعشوائیة 

 تعتبر الخزائن من ممتلكات المدرسة وتخضع للتفتیش في أي وقت  •
 وقت  من شروط ركن السیارة في ساحات المدرسة أن مسؤولي المدرسة قد یفتشونھا مع محتویاتھا في أي •
 یمكن للمدراء أن یأمروا بالبحث في فصول دراسیة مختارة بشكل عشوائي •

o یمكن فحص الطالب في ھذه الفصول الدراسیة بجھاز الكشف عن المعادن 
o یمكن مسح ممتلكات الطالب في ھذه الفصول الدراسیة بجھاز الكشف عن المعادن أو فتحھا والتفتیش علیھا 

 المعادن استخدام أجھزة الكشف عن  •
o  ة  یمكن استخدام أجھزة الكشف المحمولة بالید أو أثناء السیر في أي نشاط مدرسي بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الدخول إلى حافل

 مدرسیة أو الخروج منھا، أو أي مبنى أو غرفة مدارس نیوبورت نیوز العامة ، أو حدث ریاضي أو نشاط مدرسي خارج الموقع
o إذا تم تنشیط جھاز الكشف عن المعادن، فقد یتم تفتیش الطالب وممتلكاتھ  -الب وممتلكاتھم باستخدام أجھزة الكشف عن المعادن یمكن فحص الط

 لتحدید السبب 
 كالب المخدرات / الذخائر   -استخدام الكالب البولیصیة   •

o معھا، ان یتحققوا من الخزائن وممتلكات الطالب في القاعة  یمكن للكالب التي تم تدریبھا على اكتشاف المخدرات و / أو الذخائر، ومن یتعاملون
 أو الفصل الدراسي أو المركبات الموجودة في ممتلكات المدرسة 

o  ستقوم الكالب بالبحث في المناطق الخالیة من الموظفین والطالب فقط 
o  ینوب عنھ مما یشكل أساًسا معقوالً إلجراء بحث عن إذا "نّبھ" كلب إلى وجود عنصر أو موقع، فسیقوم ضابط الشرطة بتنبیھ المدیر أو من

 العنصر أو الموقع 
الطالب الذین یتم العثور علیھم في مواقع غیر مصرح بھا أو یعودون إلى المدرسة من غیاب غیر مصرح بھ یخضعون بأشخاصھم وممتلكاتھم  •

 للبحث عن مواد خطرة و / أو محظورة أخرى 
 

 عملیات البحث عن االشتباه المعقول 
یتمتع    إذا شك مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ بشكل معقول في أن الطالب قد یكون لدیھ عنصر محظور أو دلیل على انتھاك لوائح قسم المدرسة، فإنھ

 بالسلطة القانونیة إلجراء أو توجیھ بحث عن ذلك الطالب وممتلكاتھ
 

 عملیات البحث الحاصلة على موافقة
نوب عنھ اإلذن إلجراء بحث، حتى بدون شك معقول في أن البحث سیكشف عن دلیل على انتھاك لوائح قسم المدرسة.  قد یطلب مدیر المدرسة أو من ی 

 تعتبر موافقة الطالب على البحث متوفرة عندما یمنح الطالب المدیر أو من ینوب عنھ إذنًا بالبحث

 معلومات عامة
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 ملحوظات 

إجراء امتناع الطالب عن السماح بعملیات البحث اإلداریة الشاملة والعشوائیة أو المعقولة المشتبھ بھا، كما ھو مذكور أعاله، أساًسا التخاذ سیعتبر  •
 تأدیبي. 

 یًا.إذا أسفر البحث عن مواد غیر قانونیة أو مھربة، فقد یتم تسلیم ھذه النتائج إلى السلطات القانونیة المناسبة للتصرف بھا نھائ  •
 عملیات البحث عن إنفاذ القانون 

أو أي مسؤول آخر في تطبیق القانون إجراء بحث إذا كان لدیھ سبب محتمل للقیام بذلك، وعند االقتضاء، ) SROیجوز لموظف الموارد المدرسیة (
 سیتم الحصول على أمر تفتیش.

 
 أ�شطة العصابات

ف العصابة  لن تتسامح مدارس نیوبورت نیوز العامة مع نشاط   العصابات في ساحات المدرسة أو في الحافالت المدرسیة أو في أي نشاط ترعاه المدرسة. تُعرَّ
أو الممتلكات، بأنھا أي مجموعة مكونة من ثالثة أفراد أو أكثر تشمل غرضھا: األعمال غیر القانونیة، والمشاركة في األنشطة التي تھدد سالمة األشخاص  

ة و / أو خلق جو من الخوف والترھیب. سیتم اتخاذ إجراء تأدیبي ضد أي طالب یشارك في األنشطة المتعلقة بالعصابات التي تخل وتعطیل األنشطة المدرسی 
، تشیر إلى بالبیئة المدرسیة، والتي تشمل عرض أي مالبس أو مجوھرات أو ملحق أو وشم، بحكم لونھا أو ترتیبھا أو عالمتھا التجاریة أو أي سمة أخرى

 یة في عصابة ترمز إلى سلوك غیر قانوني أو تخریبي.العضو
 

 یتم تعریف نشاط العصابة على النحو التالي: 
 ارتداء أو استخدام أو توزیع أو عرض أو بیع أي مالبس أو مجوھرات أو شعار أو شارة أو رمز أو عالمة تشیر إلى العضویة أو االنتماء إلى •

 توضیحیة؛عصابة؛ بما في ذلك أي أشكال أو رسوم 
 ارتكاب أي فعل أو استخدام أي كالم أو استخدام اإلیماءات غیر اللفظیة / المصافحة التي تظھر العضویة أو االنتماء إلى عصابة؛ •
 على   استخدام أي كالم أو فعل لتعزیز اھتمامات أي عصابة لتشمل: اإلغراء، أو المعاكسات، أو التخویف، أو المبادرة أو تحریض الطالب اآلخرین •

في ھذا العنف الجسدي أو تھدید الطالب اآلخرین بالعنف الجسدي. سیتم تنظیم سلوك الطالب المشاركین في أنشطة العصابات وفقًا للقواعد الموضحة  
 الدلیل.

 
ي ظل ظروف معينة

 السلطة التأديب�ة �ف
وخارج ساعات المدرسة والتي تضر بمصالح المدرسة أو تؤثر سلبًا على قد یتعرض التالمیذ للعقاب على األفعال المرتكبة بعیدًا عن ممتلكات المدرسة  

 ). 274. رأي النائب العام، 1961-1960االنضباط المدرسي (
 

 اإلبالغ اإللزامي إلى سلطات إنفاذ القانون 
 االنتھاكات المتعلقة بالجرائم التالیة: قد یكون مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ ملزًما بإبالغ ھیئة إنفاذ القانون (أي موظف الموارد المدرسیة) عن

 االعتداء والضرب .1
 أي سلوك ینطوي على مواد أو فاكسات غیر مشروعة  .2
 سرقة أو محاولة سرقة األدویة الموصوفة للطالب  .3
 التھدیدات ضد العاملین بالمدرسة  .4
 حمل سالح ناري أو سالح من نوع آخر على ممتلكات المدرسة بشكل غیر قانوني .5
 تشتمل على قنابل حارقة أو متفجرات أو متفجرات كاذبة  التصرفات التي  .6
 التصرفات التي تشتمل على أجھزة متفجرة / حارقة  .7
 استخدام القنابل الكیماویة المصِدرة للدخان  .8
 التھدیدات بالقصف ضد موظفي المدرسة أو تتعلق بممتلكات المدرسة أو الحافالت  .9

 المطاردة  .10
 حافلة مدرسیة أو على ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة، بما في ذلك التھمة. اعتقال أي طالب بسبب أي حادث یقع في  .11

 
یمكن .  ل بإنفاذ القانونیحتاج المدیرون إلى االتصال بمكتب سلوك وانضباط الطالب للتأكد من أن الحادث یرتقي إلى المستوى المحدد في قانون الوالیة قبل االتصا 

). سیتم إعالم الوالدین عندما یتم اإلبالغ عن الحادث إلى سلطات إنفاذ ار إلیھا أعاله في قسم القواعد في ھذا الدلیل الممیز بعالمة ( العثور على االنتھاكات المش
 القانون المحلیة.

(یتبع)معلومات عامة   
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 إشعار خاص 

تُفقد أو   قد  التي  الممتلكات الشخصیة  للممتلكات  المدرسة لیست مسؤولة عن  بالنسبة  تقاریر عن مثل ھذه الحوادث.  تتلف. سیأخذ موظفو المدرسة  تُسرق أو 
ھ بسھولة. یمكن الشخصیة المسروقة أو التالفة، قد یقوم موظفو المدرسة بالتحقیق في ما إذا كان ھناك شك معقول في أن الجاني معروف أو یمكن التعرف علی 

یبیة ویمكن تقدیمھا إلى الشرطة. یرجى إبالغ الطالب بضرورة توخي الحذر مع األشیاء الشخصیة القیمة لمنع فقدانھا. استخدام نتائج التحقیق في إجراءات تأد
 باإلضافة إلى ذلك، یجب أال یحمل الطالب مبالغ نقدیة كبیرة تلفت االنتباه إلى أنفسھم.

 
 
 

  قواعد لباس الطالب  

 والثان��ةالمرحلة االبتدائ�ة والمتوسطة  
 : ال یُسمح بھا في المدرسة ممارسات اللباس التالیة  

الطویلة أو  أغطیة الرأس من أي نوع مثل القبعات أو القلنسوات أو البندانات أو العصابات أو األوشحة أو النظارات الشمسیة أو األمشاط أو األمشاط  •
من ذلك أغطیة الرأس أو تسریحات الشعر الدینیة أو العرقیة أو ذات األھمیة، یستثنى العاقصات ونحو ذلك من القطع التي یتم ارتداؤھا في الشعر. 

 بما في ذلك الحجاب، والیرمولكس (القلنسوة الیھودیة)، والطربوش، والجدائل، وضفائر اللوك، وضفائر الكورن رو المسموح بھا. 

رسالة موحیة جنسیًا أو رسالة مؤیدة للكحول أو المخدرات أو ذات  أي قطعة من المالبس تعرض كلمات أو صوًرا أو تصمیمات بذیئة. أي قطعة تنقل  •
شیر صلة بالعصابة. قد یشمل ذلك عرض أي مالبس أو مجوھرات أو ملحق أو وشم، بحكم لونھا أو ترتیبھا أو عالمتھا التجاریة أو أي سمة أخرى، ت 

 إلى العضویة في عصابة تدعو إلى سلوك غیر قانوني أو تخریبي. 

 المالبس الشفافة أو التي تكشف وسط الجسم أو الظھر أو السرة أو الصدر. •

عاریة الذراعین (ما لم  فانیلة الحماالت، القمصان بدون حماالت ، القمیص المثلث عدیم األكمام، قمم الكتف الواحد، أحزمة السباغیتي، القمصان بدون حماالت أو  •
 تتم تغطیتھا). 

 اویل القصیرة التي ال تصل إلى منتصف الفخذ على األقل أو بھا شقوق فوق منتصف الفخذ. الفساتین أو التنانیر أو السر •

 المالبس الداخلیة التي یتم ارتداؤھا كمالبس خارجیة.  •

وم من ن السراویل أو التنانیر أو السراویل القصیرة التي یتم ارتداؤھا أسفل الخصر ("المتدلیة") أو من الداخل إلى الخارج. البیجاما / مالبس  •
 أي نوع. السراویل القصیرة أو السراویل القصیرة ذات الشقوق أو الشقوق أو الثقوب فوق منتصف الفخذ. 

 الذھاب حافي القدمین. یجب ارتداء األحذیة دائًما.  •

سسوارات  المجوھرات أو الملحقات التي یمكن استخدامھا كسالح (على سبیل المثال، حلقتان أو ثالث حلقات متصلة، أو سالسل، أو إك •
 كبیرة الحجم أو مسننة). 

ت قمیص أو المالبس الضیقة للغایة، والمالبس التي تشبھ اللباس الداخلي، أو الضیق، أو الجوارب الضیقة، أو سراویل الیوجا ما لم یتم ارتداؤھا تح •
 شورت أو فستان أو تنورة بطول منتصف الفخذ على األقل. 

 انتھاك قواعد اللباس للتعرف على العقوبات التأدیبیة. -المتعلقة بالعملیات المدرسیة * ارجع إلى قسم السلوكیات 
 

 ال یمنع قانون اللباس المدرسین من طلب أو منع عناصر معینة من معدات الحمایة الشخصیة واألحذیة من أجل سالمة الطالب ومشاركتھم. 

 
 ) JICAروفة بسیاسة  مالبس الطالب (المع   -سیاسة مدارس نیوبورت نیوز العامة  

وب عنھ ما إذا كان ال یجوز أن یلبس الطالب أو یتزین أو یرتدي أشیاًء لھا تأثیر یعمل على إحداث اضطراب أو تدخل في عمل المدرسة. سیحدد المدیر أو من ین 
رارات عن طریق االتصال الجسدي المباشر مع أي نمط معین من المالبس أو األزیاء یؤدي إلى مثل ھذا التدخل أو االضطراب. لن یتم اتخاذ مثل ھذه الق 

 الطالب أو مالبسھ، وال عن طریق طلب خلع المالبس. 

)یتبعمعلومات عامة (  
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 الالئحة التنفیذیة 
 
الھواتف   العامة بشأن استخدام  نیوز  نیوبورت  تم تصمیم إرشادات مدارس 
الخلویة وأجھزة االتصال ثنائیة االتجاه لضمان أن استخدام ھذه العناصر ال  
یتعارض مع التدریس والتعلم، أو مع الحفاظ على بیئة آمنة ومنظمة خالل  

 الیوم الدراسي.
 
العامة أي مسؤولیة في أي ظرف من  نیوز  نیوبورت  لن تتحمل مدارس 

التلف أو السرقة التدمیر أو  الفقد أو  المفروضة    الظروف عن  أو الرسوم 
ثنائي  االتصال  جھاز  أو  الخلوي  للھاتف  الشھریة  الحساب  كشوف  على 

 االتجاه.

محمولة   • ھواتف  لدیھم  الذین  االبتدائیة  المرحلة  طالب  على  یجب 
إخفائھا بعیدًا عن األنظار، أثناء ساعات الدراسة العادیة وأثناء أنشطة  

 ما بعد المدرسة. 

المتوس  • المدارس  لطالب  الھواتف  یُسمح  باستخدام  والثانویة  طة 
بعد   واستخدامھا  االتجاه  ثنائیة  االتصال  أجھزة  أو  المحمولة 

 التسریح من المدرسة في ممتلكات مجلس المدرسة. 

ال یجوز للطالب تحت أي ظرف من الظروف استخدام أي جھاز   •
لتصویر أو تسجیل فیدیو أو تسجیل صوتي ألي طالب أو موظف أو فرد 

أرض المدرسة ما لم یكن لدیھم إذن من كل من   من الجمھور على
الشخص (األشخاص) الذین یتم تصویرھم أو تسجیلھم ومن مسؤول  

 المدرسة. 

إذا كان سّجل الطالب، انتھاًكا لھذه اإلرشادات، أو تلقى تسجیالً النتھاك  •
القواعد التي حدثت على أرض المدرسة وشارك مثل ھذا التسجیل مع  

منصة وسائط اجتماعیة، فسیؤدي ذلك إلى عواقب  اآلخرین، أو على 
الخاص بنشر أو توزیع  -3 (RB)تمشیًا مع قانون السلوكیات والعالقات 

أو عرض أو مشاركة مواد أو أدبیات غیر الئقة، بما في ذلك استخدام  
 الوسائل اإللكترونیة. 

 ستكون عقوبات انتھاك ھذه اإلرشادات على النحو التالي: 
 

سیتم تحذیر الطالب من قبل المسؤول أو مسؤول    لى:المخالفة األو •
انتھاكات  أي  عن  للطالب  السیاسة  شرح  سیتم  اآلخر.  المدرسة 

 مستقبلیة.
 

/     الخلوي  ستتم مصادرة الھاتف   : الثانیة  المخالفة  •
جھاز االتصال ثنائي االتجاه من قبل المسؤول، وتأمینھ في المكتب  
وسیعاد للطالب في نھایة الیوم. سیتم االتصال بأولیاء األمور لطلب  

 دعمھم في تطبیق السیاسة. 
 

الثالثة • االتصال    :المخالفة  جھاز   / الخلوي  الھاتف  مصادرة  سیتم 
المك في  وتأمینھ  المسؤول،  قبل  من  االتجاه  وسیتلقى ثنائي  تب، 

وسیعاد   واحد،  دراسي  لیوم  المدرسة  داخل  مؤقتًا  حجًزا  الطالب 
 الھاتف في نھایة الیوم الدراسي. 

 
المتكررة  • الثالثة،   االنتھاكات  المخالفة  بعد  لھذه اإلرشادات ستؤدي، 

 4والمستوى    2إلى إجراءات تأدیبیة یمكن أن تتراوح بین المستوى  
 الوالدین إلعادة الوضع إلى ما كان علیھ.وقد تتطلب التفاھم مع  

 
 

 
 

علیم والتعلم  ال یجوز ألي طالب، ما لم یأذن بھ مدیر المدرسة / من ینوب عنھ، إحضار أو امتالك أي شيء لیس لھ غرض تعلیمي وقد یصرف االنتباه عن الت 
جھزة الرقمیة أو مسجالت الشریط، أو أي أجھزة  األخرى، أو األ   CDو    MP3ومشغالت    iPodو    Nooksو    Kindlesو    iPad(مثل األلعاب وأجھزة  
 اتصال محمولة أخرى). 

 
القبیل.   باإلضافة إلى ذلك، لن تتحمل مدارس نیوبورت نیوز العامة أي مسؤولیة تحت أي ظرف من الظروف عن فقدان أو إتالف أو سرقة أي عنصر من ھذا 

على بذلك  یقومون  العناصر  ھذه  مثل  إحضار  یختارون  الذین  الخاصة.    الطالب  ھذه  مسؤولیتھم  انتھاك  على  والعقوبات  العناصر،  ھذه  مصادرة  تتم  قد 
 اإلرشادات ھي نفسھا الموضحة أعاله للھواتف المحمولة / أجھزة االتصال ثنائیة االتجاه. 

 

 

 استخدام األجھزة اإللكترونیة األخرى

 ھاتف محمول / جھاز اتصال ثنائي االتجاه
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الطالب  من   سالمة  تعتبر  الحافالت  محطات  وفي  المدرسیة  الحافالت  في 

یتم تشجیع أولیاء األمور على مراقبة سلوك الطالب   الرئیسیة.  األولویات 
محطات   مواقع  وفي  منھا  والعودة  الحافالت  محطات  إلى  ذھابھم  أثناء 
یعرض  الذي  الحافلة  في  الطالب  سلوك  مع  التسامح  یتم  لن  الحافالت. 

 ین للخطر. اآلخر
 
یذھبون  الذین  للطالب  والتأدیب   االنضباط  بقواعد  الوالیة  قانون  یصرح 
إلى المدرسة ویعودون منھا. "كقاعدة عامة، تمتد سلطة التأدیب ھذه لتشمل  
التالمیذ في طریقھم إلى المدرسة أو منھا إذا كان ھذا السلوك یؤثر بشكل  

رأي النائب العام  61-1960مباشر على النظام الجید ورفاھیة المدرسة." (
بطریقة 274 یتصرفوا  أن  المتوقع منھم  أنھ من  للطالب  المدیرون  یؤكد   (

المدرسة   إلى  الذھاب  بذلك عند  القیام  األوقات وأن عدم  في جمیع  منظمة 
ھذا  في  موصوفة  تأدیبیة  إجراءات  اتخاذ  إلى  یؤدي  قد  منھا  والخروج 

 الدلیل.
 

حقائب الكتب وحقائب الظھر   یجب حمل جمیع العناصر المحمولة (مثل
وما إلى ذلك) في طیة الذراع أو وضعھا تحت المقعد. یجب أال تشغل  
العناصر المحمولة مقعدًا مطلوبًا لطالب آخر. تُعفَى من ذلك المشاریع 

 المدرسیة وآالت الفرقة. 
 
یمكن للطالب ركوب حافلة مختلفة ویتم إنزالھم في محطة حافالت مختلفة  

تأدیبي ضد  فقط   إجراء  اتخاذ  یتم  قد  اإلداریة.  والموافقة  الوالدین  بموافقة 
أو یخرجون منھا في محطة   إلى حافلة  الذین یصعدون عن قصد  الطالب 

 أخرى غیر المحطة المخصصة. 
 
نیوبورت   لمدارس  تابعة  مدرسیة  حافلة  یركبون  الذین  الطالب  من  یُطلب 

ن أجل الصعود إلى الحافلة  الخاصة بھم م  T-passنیوز العامة مسح بطاقة  
إلى   بسھولة  الوصول  یمكن  منھا.  الدخول    T-Passesوالنزول  أثناء 

 والخروج من الحافلة المدرسیة. 
 

من المتوقع أن یلتزم الطالب بالقواعد التالیة للسالمة واللیاقة في الحافلة  
 وفي محطة الحافالت. 

 عند محطة الحافلة 
دقائق من موعد   الوصول إلى المحطة المخصصة قبل عشر •

 استالم الحافلة 
 (أي قف على الرصیف أو حافة الشارع عند الرصیف)  كن مرئیًا  •
 ابتعد عن الممتلكات الخاصة  •
 ال تقف على الجزء الذي یتم السیر فیھ من الطریق  •
 احترم حركة المرور وانتبھ لھا  •
 انتظر بھدوء ونظام  •

 في الحافلة 
 الخاصة بك.   T-passامسح بطاقة   •
 المقعد المخصص. اجلس في   •
 ابق جالًسا في جمیع األوقات  •
 التعاون مع السائق وممارسة السلوك المنظم •
 ممنوع أي ألفاظ نابیة أو سلوك فاحش  •
 ممنوع التدخین •
 ممنوع األكل أو الشرب •
 ممنوع التخریب •
 ممنوع بروز أي أجزاء من الجسم خارج الحافلة  •
 ممنوع اصطحاب أي حیوانات حیة  •
 أشیاء أو أسلحة غیر آمنةممنوع اصطحاب  •
 ممنوع رمي األشیاء من الحافلة أو في الحافلة  •
 ممنوع اصطحاب الزجاج  •
 ممنوع اصطحاب بالونات  •
 ممنوع اصطحاب ألواح تزلج  •

 عندما تصل الحافلة 
 اسمح للحافلة بالتوقف التام •
 استقل الحافلة بطریقة ھادئة ومنظمة  •
 اعبر أمام الحافلة  •

 مغادرة الحافلة 
 جالًسا حتى تتوقف الحافلة تماًماابق   •
 انزل منھا بطریقة منظمة  •
 انزل في محطتك المخصصة  •

 
 

 سیستجیب موظفو خدمات الطوارئ الطبیة وموظفو النقل على الفور ویتحققوا من اإلصابات. •
 الطالب في الحافلة حتى یتم السماح لھم باالنصراف من قبل موظفي المدرسة أو موظفي الطوارئ أو مشرف النقل. یجب أن یظل  •
 ال یجوز لسائقي الحافالت السماح للطالب باالنصراف إال في محطة الحافالت أو المدرسة المخصصة لھم.  •
بانصراف طالبھم تقدیم بطاقة ھویة وتسجیل خروج طالبھم فقط من مشرف النقل أو  یجب على اآلباء الذین یستجیبون لموقع الحادث ویطلبون السماح  •

 موظفي المدرسة. 
 سیتم نقل الطالب غیر المصابین إلى حافلة اإلنعاش لمواصلة ركوب الحافلة.  •
 وادث البسیطة. سیقوم موظفو المدرسة بإخطار أولیاء األمور في أقرب وقت ممكن بالحوادث الخطیرة أو تقدیم إخطار كتابي بالح  •

الحافالت محطاتقواعد الحافالت و  

 في حالة وقوع حادث یتعلق بالحافلة المدرسیة 
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 إرشادات السالمة للمشي إلى محطات الحافالت والمدارس 

 امش دائًما مع صدیق أو في مجموعة.  •
 بالقرب من الرصیف على جانب الطریق من أجل رؤیتك بشكل أفضل. سر على الرصیف أو  •
 ابق في مناطق مضاءة جیدًا أو مأھولة بالسكان. •
 ال تقترب أبدًا أو تتحدث إلى أي شخص ال تعرفھ.  •
 إذا لزم األمر.  911أبلغ عن أي نشاط مشبوه أو أي شيء یجعلك تشعر بعدم االرتیاح. اطلب  •

 الثالثنظام البطاقات 

 
طة الحافالت من قبل شخص مسؤول. في حالة عدم وجود أحد، سیتم إعادة  یجب مقابلة طالب مرحلة ما قبل المدرسة وریاض األطفال في مح 

 الطفل إلى المدرسة وسیتم االتصال بالوالد الصطحاب الطفل. 
 

 المشاة. تتوفر وزارة النقل لمدارس نیوبورت نیوز العامة لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بنقل الطالب إلى المدرسة أو األسئلة المتعلقة بالطالب 
 

 یجب على اآلباء االتصال باألرقام التالیة للحصول على المساعدة:
 757-881-5052وسائل نقل مدارس نیوبورت نیوز العامة::   •
 757-247-2500قسم شرطة نیوبورت نیوز:   •

 
 

 

 یة.تم تصمیم نظام البطاقات الثالث لحمایة الطالب الصغار، ولضمان النقل المناسب واآلمن لطالب الحضانة وریاض األطفال من الحافلة المدرس
 

الشخص   أو  الوالدین  على  یجب  أطفالھم.  تعریف  عالمات  مع  تتطابق  ھویة  بطاقات  بثالث  األمور  أولیاء  المدارس  البطاقات  تزود  تقدیم  المعین  المسؤول 
 الستقبال طالب الحضانة أو ریاض األطفال من حافلة المدرسة. 

 
طفال  یجب أن یكون لدى الوالدین أیًضا اسم شخص مسؤول واحد مطبوع على ظھر بطاقة تعریف الطفل. قد یتلقى ھذا الشخص طالب الحضانة أو روضة األ 

 أو بطاقة ھویة مصورة أخرى. من الحافلة من خالل تقدیم رخصة القیادة 
 

ھر بطاقة  یجب على سائقي الحافالت أن یشترطوا نقل طالب الحضانة وریاض األطفال فقط إلى األشخاص الذین لدیھم بطاقة مطابقة أو تم تعیینھم على ظ
وإظھار البطاقة یومیًا في حالة وجود سائق بدیل ال  الطفل. یجب على أولیاء األمور التأكد من استمرار ھؤالء الطالب في ارتداء بطاقات الھویة الخاصة بھم  

 یعرف الوالد أو الطفل. 
 

عن  ستتم إعادة طالب مرحلة ما قبل المدرسة وریاض األطفال إلى المدرسة عندما ال یتم تقدیم بطاقة الھویة المطابقة من قبل الشخص المسؤول  
 استقبال الطالب. 

 المسؤولیات المرتبطة بموقف الحافالت بالنسبة ألولیاء األمور في مرحلة ما قبل المدرسة وریاض األطفال 
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 سیاسة الحضور 
 
القانون  ینص  الطالب.  لجمیع  إلزامي  یومي شرط  أساس  على  الحضور 

الخامس  22.1-254§ میالدھم  عید  بلغوا  الذین  األطفال  جمیع  أن  على   ،
سبتمبر أو قبلھ والذین لم یبلغوا بعد عید میالدھم الثامن عشر یجب   30في 

ی  نطبق ھذا الشرط على أي طفل حصل على أن یذھبوا إلى المدرسة. ال 
بموجب   معفى  أو  إتمامھا  شھادة  أو  یعادلھا  ما  أو  العامة  الثانویة  شھادة 

 أحكام القانون.
 

) غیابات بدون عذر في عام 6عندما یتراكم على الطالب أكثر من ستة (
دراسي، فإن مسؤول الحضور / من ینوب عن المدیر العام علیھ أن ینفذ 

القانون (  258-22.1§  أحكام  یلي:  مما  كل  أو  أحد  خالل  تقدیم 1من   (
شكوى إلى محكمة األحداث والعالقات األسریة تفید أن التلمیذ طفل بحاجة  

 ) أو  اإلشراف  جنوح 2إلى  في  للمساھمة  األمر  ولي  ضد  دعوى  رفع   (
 قاصر. 

 
 الغیاب 

أولیاء   یتوقع من  یوم.  المدرسة كل  إلى  الذھاب  الطالب  األمور  یتوقع من 
االتصال بمدرسة طفلھم في یوم غیاب الطفل إلبالغ المدرسة بھذا الغیاب.  
مسبقًا  المرتبة  بالمواعید  المدرسة  إخطار  على  األمور  أولیاء  تشجیع  یتم 
بمجرد معرفة تاریخ ھذه المواعید. عند تقدیم مثل ھذا اإلخطار، ال یحتاج 

ل الیوم األول  بالمدرسة في  إلى االتصال  لغیاب. ألي سبب من ولي األمر 
الطفل   غیاب  وأسباب  تواریخ  توضح  مكتوبة  مذكرة  تقدیم  یلزم  األسباب، 
المدرسة.   إلى  الطفل  عودة  من  أیام  خمسة  غضون  في  األمر  ولي  من 
الغرض من ھذه المالحظة ھو تحدید ما إذا كان غیاب الطالب بعذر أم ال. 

 ألغراض التوثیق. سیتم االحتفاظ بھذه المذكرة حتى نھایة العام الدراسي 
 

 الغیاب بعذر
العامة   نیوز  نیوبورت  مدارس  تحدد  اإللزامي،  الحضور  لقانون  دعماً 
عن  الطالب  لغیاب  المقبولة  الوحیدة  األسباب  أنھا  على  التالیة  الشروط 

 المدرسة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قادر على الذھاب إلى عندما یكون الطالب غیر   - المرض
المدرسة بسبب المرض، فإن مذكرة مكتوبة من قبل ولي  
على  دلیالً  ستقدم  المرض  لتوثیق  الطبیب  أو  األمر 

 المرض للمدرسة. 
 

المزمن/الممتد یتغیبون    -  المرض  الذین  للطالب  بالنسبة 
إلى   الحاجة  بسبب  أو  إعاقة  أو  مزمنة  أمراض  بسبب 

األم ولي  على  یجب  منزلیة،  نموذج خدمات  إكمال  ر 
إشعار المرض المزمن/الممتد مع المدیر في بدایة تسجیل  
التي   الطالب  حالة  ظھور  عند  أو  المدرسة  في  الطالب 

من  تؤثر على الحضور   توثیق  مطلوب  المنتظم. 
بعذر   لدیھم غیابات مفرطة  الذین  للطالب  بالنسبة  طبیب. 

یوًما) و / أو الذین یمارسون أنماًطا محددة من    10-18(
اإلخطار   نموذج  إكمال  األمر  ولي  من  سیُطلب  الغیاب، 

 . مطلوب توثیق من طبیب.  باألمراض المزمنة
 

إذا لم یكمل الوالد النموذج أو لم یقدم وثائق من طبیب أو 
أو   مزمن  لمرض  العقلیة  الصحة  أخصائیي  من  غیره 
للحصول   الطفل  حضور  بمراجعة  المدیر  فسیقوم  ممتد، 

و/ المطلوبة  الخدمات  لقانون  على  المطبقة  العقوبات  أو 
§ (القانون  تقدیم  258-22.1الحضور  عدم  یؤدي  قد   .(

 الوثائق إلى عدم قبول العذر في الغیاب. 
 

بالنسبة للمواعید مع المحكمة    -  المواعید المحددة مسبقًا
األخرى   الدولة  ھیئات  أو  االجتماعیة  الخدمات  أو 
تقدیم   یجب  الصحیة،  الرعایة  مقدمي  مع  والمواعید 

 الوثائق الرسمیة إلى المدرسة. 
 

بالنسبة للمواعید مع    -  حاالت الوفاة باألسرة أو الطوارئ
المحكمة أو الخدمات االجتماعیة أو ھیئات الدولة األخرى  
تقدیم   یجب  الصحیة،  الرعایة  مقدمي  مع  والمواعید 

 الوثائق الرسمیة إلى المدرسة. 
 

یجب أن یتم الترتیب المسبق لحاالت    -االحتفاالت الدینیة  
ولي   قبل  من  الدینیة  باألعیاد  االحتفاالت  نتیجة  الغیاب 
بالعید  الطفل  مدرسة  إخطار  عن  المسؤول  وھو  األمر، 
األمر   ولي  كان  إذا  مراعاتھا.  الواجب  الدینیة  (األعیاد) 
استالم   فیجب  للغیاب،  المسبق  الترتیب  على  قادر  غیر 

الثاني بعد عودة    طلب اإلعفاء في موعد ال  الیوم  یتجاوز 
الشعائر  عن  الناجم  الغیاب  من  المدرسة  إلى  الطالب 

 الدینیة.

الطالبسیاسة حضور   
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المؤقت الفصل    -  الطرد/الحجز  أو  االستبعاد  بسبب  للغیاب  بالنسبة 
والتاریخ   الطرد   / المؤقت  بالفصل  األمر  ولي  إخطار  سیتم  المؤقت، 

التاریخ   المتوقع لعودة الطالب إلى المدرسة. یجب على الطالب العودة في
 المحدد. 

 
استثنائیة الُمرتَّب    -  ظروف  الغیاب  على  الموافقة  المدرسة  لمدیر  یجوز 

مسبقًا للحاالت التي یبدو فیھا أن اإلعفاء من الحضور في مصلحة الطالب  
 وأسرتھ. 

 
نموذج   إكمال  األمر  ولي  على  یجب  الطالب،  غیاب  عدم قبل  طلب 

استثنائیة لظروف  ولي  الحضور  سیوثق  مبرر .  الطلب  ھذا  في  األمر 
طلب   سیتم  الذین  المدرسة  قسم  داخل  واألشقاء  الغیاب  وتواریخ  الغیاب 
الظروف   طلبات  على  الرد  تقدیم  المدیر  على  یجب  أیًضا.  لھم  االستثناء 
یجوز  الموثقة،  المخففة  الظروف  في  األمر.  ولي  إلى  كتابًیا  االستثنائیة 

حدث باعتباره معفى من عقوبات  للمدیر الموافقة على الغیاب بعد وقوع ال
 سیاسة الحضور. 

 
تقدیم  إمكانیة  الطالب وعدم  تغیُّب  في  تتسبب  التي  الظروف  لتلك  بالنسبة 
الظروف   طلب  إكمال  األمر  ولي  على  یجب  للموافقة،  مسبق  طلب 

 االستثنائیة في غضون یومین من عودة الطالب إلى المدرسة. 
 

) أیام لظروف استثنائیة  5خمسة (ال یجوز للمدیر الموافقة على أكثر من  
أیام،  خمسة  عن  مدتھا  تزید  التي  للطلبات  بالنسبة  الدراسي.  العام  خالل 
المدیر والموافقة علیھ من قبل   الموافقة على الطلب من قبل  تتم  یجب أن 

 المدیر العام / من ینوب عنھ. 
 

 إجراءات إخطار الوالدین 
 

 الغیاب بعذر وبدون عذر 
لجمیع حاالت  یوم من   بالنسبة  بالمنزل في كل  المدرسة  الغیاب، ستتصل 

 أیام غیاب الطفل عن المدرسة باستخدام نظام االتصال اآللي. 
 

 الغیاب بدون عذر 
واللوائح التي تحكم جمع المعلومات   258-22.1امتثاالً لقانون فیرجینیا §

 واإلبالغ عنھا

الطالب  البیانات المتعلقة بالتغیب عن المدرسة وسیاسات حضور 
)8VAC20-730-20 ،(  وضع قسم المدرسة اإلجراءات التي یجب

على موظفي القسم المدرسي اتباعھا عندما یفشل الطالب في إبالغ  
المدرسة ولم یتم استالم أي إشارة من قبل موظفي المدرسة بأن والد  

 التلمیذ یدرك ویؤید غیاب الطالب. 
 

 بالغیاب بدون عذر. سیتم تنفیذ اإلجراء التالي عند إخطار األُسر 
 

وفقًا لقانون الوالیة، عندما یتخلف أي طالب عن إبالغ المدرسة ولم یتلق  
موظفو المدرسة أي إشارة إلى أن والد التلمیذ "على درایة بغیاب الطالب  
ویؤیده" (الغیاب بدون عذر)، یجب بذل جھد معقول إلخطار الوالد عبر 

من الطالب  لغیاب  تفسیر  على  للحصول  (ینوب)    الھاتف  ینوب  من  قبل 
 المدیر أو المتطوعین.

 
عن   عذر  بدون  للغیاب  لالستجابة  التالیة  التدخل  خطوات  تنفیذ  یجب 

 المدرسة ولحث الطالب على الحضور المدرسي المنتظم. 

دراسي   .1 یوم  في  المدرسة  إلى  تقریر  تقدیم  في  الطالب  یفشل  عندما 
یعلم بھا والد مجدول بانتظام ولم یتلق موظفو المدرسة أي معلومات  

أو  عنھ  ینوب  من  أو  المدرسة  مدیر  سیقوم  الغیاب،  ویؤید  الطالب 
المتطوعین  أو  المدرسة  موظفي  من  غیره  أو  الحضور  مسؤول 
بإخطار الوالد عن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني أو أي وسیلة 
إلكترونیة أخرى للحصول على تفسیر. یجب على موظفي المدرسة  

ب عن كل یوم على أنھ "بعذر" أو "بدون عذر".  تسجیل غیاب الطال 
المبكر مع الطالب والوالد أو أولیاء األمور في   التدخل  یتم  یجب أن 

 حالة الغیاب المتكرر بدون عذر. 
، یجب على  خمس حاالت غیاب بدون عذرعندما یتلقى الطالب  .2

مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ أو مسؤول الحضور بذل جھد  
اتصال مباشر مع ولي األمر. یجب االتصال   معقول لضمان إجراء

بالوالد في لقاء وجًھا لوجھ أو عبر الھاتف أو من خالل استخدام  
أجھزة اتصال أخرى. أثناء االتصال المباشر مع ولي األمر والطالب  

(إذا كان ذلك مناسبًا)، یجب توثیق أسباب عدم الحضور وشرح  
 عواقب 

 سیاسة حضور الطالب (یتبع)
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عدم الحضور. یجب وضع خطة حضور مع الطالب وولي األمر أو  
الطالب   إحالة  یمكن  الحضور.  عدم  مشكالت  لحل  األمور  أولیاء 
وولي األمر إلى فریق متعدد التخصصات في المدرسة للمساعدة في  

 تنفیذ خطة الحضور وإدارة الحالة. 

الحضور   .3 مسؤول  أو  عنھ  ینوب  من  أو  المدرسة  مدیر  على  یجب 
خالل   من  إجراؤه  یتم  تفاعل  أو  لوجھ،  وجًھا  حضور  لقاء  جدولة 

غضون   في  االتصاالت،  تكنولوجیا  من    10استخدام  دراسیة  أیام 
عذر  تاریخ   دون  للطالب  السادس  یجب  الغیاب  الدراسي.  العام  عن 

في غضون   الحضور  لقاء  درا  15عقد  الغیاب یوًما  تاریخ  من  سیًا 
السادس بدون عذر. یجب أن یشمل اللقاء الوالدین والطالب وموظفي  
متعدد   الفریق  من  ممثلین  أو  ممثلین  یكونون  قد  (الذین  المدرسة 

 التخصصات) وقد یشمل مقدمي خدمة المجتمع.
یجب على مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ إخطار مسؤول الحضور   .4

للعام  بالغیاب السابع للطالب دون عذر  التعلیمیة  أو المدیر العام للھیئة  
ینوب عنھ   أو من  التعلیمیة  للھیئة  العام  المدیر  یجب على  الدراسي. 
االتصال بمحكمة األحداث والعالقات األسریة لتقدیم شكوى تفید أن  

) اإلشراف  إلى  بحاجة  طفل  ھو  التخاذ  )  CHINSupالطالب  أو 
توث  إلى  باإلضافة  الوالد.  اإلشعار  إجراءات ضد  االمتثال ألحكام  یق 

§ في  جمیع    258-22.1الواردة  تقدیم  یجب  فیرجینیا،  قانون  من 
نسخ   مثل  عذر،  بدون  الطالب  بغیاب  یتعلق  فیما  التدخل  سجالت 
 مالحظات اللقاء وخطة الحضور والدعم إلى األخصائي االجتماعي. 

ف  یفشل  الذي  للطالب  بدیلة  تعلیمیة  تدخالت وخیارات  المدارس  ي ستوفر 
 إحراز تقدم أكادیمي نتیجة مشاكل الحضور. 

 
 الغیاب المفرط 

تقدم  مع  التواصل  خدمات  بإخطار  أیًضا  عنھ  ینوب  من   / المدیر  سیقوم 
الطالب بتراكم الغیابات المفرطة أو نمط الغیاب الذي یبدو أنھ یؤثر على 
األداء األكادیمي للطفل. سیتم بذل الجھود لتحدید أسباب التغیب المفرط أو 

 أنماط التغیب. اعتماد وزارة التعلیم بفیرجینیا 

) تشمل التغیب  2018/2019المعاییر (الساریة في العام الدراسي  
٪ أثناء التحاقھم خالل العام  10المفرط (الطالب الذین تغیبوا بنسبة  

 الدراسي 
 لیشمل أي نوع من الغیاب) مما سیؤثر على اعتماد المدرسة. 

 
 التعویضیة الدراسة 

أدناه)،   2عندما یتغیب الطالب (باستثناء الظروف المدرجة في رقم  .1
سیتم توفیر فرصة لتعویض الدراسة الفائتة. یتم تشجیع الدراسة  

التعویضیة حتى یستفید الطالب من التعلیم في المستقبل. في المدرسة  
اإلعدادیة والثانویة، تقع على عاتق الطالب مسؤولیة مطالبة المعلم 

الدراسة التعویضیة. قد یتم تعویض العمل (بما في ذلك االختبارات)  ب 
الفائتة بسبب الغیاب وإیالء األھمیة لھذا العمل. عند عودة الطالب إلى  

المدرسة، یجب علیھ / علیھا تعویض الدراسة الفائتة في غضون  
خمسة أیام دراسیة. قد یتم منح وقت إضافي من قبل المدیر بسبب  

 ة. لن تتم معاقبة الطالب على غیاب المعلم. الظروف المخفف 
 
 
 

یتم تشجیع الطالب على الحصول على مھام دراسیة تعویضیة قبل العودة 
 إلى المدرسة. یمكنھم القیام بذلك عن طریق: 

 الغیاب یوم أو یومین: اتصل بصدیق في الفصل  •
 للحصول على معلومات عن عمل فاتك.

اتصل   • أكثر:  أو  أیام  ثالثة  المھام  الغیاب  لطلب  المدرسة  بمكتب 
 ساعة إلعداد المھام.  24وتذكر أن المعلمین یحتاجون إلى 

لدیھم  سیكون  األجل  قصیر  مؤقت  فصل  بسبب  یتغیبون  الذین  الطالب 
خیار الوصول وإكمال العمل المتدرج أثناء الفصل المؤقت وبعده. یرجى  

 االتصال بالمدرسة لطلب المھام.

لدراسي أو یقطعون المدرسة، (القواعد  عندما یقطع الطالب الفصل ا .2
أو    1 على   1ب  یجب  ومسؤولیاتھم)،  الطالب  حقوق  كتیب  من  ج 

ألي عمل أو اختبار فاتھ  "  Fمعلمي المدارس الثانویة تعیین درجة "
المدرسة.  أو عن  الفصل  االنقطاع عن  نتج عن  الذي  الغیاب  بسبب 

اس مكون  سیعطي المعلمون الذین یقومون بتعیین الدرجات على مقی 
ھذا   في  المذكورة  لألسباب  الطالب  لعمل  صفًرا  نقاط  خمس  من 
العددي،   الذین یستخدمون نظام الدرجات  للمعلمین  بالنسبة  اإلجراء. 

" لـ  المكافئة  العددیة  الدرجة  تحدید  ترك  المعلم "  Fسیتم  لتقدیر 
 الفردي. 

 سیاسة حضور الطالب (یتبع)
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 الحضور المثالي 
ألغراض تحدید الحضور المثالي، یجب أن یكون الطالب حاضًرا لمدة  

 ساعتین لیتم احتسابھ على أنھ حاضر للیوم الدراسي. 
 
 

 لن ینتقص الغیاب الُمرتَّب مسبقًا لالحتفال الدیني من الحضور التام. 
 
 

 التأخر
الفصل كمسألة انضباطیة في دلیل  یتم تناول التأخر عن المدرسة أو 

 الحقوق والمسؤولیات. 
 
 

في قانون الوالیة في    تقاریر األطفال الملتحقین وغیر المسجلین
، یتطلب في غضون عشرة أیام بعد افتتاح المدرسة،  22.1-260§

أن یقدم كل مدیر مدرسة عامة تقریًرا إلى المدیر العام للھیئة 
 التعلیمیة:

تل • كل  ودرجة  وعمر  وعنوان  اسم  واسم  المدرسة،  في  مسجل  میذ 
 الوالد أو الوصي على التلمیذ؛

ولم   • المادة  اسم كل طفل یخضع ألحكام ھذه  المدیر،  لمعلومات  وفقًا 
 یتم تسجیلھ في المدرسة، مع اسم وعنوان والد أو وصي الطفل. 

 
كل   مدیر  یرسل  المدرسة،  افتتاح  من  واحد  تقویمي  شھر  غضون  في 

أولیاء األمور أو الوصي على كل طالب مسجل في المدرسة  مدرسة إلى  
القانون  بموجب  اإللزامیة  بالمدرسة  االلتحاق  متطلبات  من  نسخة 

 وإجراءات التنفیذ والسیاسات التي وضعھا مجلس المدرسة. 
 
یلتزم قسم المدرسة عادةً بالمتطلبات المذكورة أعاله من خالل تقدیم نسخة  

ومسؤولیاتھم للطالب وأولیاء أمورھم في   رقمیة من دلیل حقوق الطالب
واإلجراءات   والسیاسات  الحضور  قانون  سینعكس  الدراسي.  العام  بدایة 

 في ھذا الدلیل. 

) أو أكثر من أیام الغیاب بدون  5تقاریر األطفال الذین تغیبوا خمسة (
 ٪ من أي نوع من الغیاب 10عذر و  

 
سنویًا العام  للتعلیم  العام  المدیر  إبالغ  الذین   سیتم  الطالب  بعدد 

لدیھم   الذین  الطالب  بدون عذر وعدد  أكثر  أو  ٪  10غابوا خمسة 
 من أي نوع من الغیاب خالل فترة التسجیل السنویة للطالب. 

)یتبعسیاسة حضور الطالب (  
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من خالل خدمة العمالء الممتازة، ستقدم خدمات تغذیة الطفل وجبات مغذیة وجذابة لدعم التحصیل الدراسي وتعزیز خیارات  
 الغذاء الصحي مدى الحیاة. 

 
بموجب قانون الغذاء والتغذیة المدرسي الوطني الممول اتحادیًا. تدار القوانین یتم تشغیل برنامج خدمات تغذیة الطفل، وھو امتداد للبرنامج التعلیمي للمدارس، 

من قبل وزارة التعلیم الفیدرالیة التي تنظم برامج خدمات الغذاء المدرسیة تحت إشراف وزارة الزراعة بالوالیات المتحدة ویتم تنفیذھا داخل كومنولث فرجینیا 
 بالوالیة.

 
ه قبل المدیر العام للھیئة التعلیمیة مع وزارة التعلیم بوالیة فرجینیا لكل برنامج غداء فیدرالي فردي وبرنامج إفطار فیدرالي. تضمن ھذیتم إبرام اتفاق مكتوب من 

جمیع مدارس نیوبورت  ارك االتفاقیات مع الھیئة الحكومیة أن جمیع البرامج متوافقة مع اللوائح وتتأھل للتعویضات النقدیة الفیدرالیة واألطعمة المتبرع بھا. تش
 نیوز العامة في برنامج اإلفطار والغداء المدرسي الوطني. 

 
 كل یوم دراسي خالل العام الدراسي.  وجبة فطور وغداء صحیة مجانًایحق لجمیع الطالب في مدارس نیوبورت نیوز العامة الحصول على 

 
ذي یتوفر لمدارس محددة في برنامج اإلفطار والغداء المدرسي الوطني. مشاركة الطالب في  ، والأحكام األھلیة المجتمعیةیتم تقدیم الوجبات المجانیة من خالل 

 البرنامج تلقائیة؛ ال تحتاج األُسر إلى إكمال طلب للحصول على وجبات مجانیة.
 

 تتوفر قوائم اإلفطار والغداء على موقع مدارس نیوبورت نیوز العامة. 

 خدمات تغذیة الطفل
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 اتخذت مدارسنا العدید من الخطوات للمساعدة في ضمان السالمة أثناء األزمات أو الطوارئ. 
 

 ھل تعلم…؟ 
 جمیع مدارس نیوبورت نیوز العامة لدیھا: 

 والتعافي منھا فریق إدارة األزمات مسؤول عن االستعداد لألزمة  •
 خطة إدارة األزمات والطوارئ التي تحدد استجابة المدرسة لمجموعة متنوعة من حاالت الطوارئ  •
 دلیل االستجابة للطوارئ في كل فصل دراسي  •
 مجموعة أدوات االستجابة لألزمات •
 مواقع اإلخالء وإجراءات اإلغالق  •
 ة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي أجھزة الرادیو للتنبیھ بحالة الطقس والطوارئ التابعة إلدار  •

 
یطلب من جمیع أعضاء ھیئة التدریس والموظفین إبراز بطاقات الھویة عندما یكونون في المبنى. یجب 

 على جمیع اآلباء والزائرین إبالغ المكتب الرئیسي لتسجیل الدخول إلى المبنى. 

  في حالة الطوارئ، یمكن للوالدین الحصول على المعلومات من خالل االستماع إلى محطات التلفزیون أو الرادیو المحلیة، أو من خالل زیارة
www.nnschools.org. 

 
 

 كیف یمكنك المساعدة أثناء أزمة المدرسة أو الطوارئ؟
 یجب إبقاء خطوط الھاتف مفتوحة التصاالت الطوارئ.  -بالمدرسة ال تتصل  •
قد یؤدي القدوم إلى المدرسة إلى تعریض الطالب أو أنت  -یجب أن یظل الوصول إلى المدرسة مفتوًحا لمركبات الطوارئ  -ال تأت إلى المدرسة  •

 أو اآلخرین للخطر. 
 وموظفي الطوارئ. تأكد من أن طفلك یفھم أھمیة التعاون مع موظفي المدرسة  •
 حث طفلك على عدم استخدام الھاتف الخلوي أو الرسائل النصیة أثناء حاالت الطوارئ.  •
 الخاص بنا.  Connect 5انتظر التعلیمات عبر مصادر الوسائط المذكورة أعاله أو نظام الرسائل   •
 تأكد دائًما من أن مدرسة طفلك لدیھا معلومات اتصال دقیقة مثل:  •

o  عنوان منزلك 
o  أرقام منزلك وعملك وھاتفك الخلوي 
o  أسماء وأرقام ھواتف أي جھات اتصال إضافیة في حاالت الطوارئ أو أشخاص آخرین مخول لھم اصطحاب طفلك 

 معلومات الطوارئ

http://www.nnschools.org/


16  

 
 
 

 
 

فیرجینیا   لقانون  واجب  279.3-22.1§  وفقًا  عامة  مدرسة  في  مسجل  لطالب  والد  كل  عاتق  على  یقع  سلوك  ،  معاییر  تطبیق  في  المدرسة  مساعدة 
 لفردیة. الطالب والحضور اإلجباري إلى المدرسة من أجل إجراء التعلیم في جو خاٍل من االضطراب والتھدید لألشخاص أو الممتلكات، وداعم للحقوق ا

 
الحضانة القانونیة والمادیة لھذا الطالب، لالجتماع مع المدیر أو  یجوز لمدیر المدرسة أن یطلب من ولي أمر الطالب أو والدیھ، إذا كان كال الوالدین یتمتعان ب 

النظام، لضمان من ینوب عنھ لمراجعة معاییر مجلس إدارة المدرسة لسلوك الطالب ومسؤولیة الوالدین للمشاركة مع المدرسة في تأدیب الطالب والحفاظ على  
 قشة تحسین سلوك الطفل، واالنتظام في المدرسة، والتقدم التعلیمي. امتثال الطالب لقانون االنتظام اإللزامي في المدرسة، ومنا

 
السلوك تحسین  في    عقد  قبولھ  إلعادة  السلوك.  لقواعد  خطیر  انتھاك  بسبب  مؤقتًا  فصالً  الطالب  فصل  تم  أن  بعد  المدرسة  مستوى  على  مستخدمة  أداة  ھو 

مقابلة مدیر المبنى لمراجعة العقد وتوقیعھ. ستحدد جھة اتصال تحسین السلوك السلوكیات    المدرسة بعد الفصل المؤقت، قد یُطلب من الطالب والوالد / الوصي
 المتوقعة من الطالب خالل السنة التقویمیة التالیة وعواقب الفشل في تلبیة تلك التوقعات. 

 
ر ھذا المكتب أنھ یجب إلحاق الطالب بمدرسة أخرى أو  إذا انتھك الطالب شروط العقد، فسیتم إحالتھم إلى مكتب سلوك وانضباط الطالب للمراجعة.  قد یقر

والتي سیتم مراقبتھا من قبل مدرب السلوك التعلیمي. سیكون خطة مراقبة سلوك للطالب،  برنامج بدیل. قد یقوم مكتب سلوك وانضباط الطالب أیًضا بإنشاء  
 تلبیة توقعات السلوك.ھذا المدرب بمثابة دعم للطالب ومعالجة التحدیات التي یواجھھا الطالب في 

 عقود السلوك
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  276.01-22.1إرشادات قانونیة تتعلق بالسلطة األولیة للمعلم إلبعاد طالب من الفصل بسبب سلوكھ التخریبي. یُعّرف القانون §  276.2-22.1یوفر القانون § 
ا إدارة  للوائح مجلس  "انتھاك  بأنھ  التخریبي  تكمیلیة وال  السلوك  أدناه  الواردة  التعلم". األحكام  بیئة  یعرقل  أو  یقاطع  الذي  الطالب  تحكم سلوك  التي  لمدرسة 

العمل مع الطالب  تھدف إلى استبدال سلطة المعلم أو المسؤول في تأدیب الطالب وفقًا للقواعد الموضحة في ھذا الدلیل. ینوي مجلس المدرسة أن تركز عملیة  
 البحث عن حلول للقضاء على السلوك التخریبي من أجل تحسین تحصیل الطالب ومواطنتھم (سلوكھم االجتماعي). وأولیاء األمور على

 
التعلیمیة وإتقان  یتطلب تعطیل عملیة التعلم تدخالً سریعًا من جانب المعلمین وأولیاء األمور واإلداریین. یجب أن یركز وقت التدریس على تحقیق األھداف  

ضطراب. تقع  المحتوى. یجب على الطالب الذین یعطلون الفصل الدراسي أن یتعلموا احترام جھود جمیع البالغین لتوجیھھم وتعلیمھم في بیئة خالیة من اال 
من الضروري إشراك   مسؤولیة سلوك الطالب على عاتق كل طالب، ولكن یتحمل اآلباء أیًضا مسؤولیة تشجیع سلوك الطالب المناسب والمطالبة بھ. ومن ثمَّ،

 اآلباء في السعي إلیجاد حلول للقضاء على سلوك الطالب الفوضوي. 
 

 طرد المعلم أحد الطالب من الفصل
 یجب استیفاء المعاییر التالیة قبل أن یقوم المعلم بطرد الطالب من الفصل: 

 
الطالب. سیتم تقدیم إشعار االضطراب المزمن إلى الوالد من قبل المدیر / یقوم المعلم بإخطار مدیر المدرسة إلرسال إشعار االضطراب المزمن إلى ولي أمر  

ھذا ھو "إخطار    من ینوب عنھ. سیتم دعوة ولي األمر لمناقشة سلوك الطالب وإعالمھ بالعواقب المحتملة إذا لم یتوقف ھذا السلوك. (إشعار التخریب المزمن
م ھذا اإلشعار للطالب وولي األمر ویوفر فرصة للتحدث مع المعلمین ومدیري المدرسة لمناقشة سلوك  كتابي" مطلوب بموجب مدونة قواعد السلوك.) یتم تقدی 

المعلم للطالب من  الطالب والعواقب المحتملة إذا لم یتوقف ھذا السلوك. یتم إرسال إشعار التحذیر قبل اإلحالة التخریبیة، وھي عبارة عن وثائق تمثل طرد  
 الفصل الدراسي.) 

 
ا لسیاسات  المعلم بطرد طالب من الفصل الدراسي عند إعادة توجیھ اإلحالة التخریبیة إلى المسؤول ألن سلوك الطالب یقاطع أو یعیق بیئة التعلم وفقً   قد یقوم

 المجلس فیما یتعلق بسلوك الطالب. یجب على المعلم توفیر ما یلي: 
 

 دراسي قد بدأت لوقف السلوك التخریبي. توثیق أن التدخالت / التعدیالت المعقولة داخل بیئة الفصل ال .1
 توثیق أن التدخالت قد تمت تجربتھا بشكل جدي ومتسق وعلى مدى فترة زمنیة للتأثیر على التغییر قبل تحدید التدخالت التي فشلت.  .2
 توثیق محاولة التدخالت المحددة / المتعددة بما في ذلك مشاركة الوالدین.  .3
التواصل مع الوالدین بما في ذلك سجل المعلم ألي اجتماعات للمعلم / الوالدین أو مكالمات ھاتفیة أو نسخ من اإلخطارات  المستندات التي توضح  .4

 المكتوبة إلى ولي األمر. 
 

التخریبی  الدراسي عن طریق إكمال إشعار اإلحالة  المذكورة أعاله وتوثیقھا، فیجوز للمدرس إخراج طالب من الفصل  تم بذل الجھود  ة. یجب أن یرافق  إذا 
 إشعار اإلحالة التخریبیة الطفل إلى المكتب.

 
ستلزم وضعًا بدیالً للطاب  سیتم تقدیم إشعار تأدیبي إلى الوالد من قبل المدیر / من ینوب عنھ. یوفر ھذا المستند إشعاًرا بأن السلوك التخریبي المستمر للطالب ی 

 (الطرد من الفصل). 
 

 ، سیحدد المدیر أو من ینوب عنھ اإلجراء الواجب اتخاذه فیما یتعلق بتنسیب الطالب. عند استالم اإلحالة من المعلم

 لطالب المزعجون في الفصلا
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 اإلجراءات اإلدار�ة
األمر عبر   وإخطار ولي  للطالب  مؤقتًا  فوریًا  نقالً  ینوب عنھ  أو من  المدیر  اإلحالة، سیحدد  استالم  لتقدیم  عند  الفرصة  المعلم  منح  سیتم  أمكن.  إن  الھاتف، 

 توصیة إلى مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ فیما یتعلق بفصل الطالب عن الفصل الدراسي. 
 

ن الغرض من  سیكو قد یختار المسؤول عقد لقاء بما في ذلك أي من أو كل ما یلي: المعلم والموظفون وأعضاء الموارد والطالب وأولیاء األمور وما إلى ذلك.  
 اللقاء ھو مراجعة اإلحالة وتحدید بدائل النقل إلى مكان آخر و تحدید الموارد المتاحة للطالب وأولیاء األمور. 

 
ال اللقاء  یتم فصلھ مؤقتًا. سیتم استخدام نموذج  بدیلة أو قد  بیئة  نقل الطالب، مؤقتًا، إلى  یتم  قد  اللقاء الذي سیعقد،  انتظار  الأثناء  لقاء. قد تشمل  قیاسي لتوثیق 

 المھام التعلیمیة ما یلي: 
 إعادة الطالب إلى الفصل بشروط تعاقدیة معینة •
 تعدیل یوم الطالب أو الجدول الزمني •
 إلحاق الطالب بفصل دراسي آخر  •
 إلحاق الطالب ببرنامج أو مدرسة أخرى  •
 بدء عملیة دراسة الطفل  •
 اإلحالة إلى مستشار المدرسة المھنیة •
 تعلیمات منزلیة •
 الفصل المؤقت في المدرسة، المھلة، الحجز  •
اإلحالة إلى خدمات الوكالة، بما في ذلك فحص المخدرات، أو اإلرشاد األسري، أو دروس األبوة، أو خدمات تناول الطعام، أو خدمات الصحة   •

 العقلیة، أو موارد التنوع الثقافي 
 دفصل مؤقت قصیر األجل، توصیة بالفصل المؤقت طویل األمد أو الطر  •
 مھام أخرى مناسبة حسب عمر الطالب  •
 التخصیصات / الخدمات المناسبة األخرى المتاحة  •

 
 نقل الطالب 

 أي تغییر في النقل التعلیمي للطالب ومدة ھذا النقل یكون بقرار من المسؤول. 
 

 األمر واآلخرین كما ھو موضح في اإلجراءات اإلداریة. یعتمد قرار المسؤول بشأن النقل والتدخل على المعلومات والوثائق المقدمة من قبل المعلم وولي 
 

لخالف. إذا  إذا، ومتى، كانت توصیة المسؤول ھي إعادة الطالب إلى الفصل الدراسي األصلي واعترض المعلم، فسوف یسعى المدیر والمعلم أوالً إلى حل ا
المدیر المبنى، یجوز للمدرس، بعد االجتماع مع  المدیر خالل یوم عمل واحد إلى رئیس ھیئة تعذر حل المشكلة على مستوى  ، االستئناف كتابیًا على قرار 

الم التدریس أو من ینوب عنھ في غضون یومي عمل من استئناف  نھائیًا. سیتم اتخاذ قرار رئیس ھیئة  أثناء التدریس أو من ینوب عنھ، ویكون قراره  علم. 
 عملیة االستئناف، یجب أن یظل الطالب في المكان البدیل. 

 
 إذا عاد الطفل إلى الفصل واستمر في تعطیل البیئة التعلیمیة، فقد یوصي المدیر بالطرد أو الفصل المؤقت طویل األمد. 

 
في قسم المدرسة على  یتم تعیین الطالب ذوي اإلعاقة وفقًا لسیاسة مجلس المدرسة ولوائح الوالیة والقانون الفیدرالي. ال تحد ھذه السیاسة أو تقید قدرة موظ

 تطبیق سیاسات أو لوائح أو قوانین أخرى للحفاظ على النظام في الفصل الدراسي. 

  )یتبع( الطالب المزعجون في الفصل 
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 تع��فات 
 : تنمر 

متصوًرا في القوة بین المعتدي أو المعتدي  أي سلوك عدواني وغیر مرغوب فیھ یھدف إلى إیذاء الضحیة أو ترھیبھا أو إذاللھا؛ یتضمن تفاوتًا حقیقیًا أو  
 والضحیة؛ ویتكرر بمرور الوقت أو یسبب صدمة نفسیة. یتضمن ذلك التنمر اإللكتروني (انظر أدناه). 

 
 التنمر اإللكتروني: 

ى البیئة المدرسیة وتبین أنھا متعمدة  إساءة االستخدام المنقولة إلكترونیًا من أي شكل حتى خارج الیوم الدراسي ولیس على أرض المدرسة إذا كانت تؤثر عل
 وعدائیة وتھدف إلى إلحاق الضرر باآلخرین.

 
 تنمًرا   الذي یمكن اعتباره أمثلة على السلوك  

و  األفعال الجسدیة المتكررة، مثل التالمس الجسدي غیر المالئم أو غیر المرغوب فیھ أو غیر المرغوب فیھ أو الضار مع شخص آخر والتدمیر أ  •
 اإلضرار بممتلكات شخص آخر؛ 

اللو • أو  بالعرق  المتعلقة  المھینة  الفكاھة  أو  االستھزاء  أو  السخریة  أو  باألسماء  االستھزاء  أو  االنتشار  الواسع  أو  المتكرر  أو  االستھزاء  الجنس  أو  ن 
بالفعل أم ال، یمكن أن یكون المقصود    التوجھ الجنسي أو النسب أو الدین أو اإلعاقة أو أي خصائص شخصیة أخرى، سواء كان الطالب یتصف بھا

 منھ بشكل معقول إلحاق األذى / الضرر، ویؤدي إلى تعطیل األنشطة المدرسیة، و / أو ینتج عنھ بیئة تعلیمیة معادیة للطالب؛ 
 لتھدیدیة؛التھدیدات اللفظیة / غیر اللفظیة المتكررة، المباشرة / غیر المباشرة، أو التخویف مثل اإلیماءات العدوانیة أو ا  •
ال ال التواصل الكتابي واإللكتروني من أي نوع یتضمن لغة أو وصفات من شأنھا أن تشكل تنمًرا، باستخدام أي وسیط (بما في ذلك، على سبیل المث  •

 لبرید اإللكتروني). الحصر، الھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر ومواقع الویب والشبكات االجتماعیة والرسائل الفوریة والرسائل النصیة ورسائل ا
 

 تنمًرا ولكن یمكن اعتباره مخالًفا للقواعد في المدرسة   ال یُعتبر عادًة أمثلة على السلوك الذي  
 اإلغاظة العادیة  •
 المزاح السمج •
 الجدال •
 صراع األقران •
 التعبیر عن أفكار أو معتقدات لیست بذیئة أو نابیة أو تھدف إلى تخویف أو مضایقة اآلخرین •

 بروتوكول التدخل / الوقایة من التنمر



 

أبلغ عن مخاوف تتعلق بالسالمة  
 بشكل مجھول في أي وقت 

 
 

  chromebookفي البرید اإللكتروني على   SpeakUpانقر فوق رمز 

speakup@nnschools.org     

 

 4440-765-757اتصل أو راسل على 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 اإلبالغ بسھولة: 

 التنمر • العنف • األسلحة
 تھدیدات وسائل التواصل االجتماعي • سلوك الطالب المشبوه أو الخطیر في األزمات • المواقف العاجلة األخرى 
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 أترى شیئا؟ أتسمع شیئًا؟ 
 قم بعمل ما! 

mailto:speakup@nnschools.org
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أن جمیع الشباب سینجحون عندما یُتاح لھم المزیج تنمیة الشباب  تؤمن  
تنمیة  فریق  أعضاء  یعمل  والخدمات.  والدعم  الفرص  من  الصحیح 
اإلیجابیة  والبیئات  والعالقات  الخبرات  تعزیز  على  المتفانون  الشباب 

یة اإلیجابیة للشباب على تمكین الشباب باستمرار لكل طالب. تعمل التنم
یلي   فیما  بھ.  القیام  یمكنھم  بمن ھم وما  تغذیة شعور قوي    8من خالل 

 أسباب ألھمیة تنمیة الشباب: 

 ھناك مھارات أساسیة یحتاجھا الطالب لیكونوا ناجحین.  •
أو   • ناٍد  من خالل  االتصال  فرصة  طالب  لكل  تتاح  أن  یجب 

صوت الطالب مھم! یجب    ریاضة أو نشاط واحد على األقل.
 أن تتاح لكل طالب فرصة القیادة والخدمة. 

 العالقات والترابط الصحي مھمان لنجاح الطالب.  •
 یستحق الطالب بیئة آمنة جسدیًا وعاطفیًا. •
 یجب أن یشعر كل طالب بأنھ ینتمي إلى مدرستھ ومجتمعھ.  •

 یحتاج جمیع الطالب إلى توقعات واضحة وإیجابیة.  •

الطالب واألسر إلى المعلومات والوصول إلى  یحتاج  •
 الموارد المفیدة.

یجب أن یحصل كل طالب على ما یحتاج إلیھ، عندما  •
 یحتاج إلیھ، وكیفما یحتاج إلیھ! 

 
 أولویات تنمیة الشباب 

 
 القیادة  وتوجیھ تمكین الشباب   •
 صحة الطالب ونجاحھ  •
 النوادي واألنشطة المدرسیة  •
اإلیجابیة وبناء مدارس  الثقافة المدرسیة  •

 شاملة 
 التعلم العاطفي االجتماعي •
 منع التنمر •
 المشاركة المجتمعیة  •

STAND  ھي مبادرة یقودھا الطالب وتتحدى الطالب والمعلمین
والموظفین وأولیاء األمور والمجتمع للعمل معًا لخلق ثقافة مدرسیة  

 ین أقرانھم.إیجابیة والحفاظ علیھا وتثبیط سلوكیات التنمر والمضایقة ب 

 
 

أثبتت األبحاث أن الطالب الذین یشاركون في األنشطة الالمنھجیة  
المنظمة ھم أكثر عرضة للحصول على درجات أفضل، ودرجات أعلى 
في االختبارات الموحدة، وحضور أفضل وصورة ذاتیة. أیًضا، الطالب  

 الذین یشاركون في النوادي واألنشطة أقل عرضة 
سرب من المدرسة واتخاذ قرارات سیئة أثناء الستخدام المواد، والت 

التواجد في المدرسة. في مدارس نیوبورت نیوز العامة، ھدفنا ھو أن  
یشارك كل طالب في ناٍد أو نشاط واحد على األقل. باإلضافة إلى ذلك،  
ھناك العدید من الفرص لخدمة المجتمع والقیادة والتي تساعد الطالب  

 على بناء المھارات األساسیة. 
 

من   أكثر  العامة  نیوز  نیوبورت  مدارس  لمشاركة    300تقدم  متنوع  خیار 
مثل    Modelو   Vibe Student Talk Showو  Roboticsالطالب 

United Nations  ! ،المشاركة سھلة! الكتشاف ما ھو متاح في مدرستك
 تحدث إلى موظف تنمیة الشباب المخصص لك. 

 
 (المدرسة الثانویة) مدیر األنشطة   •
 )  K- 12(   تنمیة الشباب قائد   •
 مستشار المدرسة المھنیة  •

 ما ھي أنواع النوادي والمنظمات المتوفرة؟ 
 

 توجیھ  أكادیمي
 موسیقى قائم على المجتمع 

 خدمة  لیاقة بدنیة
 اھتمام خاص / ھوایة  جمعیات الشرف 

 تكنولوجیا اللغات 
 المسرح والفنون قیادة

 تنمیة الشباب
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 تمكین الشباب ومساھمتھم 

 
تؤمن مدارس نیوبورت نیوز العامة بأن الطالب ھم موارد ال تقدر بثمن وقادرون  
على القیادة في مدارسنا والمجتمع. تم تصمیم فرص القیادة الشبابیة لبناء االستعداد 

الطالب. تشجع مدارس  الجامعي والوظیفي واالجتماعي (كمواطن) لدى جمیع 
نیوبورت نیوز العامة الطالب على تصمیم وقیادة النوادي والمشاریع واألنشطة التي 

ال توفر فقط فرصة للتطویر الذاتي، ولكنھا أیًضا تعزز ثقافة المدرسة اإلیجابیة وتثبط 
 السلوكیات المضایقة. 

یتعلم طالب مدارس نیوبورت نیوز العامة مھارات مھمة، مثل التفكیر النقدي  لدیھم فرصة للقیادة في مدارسھم یومیًا.    K-12الطالب في الصفوف  
الخدمة  وبناء العالقات والعمل الجماعي، سواء كان كمذیع في البث الصباحي لمدرستھم، أو كمسؤول في النادي، أو اإللھام كقائد فریق ریاضي، أو  

عیة مجلس الطالب، والمجموعات االستشاریة للمدیرین، والفصل، والنادي، وقیادة في المجتمع. باإلضافة إلى فرص القیادة في المدرسة، مثل جم
 الفریق، تعمل مدارس نیوبورت نیوز العامة على تمكین الطالب من خالل استراتیجیات على مستوى القسم.

ي �قودها الطالب
 المبادرات اليت

 
 

تأثیر في  لتزوید كل طالب بالمعلومات والموارد الضروریة لتطورھم كقادة عالمیین، مصممین إلحداث  الطالب    تصمیم مبادرات التمكین بقیادةتم  
 والعالم!  مدارسھم ومجتمعھم

 برنامج التمكین بلوسوم (المدرسة االبتدائیة)  •
 برنامج التمكین بلوسوم (المدرسة اإلعدادیة)  •
 فالورش (المدرسة الثانویة)  •
 نادي الصحة والعافیة للطالب  •
 رایز! تمكین الذكور •
 Vibe Student Led Talk Showبرنامج  •

 
فرصة للطالب للتعبیر عن أنفسھم في المجاالت ذات األھمیة في مدارسنا ومجتمع الشباب. لدینا العدید من فرق العمل التي   فرق العمل التي یقودھا الطالبتمنح 
 ھا الطالب على مستوى القسم في مدارس نیوبورت نیوز العامة. یقود

 ازھر وتزدھر (بلوم أند فلوریش)  •
 التنوع. المساواة والشمول  •
 تجمع شباب نیوبورت نیوز  •
 رایز!  •
 فرقة عمل المجتمع الجنوبي الشرقي  •

 
ھم طالب المدارس الثانویة الذین یجتمعون بانتظام مع المدیر لمراجعة ومعالجة    )SAGEللمدیر العام بشأن لتعلیم (االستشاري  الفریق  أعضاء  

 والسیاسات. القضایا ذات األھمیة عبر قسم المدرسة، بما في ذلك األكادیمیین والحیاة الطالبیة والتخطیط  

)یتبعتنمیة الشباب (  

http://sbo.nn.k12.va.us/bloom/
http://sbo.nn.k12.va.us/bloom/
http://sbo.nn.k12.va.us/rise/
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المستوى المقدم في   یوفر البرنامج الریاضي في مدارس نیوبورت نیوز العامة فرصة للطالب الذین یتمتعون بالقدرة البدنیة والعقلیة للمنافسة بمستوى أعلى من
عارفھم إلى درجة كفاءة أعلى في مجال الممارسة وتزویدھم بمختبر  البرنامج التعلیمي العادي. سیسمح ھذا البرنامج للریاضیین الكفؤین بتطویر مھاراتھم وم

 الملعب لقیاس إنجازاتھم في المنافسة مع أقرانھم.

ل تطویر الرغبة  باإلضافة إلى تطویر ھذه المھارات الجسدیة، سیوفر البرنامج الریاضي للریاضي الفرصة لیصبح عضًوا أكثر فائدة ووالء في المجتمع من خال
ء  التمیز ولكن مع االستعداد لتقدیم تضحیات شخصیة لصالح الفریق. سیؤدي االتصال الوثیق بزمالء الفریق والخصوم إلى تطویر الشعور بالوالفي تحقیق 

 . والتفاني وكذلك احترام كرامة اآلخرین
 

 مدرسة ثانویة لھا صفحة ألعاب القوى الخاصة بھا.یقوم المدیرون الریاضیون بتنسیق المشاركة الریاضیة في كل مدرسة من مدارسنا الثانویة. كل  •
الضاحیة، والجولف، یمكن لطالب المدارس الثانویة حالیًا المشاركة في األلعاب الریاضیة المنظمة التالیة: كرة القدم األمریكیة، والھوكي المیداني، وعبر  •

والمضمار الداخلي، والبیسبول، والكرة اللینة، وكرة القدم، والتنس، والمضمار  والتشجیع (الخریف والشتاء)، وكرة السلة، والمصارعة، والسباحة والغوص، 
والطب الشرعي،   الخارجي. ھناك أیًضا أربعة أنشطة أكادیمیة تقع تحت إشراف مدیري األلعاب الریاضیة في المدرسة الثانویة: المسرحیة ذات الفصل الواحد،

 ة. والمناظر)، scholastic bowlوالوعاء المدرسي (
أن نقدمھا في  یمكن لطالب المدارس اإلعدادیة المشاركة حالیًا في ثالث ریاضات منظمة: كرة السلة والكرة الطائرة والمضمار. تشمل الریاضات التي نأمل •

 المستقبل على مستوى المدرسة اإلعدادیة كرة القدم األمریكیة وكرة القدم والمصارعة والتشجیع. 
 لداخلیة في كل من مستوى المدارس اإلعدادیة والثانویة. یتم تقدیم خیارات الریاضة ا •
 : NNPS Athleticsمطلوب الفحص البدني الحالي للمشاركة الریاضیة. یمكن العثور على المعلومات والنماذج األخرى المطلوبة على صفحة ویب  •

cswww.nnschoools.org/athleti 
 نھدف إلى وجود مدربین ریاضیین معتمدین في جمیع األحداث الریاضیة الرسمیة لمدارس نیوبورت نیوز العامة. •
 یتم توفیر النقل بعد المدرسة لطالب المدارس اإلعدادیة والثانویة الذین یرغبون في المشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة.  •

http://www.nnschoools.org/athletics
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 المتوسطةرسوم المدرسة 

 تفاصیل  الرسوم التعلیمیة  الصف الدراسي  الدورة 
 
 
 

 الفنون ذات الصلة 
 عجلة الدوران واالستكشاف 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

 دوالرات للدورة   3.00

یتناوب الطالب من خالل أربع دورات  
فنون مختلفة ذات صلة على مدار العام. 

یجب أن یقوم مدرس فنون واحد فقط 
وتوزیعھا على دورات  بتحصیل الرسوم  

الفنون ذات الصلة (غیر التعلیم المھني 
والتقني) المناسبة. یتم استخدام الرسوم 

 لشراء المواد و 
 اللوازم لتلك الدورات. 

 
التعلیم المھني والتقني الصف  

: التكنولوجیا والھندسة، علوم األسرة 6
 والمستھلكین، 

 تكنولوجیا المعلومات التجاریة 

 
 

6 

 
 

 دوالرات للدورة   3.00

یتم تقدیم تعلیم التكنولوجیا في المرحلة  
اإلعدادیة من الصف السادس، وعلوم 

األسرة والمستھلكین، واألعمال 
التجاریة، وتكنولوجیا المعلومات  

كدورات استكشافیة. رسوم دعم المعامل  
 الطالبیة و 

 المواد التعلیمیة.
 

دورات التعلیم المھني 
 التكنولوجیا والھندسة والتقني: 

التعلیم، وعلوم األسرة والمستھلكین، 
 واألعمال وتكنولوجیا المعلومات 

 
 
 

7-8 

 
 
 

 دوالرات في السنة   5.00

یتم تقدیم دورات التعلیم التكنولوجي  
للمدارس المتوسطة، وعلوم األسرة  

والمستھلكین، واألعمال التجاریة  
وتكنولوجیا المعلومات على مدار العام، 

 كل
یوم وآخر. رسوم دعم المعامل الطالبیة 

 والمواد التعلیمیة.
 

iSTEM 
 

6-8 
دوالرات / فصل دراسي للصف   4

 السادس
دوالرات / سنة للصفین  8

 السابع والثامن 

التدریب العملي والمواد االستھالكیة 
 القائمة على المشروع. 

 
 الفرقة واألوركسترا

 
6-8 

 
 دوالرات / السنة   10

 الفرقة واألوركسترا یتم تقدیم 
 كصفوف لمدة عام في المدرسة اإلعدادیة.

 
الفرقة واألوركسترا:  

 تأجیر اآلالت 

 
6-8 

 
 دوالًرا / السنة األولى   35.00
دوالًرا / للسنة الثانیة   50.00

 والثالثة

یتم التنازل عن الرسوم 
-2022للعام الدراسي 
2023 . 

 
 
 

الفرقة واألوركسترا والكوراس:  
 استخدام زي موحد 

 
 
 

6-8 

 
 
 

 تختلف الرسوم حسب المدرسة 

یُطلب من طالب الموسیقى في  
مجموعات األداء الذین یرتدون زیًا 
مملوًكا للمدرسة دفع رسوم استخدام  

تشمل التنظیف و / أو االستبدال، حسب  
االقتضاء. یتم تحدید مبلغ ھذه الرسوم 
 من قبل كل مدرسة بالتنسیق مع مدیر

 المجموعة. 
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 رسوم المدرسة الثانویة 

 تفاصیل  الرسوم التعلیمیة  الصف الدراسي  الدورة 
دورات التعلیم المھني 

والتقني: تكنولوجیا التعلیم،  
واألعمال التجاریة  

وتكنولوجیا المعلومات،  
 والتعلم

التسویقي، وعلوم األسرة والمستھلك، 
الصناعي التعلیمي، والتجارة والتعلیم 

 والصحة والعلوم الطبیة

 
 
 

9-12 

 
 

 دوالرات / فصل دراسي   5
 دوالرات في السنة 10

 
 

تدعم الرسوم التعلیمیة أنشطة التعلم  
اإلضافیة القائمة على المشاریع في  

 دورات التعلیم المھني والتقني.

 
 الفنون 

 
9-12 

 
دوالرات للفصل    7.50

 الدراسي 
 السنة دوالًرا /    15.00

یتم تقدیم دورات الفنون في المدرسة 
الثانویة في كل من التنسیقات على مدار 

 العام والفصل الدراسي. 

 
 

الفرقة  
واألوركستر 

ا  
 والكوراس: 

 
 
 

9-12 

 
 
 
 

 تختلف حسب المدرسة 

یُطلب من طالب الموسیقى في  
مجموعات األداء الذین یرتدون زیًا 

استخدام بما مملوًكا للمدرسة دفع رسوم 
في ذلك التنظیف و / أو االستبدال،  

حسب االقتضاء. یتم تحدید مبلغ ھذه 
الرسوم من قبل كل مدرسة بالتنسیق مع 

 مدیر المجموعة. 

 
الفرقة واألوركسترا:  

 تأجیر اآلالت 

 
9-12 

 
 دوالًرا / السنة األولى   35.00
دوالًرا / السنة الثانیة   50.00

 فصاعدًا 

 
الرسوم للعام یتم التنازل عن 

 . 2023-2022الدراسي 

 
 المسرح 

 
9-12 

 
 دوالرات / السنة   10

قد تغطي الرسوم األزیاء الفردیة أو  
 التزیین أو النصوص.

 
تعلیم السائق: خلف  

 المقود

 
9-12 

 
دوالًرا / مدارس    225

 نیوبورت نیوز العامة 
دوالًرا / لغیر مدارس  250

 نیوبورت نیوز العامة

 
 الرسوم لدفع رسوم تعلیم السائق.تستخدم 

 
التعلیم الجسدي: رسوم  

 القفل المفقود 

 
9-12 

 
 دوالرات   5.00

ال توجد رسوم للحصول على القفل؛ ومع 
ذلك، في حالة فقدان القفل الصادر، ھناك  

 دوالرات.  5رسوم استبدال قدرھا 

 
التعلیم الجسدي: الطب  

 الریاضي

 
9-12 

 
 دوالًرا / السنة   15.00

 
تشمل الرسوم تكلفة التغلیف األولي  

 والشریط الالصق. 
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 رسوم االستبدال واإلصالح التكنولوجي

 التفسیر  المعدات 

یتعین على الطالب استخدام الحقیبة الصادرة عن المنطقة التعلیمیة عند  دوالرات   10 الحقیبة الوقائیة
 توفیرھا.

یُطلب من الطالب استخدام سلك الطاقة / الشاحن الرسمي الخاص بالشركة   دوالًرا   20 محول تیار متردد 
المصنعة. یمكن أن یتسبب استخدام محوالت الطاقة العامة والخاصة بطرف  

 ثالث في حدوث تلف أو ضرر محتمل. 

شاشة عرض من الكریستال  
 السائل 

 الخاصة  Chromebookیجب على الطالب حمایة شاشات  دوالًرا   45
 بھم. یجب اإلبالغ فوًرا عن الشاشات المتشققة إلصالحھا لمنع المزید من التلف.

الخاصة بھم. یجب    Chromebookیجب على الطالب حمایة لوحات مفاتیح  دوالرات   9 لوحة المفاتیح
 اإلبالغ عن المفاتیح التالفة أو المفقودة على الفور. 

في حالة السرقة، یجب تقدیم محضر للشرطة لتوثیق السرقة. سیتم التنازل   دوالًرا  125یصل إلى ما  الفقدان أو السرقة 
 عن رسوم االستبدال إذا تم تقدیم نسخة من تقریر الشرطة 

إلى المدرسة. سیتم تعطیل األجھزة المفقودة ویمكن إعادة تفعیلھا إذا وجدت في  
المفقود بالتناسب بناًء  Chromebookحالة جیدة. یتم تقسیم رسوم استبدال جھاز 

 على عمر الجھاز.

بشكل یتعذر إصالحھ، سیتم تقسیم رسوم   Chromebookفي حالة تلف جھاز  دوالًرا  125ما یصل إلى  التضرر خارج نطاق السیطرة 
 االستبدال وفقًا لعمر الجھاز. 
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السلوك  مدونة قواعد 
 واإلجراءات الواجبة
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دات للطالب  تعزز مدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس نیوبورت نیوز العامة مھمة قسم المدرسة لضمان تخریج جمیع الطالب كـ "مواطن جاھز". توفر إرشا
 في مدارس نیوبورت نیوز العامة لمعالجة سلوك الطالب. واألسر والموظفین، وتُفصل الخیارات العدیدة المتاحة لموظ

 
درسة نیوبورت  یتم عرض قواعد السلوك للطالب في مدارس نیوبورت نیوز العامة في ھذا القسم من الدلیل. تم اعتماد ھذه القواعد واللوائح من قبل مجلس م

 نیوز العامة وتمثل سیاستھ الرسمیة. 
 

 القواعد. كل قاعدة مصحوبة بتوضیح عواقب خرق ھذه القاعدة.یتم توفیر أمثلة لمعظم  
 

في ذلك ملعب   بما   ، العامة  نیوز  نیوبورت  واللوائح على جمیع ساحات ومباني مدرسة  القواعد  تطبیق جمیع  الدوام  Toddسیتم  قبل وأثناء وبعد ساعات  ؛ 
درسة من قبل مجموعة مدرسیة؛ أو خارج المدرسة في أي نشاط مدرسي أو وظیفة  المدرسي، أو في أي وقت آخر عندما یتم استخدام مباني و / أو أراضي الم

الحافل  في  السلوك  على  أیًضا  الدلیل  ھذا  في  الواردة  القواعد  تنطبق  المدرسة.  وإلى  من  الطالب  یسافر  عندما  أو  حدث؛  أو  میدانیة  رحلة  محطة  أو  وفي  ة 
 الحافالت. 

 
ي طالب ینتھك واحدة أو أكثر من ھذه القواعد واللوائح وفقًا للعواقب المذكورة. قد تشمل اإلجراءات التأدیبیة، سیتخذ موظفو المدرسة إجراءات تأدیبیة ضد أ

درسیة (بما في  على سبیل المثال ال الحصر، التوبیخ، والعمل بعد المدرسة، وسداد تعویض األضرار، والتنظیف، وإلغاء االمتیازات المرتبطة باألنشطة الم
 في تمارین التخرج)، والحجز المؤقت أو الطرد. ذلك المشاركة  

 
تفتیش الطالب وممتلكات الطالب (بما في ذلك السیارات والمركبات األخر بتوجیھ من مدیر المدرسة،  بالمدرسة،  للمدیرین وضباط األمن  ى) عندما یجوز 

أي خصوصی  توجد  ال  أنھ  الطالب  یفھم  أن  یجب  بذلك.  القیام  في  معقول  اشتباه  ھناك  لھا  یكون  المسموح  المركبات  أو  الشخصیة  ممتلكاتھم  أو  لخزائنھم  ة 
الك البحث مثل أجھزة  تقنیات  بھا، قد یستخدم موظفو قسم المدرسة  القانونیة المعمول  المتطلبات  المعادن  بالوقوف في ممتلكات المدرسة. تمشیًا مع  شف عن 

 واستخدام تقنیات بحث قانونیة أخرى.
 

توقعات إضافیة و / أو  ،  An Achievable Dream Academyو  Enterprise Academyالبدیلة والمدارس الجاذبة، مثل    قد تتطلب المدارس / البرامج
 عد اللباس.أكثر تقییدًا للطالب بما یتفق مع تصمیم البرنامج ورسالتھ. قد تشمل ھذه المكونات، على سبیل المثال ال الحصر: الحضور والمشاركة وقوا

 
 بیان عدم التمییز 

و التوجھ الجنسي أو   یمیز قسم مدرسة نیوبورت نیوز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو الدین أو الحالة الزوجیة أو العمر أو الحمل أ ال
اب السادس، والباب السابع، والباب الھویة الجنسیة أو حالة المحاربین القدامى أو اإلعاقة في برامجھا أو أنشطتھا أو ممارسات التوظیف كما ھو مطلوب في الب 

 ، ولوائح قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة. 504التاسع، والقسم 
مسؤول عن تنسیق  ، VA 23606، (757-881-5061)جادة وارویك، نیوبورت نیوز ،  12507مشرف الموارد البشریة، مدارس نیوبورت نیوز العامة، في 

 ، الباب التاسع، قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة ولوائحھ التنفیذیة.504م جھود القسم للوفاء بالتزاماتھ بموجب القس
 

 یتم تقدیم مالحظة تحذیریة إلى ولي األمر أثناء مراجعة ھذا الدلیل وقواعده. 
ومنظمة، یجب االلتزام بالقواعد. ھذه ال تحل مجموعة القواعد محل حكم المسؤول في مراجعة حوادث التأدیب. من أجل أن تكون المدارس أماكن تعلم آمنة  

في ض والسلیم  الجید  الحكم  ممارسة  یجب  أنھ  أساسیة واحدة وھي  قاعدة  ھناك  الیومي،  النشاط  في  ذلك،  ومع  التوجیھ.  مكتوبة إلعطاء  وء ظروف  القواعد 
 اللحظة. 

 القواعد والعقوبات
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 فئات سلوك الطالب 

فئات السلوك التالیة للتعرف على تأثیر سلوك الطالب على البیئة المدرسیة والتعلم. إنھا تشجع الوعي للمسؤولین والمعلمین تم تصمیم 
وأولیاء األمور والمستشارین بالتنمیة االجتماعیة والعاطفیة للطالب والتأكید على أھمیة مساعدة الطالب على تحقیق االنجاز األكادیمي  

 ).SELعلم العاطفي االجتماعي (وتطویر كفاءات الت 
 

 
السلوكیات التي تعیق التقدم 

 )BAPاألكادیمي ( 

ھذه السلوكیات تعیق التقدم األكادیمي للطالب أو للطالب. وھي تشیر عادةً إلى افتقار الطالب إلى  
كیفیة تأثیر اإلدارة الذاتیة أو الوعي الذاتي. في بعض األحیان، قد یحتاج الطالب إلى مساعدة في فھم 

 السلوك على اآلخرین، لذلك یمكن أیًضا اإلشارة إلى التدریب في الوعي االجتماعي.

 
 

السلوكیات المتعلقة بالعملیات  
 )BSOالمدرسیة ( 

تتعارض ھذه السلوكیات مع العملیة الیومیة لإلجراءات المدرسیة. قد یحتاج الطالب الذین یظھرون  
 إلدارة الذاتیة أو الوعي الذاتي أو الوعي االجتماعي.ھذه السلوكیات إلى تطویر مھارات ا 

 
 

 )RBسلوكیات العالقة ( 
سلوكیات   تؤثر  جسدي.  أذى  عنھا  ینتج  ال  أكثر  أو  شخصین  بین  سلبیة  عالقة  السلوكیات  ھذه  تخلق 
لكیفیة  انعكاًسا  یكون  ما  غالبًا  المدرسة  مناخ  إن  حیث  من  بأكملھ  المدرسي  المجتمع  على  العالقات 

 معاملة الناس لبعضھم البعض. الطالب 
الذین یواجھون صعوبة في سلوكیات العالقات قد یواجھون أیًضا صعوبة مع المھارات االجتماعیة 

 العاطفیة األخرى. 
 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 تتعلق بالسالمة
 )BSC ( 

المدرسة. قد تكمن األسباب الكامنة تخلق ھذه السلوكیات ظروفًا غیر آمنة للطالب والموظفین وزوار  
وراء ھذا النوع من السلوك في أي من الكفاءات العاطفیة االجتماعیة، لذا یجب على المسؤول التحقیق  

 في الدافع األساسي لسلوك الطالب. عادة ما یشار إلى التدریب في الوعي االجتماعي واتخاذ القرار في 
 أي سلوك یثیر مخاوف تتعلق بالسالمة. 

 
 

السلوكیات التي تعرض الذات 
 أو اآلخرین للخطر 

 )BESO ( 

تعرض ھذه السلوكیات للخطر صحة أو سالمة أو رفاھیة الطالب أو غیره في المجتمع المدرسي.  
السلوكیات التي ترتفع إلى ھذا المستوى من الخطورة غالبًا ما تكون معقدة. في حین أنھا تشیر إلى 

طالب الذین یظھرون ھذه السلوكیات قد یكون لدیھم أیًضا  ضعف مھارات اتخاذ القرار، فإن ال
 احتیاجات تنمویة في الكفاءات االجتماعیة العاطفیة األخرى. 

 العاطفیة األخرى. 
 

 الفئات ھي وسیلة لفرز السلوكیات من أجل تطبیق االستجابات اإلداریة المتساویة لسلوكیات الطالب. 

 التأدیبیة والتدخالت التعلیمیةاألنظمة المستویة للردود 

 في نھج فعال للتدخل واالنضباط، عندما ال یفي الطالب بالتوقعات السلوكیة، فإنھم یتلقون الدعم لمعالجة األسباب الجذریة للسلوك وتعلم
یُستخدم نھج حل المشكالت   -مدة أو یزداد السلوك في التكرار أو الشدة أو ال -البدائل المناسبة. عندما ال یتغیر سلوك طالب معین بعد تدخل 

لتحدید التدخالت واالستجابات البدیلة. یجب أن تتضمن جمیع مراحل نظام التدخل فرًصا لتعلم سلوكیات بدیلة مقبولة داخل المدرسة  
 والمجتمع والوصول إلى التدخالت لمعالجة األسباب الكامنة وراء السلوك.

سلوكیات غیر المرغوب فیھا إستراتیجیة مطلوبة ولكنھا لیست كافیة للحد من السلوك غیر الالئق.  غالبًا ما یكون تقدیم استجابات تأدیبیة لل
لذلك، یجب أن تكون األنظمة المستویة لالستجابات التأدیبیة دائًما جزًءا واحدًا فقط من سیاسة أكثر شموالً حول السلوك الذي یتضمن 

وظائف رئیسیة   4موضح سابقًا في ھذا المستند. یجب أن یخدم تقدیم االستجابات التأدیبیة استراتیجیات تعلیمیة ووقائیة واستباقیة كما ھو 
 فقط: 

 منع مكافأة السلوك السلبي  •
 منع السلوك اإلشكالي من التصعید •
 منع السلوك اإلشكالي من مقاطعة التعلیم بشكل ملحوظ •
 منع األذى الجسدي و / أو االجتماعي العاطفي لآلخرین  •

 )تابع(القواعد والعقوبات 
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 استجابات إداریة مستویة لسلوك الطالب

  یجب على المدیرین وفرق القیادة المشاركة في عملیة صنع القرار المبنیة على البیانات لتحدید االستجابات المناسبة للسلوكیات على جمیع
اإلجراءات أو العقوبة الالحقة بالتعلیم والتدخل. یجب أن یركز التعلیم على مساعدة الطالب على تطویر  المستویات. یجب دائًما التعامل مع 

 الكفاءات العاطفیة االجتماعیة الالزمة لتغییر السلوك. 

 الطالب. یجب أن تتضمن جمیع اإلحاالت إلى المسؤول التواصل مع األسرة. تعد مشاركة األسرة أمًرا بالغ األھمیة لمعالجة سلوك 
 

 1ردود المستوى 
 1ردود المستوى 

 إلى منع المزید من المشكالت السلوكیة مع إبقاء الطالب في المدرسة.  1تھدف استجابات المستوى 

 
 إعادة التدریس أو نمذجة السلوك المطلوب  •
 التعرف على / مكافأة السلوك المناسب  •
 تفكیر مكتوب أو خطاب اعتذار  •
 الوساطة بین األقران أو حل النزاعات  •
 مخطط تقدم السلوك •
 خدمة المجتمع (مناسبة لتصحیح السلوك)  •
 الرد  •
 تغییر المقعد  •

 فقدان االمتیازات المدرسیة  •
 مصادرة االدارة لمادة او جھاز  •
 لقاء المدیر / المعلم / أولیاء األمور / الوصي  •
االحتجاز (قبل المدرسة، عند الغداء، بعد   •

 المدرسة) 
لقاء المدیر / الطالب و / أو لقاء المدیر / الطالب /   •

 المعلم

 
 2ردود المستوى 

 تم تصمیم االستجابات والتدخالت اإلداریة في ھذا المستوى لمنع المزید من المشكالت السلوكیة وإبقاء الطالب في المدرسة. اعتمادًا على
 السلوك، قد یكون من المناسب إخراج الطالب من الفصل الدراسي على المدى القصیر. شدة 

 
 اللقاء الطالبي •
لقاء المدیر / المعلم / المستشار / الطالب (یتضمن  •

 إعادة تدریس السلوك المتوقع)
 لقاء المدیر / المعلم / أولیاء األمور / الوصي  •
 خروج تسجیل دخول تسجیل   •
 الوساطة أو حل النزاعات  •
االحتجاز (قبل المدرسة، عند الغداء، بعد   •

 المدرسة) 
 الرد  •
 المصادرة •

اإلحالة إلى خدمات الدعم (على سبیل المثال،   •
مستشار المدرسة، وأخصائي التدخل السلوكي،  

وبرنامج (برامج) التوجیھ، وفریق دعم الطالب،  
الحوادث التي تنطوي   -وتغییر التصورات وتعدیلھا 

 على تعاطي المخدرات والكحول) 
 ) IEPاإلحالة إلى فریق خطة التعلیم الفردي (  •
 خدمة المجتمع (مناسبة لتصحیح السلوك)  •
 اإلحالة للخدمات المجتمعیة •
 الفقدان المؤقت لالمتیازات  •
الفصل المؤقت داخل المدرسة مع التدخالت   •

وم  السلوكیة و / أو الممارسات التصالحیة (من ی 
 أیام دراسیة)  3إلى 

)تابع(القواعد والعقوبات   
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 3ردود المستوى 

إلى إبعاد الطالب من   3اعتمادًا على شدة السلوك و / أو الطبیعة المزمنة للسلوك و / أو مخاوف السالمة، قد تؤدي سلوكیات المستوى 
 المدرسة على المدى القصیر. 

 
 لقاء المدیر / المعلم / أولیاء األمور / الوصي  •
 احتجاز  •
 اإلحالة للخدمات المجتمعیة •
 خدمة المجتمع  •
 إلغاء االمتیازات •
 الرد  •
 اإلحالة إلى برامج التعلیم البدیل  •
 اإلحالة إلى تطبیق القانون عند االقتضاء  •
 تقییم التھدید كما یتضح من السلوك •
وتطویر خطة  )  FBAالسلوكي الوظیفي (التقییم  •

 طالب التربیة الخاصة) ) ( BIPالتدخل السلوكي (
وتطویر خطة  )  FBAالتقییم السلوكي الوظیفي ( •

 طالب التعلیم العام)) ( BSPدعم السلوك (

الفصل المؤقت في المدرسة مع الممارسات   •
 التصالحیة 

 دراسیة) (ثالثة أیام دراسیة زائد ال تتجاوز خمسة أیام 
اإلحالة إلى خدمات الدعم (على سبیل المثال،   •

مستشار المدرسة، ومتدخل السلوك، وبرنامج 
)،  SST(برامج) التوجیھ، وفریق دعم الطالب (

الحوادث   -) CAMPوتغییر التصورات وتعدیلھا (
 التي تنطوي على تعاطي المخدرات والكحول 

فصل مؤقت قصیر األمد خارج المدرسة (من یوم   •
أیام دراسیة لطالب المرحلة االبتدائیة / من  3إلى 

أیام دراسیة لطالب المرحلة الثانویة) مع   5یوم إلى 
 اجتماع أو لقاء تصالحي عند العودة 

عقد السلوك (مبرم مع الطالب والوالد / الوصي   •
 ومسؤولي المدرسة وموقع علیھ) 

 
 

 4ردود المستوى 
. قد  279.3:1 -22.1تقریًرا إلى المدیر العام أو من ینوب عنھ كما ھو موضح في قانون فیرجینیا §  4تتطلب بعض سلوكیات المستوى 

تتطلب سیاسة مجلس المدرسة المحلیة تقاریر إضافیة. ال تؤدي اإلحالة إلى المدیر العام أو من ینوب عنھ تلقائیًا إلى فصل مؤقت طویل  
 تنسیب أو طرد. بعد مراجعة الحادث في السیاق، یجوز للمدیر العام أو من ینوب عنھ إعادة األمد أو تغییر 

 الطالب إلى اإلعداد الشامل مع دعم إضافي و / أو استجابات لیتم تنفیذھا.

 
 تقییم التھدید كما یتضح من السلوك •
 اإلحالة إلى تطبیق القانون كما ھو مطلوب  •
 إلغاء االمتیازات على المدى الطویل  •
  -المعلم    -المسؤول    -عقد سلوك ولي األمر   •

 الطالب 
 اإلرجاع بعقد مكتوب  •
 اإلحالة للخدمات المجتمعیة •
 تغییر الجدول •

فصل مؤقت قصیر األمد خارج المدرسة (من  •
مرحلة ما قبل المدرسة إلى طالب الصف الثالث  

  10إلى  4من یوم إلى ثالثة أیام دراسیة، أو من 
أیام دراسیة لطالب الصف الرابع إلى السادس، أو  

أیام دراسیة لطالب الصف السابع  10إلى  5من 
 إلى الثاني عشر)

اإلحالة إلى خدمات الدعم (على سبیل المثال،   •
مستشار المدرسة، وأخصائي التدخل السلوكي،  

وبرنامج (برامج) التوجیھ، وفریق دعم الطالب،  
 ) CAMPدیلھا (وتغییر التصورات وتع

 حوادث المخدرات والكحول)  -
  45إلى  11توصیة بالفصل المؤقت طویل األمد ( •

 یوًما دراسیًا) 

)تابع(القواعد والعقوبات   
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 5ردود المستوى 

من ینوب عنھ. بالنسبة لطالب مرحلة ما قبل  خاصة بتلك السلوكیات التي تتطلب اإلحالة إلى المدیر العام أو  5استجابات المستوى  
المدرسة حتى الصف الثالث، یجب إحالة أي فصل مؤقت یتجاوز ثالثة أیام دراسیة إلى المدیر العام. قد ال تؤدي اإلحالة إلى  

 مؤقت طویل األمد. المدیر العام أو من ینوب عنھ تلقائیًا إلى الطرد أو التنسیب البدیل أو إعادة النقل إلى المدرسة أو الفصل ال

 
االستجابات اإلداریة المطلوبة في المدرسة للسلوكیات من 

 المستوى الخامس 

 تقییم التھدید كما یتضح من السلوك •
 اإلحالة إلى تطبیق القانون كما ھو مطلوب  •
 اإلحالة إلى المدیر العام أو من ینوب عنھ •

ینوب عنھ لسلوك المستوى  أمثلة على استجابات المدیر العام أو من 
 الخامس 

إلى   11توصیة بالفصل المؤقت طویل األمد (من  •
 یوًما دراسیًا)  45

 یوًما)  365توصیة بالطرد ( •
 التنسیب البدیل  •
إعادة النقل إلى المدرسة: یمكن تعیین الطالب في   •

 مدرسة أخرى في القسم 

 القواعد والعقوبات (تابع)
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 السلوكیات التي تعیق التقدم األكادیمي : BAPفئة 

 
ي بعض األحیان، قد یحتاج  ھذه السلوكیات تعیق التقدم األكادیمي للطالب أو الطالب. وھي تشیر عادةً إلى افتقار الطالب إلى اإلدارة الذاتیة أو الوعي الذاتي. ف

 ًضا اإلشارة إلى التدریب في الوعي االجتماعي. الطالب إلى مساعدة في فھم كیفیة تأثیر السلوك على اآلخرین، لذلك یمكن أی

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات التي تعیق التقدم  

 1األكادیمي  

 
تشمل األمثلة التحدث، والضوضاء المفرطة، ( التدخل في التعلم في الفصل الدراسي
 )واصطحاب األشیاء التي تشتت االنتباهوعدم القیام بالمھمة، وعدم الجلوس، 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات التي تعیق التقدم  

 2األكادیمي  

 
تشمل األمثلة الضوضاء المفرطة ومقاطعة  ( التدخل في التعلم خارج الفصل الدراسي

 ) الفصل

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات التي تعیق التقدم  

 3األكادیمي  

 
 ) مثل الغش والسرقة األدبیة(  التضلیل المدرسي

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات التي تعیق التقدم  

 4األكادیمي  

 
 التأخر على الفصل بدون عذر 

 
 1المستوى 

 
 1المستوى 

 
السلوكیات التي تعیق التقدم  

 5األكادیمي  

 
 التأخر في الذھاب إلى المدرسة بدون عذر 

 
 1المستوى 

 
 1المستوى 

 
 

 
 السلوكیات المتعلقة بالعملیات المدرسیة : BSOفئة 

 
رة الذاتیة أو  تتعارض ھذه السلوكیات مع العملیة الیومیة لإلجراءات المدرسیة. قد یحتاج الطالب الذین یظھرون ھذه السلوكیات إلى تطویر مھارات اإلدا

 الوعي الذاتي أو الوعي االجتماعي. 

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 1المدرسیة  

 
 تعدیل مستند أو سجل رسمي 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 2المدرسیة  

 
 إعطاء معلومات كاذبة، تحریف 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
بالعملیات  السلوكیات المتعلقة  

 3المدرسیة  

 
 رفض االمتثال لطلبات الموظفین بشكل یتعارض مع عمل المدرسة 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 5المدرسیة  

 
حجز، فصل مؤقت من المدرسة، مدرسة  (  عدم حضور اإلعداد التأدیبي المخصص

 ) یوم السبت

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 
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 السلوكیات المتعلقة بالعملیات المدرسیة : BSOفئة 

 
رة الذاتیة أو الوعي  تتعارض ھذه السلوكیات مع العملیة الیومیة لإلجراءات المدرسیة. قد یحتاج الطالب الذین یظھرون ھذه السلوكیات إلى تطویر مھارات اإلدا

 الذاتي أو الوعي االجتماعي. 

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 6المدرسیة  

 
جلب األشخاص غیر المصرح لھم إلى المدرسة أو السماح لألشخاص غیر  

 المصرح لھم بدخول مبنى المدرسة 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 7المدرسیة  

 
 قواعد المالبس انتھاك 

 
 1المستوى 

 
 1المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 8المدرسیة  

 
 ) ألعاب الحظ مقابل المال أو الربحالمقامرة (

 
 2المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 9المدرسیة  

 
 حیازة أشیاء غیر مناسبة للمدرسة 

 
 2المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 10المدرسیة  

 
 حیازة المسروقات 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 11المدرسیة  

 
االستخدام غیر المصرح بھ للمعدات اإللكترونیة أو غیرھا من المعدات التابعة  

 للمدرسة 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
بالعملیات  السلوكیات المتعلقة  

 12المدرسیة  

 
 انتھاك سیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیا / اإلنترنت 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 13المدرسیة  

 
انتھاك سیاسة مجلس المدرسة فیما یتعلق بحیازة أو استخدام أجھزة االتصال  

 المحمولة 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 14المدرسیة  

 
التخریب المتعمد أو الكتابة على الجدران أو أي ضرر آخر بالمدرسة أو الممتلكات  

 الشخصیة 

 
 2المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 15المدرسیة  

 
 ال یذھب الطالب إلى الفصل كما تم تعیینھ

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
السلوكیات المتعلقة بالعملیات  

 16المدرسیة  

 
 وجود الطالب في منطقة غیر مصرح بھا بالحرم المدرسي 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 
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 سلوكیات العالقات : RBفئة 

 
جسدي. تؤثر سلوكیات العالقات على المجتمع  تخلق ھذه السلوكیات عالقة سلبیة بین عضوین أو أكثر من أعضاء المجتمع المدرسي وال ینتج عنھا أذى  

وبة في سلوكیات  المدرسي بأكملھ حیث أن مناخ المدرسة غالبًا ما یكون انعكاًسا لكیفیة معاملة الناس لبعضھم البعض. قد یواجھ الطالب الذین یواجھون صع 
 العالقات أیًضا صعوبة مع الكفاءات االجتماعیة العاطفیة األخرى. 

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
 1سلوكیات العالقات  

 
 التنمر بدون إصابة جسدیة 

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
 2سلوكیات العالقات 

 
 التنمر اإللكتروني 

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
 3سلوكیات العالقات 

 
في ذلك استخدام  نشر أو توزیع أو عرض أو مشاركة مواد أو أدبیات غیر الئقة، بما  

 الوسائل اإللكترونیة 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
 4سلوكیات العالقات 

 
قول أو كتابة إما بشكل مباشر أو من خالل التواصل اإللكتروني تعلیقات موحیة  

 جنسیًا أو تلمیحات أو اقتراحات أو مالحظات أخرى ذات طبیعة جنسیة 

 
 

 3المستوى 

 
 

 3المستوى 

 
 5العالقات سلوكیات  

 
 سرقة أموال أو ممتلكات بغیر قوة جسدیة 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
 6سلوكیات العالقات 

 
 التحدث إلى شخص آخر بطریقة غیر حضاریة وغیر مھذبة 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
 7سلوكیات العالقات 

 
 المضایقة، السخریة، الدخول في مواجھة لفظیة، التحریض على الشجار لفظیًا 

 
 2المستوى 

 
 2المستوى 

 
 8سلوكیات العالقات 

 
(السباب، أو الشتائم، أو الكالم الذي یحض على  استخدام لغة أو إیماءات نابیة أو بذیئة 

 الكراھیة، أو إشارات أو إیماءات العصابات) 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 
 9سلوكیات العالقات 

 
المتصور، أو العرق، أو اللون، أو  استخدام اإلھانات على أساس العرق الفعلي أو 

األصل القومي، أو المواطنة / حالة الھجرة، أو الوزن، أو الجنس، أو الھویة  
 الجنسیة، أو التعبیر الجنسي، أو التوجھ الجنسي، أو اإلعاقة 

 
 

 3المستوى 

 
 

 3المستوى 

 
 10سلوكیات العالقات 

 
 عدم الرد على أسئلة أو طلبات الموظفین 

 
 2المستوى 

 
 2المستوى 

 
 11سلوكیات العالقات 

 
 التالمس الجسدي غیر المرغوب فیھ أو غیر المناسب 

 
 2المستوى 

 
 2المستوى 
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 السلوكیات التي تمثل مخاوف تتعلق بالسالمة : BSCفئة 

 
تكمن األسباب الكامنة وراء ھذا النوع من السلوك في أي من الكفاءات  تخلق ھذه السلوكیات ظروفًا غیر آمنة للطالب والموظفین وزوار المدرسة. قد 

واتخاذ القرار في أي  االجتماعیة العاطفیة، لذا یجب على المسؤول التحقیق في الدافع األساسي لسلوك الطالب. عادة ما یشار إلى التدریب في الوعي االجتماعي  
 سلوك یثیر مخاوف تتعلق بالسالمة.

 
 القاعدة 

 
 وك السل 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 1تتعلق بالسالمة  

 
 الكحول: حیازة الكحول أو تعاطیھ أو التعرض لتأثیره  

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 2تتعلق بالسالمة 

 
 الكحول: توزیع الكحول على الطالب اآلخرین  

 
 4المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 3تتعلق بالسالمة  

 
 المخدرات: حیازة مستلزمات تعاطي المخدرات  

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 4تتعلق بالسالمة  

 
األدویة التي ال تتطلب وصفة طبیة (بدون وصفة  المخدرات: انتھاك سیاسة إدارة 

 طبیة) أو سیاسة األدویة المشابھة 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 5تتعلق بالسالمة  

 
التبغ: حیازة / استخدام / توزیع منتجات التبغ، وحیازة أدوات التبغ، والسجائر  

 اإللكتروني اإللكترونیة، ومعدات التدخین 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 6تتعلق بالسالمة  

 
 سلوك التنمر دون إصابة جسدیة والذي یستمر بعد التدخل 

 .) (یجب تصنیف التنمر الذي یؤدي إلى إصابة جسدیة على أنھ اعتداء وضرب

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 7بالسالمة  تتعلق  

 
(یجب التعامل مع التنمر اإللكتروني التنمر اإللكتروني الذي یستمر بعد التدخل 

الذي یتعلق بتھدید سالمة الطالب والموظفین بمستوى أعلى من التدخل  
 والعواقب.) 

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 8تتعلق بالسالمة  

 
اإلزعاج أو الھجوم على طالب أو مجموعة من الطالب أو  (تكرار المضایقات 

 األفراد مما یخلق بیئة مخیفة أو معادیة للنشاط التعلیم والعمل) 

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 9تتعلق بالسالمة  

 
 الحافلة: تشتیت انتباه سائق الحافلة 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 
تمثل مخاوف  السلوكیات التي  

 10تتعلق بالسالمة  

 
 الحافلة: تعریض سالمة اآلخرین في الحافلة للخطر 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 11تتعلق بالسالمة  

 
 إنذار حریق: تنشیط إنذار حریق أو غیره من الكوارث بشكل خاطئ 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
مخاوف  السلوكیات التي تمثل  
 12تتعلق بالسالمة  

 
أنشطة ذات صلة بالنار: حیازة أشیاء یمكن استخدامھا إلشعال أو إحداث حریق أو  

 إنتاج كمیات كبیرة من الدخان 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 
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 السلوكیات التي تمثل مخاوف تتعلق بالسالمة : BSCفئة 

 
للطالب والموظفین وزوار المدرسة. قد تكمن األسباب الكامنة وراء ھذا النوع من السلوك في أي من الكفاءات  تخلق ھذه السلوكیات ظروفًا غیر آمنة 

واتخاذ القرار في أي  االجتماعیة العاطفیة، لذا یجب على المسؤول التحقیق في الدافع األساسي لسلوك الطالب. عادة ما یشار إلى التدریب في الوعي االجتماعي  
 اوف تتعلق بالسالمة.سلوك یثیر مخ

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات التي تمثل  
 13مخاوف تتعلق بالسالمة  

 
 االنخراط في سلوك متھور یؤدي إلى خطر إصابة الذات أو اآلخرین 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 14تتعلق بالسالمة  

 
 الشجار الذي ال ینتج عنھ إصابة على النحو الذي تحدده إدارة المدرسة 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 15تتعلق بالسالمة  

 
التحریض أو إحداث اضطراب كبیر في عمل المدرسة أو سالمة الموظفین و / أو  

 الطالب 

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
تمثل مخاوف  السلوكیات التي  

 16تتعلق بالسالمة  

 
 رمي شيء یحتمل أن یسبب اضطرابًا أو إصابة أو ضرًرا بالممتلكات 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 17تتعلق بالسالمة  

 
 دفع وضرب الطالب دون إصابة مرئیة

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 18بالسالمة  تتعلق  

 
 كشف أجزاء من الجسم أو ارتكاب سلوك عام بذيء أو غیر الئق 

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 19تتعلق بالسالمة  

 
التربیت على أجزاء الجسم والقرص وشد   -االتصال الجسدي ذي الطبیعة الجنسیة 

 المالبس 

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 20تتعلق بالسالمة  

 
االعتداء الجنسي الجسدي و / أو إجبار شخص آخر على االنخراط في 

 نشاط جنسي؛ أو ارتكاب اعتداء جنسي  

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 21تتعلق بالسالمة  

 
 المطاردة  

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 22تتعلق بالسالمة  

 
 سرقة األموال أو الممتلكات باستخدام القوة الجسدیة (بدون سالح) 

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 23تتعلق بالسالمة  

 
سرقة أموال أو ممتلكات أو محاولة سرقة أموال أو ممتلكات باستخدام  

 أدوات خطرة أسلحة أو 

 
 5المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 24تتعلق بالسالمة  

 
 ترك المدرسة دون إذن 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 
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) أي سكین بھ نصل  2) أو مسدس صعق، (308.1-18.2) أي سالح صعق (على النحو المحدد في قانون فیرجینیا § 1تشمل "األسلحة": (
) أي طبنجة أو مسدس أو بندقیة أو أي سالح آخر مصمم أو یھدف إلى دفع صاروخ / طلقة من أي نوع 3ثالث بوصات أو أكثر، (معدني بطول 

) أي خنجر، أو سكین، أو مطواة، أو سكین بالستیة، أو منجل، أو موس، أو مقالع، أو عصا  4بفعل انفجار من أي مادة قابلة لالحتراق، (
) أي أداة مفلطحة تتكون من جزأین صلبین أو أكثر متصلین بطریقة تسمح لھما بالتأرجح 5عدني، أو ھراوة ( زنبركیة، أو مقبض أصابع م

) أي قرص بأي تكوین، یحتوي على نقطتین على األقل أو شفرتین مدببتین، والتي تم 6بحریة، والتي قد تُعرف باسم الفرامنش أو سلسلة القتال، (
) أي سالح من نفس النوع المذكور أعاله یمكن اعتباره  7ھا ویمكن أن تُعرف باسم النجمة القاذفة أو النبال؛ أو (تصمیمھا بحیث یتم رمیھا أو دفع

 بشكل معقول سالًحا إللحاق األذى الجسدي أو اإلصابة أو التھدید بالضرر (قد یشمل ذلك أسلحة اللعب أو المقلدة). 

 
 السلوكیات التي تمثل مخاوف تتعلق بالسالمة : BSCفئة 

 
المدرسة. قد تكمن األسباب الكامنة وراء ھذا النوع من السلوك في أي من الكفاءات  تخلق ھذه السلوكیات ظروفًا غیر آمنة للطالب والموظفین وزوار 

واتخاذ القرار في أي  االجتماعیة العاطفیة، لذا یجب على المسؤول التحقیق في الدافع األساسي لسلوك الطالب. عادة ما یشار إلى التدریب في الوعي االجتماعي  
 سلوك یثیر مخاوف تتعلق بالسالمة.

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 25تتعلق بالسالمة  

 
 التعدي 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 26تتعلق بالسالمة  

 
 حیازة أدوات / مواد خطرة یمكن استخدامھا إللحاق األذى باآلخر 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تمثل مخاوف  

 27تتعلق بالسالمة  

 
 األسلحة: حیازة أي سالح (عدا السالح الناري) 

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 
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 الذات أو اآلخرین للخطر  السلوكیات التي تعرض: BESOفئة 

 
خطورة غالبًا  تعرض ھذه السلوكیات للخطر صحة أو سالمة أو رفاھیة الطالب أو غیره في المجتمع المدرسي. السلوكیات التي ترتفع إلى ھذا المستوى من ال

السلوكیات قد یكون لدیھم أیًضا احتیاجات تنمویة في  ما تكون معقدة. في حین أنھا تشیر إلى ضعف مھارات اتخاذ القرار، فإن الطالب الذین یظھرون ھذه  
 الكفاءات االجتماعیة العاطفیة األخرى.

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 1اآلخرین للخطر  

 
 االعتداء: قصد إحداث إصابة جسدیة لشخص آخر  

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 2اآلخرین للخطر  

 
 االعتداء والضرب: قصد إحداث إصابة جسدیة لشخص آخر  

 
 4المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 3اآلخرین للخطر  

 
العنف الجسدي بین الطالب أو ضد شخص آخر حیث  الشجار: استخدام 

 توجد إصابة طفیفة على النحو الذي تحدده إدارة المدرسة 

 
 3المستوى 

 
 3المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 4اآلخرین للخطر  

 
التعدي على الموظفین: استخدام القوة ضد الموظف في حالة عدم حدوث إصابة  

 

 
 3المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 5اآلخرین للخطر  

 
المخدرات: حیازة المواد الخاضعة للرقابة أو العقاقیر المحظورة أو  

المستنشقات أو المھلوسات االصطناعیة أو األدویة الموصوفة غیر المصرح  
 بھا  

 
 5المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 6اآلخرین للخطر  

 
للرقابة، أو العقاقیر غیر  المخدرات: أن یكون تحت تأثیر المواد الخاضعة 

المشروعة، أو المستنشقات، أو المھلوسات االصطناعیة، أو األدویة  
 الموصوفة غیر المصرح بھا 

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 7اآلخرین للخطر  

 
المخدرات: استخدام المواد الخاضعة للرقابة أو استخدام العقاقیر المحظورة  

 أو المھلوسات االصطناعیة أو األدویة غیر المصرح بھا  

 
 5المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 9اآلخرین للخطر  

 
 إشعالھا بالفعل إشعال النار: محاولة إشعال النار أو المساعدة في إشعالھا أو 

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 10اآلخرین للخطر 

 
(االنخراط في سلوك تھدید أو سلوك خطیر  السلوك المرتبط بالعصابات 

 ) مرتبط بالعصابة

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 11اآلخرین للخطر  

 
 279.6-22.1والمشار إلیھ في   56-18.2المحدد في § التقسیم على النحو 

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 12اآلخرین للخطر  

 
التھدید أو التخویف أو التحریض على العنف أو اإلصابة أو األذى لفرد أو  

 أفراد ھیئة الموظفین  

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 13آخرین للخطر  

 
التھدید أو التخویف أو التحریض على العنف أو اإلصابة أو األذى لطالب  

 (طالب) آخر أو غیرھم  

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 
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 السلوكیات التي تعرض الذات أو اآلخرین للخطر : BESOفئة 

المجتمع المدرسي. السلوكیات التي ترتفع إلى ھذا المستوى من الخطورة غالبًا  تعرض ھذه السلوكیات للخطر صحة أو سالمة أو رفاھیة الطالب أو غیره في  
ات تنمویة في  ما تكون معقدة. في حین أنھا تشیر إلى ضعف مھارات اتخاذ القرار، فإن الطالب الذین یظھرون ھذه السلوكیات قد یكون لدیھم أیًضا احتیاج

 الكفاءات االجتماعیة العاطفیة األخرى.

 
 القاعدة 

 
 السلوك 

K - 5 
 مستوى الجزاء 

6-12 
 مستوى الجزاء 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 14اآلخرین للخطر  

 
التھدید أو التخویف أو التحریض على العنف أو اإلصابة أو األذى لطالب  

 (طالب) آخر أو غیرھم كتابةً  

 
 4المستوى 

 
 4المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 15اآلخرین للخطر  

 
استخدام شيء ال یعتبر بشكل عام سالًحا لتھدید أو محاولة إیذاء موظفي 

 المدرسة  

 
 5المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 16اآلخرین للخطر  

 
استخدام شيء ال یعتبر بشكل عام سالًحا لتھدید الطالب أو غیرھم أو  

 محاولة إیذائھم  

 
 5المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 17اآلخرین للخطر  

 
 التھدید بوجود قنبلة   -التھدید بالقنابل 

 
 5المستوى 

 
 5المستوى 

 
السلوكیات التي تعرض الذات أو  

 18اآلخرین للخطر  

 
جریمة في المجتمع یُتھم فیھا الطالب بارتكاب جریمة تتعلق بقوانین  

الكومنولث، والتي ال یغطیھا أي قانون سلوك آخر، ولكن یلزم الكشف عنھا  
 ) G(   260-16.1للمدیر العام للمدرسة وفقًا للمادة 

 
 

 5المستوى 

 
 

 5المستوى 
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 لمحة عامة 
العملیة التأدیبي. ستوفر  المؤقت، من سجلھم  الفصل  ذلك  في  بما  المخالفة (المخالفات)،  یطلبوا شطب  أن  للطالب  الجید  السلوك  آلیةً الستعادة   ستتیح سیاسة 

 أظھروا سلوًكا محسنًا والتزاًما بتعزیز ثقافة مدرسیة إیجابیة. الطالب الذین 
 

 مزا�ا
  الطالب، الذین یفھمون أنھ قد تتاح لھم الفرصة إلزالة المعلومات، بشرط أن یستمروا في إظھار السلوك الجید، سیكونون أقل عرضة النتھاك •

 التوقعات لسلوك الطالب. 
 اإلیجابیة بین الطالب والموظفین والمجتمع. یعزز المواطنة وتنمیة العالقات  •

 
 القواعد االرشاد�ة

 یمكن للطالب النشطین إرسال طلب كتابي للنظر في السلوك الجید بحلول نھایة فترة التصحیح الثالثة للسنة اإلعدادیة للطالب.  •
 . 11-9وف یمكن النظر فقط في األحداث التي وقعت في مدرسة نیوبورت نیوز العامة الثانویة في الصف •
 یمكن تقدیم طلب واحد فقط خالل فترة مراجعة معینة •
  7أو    5أو    3ستتم مراجعة جمیع طلبات السلوك الجید من قبل لجنة من المعلمین الحالیین والموظفین في المدرسة المعنیة. تتكون اللجنة من   •

مساعد مدیر العملیات وموظفي الدعم، مثل مستشار مساعدة الطالب،  بالغین. سیتم تحدید اللجنة على مستوى المدرسة، ولكن یُقترح أن تشمل  
 ومسؤول الموارد المدرسیة، وقائد تنمیة الشباب، ومسؤول األمن، و / أو المعلم .

 جرائم إجمالیة للطرد بموجب سیاسة السلوك الجید. 3لن یتم اعتبار أكثر من  •
 تمت الموافقة علیھ أو رفضھ. سیتلقى كل طالب ردًا مكتوبًا بخصوص طلبھ یوضح ما إذا  •
أي   إذا كان للطالب، الذي تمت الموافقة على طلبھ، مخالفة (مخالفات) الحقة، فسوف یعكس سجلھ / سجلھا تفاصیل االنتھاكات. لن یتم النظر في •

 طلب الحق للطرد من الفصل. 
 القرار نھائي. لیس ھناك عملیة استئناف.  •

 
 على تفاصیل محددة.  یرجى االتصال بمدرستك الثانویة للحصول 

السلوك الجیدسیاسة   
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 2والمستوى   1اإلجراءات القانون�ة ألفعال المستوى 

واجبة األساسیة:  عندما یخضع الطالب للتأدیب بسبب الحوادث التي ال تتضمن العقوبة المحتملة للفصل المؤقت أو الطرد، یتم تضمین اإلجراءات القانونیة ال
(أسباب) التأدیب المحتمل وإعطاؤه الفرصة لشرح موقفھ من الحادث. إذا تطلب التحقیق األولي ذلك، سیقوم مسؤول المدرسة الذي  سیتم إبالغ الطالب بسبب  

تم التأدیب التي سی   یتخذ القرار بشأن التأدیب بإجراء تحقیق إضافي للتأكد من وقائع الحادث المعني. سیقوم مسؤول المدرسة بعد ذلك بإبالغ الطالب بإجراءات 
 فرضھا إن وجدت. سیكون قرار مسؤول المدرسة نھائیًا وغیر قابل لالستئناف.

 
 5إ� المستوى   3اإلجراءات القانون�ة الواجبة للمستوى  

. تشكل ھذه  أدناه  عندما یتم إرسال طالب إلى مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ ألي إجراء أو تأدیبي أو اجتماع یتعلق بحادث ما، یجب اتباع الخطوات المذكورة
 اإلرشادات لإلجراءات التأدیبیة جلسة استماع للطالب وتمثل اإلجراءات القانونیة الواجبة المطلوبة. 

 
 المدیر أو من ینوب عنھ:

 یُخطر الطالب بمخالفة (مخالفات) القواعد. •
 یخبر الطالب بالحقائق التي تستند إلیھا مخالفة (مخالفات) القواعد.  •
 للرد على مخالفة (مخالفات) القواعد واإلدالء بأقوالھ. یُطلب من الطالب اإلدالء ببیان مكتوب أو شفھي بخصوص الحادث. یمنح الطالب فرصة  •
 یقدم تأكیدًا خطیًا باإلجراء التأدیبي المقترح (بما في ذلك بیان مكتوب بإجراءات االستئناف) إلى ولي األمر.  •
لھاتف، إذا كان سیتم اتخاذ إجراء على الفور لفصل الطالب فصال مؤقتا بناًء على اإلرشادات یبذل قصارى جھده إلخطار ولي أمر الطالب عبر ا •

 الواردة في ھذا الكتیب.
 یتم إرسال إشعار كتابي إلى الطالب بالبرید إلى السكن األساسي للطالب (بما في ذلك بیان مكتوب بإجراءات االستئناف).  •
 ). (الفصل المؤقت طویل األمد أو الطرد اتخاذه إلى مكتب سلوك وانضباط الطالب  یقدم إخطاًرا كتابیًا باإلجراء الذي تم   •

 
المسألة. إذا اتخذ  عندما تنص اإلجراءات القانونیة الواجبة على أنھ یجوز للمدیر التصرف في مسألة تأدیبیة، یجوز لممثل المدیر أیًضا التصرف في مثل ھذه  

فقد ینتقل االستئناف إلى الخطوة التالیة إذا لم یكن  من ینوب عنھ قراًرا تأدیبیًا، وكانت ھذه ا إلجراءات تنص على أن االستئناف یجب أن ینظر فیھ المدیر، 
 المدیر متاًحا للنظر في االستئناف.

 
بالتعطیل من   المستمر  التھدید  أو  الممتلكات  أو  األشخاص  على  مستمراً  یشكل وجودھم خطراً  الذین  الطالب  إخراج  تقدیم یمكن  یجب  الفور.  المدرسة على 

 إشعار انتھاك القاعدة، وشرح الوقائع وإتاحة الفرصة لإلدالء بأقوالھ فیما حدث، في أقرب وقت ممكن عملیًا بعد ذلك.
 

فسیتم تمدید الموعد النھائي إلى إذا كان الموعد النھائي المطبق التخاذ إجراء وفقًا لھذا الدلیل ینتھي في عطلة نھایة األسبوع أو في یوم لیس یوم عمل إداري،  
 یوم العمل اإلداري التالي.

 
الدراسي،   العام  إغالق  بعد  الفترة  وستنتھي  المدرسة"  "أیام  إلى  یشیر  الدلیل  لھذا  وفقًا  إجراء  التخاذ  المطبق  النھائي  الموعد  كان  األیام إذا  عدد  فسیستخدم 

 المطبق أیام العمل اإلداریة بدالً من أیام المدرسة. 
 

عاًما، أو یتم تحریره من الوصایة وفقًا للقانون، سیتم تزوید الطالب بجمیع اإلشعارات والمعلومات المكتوبة على النحو المطلوب    18دما یبلغ الطالب سن  عن 
فسیستمر أولیاء األمور في تلقي في ھذا الدلیل؛ سیتخذ الطالب جمیع القرارات (مثل الطعون) المطلوبة أو المسموح بھا في ھذا الكتیب. إذا أمر الطالب بذلك،  

 اإلخطارات وتنفیذ األعمال المسموح بھا أو المطلوبة في ھذا الكتیب. 

 إجراءات اإلجراءات القانونیة
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 اإلجراءات)   4إ� المستوى   3الفصل المؤقت القص�ي األجل (المستوى  
أیام دراسیة أو أقل. یمتلك مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ سلطة اتخاذ قرار، بناًء على تحقیق، بأن  10الفصل المؤقت قصیر األجل ھو فصل مؤقت لمدة 

یبرره، فسیحتاج إلى االتصال  أیام لھ ما  10أیام أو أقل. إذا قرر مدیر المدرسة أن الفصل المؤقت لمدة  9طالبًا قد انتھك قاعدة قد تتطلب فصالً مؤقتًا لمدة 
في فصل مؤقت خارج المدرسة، فیجب علیھ اتباع  الطعنبمكتب سلوك وانضباط الطالب. عند استالم قرار المدیر / من ینوب عنھ، إذا رغب الوالد في 

المؤقت. (ملحوظة: قد یكون الطالب قادًرا  اإلجراءات الموضحة أدناه. ال یقضي الطالب العدد المخصص لألیام حتى تكتمل عملیة االستئناف ویؤید الفصل 
 على أن یظل مفصوال فصالً مؤقتًا داخل المدرسة، حتى اكتمال عملیة االستئناف، وتأیید الفصل المؤقت؛ بشرط عدم وجود ظروف مشددة.) 

 طلب استئناف كتابي 
 االستئناف إلى مدیر المبنى. یجب على ولي األمر أن یطلب إذا تم فصل الطالب فصالً مؤقتًا من قبل من ینوب عن المدیر، یكون   •

 ) دراسیین (من یوم الفصل المؤقت یبدأ عد االستئناف) أو یصبح القرار نھائیًا.2كتابیًا مراجعة قرار الفصل المؤقت في غضون یومین (

الكتابي، یقوم بإخطار ولي األمر بالقرار. سیتم إرسال ) من أیام الدراسة بعد استالم الطلب 2سیقوم المدیر بمراجعة الحادث وفي غضون یومین ( •
 خطاب بالقرار إلى ولي األمر. 

) من أیام الدراسة من 2إذا طلب ولي األمر استئنافًا لقرار المدیر بفصل أحد الطالب فصًال مؤقتا، فیجب تقدیم الطلب الكتابي في غضون یومین ( •
أو قسم القیادة بالمدارس الثانویة ) PK-5م خطاب االستئناف إلى قسم القیادة في المدارس االبتدائیة (قرار المدیر أو یصبح القرار نھائیًا. یمكن تقدی 

)6-12 .( 

) أیام دراسیة بعد استالم إشعار االستئناف، سیراجع المدیر التنفیذي لقیادة المدارس االبتدائیة أو الثانویة اإلجراءات التي اتخذھا 3في غضون ثالثة ( •
ینوب عنھ، ویؤكد أو یرفض مثل ھذا اإلجراء بناًء على فحص سجل سلوك الطالب. یجب أن یكون قرار المدیر العام للھیئة التعلیمیة / من  المدیر / من  

 ینوب عنھ بشأن مستوى الفصل المؤقت طویل المدى أو الطرد نھائیًا. 
 ) 5إ�    4الطرد أو الفصل المؤقت ط��ل األمد (مستوى األفعال  

ھو إجراء تأدیبي حیث ال یُسمح الطرد  یوًما دراسیًا.    45-11ھو إجراء تأدیبي حیث ال یُسمح للطالب بالذھاب إلى المدرسة لمدة  الفصل المؤقت طویل األمد  
لمدة   القبول  إلعادة  مؤھل  وغیر  المدرسة  قسم  داخل  المدرسة  إلى  بالذھاب  ال  365للطالب  بعد  الطرد.  تاریخ  بعد  تقویمیًا  سلطة  یوًما  للمدیر  یكون  تحقیق، 

طار الطالب وولي  التوصیة بالطرد أو الفصل المؤقت طویل األمد إذا انتھك الطالب قاعدة تتطلب طردًا أو فصًال مؤقتا طویل األمد. یقوم مدیر المدرسة بإخ 
المدیر بفصل الطالب فصًال  التوصیة بفصل مؤقت طویل األمدة للطالب أو طرده. سیقوم  بأنھ سیتم  بالطرد أو الفصل    10 مؤقتًا لمدة  األمر  أیام مع توصیة 

 المؤقت طویل األمد وإرسالھ إلى مكتب سلوك وانضباط الطالب. 

تعلق سیتم إخطار الطالب وولي األمر من قبل مدیر المدرسة بأنھ سیتم إجراء مقابلة إداریة من قبل رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ فیما ی  •
 لسة استماع أمام لجنة مراجعة مجلس المدرسة إذا لزم األمر. بالحادث وأنھ سیتم عقد ج

 سیحاول رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ االتصال بجمیع األطراف الضالعة في الحادث.  •
 سیقوم رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ بتقییم الوضع وقد یجري أي تحقیق إضافي.  •
طة التعامل مع الحادث إذا كانت توصیة بفصل مؤقت طویل األمد دون جلسة استماع للجنة مراجعة  یتمتع رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ بسل •

 مجلس إدارة المدرسة إذا تنازل ولي األمر كتابیًا عن الحق في جلسة االستماع أمام لجنة مراجعة مجلس إدارة المدرسة. 
الفصل المؤقت طویل األمد ویطلب جلسة استماع أمام لجنة مراجعة مجلس  قد یرفض ولي األمر قبول قرار رئیس ھیئة التدریس / من ینوب عنھ ب  •

 إدارة المدرسة. سیقوم رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ بجدولة القضیة على جدول أعمال لجنة مراجعة مجلس المدرسة. 
 مھ قسم المدرسة.قد یُسمح للطالب الذي تم طرده أو فصلھ مؤقتا لفترة طویلة بحضور برنامج تعلیمي بدیل یقد •
 یمكن النظر في جمیع توصیات الطرد من قبل لجنة مراجعة مجلس المدرسة.  •
) أیام دراسیة بعد الفصل المؤقت  10یتم بذل كل جھد لعقد جلسات االستماع لحاالت الطرد أو الفصل المؤقت طویل األمد في غضون عشرة (  •

 یكون ذلك فیھا غیر ممكن.أیام دراسیة؛ ومع ذلك، ھناك أحوال  10األولي لمدة 

 )یتبع( إجراءات اإلجراءات القانونیة
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ة  تتم مراجعة جمیع التوصیات الخاصة بالطرد أو الفصل المؤقت طویل األمد من قبل رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ قبل تقدیمھا إلى لجن  •
 مراجعة مجلس إدارة المدرسة. 

ستماع األولیة المجدولة مع رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ لمناقشة  إذا فشل ولي األمر في الحضور الجتماعین أو أكثر من اجتماعات جلسة اال •
توصیة الطرد أو الفصل المؤقت طویل األمد قبل تقدیمھ إلى لجنة مراجعة مجلس المدرسة، فسیتم عرض األمر على لجنة مراجعة مجلس المدرسة  

ل بقرار  كتابیًا  إشعاًرا  األمر  ولي  سیتلقى  األمر.  ولي  غیاب  في  (للبت  سبعة  في غضون  المدرسة  مجلس  مراجعة  جلسة  7جنة  بعد  دراسیة  أیام   (
 االستماع.

 جلسة استماع لجنة مراجعة مجلس إدارة المدرسة 
 لجنة مراجعة مجلس المدرسة ھي "لجنة من مجلس إدارة المدرسة" تتألف من ثالثة أعضاء من مجلس إدارة المدرسة.  •
 توصیة مدیر المدرسة بالفصل المؤقت طویل األمد، إذا تم االستئناف، أو الطرد. وظیفة ھذه اللجنة ھي التصرف بناًء على  •
الستماع أو  یتم إخطار أولیاء أمور الطالب المتھمین بموعد الجلسة ویطلب منھم تأكید أنھ یمكنھم حضور الجلسة؛ إذا لم یؤكدوا، فقد یتم عقد جلسة ا  •

المتوقع أن یكون مدیر المدرسة المسجلة حاضًرا في جلسة االستماع، كما ھو الحال مع أي من   ال. یجوز للوالد طلب تأجیل واحد لموعد الجلسة. من
 موظفي المدرسة الذین یُطلب حضورھم.

  تعتبر جلسات االستماع في لجنة مراجعة مجلس المدرسة خطوات رسمیة وھامة في العملیة التأدیبیة. من أجل حمایة خصوصیة الطالب المعنیین،  •
تكو ما  یمكن عادة  للطالب.  للتحدث دعماً  اآلخرین  إحضار  مغلقة ویمكنھم  في جلسة  آخر  ممثل  أو  إحضار محاٍم  للوالدین  یجوز  مغلقة.  الجلسات  ن 

یتم  عندما  فحتى  ذلك  ومع  الحضور.  ألي شخص  یجوز  أنھ  تعني  المفتوحة  االستماع  جلسة  مفتوحة.  االستماع  جلسة  تكون  أن  یطلبوا  أن  للوالدین 
ة استماع مفتوحة، فإن اللجنة سوف تتداول في جلسة مغلقة. القرار النھائي بشأن ما إذا كانت جلسة االستماع مفتوحة أم مغلقة یعود اإلعالن عن جلس

ل فرجینیا  قانون  في  علیھ  المنصوص  النحو  على  العامة  للھیئات  والمغلقة  المفتوحة  الجلسات  متطلبات  مع  اللجنة  ستتوافق  اللجنة.  رئیس  حریة  إلى 
 "). VFOIAومات ("المعل

یخضع األفراد المشاركون في جلسة االستماع لفحص أمني. یجوز رفض قبول أي شخص یرفض االلتزام بتوجیھات رئیس اللجنة فیما یتعلق باألمن  •
صویر الفوتوغرافي أثناء أو السلوك أو إجراءات التشغیل العامة للجنة االستماع. ال یُسمح بالتسجیل (الصوت أو الفیدیو) أو التصویر بالفیدیو أو الت 

 جلسة لجنة مراجعة مجلس المدرسة من قبل أطراف أخرى غیر اللجنة. 

 إجراءات االستماع ھي كما یلي: 
 یعقد رئیس اللجنة جلسة االستماع. یفتح رئیس الجلسة جلسة االستماع ویحدد ما إذا كانت الجلسة ستكون مفتوحة أم مغلقة.  •
 للدخول في جلسة مغلقة وفقًا لقانون فرجینیا لحریة المعلومات. إذا لزم األمر، تصوت اللجنة  •
 یضمن رئیس اللجنة تقدیم جمیع الحاضرین. األشخاص الذین سیتم استدعاؤھم للشھادة سیؤدون الیمین. •
األخرى ولكن قد تطلب حسب    تعرض وقائع الحادث على اللجنة، بما في ذلك عرض المواد والوثائق. قد تعتمد اللجنة على البیانات المكتوبة واألدلة  •

 تقدیرھا شھادة من موظفي قسم المدرسة أو غیرھم من الشھود. 
ة على األسئلة).  بعد تقدیم دلیل قسم المدرسة، یدعو رئیس اللجنة الطالب لتقدیم شھادة الطالب إلى اللجنة. (یحق للطالب رفض اإلدالء بشھادتھ أو اإلجاب 

ابة عن الطالب اإلدالء بشھادتھم أمام اللجنة. یجوز تقدیم خطابات الدعم لتنظر فیھا اللجنة. في أي وقت خالل  یجوز للوالدین وغیرھم من الحاضرین نی 
وقد یتم طرح   جلسة االستماع، یمكن ألعضاء اللجنة طرح أسئلة على أولئك الذین یدلون بشھاداتھم. تتم مراجعة السجالت المدرسیة للطالب من قبل اللجنة 

ر الطالب أو إنجازه أو سجل االنضباط أو أي مسألة أخرى تتعلق بتاریخ الطالب. یسمح لمحامي الطالب أو ولي األمر أو ممثلیھم من  أسئلة تتعلق بحضو 
 قبل رئیس مجلس اإلدارة بطرح األسئلة من خالل رئیس مجلس اإلدارة.

 )یتبع( إجراءات اإلجراءات القانونیة
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لجنة    سیغلق رئیس اللجنة جلسة االستماع. سیُطلب من الطالب وأولیاء األمور وممثلي المدرسة والشھود وأي حاضرین آخرین مغادرة الغرفة. ستبقى •
 التصرف في األمر.مراجعة مجلس المدرسة وموظفوھا للتوصل إلى قرار بشأن 

 التخاذ إجراء. ستقرر اللجنة ما إذا كانت ستؤید توصیة المدیر كلیًا أو جزئیًا أو ترفضھا تماًما. تعتبر أغلبیة أصوات اللجنة في جلسة علنیة ضروریة  •
 عند الطلب. سیتم االحتفاظ بمحاضر جمیع جلسات لجنة مراجعة مجلس المدرسة، وسیتم توفیر نسخ من المحاضر ألولیاء األمور  •

 ) أیام دراسیة بعد جلسة االستماع.7سیتلقى أولیاء األمور (والمستشار القانوني، إن أمكن) إشعاًرا كتابیًا بقرار اللجنة في غضون سبعة ( •
 

 االستئناف إلى مجلس إدارة المدرسة (قرارات غیر إجماعیة فقط) 
 المدرسة أمام مجلس إدارة المدرسة بالكامل إذا لم یكن قرار تلك اللجنة باإلجماع. یجوز ألحد الوالدین استئناف قرار لجنة مراجعة مجلس 

 
) أیام من االستالم الكتابي لقرار لجنة 7یجب أن تكون الطعون مكتوبة ویجب أن یتم استالمھا من قبل رئیس ھیئة التدریس / من ینوب عنھ في غضون سبعة (

في خطاب لجنة مراجعة مجلس إدارة المدرسة. یجب أن یوضح خطاب االستئناف البند المحدد لقرار لجنة    مراجعة مجلس المدرسة. تاریخ اإلخطار مدرج
 مراجعة مجلس المدرسة الذي یتم الطعن فیھ. ینظر المجلس في االستئناف النھائي في العملیة التأدیبیة.

 
 المجلس: استجابة لالستئناف على قرار لجنة مراجعة مجلس المدرسة، فإن  

 ) یوًما من أي استئناف. 30ینظر في سجل القضیة المستأنفة خالل ثالثین ( •
أیام مدرسیة بعد اجتماع مجلس المدرسة، سیقدم تقریًرا مكتوبًا عن اإلجراء الذي اتخذه إلى المدیر وولي األمر والمستشار   7في غضون  •

 القانوني، إن وجد، والطالب. 
 

ف فصال مؤقت  ا أو طردهم فصل الطالب المعوقني
 

 الفصل المؤقت قصیر األجل
الطالب ذو    ال یعتبر الفصل المؤقت قصیر األجل تغییًرا في مكان الطالب المعاق في برنامج التعلیم الخاص. في حالة الفصل المؤقت قصیر األجل، یخضع

 ة الطالب أم ال. اإلعاقة إلجراءات تأدیبیة عادیة سواء كان سوء السلوك قد یكون مظھًرا من مظاھر حالة إعاق
 

أیام عند إضافتھا معًا في عام دراسي معین، فسوف تجتمع لجنة تحدید المظاھر    10إذا كان إجمالي الفصل المؤقت قصیرة األجل للطالب المعاق أكثر من  
 اقة الطالب. لمراجعة جمیع المعلومات الحالیة ذات الصلة لتحدید ما إذا كان سوء السلوك مظھًرا من مظاھر إع) MDCالسلوكیة ( 

 
ب المعاق كان  في انتظار نتائج قرار المظاھر السلوكیة، قد یُحكم على الطالب ذي اإلعاقة بفصل مؤقت قصیر األمد. إذا قررت اللجنة أن سوء سلوك الطال 

 المدرسة. مظھًرا من مظاھر حالة إعاقة الطالب، فلن یتم فرض فصل مؤقت قصیر األجل ویمكن للطالب العودة إلى 
 

األجل ویتم تأدیبھ   إذا وجدت لجنة تحدید المظاھر السلوكیة أن سوء سلوك الطالب لم یكن بسبب حالة اإلعاقة، فقد یتلقى الطالب ذو اإلعاقة فصال مؤقتا قصیر
م المناسب والمجاني، بما في ذلك الوصول إلى  كما لو لم یكن معاقًا. خالل فترة الفصل المؤقت قصیر األمد، سیستمر تزوید الطالب ذوي اإلعاقة بالتعلیم العا

 المناھج الدراسیة العامة. 
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 الفصل المؤقت والطرد طویل األمد 

ن سوء عندما یوصى لطالب ذي إعاقة في برنامج تعلیمي خاص بفصل مؤقت طویل األمد (أكثر من عشرة أیام) أو طرد، یجب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كا
أیام من قرار الفصل المؤقت.    10ھذا القرار من قبل لجنة تحدید المظاھر السلوكیة في غضون  السلوك مظھًرا من مظاھر حالة إعاقة للطالب أم ال. یتم اتخاذ  

ة بفصل مؤقت قصیر  ستقوم اللجنة بمراجعة المعلومات الحالیة ذات الصلة عند اتخاذ قرارھا. في انتظار نتائج قرار المظاھر، قد یحكم على الطالب ذي اإلعاق 
اللجنة أن سوء   إذا قررت  یتم فرض الفصل المؤقت طویل األمد أو الطرد، ویمكن األمد.  المعاق كان مظھًرا من مظاھر حالة اإلعاقة، فلن  سلوك الطالب 

 للطالب العودة إلى المدرسة. 
 

د من التأدیب إذا قررت لجنة تحدید المظاھر السلوكیة أن سوء السلوك لم یكن مظھًرا من مظاھر إعاقة الطالب، فیمكن أن ینظر مسؤولو المدرسة في مزی 
رد وذلك  بنفس الطریقة ونفس المدة بالنسبة للطالب غیر المعوقین. ومع ذلك، یجب تقدیم خدمات التعلیم الخاص خالل فترة الفصل المؤقت و / أو الط

 لتمكین الطالب من مواصلة المشاركة في مناھج التعلیم العام والتقدم نحو تحقیق أھداف خطة التعلیم الفردي الخاصة بھ. 

 الطالب الخطرون من ذوي اإلعاقة
تقییدًا من خالل مراجع أكثر  المدرسة وضعًا  في  أو على اآلخرین  نفسھ  یشكل خطًرا على  الذي  الطالب  یتلقى  قد  المظھر،  تحدید  التعلیم أثناء عملیة  ة خطة 

تقییدًا، فقد تستخدم المدرسة اإلجراءات التأدیبیة العادیة للطالب الذي یظھر  الفردي بموافقة موقّعة من ولي األمر. إذا لم یوافق ولي األمر على التنسیب األكثر  
أیام دراسیة، أو قد یطلب قسم المدرسة أیًضا تغییر المكان إلى مكان   10سلوكیات خطرة لتشمل، على سبیل المثال، الُمھالت أو الفصل المؤقت لمدة تصل إلى 

 جرائم التي تنطوي على أسلحة أو مخدرات. یوًما لبعض ال 45تعلیمي بدیل لمدة تصل إلى 

 سیكون الفصل المؤقت و / أو طرد الطالب ذوي اإلعاقة وفقًا للوائح الحكومیة والقانون الفیدرالي. 
 

ف   استبعاد بعض الطالب المطرودين أو المعلقني
نیوبورت نیوز العامة. إجراءات االستبعاد الخاصة بمجلس  یسمح القانون لمجلس المدرسة باعتماد لوائح الستبعاد بعض الطالب من الحضور في مدارس 

 المدرسة ھي كالتالي: 
 

 یجوز استبعاد الطالب بعد: 
األم • ولي  أو  للطالب  بفرصة  وإشعار  لذلك،  األسباب  ذلك  في  بما  لالستبعاد،  عرضة  یكون  قد  الطالب  بأن  األمور  وأولیاء  للطالب  كتابي  ر إشعار 

رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ فیما یتعلق بھذا االستبعاد؛ وعقد جلسة استماع من قبل رئیس ھیئة التدریس  للمشاركة في جلسة استماع یعقدھا  
 أو من ینوب عنھ، وإصدار قرار باستبعاد الطالب. 

 القرار المبدئي نھائي ما لم یتم استئنافھ: 
 من قبل مجلس المدرسة.   سیكون قرار رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ نھائیًا ما لم یتم تعدیلھ  •
 سیقدم الطالب أو ولي األمر الذي یرغب في استئناف قرار االستبعاد طلبًا كتابیًا لمثل ھذه المراجعة في غضون ثالثة  •

 ) أیام بعد استالم القرار.3( 
) یوًما بعد طلب المراجعة.  30(سینظر مجلس المدرسة في الطلب الكتابي في اجتماع مغلق في اجتماع عادي أو خاص یعقد في غضون ثالثین  •

سیبني مجلس المدرسة قراره فقط على سجل المسألة وقد یغیر قرار رئیس ھیئة التدریس / من ینوب عنھ. سیقدم مجلس المدرسة قراره الكتابي 
 ) أیام بعد اجتماع المجلس. 7بشأن االستئناف في غضون سبعة ( 

 متطلبات قانون الوالیة المعمول بھ:
 یئة التدریس / من ینوب عنھ أو مجلس المدرسة، حسب االقتضاء، مدة فترات االستبعاد.سیحدد رئیس ھ •
 ) یوًما، ال یجوز أن تتجاوز مدة االستبعاد مدة ھذا الفصل المؤقت. 30في حالة الفصل المؤقت ألكثر من ثالثین ( •
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 مطرود من الحضور، یجوز لمجلس المدرسة ورئیس ھیئة التدریس / من ینوب عنھ قبول عند استبعاد طالب   •
إدارة   لمجلس  یجوز  ال  منھا.  المطرود  المدرسة  إدارة  مجلس  قبل  من  الطالب  ھذا  على  المفروضة  القبول  إعادة  كل شروط  أو  أي  التنازل عن  أو 

 افیة إلعادة القبول في المدرسة. المدرسة وال لرئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ فرض شروط إض
 طلب القبول:

 عند انتھاء فترة االستبعاد للطرد أو سحب القبول، یجوز للطالب اتباع إجراءات إعادة القبول الموضحة أدناه. •
 الحضور في برنامج تعلیمي بدیل: 

السماح للطالب المستبعدین بحضور برنامج تعلیم  یجوز لرئیس ھیئة التدریس / من ینوب عنھ، أو لجنة مراجعة مجلس المدرسة أو مجلس المدرسة •
 بدیل یقدمھ مجلس المدرسة لفترة االستبعاد.

 
 إعادة قبول الطالب المطرودين

 وفًقا للمدونة، یحدد مجلس المدرسة اإلجراء التالي الذي یحكم إعادة قبول الطالب المطرودین في برنامج المدرسة العادیة: 

 المدیر العام أو من ینوب عنھ للنظر في التماسات إعادة القبول. یعین مجلس المدرسة   •
ال  • ھذا  قبول  إعادة  فیھ  یطلب  التماس  تقدیم  المطرود  الطالب  لوالد  یجوز  الطرد،  فترة  انتھاء  قبل  واحد  یتجاوز شھر  في موعد ال  أمكن،  في  إذا  طالب 

تماس، واتخاذ قرار، والسماح للطالب باستئناف الحضور المدرسي المنتظم لمدة  برنامج المدرسة العادیة. سیكون الھدف من العملیة ھو النظر في االل
ام بأنھ قد یتم سنة تقویمیة واحدة من تاریخ طرد الطالب. إذا تم استالم التماس خالل األسبوعین األخیرین من فترة الطرد، فلن یكون ھناك ضمان أو التز

الطرد فترة  انتھاء  عند  القبول  إعادة  الطالب  إن منح  الطالب،  قبول  إلعادة  المعتمدة  بالشروط  تتعلق  وثائق  أو  معلومات  االلتماس  یتضمن  أن  یجب   .
 وجدت، وأي معلومات أو وثائق أخرى یعتبرھا ولي األمر ذات صلة. 

قًا لتقدیر المدیر العام أو من سوف ینظر المدیر العام أو من ینوب عنھ في االلتماس وقد یعقد اجتماًعا وجھاً لوجھ إذا كان ھذا االجتماع ضروریًا، وف •
 ینوب عنھ، للتوصل إلى قرار مناسب بشأن إعادة قبول الطالب في برنامج المدرسة العادیة. 

 سیصدر المدیر العام أو من ینوب عنھ قراًرا مكتوبًا بشأن إعادة قبول الطالب.  •
ت  • أو  بالبرید  القرار  إرسال  فسیتم  القبول،  بإعادة  السماح  القرار ھو  كان  قبول  إذا  إعادة  توجھ  التي  التوجیھات  الطالب وسیتضمن  أمر  ولي  إلى  سلیمھ 

 الطالب في برنامج المدرسة العادیة. 

بلي محدد.  إذا كان القرار ھو رفض إعادة القبول، فسوف یتضمن القرار الكتابي أسباب ھذه النتیجة والشروط التي تسمح بإعادة القبول في تاریخ مستق •
 بي أو تسلیمھ إلى ولي األمر وسیتضمن إشعاًرا بأنھ یجوز للوالد استئناف رفض إعادة القبول. سیتم إرسال القرار الكتا

) أیام دراسیة بعد تلقي أحد الوالدین قراًرا برفض إعادة قبول الطالب المطرود، یجوز للوالد تقدیم استئناف على ھذا القرار إلى 7في غضون سبعة ( •
 یكون االستئناف كتابیًا ویجب أن یحدد أسباب عدم صحة القرار وأنھ یجب تصحیحھ أو تعدیلھ. الشخص الذي أصدر ھذا القرار. یجب أن 

القبول، ستنظر لجنة مراجعة مجلس المدرسة في السجل الكتابي  7في غضون سبعة ( • القرار الستئناف رفض إعادة  أیام دراسیة بعد استالم صانع   (
االستئناف. قد یكون القرار لدعم القرار األولي أو تعدیل أو إلغاء ھذا القرار. سیتم إرسال القرار بالبرید أو تسلیمھ لالستئناف وتصدر قراًرا كتابیًا بشأن  

 إلى ولي أمر الطالب المطرود. 

مدرسة باستخدام  إذا كان ولي األمر غیر راٍض عن قرار لجنة مراجعة مجلس المدرسة، فیجوز استئناف ھذا القرار والنظر فیھ من قبل مجلس إدارة ال •
 ) یوًما تقویمیًا للنظر في االستئناف والبت فیھ. 30نفس إجراء االستئناف المحدد أعاله؛ شریطة أن یكون لدى مجلس المدرسة ثالثون (
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 الحوادث التي تنطوي على حیازة الكحول أو المخدرات أو األدویة الخاضعة للرقابة ألول مرة 

، یفوض مجلس المدرسة رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ لتقییم الحوادث التي تنطوي على انتھاكات مزعومة  277.08-22.1وفقًا للقانون § •
الكحول أو الماریجوانا أو األدویة الخاضعة للرقابة وتعیین الطالب في برنامج تعلیم بدیل حیث سیُطلب من الطالب إكمال برنامج التدخل   ألول مرة مع

 الوقایة الدوائیة في ظل فصل مؤقت طویل األمد یحدد مدتھ رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ. الطالب الذین یعتبرون مؤھلین للحصول على /
المجتمع أو  الة المخالفة ألول مرة" لن یكونوا قد تعرضوا لمخالفات سابقة للماریجوانا أو الكحول أو األدویة الخاضعة للرقابة سواء في المدرسة أو"ح

ات  طوعي في انتظار عقد مكتوب موقع من قبل الطالب وولي األمر. سیؤدي الفشل في إكمال متطلب  CAMPوالیة فرجینیا. القبول في برنامج 
یوًما. ستكون القرارات مكتوبة وستحدد   364إلى اإلحالة إلى برنامج تعلیمي بدیل لتقدیم فصل مؤقت طویل األمد لما تبقى من  CAMPبرنامج 

 الشروط واألحكام المطبقة على الفصل المؤقت طویل المدى. 
لالنضباط في مبنى إدارة المدرسة فیما یتعلق بالحادث مع نظرة سیتم إخطار الطالب وولي األمر بإجراء مقابلة إداریة من قبل مكتب سلوك الطالب  •

یجوز للوالد الطعن في توصیة الطرد األصلیة أمام لجنة مراجعة مجلس المدرسة  ، CAMPإذا تم رفض برنامج . CAMPعامة على برنامج 
 لفصل المؤقت طویل األمد أو الطرد" من ھذا الدلیل. للقرار. یجب على الوالد االلتزام بإجراءات استئناف الطرد الموضحة في القسم السابق "ا

) أیام دراسیة من تاریخ  7یجب أن تكون الطعون مكتوبة ویجب أن یتم استالمھا من قبل رئیس ھیئة التدریس / من ینوب عنھ في غضون سبعة ( •
رئیس ھیئة التدریس بعد ذلك بتحدید موعد جلسة استماع أمام  المقابلة اإلداریة. یجب أن یذكر خطاب االستئناف األسباب المحددة لالستئناف. سیقوم  

 لجنة مراجعة مجلس المدرسة. 
درسة  ستتبع االستئنافات على قرارات لجنة مراجعة مجلس إدارة المدرسة غیر اإلجماعیة اإلجراءات المطبقة على استئناف قرارات مجلس إدارة الم  •

 درسة. غیر اإلجماعیة الصادرة عن لجنة مراجعة مجلس الم
 عملیة اختیار برنامج التدخل 

نوب  سیوصي المدیرون بالطرد من جمیع مخالفات الماریجوانا والكحول واألدویة الخاضعة للرقابة، وإرسال الحزم إلى رئیس ھیئة التدریس / من ی  •
 عنھ.

 عدة بیانات رسوم المجتمع.ستتم مراجعة الحزم جنبًا إلى جنب مع التاریخ الكامل لحوادث االنضباط في السجالت المدرسیة وقا •
 مكونات برنامج التدخل 

 أیام في مكان بدیل 8 •
 یظل الطالب نشًطا على قاعدة بیانات المدرسة المخصصة ویتم نقل بیانات الحضور لإلدخال  •
 توفر المدرسة المخصصة العمل األكادیمي في المواد األساسیة  •
 المساعدة األكادیمیة  •
مخاطر إدمان المخدرات / الكحول، واختبار المخدرات، واآلثار الصحیة للكحول والماریجوانا، والقبض متلبًسا قد تشمل برامج التدخل: تقییم  •

تقییم  بالقیادة تحت تأثیر الكحول والحوادث التي تنطوي على تعاطي الكحول، ونظام العدالة الجنائیة والكحول / المخدرات، وموارد العالج، وال
 ، وتقییم البرنامج والكتابة العاكسة أو غیرھا.الذاتي والمناقشات المیسرة

 عقد إعادة الدخول ومواصلة الحضور في المدرسة المخصصة:  •
یوًما. یكسبون فرصة التنسیب في مدرسة تقلیدیة (مقابل   364یخضعون لفصل مؤقت طویل األمد لمدة    CAMPالطالب المنضمون في برنامج   •

 بنجاح و:  CAMPمدرسة بدیلة) بناًء على إكمال برنامج 
 ساعة على االنتھاء خالل إطار زمني محدد.  36ساعات قبل إعادة الدخول إلى المدرسة المخصصة مع بقاء  4یجب إكمال   -خدمة المجتمع  •
 المشاركة في الجلسات مع مستشار مساعدة الطالب (طالب المدارس الثانویة فقط)  •
 األدویة وتحقیق فحصین سلبیین متتالیین للبول.الموافقة على عملیات البحث العشوائیة و / أو فحص  •
 ال توجد إحاالت تأدیبیة جدیدة تؤدي إلى الفصل المؤقت خارج المدرسة.  •
یوًما مع الحظر العادي   364سیؤدي عدم اتباع متطلبات العقد إلى اإلحالة إلى برنامج تعلیمي بدیل لما تبقى من فترة الفصل المؤقت البالغة  •

 ة المدرسیة. للمشاركة في األنشط 

 (CAMP)برنامج تغییر التصورات وتعدیلھا 
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 ُ�طلب من الفئات التال�ة من الطالب حضور برامج التعل�م البد�ل: 
 اریة؛ ) جرائم األسلحة الن 1أي طالب متھم بارتكاب جریمة تتعلق بقوانین كومنولث فرجینیا بشأن ( •

) تصنیع أو بیع أو إھداء أو توزیع أو حیازة المواد الخاضعة للرقابة المدرجة  5) االعتداء الجنسي اإلجرامي؛ (4) اعتداء جنائي وجرح جسدي. (3) القتل. (2(
 ) تصنیع الماریجوانا أو بیعھا أو توزیعھا؛6في الجدول األول أو الثاني؛ (

 ) نشاط عصابات الشوارع اإلجرامیة المحظورة؛10) السرقة. (9) السطو والجرائم ذات الصلة. (8الصلة. () الحرق المتعمد والجرائم ذات 7(
) یلزم  14) اختطاف أي شخص. أو (13) ارتكاب أفعال عنف عن طریق الغوغاء. (12) تجنید أحداث آخرین في نشاط عصابة إجرامیة في الشوارع. (11(

 ؛260-16.1درسة وفقًا للقسم الفرعي ز من القانون §الكشف عن التھدید للمدیر العام للم

 أي طالب تبین أنھ مذنب أو غیر بريء من أي من الجرائم المذكورة أعاله. •

 دیة.یجب أن یتم ضم الطالب العائدین من السجن لبرنامج تعلیمي بدیل لمدة فصل دراسي واحد على األقل من أجل االنتقال إلى بیئة مدرسیة تقلی  •
 

 السیاسة، یعني مصطلح "متھم" التماًسا أو أمًرا قضائیًا مقدَّم أو معلق ضد تلمیذ. ألغراض ھذه 
 

 سیتم تطبیق اإلجراءات التالیة: 
أو عند استالم بناًء على إخطار من المحكمة للطالب بتھمة التھم الجنائیة الموجھة إلیھ أو إدانتھ بھا، یتم وضع الطالب في برنامج بدیل لفترة زمنیة   •

 محكمة النھائي. یجوز للوالد والطالب أن یطلب كتابة مراجعة لموضع بدیل في غضون ثالثةقرار ال
ي للمراجعة إلى  ) أیام دراسیة بعد استالم إشعار التنسیب. یجب أن یبقى الطالب في التنسیب البدیل أثناء عملیة المراجعة. یتم تقدیم ھذا الطلب الكتاب 3(

 سیكون التنسیب نھائیًا إذا لم یتم تقدیم طلب كتابي للمراجعة.  رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ.

) أیام دراسیة بعد استالم الطلب الكتابي للمراجعة، سیقوم رئیس ھیئة التدریس أو من ینوب عنھ بمراجعة األمر و / أو عقد جلسة  3في غضون ثالثة (  •
 استماع مع أولیاء األمور وسیؤكد أو یرفض التنسیب البدیل. 

) أیام بعد استالم ھذا 7أن یكون قرار رئیس ھیئة التدریس، أو من ینوب عنھ، نھائیًا ما لم یقدم الوالد طلبًا كتابیًا للمراجعة في غضون سبعة (یجب   •
 القرار إلى المدیر العام. یجب أن یتضمن الطلب المكتوب أسبابًا محددة لدعم الطلب. 

 ب الكتابي للمراجعة، سیقوم المدیر العام بمراجعة األمر وسیؤكد أو یرفض التنسیب البدیل.) أیام دراسیة بعد استالم الطل5في غضون خمسة ( •

 یجب أن یكون قرار المدیر العام نھائیًا ما لم یقدم الوالد طلبًا كتابیًا للمراجعة في غضون سبعة  •
 بًا محددة لدعم الطلب. ) أیام بعد استالم ھذا القرار إلى مجلس المدرسة. یجب أن یتضمن الطلب المكتوب أسبا7(

) یوًما بعد طلب مراجعة قرار  30سینظر مجلس المدرسة في الطلب الكتابي في اجتماع مغلق ضمن اجتماع عادي أو خاص یعقد في غضون ثالثین ( •
المدرسة قراره فقط على سجل    المدیر العام. سیقدم المدیر العام ردًا مكتوبًا یتناول األسباب الواردة في الطلب الكتابي للمراجعة. سوف یبني مجلس

القانوني   والمستشار  األمر  ولي  إلى  المدرسة  مجلس  من  كتابي  قرار  تقدیم  سیتم  العام.  المدیر  اتخذه  الذي  التنسیب  قرار  یغیر  وقد  وجد  القضیة  إن 
 ) أیام بعد اجتماعات مجلس اإلدارة. 7والطالب في غضون سبعة (

 رسوم المجتمع



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلخطارات والنماذج السنویة



 

 
 

 مدارس نیوبورت نیوز العامة 
 2023-2022نموذج الشراكة بین الطالب وأولیاء األمور والمدرسة  

 
  رقم الطالب:    أسم الطالب:  

 
 

  تاریخ میالد الطالب:   المدرسة:  
 
 

 یرجى تعلیم كل مربع لإلشارة إلى الموافقة: 

  الذي قدمتھ لي مدارس نیوبورت نیوز العامة مع طفلي.  2023-2022دلیل الحقوق والمسؤولیات لقد راجعت وناقشت محتویات 
 

   وسأحضر اللقاءات وأعمل بجد لحل أي مشاكل تتعلق بانضباط الطالب مع المدرسة.متطلبات مسؤولیة الوالدین والمشاركة  لقد راجعت 
 

  یتطلب  2023-2022دلیل الحقوق والمسؤولیات  لقد تلقیت نسخة من سیاسة الحضور الخاصة بمدارس نیوبورت نیوز العامة الموجودة داخل .
ینیا §  قانون والیة فرجینیا إحالة أحد الوالدین / الطالب إلى محكمة األحداث والعالقات المحلیة عندما یتغیب الطالب عن المدرسة، قانون فیرج

22.1-258 . 
 

   أقر بأنھ یجوز لي أو لطفلي، إذا كان مؤھالً، إلغاء االشتراك في اإلشعار السنوي للطالب / أولیاء األمور فیما یتعلق بمعلومات الدلیل.  لقد راجعت
عام دراسي أو في سبتمبر من كل    30إصدار أي وجمیع معلومات دلیل مدارس نیوبورت نیوز العامة عن طریق إخطار مدیر المبنى كتابیًا بحلول  

 یوًما من التسجیل.  30غضون  
 

ن الوالیات المتحدة أو  من خالل التوقیع على بیان االستالم، ال یُعتبر الوالدان متنازلین، ولكنھما یحتفظان صراحةً بحقوقھما المحمیة بموجب دساتیر أو قوانی 
 یاسات أو قرارات المدرسة أو قسم المدرسة. الكومنولث وأن أحد الوالدین لھ الحق في التعبیر عن عدم موافقتھ على س

 
  توقیع ولي األمر / الوصي:  

 
  التاریخ   توقیع الطالب 



 

 
إشعار سنوي ألولیاء األمور / الطالب المؤھلین فیما یتعلق بالسجالت التعلیمیة للطالب بموجب قانون الخصوصیة والحقوق  

 التعلیمیة لألسرة 

عاًما حقوقًا معینة فیما یتعلق بالسجالت   18لآلباء والطالب المؤھلین عند بلوغھم سن ) FERPAالخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة (یمنح قانون 
 التعلیمیة للطالب. ھذه الحقوق ھي: 

 

غضون   )1( في  الطالب  تعلیم  سجالت  ومراجعة  فحص  في    45الحق 
تتلقى   الذي  الیوم  من  بدًءا  یجب  یوًما  للوصول.  طلبًا  المدرسة  فیھ 

إلى   مكتوب  طلب  إرسال  المؤھلین  الطالب  أو  األمور  أولیاء  على 
الذي   (السجالت)  السجل  یحدد  العامة  نیوز  نیوبورت  مدارس 
بإجراء   العامة  نیوز  نیوبورت  مدارس  ستقوم  فحصھ.  في  یرغبون 
بالوقت   المؤھل  الطالب  أو  الوالد  وإخطار  للوصول  الترتیبات 

 اللذین یمكن فیھما فحص السجالت.  والمكان
 

السجل   )2( بتعدیل  العامة  نیوز  نیوبورت  مدارس  مطالبة  في  الحق 
التعلیمي للطالب الذي یعتقد الوالد أو الطالب المؤھل أنھ غیر دقیق.  
حدد   المدرسة؛  مدیر  كتابة  المؤھلین  الطالب  أو  اآلباء  على  یجب 

 سبب عدم دقتھ. بوضوح جزء السجل الذي یریدون تغییره، وحدد 
 

إذا قررت المدرسة عدم تعدیل السجل بناًء على طلب ولي األمر أو  
المؤھل   الطالب  أو  الوالد  بإخطار  المدرسة  فستقوم  المؤھل،  الطالب 
بالقرار وإبالغھم بحقھم في جلسة استماع بخصوص طلب التعدیل.  
سیتم تقدیم معلومات إضافیة بشأن إجراءات جلسة االستماع إلى ولي 

 مر أو الطالب المؤھل عند إخطاره بالحق في جلسة استماع. األ
 

الشخصیة   )3( التعریف  معلومات  عن  الكشف  على  الموافقة  في  الحق 
یسمح   التي  الحاالت  باستثناء  للطالب،  التعلیمي  السجل  في  الواردة 
دون  بالكشف  لألسرة  التعلیمیة  والحقوق  الخصوصیة  قانون  فیھا 

 موافقة. 
 

الوحید، الذي یسمح باإلفصاح دون موافقة، ھو الكشف عن  االستثناء  
المعلومات لمسؤولي المدرسة الذین لدیھم مصالح تعلیمیة مشروعة.  
أو   كمسؤول  المنطقة  قبل  من  یعمل  شخص  ھو  المدرسة  مسؤول 
مشرف أو مدرب أو موظف دعم (بما في ذلك الموظفین الصحیین  

و شخص یعمل في مجلس  أو الطبیین وموظفي وحدة إنفاذ القانون)؛ أ
ألداء   المقاطعة  معھا  تعاقدت  شركة  أو  شخص  أو  المدرسة؛  إدارة 
أو   طبي  مستشار  أو  حسابات  مدقق  أو  محاٍم  (مثل  خاصة  مھمة 
معالج)؛ أو أحد الوالدین أو الطالب الذي یعمل في لجنة رسمیة، مثل  
أجل   من  آخر  مدرسة  مسؤول  یساعد  أو  التظلم،  أو  التأدیب  لجنة 

 مسؤولیتھ المھنیة.الوفاء ب 
 

السجالت   عن  التعلیمیة  المنطقة  تكشف  الطلب،  على  بناًء 
التعلیمیة دون موافقة لمسؤولي قسم مدرسي آخر حیث یسعى  
تعلیمي   بسجل  االحتفاظ  یتم  ینویھ.  أو  التسجیل  إلى  الطالب 
نیوز   نیوبورت  مدارس  في  مسجل  طالب  لكل  وكامل  دقیق 

للطا التعلیمي  السجل  یحتوي  معلومات  العامة.  على  ھذا  لب 
المكتمل   والعمل المدرسي  المیالد  المنزل وتاریخ  مثل عنوان 
والحضور   الموحدة  االختبار  ودرجات  اإلنجاز  ومستوى 
في   إضافیة  بمعلومات  االحتفاظ  یتم  الصحیة.  والمعلومات 

خدمات   أو   / و  برامج  إلى  یحتاجون  الذین  للطالب  التعلیمي  السجل 
 خاصة مختلفة. 

 
ت التعلیمیة للطالب في المدرسة التي التحق بھا الطالب. توجد السجال 

توجد نسخ إضافیة من بعض السجالت في قسم السجالت المركزیة في  
 مبنى اإلدارة المركزیة في شارع وارویك.

 
 

CR - 05/12 



 

 
المدیر العام للمدارس أو من ینوب عنھ، الذي یقع مكتبھ في جادة  

الحفاظ على جمیع سجالت  ، ھو المسؤول عن  12465وارویك  
الطالب. باستثناء حاالت الطوارئ، واالمتثال لألوامر القضائیة 
التعلیمیة  لألغراض  أو  االستدعاء  ومذكرات  القانون  إلنفاذ 
الكشف   یتم  بالوالیة،  المدرسة  إدارة  مجلس  لوائح  مع  المتوافقة 
عن المعلومات من السجل التعلیمي للطالب فقط بموافقة الوالد أو  

 عاما).  18الب المؤھل (عندما یبلغ من العمر الط
 

لألسرة   التعلیمیة  والحقوق  الخصوصیة  لقانون  وفقًا 
)FERPA  ،(  ،الحاضن وغیر  الحاضن  الوالدین،  كال  یتمتع 

بإمكانیة متساویة للوصول إلى معلومات الطالب ما لم یكن لدى 
یبلغ  الحقوق. عندما  بإلغاء ھذه  أمر محكمة  دلیل على  المدرسة 

سن  الط مؤسسات    18الب  في  طالبًا  یصبحون  عندما  أو  عاًما 
ویتم  مؤھلین"  "طالبًا  یصبحون  فإنھم  الثانوي،  بعد  ما  التعلیم 
التعلیمیة  والحقوق  الخصوصیة  قانون  بموجب  الحقوق  تحویل 
إلى   الوصول  بإمكانیة  اآلباء  یحتفظ  ذلك،  ومع  إلیھم؛  لألسرة 

لھم المعالین  باألطفال  الخاصة  الطالب  ألغراض    سجالت 
 ضریبیة.

 
أو   ورقي  شكل  في  للطالب  التعلیمیة  بالسجالت  االحتفاظ  یتم 
إلكتروني في آخر مدرسة مسجلة أو قسم السجالت المركزیة في  
الذین  أولئك  حتى  الطالب،  لجمیع  المركزیة  اإلدارة  مبنى 

لمدة   متمایزة  خاصة  خدمات  أو   / و  برامج  إلى  بعد   5یحتاجون  سنوات 
فیكم الطالب،  یترك تخرج  أو  التعلیم،  مجلس  من  معتمدًا  برنامًجا  ل 

المدرسة (ینسحب). یتم االحتفاظ بالسجالت الدائمة وفقًا للوائح وإرشادات  
مكتبة  في  السجالت  إدارة  وقسم  فرجینیا  وقانون  بالوالیة،  التعلیم  مجلس 
وتدمیرھا.  العامة  الوكالة  سجالت  بجمیع  االحتفاظ  یدیر  والذي  فرجینیا، 

مدارس تعد   ستقوم  لم  التي  المواد  جمیع  بتمزیق  العامة  نیوز  نیوبورت 
مفیدة تربویًا في نھایة فترة الخمس سنوات. إذا رغب اآلباء في مراجعة و 

االتصال    / علیھم  فیجب  البیانات،  ھذه  من  نسخة  على  الحصول  أو 
االحتفاظ.   فترة  نھایة  قبل  المركزیة  السجالت  إدارة  أو  فردیًا  بالمدرسة 

علومات التعریف الشخصیة الموجودة في السجل التعلیمي یمكن تصنیف م
للطالب على أنھا معلومات دلیلیة. ال یتم الكشف عن مثل ھذه المعلومات  
وفقًا  عنھا  الكشف  یتم  قد  ولكن  المأل  على  نشرھا  أو  بالطالب  الخاصة 

لألسرة التعلیمیة  والحقوق  الخصوصیة   المتضمن  )،FERPA(  لقانون 
 . المرفق دلیل إشعار معلومات الفي 

 
تكلفة   تتجاوز  ال  بحیث  المدرسة  قسم  یحددھا  رسوم،  فرض  سیتم 
توجد   ال  للطالب.  التعلیمي  السجل  في  المعلومات  نسخ  مقابل  االستنساخ، 

أو سجالت  )  IEPرسوم للبحث واالسترجاع، لنسخ خطة التعلیم الفردي ( 
التعلیمیة  السجالت  من  رسمیة  نسخ  إرسال  سیتم  والتحصین.  الصحة 

رس المستقبلة للطالب المنقولین مجانًا. سیتم تقدیم نسخ للطالب إلى المدا
بسعر   للطالب  التعلیمیة  السجالت  من  رسمیة  لكل    0.10غیر  دوالر 

الثالث  النسخ  ستكون  صفحة. 

(للكلیة،   الثانویة  المدرسة  یطلبھا طالب  التي  النسخة  األولى من 
صاحب العمل، إلخ) مجانیة. سیتم عمل جمیع النسخ األخرى من  

دوالر لكل نسخة. وھذا یشمل النسخ الرسمیة    2.00بتكلفة    النص
    وغیر الرسمیة.

 
بشأن   )4( األمریكیة  التعلیم  وزارة  إلى  شكوى  تقدیم  في  الحق 

لمتطلبات   االمتثال  في  القسم  قبل  من  المزعومة  اإلخفاقات 
) لألسرة  التعلیمیة  والحقوق  الخصوصیة  )  FERPAقانون 

 ھو: 
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 تعلق بمعلومات الدلیل إشعار سنوي للطالب / أولیاء األمور فیما ی 
 

وھو قانون اتحادي، أن تحصل مدارس نیوبورت نیوز العامة ، مع بعض االستثناءات، على )،  FERPAیتطلب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة لألسرة ( 
بورت نیوز العامة عن "معلومات الدلیل"  موافقتك الكتابیة قبل الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة من سجالت تعلیم طفلك. ومع ذلك، قد تكشف مدارس نیو 

یل ھو السماح لمدارس  المعینة بشكل مناسب دون موافقة خطیة، إال إذا أبلغت المقاطعة بالعكس وفقًا إلجراءات المنطقة. الغرض األساسي من تعیین معلومات الدل
 عض منشورات المدرسة ومنتجات الفیدیو.نیوبورت نیوز العامة بتضمین ھذا النوع من المعلومات من سجالت تعلیم طفلك في ب 

 
 تشمل االمثلة: 

 إعالن مسرحي، یُظھر دور الطالب في إنتاج الدراما؛ •
 الكتاب السنوي.  •
 قائمة الشرف أو قوائم االعتراف األخرى؛  •
 برامج التخرج •
 أوراق النشاط الریاضي، مثل المصارعة، توضح وزن وطول أعضاء الفریق؛ و  •
 ترویجیة أو تعلیمیة.مقاطع فیدیو  •

 
قة كتابیة یمكن أیًضا الكشف عن معلومات الدلیل، وھي معلومات ال تعتبر بشكل عام ضارة أو انتھاًكا للخصوصیة إذا تم إصدارھا، للمؤسسات دون مواف 

ي أو تنشر الكتب السنویة. باإلضافة إلى  مسبقة من أحد الوالدین. تشمل المنظمات، على سبیل المثال ال الحصر، الشركات التي تصنع حلقات الفصل الدراس
لتزوید ) ESEA( 1965تلقي المساعدة بموجب قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لعام )  LEAsذلك، یتطلب قانونان اتحادیان من الوكاالت التعلیمیة المحلیة (

ما لم یكن الوالدان قد أبلغا الوكالة التعلیمیة المحلیة أنھما  -ن وقوائم الھاتف األسماء والعناوی  -المجندین العسكریین، عند الطلب، بثالث فئات لمعلومات الدلیل 
 ال یریدان الكشف عن معلومات طالب المدرسة الثانویة دون موافقتھما الخطیة المسبقة. 

 
والجامعات والمدارس المھنیة والفنیة دون موافقة خطیة  بناًء على الطلب، سیتم أیًضا اإلفصاح عن أسماء وعناوین الطالب للقائمین بالتوظیف من الكلیات 

عاًما) خالف ذلك. القصد من نشر ھذه المعلومات ھو تزوید الطالب بمجموعة   18من ولي األمر ما لم یحدد الوالد (أو طالب المدرسة الثانویة الذي بلغ 
 واسعة من الفرص التعلیمیة والوظیفیة.

 
یوبورت نیوز العامة عن معلومات الدلیل من السجالت التعلیمیة لطفلك دون موافقتك الكتابیة المسبقة، فیجب علیك  إذا كنت ال ترید أن تكشف مدارس ن 

 سبتمبر من كل عام دراسي. 30إخطار مدیر المبنى كتابیًا بحلول 
 

 حددت مدارس نیوبورت نیوز العامة المعلومات التالیة كمعلومات دلیل: 
 اسم الطالب  .1
 تصویر .2
 ألغراض ترویجیة أو تعلیمیة فقط صورة فیدیو   .3
 سنوات الحضور  .4
 مستوى الصف  .5
 المشاركة في األنشطة واأللعاب الریاضیة المعترف بھا رسمیًا  .6
 وزن وطول أعضاء الفرق الریاضیة  .7
 الدرجات والتكریمات والجوائز التي حصل علیھا .8
 أحدث وكالة أو مؤسسة تعلیمیة تم حضورھا  .9

 للمجندین العسكریین ومؤسسات التعلیم العالي العنوان والقائمة الھاتفیة فقط   .10
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 ) PPRAالسنوي ألولیاء األمور / الطالب المؤھلین بشأن تعدیل حمایة حقوق التلمیذ ( اإلخطار  

  یمنح تعدیل حمایة حقوق التلمیذ لآلباء حقوقًا معینة فیما یتعلق بإجراء االستطالعات وجمع المعلومات واستخدامھا ألغراض التسویق وبعض
 االختبارات الجسدیة. وتشمل الحق في: 

 
قبل أن یُطلب من الطالب تقدیم استبیان یتعلق بواحد أو أكثر من المناطق المحمیة التالیة ("مسح المعلومات المحمیة") إذا تم تمویل  الموافقة   •

 -) EDالمسح كلیًا أو جزئیًا بواسطة برنامج تابع لوزارة التعلیم األمریكیة (
 الطالب؛االنتماءات أو المعتقدات السیاسیة للطالب أو ولي أمر  .1
 المشكالت العقلیة أو النفسیة للطالب أو ألسرة الطالب؛ .2
 السلوك الجنسي؛  .3
 السلوك غیر القانوني أو المعادي للمجتمع أو الذي یجّرم الذات أو المھین؛ .4
 التقییمات النقدیة لآلخرین الذین تربطھم بالمستجیبین عالقات عائلیة وثیقة؛ .5
 ثل العالقات مع المحامین أو األطباء أو الوزراء؛العالقات الممیزة المعترف بھا قانونًا، م .6
 الممارسات الدینیة أو االنتماءات أو المعتقدات للطالب أو الوالدین؛ أو  .7
 الدخل، بخالف ما یقتضیھ القانون لتحدید أھلیة البرنامج. .8

 
 –تلقي إشعار والفرصة إللغاء اشتراك الطالب •

 التمویل؛أي مسح آخر للمعلومات المحمیة، بغض النظر عن   .1
أي فحص جسدي غیر طارئ أو جائر مطلوب كشرط للحضور، تدیره المدرسة أو وكیلھا، ولیس ضروریًا لحمایة الصحة والسالمة المباشرة   .2

 للطالب، باستثناء فحوصات السمع أو الرؤیة أو الجنف، أو أي فحص جسدي أو فحص مسموح بھ أو مطلوب بموجب قانون الوالیة؛ و 
ن جمع المعلومات الشخصیة التي تم الحصول علیھا من الطالب أو الكشف عنھا أو استخدامھا للتسویق أو بیع المعلومات أو األنشطة التي تتضم .3

 توزیعھا بطریقة أخرى على اآلخرین.
 

 -، عند الطلب وأمام اإلدارة أو استخدام  فحص •
 استطالعات المعلومات المحمیة للطالب؛  .1
 المعلومات الشخصیة من الطالب ألي من أغراض التسویق أو المبیعات أو التوزیع األخرى المذكورة أعاله؛ و األدوات المستخدمة لجمع  .2
 المواد التعلیمیة المستخدمة كجزء من المناھج التعلیمیة.  .3

 
 والیة.عاًما أو قاصًرا متحرًرا من الوصایة بموجب قانون ال   18تنتقل ھذه الحقوق من الوالدین إلى طالب یبلغ من العمر 

 
بتطویر واعتماد سیاسات، بالتشاور مع أولیاء األمور، بشأن ھذه الحقوق، فضالً عن الترتیبات لحمایة  مقاطعة مدارس نیوبورت نیوز العامةقامت 

ت، أو أغراض  خصوصیة الطالب في إدارة استبیانات المعلومات المحمیة وجمع المعلومات الشخصیة أو الكشف عنھا أو استخدامھا للتسویق والمبیعا
بإخطار أولیاء األمور بھذه السیاسات مباشرة على األقل سنویًا في بدایة كل عام دراسي وبعد أي مدارس نیوبورت نیوز العامة التوزیع األخرى. ستقوم 

األنشطة أو االستطالعات  أیًضا بإخطار أولیاء أمور الطالب الذین تمت جدولة مشاركتھم فيمدارس نیوبورت نیوز العامة تغییرات جوھریة. ستقوم 
المشاركة في   المحددة المذكورة أدناه، على سبیل المثال من خالل البرید األمریكي أو البرید اإللكتروني، وستوفر فرصة لولي األمر الستبعاد طفلھ من

بدایة العام الدراسي إذا كانت المنطقة قد حددت   بإرسال ھذا اإلخطار إلى أولیاء األمور فيمدارس نیوبورت نیوز العامة النشاط أو المسح المحدد ستقوم 
دراسي، سیتم تزوید التواریخ المحددة أو التقریبیة لألنشطة أو االستطالعات في ذلك الوقت. بالنسبة إلى االستطالعات واألنشطة المجدولة بعد بدء العام ال

ناه وسیتم منحھم فرصة الستبعاد أطفالھم من مثل ھذه األنشطة واالستطالعات.  أولیاء األمور بإخطار معقول باألنشطة واالستطالعات المخططة المدرجة أد
 كما سیتم منح اآلباء فرصة لمراجعة أي استطالعات ذات صلة. فیما یلي قائمة باألنشطة والمسوحات المحددة التي یغطیھا ھذا المطلب: 

 یعات أو التوزیع بطریقة أخرى.جمع المعلومات الشخصیة أو الكشف عنھا أو استخدامھا للتسویق أو المب  •
 إدارة أي مسح للمعلومات المحمیة ال یتم تمویلھ كلیًا أو جزئیًا بواسطة وزارة التعلیم.  •
 أي فحص بدني غیر طارئ أو جائر كما ھو موضح أعاله.  •

 
 : یمكن ألولیاء األمور الذین یعتقدون أن حقوقھم قد انتھكت تقدیم شكوى إلى 

 
 
 
 
 
 

CR - 
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 لاللتحاق بمدارس نیوبورت نیوز العامة متطلبات الصحة / التحصین 

 یجب أن یكون جمیع موظفي المدرسة قادرین على تقییم الوثائق في وقت التسجیل. 
 یجب تلبیة متطلبات التحصین من قبل جمیع الطالب قبل بدء الدراسة. 

 

 یرجى التشاور مع ممرضة المدرسة لفھم ھذه المتطلبات الصحیة. 
 : لزم ما یلي بموجب قانون والیة فرجینیای لكي یلتحق الطالب بالمدرسة، 

 شھادة من طبیب مرخص تفید بأنھ قد تم تحصین الطالب وفقًا لما یقتضیھ قانون الوالیة وقت التسجیل.  .1
جرعة  جرعات كحد أدنى مع  Tdap ( :4أو  TDأو   DTأو  DtaPأو  DTPالتیتانوس والدفتیریا والسعال الدیكي: ( •

 .د الرابعالمیالواحدة في أو بعد عید 
من   الصفوف الجدیدة في مدارس نیوبورت نیوز العامةولكل  ،السابع طالب الصفلجمیع الدخول  قبل  واحد Tdapمعزز 

 ال یوجد بدیل لھذا اللقاح.  .12إلى  8
  لجمیع طالب الصفجرعة واحدة قبل الدخول   ):MenACWY، MCV4لقاح المكورات السحائیة المقترن (  •

 18إلى  16(من سن   الثاني عشر إعطاء الجرعة الثانیة قبل الصف یجب . )12إلى  11(من سن  السابع والثامن
 عاًما).

 . السادس عشرعید المیالد  في أو بعد عشر دخول طالب الصف الثانيمطلوب جرعة واحدة قبل 
.  الرابع رعة واحدة في أو بعد عید المیالدجرعات كحد أدنى مع ج  4): أو لقاح شلل األطفال المعطل  OPVشلل األطفال (  •

 . 2أشھر منذ الجرعة  6أو أكبر وعلى األقل  4في سن   3ما لم یتم إعطاء الجرعة 
جرعتان من لقاح الحصبة والنكاف؛ وجرعة واحدة من لقاح الحصبة األلمانیة،  الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة: •

 ا) أو أكثر. یومً  361شھًرا ( 12كل 
 الجرعة الثانیة من الحصبة والنكاف غیر مطلوبة حتى دخول الروضة. 

 جمیع الدرجات  -جرعات كحد أدنى   3التھاب الكبد ب:  •
 األولجرعتان لمرحلة ما قبل الروضة وریاض األطفال والصف الدراسي  التھاب الكبد أ:  •
 . السابع   الصف لجمیع طالب  قبل بدء الدراسة، الجرعة األولى  جرعتان: فیروس الورم الحلیمي البشري  •
 یوًما) أو أكثر 361شھًرا (  12جرعة واحدة في عمر  الحماق (جدري الماء): •
 الجرعة المطلوبة لصفوف ما قبل الروضة  1
 الجرعات المطل��ة لدخول المدارس للطالب من مرحلة الحضانة إ� نها�ة التعل�م الثانوي 2

 انظر أكثر) -قریر الوالدین عن المرض (قد تتحقق ممرضة المدرسة وتوثق ت 
جرعات حسب العمر عند   4جرعتان إلى  –(انظر أعاله)  الجرثومة العقدیة الرئویة: ++ لألطفال قبل الروضة فقط •

 الجرعة األولى. 
یجب أن تُظھر الشھادة عدد جرعات كل تحصین ُمعطى، بما في ذلك تاریخ الحصول على الجرعات. في حالة عدم توفر التواریخ كاملة،  

إذا لم یكن لدى الطالب سجل تحصین (ألي سبب)، فیمكن  یجب أن یصدق مقدم الرعایة الطبیة أو مسؤول وزارة الصحة على السجل. 
: لقاح الدفتیریا ولقاح شلل األطفال الفموي والسعال الدیكي، واللقاح الفموي ضد شلل  واحدة من  لیةبجرعة حاتسجیلھ بشكل مشروط 

األطفال، ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة ولقاح التھاب الكبد الفیروسي ب ولقاح جدري الماء (إن وجد) وخطة إلكمال  
 ال توجد فترة سماح. ھذا ھو القانون. السلسلة. 

 
 
 

(قبل سن الروضة    یُطلب من الطالب الذین یتم قبولھم ألول مرة في أي مدرسة ابتدائیة تابعة لمدارس نیوبورت نیوز العامة .2
تقدیم تقریر عن الفحص البدني الشامل، یوقع علیھ طبیب مرخص أو ممرض ممارس أو طبیب مساعد،  حتى الصف الخامس) 

 التسجیل األولي. تتوفر استمارة الفحص الطبي المدرسي منیتم إجراؤه في غضون اثني عشر شھًرا من تاریخ 
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 دائرة الصحة في فرجینیا.
 

بالنسبة للطالب الذین ینتقلون إلى مدارس نیوبورت نیوز العامة من مرحلة الروضة حتى الصف الخامس الدراسي،  •
. بالنسبة لعملیات نقل والذي یفي بالمتطلبات المذكورة أعالهسیتم قبول نسخة من الفحص البدني في سجلھم التراكمي، 

لمدارس نیوبورت نیوز العامة   PEEPي من برنامج صف ما قبل الروضة، فقط استمارات الفحص الطبي المدرس 
 والخطوة األولى و 

N.N . یتم قبول الطالب من برنامجHead Start .  یجب الحصول على استمارة الفحص الطبي المدرسي لجمیع طالب ما
 شھًرا من تاریخ التسجیل** في مدارس نیوبورت نیوز العامة.  12قبل الروضة في غضون 

الطالب المشردین بدون تحصینات أو استمارة الفحص الطبي المدرسي، ولكن یجب العمل معھم الستكمال  یجوز تسجیل  •
 المكونات المطلوبة. 

 
 *تاریخ التسجیل األولي ھو أول تاریخ للحضور إلى المدرسة في أي نظام مدرسي (من سن الروضة إلى الصف الخامس الدراسي). 

 یوز العامة ھو أول تاریخ للحضور، ولیس تاریخ التسجیل. ** تاریخ التسجیل في مدارس نیوبورت ن 
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 برنامج تعلیم الحیاة األسریة 
 
 

 یعتمد برنامج تعلیم الحیاة األسریة على فرضیة أن اآلباء واألسر یجب أن یكونوا ھم
ت وقیم الحیاة األسریة والجنس البشري. یتماشى برنامج تعلیم الحیاة األسریة مع معاییر تعلیم الحیاة األسریة التي تطبقھا  مقدمي المعلوما

 دائرة التعلیم في والیة فرجینیا وقانون والیة فرجینیا. الھدف من ھذا البرنامج ھو توفیر معلومات مناسبة للعمر ودقیقة طبیًا
اتخاذ قرارات مستنیرة. یجب تصمیم برنامج تعلیم الحیاة األسریة لتعزیز مشاركة الوالدین، وتعزیز المفاھیم  حتى یتمكن كل طفل من 

 اإلیجابیة عن الذات، وتوفیر آلیات للتعامل مع ضغط األقران وضغوط الحیاة العصریة وفقًا لمراحل تطور الطالب وقدراتھم. 
األسریة في تطویر تعلیم الحیاة األسریة. تم تصمیم برنامج تعلیم الحیاة األسریة   تساعد اللجنة االستشاریة لبرنامج تعلیم الحیاة

 وتنفیذه في مدارس نیوبورت نیوز العامة إلعالم الطالب والسماح لھم بتحقیق إمكاناتھم الكاملة كأفراد وأعضاء في األُسر والمجتمع.
 ة طوال العام الدراسي بأكملھ. یتم تدریس دروس برنامج تعلیم الحیاة األسریة في أوقات مختلف

توبة للوالدین وأولیاء األمور الحق في مراجعة برنامج تعلیم الحیاة األسریة الذي یقدمھ القسم المدرسي، بما في ذلك المواد التعلیمیة المك
للوالدین واألوصیاء الحق في إعفاء أطفالھم من كل   .Canvasوالمسموعة والمرئیة المستخدمة في البرنامج. ھذه المعلومات متوفرة في 

ء  برنامج تعلیم الحیاة األسریة أو جزء منھ. إذا لم یرغب أحد الوالدین في مشاركة طفلھ في البرنامج، فعلى الوالد إكمال نموذج طلب إلغا
 وإعادتھ إلینا. Canvasد في االشتراك في برنامج تعلیم الحیاة األسریة الموجو

 
 برنامج تعلیم الحیاة األسریة للمدرسة االبتدائیة والمتوسطة والثانویة 

 دروس ألخصائیي برنامج تعلیم الحیاة األسریة في المدارس االبتدائیة* والمتوسطة والثانویة 

 مدارس ریاض األطفال 

 الدرس األول: األُسر وقواعد السالمة
 العامة.یُظھر الطالب فھًما متزایدًا لدینامیكیات األسرة والسالمة أثناء التواجد في األماكن 

 كل فرد ھو عضو في األسرة. +  •
 تتكون األُسر من أشكال وأعداد متعددة. +  •
 تقدم األُسر الحب والدعم. +  •
 قواعد السالمة عند الضیاع في مكان عام. •

+ 
 1الصف 

 

 التعبیر عن المشاعر والخیارات والنتائج الدرس األول: 
 

 یُظھر الطالب فھًما متزایدًا للتعبیر المناسب عن المشاعر والخیارات التي لھا تبعات.
 من الطبیعي أن یكون لدیك الكثیر من المشاعر المختلفة. +  •
 األخرى. + تساعدنا معرفة كیفیة التعبیر عن ھذه المشاعر في المنزل والمدرسة واألنشطة   •
 تحدث العواقب للجمیع نتیجة لسلوكیاتھم. وبعضھا إیجابي وبعضھا سلبي. + •

 
 

 2الصف 
 

 الدرس األول: المسؤولیة 
 یظھر الطالب فھًما متزایدًا للمسؤولیة. 

https://nnps.instructure.com/courses/56390
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 المسؤولیة. + عّرف  •
 الحاجة إلى تحمل المسؤولیة عن أفعالي وسلوكي وشعور اآلخرین. +  •

 
 3الصف 

 

 الدرس األول: تأثیرات وسائل اإلعالم/ المصطلحات الخاصة بأجزاء الجسد 
 یكون الطالب على درایة بكیفیة استخدام وسائل األعالم المختلفة لمشاعرنا لتجعلنا نرغب في المنتجات. 

 لتأثیر وسائل اإلعالم. *أمثلة مختلفة  •
 الصحة النفسیة وتأثیر وسائل اإلعالم. * •
 إعالنات الكحول ومنتجات النیكوتین والعقاقیر األخرى. *  •

 
 یحدد الطالب المصطلحات األساسیة ألجزاء الجسد التي تتمتع بخصوصیة ویفھمون أن جمیع الكائنات الحیة تتكاثر. 

 الصحیحة. * أسباب تعلم واستخدام المصطلحات  •
 أجزاء الجسد التي تتمتع بخصوصیة محظورة على جمیع األشخاص، باستثناء العاملین في المجال الطبي. *  •
 أمثلة على النباتات والحشرات والثدییات التي تتكاثر. *  •
 أمثلة على الثدییات التي تتطلب ذكًرا وأنثى للتكاثر. * •

 
 4الصف 

 

 الدرس األول: المشاعر/ البلوغ 
 الب المشاعر اإلنسانیة األساسیة والطرق الفعالة للتعامل معھا.یحدد الط

 
 یتم التركیز على فھم المشاعر القویة اإلیجابیة والسلبیة والتعامل معھا. *  •
یتعلم الطالب كیفیة إدارة االستجابات المناسبة لھذه المشاعر، وتجنب السلوك المدمر للذات أو السلوك المسيء باستخدام  •

 ممارسات الصحة العقلیة اإلیجابیة. *
 

یتعرف الطالب على التغییرات الجسدیة التي تحدث أثناء فترة البلوغ، ویربطون ھذه التغییرات بالحاجة المتزایدة للنظافة  
 الشخصیة. 

 
تقلبات المزاج، ونمو  التعلیمات تشمل التغییرات الجسدیة التالیة: الطفرة في النمو، وزیادة إفراز العرق، وتغیرات في الجلد، و •

شعر العانة واإلبط، وزیادة عرض الكتف عند األوالد، وتطور الثدي والورك عند الفتیات. باإلضافة إلى ذلك، تتم مناقشة أھمیة 
النظافة الشخصیة فیما یتعلق بھذه التغییرات الجسدیة. یتضمن تعلیم الفتیات التشریح األساسي للجھاز التناسلي األنثوي 

الستخدام المناسب للمنتجات الصحیة والتخلص السلیم منھا. یتضمن تعلیم األوالد التشریح األساسي للجھاز التناسلي  والحیض وا
 الذكري واالنتصاب واالحتالم. *

یتم التركیز على حقیقة أن بدء التغیرات الجنسیة وأنماط النمو تختلف باختالف األفراد، وھذا أمر طبیعي. ینصب التركیز   •
 موقف إیجابي تجاه الذات خالل فترة البلوغ وتقدیر الفروقات الفردیة. *  على تطویر

 
 5الصف 

 

 الدرس األول: جھاز الغدد الصماء واألعضاء التناسلیة والنظافة الشخصیة
 یُظھر الطالب فھًما متزایدًا للتغییرات التي تحدث خالل فترة البلوغ. 
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 تحدید األجزاء األساسیة لجھاز الغدد الصماء. *  •
 فھم العالقة بین الھرمونات والتغیرات العاطفیة خالل فترة البلوغ. *  •
 اكتشاف استراتیجیات التعامل مع التغیرات العاطفیة خالل فترة البلوغ. * •
 عند الذكور واإلناث. * التعرف على التغیرات في سن البلوغ  •
 التعرف على األعضاء التناسلیة. *  •
 تحدید عادات صحیة للنظافة الشخصیة. *  •

 
 الدرس الثاني: ضغط األقران وتعاطي المخدرات والتكاثر 

 یستمر الطالب في استكشاف التغییرات في سن البلوغ وشرح التكاثر البشري. 
 . * تحدید استراتیجیات محددة للتعامل مع ضغط األقران •
 فھم مخاطر تعاطي المخدرات. *  •
 شرح كیفیة التكاثر. * •
 فھم تطور الطفل في مراحل مختلفة. * •

 
 الدروس التي یتم شرحھا  -+مدرس الفصل 

 *أجزاء یشرحھا ُمعِلّمي الحیاة األسریة
 

وفي   /http://www.nnschools.org/peیتوفر مزید من المعلومات على الموقع الویب الخاص بمدارس نیوبورت نیوز العامة على 
 المركز اإلعالمي لكل مدرسة. 

 
 المدرسة المتوسطة 

 
 دقیقة)  45(سبعة فصول مدتھا   الصف السادس

 

 األول: المقدمة، البالغین أھل الثقة الدرس 
وغ،  یُظھر الطالب فھًما متزایدًا لمن ھم البالغین الذین یكونون أھالَ للثقة، وكیفیة التعامل مع البالغین أھل الثقة بأسئلة حول سن البل

 وكیفیة تكوین عالقات صحیة معھم.
 وضع القواعد الصفیة  •
 تحدید البالغین أھل الثقة •
 الطالب على تكوین عالقات صحیة مع البالغین في حیاتھممساعدة  •

 الدرس الثاني: البلوغ 
 یفحص الطالب التغییرات المتعلقة بالبلوغ للتشریح الجسداني للذكور واإلناث.

 الفئة العمریة لمرحلة البلوغ للتشریح الجسداني للذكور واإلناث  •
 الصماء في عملیة البلوغ مقدمة في التغییرات التشریحیة للجسد. دور أنظمة الغدد  •
 النظافة السلیمة أثناء البلوغ وبعده  •
 إظھار االحترام للذات ولآلخرین خالل فترة البلوغ  •

 لدرس الثالث: تشریح اإلناث/ التغییرات في سن البلوغ ا
 یتعرف الطالب على التغیرات التشریحیة والعاطفیة األنثویة المحددة خالل فترة البلوغ. 

 والنظافة منتجات الحیض  •
 وسم التشریح األنثوي ومناقشة دوره في اإلنجاب  •
 الھرمونات وتأثیرھا على الجسد (عاطفیًا وجسدیًا)  •

 الدرس الرابع: تشریح اإلناث/ التغییرات في سن البلوغ 
 یتعرف الطالب على التغیرات التشریحیة والعاطفیة للذكور خالل فترة البلوغ.

 مناقشة حول االنتصاب واالحتالم •
 تشریح الذكر ومناقشة دوره في التكاثر وسم  •
 الھرمونات وتأثیرھا على الجسد (عاطفیًا وجسدیًا)  •

http://www.nnschools.org/pe/
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 الدرس الخامس: التعفف، فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز 
 نقص المناعة البشریة/ اإلیدز ومضاعفاتھ.یدرس الطالب طرق انتقال فیروس  

 طرق انتقال فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز  •
 فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز وتأثیره على الجسد وخاصة جھاز المناعة •
 استخدام التعفف كإجراء وقائي  •
 محترمةالتعامل مع المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز بطریقة  •

 الدرس السادس: إرسال الرسائل النصیة الجنسیة والتحرش الجنسي والعنف/ االعتداء الجنسي 
 یدرس الطالب الجوانب اإلیجابیة وسوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي والرسائل النصیة. 

 الجوانب اإلیجابیة لوسائل التواصل االجتماعي والرسائل النصیة  •
 اصل االجتماعي والرسائل النصیة إساءة استخدام وسائل التو •
 عواقب االنخراط في التسلط عبر اإلنترنت والتواصل الجنسي الصریح (إرسال الرسائل الجنسیة)  •
 استراتیجیات االستجابة االتصاالت غیر المناسبة عبر اإلنترنت والتعامل معھا. •

 الدرس السابع: االتجار بالبشر 
 جرین بالبشر.یحلل الطالب أسالیب اإلغراء ووسائل المتا

 مناقشة تكتیكات اإلغراء التي یستخدمھا المتاجرین  •
 كیفیة التعرف على حالة االتجار المحتملة  •
 تقییم األشكال المختلفة لالتجار (بالجنس والعمالة)  •
 حمایة المعلومات الشخصیة عبر اإلنترنت كوسیلة لتقلیل المخاطر  •
 كیفیة مساعدة شخص یشتبھ في أنھ تم اإلتجار بھ  •

 
 دقیقة)  45(سبعة فصول مدتھا  الصف السابع  

 
 

 الدرس األول: المقدمة، البالغین أھل الثقة 
وغ،  یُظھر الطالب فھًما متزایدًا لمن ھم البالغین الذین یكونون أھالَ للثقة، وكیفیة التعامل مع البالغین أھل الثقة بأسئلة حول سن البل

 وكیفیة تكوین عالقات صحیة معھم.
 صفیة وضع القواعد ال •
 تحدید البالغین أھل الثقة •
 مساعدة الطالب على تكوین عالقات صحیة مع البالغین في حیاتھم •

 الدرس الثاني: مراجعة اإلنجابیة والمشاعر 
 یفحص الطالب التغییرات المتعلقة بالبلوغ للتشریح الجسداني للذكور واإلناث.

 مراجعة التغیرات والوظائف التشریحیة للذكور  •
 التغیرات والوظائف التشریحیة لإلناث مراجعة  •
 التعامل مع المشاعر القویة والتصرف بمسؤولیة  •

 الدرس الثالث: وسائل اإلعالم والصورة المثالیة للجسد 
 سیقوم الطالب بتقییم كیف یمكن أن تلعب وسائل اإلعالم دوًرا في اتخاذ القرار.

 تأثیر وسائل اإلعالم على المجتمع •
 لصورة المثالیة للجسد الممارسات اإلیجابیة ل •
 التنمر اإللكتروني وأثره على اآلخرین •
 االستخدام السلیم ألجھزة االتصال، عواقب إرسال الرسائل الجنسیة  •

 الدرس الرابع: العفة 
٪  100یتفھم الطالب فوائد عدم االنخراط في النشاط الجنسي، وكیف أن االمتناع عن ممارسة الجنس ھو الطریقة الوحیدة بنسبة 

 للوقایة من األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي. 
 شرح االمتناع عن ممارسة الجنس كوسیلة للوقایة من األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي  •
 االمتناع عن تعاطي المخدرات والكحول للمساعدة في منع انتقال األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي  •
 فوائد العفة  •
 التعامل مع ضغط األقران  مھارات الرفض وكیفیة •
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 الدرس الخامس: العدوى البكتیریة والفیروسیة المنقولة عبر االتصال الجنسي 
 ومضاعفاتھا والحمایة منھا.یدرس الطالب طرق انتقال األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي  

 انتقال األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي  •
 آثار األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي على الجسد (األعراض، ماذا یحدث لمن تركوا دون عالج)  •
 استخدام التعفف كإجراء وقائي  •
 تدابیر الحمایة األخرى  •
 منقولة عبر االتصال الجنسي خیارات العالج لمن یشتبھ في إصابتھم باألمراض ال •

 الدرس السادس: إرسال الرسائل النصیة والتحرش الجنسي والعنف/ االعتداء الجنسي 
 یتعرف الطالب على التحرش الجنسي والعنف/ االعتداء الجنسي وكیف تؤثر على الضحایا.

 التمییز بین التحرش الجنسي والعنف/ االعتداء الجنسي  •
 السلوكیات عواقب االنخراط في ھذه  •
 شرح المبلغون المكلفون ودورھم في الحصول على المساعدة  •

 الدرس السابع: االتجار بالبشر 
 یحلل الطالب أسالیب اإلغراء ووسائل المتاجرین بالبشر.

 مناقشة تكتیكات اإلغراء التي یستخدمھا المتاجرین  •
 كیفیة التعرف على حالة االتجار المحتملة  •
 جار (بالجنس والعمالة) تقییم األشكال المختلفة لالت  •
 حمایة المعلومات الشخصیة عبر اإلنترنت كوسیلة لتقلیل المخاطر  •
 كیفیة مساعدة شخص یشتبھ في أنھ تم اإلتجار بھ  •

 

 دقیقة)  45(سبعة فصول مدتھا    الصف الثامن
 
 

 الدرس األول: المقدمة، البالغین أھل الثقة 
البالغین الذین یكونون أھالَ للثقة، وكیفیة التعامل مع البالغین أھل الثقة بأسئلة حول سن البلوغ،  یُظھر الطالب فھًما متزایدًا لمن ھم 

 وكیفیة تكوین عالقات صحیة معھم.
 وضع القواعد الصفیة  •
 تحدید البالغین أھل الثقة •
 مساعدة الطالب على تكوین عالقات صحیة مع البالغین في حیاتھم •

 الدرس الثاني: منع الحمل 
 یحلل الطالب وسائل منع الحمل المختلفة، وكیف یمكنھم منع الحمل واألمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي.

 الطرق الھرمونیة وكیف یمكن أن تساعد في منع الحمل  •
طرق الحاجز (غیر الھرمونیة) وكیف یمكن أن تساعد في منع الحمل/ األمراض المنقولة عبر االتصال   •

 عن ممارسة الجنس كوسیلة للوقایة من األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي الجنسي. شرح االمتناع 
 الدرس الثالث: األمراض البكتیریة المنقولة عبر االتصال الجنسي 

 یراجع الطالب فوائد عدم االنخراط في النشاط الجنسي وكیفیة انتشار/ عالج األمراض الفیروسیة المنقولة عبر االتصال الجنسي. 
 اع عن ممارسة الجنس كوسیلة للوقایة من األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي شرح االمتن  •
 االمتناع عن تعاطي المخدرات والكحول للمساعدة في منع انتقال األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي  •
 مناقشة كیفیة انتشار البكتریا المنقولة جنسیًا وعالجھا  •
 المنقولة عبر االتصال الجنسي تحلیل إحصائیات األمراض  •

 الدرس الرابع: األمراض البكتیریة المنقولة عبر االتصال الجنسي 
 یراجع الطالب فوائد عدم االنخراط في النشاط الجنسي وكیفیة انتشار/ عالج األمراض الفیروسیة المنقولة عبر االتصال الجنسي. 

 اض المنقولة عبر االتصال الجنسي شرح االمتناع عن ممارسة الجنس كوسیلة للوقایة من األمر •
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 االمتناع عن تعاطي المخدرات والكحول للمساعدة في منع انتقال األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي  •
 المنقولة باالتصال الجنسي وعالجھامناقشة كیفیة انتشار العدوى الفیروسیة  •
 تحلیل إحصائیات األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي  •

 الدرس الخامس: مھارات الرفض 
 یطبق الطالب المھارات المكتسبة في الفصل للمساعدة في مقاومة ضغط األقران في جوانب مختلفة من حیاتھم.

 جنسیة نموذج وممارسة وإظھار مھارات الرفض في السیاقات ال •
 مناقشة مشاعر الشخصیات في سیناریوھات وتحدیات التواصل  •
 استخدام التعفف كإجراء وقائي  •

 الدرس السادس: التحرش الجنسي، العنف/ االعتداء الجنسي، اغتصاب المواعدة، الموافقة
 یتعرف الطالب على التحرش الجنسي والعنف/ االعتداء الجنسي وإثبات الموافقة. 

 التحرش الجنسي والعنف/ االعتداء الجنسي التمییز بین  •
 عواقب االنخراط في ھذه السلوكیات  •
 شرح المبلغون المكلفون ودورھم في الحصول على المساعدة  •
 استراتیجیات الحد من خطر الوقوع ضحیة اغتصاب المواعدة  •
 الموافقة الصریحة، قوانین الموافقة في والیة فرجینیا •

 الدرس السابع: االتجار بالبشر 
 لل الطالب أسالیب اإلغراء ووسائل المتاجرین بالبشر.یح

 مناقشة تكتیكات اإلغراء التي یستخدمھا المتاجرین  •
 التعرف على حالة االتجار المحتملة  •
 تقییم األشكال المختلفة لالتجار (بالجنس والعمالة)  •
 حمایة المعلومات الشخصیة عبر اإلنترنت كوسیلة لتقلیل المخاطر  •
 شخص یشتبھ في أنھ تم اإلتجار بھ كیفیة مساعدة  •

 
 

 دقیقة)  90(سبع فصول مدتھا   التصرف على طبیعتك   :9الصف 
 

 الدرس األول: الجنسانیة 
 یحدد الطالب القیم والمعتقدات الشخصیة حول الحیاة الجنسیة والصحة الجنسیة. 

 مھارات التعلم االجتماعیة والعاطفیة  •
 تحدید البالغین أھل الثقة •

 الثاني: النوع والجنس والمسؤولیة المشتركة الدرس 
 یناقش الطالب الصور النمطیة وأھمیة المسؤولیة المشتركة في العالقات الرومانسیة. 

 تعلم مفردات لوصف النوع والھویة الجنسیة  •
 مناقشة أھمیة تقریر المصیر  •
 والتعبیر الجنسي، والتوجھ الجنسي تعرف على الفرق بین الجنس المحدد عند الوالدة، والھویة الجنسیة،  •

 الدرس الثالث: طرق التشریح والحمایة 
 یتعلم الطالب أجزاء ووظائف التشریح الجنسي واإلنجابي.

 التعرف على طرق الحمایة المختلفة  •
 تحدید خطوات استخدام الواقي الذكري بصورة صحیحة  •
 والوقایة من األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي تحدید تأثیر استخدام الواقي الذكري على الحمل  •

 الدرس الرابع: منع األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي 
 یناقش الطالب األمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي، بما في ذلك طرق االنتقال والوقایة 

 تحدید السلوكیات المحفوفة بالمخاطر •
 العدوى المنقولة جنسیًا  مناقشة استراتیجیات تقلیل مخاطر انتقال •
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 الدرس الخامس: التفاوض على التأجیل والحمایة 
 یتدرب الطالب على استخدام مھارات االتصال والتفاوض الجازمة. 

 تحدید الحدود الشخصیة  •
 الحدود إلى شخص آخر تعلم كیفیة إیصال  •

 الدرس السادس: العالقات الصحیة وغیر الصحیة 
یحدد الطالب صفات العالقات الصحیة وغیر الصحیة والمسیئة، بما في ذلك تحدید الموارد لمساعدة شخص ما قد یكون  

 یعاني من عالقة غیر صحیة أو مسیئة.
 قات الرومانسیة. مناقشة كیف تؤثر وسائل التواصل االجتماعي على التواصل والعال  •

 الدرس السابع: تقییم المخاطر والحصول على الرعایة الصحیة الجنسیة
 سیقوم الطالب بدمج جمیع الدروس السابقة لتقدیم مشروع التخرج النھائي.

 التفكیر في مستویات المخاطر الشخصیة الخاصة بھم  •
 الجنسیة مناقشة استراتیجیات الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة  •
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 الدرس األول: اتخاذ القرارات السلیمة والموافقة 
 سیحدد الطالب طرقًا التخاذ قرارات صحیة باستخدام نموذج صنع القرار.

 وصف كیف یؤثر نمو دماغ المراھق على اتخاذ القرار  •
 تحدید القیم الشخصیة حول الجنس والعالقات  •
 ج السلبیة للرسائل الجنسیة تحدید النتائ  •

 الدرس الثاني: العالقات الصحیة وغیر الصحیة 
 سیصف الطالب مواقفھم الخاصة فیما یتعلق بتوقعات العالقات الخاصة والعالقات الشخصیة. 

 تحدید خصائص العالقات الصحیة وغیر الصحیة  •
 تطویر المھارات لمساعدة صدیق متورط في عالقة غیر صحیة  •
 واحد على األقل للعنف في المواعدة في المجتمعتحدید مورد  •

 الدرس الثالث: الحمل والوقایة من األمراض المنقولة باالتصال الجنسي 
 سیحدد الطالب الطرق التي یمكنھم من خاللھا حمایة أنفسھم من األمراض المنقولة باالتصال الجنسي والحمل غیر المخطط لھ. 

 مونیة وطرق العزل والطرق السلوكیة على منع الحمل تحدید كیف تعمل طرق تحدید النسل الھر •
 تحدید عالمات وأعراض األمراض المنقولة باالتصال الجنسي األكثر شیوًعا. •
 تحدید كیف تنتقل األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز، وكیف یمكن الوقایة منھا •
 للواقي الذكري أن یقي من األمراض المنقولة باالتصال الجنسي، بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة، والحمل تحدید كیف یمكن  •
 وضع قائمة بالخطوات الصحیحة الستخدام الواقي الذكري  •

 الدرس الرابع: الحمل ونمو الجنین والوالدة 
 سیحدد الطالب التغیرات الجسدیة والنفسیة التي تحدث أثناء الحمل. 

 وصف عالمات وأعراض الحمل  •
 وصف ممارسات ما قبل الوالدة التي یمكن أن تسھم في حمل صحي أو تھدده •
 وصف عملیات نمو الجنین والمخاض والوالدة  •

 الدرس الخامس: القیم واألھداف والمیزانیة 
 سیقوم الطالب بفحص العوامل التي یجب مراعاتھا في التخطیط ألھداف الحیاة.

 القرار بشأن الموازنة  تطویر مھارات اتخاذ •
 یرغبون في تحقیقھ في المستقبل  SMARTوصف ھدف واحد على األقل من أھداف  •



 

من  واإلناث  الذكور  على األكل  اضطرابات تؤثر 

     األعمار.جمیع 

 الثاني عشر: حتى من الخامس  في الصفوف  الطالب  عزیزي ولي أمر 
 
 

من  الفتیان.  والفتیات كل من على المراھقة وتؤثر  الطفولة أو صحیة خطیرة تبدأ عادة في مرحلة مشاكل  األكل ھي  اضطرابات 
بأھمیة  اعتراًفا  . العالجیة و، والطبیة ،  الغذائیةالتعزیزیات األكل بمزیج من  اضطراباتعالج یمكن  المبكر،  التشخیص خالل 

إدارة مدرسة  مجلس   من كالً  یطالب  قانوًنا   2013لعام  لفیرجینیا العامة الجمعیة أقرت للخطر، المعرضین للطالب المبكر التحدید 
الثاني  إلى من الخامس في الصفوف  للطالب  األكل على أساس سنوي باضطرابات فیما یتعلق  للوالدین تثقیفیة بتقدیم معلومات 

 عشر. 

على أساس    یتم تشخیصھا  بقدر ما تغیرات الوزن على بناًء  تشخیصھا  یتم  ال  األكل  اضطرابات مالحظة أن من المھم  
ال  قد  األحیان، من كثیر  العمریة. في  الفئات مختلف وفي  واإلناث  الذكور بین تختلف األعراض  قد  العقلیة. والمواقف السلوكیات  

في  وأفراد األسرة األوصیاء  /اآلباء      سریة.المشكلة  ھذه یبقي أو مشكلة یعاني  أنھاألكل باضطراب  المصاب الشاب یدرك 
لألشخاص الذین  الشائعة السلوكیات مالحظة تؤدي قد        القلق.تسبب التي  السلوكیات أو األعراض لمالحظة فرید وضع 

قبل  من األكل  اضطرابات معالجة تتم أن  المھم من     األولیة.الرعایة مقدم إلى  اإلحالة المبكرة إلى األكل اضطرابات یعانون 
 في ھذا النوع من الرعایة. متخصص شخص  

بمقدم  االتصال یُرجى   المحتمل،األكل اضطراب عالمات علیھ  تظھر  قد  طفلك  أن  تعتقد كنت إذا  أدناه، الواردة المعلومات عة مراج بعد  
 . أدناهالمذكورة   المواردأحد  أوالمدرسة ممرضة أو  األولیة الصحیة الرعایة 

gntiae-emcorove-plhe/onitnformai/om.chopeerdorgdisniteawww.//:ptth (AED-أكادیمیة اضطرابات األكل  
eda/ionstizaangro-sfitrop-nons/errdosid 

 )  org.de-teas.fWlvw (E.A.S.T.Fاألسر ودعم اضطرابات األكل تمكین 
 
 

 1-080-193-7223،   رقم االتصال المجاني، رقم المساعدة السري ،gro.rsordeigdnaleatinoiatn.wwwالضطرابات األكل  الرابطة الوطنیة 
 

 في فرجینیا إضافیة: وزارة التعلیم  مصادر 
lmshtx.ndeial/cedih mealthpport/ugov/s.niaigri.vdoewww..   اضطرابات األكل، تحت قسم   

 

 ما ھي اضطرابات األكل؟ 

من  اختیار أسلوب حیاة.    مرحلة أو  مؤقتة  عادة  لیست    إنھا.  والعالقاتواإلنتاجیة  الصحة    على   وخیمة عواقب  لھا  یكون  أن  یمكن  ومدمرة  ومعقدة  حقیقیة    حاالتھي  األكل    اضطرابات
 واالجتماعیة والبدنیة. والرفاھیة العاطفیة ونمو الدماغ   األداء المدرسي  على كل جانب من جوانب أداء الشخص، بما في ذلكوتؤثر  ،  مھددة للحیاة  ظروفًا تكون  أن المحتمل 

األشیاء  العالمات لدى طفلك. ھذه  من ألي انتبھ والمواقف العقلیة.  على السلوكیات  ولكن أیًضا بناًء على تغیرات الوزن،  اضطرابات األكل یمكن تشخیص 
 الرئیسیة التي یجب البحث عنھا حول الطعام:

 )الكثیر من األغلفة والحاویات المخفیة وتجد الطعام،  منتختفي كمیات كبیرة (قد تناول الكثیر من الطعام الذي یبدو خارج نطاق السیطرة   •
 الطبق. على الطعام أو ینشر ، الطعام إلى قطع صغیرة جدًاأو یقطع ، قد یأكل فقط طعاًما معینًا أو أصناف طعام معینة -ینظم قواعد للطعام   •
 والنظام الغذائي  الدھونوغرامات  والسعرات الحراریةوالطعام  على الوزن  یتحدث كثیًرا أو یركز كثیًرا  •
 یقول في كثیر من األحیان إنھ لیس جائعًا  •
 العادیةفي الوجبات الطعام من یتخطى وجبات أو یتناول أجزاء صغیرة   •
    ولكن ال یأكل منھا  یطبخ وجبات طعام لآلخرین   •
 یتجنب أوقات الوجبات أو المواقف التي تنطوي على طعام   •
 یذھب إلى الحمام بعد الوجبات في كثیر من األحیان  •
 العلك النعناع و/أو و/أو یستھلك الكثیر من غسول الفم  •
 األطعمة التي كان یستمتع بھا في االستغناء عن یبدأ   •

 عنھا حول النشاط:یجب البحث الرئیسیة التي األشیاء 
على الرغم أكثر مما ھو صحي أو موصى بھ  طوال الوقت،   یمارس الریاضة  •

 أو التعب أو المرض واإلصابة  سوء الطقس  من 
المزید من الوقت بمفرده (یمكن أن   المعتادة ویقضي یتوقف عن أداء أنشطتھ  •

 في ممارسة التمارین) یقضي المزید من الوقت
 عوامل المخاطر الجسدیة: 

من المحتمل  طوال الوقت.  الوقت أو یشتكي من التعب  طوال  یشعر بالبرد     •
 حاد الطباع.تزید عصبیتھ و/أو یصیر أن  

 الرائحة، انسداد مصرف الدش) ، عالمات القيء في الحمامرؤیة أي قيء بعد األكل (أو   •
 )  أو مدرات البول (قد تجد عبوات فارغةللملینات أي استخدام   •
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   األحجام.جمیعمن   الناس  قد یعانیھ حیث األكل،  الضطراب الوحید  المؤشر لیس الوزن 

http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders/non-profits-
http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders/non-profits-
http://www.nationaleatingdisorder.org/
http://www.doe.virginia.gov/support/healthmedical/index.shtml


 

 األخرى: عوامل الخطر                                 
 (بغض النظر عن الواقع)أو بدین جدًا جدًا ضخم یعتقد أنھ   •
 حسن مظھره على  یطمئن في كثیر من األحیان   •
 أصدقائھ یتوقف عن التسكع مع     •
         شعوره یستطیع وصف  ال     •
 "متفاھمین غیر "ویشكو أن اآلخرین صاروا انتقادیین   •

          الطفل  مع التواصل  كیفیة
غالبًا  األكل اضطراب یعانون الذین األشخاص أن افھم  •

          مشكلة.وجود ینكرون ما 
   األكلاضطرابات على نفسك ثقف  •
 المساعدة أجل من فعلھ یمكنك عما اسأل  •
 تأملو بصراحة استمع  •
 عند إصدار األحكاموتریث  بالصبر  تحلَّ   •
ھادئًا  تكون عندما لطیفة بطریقة طفلك مع تحدث  •

 مستاء أو محبط أو غاضب غیر و
            فقط مصلحتھ ترید أنك أخبره  •
              یدعمونھ و  بھیھتمون من لدیھ بأن طفلك ذّكر  •
 لھ دعمك في ومنفتًحا مرنًا كن  •
 معھ صادقًا  كن  •
       لھ والتفھم  علیھ والحرص   االھتمام بھأظھر  •

 
 

                   المحتملةاألكل  اضطراب  عالمات  طفلك  على  إذا ظھرت  

قبل  من األكل   اضطرابات تقییم جدًا، یجب معقدة أنھا  إلى ممكن، نظًرا وقت  أسرع في طبي أخصائي  من المساعدة  اطلب 
مبكر،  وقت  في  للعالج یسعى األكل باضطراب المصاب  الشخص كان كلما   األكل. اضطرابات عالج متخصص في  شخص  
                        والعاطفي.الجسدي  الشفاء احتمالیة زادات 



 

 . مسؤولیة الوالدین ومتطلبات المشاركة22.1-279.3§ 
 

لطالب مسجل في مدرسة عامة واجب مساعدة المدرسة في تطبیق معاییر سلوك الطالب وااللتحاق بالمدارس اإلجباریة من أجل  یقع على عاتق كل ولي أمر  
 إجراء التعلیم في جو خاٍل من االضطراب والتھدید لألشخاص أو الممتلكات، وداعًما للحقوق الفردیة. 

 
والدیھ، إذا كان كال الوالدین یتمتعان بالحضانة القانونیة والمادیة لھذا الطالب، لالجتماع مع المدیر أو  یجوز لمدیر المدرسة أن یطلب من ولي أمر الطالب أو  

النظام، لضمان من ینوب عنھ لمراجعة معاییر مجلس إدارة المدرسة لسلوك الطالب ومسؤولیة الوالدین للمشاركة مع المدرسة في تأدیب الطالب والحفاظ على 
 نون االنتظام اإللزامي في المدرسة، ومناقشة تحسین سلوك الطفل، واالنتظام في المدرسة، والتقدم التعلیمي. امتثال الطالب لقا

 
ؤدي ھذا االنتھاك یجوز لمدیر المدرسة إخطار أولیاء األمور بأي طالب ینتھك سیاسة مجلس إدارة المدرسة أو متطلبات االلتحاق بالمدرسة اإللزامیة عندما ی 

اإلشعار ب فصًال مؤقتًا أو تقدیم التماس للمحكمة، سواء فرضت إدارة المدرسة مثل ھذا اإلجراء التأدیبي أم ال أو قدمت التماًسا. یجب أن یذكر  إلى فصل الطال 
و( 1( وتفاصیلھ؛  االنتھاك  تاریخ  بالحضور  2)  االلتزام  وضمان  الطالب  سلوك  تحسین  في  المدرسة  لمساعدة  إجراءات  باتخاذ  الوالد  التزام  في  )  اإلجباري 

) أنھ یجوز تقدیم التماس إلى  4) أنھ في حالة فصل الطالب مؤقتًا عن الدراسة، قد یُطلب من الوالد مرافقة الطالب للقاء مسؤولي المدرسة؛ و(3المدرسة؛ و(
 محكمة األحداث والعالقات المحلیة في ظل ظروف معینة إلعالن أن الطالب یحتاج إلى اإلشراف. 

 
طالب موقوف عن الدراسة في برنامج المدرسة العادیة حتى یجتمع ھذا الطالب ووالده مع مسؤولي المدرسة لمناقشة تحسین سلوك الطالب،  ال یجوز قبول أي  

 ما لم یقرر مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ أن إعادة القبول، دون اجتماع الوالدین، مناسبة للطالب. 
 

لمجلس إدارة المدرسة، من خالل التماس إلى محكمة األحداث والعالقات األسریة، رفع دعوى ضد ھذا الوالد    إذا فشل الوالدان في االمتثال للقانون، یجوز
أن للمحكمة  یجوز  إدانتھ،  ثبتت  إذا  المدرسة.  إلى  الحضور  أو  الطالب  لتحسین سلوك  المبذولة  الجھود  في  للمشاركة  والتعسفي  المتعمد  الوالد    لرفضھ  تأمر 

 للمشاركة في مثل ھذه البرامج لتحسین سلوك الطالب أو الحضور إلى المدرسة أو قد یأمر الوالد بدفع غرامة مدنیة. بمقابلة؛  



 

 اتفاقیة سالمة طالب مدارس نیوبورت نیوز العامة 
 

 الغایة 
 
مادة العلوم عبارة عن فصل معمل عملي. سوف  

األنشطة المعملیة التي قد تتطلب  تقوم بالعدید من 
استخدام مواد كیمیائیة خطرة. لضمان فصل  
دراسي آمن للعلوم، تم وضع قائمة بالقواعد  
وتقدیمھا لك في عقد أمان الطالب ھذا. یجب  

اتباع ھذه القواعد في جمیع األوقات. نسختك  
موجودة في جدول أعمال الطالب. یجب أن یتم  

دمھا معلمك،  التوقیع على نسخة واحدة، یق 
بواسطتك أنت ووالدك أو وصیك قبل أن تتمكن  

 من المشاركة في المختبر. 
 

 قواعد عامة
 

تصرف بطریقة مسؤولة في جمیع   .1
 األوقات في المختبر. 

 
اتبع جمیع التعلیمات المكتوبة والشفھیة   .2

بعنایة. إذا لم تفھم بعض التعلیمات، فاسأل  
 المعلم قبل المتابعة. 

 
بمفردك أبًدا. ال یجوز ألي طالب  ال تعمل  .3

 العمل في المختبر بدون وجود مدرس. 
 

عند دخول غرفة العلوم ألول مرة، ال تلمس   .4
أي معدات أو مواد كیمیائیة أو مواد أخرى في  

 منطقة المختبر حتى یُطلب منك القیام بذلك. 
 

ال تأكل الطعام أو تشرب المشروبات أو   .5
تستخدم األواني  تمضغ العلك في المختبر. ال 

الزجاجیة للمختبرات كحاویات لألطعمة أو  
 المشروبات. 

 
قم بإجراء تلك التجارب التي أذن بھا المعلم   .6

فقط. اتبع بعنایة جمیع التعلیمات المكتوبة  
 والشفویة. التجارب غیر المصرح بھا محظورة. 

 
كن مستعًدا لعملك في المختبر. اقرأ   .7

مل في  جمیع اإلجراءات جیًدا قبل بدء الع
 المختبر. 

 
المزاح الخشن والنكات العملیة والمقالب   .8

 خطیرة ومحظورة. 
 

یجب أن تبقى مناطق العمل نظیفة في جمیع  .9
األوقات. أحضر فقط مواد المختبر إلى منطقة  

العمل. یجب تخزین العناصر األخرى بشكل أنیق  
 تحت المكتب. 

 
حافظ على الممرات خالیة. ادفع مقعدك   .10

 عندما ال یكون قید االستعمال تحت المكتب 

تعرف على مواقع وإجراءات تشغیل جمیع  .11
معدات السالمة بما في ذلك مجموعة اإلسعافات  

األولیة ومحطة غسیل العین ودش األمان وطفایة  
الحریق وبطانیة الحریق. تعرف على مكان  

 وجود إنذار الحریق والمخارج. 
 

اعمل دائًما في منطقة جیدة التھویة.  .12
غطاء الدخان عند التعامل مع المواد    استخدم

المتطایرة أو األبخرة السامة. ال تضع رأسك في  
 غطاء الدخان. 

 
كن متیقًظا وتابع بحذر في جمیع األوقات في   .13

المختبر. قم بإخطار المعلم على الفور بأي ظروف  
 غیر آمنة تالحظھا. 

 
تخلص من جمیع النفایات الكیمیائیة بشكل   .14

أبًدا المواد الكیمیائیة في صحیح. ال تخلط 
المصارف. استخدم األحواض للمیاه فقط وتلك  

المحالیل التي یحددھا المعلم. یجب التخلص من  
المواد الكیمیائیة الصلبة والمعادن وأعواد الثقاب  

وورق الترشیح وجمیع المواد األخرى غیر  
 القابلة للذوبان في حاویات النفایات المناسبة. 

 
تعلیم .15 قراءة  والمعدات  یجب  الملصقات  ات 

واستخدام   بإعداد  قم  االستخدام.  قبل  بعنایة 
 الجھاز الموصوف وفقًا للتوجیھات. 

 
ابق یدیك بعیًدا عن الوجھ والعینین والفم   .16

والجسم أثناء استخدام المواد الكیمیائیة أو  
العینات المحفوظة. اغسل یدیك بالماء والصابون  

میع  بعد إجراء جمیع التجارب. قم بتنظیف ج
أسطح ومعدات العمل بعد االنتھاء. أعد جمیع  

المعدات نظیفة وفي حالة صالحة للعمل إلى  
 منطقة التخزین المناسبة. 

 
یجب مراقبة التجارب شخصیًا في جمیع  .17

األوقات. سیتم تخصیص محطة معمل لك للعمل  
فیھا. ال تتجول في الغرفة أو تشتت انتباه الطالب  

 المعملیة لآلخرین.  اآلخرین أو تتدخل في التجارب
 

ال یُسمح للطالب أبًدا بالتواجد في غرف   .18
تخزین العلوم أو مناطق التحضیر ما لم یتم  

 معلمھم.الحصول على إذن محدد من 
 

تعرف على ما یجب فعلھ إذا كان ھناك   .19
تدریب على الحریق أثناء المختبر؛ یجب  
إغالق الحاویات وإغالق صمامات الغاز  

أغطیة الدخان وإیقاف تشغیل  وإیقاف تشغیل  
 أي معدات كھربائیة. 

تعامل مع جمیع الكائنات الحیة بطریقة  .20
إنسانیة. یجب التعامل مع المواد البیولوجیة  

المحفوظة باحترام والتخلص منھا بشكل  
 صحیح.

 
عند استخدام األدوات الحادة، اجعل دائًما   .21

األطراف المدببة الحواف الحادة ألسفل وبعیًدا. ال  
اول أبًدا التقاط األدوات الحادة المتساقطة.  تح

 أمسك األدوات الحادة من المقابض. 
 

في أي وقت یتم فیھ استخدام المواد  .22
الكیمیائیة أو الحرارة أو األواني الزجاجیة، 

 سیرتدي الطالب نظارات المختبر. 
 

ممنوع ارتداء العدسات الالصقة   .23
 في المختبر. 

 
نشاط المختبر.  ارتِد مالبس مناسبة أثناء  .24

یعتبر الشعر الطویل والمجوھرات المتدلیة  
والمالبس الفضفاضة من المخاطر في المختبر.  

یجب ربط الشعر الطویل للخلف وتأمین المالبس  
الفضفاضة أو المجوھرات المتدلیة. یجب أن  

 تغطي األحذیة القدم بالكامل. 
 

یجب ارتداء مآزر المختبر   .25
 المتوفرة أثناء المختبر. 

 
باإلبالغ عن أي حادث (انسكاب، كسر، قم  .26

إلخ) أو إصابة (جرح، حرق، إلخ) للمعلم على  
 الفور. 

 
إذا تناثرت مادة كیمیائیة في عینك (عینیك)   .27

بالماء   الفور  على  فاغسلھا  جلدك،  على  أو 
اآلمن   الدش  أو  العین  غسیل  محطة  من  الجاري 

دقیقة على األقل. قم بإخطار المعلم على    20لمدة  
 الفور. 

 
یجب اعتبار جمیع المواد الكیمیائیة في  .28

المختبر خطرة. ال تلمس أو تتذوق أو تشم أي  
مواد كیمیائیة ما لم یُطلب منك ذلك تحدیًدا. سیتم  

توضیح التقنیة المناسبة لرائحة األبخرة  
 الكیمیائیة لك. 

 
تحقق من الملصق الموجود على الزجاجات   .29

المحتویات. ال  الكیمیائیة مرتین قبل إزالة أي من 
تأخذ سوى الكمیة التي تحتاجھا من المواد  

 الكیمیائیة. 
 

ال تقم أبًدا بإعادة المواد الكیمیائیة غیر   .30
 المستخدمة إلى عبواتھا األصلیة. 

 
لملء   .31 الفموي  الشفط  أبًدا  تستخدم  ال 

مضخة   أو  مطاطیة  لمبة  استخدم  ماصة. 
 ماصة. 

 
عند نقل الكواشف الكیماویة من حاویة   .32

 ى، أبِق الحاویات بعیًدا عن جسمك. إلى أخر



 

جب التعامل مع األحماض بحذر شدید. قم   .33
دائًما بإضافة الحمض إلى الماء، وقم بتدویر  

المحلول وحركھ وكن حذًرا من الحرارة الناتجة،  
 خاصةً مع حامض الكبریتیك. 

 
الخطرة القابلة لالشتعال  تعامل مع السوائل  .34

فوق وعاء واسع الحتواء االنسكابات. ال تقم  
أبًدا بتوزیع السوائل القابلة لالشتعال في أي  

مكان بالقرب من اللھب المكشوف لمصدر  
 الحرارة. 

 
ال تقم أبًدا بإزالة المواد الكیمیائیة أو   .35

 المواد األخرى من منطقة المختبر. 
 

لمواد  توخ الحذر عند نقل األحماض وا  .36
الكیمیائیة األخرى من جزء من المختبر إلى آخر.  

 امسكھا بأمان وامش بحذر. 
 

احمل األنابیب الزجاجیة، خاصة القطع  .37
الطویلة، في وضع رأسي لتقلیل احتمالیة الكسر  

 أو اإلصابة. 
 

ال تتعامل أبًدا مع الزجاج المكسور بیدیك   .38
العاریتین. استخدم فرشاة ومجرفة لتنظیف  

سور. ضع األواني الزجاجیة  الزجاج المك
المكسورة أو النفایات في حاویة التخلص  

 الزجاجیة المخصصة. 
 

قد یكون إدخال وإزالة األنابیب الزجاجیة من   .39
السدادات المطاطیة أمًرا خطیًرا. قم دائًما بتشحیم  

األواني الزجاجیة قبل محاولة إدخال السدادة  
القفازات  فیھا. احِم یدیك دائًما بالمناشف أو 

القطنیة عند إدخال سدادة مطاطیة في أنبوب  
زجاجي أو إزالتھا منھ. في حالة "تجمد" قطعة  

من األواني الزجاجیة وبھا سدادة، خذھا إلى  
 مدرسك إلزالتھا. 

 
امأل عبوات الغسیل بالماء المقطر   .40

 واستخدمھا فقط على النحو المقصود. 
 

عند إزالة قابس كھربائي من مقبسھ،  .41
ابس ولیس السلك الكھربائي. یجب  أمسك الق

أن تجف الیدان تماًما قبل لمس المفتاح  
 الكھربائي أو القابس أو المخرج. 

 
افحص األواني الزجاجیة قبل كل استخدام. ال   .42

تستخدم األواني الزجاجیة المكسورة أو المتشققة  
 أبًدا. ال تستخدم األواني الزجاجیة المتسخة. 

 
التالفة على  أبلغ عن المعدات الكھربائیة  .43

الفور. ابحث عن أشیاء مثل الحبال المھترئة  
واألسالك المكشوفة والوصالت المفكوكة. ال  

 تستخدم المعدات الكھربائیة التالفة. 
 

إذا كنت ال تفھم كیفیة استخدام قطعة من  .44
 المعدات، فاسأل المعلم. 

ال تغمر األواني الزجاجیة الساخنة   .45
 تتحطم. في الماء البارد؛ فقد  

 
توخ الحذر الشدید عند استخدام موقد غاز.   .46

احرص على أن یكون الشعر والمالبس والیدین  
على مسافة آمنة من اللھب في جمیع األوقات. ال  

تضع أي مادة في اللھب ما لم یُطلب منك ذلك  
تحدیًدا. ال تمر أبًدا فوق اللھب المكشوف. أشعل  

ت  مواقد الغاز (أو الكحول) فقط حسب تعلیما 
 المعلم. 

 
ال تترك الموقد المشتعل دون مراقبة. ال تترك   .47

أبًدا أي شيء یتم تسخینھ دون رقابة. قم دائًما  
بإیقاف تشغیل الموقد أو اللوح الساخن عندما ال  

 یكون قید االستخدام. 
 

سیتم إرشادك بالطریقة الصحیحة لتسخین   .48
وغلي السوائل في أنابیب االختبار. ال توجھ  

ألنبوب االختبار الذي یتم الطرف المفتوح  
 تسخینھ على نفسك أو على أي شخص آخر. 

 
المعادن الساخنة والزجاج تظل ساخنة  .49

للغایة لفترة طویلة. یجب أن توضع جانباً لتبرد  
وتلتقط بحذر. استخدم ملقًطا أو قفازات واقیة من  

 الحرارة إذا لزم األمر. 
 

ال تنظر أبًدا في الحاویة التي یتم   .50
 تسخینھا. 

 
ال تضع الجھاز الساخن مباشرة على مكتب   .51

المختبر. استخدم دائًما وسادة عازلة. انتظر  
الكثیر من الوقت حتى یبرد الجھاز الساخن قبل  

 تسخینھ. 
 

عند تقویس الزجاج، اترك الزجاج وقتًا   .52
لیبرد قبل التعامل معھ مرة أخرى. الزجاج  

دد  الساخن والبارد لھما نفس المظھر المرئي. ح 
ما إذا كان الجسم ساخنًا عن طریق تقریب ظھر  

 یدك منھ قبل اإلمساك بھ. 
 
 

 أسئلة 
 

 ھل ترتدي العدسات الالصقة؟  .53
 ال □  نعم □ 

 
 ھل أنت مصاب بعمى األلوان؟  .54

 ال □  نعم □ 
 

 ھل أنت مصاب بحساسیة؟  .55
 □ ال  □ نعم 

 ضع قائمة بالحساسیة المحددة : 
 

 اتفاق 
 

 أنا، _ ___ ____ _    _، (اسم 
 

الطالب) قرأت ووافقت على اتباع جمیع قواعد السالمة  
المنصوص علیھا في عقدي. أدرك أنھ یجب علي  

االلتزام بھذه القواعد لضمان سالمتي وسالمة زمالئي  
الطالب وأساتذتي المعلمین. سوف أتعاون إلى أقصى  

حد مع معلمي وزمالئي الطالب للحفاظ على بیئة  
معملیة آمنة. سوف أتابع عن كثب التعلیمات الشفویة  

والمكتوبة التي یقدمھا المعلم. أدرك أن أي انتھاك لعقد  
األمان ھذا یؤدي إلى سلوك غیر آمن في المختبر أو  

قد یؤدي إلى إبعادي عن  سوء سلوك من جانبي، 
المختبر و / أو احتجازي و / أو رسوبي في تمرین  

 المختبر. 
 

__________________ 
 توقیع الطالب 

 
__________________ 

 التاریخ 
 

 عزیزي ولي األمر أو الوصي: 
 

نشعر أنھ یجب إطالعك على جھود المدرسة إلنشاء  
 غرفة صف / مختبر آمن والحفاظ علیھا. 

 
بالتعاون مع المدربین وأولیاء األمور والطالب، یمكن  

لبرنامج تعلیمات السالمة القضاء على المخاطر  
 المحتملة ومنعھا وتصحیحھا. 

 
یجب أن تكون على درایة بتعلیمات السالمة التي  
سیتلقاھا ابنك / ابنتك قبل االنخراط في أي عمل  

  مخبري. یرجى قراءة قائمة قواعد السالمة أعاله. لن
یُسمح ألي طالب بأداء أنشطة معملیة ما لم یتم التوقیع  

على ھذا العقد من قبل كل من الطالب وولي األمر /  
 الوصي وأن یكون موجوًدا في ملف لدى المعلم. 

 
یشیر توقیعك على ھذا العقد إلى أنك قد قرأت عقد  

سالمة الطالب ھذا، وأنك على درایة بالتدابیر المتخذة  
/ ابنتك في مختبر العلوم، وسوف    لضمان سالمة ابنك

تطلب من ابنك / ابنتك االلتزام بموافقتھ / بموافقتھا  
 على اتباع ھذه القواعد واإلجراءات في المختبر. 

 
________________________ 

 توقیع ولي األمر / الوصي 
 

________________          ______ 
 ھاتف المنزل                       التاریخ 

 
____________________ 

 عنوان البرید اإللكتروني 
 

____________________ 
 رقم ھاتف الطوارئ 

 



 

 االستخدام المقبول ألنظمة الكمبیوتر من قبل الطالب 
 

ین مستعدین  ینصب التركیز كل یوم في مدارس نیوبورت نیوز العامة على مھمة واحدة: التأكد من أن جمیع الطالب یتخرجون من الكلیة، وأن یكونوا مواطن 
لتعزیز التمیز التعلیمي في المدارس من خالل تسھیل البحث ومشاركة الموارد  للعمل! ویوفر القسم مجموعة واسعة من أنظمة استعمال الحاسبات للطالب  

لیة ألبعاد النانو واالتصاالت واإلبداع والتعاون. ویجب أن یكون استخدام أنظمة استعمال الحاسبات ھذه متسقًا مع سیاسة مجلس إدارة المدرسة للصحیفة الدو
)IJND (-  .االستخدام المقبول للتكنولوجیا 

 
بما  أل بالتعلیم،  في ذلك  غراض ھذا المستند، فإن مصطلح "أنظمة استعمال الحاسبات" یشیر إلى جمیع األدوات اإللكترونیة ذات االستخدامات المتصلة 

إلنترنت. كما على سبیل المثال ال الحصر أجھزة الكمبیوتر والبرامج واألجھزة الطرفیة والشبكات وموارد الشبكة والملفات اإللكترونیة والوصول إلى ا
 فقط.  تكون جمیع أنظمة استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة ملك للقسم وھي مخصصة للتعامل الرسمي في المدرسة و/ أو أعمال القسم

 
لألغراض التعلیمیة وبطرق  یتم تعریف االستخدام المقبول ألنظمة استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة من قبل الطالب على أنھ استخدام 

ر المقبول ألنظمة  تلتزم بالسیاسات واإلجراءات الموجودة في القسم باإلضافة إلى قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة المعمول بھا. ویشمل االستخدام غی 
یض والتھدید والتنمر والتواصل بالبذاءات واالنخراط  استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة، على سبیل المثال ال الحصر في المضایقة والتحر

 اط أدناه:في التجارة والمقامرة والوصول إلى المواد المحظورة. ولمزید من التعلیقات حول االستخدام المقبول وغیر المقبول فتجدھا موضحة في النق
 

 المواطنة الرقمیة وأمان اإلنترنت 
واإلنتاجیة الستخدام التكنولوجیا من قبل معلمھم أو أي موظف مناسب آخر. ویجب على الطالب  سیتم تعلیم الطالب ضمن الممارسات اآلمنة  ●

 التصرف بالشكل الجید في جمیع األوقات عند استخدام موارد التكنولوجیا.
مواضیع مشابھة لما قد تدرسھ یجب أن تكون المواد التي وصلت إلیھا من خالل أنظمة استعمال الحاسبات لمھام الفصل أو للبحث الشخصي حول  ●

 في الفصل أو في مكتبة المدرسة. ومن غیر المسموح استخدامھ ألغراض الترفیھ. 
 

 التنمر اإللكتروني 
حصر  "التنمر اإللكتروني" ال یجوز للطالب مضایقة اآلخرین أو التنمر علیھم عبر اإلنترنت، ویشمل التنمر اإللكتروني على سبیل المثال ال ال ●

دام التكنولوجیا التالیة: المضایقة أو االستھزاء أو التخویف أو التھدید أو ترویع طالب أو موظف آخر عن طریق أي أداة تكنولوجیة، إساءة استخ
شورات  مثل إرسال أو نشر رسائل برید إلكتروني غیر الئقة أو مھینة، أو الرسائل الفوریة أو الرسائل النصیة أو الصور الرقمیة أو الصور أو من 

 قع الویب. موا
 

 االتصاالت وخصوصیة المحتوى 
یجب أال یتوقع الطالب الخصوصیة أو السریة في محتوى االتصاالت اإللكترونیة أو ملفات الكمبیوتر األخرى المرسلة والمستلمة و/ أو   ●

 المخزنة على أنظمة استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة. 
صاالت أي طالب أو أي محتوى إلكتروني تم إنشاؤه من خالل الطالب باستخدام أنظمة استعمال  یجوز للموظفین المعتمدین مراجعة ات  ●

 الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة لغرض مراقبة االلتزام باالستخدام المقبول وال یحتاجون إلى إذن الطالب لفعل بذلك.
والیة والفدرالیین في أي تحقیق یتعلق بأي أنشطة غیر قانونیة یتم إجراؤھا من  ستتعاون المقاطعة بشكل كامل مع المسؤولین المحلیین وداخل ال ●

 خالل نظام شبكة المقاطعة. 
 

 األمن 
بغي الطالب مسؤولون عن حساباتھم وملفاتھم الفردیة. ویتم توفیر معرفات المستخدم وكلمات المرور لالستخدام الشخصي لكل مستخدم فقط. وال ین  ●

المرور مع أي شخص. ویجب على الطالب عدم استخدام كلمة مرور شخص آخر. وإذا كنت تشك في أن شخًصا ما قد اكتشف مشاركة كلمات 
 كلمة مرورك، فیجب علیك تغییرھا على الفور. 

شبكة المنطقة   یجب أال یحاول الطالب الوصول غیر المصرح بھ إلى أنظمة استعمال الحاسبات بالمنطقة أو أي نظام كمبیوتر آخر من خالل نظام ●
 أو تجاوز الوصول المصرح بھ. ویتضمن ذلك محاولة تسجیل الدخول من خالل حساب شخص آخر أو الوصول إلى ملفات شخص آخر. 

 
 

 حقوق النشر 
لطبع یظل الوصول إلى أي مواد محمیة بحقوق الطبع والنشر من خالل أنظمة استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة محمیة بحقوق ا ●

ام العادل  والنشر وقد تخضع ألحكام االستخدام العادل لقانون حقوق النشر من حیث صلتھا بالتعلیم. ویمكن العثور على المعلومات المتعلقة باالستخد
 في كل مكتبة مدرسیة. 



 

 االستخدام المقبول ألنظمة الكمبیوتر من قبل الطالب 
 
 
 

 البرامج 
البرامج المعتمدة من القسم فقط على أنظمة استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة. وال یجوز تنزیل أي برنامج من یتم تحمیل  ●

 اإلنترنت و/ أو تثبیتھ على أي نظام حوسبة في مدارس نیوبورت نیوز العامة ما لم یتم ترتیب ذلك صراحةً عبر قسم التكنولوجیا. 
 لجمیع اتفاقیات ترخیص األجھزة والبرامج. ویمكن للطالب طلب برنامج إذا تم استخدامھ ألغراض تعلیمیة.یجب على الطالب االمتثال  ●

 
 مواد غیر مرغوب فیھا 

قام القسم بتثبیت برنامج ترشیح للحمایة من الوصول إلى المواد غیر المالئمة كما ھو مطلوب بموجب قانون حمایة األطفال على اإلنترنت   ●
")CIPA  .("وصول الطالب إلى أنظمة استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت نیوز العامة، سیتخذ القسم جمیع االحتیاطات المعقولة   وأثناء

لتقیید وصول الطالب إلى المواد غیر المرغوب فیھا. ومع ذلك، یجب على الطالب أیًضا تحمل المسؤولیة عن تجنب الوصول إلى ھذه المواد  
 عندما یكون ذلك ممكنًا.

على الطالب الذین یحصلون على إمكانیة الوصول إلى المواد غیر المرغوب فیھا عبر أنظمة استعمال الحاسبات في مدارس   یجب ●
 نیوبورت نیوز العامة تنبیھ معلمھم أو أي موظف مناسب آخر لتقدیم التقاریر إلى مسؤول المبنى و/ أو قسم التكنولوجیا.

 ترشیح باستخدام وسیط أو أي تقنیات أخرى. یجب أال یسعى الطالب إلى تجاوز برامج ال ●
 

 تقنیات الشبكات االجتماعیة 
ال یوجد شيء یعفي الطالب من نفس اإلجراءات والمسؤولیات المنصوص علیھا في موضع آخر في ھذا المستند فیما یتعلق بتقنیات الشبكات  ●

 مواقع ویب أو أجھزة أو تقنیات أخرى). االجتماعیة أو الوصول إلیھا أو تشغیلھا (سواء في شكل برامج أو 
 باإلضافة إلى ذلك، یجب على الطالب توخي كل العنایة المعقولة لحمایة معلوماتھم الشخصیة أثناء استخدام تقنیات الشبكات االجتماعیة. ●

 
 االستخدام التجاري 

 نیوز العامة.  یحظر االستخدام التجاري من قبل الطالب ألنظمة استعمال الحاسبات في مدارس نیوبورت ●
 
 
 
 

 قد تؤدي االنتھاكات إلى فقدان الوصول باإلضافة إلى إجراءات تأدیبیة أو قانونیة أخرى. 
 

للحصول على سیاسة االستخدام  ) IJNDسیاسة وإجراءات مجلس إدارة المدرسة المرجعیة للصحیفة الدولیة ألبعاد النانو (
 المقبول للتكنولوجیا الكاملة. 

 
 األمر / الوصي القانوني سحب اإلذن من خالل تقدیم إشعار كتابي إلى المدرسة. یجوز لولي 



 

 جوجل ورك سبیس للتعلیم 
حیث إن جوجل ورك سبیس للتعلیم عبارة عن  )، NNPSإننا نستخدم جوجل ورك سبیس للتعلیم في مدارس نیوبورت نیوز العامة (

التعلیم من جوجل بما في ذلك الجیمیل والتقویم ومحّرر المستندات وكالس رووم والمزید من الخدمات التي  مجموعة من أدوات إنتاجیة 
یستخدمھا مالیین الطالب والمعلمین حول العالم، في [أدخل اسم المدرسة / المنطقة التعلیمیة]، سیستخدم الطالب حسابات جوجل ورك  

علمیھم، [إن أمكن، سجل الدخول إلى أجھزة كروم بوك الخاصة بھم]، وتعلم مھارات  سبیس للتعلیم إلكمال المھام، والتواصل مع م
 المواطنة الرقمیة للقرن الحادي والعشرین.

 
 یوفر اإلشعار أدناه إجابات لألسئلة الشائعة حول ما یمكن وما ال تستطیع جوجل فعلھ بشأن المعلومات الشخصیة لطفلك، بما في ذلك: 

 
 صیة التي تجمعھا جوجل؟ ما ھي المعلومات الشخ  •
 كیف تستخدم جوجل ھذه المعلومات؟ •
 ھل ستكشف جوجل عن المعلومات الشخصیة لطفلي؟  •
 الستھداف اإلعالنات؟  K-12ھل تستخدم جوجل المعلومات الشخصیة للطالب للمستخدمین في مدارس  •
 للتعلیم؟ھل یمكن لطفلي مشاركة المعلومات مع اآلخرین باستخدام حساب جوجل ورك سبیس  •

 
یرجى قراءة اإلشعار بعنایة، وإذا كنت قد قرأت اإلشعار ولم توافق، فقم بالتوقیع أدناه، إذا لم توافق، فلن ننشئ حساب  

جوجل ورك سبیس للتعلیم لطفلك. من المھم مالحظة أن جوجل ورك سبیس للتعلیم مدمج في التدریس والتعلم في مدارس  
 ار االنسحاب على تجربة التعلیم نیوبورت نیوز العامة، وقد یؤثر قر 

 للطالب.  
 

 قد یحتاج الطالب الذین ال یمكنھم استخدام خدمات جوجل إلى استخدام طرق أخرى إلكمال المھام أو التعاون مع أقرانھم. 
 

 ال أمنح اإلذن للمدارس العامة في نیوبورت نیوز بإنشاء / االحتفاظ بحساب جوجل ورك سبیس للتعلیم لطفلي 
 

______________________________________________________ 
 االسم الكامل للطالب 

___________________________________________________ 
 االسم المطبوع للوالد/ الوصي 

 
                             __________________          __________________________ 

 التاریخ  توقیع ولي األمر/ الوصي 
 
 



 

 إشعار جوجل ورك سبیس للتعلیم ألولیاء األمور واألوصیاء 

الحسابا لھذه  إلى جوجل  نقدمھا  التي  الشخصیة  المعلومات  الشخصیة من  یوضح ھذا اإلشعار  المعلومات  لھذه  ت وكیفیة جمع جوجل 
 الطالب واستخدامھا واإلفصاح عنھا فیما یتعلق بھذه الحسابات. 

 
 باستخدام حسابات جوجل ورك سبیس للتعلیم، یمكن للطالب الوصول إلى ما یلي واستخدامھ 

 ): e.com/ terms/ user_features.htmlhttps:/ / workspace.googl"الخدمات األساسیة" التي تقدمھا جوجل (الموضحة على 
 
 

• Gmail 
• Calendar   
• Chrome Sync 
• Classroom 
• Cloud Search 
• Contacts 
• Docs, Sheets, Slides, Forms 
• Drive 
• Groups 
• Google Chat, Google Meet, Google Talk 
• Jamboard 
• Keep   
• Sites 
• Vault 

 
باإلضافة إلى كیفیة استخدامھا والكشف عن المعلومات التي تجمعھا من حسابات توفر جوجل معلومات حول المعلومات التي تجمعھا، 

 جوجل ورك سبیس للتعلیم في إشعار الخصوصیة الخاص بھا في جوجل ورك سبیس للتعلیم. یمكنك قراءة ھذا اإلشعار على اإلنترنت 
یجب علیك مراجعة ھذه المعلومات    https:/ / workspace.google .com/ terms/ education_privacy.htmlعلى  

 بالكامل، ولكن فیما یلي إجابات لبعض األسئلة الشائعة: 
 

 ما ھي المعلومات الشخصیة التي تجمعھا جوجل؟ 
 

تزوید جوجل بمعلومات شخصیة معینة عن الطالب، بما في ذلك، على  عند إنشاء حساب طالب، [أدخل اسم المدرسة / المنطقة] یمكنك 
سبیل المثال، االسم وعنوان البرید اإللكتروني وكلمة المرور، وقد تجمع جوجل أیًضا معلومات شخصیة مباشرة من الطالب، مثل رقم  

 لیم.الھاتف الستعادة الحساب أو صورة الملف الشخصي المضافة إلى حساب جوجل ورك سبیس للتع
 

 عندما یستخدم الطالب خدمات جوجل، تجمع جوجل أیًضا معلومات بناًء على استخدام ھذه الخدمات، وھذا یشمل: 
 

 .معلومات الجھاز، مثل طراز الجھاز وإصدار نظام التشغیل ومعرفات الجھاز الفریدة ومعلومات شبكة الھاتف المحمول بما في ذلك رقم الھاتف  •
ك تفاصیل كیفیة استخدام المستخدم لخدمات جوجل، ومعلومات أحداث الجھاز،  معلومات السجل، بما في ذل •

 الخاص بالمستخدم. ) IPوعنوان بروتوكول اإلنترنت (

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html


 

 االستشعار األخرى.وأجھزة ) GPSونظام تحدید المواقع العالمي ( IPمعلومات الموقع، على النحو الذي تحدده تقنیات مختلفة بما في ذلك عنوان  •
 أرقام التطبیق الفریدة، مثل رقم إصدار التطبیق.  •
ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة التي تُستخدم لجمع وتخزین معلومات حول متصفح أو الجھاز، مثل اللغة   •

 المفضلة واإلعدادات األخرى. 
 

 كیف تستخدم جوجل ھذه المعلومات؟ 
 

ورك سبیس للتعلیم، تستخدم جوجل المعلومات الشخصیة للطالب لتوفیر الخدمات والحفاظ علیھا  لجوجل الخدمات األساسیة في 
وحمایتھا. وال تقدم جوجل إعالنات في الخدمات األساسیة وال تستخدم المعلومات الشخصیة المجمعة في الخدمات األساسیة ألغراض  

 الدعایة.
 

 الستھداف اإلعالنات؟  K-12دمین في مدارس ھل تستخدم جوجل المعلومات الشخصیة للطالب للمستخ 
 

ال تستخدم جوجل أي معلومات شخصیة  )، K-12ال. بالنسبة لمستخدمي جوجل ورك سبیس للتعلیم في المدارس االبتدائیة والثانویة (
سیة أو في  للمستخدم (أو أي معلومات مرتبطة بحساب جوجل ورك سبیس للتعلیم) الستھداف اإلعالنات، سواء في الخدمات األسا

 الخدمات اإلضافیة األخرى التي یتم الوصول إلیھا أثناء استخدام حساب جوجل ورك سبیس للتعلیم.
 

 ھل ستكشف جوجل عن المعلومات الشخصیة لطفلي؟
 

 لن تشارك جوجل المعلومات الشخصیة مع الشركات والمؤسسات واألفراد خارج جوجل ما لم تنطبق إحدى الحاالت التالیة: 
 

ستشارك جوجل المعلومات الشخصیة مع الشركات أو المؤسسات أو األفراد خارج جوجل عندما تحصل على   بموافقة الوالدین أو الوصي: •
 بالمدارس.  موافقة الوالدین (للمستخدمین دون سن الرشد)، والتي یمكن الحصول علیھا من خالل جوجل ورك سبیس للتعلیم

تمنح حسابات جوجل ورك سبیس للتعلیم المسؤولین الوصول إلى المعلومات المخزنة   العامة:مع مدارس نیوبورت نیوز   •
 فیھا نظًرا ألنھا حسابات مدارة من قبل المدرسة. 

 قد تقدم جوجل معلومات شخصیة إلى الشركات التابعة أو غیرھا من للمعالجة الخارجیة. •
، بناءً على إرشادات جوجل وبما یتوافق مع  الشركات أو األشخاص الموثوق بھم لمعالجتھا لصالح جوجل 

 إشعار خصوصیة جوجل ورك سبیس للتعلیم وأي إجراءات 
 السریة والتدابیر األمنیة المناسبة. 

ستشارك جوجل المعلومات الشخصیة مع الشركات أو المؤسسات أو األفراد خارج جوجل إذا كان لدیھا اعتقاد    ألسباب قانونیة. •
 الوصول إلى المعلومات أو استخدامھا أو االحتفاظ بھا أو اإلفصاح عنھا ضروري بشكل معقول من أجل: حسن النیة بأن 

نفاذ.  •  االلتزام بأي قانون معمول بھ، أو الئحة، أو إجراء قانوني، أو طلب حكومي واجب ال
 تنفیذ شروط الخدمة الساریة، بما في ذلك التحقیق في االنتھاكات المحتملة.  •
 أو معالجة االحتیال أو األمان أو المشكالت الفنیة.   اكتشاف أو منع  •
ا لما   • الحمایة من إلحاق ضرر بحقوق أو ملكیات أو سالمة جوجل أو مستخدمي جوجل أو الجمھور وفقً

 یقتضیھ القانون أو یسمح بھ. 
 

 ومع شركائھا. بشكل عام  -مثل التوجھات حول استخدام خدماتھا  -تشارك جوجل أیًضا المعلومات غیر الشخصیة 



 

 ما ھي الخیارات المتاحة لي بصفتي ولي أمر أو وصي؟
 

أوالً، یمكنك الموافقة على جمع جوجل لمعلومات طفلك واستخدامھا، وإذا لم توافق، فلن ننشئ حساب جوجل ورك سبیس للتعلیم لطفلك، 
 ھذا اإلشعار.ولن تجمع جوجل أو تستخدم معلومات طفلك كما ھو موضح في 

 
إذا وافقت على استخدام طفلك لجوجل ورك سبیس للتعلیم، فیمكنك الوصول إلى حساب جوجل ورك سبیس للتعلیم الخاص بطفلك أو  

 طلب حذفھ عن طریق االتصال بـ [أدخل معلومات 
دامھا، یمكنك أن تطلب منا جھة اتصال لمدیر المدرسة]. إذا كنت ترغب في إضافة المزید من عملیات جمع معلومات طفلك أو استخ

استخدام عناصر التحكم في الخدمة المتاحة لتقیید وصول طفلك إلى المیزات أو الخدمات أو حذف حساب طفلك تماًما. یمكنك أنت وطفلك  
 أیًضا

في أثناء تسجیل الدخول إلى حساب جوجل ورك سبیس للتعلیم لعرض وإدارة    https:/ / myaccount.google .comزیارة 
 لمعلومات الشخصیة وإعدادات الحساب. ا

 
 ماذا لو كان لدي المزید من األسئلة أو كنت أرغب في قراءة المزید؟ 

 
إذا كانت لدیك أسئلة حول استخدامنا لحسابات جوجل ورك سبیس للتعلیم أو الخیارات المتاحة لك، فیرجى االتصال بـ [أدخل معلومات  

 معرفة المزید حول كیفیة قیام جوجل بجمع المعلومات الشخصیة واستخدامھا والكشف عنھااالتصال بمسؤول المدرسة]. إذا كنت ترید 
  مركز خصوصیة جوجل ورك سبیس للتعلیملتقدیم الخدمات إلینا، یرجى مراجعة 

  إشعار خصوصیة جوجل ورك سبیس للتعلیم/ )، https:/ / www.google .com/ edu/ trust(على 
 سیاسة خصوصیة جوجل و)، https:/ / workspace.google.com / terms/ education_privacy.html(على

 / ). https :/ / www.google .com/ intl/ en/ policie s / priva cy(على 
 

  للتعلیم اتفاقیة جوجل ورك سبیسیتم توفیر الخدمات األساسیة لجوجل ورك سبیس للتعلیم لنا بموجب 
 )  https:/ / www.google .com/ apps/ intl/ en/ terms/ education_term s .html(على 

أدخل  )،  https:/ / support.google.com/ a/ answer/ 2888485(انظر    [إذا وافقت المدرسة/ المنطقة على تعدیل معالجة البیانات
 )]. https:/ / www.google .com/ intl/ en/ work/ apps/ terms/ dpa_terms.html(على    معالجة البیانات  تعدیل

https://www.google.com/edu/trust/
http://www.google.com/
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
http://www.google.com/
https://support.google.com/a/answer/2888485
https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html
http://www.google.com/


 

 اتفاقیة األجھزة التكنولوجیة  -المدارس العامة في نیوبورت نیوز (مدارس نیوبورت نیوز العامة) 

 المنزلیةتنطبق اإلرشادات والمعلومات الواردة في ھذا القسم على جمیع أجھزة الحوسبة  
التي تم تخصیصھا أو إقراضھا للطالب في منطقة مدارس نیوبورت نیوز العامة، وتظل األجھزة اإللكترونیة المخصصة أو المعارة   Wi-Fiونقاط اتصال  

 للطالب ملكیة حصریة لمدارس نیوبورت نیوز العامة. 
 

 توقعات الطالب
ھا وإجراءاتھا وتوجیھات المعلم عند استخدام أجھزة كروم بوك الخاصة بھم. وتشمل التوقعات، على سبیل  یُتوقع من الطالب االمتثال لجمیع قواعد المدرسة وسیاسات 

 المثال ال الحصر: 
 

الیومي: • مشرف    اإلحضار  أو  المعلم  ینصحھم  لم  ما  یومیًا  المدرسة  إلى  شاحنھم  مع  علبتھ  في  بوك  كروم  إحضار جھاز  الطالب  من  یُتوقع 
 عدم القیام بذلك.المدرسة على وجھ التحدید ب 

 یتحمل الطالب مسؤولیة شحن أجھزة كروم بوك بالكامل في المنزل كل لیلة. : مشحونة بالكامل  •
وجمیع القواعد الواردة في  بسیاسة االستخدام المقبول التابعة لقسم التكنولوجیا في مدارس نیوبورت نیوز العامة  یلتزم الطالب :  االستخدام المسؤول •

 ھذه بغض النظر عن مكان استخدامھم ألجھزة كروم بوك أو كیفیة اتصالھم باإلنترنت. اتفاقیة األجھزة التقنیة 
غادر الطالب القسم ألي سبب من األسباب خالل العام، یجب إعادة جمیع أجھزة كروم بوك  في نھایة العام الدراسي، أو إذا  تسلیم الجھاز: •

والملحقات الصادرة عن مدارس نیوبورت نیوز العامة، ویجب أن تكون أجھزة كروم بوك ونقطة االتصال والملحقات في حالة عمل جیدة عند  
 الوالد/ الوصي المسؤولیة المالیة.  إعادتھا، وإذا لم یتم إرجاع كروم بوك والملحقات، فقد یتحمل

 
 
 
 

 العنا�ة بجهاز كروم بوك
وم بوك التي یتحمل الطالب مسؤولیة العنایة العامة والحمایة ألجھزة كروم بوك التي تم إصدارھا لھم. والمنطقة لیست مسؤولة عن حفظ وحمایة أجھزة كر 

 تصدرھا الطالب. 
 

على الفور إلى فریق الدعم التقني بالمدرسة واإلبالغ عنھا إلصالحھا، إذا كانت ھناك حاجة إلى جھاز كروم  یجب نقل أجھزة كروم بوك التالفة أو المعطلة 
وم بوك بوك مستعار، فقد یتم إصدار جھاز للطالب حتى یتم إصالح جھاز كروم بوك الخاص بھ أو استبدالھ (حسب توفر المستعار)، وال تأخذ أجھزة كر 

 كمبیوتر خارجیة إلجراء أي نوع من اإلصالحات أو الصیانة، وال تحاول إصالح أجھزة كروم بوك التالفة أو المعطلة بنفسك.  المملوكة للمنطقة إلى خدمات
 

 االحتیاطات العامة 
 ال ینبغي وضع الطعام أو الشراب بالقرب من كروم بوك.  •
 یجب حمل أجھزة كروم بوك مع إغالق غطاء الشاشة.  •
 الجزء الخارجي من أجھزة كروم بوك أو حقائبھم الواقیة. وھذا یتضمن الملصقات أو الشارات أو العالمات األخرى. ال یُسمح للطالب بتزیین  •
 .سیاسة االستخدام المقبول لتقنیة مدارس نیوبورت نیوز العامةیحظر تعدیل نظام تشغیل كروم، وتخضع الوسائط المخصصة للفحص ویجب أن تتبع  •
ت الطاقة على ملصق رمز مدارس نیوبورت نیوز العامة الشریطیة لتحدید كل جھاز. ویجب عدم إزالة ھذا  تحتوي أجھزة كروم بوك ومحوال  •

 الملصق أو إتالفھ أو تغییره بأي شكل من األشكال. 
 العنایة بالشاشة 

ما أن الشاشات حساسة بشكل خاص  یمكن أن تتلف شاشة كروم بوك إذا تعرضت ألشیاء ثقیلة، ومعالجة خشنة، وبعض محالیل التنظیف، وسوائل أخرى، ك
 ضد التلف الناتج عن الضغط المفرط. 

 احمل جھازك عن طریق لوحة المفاتیح، ولیس الشاشة (السبب األكثر شیوًعا للضرر).  •
 تجنب الضغط أو وضع أجسام ثقیلة أعلى جھاز كروم بوك عندما یكون مغلقًا. •
 إغالق الغطاء (األكثر شیوًعا، األقالم أو أقالم الرصاص). تأكد من عدم وجود أي شيء على لوحة المفاتیح قبل  •
 . وال تستخدم السوائلقم بتنظیف الشاشة فقط بقطعة قماش ناعمة وجافة من األلیاف الدقیقة أو قطعة قماش مقاومة للكھرباء الساكنة،  •



 

 رسوم اإلصالح واالستبدال 
العامة والحمایة ألجھزة كروم بوك التي تم إصدارھا لھم. قد تؤدي حاالت الفقد أو السرقة أو التلف العرضي إلى تقییم الرسوم یتحمل الطالب مسؤولیة العنایة 

 التالیة:
 

یتعین على الطالب استخدام الحقیبة الصادرة عن المنطقة   دوالرات   10 الحقیبة الوقائیة
 التعلیمیة عند توفیرھا. 

یُطلب من الطالب استخدام سلك الطاقة / الشاحن الرسمي   دوالًرا   20 (سلك الطاقة) محول التیار المتردد 
 الخاص بالشركة المصنعة. استخدام 

محوالت الطاقة الصادرة عن طرف ثالث والمحوالت العامة  
 یمكن أن تتسبب في حدوث تلف أو ضرر محتمل. 

الطالب حمایة شاشات كروم بوك الخاصة بھم. یجب  یجب على  دوالًرا   45 شاشة عرض من الكریستال السائل 
 اإلبالغ فوًرا عن الشقوق في الشاشة 

 إلصالحھا لمنع المزید من التلف.

  Chromebookیجب على الطالب حمایة لوحات مفاتیح  دوالرات   9 لوحة المفاتیح
 الخاصة بھم. یجب اإلبالغ عن

 المفاتیح التالفة أو المفقودة على الفور.
  125ما یصل إلى  مفقود أو مسروق جھاز 

 دوالًرا 
في حالة السرقة، یجب تقدیم محضر للشرطة لتوثیق السرقة.  
ویتم التنازل عن رسوم االستبدال إذا تم تقدیم نسخة من تقریر 

الشرطة إلى المدرسة. سیتم تعطیل األجھزة المفقودة ویمكن 
 إعادة تفعیلھا إذا وجدت في حالة جیدة.

المفقود   Chromebookستبدال جھاز یتم تقسیم رسوم ا
 بالتناسب بناًء على عمر الجھاز.

  125ما یصل إلى  تالف غیر مناسب لإلصالح 
 دوالًرا 

في حالة تلف جھاز كروم بوك بشكل ال یمكن إصالحھ، سیتم 
 دفع رسوم االستبدال 

 على أساس عمر الجھاز. 
 

المسؤول بالتحقیق والتحدث مع الطالب واألسرة، وقد تؤدي األضرار المتعمدة أو الخبیثة إلى التكلفة الكاملة  في حاالت اإلھمال أو الضرر المتعمد، سیقوم 
 دوالًرا).  250لإلصالح أو االستبدال (حتى 

 المواطنة الرقم�ة
 

بسیاسة االستخدام المقبول لتكنولوجیا مدارس نیوبورت  أجھزة كروم بوك الصادرة عن المنطقة مخصصة لألغراض التعلیمیة، ویجب على الطالب االلتزام 
 وجمیع السیاسات واإلجراءات األخرى التي تحكم سلوك الطالب. نیوز العامة 

 
 یجب أن یتصرف الطالب دائًما كمواطنین رقمیین جیدین من خالل االلتزام بما یلي:

 
األسماء المناسبة على اإلنترنت، وتوخ الحذر عند استخدام المعلومات والصور والوسائط  أظھر االحترام من خالل أفعالك، وحدد  - احترم نفسك •

 األخرى التي یتم نشرھا عبر اإلنترنت، وضع في اعتبارك المعلومات الشخصیة التي تشاركھا عن نفسك بعنایة.
للخطر، وال تنشر التفاصیل الشخصیة أو تفاصیل   تأكد من أن المعلومات والصور والمواد المنشورة على اإلنترنت لن تعرضك - احِم نفسك •

تك االتصال أو جداول األنشطة الشخصیة، وأبلغ فوًرا عن أي سلوك غیر الئق موجھ إلیك أثناء االتصال باإلنترنت، واحمي كلمات مرورك وحسابا 
 ومواردك، وال تشارك ھذه المعلومات مع اآلخرین. 

 وال تستخدم التكنولوجیا لمضایقة الناس أو التنمر علیھم أو مضایقتھم أو مالحقتھم،أظھر االحترام لآلخرین،  - احترم اآلخرین •
قم بحمایة اآلخرین عن طریق اإلبالغ عن إساءة االستخدام وعدم إعادة توجیھ المواد أو االتصاالت غیر المالئمة، وتجنب   -حمایة اآلخرین  •

 المواد والمحادثات غیر المقبولة. 
اطلب اإلذن باستخدام مواد محمیة بحقوق الطبع والنشر أو بأي شكل آخر، واذكر استخدام مواقع الویب   - یةاحترام الملكیة الفكر •

 والكتب ووسائل اإلعالم وما إلى ذلك بشكل صحیح. 



 

 قیات الترخیص. ال تستخدم البرامج المقرصنة أو توزع الموسیقى أو الوسائط بطریقة تنتھك اتفا - حمایة الملكیة الفكریة •

 اتفاق�ة الطالب 
 بصفتي متعلًما، سأقوم بما یلي:

 
داخل وخارج الحرم   وسیاسة االستخدام المقبول لتكنولوجیا مدارس نیوبورت نیوز العامةاتبع اإلجراءات والسیاسات الموضحة في ھذه االتفاقیة  •

 المدرسي. 
 اإلھمال أو عن قصد. حمایة جھاز كروم بوك بحملھ بأمان ومنع التلف الناتج عن  •

 
ھ إجراءات تأدیبیة لمثل  أدرك أن أي انتھاك لھذه االتفاقیة قد یؤدي إلى تعلیق أو فقدان امتیازات شبكة المدرسة أو كروم بوك لدّي، باإلضافة إلى ذلك، قد أواج 

 ھذه االنتھاكات.
 

 اتفاق�ة الوالدين
 مسؤولیات عائلتي تشمل:  أدرك أنھ بقبول مدارس نیوبورت نیوز العامة كروم بوك، فإن

 
 حمایة جھاز كروم بوك، في حدود المعقول، من التلف أو الضیاع أو السرقة أثناء التواجد داخل الحرم المدرسي أو خارجھ.  •
 التأكد من أن طفلي یبلغ على الفور عن الضرر الذي یلحق بموظفي الدعم التكنولوجي بالمدرسة.  •

 
التي یوفرھا استخدام موارد التكنولوجیا في مدارس نیوبورت نیوز العامة، أعفي بموجب ھذا مدارس نیوبورت نیوز العامة  بالنظر إلى االمتیازات والفرص 

 وموظفیھا ومسؤولیھا من أي وجمیع المطالبات من أي نوع تنشأ عن استخدام طفلي أو عدم قدرتھ على استخدام ھذه الموارد. 
 

نیوبورت نیوز العامة تقیید الوصول إلى جمیع المواد المثیرة للجدل ولن أحمل المنطقة مسؤولیة المواد التي یتم   أفھم أیًضا أنھ من المستحیل على مدارس
 الوصول إلیھا باستخدام مدارس نیوبورت نیوز العامة كروم بوك. 

 
یخضع لنفس القواعد والمتطلبات عند استخدامھ  أتحمل المسؤولیة الكاملة عن استخدام طفلي لجھاز كروم بوك وأدرك أن استخدام طفلي لجھاز كروم بوك 

 خارج الحرم المدرسي. كما أنني أدرك أنھ قد یتم تعلیق امتیازات جھاز كروم بوك لطفلي أو إلغاؤھا النتھاك ھذه االتفاقیة. 
 

روم بوك الخاص بالمنطقة وملحقاتھ عند إنھاء  أدرك أنھ إذا انتقل طفلي أو انسحب أو ُطرد من مدارس نیوبورت نیوز العامة قبل التخرج، فیجب إعادة جھاز ك
 ع بالكامل. التسجیل، وإذا لم یتم إرجاع جھاز كروم بوك والملحقات، أو إذا لم یكن في حالة عمل جیدة عند إعادتھ، فقد تتحمل العائلة مسؤولیة الدف

 
لك لتلقي جھاز كروم بوك، فیجب علیك التوقیع على ھذا النموذج وإعادتھ. إذا تمنح إذنًا لطف ولمیرجى قراءة ھذه االتفاقیة بعنایة. إذا كنت قد قرأت االتفاقیة 

توفر مدارس نیوبورت نیوز العامة لطفلك جھاز كروم بوك لالستخدام المنزلي، ولكنھا قد تتیح جھاز كروم بوك الستخدامھ أثناء   فلن وقّعت على ھذا النموذج، 
 ساعات الدراسة. 

 
 ة في نیوبورت نیوز لتخصیص جھاز كروم بوك لالستخدام المنزلي لطفلي. ال أمنح اإلذن للمدارس العام

 
___________________________________                                ____________________________ 

 رقم ھویة الطالب    االسم الكامل للطالب 
____________________________________________ 

 
 االسم المطبوع للوالد/ الوصي 

 
______________________________                 _________________ 

 
 التاریخ  توقیع ولي األمر/ الوصي 
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نیوبورت نیوز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو الدین أو الحالة الزوجیة أو العمر أو الحمل أو  ال یمیز قسم مدرسة  
  التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو حالة المحاربین القدامى أو اإلعاقة في برامجھا أو أنشطتھا أو ممارسات التوظیف كما ھو مطلوب في 

، ولوائح قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة. مدیر الموارد البشریة ھو المسؤول عن  504السابع، والباب التاسع، والقسم    الباب السادس، والباب
 ولوائحھا التنفیذیة. ،  ADA، الباب التاسع،  504تنسیق جھود القسم للوفاء بالتزاماتھ بموجب القسم 

 
یوز العامة بالحق في مراجعة سیاساتھا وفقًا للقانون. ستكون النسخة عبر  ھذا الكتیب عرضة للتغییر دون إشعار. تحتفظ مدارس نیوبورت ن 

 http://www.nnschools.org/resources/handbook/index.htmlاإلنترنت ھي الوثیقة الرسمیة ویمكن الوصول إلیھا على: 

http://www.nnschools.org/resources/handbook/index.html
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