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سياسة العمل اإليجابيه بمدارس جيرسى سيتى العامه
ان سياسة منطقة جيرسي سيتى تقوم على عدم التمييز على أساس العرق او العقيده او اللون او المنشأ الوطني او المنشأ القوم او النسب او العمر او
الجنس او التوجه العاطفى او الجنسى و الهوية الجنسيه او حرية التعبير او إلحاله االجتماعية ،و مسؤولية االشتراك بخدمة القوات المسلحه بالواليات
المتحدة االمريكيه .الجنسيه ،مكان اإلقامة داخل المنطقة ،و الوضع االجتماعى و االقتصادى ،و العجز الجنسى ،العقلى ،او الحس ،ً ،او غيرها من سمات
التمييز ،او الحمل  ،الوراثة او اي سمه لها عالقته بالخاليا او الدم ال فرد ،المعلومات الجينية او رفض الخضوع الختبار جينى معروف ،او اإلعاقه ،فى
برامجها (تشمل برامج التعليم المعنى) او أنشطة و سياسات التوظيف كما هو مطلوب فى الماده  ،Iالفقره  5من التشاور لوالية نيو جيرسي  ،قانون والية
نيو جيرسي ضد التمييز  NJSA10-5-1و ما يليها ،الذى يندرج تحت عنوان  IXالخاص بتعديالت التعليم لسنة  ،١٩٧٢القانون اال ارى لوالية نيو
جيرسي  A:47-16و ما يليها .القسم  ٥.٤من قانون اعادة التأهيل لعام  ،١٩٧٣و قانون األمريكيين ذوى اإلعاقه لعام ،P.L 101-336 .1990
وقانون التعليم لألفراد ذوى اإلعاقه ( )IDEAلعام .)P.L 105-17( ١٩٧٢

CONTENTS

OF

TABLE

مدونة قواعد سلوك الطالب لسنة  ٢٠١٨ - ٢٠١٧لمدارس جيرسي سيتى العامة

محتويات المدونة
المقدمة ١ ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------
مسؤوليات الطالب  /ولى االمر
حقوق الطالب ٢ ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
الطالب المتخرجين
النزاهه األكاديمية
قواعد الزى المدرسى ٣ ---------------------------- -----------------------------------------------------------------
حضور الطالب ٤ ----------------------- ---------------------------------------- -----------------------------------
سياسة الحضور سؤال و جواب ٩ ------------------------- -----------------------------------------------------------
التأخير ،الوصول المتأخر و االنصراف المبكر ١١ ------------------ ---------------------------------------------------
إجراءات االنصراف المبكر من المدرسة فى حاالت الطواريء ١٢ ----------------------- ------------------------------
إجراءات الغداء ١٣ ----------------- ----------------------------------- ---------------------------------------------
االستخدام المقبول للتكنولوجيا
استخدام الهواتف المحمولة و األجهزة االلكترونية الشخصية
التحرش و الترهيب و البلطجة ١٤ ------------------------- ----------------------------------------------------------
التنويهات الجنسيه كتابة عبر التليفون المحمول و االستخدامات االخرى لوسائل االتصاالت المعتمده على التكنولوجيا
الغير الئقه ١٧ ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------
سياسة تعاطى المخدرات ٢٠ ------------------------------------------ ----------------------------------------------
تفتيش الطالب
الخطوات التقدمية لإلجراءات التأديبية ٢١ --------------------------------------- -------------------------------------
إجراءات االنضباط مرحلة الصفر و حتى المرحلة الثالثة
القواعد العامة لاليقاف المؤقت ٢٤ --------------------------------- --------------------------------------------------
االيقاف المؤقت لطالب التعليم العام
التعليم األكاديمي خالل  ٥ايام من االيقاف المؤقت ٢٥ ------------------------------------ ----------------------------
دليل ا إلجراءات التأديبية للطالب ذوى اإلعاقات التعليمية ٢٦ ---------------------------------------- ----------------
المسدسات و االنتهاكات الجسيمة االخرى ٢٧ --------------------------- ---------------------------------------------
اإلجراءات اإلدارية المتبعه فى حالة الطرد ٢٩ ----------------------- ----------------------------------------------
مصادر المعلومات لآلباء فى المنطقة المحيطة بهم ٣٠ ----------------------- -----------------------------------------
خطاب ألخطار المدرسة عن سبب غياب الطفل ٣٣ --------------- ---------------------------------------------------
االستخدام المقبول للتكنولوجيا و شبكات االنترنت ٣٤ ----------------------------------------------------------------
نموذج إقرار لتوقيع ولى االمر ٣٦/٣٥ --------- ---------------------------------------------------------------------

مدونة قواعد سلوك الطالب لسنة  ٢٠١٨ - ٢٠١٧لمدارس جيرسي سيتى العامة

حيث ان مهمة االداره التعليميه لچيرسى سيتى هو "ضرورة ضمان حصول كل طالب على فرص متكافئه للتعليم الشامل
المتكامل بغض النظر عن الجنس او العرق او اللغه او الثقافه او الوضع اإلقتصادى ".؛ و

حيث انه جزء ال يتجزأ من مهمة االداره التعليميه هو ضرورة تعزيز المناخ المدرسى لضمان الحصول على بيئه آمنه ،و
رعايه جيده و التى بدورها تقوم بتلبية االحتياجات االجتماعيه و العاطفيه و الفكريه لجميع الطالب؛ و

حيث انه حق متاح لجميع الطالب الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمسه و عشرين عاما و المقيمين فى مدينة چيرسى سيتى ،
تمشيا مع مهمة االداره التعليميه لچيرسى سيتى ،الحصول على المساواه فى الحمايه طبقا للتعديل الرابع عشر لدستور
الواليات المتحدة ) ،Plyer v. Doe, 457 U.S.202 (1982و قانون والية نيو چيرسى ،N.J.S.A. 18A:38-1 ،بغض النظر
عن العرق او اللون او األصل القومي او الجنسيه او الوضع القانوني للهجره او التأشيره الخاصه باآلباء او أولياء األمور،
N.J.A.C. 6A:22-3.3؛ و

حيث ان االداره التعليميه بچيرسى سيتى ال تستفسر او تطالب او تحتفظ بأى معلومات متعلقه بالوضع القانوني للطالب سواء
كان خاص بالهجرة او التأشيرات كضروره لتسجيلهم بمدارس چيرسى سيتى الحكوميه و ذلك بما يتفق مع القانون الفيدرالى و
قانون الواليه ،و اآلن سيترتب عليه ما يلى،

قررت االداره التعليميه بمدينة چيرسى سيتى ا ن تؤكد على مهمتها بضرورة ضمان و توفير حصول كل طالب على فرص
متكافئه للتعليم الشامل المتكامل و القائم على البحث العلمي بغض النظر عن الجنس او العرق او اللغه او الثقافه او الوضع
اإلقتصادى و ايضا على التزامها الدستورى بتوفير فرص متكافئه بغض النظر عن العرق او اللون او األصل القومي او
الجنسيه اوالوضع القانوني للهجره او التأشيره الخاصه بالطالب و ذلك بموجب بند الحمايه المتساويه من التعديل الرابع عشر
للدستور و قانون والية نيو چيرسى.
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المقدمة
تؤكد مدارس جيرسي سيتى العامة ان جميع الطالب لديهم الحق فى ان ينشأوا فى بيئة مدرسيه أمنه و منظمه والتى تهدف الى
الى أسمى درجات النمو للفرد .و يمنح الطالب التعليم الذى يعدهم إلكمال فى مجتمع تكنولوجي متقدم و يشجعهم ان يعتمدوا
على أنفسهم وان يكون لديهم تطلع و رغبه فى التعلم على مدى الحياه.
من المتوقع من الطالب ان يكونوا على قدر كبير من االحترام و أن يتحملوا مسؤلية عدم االلتزام بالقواعد .و يجب على جميع
اصحاب المصلحه أن يتواصلوا مع اآلباء/أولياء األمور لمناقشة تقدم الطالب و المعوقات التى قد تعيق التعلم.
و قواعد السلوك تنطبق على اى طالب داخل محيط المدرسه و يشمل الحضور او اى نشاط او سلوك ترعاه المدرسه و الذى له
عالقة مباشره على حفظ النظام و االنضباط فى المدرسه و رفاهية الطالب و العاملين بالمدرسه.
الهدف من وضع قواعد السلوك هو توفير أسس واضحة و مو جزة للسلوك و النظام يتبعها الطالب .والغرض من ذللك هو انشاء
جو من االنضباط الذى يدعم تحقيق و نمو الشخصية اإليجابية .وتلتزم المنطقة التعليمية بقوة بتنفيذ قواعد سلوك الطالب بشكل
عادل و غير متحيز .وعلى جميع النظار ان يتأكدوا من توزيع مدونة قواعد السلوك على الطالب فى بداية العام الدراسي و
جميع الطالب الجدد على مدار العام .و سوف تراجع مدونة قواعد سلوك الطالب من قبل معلم الفصل خالل شهر سبتمبر.
يجب مراجعة مدونة قواعد السلوك وتوقعات سلوك الطالب مع أولياء األمور .و يتم تشجيع اآلباء لتعزيز قواعد سلوك الطالب
ألبنائهم .يطالب كال من ولى االمر و الطالب بالتوقيع على هذه المدونة.
STUDENT
ARENT
RESPONSIBILITIES
 /Pاالمر
ولى
الطالب/
مسؤوليات
 االلتزام الشديد بوثيقة قواعد الحضور الخاصة بالمنطقة التعليمية. االمتناع عن اى شكل من أشكال التحرش و الترهيب و /او البلطجه سواء كان لفظيا او نفسيا او جسديا او بواسطة االتصالااللكتروني.
 ارتداء الزي الرسمى للمدرسة بدون اى تعديل. ان يكون مسؤوال بشكل شخصي على فهم و اتباع جميع القواعد و اللوائح المدرسية. اتباع اإلرشادات الخاصة باالستخدام الالئق بجميع األجهزة االلكترونية. احترام اآلخرين و حقوقهم و ممتلكاتهم. -استكمال جميع المتطلبات المتعلقة بكل دورة دراسية.

من اجل ضمان وجود جو من االحترام و بيئة تعليمية جادة ،من المتوقع ان يقوم الطالب :
 تلبية متطلبات الحضور و يشمل هذا الحضور فى الوقت المحدد و حضور جميع الفصول يوميا. االمتناع عن البلطجه  /التحرش بجميع أشكاله ،و تحمل المسؤولية بعدم المساهمة بكل ما يتعلق بهما. إظهار السلوك األخالقي الواجب اثناء االمتحانات و الواجبات و االعمال االخرى المسؤول عنها الطالب. فهم السلوكيات و الممارسات المتعلقة بااللتزام بقواعد المد رسة و األنظمة التى تم وضعها لضمان سالمة و مسؤولية جميعالعاملين فى المجتمع المدرسي.
 التفاعل و التحدث مع الزمالء و القائمين على السلطة مع االحترام و التقدير ،و تحمل المسؤولية الفردية سواء كان قوال اوفعال.
 االلتزام بالقواعد المدرسية بالزي الموحد و االستخدام الالئق لألجهزة االلكترونية و المواد التعليمية اآلخرى. فهم و دعم السلوك المدرسي المناسب فى جميع األنشطة اإلضافية و تشمل الرحالت الميدانية و األحداث الرياضية و وسائلالنقل.
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STUDENT RIGHT

حقوق الطالب
يتطلب البرنامج التعليمي الفعال بيئة مدرسية منظمة و جزء من فاعلية البرنامج التعليمي ينعكس على سلوك التالميذ و هذه
البيئة يجب تتضمن احترام الذات و اآلخرين و كذلك ممتلكات المنطقة التعليمية و المجتمع.
 يحق للطالب الحصول على أقصى قدر من النمو الشخصي و يعدهم ليكونوا أعضاء منتجين فى مجتمعنا يحق للطالب فى المشاركة فى جميع جوانب المدرسه بعض النظر عن العرق او اللون او العقيده او األصل القومى ،النسب ،العمر ،الحاله االجتماعيه،التوجه العاطفى او الجنسى ،الجنس ،الدين ،اعاقه ،او حاله اجتماعيه او اقتصاديه .
 يحق للطالب تقديم معلومات و بيان مكتوب له تأثير على اتخاذ إجراءات تاديبيه و الذى بدوره يقرر عملية االستئناف و السياسات المعمول بهاباالضافه الى ذلك فان الطالب له الحق فى الطعن فى قرارات مفوض التعليم عمال ب  NJAC 6A:3-1خالل  ,1.17كما فى NJAC 6A: A: 3-
 1,3خالل  .NJAC 6A.4.1.17و عند االقتضاء  NJAC.6A:14حتى  2.7و 2.8و  NJAC 6A:16حتى  7.2وصوال الى  .7.5وفقا
لإلجراءات و االطر الزمنية المحددة لكل مخالفة محددة.
 يحق للطالب الحصول على بيئة مدرسية أمنه و مريحه ومنظمه. يحق للطالب الحصول على السرية التامه بشأن السجالت الخاصة بهم وفقا للقوانين الفيدرالية و قوانين الوالية. . ١ينبغى إعطاء الطالب أشعار مسبق عن سلوكياته التى تؤدى الى اإليقاف المؤقت و الطرد والتى تم تحديدها وفقا للقانون ;NJSA.18A:37-2
 .٢التقدم العلمى فى المدرسة بغض النظر عن زواج الطالب او الحمل او االبوه؛
 .٣اخطار الوالدين بما يتفق مع السياسات و اإلجراءات المقررة عمال ب  ،NJAC.6A:16-62(b)3فى حاالت تطبيق القانون فيما يخص أبنائهم الى
الحد الذى يسمح به القانون ،و  A: 16-7-26 &.NJACو خالل  7.8االيقاف المؤقت و الطرد ،و
 .٤الحمايات المكفولة بموجب  ، USC 1232g 20و حقوق االسرة التعليمية و قانون الخصوصية  ،CFR 99 34 ،الحقوق التعليمية لألسرة و
الخصوصية  ، h1232& USC 20و حماية حقوق التالميذ CFR34 ،جزء  ، 98حقوق الطالب فى البحث و البرامج التجريبية و االختبار؛ PL
 ،104-191و قابلية التأ مين الصحى و قانون المساءلة؛  ،CFR 16045المتطلبات اإلدارية العامة USC 20و  ،7165ونقل السجالت التأديبية
المدرسية؛  CFR 42جزء ،2سرية سجالت المريض المتعاطي كحوليات و مخدرات ،NJSA 18A :40A-7.1سرية بعض المعلومات التى يقدمها
التالميذ ،واالستثناءات؛  ،NJAC.6A: 16-3.2سرية المعلومات المقدمة من الطالب فيما يخص الكحول و المخدرات ؛ ،NJSA. 18A: 36-19
سجالت التالميذ  ،إنشائها ،صيانتها و االحتفاظ بها و األنظمة األمنية للوصول لها و عدم المسؤولية عنها .؛  ،NJSA 2A:4A-60الكشف عن
معلومات سجن األحداث و العقوبات لإلفصاح عنها ،NJAC.6A: 32-7،سجالت التالميذ؛  ،NJAC.6A: 14-2.9سجالت التالميذ و كذلك القوانين
القائمة الفيدرالية االخرى و الخاصة بالوالية و القواعد المتعلقة بحماية الطلبة.

الطالبSالمتخرجين
GRADUATING
TUDENTS
يتوقع من طلبة الصف الثامن من المدرسة االبتدائية  /المتوسطة ،او الصف الثاني عشر  /كبار الطالب في المدرسة الثانوية ،ان
يكونوا بمثابة قدوة لباقي الطالب .و يجب على جميع الطالب المتخرجين ان يكونوا مثال يحتذى به فى تحقيق التوقعات التالية
كما لوحظ فى مدونة قواعد السلوك  :السلوك الالئق ،المظهر المناسب ،و الحضور .ان االنتهاكات المتكررة لقواعد سلوك
الطالب او لاليقاف المؤقت /الطرد من المدرسة بسبب المواقف التى تؤدى الى االنضمام لبرنامج عدم التسامح ،قد تؤدى الى
عدم مشاركة الطالب المتخرجين فى حفالت التخرج و/او اى نشاط اخر يخص الصف الثامن او الثاني عشر والتى هى
امتيازات قد يستحقها الطالب.
اى توصية باستبع اد الطالب من حفل التخرج و /او غيرها من أنشطة الصف الثامن او الثانى عشر البد ان يكون موصى بها
مدير قسم  /او مساعد مدير التربية و التعليم و توافق عليها إدارة التربية و التعليم .اى توصية باستبعاد الطالب من حفل التخرج
و  /او غيرها من أنشطة الصف الثامن او الثانى عشر سوف تعامل معاملة االيقاف المؤقت و الطالب المتضرر من ذلك سوف
تتاح له حقوق المراجعة المنصوص عليها فى سياسة إدارة التربية و التعليم .لن يتم اتخاذ القرار بشأن االستبعاد من حفالت
التخرج قبل  ١ابريل .سوف يعوض الطالب المستبعدين من االحتفاالت من قبل المدرسة عن اى رسوم للتخرج قد تم جمعها
منهم.
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D

النزاهه األكاديمية
RESSمدارس چيرسى سيتى العامه
مدونة اتفاقية النزاهه للسرقه االدبيه و الغش
الصفوف ١٢ - ٦

يمكن تعريف السرقه االدبيه على انها تقديم أفكار شخص آخر ،كلماته ،صوره ،او بياناته دون نسبها لهذا الشخص او االعتراف
الالئق بذلك .تعتبر السرقه االدبيه ،وهى شكل من أشكال خيانة االمانه االكاديميه،
معادله للسرقه بشكل عام و لن يتم التساهل معها .وتشعر مدارس چيرسى سيتى
لن يساعد "القص و اللصق" على تحقيق
األكاديميه
العامه بالحاجه الى إعالم الطالب بكيفية الحفاظ على نزاهتهم ومعاييرهم
.النجاح فى العالم األكاديمي او العالم الحقيقى
و ذلك بسبب زيادة انتشار و سهولة نسخ عمل اآلخرين.
من اجل توضيح ما يشكل السرقه االدبيه ،و الغش ،يجب ان تكون على علم اذا ما كنت قد ارتكبت السرقه االدبيه عندما تفعل ما
يلى:
~ تستخدم عبارات ،او اقتباسات ،او أفكار ليست من عندك.
~ تعيد صياغة كلمات شخص آخر ،حتى و لو قمت بتغيير الصياغه او بنية الجمله.
~ تقدم مقاله مكتوبه لفصل آخر (خيانة االمانه االكاديميه).
~ تقدم مقاله مكتوبه من قِبل وكالة او خدمة المقاالت ،حتى و لو كنت دفعت ثمنها.
~ تقدم مقاله مكتوبه من قِبل شخص آخر ،حتى لو انه او انها قد اعطاك اإلذن الستخدامها.
~ تنسخ ال واجب او االمتحان مباشرة من طالب آخر ،سواء بإذنه او بدونه.
~ تعطى الواجب او االمتحان لطالب آخر لينسخه كليا او جزئيا و ينسبه لنفسه او لنفسها.
كن على علم بأن السرقه االدبيه يمكن ان تطبق على جميع الواجبات بالفصل،
وليست فقط المقاالت .و هذا يشمل (على سبيل المثال ال الحصر) ،أوراق
االسئله و االجوبه ،االمتحانات ،االمتحانات الموجزه ،وكتب التمارين .و من
المتوقع ان يقوم الطالب باكمال واجباتهم بأنفسهم.
إجراءات التعامل مع السرقه االدبيه المشتبه بها

إذا لم يفهم الطالب الواجبات المدرسيه او لم يكن
لديهم الوقت للقيام بآدائها ،فعليهم ان يذهبوا
للمعلم بدال من تقديم عمال أدبيا مسروقا .إذا لم
يتأكد الطالب من كيفية االستشهاد بشئ من
النص ،فيجب عليهم االستعالم عنها لدى
.المعلم

سيتم نسخ اى مقاله او عمل للطالب المشتبه به فى السرقه االدبيه مع تعتيم اسم الطالب .ثم يتم تقديم العمل الى لجنه النزاهه
االدبيه المكلفة من قبل مدير المدرسه و التى بدورها ستقوم بمراجعة عمل الطالب بشكل مستقل ثم بشكل جماعى .الطالب الذين
وجدوا مذنبين بالسرقه االدبيه سوف يتلقوا تلقائيا درجة صفر فى العمل المدرسى المسند اليهم .يجوز ان يحصلوا على العقوبه
التاليه :ي تم االتصال بالوالد/ولى االمر ،االحتجاز ،و/او الرفد .فى جميع الحاالت ،سيتم وضع مذكرة فى ملف الطالب (كما هو
الحال مع اى حادث خطر بالمدرسه) .تكرار مثل هذه األحداث قد يؤدى الى فقدان الكثير من المصداقيه.
لقد قرأت و فهمت هذه القواعد بشأن السرقه االدبيه و ناقش تها مع نجلى .أنا أفهم أن نجلى قد يحصل على درجة صفر فى
العمل المدرسى و قد يتلقى اجراء تأديبيا لسرقة العمل المدرسى و تقديمه على انه قام بأدائه بنفسه.
توقيع الوالد  /الواصى—————————————————————————— :
توقيع الطالب————————————————————————————— :
رقم الهاتف الخاص بالوالد  /الواصى—————————————————————— :
البريد اإللكتروني الخاص بالوالد  /الواصى———————————————————— :
إذا كان لديك أية اسئله ،يرجى اإلتصال بمعلم نجلك .يجب أن يسلم هذا العقد قبل نهاية األسبوع األول من الفصل الدراسى.
ويمكن اإلطالع على نسخه منه على صفحة المدرسه على شبكة اإلنترنت.
مقتبس من:

http://www.joneshs.k12.ok.us/Jones HighSchool/Files/Plagiarism%20Contract.pd

http://www.edu.pc.ca/westisle/information/policies/plagiarism.pdf
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قواعد الزى المدرسى

تتبنى االداره التعليمية بجيرسى سيتى سياسة حتمية ارتداء الزى المدرس من قبل الطالب.
حيث ان المدرسه هى مكان للتعلم و العمل فمن الواجب على الطالب ارتداء الزى المدرس الالئق بما يتماشى مع سياسة الزى
المدرسى للطالب .يجب على الطالب االلتزام بالمظهر الخارجى الذى بدوره ينعكس عليهم و على المدرسه على حد سواء.
يرجى االلتزام بالتالى:
 يجب االلتزام بالزي المدرسى بما فى ذلك األحذيه بشكل مقبول و دون تغيير خالل اليوم الدراسي بأكمله .ال يسمح بارتداءالجينز او البنطلونات التى تشبه الجينز ،او الزي الرياضى او اى بنطلون قطنى يمتص العرق ،او البنطلونات االصقه بالجسم.
ال يسمح بارتداء المالبس المبتذلة او الفأحش ه (عصابات /أساور لليد ،الذهب ،القمصان ،القبعات ،و السترات و غيرها)
ال يسمح بارتداء الصنادل و الشباشب و األحذية المفتوحة األصابع و غيرها من األحذيه الغير أمنه. ال يسمح بارتداء مالبس الصقه بالجلد. يجب لبس األحذيه المناسبه و األمنه فى جميع األوقات .ال يسمح بارتداء الصنادل و الشباشب و األحذيه المفتوحة األصابع وغيرها هن األحذيه الغير أمنه.
 ال يسمح بأى غطاء للرأس مشتمال على األغطية التى يرتديها عامة الناس فى الشارع او عصابات/أساور الرأس اال ألغراضدينيه او طبيه .اذا كان هناك غرض دينى او طبى فيجب التحقق من وذلك بتقديم الوثائق التى تثبت أحقية استخدامها المدرسه.
غير مسموح بارتداء القبعه داخل او خارج المدرسه .اذا صودر اى غطاء للرأس من الطالب سوف تقوم المدرسه بوضع بيانات
الطالب و أرجاعها لولى االمر بعد عقد اجتماع بين المدرسه و ولى االمر.
 ال يسمح بارتداء المالبس المحكمه على الجلد و الفساتين و البنطلونات القصيره/شورتات. ال يسمح بارتداء اى نوع من المالبس التى قد تتسبب بإلحاق الضرر الى طالب أولممتلكات المدرسه. على من يرتدي الشورت او التنوره ان يكون طولهما من منتصف الفخذ و أسفل. ال يس مح بارتداء المالبس الداخليه بدال من المالبس الخارجيه او حتى ظهورها من تحت الزى المدرسى. ال يسمح بحمل الشعارات الثورية و اللصوق التجميلية و الرايات المبتذلة التى تروج اى شكل من أشكال العنف فى المدرسةاو فى اى نشاط ترعاه المدرسة.
 ال يسمح بارتداء المالبس المخالفة او المبتذلة  /أزرار  /دبابيس او اكسوارات. ال يسمح بارتداء المالبس التى يجب ارتدائها فى حصص األنشطة الرياضية فى الفصول الدراسية او فى ممرات المدرسةحيث توجد خزائن الطالب .يجب ارتداء زى اخر من المالبس فى صالة األلعاب الرياضية و/او فى مجال األنشطة
الرياضية.
 ال ينبغى ارتداء البنطلونات منخفضة جدا ً حتى ال تظهر المالبس الداخلية. يجب ان يحكم ربط األحذية الرياضية و األحذية ذات األربطة فى جميع األوقات. ال يسمح بارتداء المالبس او الرموز الدالة الى عصابة والتى تتعلق بالمخدرات – الكحوليات اوالتى تروج للعنف فى اىمدرسة او اى نشاط ترعاه المدرسة و هذا
يشمل لكن ال يقتصر على األزرار ،اللصوق التجميلية ،و الرموز و الخرز و عصابات الرأس ،الخ.
 ال يسمح بارتداء النظارات الشمسية ما لم ينص عليها طبيا .يجب تقديم وثيقة طبية رسمية بذلك. ال يسمح للفتيات بارتداء المالبس الشفافة. ال يسمح للفتيات بارتداء البلوز ات ذات الرقبة العالية او التى تغلق عن طريق حبل او رباط من اعلى .يجب ان تكون البلوزةطويلة حتى الخصر و تصل للتنورة او الشورت.
 يجب ان يكون لون البنطلون للزى المدرسى للمدرسة الثانوية قمحى اللون ،كاكى ،او اسود. يجب عدم ارتداء اكسسوارات المالبس مثل الوشاح و القفازات خالل ْاليَ ْو َم الدراسى( .هذا ال ينطبق على المالبس التى ترتديألغراض دينيه)
اذا قام الطالب بعدم ارتداء الزى المدرسى ،سوف يقوم موظفى المدرسة االستفسار عن الظروف و تحديد اإلجراءات الالزم
اتخاذها لمعالجة المخالفة بشكل صحيح.
و قد تشتمل هذه اإلجراءات على:
 يقوم الوالد /الواصى بإحضار الزى المدرسى للمدرسه .حينئذ سوف يقوم الطالب المخالفون بتغيير مالبسهم وارتداء الزىالمدرسى.
 مقابلة الوالد /الواصى. االحتجاز اإليقاف المؤقت االحتجاز/اإليقاف المؤقت يوم السبتال يحرم اى طالب من حضور المدرسة او يعاقب لعدم ارتداء الزى المدرسى بسبب ضائقة مالية اثبتت وفقا لمتطلبات سياسة
إدارة التربية و التعليم.
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حضور الطالب
تعطى منطقة جيرسي سيتى التعليمية قيمة عالية على حضور الطالب و ذلك الن الحضور المنتظم فى المدرسة هو العامل األساسى
فى النجاح األكاديمي و االجتماعي للطالب .ان منطقة جيرسي التعليمية تسعى لتحقيق تسعين بالمائة و هو معدل الحضور المطلوب
ب نيوجيرسى كوالتى سينجل اكونتابليتى كونتينيوم ( .) NJQSAQيصعب تعويض قيمة التعليم التى تفقد خالل اليوم الدراسي حتى مع
البرامج التعليميه المقدمه للطالب بعد انتهاء اليوم الدراسي .ونتيجه لذلك فالعديد من الطالب الذين يتغيبون عن المدرسه يواجهون
صعوبات كبيره فى تحقيق أقصى قدر من التقدم الدراسي.
قد يعتبرالطالب بداية من صف الحضانه و حتى الصف الثامن الذين يتغيبون عن المدرسه لمدة ١٨يوم بدون عذر فى سنه دارسيه
واحده والطالب بداية من الصف التاسع الى الصف الثانى عشر الذين يتغيبون عن المدرسه  ١٨يوما خالل عام دراسى كامل او ٩
ايام خالل فصل دراسى واحد (  ٥ساعات معتمده ) لمدة نصف عام دراسى ،او  ٥ايام خالل فتره تعليميه واحده (٢.٥ساعه معتمده)
لمدة ربع عام دراسى غير مؤهلين للنجاح و النقل للصف التالى و المشاركه فى االنشطه الالمنهجية /األلعاب الرياضية /او البرامج
الجاذبه للطالب المتفوقين بغرض تطوير المستوى الفكرى لديهم.
متطلبات حضور الطالب للمدرسه
لكى تفى المدرسه بمسؤوليتها لتوفير تعليم شامل و فعال لكل طالب يتعين على اآلباء/أولياء األمور والطالب التعاون الكامل و ذلك
للحفاظ على مستوى عال من الحضور بالمدرسه.
يتحتم على الطالب/الطالبه الحضور بالمدرسه  ١٦٢يوما او اكثر و ذلك للوفاء بمتطلبات البرنامج التعليمى للصف الذى خصص له
او لها .قد يؤدى غياب الطالب المتكرر من الفصول الدراسيه الى تعطيل استمرارية العمليه التعليميه و يحد من قدرة الطالب على
استكمال متطلبات المناهج المقرره بنجاح .يبدأ اليوم الدراسى فى المدارس الثانويه الساعه  ٨:٣٥صباحا .و بالتالى يعتبر الطالب
متأخرا ً ان لم يكن موجودا بالفصل فى هذا الوقت.
 يجب على الطالب الحضور بالمدرسه فى الوقت المحدد. يبدأ التعلم بالصفوف ( الحضانه  -السنه الثامنه ) الساعه ٨:٣٠صباحا ( المدارس االبتدائية فقط ) عند عودة الطالب /الطالبه الى المدرسه سوف يحضر/تحضر مذكره موقعه من ولى االمر تفسر سببتغيب الطالب /الطالبه عن المدرسه .تقدم هذه المذكره الى مدرس الفصل ،الممرضه او مسؤول عن الغياب فى المدرسه.
 يجب عل اآلباء إبالغ المدرسه صباح يوم غياب الطالب عن طريق الهاتف.اذا لم يتم تسليم هذا اإلخطار سوف يبذل العاملينبالمدرسه قصارى جهدهم إلبالغ الواصى فى نفس يوم الغياب .يعتبر الطالب حاضر فقط اذا كان موجودا و يزاول النشاط التعليمى
بالشكل التى توافق عليه المدرسه و الذى يشكل جزءا من البرنامج التعليمى للطالب.
الغياب بعذر
قد يكون غياب الطالب مقبول بعذر لألسباب التاليه:
 يجب تقديم الوثائق الالزمه مرض الطالب  .تقديم وثيقه طبيه مكتوبك على روشته. وفاه فى االسره الحالية  ،ثالثة ايام  ،وفيات أقارب اخرين ،ال تتجاوز يوما واحدا اذا كان فى نفس الواليه و ثالثة ايام اذا كانخارج الواليه النعى .خطاب الجنازه /برنامج الذى يحتوى على فقرات مراسم الجناز.
 متطلبات برنامج الرعاية الصحيه للطالب او برنامج التعليمى الفردى()IEP أماكن اإلقامة الطويلة او قصيرة األجل لذوى االعاقه. االحتفاالت الدينية التى وافقت عليها الدوله. يمكنك التأكد من التواريخ على الموقع التالى:http/:www.state.nj.us/educational/genfo/holidays.htm
(خاص بالمدارس الثانويه فقط) زيارات معتمده للكليات (ال يتعدى عددهم عن ثالث مرات خالل السنه الواحده) .نموذج معتمد من
قسم اإلرشاد و التوجيه.
 المثول امام المحكمه .يجب تقديم وثائق او مذكرات من المحكمه.(الباقى فى صفحه ) ٥
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حضور الطالب (تكمله)

)STUDENT ATTENDANCE (CONTINUED
 المواعيد الطبيه او طب األسنان التى ال يمكن تأجيلها او جدولتها فى وقت اخر غير أوقات المدرسه الغياب لظروف اخرى شخصيه تحددها و توافق عليها إدارة المدرسه. المواعيد المقرره من قبل وكاالت والية نيوجيرسىيجب على آباء الطالب الذين لديهم ظروف خاصه االتصال بالمدرسه .فى مثل هذه الظروف يسمح لهؤالء الطالب ألداء واجبهم
مسبقا
يرجى مالحظة ان الطالب الذين ليهم عذر الى من األسباب المذكورة أعاله ان يقوموا باكمال الواجبات المدرسيه الغير مكثمله.
 يتطلب على االباء /األوصياء إحضار وثائق الغياب فى غضون ثالثة ايام من العودة الى المدرسه.الغياب بدون عذر
الغياب الذى ال يستوفي الشروط السابق ذكرها ال يندرج تحت قائمة الغياب بعذر
تنص سياسة االداره التعليميه على ان األيام المتاحه للغياب تخصص لأليام المرضيه العاديه .و هذا ال يعتبر تصريح يسمح بإعطاء
عدد من األيام للغياب بدون حدوث اى ضرر .فمن المفترض ان تكون هذه األيام مخصصه ألسباب مرضيه او أسباب شخصيه او
مشاكل آسريه.
يجوز منح اإلعفاء من متطلبات الحضور لسبب وجيه يراه مدير المدرسه بناء على توصيه لجنة المراجعه ألمعينه من قبل الناظر
والتى تتمثل فى موظفيها القائمين على خدمة الطالب و المعلمين .للتوصيه باالعفاء من متطلبات الحضور سوف تنظر لجنة المراجعه
طبيعة و أسباب الغياب.
من مسؤولية الطالب و اآلباء األوصياء او الطالب البالغين ان يحضروا الوثائق التى تقررأسباب الغياب و طبيعته
()NJAC 6A:32-1.1 et seq.
حق الطالب فى تعويض الوقت الدراسي المفقود
تعويض الطالب للوقت الدراسي هو الفرصه التي تسمح للطالب بتعويض الوقت الدراسي المفقود بسبب الغياب بدون عذر.
يكون الطالب مؤهل لتعويض الوقت المفقود بسبب الغياب بدون عذر خالل فتره من الزمن كما هو موضح فى برنامج تعوض الوقت
المفقود لتجنب فقدان الساعات الدراسيه المعتمده.
حدود برنامج تعويض الوقت المفقود هى:
 دورات طويله-لمدة نصف العام الدراسي :يمكن للطالب ان يقوموا بتعويض  ٥مرات من الغياب بدون عذر دورات خالل العام الدراسي كله :يمكن للطالب ان يقوموا بتعويض  ١٠مرات من الغياب بدون عذرحضور برنامج تعويض الوقت المفقود ال يضمن درجة النجاح .انها تعد فرصه لتعويض وقت التعليم الذى فقد من الطالب ،إكمال
الواجبات الناقصه و تجنب فقدان الساعات الدراسيه المعتمده.
التدخالت عند غياب الطالب :
 عمل محاوالت إلبالغ اآلباء/أولياء األمور فى كل مره يغيب فيها الطالب بدون عذرمحاولة االتصال باآلباء /األوصياء عن طريق الهاتف ،البريد اإللكترونى او/و التليفون المحمول لتحديد سبب الغياب بدون عذر
اذا كان االتصال باستخدام تلك الوسائل باء بالفشل فعلى العاملين بالمدرسه ان يحاولوا مره اخري بالمتابعه مع اآلباء /األوصياء او
إرسال خطاب لإلبالغ عن غياب الطالب بدون عذر و مطالبتهم باالتصال
(الباقى فى صفحه )٦
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)CONTINUED

حضور الطالب (تكمله)
 يجب على مدير المدرسة او من ينوب عنه جدولة اجتماع مع الوالد  /الواصى و الطالب .و الغرض من هذا االجتماع هو تقييممدى مالءمة خطة عمل لمساعدة الطالب على العودة الى المدرسة و الحفاظ على الحضور المنتظم.
 اذا اشتبه فى اى وقت ان هناك إمكانية اإليذاء و اإلهمال و  /او تم البالغ عن ان الطفل قد فقد فانه يجب على موظفو المدرسة تنفيذجميع اإلجراءات التى يتطلبها القانون بما فى ذلك بروتوكوالت التبليغ و االخطار لالباء  /األوصياء والتعاون مع سلطات تنفيذ
القانون و السلطات و الوكاالت االخرى كما يقتضى االمر.
العواقب ذات الصلة بغياب الطالب تسفر عن خسائر فى الساعات المعتمدة للفصول الدراسية :
 األنشطة الالمنهجية ( وقد تستمر حتى نهاية العام ) مسابقات األلعاب الرياضية بين مختلف المدارس ( وفقا للقواعد اإلضافية للقبول ) NJSIAA برامج التعليم التعاونى ( يمكن استبدال جزء العمل خارج المدرسة بالفصول الدراسية داخلها )سوف تتخذ لجنة االستئناف لمراجعة حضور الطالب قرارات حول إمكانية قبول الفصل الدراسي الحالي او الفصول الدراسية الالحقة
( بخالف ما تنص عليه جمعية نيو جيرسي للمنافسة الرياضية بين المدارس من القواعد المقبولة للمنافسة الرياضية )
التدخالت من اجل الغياب المستمر
المستوى ١
اذا تألف نمط الغياب بدون عذر من عدد يصل الى ثالثة ايام غياب فى فصل دراسي واحد ،فانه يتعين على المنطقة التعليمية ما يلى:
 اجراء كل محاولة ممكنة ألخطار اآلباء  /األوصياء للطالب المتغيبين فى نفس يوم الغياب بدون عذر. محاولة االتصال باآلباء  /األوصياء عن طريق الهاتف المنزلى ،البريد اإللكتروني ،او الهاتف المحمول لتحديد سبب الغياب بدونعذر.
 اجراء متابعة للتحقق من سبب الغياب بدون عذر عن طريق االتصال الخطى باآلباء  /األوصياء للطالب المتغيبين.المستوى ٢
اذا استمر نمط الغياب بدون عذر و تراكم ليصل من أربعة الى تسعة ايام غياب  ،فانه يتعين على المنطقة التعليمية ما يلى :
 سوف يقوم مدير المدرسة او من ينوب عنه بجدولة اجتماع مع الوالد  /الواصى و الطالب، إذا لم يحضر الوالد او الواصى االجتماع المقرر ،سوف يقوم الموظف المختص بمساعدة المجتمع المدرسى بزيارة منزليه ،اذا لمتنجح هذه الزياره الميدانيه ،فسيتم الرجوع الى الموجه المختص بحضور الطالب للتدخل فى هذا الشأن .
وتوجه جميع الجهود على تسجيل الطالب بصفه مستمره و الحضور المنتظم للمدرسه .ان توفير الخدمات و الموارد للعائالت
المحتاجه هو الهدف األساسى من االجتماعات التى تختص بهذا الشأن .
والغرض من هذا االجتماع هو وضع خطة عمل لمساعدة الطالب على العودة الى المدرسة و الحفاظ على الحضور المنتظم .وتوضع
خطة العمل هذه بالتنسيق مع الوالد /الواصى و يمكن ان تشمل معلم الفصل ،ممرضة المدرسة ،مرشد الطالب ،مدير المدرسة او
غيرهم من الموظفين المختصين.
المستوى ٣
اذا استمر نمط الغياب بدون عذر و تراكم ليصل الى عشرة ايام غياب او اكثر ،فانه يتعين على المنطقة التعليميه ما يلى:
 سوف يقوم مدير المدرسة او من ينوب عنه بجدولة اجتماع مع الوالد  /الواصى و الطالب.سيتم جدولة أولياء األمور /األوصياء الذين لم يستجيبوا لتدخالت فريق دعم الطالب فى جلسة االستماع القضائيه للطالب ( سن - ٦
 ) ١٦فى محكمة مدينة چيرسى سيتى .و يتم حجز جلسات االستماع القضائيه لحاالت واقعيه من الغياب المستمر من المدرسه بدون
عذر واالهمال التعليمى .
(الباقى فى صفحه )٧
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حضور الطالب (تكمله)
الغرض من هذا التجمع هو تقييم مدى مالءمة خطة العمل لمساعدة الطالب على العودة الى المدرسه و الحفاظ عل حضور المدرسه
بانتظام .يجب ان تستعرض الخطه و تراجع بالتنسيق مع الوالدين/الواصى و يمكن ان تشمل على مشاركة معلم الصف ،ممرضة
المدرسه ،مرشد لتوجيه الطلبه ،الناظر او غيرهم من موظفى المدرسه المختصين .تقوم هذه الخطه على تحديد احتياجات الطالب و
المحاوالت للتدخل لتحقيق النتائج المرجوه ودعم عودة الطالب الى المدرسه و االلتزام بالحضور .يمكن ان تشتمل تلك الخطه على
كل ما يلى:
 إحالة الطالب او التشاور مع فريق خدمة إحالة الطالب بمبنى المدرسه ()RS&I اجراء اختبار ،تقييم لتحديد االحتياجات األكاديميه و السلوكيه و الصحيه للطالب إحاله الى الموجه المختص بمتابعة التحقيق و االخطار القانوني المحتمل. األخذ فى االعتبار وضع برنامج تعليمى بديل االحاله لوكاله مجتمعيه تقوم بتوفير رعايه صحيه و اجتماعيه أو غيرها من موارد المجتمع االحاله لبرنامج بالمحكمه عين من قبل المكتب االدارى بنيو جيرسي للمحاكم. اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمه الى انتهاكات او اإلهمال مشتمل على اهمال األطفال بما فى ذلك التعاون معسلطات تنفيذ القانون والسلطات و الوكاالت اآلخري حسب الحاجه.
بعد استنفاذ جميع المحاوالت للتدخل ،قد تتم ازالة الطلبه فى سن  ١٦عاما او اكثر من التسجيل للفترة المتبقيه من العام الدراسى
بمجرد للحصول على شهاده تنص على عدم االحقيه بساعات الدراسيه لكل المواد
حق االستئناف
يمكن للطالب او ولى االمر/الواصى االستئناف اى جزء من اى هذه السياسه فى خالل  ٥ايام دارسيه من اإلخطار و عدم االحقيه
للحصول على الساعات الدراسيه او المشاركه فى اى أنشطه المنهجيه إضافية ،األلعاب الرياضيه بين المدارس و المنح الدراسيه
عندما يكون الغياب احتسب بشكل منطقى .تمشيا مع مقتضيات العدالة فان لجنة استئناف الغياب بالمدرسه سوف تقوم باالستماع الى
القضايا المرفوعه من قبل الطالب ولى االمر /الواصى فى غضون  ٥ايام مدرسيه من استالم الطلب .سيتم تسليم القرار مكتوبا الى
ولى االمر او الطالب و موظفى المدرسه و االداره خالل  ٢٤ساعه من جلسة االستئناف
يجب على الطالب الذين تم اخطارهم انهم غير مؤهلين للحصول على الساعات المعتمده الى فصل دراسى نتيجه للغياب و الذين
يرغبون فى ان يبدأوا عملية االستئناف مواصلة الحضور بالمدرسه اثناء انتظاره نتيجة عملية االستئناف.
االنضباط
يجب ان يكون االنضباط فيما يعلق بحضور الطالب بالمدرسه متسقا مع سياسة مديرية التربيه و التعليم ( )٥٣١#االنضباط و قواعد
سلوك الطالب  .قد تشتمل قواعد الغياب المشار اليها فى الصفحة رقم ( ١٩الخطوات التأديبيه المتصاعدة):
يتم اخطار الطالب و أولياء األمو ر و األوصياء بجميع اإلجراءات التأديبيه لعدم الحضور بما فى ذلك عدم الحصول على الساعات
الدراسيه المعتمده الناتجه عن الغياب المفرط و قد يستأنف ذلك اإلجراء على النحو المبين في سياسة مديرية التربيه و التعليم
( )٥١٤٥.٦#اجراء تظلم الطالب.
(الباقى فى صفحه )٨
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حضور الطالب (تكمله)
الغياب بدون عذر للطالب ذوى االحتياجات الخاصة/قسم ٥٠٤
(طالب المرحله االبتدائية والعد إديه و الثانويه):
ان قواعد حضور المدرسه و االنضباط و التدابير العالجيه المنصوص عليها فى هذه السياسهرتنطبق على الطالب وفقا للطالب
وكما يقتضى االمر:
 برنامج التعليم الفردي ()IEP خطه ٥٠٤ الحماية اإلجرائية كما هو منصوص عليها بالقانون االداري 6ِِA:14 التعديالت المدخله على األماكن طويلة او قصيرة األمد للطالب ذوى االعاقه كما يقتضى القانون متطلبات خطة الرعايه الصحيه الفردية للطالبقسم الطفوله المبكرة المختص بالحضور
حضور طالب دور ما قبل الحضانه
يطلب من جميع الطالب صفوف ما قبل المدرسه بحضور اول يوم دراسى ،سوف يتم استبعاد كل الطالب بالصف ما قبل المدرسه
الذين لن يحضروا اليوم االول الدراسى من االلتحاق بالبرنامج.
سوف يتم استبعاد الطلبه ما قبل المدرسه الذين تغيبوا عن المدرسه لمدة عشرة ايام متصله فى اى وقت خالل العام الدراسى .نظرا
للعدد الكبير بقائمة االنتظار ال يتم حجز أماكن الى طالب .يجب على الطالب الذين تم استبعادهم بإعادة التسجيل و سوف يتم توجيه
الطالب بناء على أساس توفر مكان بالمدارس فى ذلك الوقت.
اإليقاف الموءقت و الطرد
الطلبه الذين يحضروا مدارس جيرسى مرحلة ما قبل المدرسه وحتى الصف الثاني غير معرضين لإليقاف المؤقت او الطرد من
البرنامج .وهذا وفقا الى الحد الذى يحظره القانون.

٨
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سياسة الحضور سؤال /اجابه
س  : ١ما هى انواع الغياب التى سوف تحتسب من اجمالى عدد ايام الغياب وفقا لسياسة الحضور؟
ج :يحتسب الغياب من اجمالى عدد ايام الغياب باستثناء الرحالت الميدانيه و االنشطه المرتبطه بالمدرسه ،امر قضائي من المحكمه
مدون بها اسم الطالب ،و الحجر الصحى معتمد من قبل مفتش طبى ،عذر طبى معتمد من الطبيب ،ليالى و ايام األعياد مصدق عليها
من قبل مفوض التربيه و التعليم .تم شرح هذه السياسات بالتفصيل فى صفحه رقم ٤
س : ٢هل الطالب ملتزمون بإحضار وثائق من اآلباء /األوصياء عند عودتهم الى المدرسه؟
ج،:نعم تطلب الوثائق عن جميع انواع الغياب .األغراض الطبيه و غيرها يجب ان يقدم فى غضون  ٣ايام من تاريخ الغياب السابق.
تم شرح هذه السياسات فى صفحه رقم ٤
س  : ٣كيف يتم تطبيق سياسة الحضور على طالب ذوى االحتياجات الخاصه و طالب القسم ٥٠٤؟
ج :يجب على جميع الطالب اتباع سياسة الحضور ما لم ينص عل شيء اخر فى البرنامج التعليمى الفردى و/او خطه  .٥٠٤اذا
كان الطالب معفى من االلتزام بسياسة الحضور فيجب ان يكتب تدبير بديل و واضح فى البرنامج التعليمى الفردى او خطه .٥٠٤
المزيد من التوضيح مشروح فى صفحه ٨
س  : ٤كيف يؤثر الطرد على حضور الطالب؟
ج :حيث ان الطرد هو قرار إدارى سوف يتم تسجيله على انه طرد لن يعتبر بالتالى غياب .هذه السياسات يتم شرحها بالتفصيل فى
صفحه ٢٢
س  : ٥اذا نجح الطالب أكاديميا و تعدى عدد ايام الغياب ،هل الطالب مؤهل للحصول على ساعات التعليم المعتمده ( فى المدرسه
الثانويه) او يكون مؤهل للنجاح ( فى المدارس االبتدائيه و اإلعدادية )؟
ج :ال يحق لطالب المدارس الثانويه اللذين تعدوا ايام الغياب ان يحصلوا على عدد ساعات التعليم المعتمده ما لم تسمع قضيتهم و يقبل
االستئناف .فى حالة طالب المدرسه االبتدائيه و اإلعدادية سيقوم الناظر بالتشاور مع مدرس الفصل بتحديد مصير الطالب .تم شرح
هذه السياسات فى صفحه ٥
س  :٦هل الطالب الذين تعدوا  ٩ايام غياب لمدة نصف عام لهم الحق فى المشاركه بالنشطه الالمنهجية االضافيه؟
ج ٩ :ايام غياب فى فترة لمدة نصف عام سيجعل الطالب غير مؤهل للمشاركة باالنشطه الالمنهجية االضافيه.
س  : ٧هل يحق للوالد او الطالب ان يطعن فى القرار الخاص بحضور الطالب؟
ج :نعم .يمكن للوالد او الطالب ان يتقدم بالطعن فى القرار الى لجنة مراجعة الطعون الخاصه بحضور الطالب .من المتوقع ان
يستمر الطالب بالحضور اثناء عملية االستئناف .تم شرح هذه السياسات فى الصفحة ٧
(الباقى فى صفحه ) ١٠
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سياسة الحضور سؤال /اجابه

(تكمله)

س  : ٨كيف يمكن للوالد  /الطالب الطعن فى قرار لجنة المراجعة الستئناف الحضور ؟
ج  :يجب على الوالدين تقديم طلب مكتوب لمدير المدرسة للطعن فى قرار لجنة المراجعة.
س  : ٩ما هى الفترة الزمنية التى خاللها يمكن للوالد  /الطالب تقديم طلب الطعن فى قرار لجنة المراجعة الستئناف الحضور لمدير
المدرسة؟
ج  :ان الوالد  /الطالب لديه خمسة ايام من تاريخ استالم القرار لكى يقوم باالستئناف كتابة للمدير.
س : ١٠متى تصير سياسة الحضور نافذة المفعول ؟
ج  :يبدأ الحضور فى اليوم االول من المدرسة للطالب الحالليين ،اما للطالب الجدد على المنطقة التعليمية فقد يبدأ الحضور من تاريخ
التسجيل.
س : ١١اذا كان الطالب فى انتظار عملية االستئناف ،فهل يعتبر مؤهال للمشاركة فى األنشطة الالمنهجية ؟
ج  :نعم ،يعتبر الطالب مؤهال للمشاركة فى األنشطة الالمنهجية مادام هو فى انتظار قرار االستئناف من قبل لجنة مراجعة استئناف
الحضور.
س : ١٢هل هناك عملية استئناف بعد قرار مدير المدرسة ؟
ج  :نعم ،يمكن للطالب  /اآلباء تقديم طلب االستئناف الدارة القسم /المفتش .يجب تقديم هذه الطعون كتابة و خالل خمسة ايام من أشعار
القرار على مستوى المدرسة.
س : ١٣هل تعتبر زيارات الطالب لوطنه االم خالل أيام المدرسة غيابا ؟
ج  :نعم ،تعتبر زيارة الطالب لوطنه االم بينما المدرسة منعقدة غيابا بغير عذر.
س : ١٤هل يمكن اعادة تسجيل الطالب بعد فصلهم من السجالت ( العمر  ١٦سنة فما فوق فقط ) لمخالفتهم سياسة الحضور للمنطقة
التعليمية ؟
ج  :نعم ،يجب على الوالد  /الواصى إحضار الطالب لحضور اجتماع مقام مع مدير المدرسة قبل بداية العام الدراسى التالى لمناقشة
خيارات اعادة االلتحاق.
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التأخر ،الوصول المتأخر و االنصراف المبكر
يعتمد تنظيم أنشطة الفصل على بداية البرنامج بشكل دقيق و موجه
و من المتوقع ان يصل الطالب الى المدرسة و الفصل فى الوقت المحدد .تبدأ المدرسة كل يوم فى الساعة  ٨:٣٠صباحا لطلبة الصفوف
بداية من ما قبل الحضانة و حتى الصف الثانى عشر .و سوف يعتبر طالب المرحلة االبتدائية متأخرا ً اذا ما وصل بعد الساعة ٨:٤٠
صباحا .بينما يعتبر طالب المرحلة الثانوية متأخرا ً اذا ما وصل بعد الساعة  ٨:٣٥صباحا .و سيخضع الطالب المتأخر عن اي فصل الى
إجراءات تاديبيه على النحو المبين فى سياسة مديرية التربية و التعليم  ١٥٣١السلوك و االنضباط و مدونة قواعد السلوك للطلبة.
قد تشمل عواقب التأخير المتكرر على االحتجاز و/او فقدان للدرجات المستحقة لعمل الفصل.
يسجل الطالب غائباعن الفصل اذا ما تعدى تأخيره نصف الوقت الكلى للفصل.
تعترف المنطقة التعليمية بانه من وقت آلخر سوف يمر الطالب بظروف قاهرة تتطلب منه ان يأتي فى وقت متأخر للمدرسه او ينصرف
قبل نهاية اليوم الدراسى .سوف تتطلب المنطقة التعليميه متمثلة فى الموظف المختص بتعليم الطالب فيها ان يتم أخطارها فى وقت مبكر
بغيابات الطالب عن طريق تقديم طلب خطى من والد  /الواصى على التلميذ و الذى سوف يبين سبب التأخر او االنصراف المبكر.
و يمكن ان تشمل األسباب المبررة للتأخير:
 المواعيد الطبية و الخاصة باألسنان و التى ال يمكن جدولتها خارج ساعات المدرسة. متطلبات خطة الرعاية الصحية الفردية للطالب. متطلبات البرنامج التعليمي الفردي للطالب ( )IEPو  /او خطة ٥٠٤ التكيفات المكانية البديلة قصيرة او طويلة المدى للطالب ذوى االحتياجات الخاصة. اإلعاقة الطبية اختبار قيادة السيارة للسائق ( خاص بالمدرسة الثانوية فقط ) مقابلة االلتحاق بكلية او عمل. حضور المحكمة وجود سبب جيد ومقبول لدى االدارةالتأخر الذى ال يندرج تحت األسباب المذكورة أعاله يمكن ان يؤثر على الحصول على الساعات المعتمدة للفصل الدراسى.
االنصراف قبل نهاية اليوم الدراسى
ال يسمح الى تلميذ بمغادرة المدرسة قبل انتهاء اليوم ال دراسى اال اذا اجتمع فى مكتب المدرسة بوالديه  /بالواصى عليه و يتم تحديد بياناته
فى سجالت التلميذ  ،او شخص فوق سن  ١٨و معه إذن مكتوب للتصرف بالنيابة عن الوالد /ولى االمر  .يجب ان يكون هذا األذن مكتوب
مسبقا وعلى موظفى المدرسة التحقق من هوية الوالد  /ولى االمر من قام بعمل هذا األذن  .يجب على موظفى المدرسة عمل نسخة من
بطاقة تحديد الهوية والتى تحمل صورة الشخص الحامل لآلذن و الذى سيقوم باستالم الطالب.

TARDINESS
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إجراءات االنصراف المبكر من المدرسه فى حاالت الطواريء
 .١الغرض
االنصراف المبكر من المدرسه :سيتم اإلعالن عن االنصراف المبكر من المدرسه فى حالة الطواريء التى تشكل تهديدا
خطيرا على صحة و سالمة الطالب و العاملين بالمدرسه .يجب ان تجتاز حاالت الطواريء المخاطر و الصعوبات عن طريق
إغالق المدارس فى وقت سابق عن الميعادالمعتاد عليه .فى حالة االنصراف المبكر بسبب حاالت الطواريء ،يتعين اتباع
اإلجراءات التأليه:
 .٢اإلجراءات
ا .من المتوقع ان ينتظر جميع النظار و مساعديهم بالمدرسه حتى يتم انصراف جميع التالميذ تحت رعاية الوالد/شخص بالغ
مسؤول و حتى يغادر جميع العاملين بالمدرسه .سوف يتم الخطار اآلباء عن طريق العاملين بالمدرسه.
سوف يقوم ناظر المدرسه بتوصية اآلباء و األوصياء بقواعد السالمه النصراف التالميذ كل سنه دارسيه.
ب .يتم إلغاء جميع برامج اليوم الممتده بعد اليوم الدراسى .سوف يقوم المسؤول االدارى بإبالغ العاملين من
المدارس/البرامج/ا لوكاالت االخرى الذين يقوموا بالتدريس البرامج الممتده بإلغاء الفصول الدراسيه.
ت .وسائل النقل و المواصالت -مكتب رئيس االداره التعليميه سوف يتم إبالغ قسم النقل باالنصراف المبكر .سوف يتم قسم النقل
باالتصال بالبائعين لبدء عملية إحضار الطالب ذوى االحتياجات الخاصه و طلبه اخرين يتم نقلهم بواسطة شركات الحافالت
المتعاقد عليها .سوف يقوم العاملين بالمدرسه بأخطار اآلباء .سوف تقوم إدارة المدرسه بمالحظة الطالب الذين لم يقوموا اآلباء
او األوصياء او حتى البالغين المكلفين من قبل الوالد او الواصى باستالمهم من المدرسه.
ث .خدمة الغذاء -مكتب رئيس االداره التعليميه سوف يقوم بإبالغ قسم الخدمات الغذائيه لالنصراف المبكر .كلما أمكن ذلك يجب
تقديم وجبة الغذاء قبل انصراف المدرسه.
ج -احداث رياضية  -سوف يتم إلغاء جميع الحداث الرياضيه و اخطار الجهات المختصه بما ذلك قسم النقل.
ح -برنامج - CASPERيقوم العاملين ببرنامج  CASPERباخطار اآلباء بإلغاء برنامج  . CASPERسوف يقوم اولياء
األمور باستالم أوالدهم فى اقرب وقت ممكن عند حدوث حالة طارئه خالل ساعات العمل ببرنامج  .CASPERسوف ينتظر
العاملين بالمدرسه حتى يتم استالم الطلبه بواسطة الوالد/شخص بالغ مسؤول كما هو محدد كتابةً من قبل الوالد .
خ -مدرسة البالغين المسائيه-سوف يتم إلغاء الفصول عند االنصراف المبكر بسبب اي وقوع حاله طوارىء.
د -السبت/برامج عطلة نهاية االسبوع /االنشطه  -فى حالة وقوع طوارىء إغالق المدرسه يوم الجمعه/سيتم اتخاذ قرار فى ذلك
الوقت بشأن أنشطة يوم السبت .سيتم اخطار منسق البرنامج/مشرفى االنشطه من قبل المشرف المباشر بأى الغاءات.
 .٣االخالء
فى حالة الطواريء ،فى مدرسه معينه ،سوف يتم خطة االخالء.

١٢
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إجراءات الغداء
سيبقى طالب الصف التاسع فى المبنى لتناول طعام الغداء
سوف تقدم المدارس برنامج غدائى متكامل الخدمات .سيكون لدى للطالب الخيار بين شراء وجبة غداء فى الكافتيريا /المطعم ،او
إحضار الغداء من المنزل و تناوله فى الكافتيريا او األماكن المخصصة لذلك .يجب على الطالب الذين يحق لهم الحصول على غداء
مجانى او منخفض السعر ان يستكملوا و يقدموا استمارة طلب الغداء فى الموعد المحدد فى شهر سبتمبر .يمنع طلب الطعام من
الموردين الخارجيين ،و توصيلها الى المدرسة او الى اى من حدود المدرسة ممنوع منعا باتا.

االستخدام المقبول للتكنولوجيا
يجب ان يكون استخدام مدارس جيرسي سيتى العامة لشبكة الموارد ( االنترنت ) لدعم التعليم و األبحاث و بما يتفق مع األهداف
التعليمية لمدارسها .يعد المستخدم للشبكة مسؤوال عن أعماله و أنشطته اثناء دخوله كال من شبكة االنترنت ( الدولية ) و االنترانت
( المحلية ) ،و اثناء است خدام البريد اإللكترونى ( االيميل ) .يربط االنترنت شبكات الكمبيوتر فى جميع أنحاء العالم ،مما يتيح
للمدارس العامة بجيرسى سيتى الوصول الى مجموعة واسعة من مصادر المعلومات .ان الوصول الى االنترنت متاح فى جميع
المدارس العامة و على الرغم من ان المرشحات ( فالتر المعلومات ) غير معصومة من الخطأ ،فان المدارس العامة بجيرسى سيتى
سوف تكون مسؤولة عن توفير فالتر لخلق بيئة خالية من كل المحتويات الضارة.
ويب سنس هو اسم البرنامج المستخدم حاليا من قبل المنطقة التعليمية لمنع المواقع المحظورة .يعتبر استخدام البريد اإللكترونى امتياز
و لكن هناك العديد من المسؤوليات التى ترافق هذا االمتياز .و من المتوقع ان يتحلى المستخدم للبريد اإللكترونى بالخلق و تحمل
المسؤولية عند استخدامه إياه و لن يتم التسامح مع السلوكيات غير المقبولة عند استخدام التكنولوجيا .سوف يخضع للتأديب اى شخص
يشارك فى الس لوك المحظور من أنظمة الشبكة او قواعد المنطقة التعليمية او من القانون الفيدرالى او المحلى او قانون الوالية ما اذا
كان يحدث هذا السلوك داخل او خارج حدود المدرسة او اذا فرضت عقوبات مدنية او جنائية على مثل هذا السلوك .و سوف يخضع
للتأديب اى شخص يشارك فى النشر على شبكة االنترنت مشاركة موجهه للتحريض على انتاج عمل غير قانوني او من المحتمل ان
تحرض على انتاج مثل هذا العمل .و سوف يخضع للتأديب اى شخص يستخدم موارد المنطقة التعليمية لتحقيق مكاسب شخصية.
وما يلى يشمل ولكن ال يقتصر على أمثلة إضافية على السلوك المحظور:
 استخدام الشبكة لممارسة اى نشاط غير قانوني ،بما فى ذلك انتهاك حقوق الطبع و النشر او غيرها من العقود. سرقة اعمال ادبية من مواد االنترنت. قرصنة برامج الكمبيوتر. تعطيل او تقليل كفاءة المعدات او اداء النظام. الوصول الى موارد و كيانات غير مصرح بها. تخريب بيانات مستخدم اخر. اقتحام خصوصية األفراد. نشر اى رسائل  /صور  /فيديو بطريقة غير الئقة. نشر معلومات خاطئة او تشهيرية حول شخص او منظمة. الوصول الى او نقل المواد التى تدعو الى العنف او الكراهية ضد فرد معين او مجموعة من األفراد. التحرش بشخص اخر  -اى تكرار فعل ما على نحو يضايق شخص اخر. الوصول الى مواد اباحية. مسؤولية ادخال فيروس كمبيوتر فى شبكة المدرسة و  /او اجهزة الكمبيوتر. نشر التهديدات التى تعطل سير عمل المدارس و التى توءدى الى القبض على المتسبب فى هذا. -كسر قواعد سرية االختبارات و  /او الغش.

استخدام الهواتف المحمولة و األجهزة االلكترونية الشخصية
يسمح للطالب حيازة الهواتف المحمولة والساعات الذكيه وغيرها من األجهزه االلكترونيه الشخصية فى المدرسة و فى المناسبات التى ترعاها
المدرسة ،و مع ذلك ،يجب ان تكون هذه مغلقة خالل اليوم الدراسى .سوف يتم مصادرة الهواتف المحمولة و غيرها من األجهزه االلكترونيه
الشخصية التى يستخدمها الطالب خالل اليوم الدراسى و إعادتها الى الوالد  /الواصى عندما يأتي للمدرسة السترجاعها .يجب على اآلباء الذين
يحتاجون االتصال باطفالهم اثناء اليوم الدراسى لمعالجة موقف طارئ ان يتصلوا بالمكتب الرئيسى  .استخدام كاميرا الفيديو او الهواتف و غيرها
من األجهزه االلكترونيه الشخصية يمنع منعا باتا خالل المدرسة و أية مهام مدرسية ما لم يسمح بذلك من قبل مدير المدرسه .كما يحظر استخدام
اى اجهزة محمولة كوسائل إعالمية وفقا للتعليمات المشار اليها.
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ULLYINGوBالبلطجه
التحرش و الترهيب

MIDATION AND

تحظر االداره التعليميه اعمال التحرش و الترهيب و البلطجه من الطالب و الموظفين .جميع أفراد مجتمع المدارس العامه بجيرسى
سيتى لهم الحق ان يعيشوا و يعملوا فى بيئه أمنه و قد قررت االداره التعليميه ان البيئه المدرسيه المتحضره االمنه ضروريه لتعلم
للطالب و تحقيق المعايير األكاديميه العاليه ،و أيضا ً للعاملين بهدف توعيتهم الطالب بشكل فعال .ان التحرش ،و الترهيب و التخويف
مثل السلوكيات التخريبيه او العنيفة االخرى هو السلوك الذى يعطل كال من قدرة الطالب على التعلم وقدرة المدرسه على تثقيف
التالميذ فى بيئه أمنه .لن تتسامح المنطقة التعليميه مع اعمال التحرش او التخويف او البلطجه التى يقوم بها اى طالب.
"التحرش او التخويف او البلطجه" المقصود بها اى اشاره او تعدى بالقول او الكتابه او بالفعل او اي اتصال الكترونى و هذا هو:
(ا) يمكن النظر على ان تعزيز وجوده يبنى على الصفات المميزة والفعليه لألفراد كالتمييز بسبب العرق ،اللون ،الديانة ،نوع الجنس
او حرية التعبير او حرية التعبير ،او األصل القومى ،او النسب ،او األصل القومى ،او الجنس ،او التوجه الجنسى ،و الهوية الجنسيه
والتعبير ،او االعاقه العقلية الجسديه او الحسيه او اى سمه مميزه اخرى؛ و
(ب) هذا يحدث لممتلكات المدرسه،فى اي وظيفه ترعاها المدرسه ،باتوبيس المدرسه ،او مالعب المدرسه ،او اى شيء يعرقل او
يتداخل فى شؤون المدرسه او حقوق الطالب الطالب اآلخرين؛ و ان
( ) ١الشخص العاقل تحت اى ظروف ،يجب ان يعرف ان االعمال التى لها تأثير جسدى او عاطفى قد تؤذى الطالب /الطالبه او
تتلف ممتلكاته او ممتلكاتها ،او تخيف الشخص من إلحاق األذى الجسدى او العاطفي لنفسه او نفسها او إلحقاق الضرر بممتلكاته او
ممتلكاتها؛ او
( )٢له التأثير باذالل و إهانة اى شخص او مجموعه من األشخاص؛ او
( )٣يخلق بيئه تعليميه معاديه للطالب عن طريق التداخل فى طريقة التعلم للطالب او تسبب األذى الجسدى او العاطفي للطالب.
التواصل اإللكترونى يعنى بث االتصال عن طريق الجهاز اإللكترونى بما فى ذلك جميع وسائل االعالم االجتماعيه ،ولكن ال نقتصر
على الهاتف ،و الهاتف المحمول ،جهاز االتصال،لحاسب البيانات الشخصى او الكمبيوتر ،و هذا يشتمل على االتصاالت التى تجرى
داخل المدرسه او خارجها ،فى اى وظيفه ترعاها المدرسه،و فى أتوبيس المدرسه او بعد ساعات العمل بالمدرسه .تشمل االتصاالت
االلكترونيه ،ولكن ليس عل سبيل الحصر ،البريد اإللكترونى ،و الرسائل ،و الرسائل الفوريه و االتصاالت التى تتم خالل موقع شبكة
االنترنت ،بما فى ذلك وسائل االعالم االجتماعيه و مواقع الشبكات االجتماعيه.
يجب ان تختلف النتائج و التدابير العالجيه للطالب الذى يقوم التحرش ،و التخويف او البلطجه وفقا لطبيعة السلوك ،و العمر التنموى
للطالب و المشاكل الخاصه بأداء و سلوكيات الطالب التى قام بها الطالب فى الماضى .ان النتائج و التدابير العالجيه المناسبه للطالب
الذى يقوم بالتحرش ،والتخويف او الترهيب تبدأ باتخاذ اإلجراءات السلوكيه االيجابيه حتى الوصول ال حاالت اإليقاف الطويل او
المؤقت او الطرد .قد تشتمل التدابير العالجيه على ،و لكن ليس عل سبيل الحصر ،البنود المنصوص عليها فى سياسة االداره
التعليميه و التى تحظر التحرش ،و التخويف و الترهيب (سياسه .)٥١٣١.٢
ان مدير المدرسه ،المختص بمكافحة البلطجه ( ) ABSو/او من ينوب عنه مسؤول عن تلقى الشكاوى التى تزعم وقوع انتهاكات لهذه
السياسه ،قد تك ون التقارير مرسله من مجهول ،وكن ال يجب اتخاذ اى اجراء تأديبي رسمى بناء على تقرير مرسل من مجهول .اى
موظف بالمدرسه،عضو مجلس اداره ،مقدم الخدمات المتعاقد معه ،طالب ،الزائر ،او المتطوع الذى شهد او لديه معلومات موثوقه
تفيد بان الطالب قد تعرض للتحرش او التخويف ،او المضايقه عليه ان يقدم تقريرا الى ناظر المدرسه/او الى من ينوب عنه.
(الباقى فى صفحه )١٥

١٤
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التحرش و الترهيب و البلطجه (تكمله)
تطبق اإلجراءات التأليه لالبالغ عن حوادث التحرش و التخويف و البلطجه:
 يتم التبليغ عن جميع اعمال التحرش ،و التخويف ،و البلطجه لفظيا لناظر المدرسه فى نفس اليوم الذى فيه عضو االداره التعليميه،و موظف المدرسه ،مقدم الخدمات بعقد ،طالب ،او متطوع شاهد او تلقى معلومات موثوق فيها لها عالقته بحادث من هذا القبيل.
 يقوم ناظر المدرسه بإبالغ اولياءاالمور و األوصياء لجميع الطالب المتورطين للحادث المزعوم وربما مناقشة و توافر المشوره والخدمات االخرى للتدخل حسب االقتضاء؛ و
 يجب اإلبالغ عن جميع انواع المضايقات و الترهيب و البلطجه بالكتابة الى ناظر المدرسه فى خالل يومين دراسين عند عضو منأ عضاء إدارة المدرسه ،موظف المدرسه ،او مقدمو الخدمه بعقد او تلقى معلومات موثوق فيها خاصه بالتحرش او التخويف او
البلطجه التى تعرض لها الطالب.
تطبق اإلجراءات التاليه لتحقيقات حوادث تحرش ،تخوف او بلطجه مبلغ عنها
 يجب ان تتم جميع التحقيقات سريعه و شامله و كامله ،و توثيقها كتابة ،و يجوز ان يشتمل على ،ولكنها تقتصر على ،أخذ أقوالالضحايا والشهود و المتهمين ،دراسته متأنيه للحقائق ،دعم للضحيه ،الحكم على الفعل المزعوم اذا كان يشكل انتهاكا لهذه السياسه
 عندما يعلم مدير المدرسه بالمعلومات المدونه انها وصلت الى مس توى التهديد اوالتحرش فيجب على مسؤول المدرسه إبالغ الجهاتالمختصه .المنطقه التعليميه سوف تقوم بابالغ عن الجرائم "التميز" المشتبه بها وأعمال "المرتبطه بالتحيز" لمسؤولي تنفيذ القانون
عندما يشكل السلوك التعديات التى تستوجب االحاله و بموجب الماده  ٤من مذكرة اتفاق بين التعليم و تطبيق القانون .سوف يقوم
المسؤولين عن تنفيذ القانون بتحديد ما اذا كان لديهم سلطه عل ذلك االمر و االستجابه المناسبه لتنفيذ هذا القانون.
 يجب ان يبدأ التحقيق المدرسي من قبل ناظر المدرسه او من يعينه فى غضون يوم دراسى واحد من تقرير الحادث و يجب انيجرى هذا التحقيق من قبل اختصاصى مكافحة البلطجه .يمكن ان يقوم الناظر بتعيين موظفين إضافيين الذين ليس اختصاصهم
مكافحة البلطجه ألمساعده فى التحقيق
 يجب االنتهاء من التحقيق فى اقرب وقت ممكن ،و لكن فى موعد ال يتجاوز  ١٠ايام مدرسيه من تاريخ التقرير المكتوب لحادثالتحرش او التخويف او البلطجه .فى حالة ظهور معلومات اخرى لها عالقته بالتحقيق بعد انتهاء  ١٠األيام المدرسيه للتحقيق ،فيمكن
ألخصائي مكافحة البلطجه تعديل نتائج التقرير األصلى للتحقيق و ذلك الظهار المعلومات الجديده بالتقرير.
 يجب ان تبلغ نتائج التحقيق مدير االداره التعليميه فى خالل يومين مدرسين من انتهاء التحقيق ،وفقا للقانون و سياسة االدارهالتعليميه .و قد يبدأ رئيس االداره التعليميه بوضع برامج تدريبية للحد من التحرش او الترهيب ،او البلطجه و ذلك بهدف االرتقاء
بالمناخ المدرسى ،تطبيق االنضباط الم درسى ،تقديم المشوره نتيجة الحصول على نتائج التحقيق ،التوصيه ،او اتخاذ إجراءات مناسبه
اخرى.
 يجب اإلبالغ عن نتائج كل التحقيقات االداره التعليميه فى موعد ال يتجاوز تاريخ اجتماع مجلس االداره التعليميه فور االنتهاء منالتحقيق .و ذلك يشمل اى خدمات مقدمه ،تدر يبات مجهزه ،فرض االنضباط او غيرها من اإلجراءات المتخذه او الموصى عليها من
مدير االداره التعليميه.
 يضمن مدير االداره التعليميه او من يعينه لآلباء او األوصياء الذين هم أطراف التحقيق الحق فى الحصول على معلومات خاصهبالتحقيق .يجب تقديم هذه المعلومات مكتوبه خالل  ٥ايام مدرسيه فور اإلعالن على نتائج التحقيق و إبالغ االداره التعليميه والتى
تشتمل على مضمون التحقيق ،سواء اذا وجدت االداره التعليميه دليل على التحرش التخويف او البلطجه او ما اذا كان فرض النظام
او الخدمات المقدمه لمعالجة حادثة التحرش  ،التخويف او االنضباط.
( الباقى فى صفحة )١٦

١٥
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التحرش و الترهيب و البلطجه

(تكمله)HARASSMENT

يمكن للوالد او الواصى ان يطلب عقد جلسة استماع امام مجلس االداره التعليميه بعد تلقى المعلومات خاصه بالتحقيق من مدير
االداره التعليميه .تعقد جلسة االستماع فى غضون  ١٠ايام من تاريخ الطلب .يعقد مجلس االداره التعليميه جلسه سريه و ذلك
حرصا ً على خصوصية الطالب .عند عقد جلسة االستماع سوف يستمع مجلس االداره التعليميه الى لمتخصص مكافحة التحرش
عن الحادث و التوصيات الخاصه باالنضباط و الخدمات و البرامج التى تساعد على وضع الحد لمثل هذه الحوادث.
يتم استالم التقرير اثناء عقد االجتماع التالى لمجلس االدارة التعليميه ،سوف يصدر المجلس قرارا مكتوبا لتأكيد او رفض او
تعديل قرار مدير االداره التعليميه .يجوز استئناف قرار مجلس االداره التعليميه الى مفوض التعليم ،وفقا للقانون ،فى فتره ال
تتعدى  ٩٠يوما من تاريخ صدور قرار المجلس .يمكن للطالب ،الواصى ،او اى منظمه تقديم شكوى الى منظمة حقوق االنسان
فى غضون  ١٨٠يوم من وقوع حادث التحرش او التخويف او البلطجه عل أساس العضوية بجماعة الحمايه كما وردت فى
قانون ضد التمييز بنيو جيرسى.
لن يتم التهاون مع اى عمل انتقامى ،او االنتقام او اال تهام الباطل ضد اى شخص يقوم بالتبليغ عن فعل التحرش  ،التخويف او
البلطجه .لن يتعرض اى موظف ،مقدم الخدمات ،طالب ،او زائر او متطوع لالنتقام .او تلفيق التهم بسبب اإلبالغ عن فعل
التحرش او التخويف او البلطجه .تتحدد النتائج و اإلجراءات العالجيه اى شخص شارك فى االنتقام او التهم الباطلة من قبل
رئيس االداره التعليم يه و/او من ينوب عنها بعد إمعان النظر فى طبيعة و شدة و ظروف العمل ،وفقا للقانون وسياسات و
إجراءات مجلس االداره التعليميه .فى حالة انتهاك قانون الوالية و القانون الفيدرالى ،يجب اخطار وكالة تنفيذ القانون المختصه.
اآلباء الذين طلبوا المشاركة فى إجراءات المقابله الخاصه بالتحرش و الترهيب و البلطجه
قانون الحقوق التعليميه و حماية الخصوصيه لالسره (The Family Educational Rights and Privacy Act ) FERPA
) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99هو القانون الفيدرالى الخاص بحماية خصوصية السجالت التعليميه للطالب.

وينطبق هذا القانون على جميع المدارس التى تتلقى امواال وفقا للبرنامج المطبق بوزارة التعليم األمريكى
وفقا لقانون  ،FERPA 34 CFR § 99.12اذا كانت السجالت التعليميه للطالب تحتوى على معلومات شخصيه عن الطالب
اآلخرين ،فسوف يكون لولى االمر او الطالب المعنى بالموضوع الحق فى متابعة او مراجعة او االطالع على المعلومات
الخاصه بهذا الطالب فقط.
سوف يتم مناقشة المعلومات التى تم تحديدها و الخاصه بالطالب اآلخرين اثناء الحضور و وفقا إلجراءات المقابله و عمليات
التحقيق الخاصه بقانون مكافحة البلطجه بنيو جيرسى
تقدر و تحترم مدارس جيرسى سيتى الحكوميه حقوق و خصوصية طالبها و بالتالي ال يسمح لآلباء او ممثليهم بالمشاركه
فى إجراءات المقابله الخاصه بالتحرش و الترهيب و البلطجه.
اذا كان االمر ينطوى على جريمه جنائيه فسوف يجرى التحقيق وفقا لتطبيق القانون  N.J.A.C. 6A : 16 - 6و الذى يختص
بقضايا الكحول و المخدرات و االسلحه و األمن و االتفاقيه المنصوص عليها بمذكرة الدولة الموحده بين مسؤولى التعليم
والموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون.
( الباقى فى صفحة )١٧
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التحرش و الترهيب و البلطجه (تكمله)
اآلباء الذين يحاولون منع حضور اطفالهم من عملية مقابلة مكافحة التحرش و الترهيب و البلطجه HIB
وفقا لقانون مكافحة البلطجه بنيو جيرسى  The New Jersey Anti-bullying Bill of Rights Actيجب ان يجرى
التحقيق من قبل المختصين بالمدرسه بالتشاور مع مدير المدرسه فى كل تقارير التحرش و الترهيب و البلطجه .HIB
و الغرض من هذا التحقيق هو تحديد وقائع كل تقرير و التى سوف تشتمل على تقييم ما اذا كان هناك تحرش او ترهيب او بلطجه
 HIBوفقا للتعريف القانونى او اى مساور للشك بهذا السلوك .لن يتم اتخاذ اى قرار عن طبيعة اى سلوك قبل القيام باجراء
تحقيق ،و لكنها تستند على نتائج التحقيقات .باالضافه الى ذلك ،فانه فى كل الحاالت التى تم فيها االبالغ عن التحرش او
الترهيب او البلطجه ،بغض النظر عن نتائج التحقيق ،يجب على االداره التعليميه ان تشترك فى جميع االجراءات المذكوره فى
NJ.S.A 18A: 37- 15
و من اجل ذلك فقد ال يجوز لآلباء اضعاف قدرة موظفى المدرسه على مقابلة ابناءهم كجزء من عملية التحقيق .اى محاوله من
قبل احد الوالدين لمنع وصول موظفى المدرسه ألبنهم تعتبر محاوله لمنع او تعطيل إجراءات المدرسه للتحقيق فى جميع التقارير
الخاصه بالتحرش او الترهيب او البلطجه.

التنويهات الجنسيه كتابة عبر التليفون المحمول و االستخدامات االخرى الغير
الئقه لوسائل االتصاالت المعتمده على التكنولوجيا
تحظر االداره التع ليميه اعمال التحرش او الترهيب او استغالل الطلبه .قرر مجالس االداره التعليميه ان ظاهرة التنويهات
الجنسيه عبر التليفون المحمول تندرج تحت بند اال فعال المحظوره .قرر مجلس االداره التعليميه ان التنويهات الجنسيه كتابة عبر
التيلفون المحمول ظاهره مثل ظواهر السلوكيات األخرى التخريبيه ،وهذا السلوك يحد من قدرة الطالب على التعلم ،و قدرة
المدرسه على تثقيف طالبها فى بيئه أمنه و منضبطه .وفقا لذلك لن يتم التسامح مع ظاهرة التنويهات الجنسيه كتابة عبر التلفون
المحمول ال ن مثل هذا السلوك بغيض و يمكن ان يؤدي الى مزيد من العنف اكثر خطوره .مثل هذا السلوك قد يتعارض بشكل
خطير مع جهود المنطقة لخلق بيئه أمنه ًو متماشيه مع تعليم الطالب و تحصيل دراسى عالى .و باالضافه الى ذلك ،ال يشترك
الطالب باالشتراك فى االتصاالت غير الئق مع موظفى االداره التعليميه عن طريق االتصاالت االلكترونيه.
بين ما يختلف تعريف التنويهات الجنسيه كتابة عن طريق التليفون المحمول فانه يعرف فى االداره التعليميه انه انتاج او حيازه او
نشر صور جنسيه بما فى ذلك الر سائل الكتابيه التى توحي بايحاءات جنسيه وصور عاريه او شبه عاريه جنسيا عبر الهاتف
المحمول او اى جهاز تكنولوجي اخر:
ا .الشخص الطبيعي ،تحت اى ظروف ،له تأثير بإهانة ،ترهيب ،تحرش ،او استغالل اى طالب او وضع الطالب تحت تأثير
خوف جسدى او عاطفى.
ب  .له تأثير بإهانة  ،تخويف او تحرش او استغالل اى طالب ي تسبب فى اى اضطراب او التدخل فى سير العمليه التنظيميه
للمدرسه.
لن يتم التسامح مع التنويهات الجنسيه الكتابيه عبر التيلفون المحمول داخل محيط المدرسه او فى وظيفه ترعاها المدرسه .يجب
ان تختلف النتائج المترتبه على التورط فى التنويه الجنسى كتابة عن طريق التيلفون المحمول و متدرج أيضا ً وفقا لطبيعة
السلوك ،و السن التنموي للطالب ،و سجل سلوك الطالب و األداء السيء ،و يجب ان يتمشى مع قواعد السلوك للطالب للمنطقفه
التعليميه .تشتمل النتائج المترتبه على التورط فى اعمال التنويهات الجنسيه بالكتابه عن طريق الهاتف المحمول ،وكن ليس عل
سبيل الحصر ،على ما يلى:
( الباقى فى صفحه )١٨

١٧

مدونة قواعد سلوك الطالب لسنة  ٢٠١٨ - ٢٠١٧لمدارس جيرسي سيتى العامة

التنويهات الجنسيه كتابة عبر التليفون المحمول و االستخدامات االخرى الغير
الئقه لوسائل االتصاالت المعتمده على التكنولوجيا (تكمله)
ا .اللوم
 .٢اإلزالة المؤقتة من الفصول الدراسية.
 .٣الحرمان من االمتيازات.
 .٤احتجاز الفصل او االحتجاز االدارى.
 .٥اإلحالة التأديبية.
 .٦اإليقاف المؤ قت من اليوم الدراسى العادي ليتم حضور اما فصول اخرى داخل المدرسة او الحضور للمدرسة فى عطلة نهاية
االسبوع.
 .٧حضور برامج ما بعد المدرسة.
 .٨اإليقاف الموءقت خارج المدرسة ( قصير او طويل األجل )
 .٩النقل الى مدرسة اخرى.
 .١٠اتخاذ اإلجراءات القانونية.
 .١١الطرد.
ينبغى ان تهدف التدابير العالجية لتصحيح المشكلة السلوكية ،و منع حدوث اخر للمشكلة ،و أيضا ً حماية و تقديم الدعم للضحية
التي أرسل اليها التنويهات الجنسية ،و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمشاكل منهجية و موثقة تتعلق بمشكلة التنويهات الجنسية .و
تشمل التدابير العالجية أيضا ً الطالب المنخرط فى اعمال التنويهات الجنسية و تشمل و ال تقتصر على ما يلى:
 .١التعويض و االستعادة.
 .٢الوساطة.
 .٣مجموعة دعم األقران.
 .٤توصيات مجلس سلوك الطالب او األخالق.
 .٥التعليمات التصحيحية او خبرة الخدمة او التعلم االخرى ذات الصلة.
 .٦التدخالت الداعمة للطالب ،بما فى ذلك المشاركة فى فريق التدخل و خدمات اإلحالة.
 .٧التقييم السلوكي بما فى ذلك و لكن ليس على سبيل الحصر ،اإلحالة الى فريق دراسة الطفل،كما يتطلب االمر.
 .٨خطة االدارة السلوكية مع المعايير التى تتم مراقبتها عن قرب مثل برنامج عدم التسامح.
 .٩التكليف بمسؤوليات القيادة ( على سبيل المثال ،الرواق او مراقبة الحافالت )
 .١٠إشراك مسؤولي االنضباط بالمدرسة.
 .١١اإلرشاد الطالبى.
 .١٢اجتماعات تجرى مع اآلباء.
 .١٣المعاملة المعالجة للطالب.
 .١٤العالج او الطب النفسي للطالب.
( الباقى فى صفحة )١٩
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التنويهات الجنسيه كتابة عبر التليفون المحمول و االستخدامات االخرى الغير
الئقه لوسائل االتصاالت المعتمده على التكنولوجيا (تكمله)
و تشمل التدابير العالجية لضحية التنويهات الجنسية و غيرهم من المتضررين من هذه االعمال التى يمكن االضطالع بها على
الفصول الدراسيةو مبنى المدرسة او المنطقة التعليمية ( و لكن ليس على سبيل الحصر ) على ما يلى:
 .١تدخالت مؤسسية داعمة بما في دللك المشاركة فى فريق التدخل و خدمات اإلحالة.
 . ٢استبيان المدرسة و المجتمع او غيرها من االستراتيجيات لتحديد الظروف التى تسهم فى التحرش و التخويف او البلطجه.
 .٣تغيير ثقافة المدرسة.
 .٤تحسين مناخ المدرسة.
 .٥اعتماد برامج الوقاية من البلطجه النظامية القائمة على البحوث.
 .٦سياسات المدرسة و إجراءات المراجعة.
 .٧تعديالت الجداول.
 .٨التعديالت بحركة المرور فى أروقة المدرسة.
 .٩التعديالت فى طرق سير الطالب و لنمط الوصول من و الى المدرسة.
 .١اإلشراف على الطالب قبل و بعد المدرسة بما فى ذلك النقل المدرسي.
 . ١١االستخدام المستهدف للمراقبين ( على سبيل المثال ،أروقة المدرسة ،الكافتيريا ،غرفة ادراج الطالب ،ملعب المدرسة،
محيط المدرسة و الحافالت) .
 .١٢مساعدي المعلمين.
 .١٣العروض لمجموعة كبير او صغيرة للمعالجة الكاملة للسلوكيات و الردود عليها.
 .١٤برامج التطوير العامة و المهنية للموظفين المعتمدين و غير المعتمدين.
 .١٥خطط التطوير المهني للموظفين المعنيين.
 .١٦اإلجراءات التأديبية لموظفي المدرسة الذين ساهموا فى المشكلة.
 .١٧االجتماعات مع لآلباء
 .١٨اإلرشاد األسري
 .١٩إشراك المنظمات المختصة باآلباء و المعلمين.
يعتبر مدير المدرسة او من ينوب عنه مسؤوال عن تحديد ما اذا كان الفعل المزعوم يشكل انتهاكا لهذه السياسة و أيضا ً مسؤوال
عن االستجابة المناسبة لهدا الفعل .يجب على الموظفين و الطالب و أولياء األمور الذين هم على علم بحدوث تنويهات جنسية
عبر المحمول ان يقوموا باإلبالغ الفوري عن مثل هذا السلوك الى مدير المدرسة او من ينوب عنه .قد يتم إبالغ مدير المدرسة
عن حدوث تنويهات جنسية عبر المحمول كتابة و قد يقدم على انه بالغ من مجهول و لكن قد ال تستند اإلجراءات الرسمية
النتهاك قواعد سلوك الطالب فقط على أساس البالغ من مجهول الذى هو غير مثبت .كما تعتبر التقارير الشفوية أيضا ً تقارير
رسمية.
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سياسة تعاطى المخدرات
تمنع مديرية التربية و التعليم منعا باتا اى استخدام ،وحيازة ،و /او توزيع اى نوع من المخدرات ،و الكحول او المنشطات فى
المدرسة او اى مكان بعيدا عن المدرسة ولكن تحت رعاية مديرية التربية و التعليم .يعد االمتثال للمعيار  :خالى من المخدرات
إجباريا فى جميع وظائف المدرسة و لجميع الطالب .و سيتم تحديد الطالب المشتبه فى كونهم تحت تأثير المخدرات و الكحول
او المنشطات و تقييمهم و اإلبالغ عنهم وفقا للقانون .N.J.S.A.18A:40A-9 et seq & N.J.A.C.6A16-4.1 et seq
وايضا تتبع منطقتنا التعليمية موقف رابطة نيو جيرسي للرياضة بين المدارس (  ) NJSIAAفى االختبار العشوائي للطالب من
الصف التاسع وحتى الثانى عشر الذين يشاركون فى األنشطة الالمنهجية و المسابقات الرياضية بين المدارس.
لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى سياسة رقم  ٥١٣١.٦على الموقع www.JCBOE.org

تفتيش الطالب
فى الجهود المتواصلة لضمان بيئة آمنة و منظمة لطالبنا ،سيتم اجراء تفتيش الطالب للتأكد من عدم وجود أسلحة ،مخدرات و
 /او غيرها من األشياء المحظورة او المواد و ذلك فى حالة وجود شكوك حول الطالب.
سوف يخضع جميع الطالب لعمليات تفتيش للكشف عن المعادن ( عن طريق المشى خالل الكاشف او باستخدام الكاشف
المحمول باليد ) و ذلك داخل حدود المدرسة او فى اي نشاط ترعاه المدرسة .و يمكن تفتيش أمتعة الطالب ( مثل اي حقيبة،
حقيبة الكتب ،حقيبة اليد ،او الحقيبة او السلة الواسعة) .و اضافة لذلك فانه سوف يتم تفتيش خزائن الطالب حيث انها من
ممتلكات المدرسة حتي و ان تم استخدامها من قبل الطالب.
قد يتم تفتيش ذاتي للطالب او ممتلكاته من مسؤول المدرسة الذى لديه أسباب معقولة لالشتباه فى ان البحث سوف يحضر دليل
على ان الطالب قد انتهك او ال زال ينتهك اما قانون او قواعد المدرسة.
سيتم احتجاز اي طالب رفض المشاركة او التعاون مع المدرسة و سيتم االتصال بالوالد /الواصى .باالضافة الي ذلك سوف
يخضع اي طالب رفض المشاركة إلجراءات تأديبية ،اذا كان هناك سبب لرفض الطالب للتفتيش فسوف يعتقد ان الطالب بحوزته
سالح و يجب ان يطلب من الشرطة التدخل الفوري.
يجب ان يتم تفتيش الطالب وفقا لالتفاق المنصوص عليه فى مذكرة الدوله الموحده بين مسؤولى التعليم و الموظفين المكلفين
بتطبيق هذا القانون المتاح على الموقع اإللكترونى لالداره التعليميه للعام الدراسى .٢٠١٦ - ٢٠١٥
لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى سياسة رقم  ٥١٤٥.١٢على الموقع www.JCBOE.org
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الخطوات التدريجية لإلجراءات التأديبية
مع ان مديرية التربية و التعليم بجيرسى سيتى تعتقد ان االسلوب اإليجابي للسلوك المقبول عادة ما يكون اكثر فاعلية ،فمن
الضروري احيانا معاقبة الطالب النتهاكات اللوائح المدرسية لضمان حسن النظام فى المدرسة و تعليم الطالب عواقب السلوك
المعرقل للنظام.

السلوك اإليجابي
المرحلة الصفرية
العمل
االحترام.
االنتباه.
اإلنتاجية

المكافأة
األنشطة
االمتيازات الخاصة
أشياء اخرى

إجراءات االنضباط
تختلف اإلجراءات التصحيحية التى يتخذها العاملين فى المدارس حسب العمر و المستوى التنموي للطالب .سوف يتم النظر فى
الظروف التى تتعلق بأفعال و مشاكل سلوكية معينة.
قد يوقف مدير المدرسة او من ينوب عنه الطالب إيقاف مؤقت من المدرسة لمدة تصل الى عشرة ( ) ١٠ايام متتالية .و سيتم
توفير المواد الدراسية و /او الخدمات التعليمية االخرى الى كل طالب على قدم المساواة ،و الذى تم إيقافه عن المدرسة لفترة
زمنية تزيد على أربعة ( )٤ايام .يجب ان تكون تتفق الخدمات المذكورة أعاله مع برنامج التعليم الفردى (  ) IEPللطالب او
برنامج التكيف لمالءمة احتياجات الطالب ( .)504
يخضع إلجراءات التقاضي السليمة ،الطالب الذين يظهرون سلوك غير مالئم بشكل يسىء الى األعداد التربوي ،و يكون لديه
تاريخ بمخالفة القواعد باستمرار سواء على ارض المدرسة ،او اى مناسبات خاصة بالمدرسة او تخضع الختصاص قواعد
سلوك الطالب ،قد تتم إزالتهم من مبنى المدرسة و تخصيص مكان تعليمى بديل و مؤقت (  ،) IAESإيقافهم عن المدرسة لمدى
طويل ،او التوصية بالنظر فى طردهم.
( الباقى فى صفحة ) ٢٢
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إجراءات االنضباط (تكمله)
المرحلة االولى
العمل.
 مخالفة قواعد الزى المدرسى غير مستعد للفصل الدراسي. تناول الطعام فى أماكن او أوقات غير مخصصة لذلك الخروج من المقعد دون إذن استخدام األلفاظ النابية. اإلفراط فى الحديث. النوم فى الفصل. االستخدام غير الالئق او ازالة المواد المدرسية. التأخر عن المدرسة او الفصل. السلوكيات التخريبية االخرى. عدم احترام العاملين فى المدرسة. يحظر استخدام الهاتف الجوال بالفصل ،ما لم يأذن بهالمعلم وذلك الستخدامه ألغراض تعليميه

التدخل  /العاقبة
 التصحيح اللفظى عقد اجتماع مع الطالب تغيير المقعد االتصال بالوالدين عقد اجتماع بالوالدين االتصال بالمعلم المختص بالتدخل فى األزمات(  ) C.I.Tاو المعلم المسؤول عن االحتجاز
 اإلحالة لدعم الخدمات ( ) RS &I إحالة لممرضة المدرسة وساطة األقران عمل جلسة لحل الصراع فقدان االمتيازات -أشياء اخرى

قد يكون المخالفين المزمنين عرضة ل و  /او شدة المخالفة قد تؤدى الى مستوى اعلى من التدخل او النتائج.
المرحلة الثانية
العمل
 الحوارات التهديدية غير الالئقة االعتداء اللفظى او اإليذاء. انتهاك االستخدام المقبول للتكنولوجيا. التجوال  /الخروج من الفصل  /دخوله متأخراً /او قطع االستمرار و اإلفراط فى استخدام األلفاظ النابية. العرض العلنى للعاطفة او الغرام الغير مناسب. السلوك الغير أخالق /الغش /التزوير. التكشف الغير الئق مغادرة مبنى المدرسة ( غير المصرح به ). الغياب المستمر بدون عذر حيازة او تعاطى منتجات التبغ و /او استخدام األجهزهااللكترونيه للتدخين ( جريمه أولى )*
 -السلوكيات التخريبية االخرى.

التدخل  /العاقبة
 اإلحالة لدعم الخدمات ( ) RS &I االتصال بالوالدين  /عقد اجتماع معهم وساطة األقران ( ان وجد ) عمل جلسة لحل الصراع ( ان أمكن ) التحقيق الدقيق (  ) HIBان أمكن إبالغ الشرطة او تدخلها ( ان أمكن ) االحتجاز االحتجاز يوم السبت فقدان امتيازات اإليقاف المؤقت عن المدرسة و لكن باالحتجاز داخلها اإليقاف المؤقت عن المدرسة لمدة ( ) ٥-١ايام عدم التسامح ( االيقاف قصير األجل عن المدرسة و لكنحضور الدراسة داخل المنطقة التعليمية)
 -أشياء اخرى

قد يكون المخالفين المزمنين عرضة ل و  /او شدة المخالفة قد تؤدى الى مستوى اعلى من التدخل او النتائج .
* قانون نيو جيرسى للهواء النقى الخالى من الدخان NJ Smoke Free Air Act
** يجب توفير التدخالت الموثقة عندما يوقف الطالب إيقافا مؤقتا لمدة عشرة ( )١٠ايام خارج المدرسة.
( الباقى صفحة )٢٣
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إجراءات االنضباط (تكمله)
المرحلة الثالثة
العمل.
 المشاجرة. البلطجة  /الترهيب خالل شبكة االنترنت. تسجيل الصوت او الفيديو غير المصرح به االعتداء اللفظى او الجسدي من شخص اخر. االعتداء الجنسى  /التحرش /السلوك الجنسى. حيازة األسلحة حيازة /استخدام /توزيع المواد الخطرة بما فى ذلك منتجات التبغ. حيازة او تعاطى منتجات التبغ و /او استخدام األجهزهااللكترونيه للتدخين ( جرائم تاليه )
 مغادرة مبنى المدرسة غير المصرح به. التكشف الغير الئق. التهديدات بقنبلة القمار. االستخدام غير الالئق إلنذار الحريق. التخريب  /العبث  /التدمير فى ممتلكات المدرسة. السرقة  /السطو المسلح. تسهيل دخول المتسللين التهديدات اإلرهابية. سوء السلوك بوسائل المواصالت. إشعال أعواد الكبريت  /إشعال النيران التعدى على ممتلكات الغير حيازة مواد اباحية االبتزاز -أشياء اخرى

التدخل  /العاقبة
 االتصال بالوالدين او عقد اجتماع معهم اإلحالة لدعم الخدمات ( ) RS & I وساطة األقران ( ان وجد) جلسات حل النزاع ( ان وجد) التحقيق الدقيق ( )HIBان وجد إبالغ  /تدخل البوليس (ان وجد) االحتجاز االحتجاز يوم السبت فقدان امتيازات اإليقاف المؤقت عن المدرسة و لكنباالحتجاز داخلها
 اإليقاف المؤقت خارج المدرسة (١٠-٣ايام) اإليقاف المؤقت على المدى الطويل (اكثرمن  ١٠ايام)
 إحالة الى برنامج تعليمي بديل عدم التسامح مع األسلحة النارية ( يمكنإزالته ما يصل الى عام واحد )
 الطرد -أشياء اخرى

قد يكون المخالفين المزمنين عرضة ل و  /او شدة المخالفة قد تؤدي الى مستوى اعلى من التدخل و النتائج.
* يجب توفير التدخالت الموثقة عندما يوقف الطالب إيقافا مؤقتا لمدة عشرة أيام (  ١٠ايام )
سوف يتم فصل الطالب الذى يقوم باالعتداء بالسالح لمده قد تصل الى ( ) ١عام خضوعا لالجراءات القانونيه المتخذه فى هذا الشأن.
سوف يتم فصل الطالب الذى يقوم باالعتداء على اى موظف بدون استخدام السالح وفقا لالجراءات القانونيه المتخذه فى هذا الشأن .انظر
الى الصفحات ٢٩ - ٢٤
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القواعد العامة لاليقاف المؤقت
ا -يجب إرفاق تقرير كتابي من قبل المدرس او الموظف بالمدرسة مع كل المخالفات التي ترفع الي المشرف المسؤول عن
اتخاذ اإلجراءات التأ ديبية.
ب -سوف يتم معاقبة التالميذ المخالفين لقواعد المدرسة بإعطائهم وقت إضافي يقضونه قبل بداية اليوم الدراسي او بعد انتهائه
 .وفي خالل هذا الوقت يقوم التلميذ بأداء واجب مدرسي معين لالستفادة من وقته.
ت -ناظر او ناظرة المدرسة او مساعد الناظر الذي ينوب عنه او نائب الناظر هم المسؤولون الوحيدون عن معاقبة التالميذ
بااليقاف الموقت عن المدرسة.
ث -يتم اخطار الوالدين بااليقاف الموقت عن المدرسة بواسطة المدرسة نفسها .وفي هذه الحالة علي المدرسة تكرار محاولة
االتصال بالوالدين تليفونيا ً الخطارهم  ٠يتبع ذلك إرسال اخطار كتابي بااليقاف في نفس يوم حدوثه .ويحتفظ بنسخة من هذا
اإلخطار الكتابي في سجل التلميذ طوال فترة قيده بالمدرسة.
ج -قبل عودة ا لتلميذ الي المدرسة بعد انتهاء فترة اإليقاف الموقت يتم عقد اجتماع بين الوالد او ولي االمر و التلميذ و المشرف
المختص ٠ولن يتم قبول التلميذ مرة اخري اال بعد اقتناع المدرسة بذلك من خالل هذا االجتماع ٠وبعد ذلك يجب تهيئة كل
الظروف للتلميذ العائد من اإليقاف الموقت حتي يستطيع كل ما افتقده من دروس وأنشطة مدرسية خالل فترة إيقافه الموقت
سواءا ً كانت هذه الفترة خمسة ايام او عشرة ايام٠
ح -اما بالنسبة لمن تكاثرت عدد مرات مخالفاتهم لقواعد المدرسة فيتم تحويلهم الي جهات خارجية بغرض مساعدتهم  ،او يتم
إلحاقهم بمؤسسات تعليمي ة مختلفة لفترة موقتة او يتحولوا الي لجان مختصة للخدمات االستشارية العالجية٠
خ -ويمنع التالميذ الذين تم إيقافهم مؤقتا من دخول اي مبني تابع للمنطقة التعليمية طوال فترة إيقافهم  ٠ومن يخالف هذا القانون
يتم اتهامه بتهمة التعدي علي ممتلكات الغير٠
د -اما بال نسبة لمن وجد من الطلبة تحت تأثير احدي المواد الممنوع تعاطيها فسوف يتم ابعاده عن المدرسة الي ان يستلم ناظر
المدرسة إقرارا ً مكتوبا ً من قبل طبيب يفيد بان الطالب في حالة جسدية و عقلية تسمح له بالعودة الي المدرسة٠
ذ -ال يسمح للطلبة تحت اإليقاف الموقت باالشتراك في اي أنشطة مدرسية مثل الرحالت و الفرق الرياضية والمسرحيات
والحفالت الموسيقية و المسابقات الرياضية وغيرها ٠
ر -ممنوع التدخين ألي نوع من السجائر او التبغ او السجائر الكهربائية في اي مكان في المدرسة .
ز -يجب توفير الخدمات التعليميه لكل طالب ،سواء كان فى التعليم العام او ملتحقا بتعليم الطالب ذو اإلعاقه التعليميه ،و
الموقوف عن المدرسه لفتره زمنيه تزيد عن  ( ٤أربعة ) ايام .ويجب توفير هذه الخدمات فى خالل او قبل اليوم الخامس
لاليقاف المؤقت و تدريس محتويات المنهج المشتملة على جميع معايير تعلم الطالب فى نيو چيرسى .وفقا لمل سبق ذكره ،يجب
ان تقدم الخدمات للطالب ذو اإلعاقه التعليميه بما يتفق مع برنامج التعليم الفردى للطالب (  ) IEPاو برنامج  504لمالئمة
احتياجات الطالب الدراسيه.
س -يجب ان يوجه اى استئناف للقرار المتعلق بالبرنامج التعليمى للطالب الى عناية مفوض التعليم وفقا ل
N.J.S.A. 18A- 37 -2 4 and N.J.A.C. 6A: 3-1. 3 through 1.17

االيقاف المؤقت لطالب التعليم العام
من اجل الحفاظ علي حقوق الطالب في إجراءات عادلة يجب اوالً ان يتم التعامل مع حاالت سوء السلوك علي مستوي المدرسة
اوالً ٠و يجب ان يبذل الناظر او او المختص اوال ومن بعدهما نائب رئيس المنطقة التعليمية التي تتبع لها المدرسة كل ما في
وسعهم مما تتيحه لهم المدرسة و المنطقة التعليمية من أساليب ووسائل للتعامل مع مشكلة الطالب السلوكية بطريقة تأديبية بنجاح
قبل التفكير في إيقاف الطالب عن المدرسة إيقافا ً مؤقتا ً ٠وقد يقوم الناظر او المختص بإيقاف الطالب عددا من األيام قد يصل الي
عشرة ايام دراسية متتالية  ٠ويبدا الطالب في تنفيذ قرار اإليقاف بعد نهاية اليوم الدراسي هذا اذا كانت عقوبة الطالب ليست
بسبب العنف او بسبب تصرف إجرامي ٠اما اذا كان الطالب يمثل تهديدا ً ألشخاص بعينهم او للمدرسة فيمكن تطبيق قرار
اإليقاف الموقت فورا ويتم ابعاده عن المدرسة بعد االستماع ألقوال المعنيين بالمشكلة استماعا ً اعتياديا ً ٠واالستماع العادي الغير
رسمي يكون بين احد المشرفين والوالد او ولي االمر وطالب اخر يقوم باعالم الطالب المخطيء باالتهامات الموجهة اليه
ويعطي الطالب المخطيء الفرصة للرد علي االتهامات الموجهة اليه ٠
و ال يجوز إيقاف اي طالب اكثر من عشرة ايام دون الحصول علي موافقة مدير المنطقة التعليمية او من ينوب عنه او بدون
اتباع إجراءات مناسبة وواجبة في مثل هذه الحاالت وتكون كاآلتي :
( الباقى صفحة )٢٥
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االيقاف المؤقت لطالب التعليم العام (تكمله)
 اخطار الطالب /الطالبة باالتهامات الموجهة اليه قبل ابعاده عن المدرسة ٠ استماع اعتيادي غير رسمي للطالب او الطالبة مع إعطائه الفرصة لعرض ما حدث طبقا لوجهة نظر الطالب او الطالبة ٠ اخطار والد او ولي امر الطالب او الطالبة بما حدث في الحال ٠ يتم اخضاع الطالب او الطالبة لإلشراف المناسب اثناء انتظار حضور الوالدين ٠يتم إبالغ الوالدين كتابةً في خالل يومين ببدء إجراءات اإليقاف الطويل األجل عن المدرسة او الفصل ويقر اإلخطار بما يلي
 -:االتهامات المحددة
الحقائق التي وجهت علي أساسها االتهاماتحقوق الطالب في إجراءات عادلةوفي حالة اإلخطار بإجراءات تتعلق بسلوك من شانه ان يودي الي الفصل قد يصل االمر الي عدم السماح للطالب بممارسة
حقه في التعليم العام المجان اذا تم اتخاذ قرار بطرد الطالب من قبل المنطقة التعليمية التي تتبع لها المدرسة٠
وقبل انعقاد جلسة االستماع الرسمية في هذه الحالة يجب توفير مايلي للطالب او الطالبة :
 قائمة بأسماء الشهود وأقوالهم اذا كان لديهم أقوال خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام قبل جلسة االستماع الرسمية٠ أعالم الطالب بإمكانية تمثيل محام له مع إعطائه قائمة بالوسائل القانونية و المساعدات القانونية المتاحة له٠ الخدمات التعليمية داخل و خارج المدرسة في خالل خمسة ايام من تاريخ اإليقاف الموقت٠وإذا كان الطالب يعاني من إعاقة جسدية فيجب عرضه علي لجنة للعرض والتقرير طبقا للقانون٠
جلسات االستماع امام الهيئة التعليمية او من يمثل عنها
يتم انعقاد جلسة االستماع امام الهيئة التعليمية او من يمثلها ويسمح للطالب او الطالبة باالتي :
 اإلدالء بأقواله بالنيابة عن نفسه او نفسها ٠ مناقشة الشهود فيما يتعلق بأقوالهم. تعقد هذه الجلسات قبل مرور ثالثين يوما بعد إيقاف الطالب من البرنامج التعليمي العام . ينتج عن هذه الجلسات قرار الهيئة التعليمية الذي يستند علي الدراسة المتأنية لألدلة القاطعة والموثوق بها.بعد جلسة االستماع
إرسال تقرير كتابي الي والدي الطالب  /الطالبة بقرار هيئة التعليم خالل خمسة ايام من انتهاء جلسة االستماع.
من حق الطالب  /الطالبة ان يستأنف ضد قرار الهيئة التعليمية امام المستشار األعلى للتعليم .
فإذا وجد ان الطالب لم يرتكب أخطاءا ً يعود الطالب مباشرة الي البرنامج الذي كان قد اخرج منه ٠وإذا مر الطالب بفترة إيقاف
طويلة األجل يعود الطالب بعد انتهائها مرة اخري الي البرنامج التعليمي الذي كان قد اخرج منه.
يتم التخلص من سجل سلوك الطالب عند تخرجه من المدرسة الثانوية الي الحد الذي يسمح به القانون .اما اذا ترك الطالب /
الطالبة المدرسة دون ان يتخرج فيتم االحتفاظ بسجل سلوك الطالب لمدة عام ثم يتم التخلص منه بعد ذلك .وتكون إجراءات
االستماع متماثلة في حالتي اإليقاف الطويل األجل و الطرد النهائي .
يجب توفيرالتعليم األكاديمي فى غضون خمسة ايام من االيقاف المؤقت لجميع الطالب .
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دليل اإلجراءات التأديبية للطالب ذوي اإلعاقات التعليمية
ينطبق علي الطالب ذوي اإلعاقات التعليمية نفس اإلجراءات التأديبية آلت تنطبق علي الطالب الذين ليس لديهم إعاقات ( هذا اذا
لم ينص علي غير ذلك في التقرير التعليمي الفردى المنوط بهم فيما يختص بااليقاف الوقت .و يتعين علي مسئول المدرسة ان
يتشاور مع المسؤول عن الحالة او مع عضو من أعضاء لجنة دراسة الطفل قبل اتخاذ اي تصرف تاديبي من شانه ان يسبب
تغيير في البرنامج التعليمي الذي يخضع له الطالب .ومن اجل مزيد من المعلومات في هذا المجال يرجع الي كتيب" حقوق
الوالدين في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة"  .و " دليل إدارة التعليم بوالية نيوجرسي" .و " الدليل االداري لنيو
جرسي" رقم  ٦ا٩- ٢-١٤ :
اإليقاف قصير األجل
إليقاف قصير األجل يعني اإليقاف لمدة عشرة ايام متتالية خالل اي عام دراسي واحد  .في هذه الحالة يعاقب الطالب المعاقين
بااليقاف عن التعليم بداخل المدرسة او في مكان تعليمي مختلف بصفة موقتة بعد إتمام نفس اإلجراءات المتبعة في حالة إيقاف
الطالب الذين ليس لديهم إعاقات لمدة ال تزيد عن عشرة ايام متتالية او متفرقة خالل عام دراسى واحد  .وعند ابعاد الطالب يجب
علي ناظر المدرسة او من ينوب عنه بكتابة تقرير عن االبعاد وأسبابه وإرساله الى لجنة دراسة الطفل  .ويتم إعطاء الطالب
المعوق كل الحق في إجراءات عادلة كالتي تعطى لمن ليس لديهم إعاقات .
وعند االبعاد عن المدرسة يجب ان يستلم والد او ولي امر الطالب  /الطالبة مايلي :
 تقرير شفوي او كتابي عن االتهامات الموجهة للطالب وهي عبارة عن ( صيغة اإليقاف الموقت ) تفسير لالتهامات الموجهة للطالب و األدلة التي تثبتها. فرصة لعرض وجهة نظر الطالب  /الطالبة فيما حدث  .و بصفة عامة فان اإلخطار بميعاد و متطلبات جلسة االستماعيجب ان يتم قبل تنفيذ قرار االبعاد عن المدرسة  .وبالرغم من ذلك فهناك حاالت يتم ابعاد الطالب فيها فورا ً وذلك في
الحاالت الطارئة  .وعندئذ يتم إرسال اإلخطار بجلسة االستماع و متطلباتها بمنتهي السرعة فيما بعد.
اإليقاف طويل األجل  ،االبعاد الي مؤسسة تعليمية اخرى بصفة موقتة بسبب جرائم حمل سالح او مخدرات  ،او الطرد من
المدرسة
من الممكن ان ينطوي قرار اإليقاف طويل األجل على تغيير في مكان تعليم الطالب دون االنتفاع بالبرنامج التعليمي الفردى
وإجراءاته  ،او إيقاف عن البرنامج التعليمي الخاص بالطالب لمدة عشرة ايام متتالية او اكثر خالل عام واحد  ،او عدد من
اإليقافات المتفرقة التي قد تصل الي عشرة ايام في مجموعها اثناء عام دراسي واحد  ،او وضع الطالب في وسط تعليمي اخر
نتيجة حمله لسالح ما او لمواد مخدرة او نتيجة تسببه في إصابة جسدية خطيرة لشخص اخر .
يعتبر اتخاذ اى تصرف تاديبي بابعاد الطالب عن برنامجه التعليمي ألكثر من عشرة ايام بمثابة
تغيير في مكان تعليمه و ال يجب ان يحدث اال بعد ان يتحقق اآلتي :
 جلسة استماع للجنة العرض والتقرير مع لجنة البرنامج التعليمي الفردى الخاصة بالطالب اجراء اختبار لقدرة الطالب علي التحكم والتمييز في سلوكه وضع خطة لمراقبة و توجيه سلوك الطالبولذلك عند اتخاذ قرار من شانه ان يؤدي الي اإليقاف طويل األجل ( واحتمال تغيير في مكان الدراسة للطالب ) يجب علي
المسؤول عن حالة الطالب المعاق ان يحصل على اخطار كتابي مباشرة حتى يتسنى للوالدين الحصول على اإلخطار اإلجباري
باالجتماع مع جلسة االستماع للعرض والتقرير كما هو منصوص عليه في دليل والية نيو جرسي بخصوص تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة وهو ما يعرف بالدليل االداري لوالية نيو جرسي ٦ا١٤:
والهدف من االجتماع بلجنة العرض والتقرير هو فحص العالقة بين سلوك الطالب /الطالبة وبين اإلعاقة  .فإذا قرر فريق
البرنامج التعليمي الفردى انه ال توجد عالقة بين سلوك الطالب /الطالبة وبين إعاقته فيمكن تأديب الطالب بنفس األسلوب الذي
ينطبق على الطالب الذي ليس لديه إعاقة مع استمرار الخدمات التعليمية المقدمة له .اما اذا وجد ان سوء سلوك الطالب هو من
أعراض او تأثير ناتج عن ظروف إعاقة الطالب فيتم عمل اختبار لقدرة الطالب على التحكم والتمييز فى سلوكه وايضا ً يتم
وضع وتنفيذ برنامج لمراقبة سلوك الطالب و توجيهه .فإذا كان هناك بالفعل برنامج لمراقبة سلوك الطالب وتوجيهه يقوم فريق
البرنامج التعليم الفردى بمراجعة هذا البرنامج وتعديله اذا اقتضى االمر.
( الباقى صفحة )٢٧
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دليل اإلجراءات التأديبية للطالب ذوي اإلعاقات التعليمية (تكمله)
يجب ان يكون مكان الدراسة البديل مالئما ً لظروف الطالب  .وال يجوز إلدارة المنطقة ان تبدأ في تنفيذ اإلجراء التأديبي
المقترح  .ففي كلتا الحالتين يجب على فريق البرنامج الخاص ان يقدم تقريرا ً كتابيا ً الى مسؤول المدرسة المالئمة .
يمكن ابعاد الطالب المعاقين الي وسط تعليمي اخر موقت لمدة ال تزيد عن  ٤٥يوم عند وقوع اي من الحوادث اآلتية :
حمل الطفل لسالح في المدرسة او في اي مكان تابع لها استحواذ الطفل بعلمه على مواد مخدرة ممنوعة او استخدامه لها او بيعها او الترويج لبيع المواد الممنوع تداولها فىالمدرسة او اى مكان تابع لها.
ً
 احداث الطفل إلصابة جسدية بالغة لشخص آخرا ثناء وجوده في المدرسة او اي مكان تابع لها .في هذه الحاالت يجتمع فريق البرنامج الخاص بلجنة االستماع الخاصة بالعرض و التقرير خالل فترة ال  ٤٥يوم حيث يتم
مراجعة سلوك الطالب وتغيير مكان الدراسة الذي حدث  .فإذا تقرر ان السلوك لم يكن نتيجة ظروف اإلعاقة يتم وضع الطالب
في وسط تعليمي اخر لمدة موقتة قد تصل الى عام واحد  .اما اذا تقرر ان السلوك كان بسبب اإلعاقة حينئذ يجب عمل تحليل
للسلوك الوظيفي للطالب ووضع برنامج للتحكم و توجيه السلوك ومراجعة ما اذا كان الوسط التعليمي الجديد مناسبا لحالته.
اإلجراءات التأديبية للطالب الذين يحتمل معاناتهم إلحدى اإلعاقات  :اذا كان هناك شك في احتمال معاناة الطالب من إعاقة
تمنعه من التعليم فيجب معاملته كما لو كان بالفعل معاقا ً .وإذا طلب فريق دراسة الطفل لالستماع فيجب ان يعطى الطالب الحق
في إجراءات عادلة كالتى تعطى للطالب الذين تم اعتبارهم معاقين .

المسدسات وانتهاكات جسيمة
تمنع الهيئة التعليمية لمدينة جيرسي حمل او استخدام األسلحة النارية والمسدسات اللعب او اي أسلحة اخرى او أدوات يمكن
استخدامها كأسلحة في أنحاء المدرسة او في اتوبيس المدرسة او في اي طريق يؤدي من او الى المدرسة او في اي مكان تابع
للمدرسة.
و سوف تقوم المدرسة باالبعاد الفوري للطالب الذي يرتكب اي نوع من انواع العنف ضد اي طالب اخر او عضو من أعضاء
هيئة التدريس .يتم ابعاد الطالب فوراً عن المدرسة ويستمر خارج المدرسة في انتظار انعقاد لجنة االستماع في حضور ممثل
عن الهيئة التعليمية للمنطقة  .وفي جميع الحاالت التي يتخللها استخدام للعنف او أضرار بالممتلكات العامة او استخدام المواد
المحظورة اواستخدام أسلحة يتم استخدام النظام االلكتروني لنقل تقارير استخدام العنف واالعتداء على الممتلكات العامة الى لجنة
عدم التسامح فى خالل  ٢٤ساعة.
ويتم استدعاء الشرطة وعمل تقرير بواسطتهم واخطار الوالد اذا وجد سالح او احدى المواد المخدرة بحوزة الطالب او اذا كان
قد اعتدى على احد أعضاء هيئة التدريس او اذا كان قد صدر منه اي تهديد إرهابي باستخدام العنف  .ويتم تقييم الموقف حسب
عمر الطالب وحسب توصيات لجنة عدم التسامح  .ويتم إرسال الطالب الى وسط تعليمي اخر موقت فى انتظار ميعاد لجلسة
استماع فى حضور ممثل عن هيئة المنطقة التعليمية .
األسلحة النارية
ينطبق هذا القسم على اى طالب من اآلتيين :
 -١من وجد مذنبا ً او قاصرا مقصرا ً لوجود سالح ناري بحوزته في أنحاء المدرسة
 -٢من وجد مذنبا ً او قاصرا ً مقصرا ً الرتكابه جريمة اثناء حمله سالح ناري وهو في أنحاء المدرسة
 -٣من وجد بحوزته سالحا ً ناريا ً في أنحاء المدرسة بعلمه
يتم ابعاد الطالب ( الغير معوق ) فورا ً من برنامج التعليم العام لمدة ال تقل عن سنة واحدة  .وقد يعدل مدير الهيئة التعليمية
قرار ابعاد الطالب من التعليم العام بناءا على دراسته لكل حالة على حدى .
( الباقى صفحة )٢٨
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المسدسات و االنتهاكات الجسيمة االخرى (تكمله)
يجب طرد الطالب ذوى اإلعاقه بسبب الجرائم التى تشتمل على االسلحه النارية وفقا للقانون الفيدرالى و قانون الواليه
و تنظيماتهم.
حيازة االسلحه و االعتداءات بالسالح ،و االعتداءات على أعضاء و موظفى االداره التعليميه.
ناظر المدرسه او من ينوب عنه سوف
 -١يتم طرد الطالب ،على الفور.
 -٢عزل و اخضاع الطالب او الطالبه تحت إشراف موظفى المدرسه حتى يتولى ولى االمر /الواصى حضانة الطالب.
 -٣يجب إبالغ رئيس االداره التعليميه بموضوع طرد الطالب .
 .٤يقوم بأخطار القانون النتهاك محتمل لقواعد السلوك
فى وقت طرد الطالب من المدرسه ،قد يقوم الطالب بالحصول على:
 إشهار شبه او كتابى بآلتهم الموجهه (مذكرة قانون االيقاف). شرح تفصيلى للتهم و االدله التى تدعمها. فرصه لتقييم القصه من وجهة نظرهم تفسير العواقب المترتبه على الحادثه إجراءات طرد الطالب اخطار تنفيذ القانون حقوق إجراءات التقاضي السليمة فى جلسة استماع امام المجلس او من ينوب عنه ال يجوز للطالب ذوى اإلعاقه ان يحصل على توظيف وفقا للنظام المتفق عليهسوف يحصل الطالب ذو اإلعاقه و الذى تم طرده من المدرسه ،ان يحصل على مكان بديل لتلقى التعليم وفقا للنظام المتفق عليه
فى حالة عدم توفر مكان بديل للطالب فى ال تعليم العام ،سوف يتم تقديم التدريس المنزلى لحين ايجاد مكان بديل
اذا تبين ان الطالب لم يرتكب جريمه يعاد فورا الى برنامج التعليم المنتظم.
فى معظم الحاالت ،يكون الحد األدنى للطرد من برنامج األليم بالبيت  ١٠ايام على األقل .هذا يشتمل على وقت إيقاف الطالب
الموءقت و إيداع الطالب  .IAESأتناء عملية اإليداع ب  IAESسوف تقوم مدرسة البيت سوف تقوم بتزويد الطالب بأعمال
مناسبه من اجل الحفاظ على استمرارية التعليم .الوالد/الواصى مسؤول عن توفير المواصالت فضال عن الكتب و الواجبات
المستحقه للجنة عدم التسامح .سوف يتم تقديم برنامج تعليمي للطالب فى هذه المجال األكثر خطوره
عموما ،يجب ان تسبق متطلبات الشعار و السمع قبل ان يتم طرد الطالب من المدارس ،و بالرغم من ذلك يمكن طرد الطالب
من المدرسه على الفور.
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اإلجراءات اإلدارية المتبعه فى حالة الطرد
الطرد هو إلغاء حقوق الطالب فى الحضور بالمدرسه و يجوز فرض هذه العقوبة من قبل االداره التعليميه فقط و تخضع
إلجراءات التقاضي السليمة على النحو المنصوص عليه فى الصفحات  .٢٣ ،٢٢يجوز للطالب ان يستأنف قرار الطرد لمفوض
التعليم و مجلس االداره التعليميه.
يعتبر الطرد المالذ األخير و بعد أن تكون جميع المحاوالت على مستوى اإلدارات استنفذت ويكون الطالب أيضا ً قد تعرض
لإليقاف لمده طويلة األجل .فى جميع الحاالت ،عندما يكون الطرد أمرا مقترحا ،سيمنح الطالب بديل اخر للتعليم (على سبيل
المثال يمكن تلقى التعليم بالمنزل او غيرها من البرامج البديله) لالطمئنان على مستقبل الطالب التعليمى بموجب القانون .سوف
تأخذ االداره التعليميه موضوع الطرد مأخذ الجد عندما تستنفذ كل المحاوالت من قبل الناظر و العاملين بالمدرسه لتصحيح سلوك
الطالب/الطالبه بما فى ذلك جميع المحاوالت المتخذه التى تقوم بها لجنة االحاله ( ،)RS& Iو يكون قد اتبعت اإلجراءات
اإلداريه الالزمه لذلك .يجب ان يكون قد تم نصح آباء/اوصياء الطالب/الطالبه اثناء مقابلتهم مع وكيل االداره التعليميه الذي يقوم
بدوره بإعالمهم بحقوق الطالب /الطالبه عند عقد جلسة استماع كامله من قبل مجلس االداره التعليميه او من ينوب عنه لعرض
اإلجراءات القانونيه التى سوف تتخذ عند ذلك.
تتم المرحله االولى لالستئناف من قبل الوالد فى حضور رئيس االداره التعليميه/النائب .هذه جلسة استماع غير رسميه يجب
عقدها خالل خمسة ايام من بداية إليقاف الموءقت .اذا قام رئيس االداره التعليميه بالتأكيد على ان التهم صحيحه و قد تبرر
الطرد ،يتم تعيين المستوى الثالث من االستئناف .البد ان تعقد جلسة استماع رسميه كامله فى خالل  ٣٠يوم مدرسى من توصية
المشرف بالطرد.
ستوفر االداره التعليميه اإلخطار القانونى لكل األطراف المعنيه إلعداد و تجهيز االدله لدعم هذا االتهام فى جلسة
االستماع .يجوز للطالب ان يمثله محام .سوف يعطى الطالب /الوالد او الواصى فرصه لعقد جلسة اإلجراءات القانونيه من اجل
ضمان ا نه لن تنتهك حقوق الطالب الدستوريه .سوف يمنح للطالب اآلباء /األوصياء فرصه الخوض فى الحقائق التى يمكن ان
توءدى الى االيقاف الموءقت او الطرد من قبل الناظر او استمرار اإليقاف الموءقت او الطرد من قبل االداره التعليميه.
يجب ان تتضمن جلسة االستماع الرسمىيه على ح قوق الطالب الى :اخطار الطالب بالتهم الموجهه اليه/اليها؛ اسماء الشهود
المناهضين؛ نسخ من بيانات و إفادات هؤالء الشهود المناهضين؛ الفرصه لالستماع لهيئة الدفاع عن الطالب او الطالبه؛ الفرصه
الستجواب الشهود المناهضين؛ الفرصه بان يمثله محام و الحق فى االستئناف الى مفوض التعليم؛ االستئناف لالداره التعليميه
و المحاكم.
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مصادر المعلومات لآلباء فى المنطقة المحيطة بهم
BEHAVIORAL HEALTH SERVICES
Family Partners of Hudson County
Family Support Organization
895 Bergen Ave, #300
Jersey City, NJ 07306
201-915-5140
www.familypartnershc.org
Hudson Speaks
Christ Hospital Psychiatry & Behavioral Health
179 Palisade Ave
Jersey City, NJ 07306
201-795-5757
www.facebook.com/HudsonSPEAKS
COUNSELING SERVICES
Progressive Solutions Counseling Center
616 Summit Ave
Jersey City, NJ 07306
201-918-5641
HEALTHCARE SERVICES
Center for Comprehensive Care
Jersey City Medical Center
961 Garfield Ave
Jersey City, NJ 07304
201-915-2294
Counseling & Testing Site: 201-915-2545
www.libertyhealth.org

Legal Services of New Jersey (LSNJ)
574 Summit Ave
Jersey City, NJ 07306
201-792-6363
www.Isnj.org
Progressive Solutions
Counseling Center
616 Summit Ave
Jersey City, NJ 07306
201-918-5641
MENTAL HEALTH SERVICES
Bridgeway Rehabilitation Services
Early Intervention Support Services
615 North Broad St.
Elizabeth, NJ 07028
908-403-6516
stephan.simon@bridgewayinc.com
C-Line Community Outreach
110 Martin Luther King Dr.
Jersey City, NJ 07305
201-200-1965
www.clineoutreach.org
Christ Hospital Outpatient Behavorial Health
179 Palisade Ave
Jersey City, NJ 07306
201-795-8200 / 201-795-8375
www.carepointhealth.org

Mt. Carmel Guild Behavorial Health Outpatient
Services (2 locations)
- 2201 Bergenline Ave, 2nd fl.
Union City, NJ 07087
201-558-3700
- 285 Magnolia Ave
Jersey City, NJ 07306
201-395-4800
NJ-National Alliance on Mental Illness (NAMI)
NAMI Hudson County
201-861-0614
namihudson@msn.com
NAMI NJ en Espanol
1-888-803-3413
msilva@naminj.org
NJ CHOICES
Consumers Helping Others Improve Their
Condition By Ending Smoking
317 George St., Suite 105
New Brunswick, NJ 08901
732-235-8232
www.njchoices.org
Jersey City Medical Center Psychiatric
Emergency Service
355 Grand St.
Jersey City, NJ 07302
201-915-2210/TF 866-367-6023
www.libertyhealth.org
OUTPATIENT SERVICES

Horizon Health Centers, Women’s Health Center
& Dental Care
Multiple Locations in Hudson County
- Jersey City
714 Bergen Av. 201-451-6300
115 Christopher Columbus Dr. 201-710-2200
- Bayonne
29 East 29th St. 201-683-2000
www.horizonhealth.org
HOMELESS OUTREACH SERVICES
Medical and Social Services for the Homeless
(MASSH) Jersey City Medical Center
953 Garfield Ave
Jersey City, NJ 07304
201-915-2980
www.libertyhealth.org
LEGAL SERVICES
Community Health Law Project
35 Journal Square, Suite 827
Jersey City, NJ 07306
201-963-6295
www.chlp.org

Hudson County Self Help Center
880 Bergen Ave, 6th fl.
Jersey City, NJ 07306
201-420-8013
Hudson Partnership CMO
110 Meadowlands Parkway
Secaucus, NJ 07094
201-537-1460
Perform Care-877-652-7624
www.hudsoncmo.org
Jersey City Medical Center Behavorial Health
395 Grand St.
Jersey City, NJ 07302
201-915-2272
www.libertyhealth.org
Mental Health Association of Hudson County
P.O.S.T. Program
880 Bergen Ave, Suite 601
Jersey City, NJ 07306
201-653-4700

Bayonne Community Mental Health Center
601 Broadway
Bayonne, NJ 07002
201-339-9200
Family Service Bureau
391 Kearny Ave
Kearny, NJ 07032
201-246-8077
Freedom Of Choice Health Care, Inc.
533-32nd St.
Union City, NJ 07087
201-766-6617
Hoboken University Medical Center
Community Mental Health Center
506 Third St.
Hoboken, NJ 07030
201-792-8200
www.carepointhealth.org
Palisades Medical Center
Outpatient Counseling Center
7101 Kennedy Blvd.
North Bergen, NJ 07047
201-845-0500
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895 Bergen Ave, #300
Jersey City, NJ 07306
201-915-5140
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Hudson Speaks
Christ Hospital Psychiatry & Behavioral Health
179 Palisade Ave
Jersey City, NJ 07306
201-795-5757
www.facebook.com/HudsonSPEAKS
COUNSELING SERVICES
Progressive Solutions Counseling Center
616 Summit Ave
Jersey City, NJ 07306
201-918-5641
HEALTHCARE SERVICES
Center for Comprehensive Care
Jersey City Medical Center
961 Garfield Ave
Jersey City, NJ 07304
201-915-2294
Counseling & Testing Site: 201-915-2545
www.libertyhealth.org

Legal Services of New Jersey (LSNJ)
574 Summit Ave
Jersey City, NJ 07306
201-792-6363
www.Isnj.org
Progressive Solutions
Counseling Center
616 Summit Ave
Jersey City, NJ 07306
201-918-5641
MENTAL HEALTH SERVICES
Bridgeway Rehabilitation Services
Early Intervention Support Services
615 North Broad St.
Elizabeth, NJ 07028
908-403-6516
stephan.simon@bridgewayinc.com
C-Line Community Outreach
110 Martin Luther King Dr.
Jersey City, NJ 07305
201-200-1965
www.clineoutreach.org
Christ Hospital Outpatient Behavorial Health
179 Palisade Ave
Jersey City, NJ 07306
201-795-8200 / 201-795-8375
www.carepointhealth.org

Mt. Carmel Guild Behavorial Health Outpatient
Services (2 locations)
- 2201 Bergenline Ave, 2nd fl.
Union City, NJ 07087
201-558-3700
- 285 Magnolia Ave
Jersey City, NJ 07306
201-395-4800
NJ-National Alliance on Mental Illness (NAMI)
NAMI Hudson County
201-861-0614
namihudson@msn.com
NAMI NJ en Espanol
1-888-803-3413
msilva@naminj.org
NJ CHOICES
Consumers Helping Others Improve Their
Condition By Ending Smoking
317 George St., Suite 105
New Brunswick, NJ 08901
732-235-8232
www.njchoices.org
Jersey City Medical Center Psychiatric
Emergency Service
355 Grand St.
Jersey City, NJ 07302
201-915-2210/TF 866-367-6023
www.libertyhealth.org
OUTPATIENT SERVICES

Horizon Health Centers, Women’s Health Center
& Dental Care
Multiple Locations in Hudson County
- Jersey City
714 Bergen Av. 201-451-6300
115 Christopher Columbus Dr. 201-710-2200
- Bayonne
29 East 29th St. 201-683-2000
www.horizonhealth.org
HOMELESS OUTREACH SERVICES
Medical and Social Services for the Homeless
(MASSH) Jersey City Medical Center
953 Garfield Ave
Jersey City, NJ 07304
201-915-2980
www.libertyhealth.org
LEGAL SERVICES
Community Health Law Project
35 Journal Square, Suite 827
Jersey City, NJ 07306
201-963-6295
www.chlp.org

Hudson County Self Help Center
880 Bergen Ave, 6th fl.
Jersey City, NJ 07306
201-420-8013
Hudson Partnership CMO
110 Meadowlands Parkway
Secaucus, NJ 07094
201-537-1460
Perform Care-877-652-7624
www.hudsoncmo.org
Jersey City Medical Center Behavorial Health
395 Grand St.
Jersey City, NJ 07302
201-915-2272
www.libertyhealth.org
Mental Health Association of Hudson County
P.O.S.T. Program
880 Bergen Ave, Suite 601
Jersey City, NJ 07306
201-653-4700

Bayonne Community Mental Health Center
601 Broadway
Bayonne, NJ 07002
201-339-9200
Family Service Bureau
391 Kearny Ave
Kearny, NJ 07032
201-246-8077
Freedom Of Choice Health Care, Inc.
533-32nd St.
Union City, NJ 07087
201-766-6617
Hoboken University Medical Center
Community Mental Health Center
506 Third St.
Hoboken, NJ 07030
201-792-8200
www.carepointhealth.org
Palisades Medical Center
Outpatient Counseling Center
7101 Kennedy Blvd.
North Bergen, NJ 07047
201-845-0500
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Legal Services of New Jersey (LSNJ)
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616 Summit Ave
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- 2201 Bergenline Ave, 2nd fl.
Union City, NJ 07087
201-558-3700
- 285 Magnolia Ave
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NAMI NJ en Espanol
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msilva@naminj.org
NJ CHOICES
Consumers Helping Others Improve Their
Condition By Ending Smoking
317 George St., Suite 105
New Brunswick, NJ 08901
732-235-8232
www.njchoices.org
Jersey City Medical Center Psychiatric
Emergency Service
355 Grand St.
Jersey City, NJ 07302
201-915-2210/TF 866-367-6023
www.libertyhealth.org
OUTPATIENT SERVICES

Horizon Health Centers, Women’s Health Center
& Dental Care
Multiple Locations in Hudson County
- Jersey City
714 Bergen Av. 201-451-6300
115 Christopher Columbus Dr. 201-710-2200
- Bayonne
29 East 29th St. 201-683-2000
www.horizonhealth.org
HOMELESS OUTREACH SERVICES
Medical and Social Services for the Homeless
(MASSH) Jersey City Medical Center
953 Garfield Ave
Jersey City, NJ 07304
201-915-2980
www.libertyhealth.org
LEGAL SERVICES
Community Health Law Project
35 Journal Square, Suite 827
Jersey City, NJ 07306
201-963-6295
www.chlp.org

Hudson County Self Help Center
880 Bergen Ave, 6th fl.
Jersey City, NJ 07306
201-420-8013
Hudson Partnership CMO
110 Meadowlands Parkway
Secaucus, NJ 07094
201-537-1460
Perform Care-877-652-7624
www.hudsoncmo.org
Jersey City Medical Center Behavorial Health
395 Grand St.
Jersey City, NJ 07302
201-915-2272
www.libertyhealth.org
Mental Health Association of Hudson County
P.O.S.T. Program
880 Bergen Ave, Suite 601
Jersey City, NJ 07306
201-653-4700

Bayonne Community Mental Health Center
601 Broadway
Bayonne, NJ 07002
201-339-9200
Family Service Bureau
391 Kearny Ave
Kearny, NJ 07032
201-246-8077
Freedom Of Choice Health Care, Inc.
533-32nd St.
Union City, NJ 07087
201-766-6617
Hoboken University Medical Center
Community Mental Health Center
506 Third St.
Hoboken, NJ 07030
201-792-8200
www.carepointhealth.org
Palisades Medical Center
Outpatient Counseling Center
7101 Kennedy Blvd.
North Bergen, NJ 07047
201-845-0500
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المثليين من الذكور و األناث و ثنائي الجنس و المتحولين جنسيا
مصادر لالستطالع عن الخنوثه

PFLAG (Parents Families and Friends of Lesbians and Gays Network)
www.PFLAG.

Hudson Pride Connections Center, Jersey City
201-963 4779
HudsonPride.org

LGBTQ Youth Resources
www.CDC.GOV/LGBThealth/youth-resouces.HTM
Resources – Human Rights Campaign
www.HRC.org/RESOURCES
City of Jersey City – Office of the Mayor – Task Force on LGBT Equality
www.cityofjerseycity.comLGBTtaskforce

Resources for the LGBT Community
HTTPS://GAYCENTER.ORG/RESOURCES
212-620-7310

PRIDE CENTER OF NJ
www. Pridecenter.org
732-846-223
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خطاب الخطار المدرسة عن سبب غياب الطفل
التاريخ
عزيزي :---------------------------------------------------
( اسم المدرس )
طفلى /طفلتى ----------------------------------كان متغيب/متغيبة عن المدرسة فى ---------------------
( التاريخ )
(اسم الطفل/الطفلة )
و ذلك بسبب -------------------------------------------------------
( المرض ،الخ )
تفضلوا بقبول كل االحترام
--------------------------------------------( توقيع الوالد /ولى االمر و عنوانه )
ان امكن  ،يرجى إلحاق مذكرة من الطبيب

خطاب الخطار المدرسة عن سبب غياب الطفل
التاريخ
عزيزي :---------------------------------------------------
( اسم المدرس )
طفلى /طفلتى ----------------------------------كان متغيب/متغيبة عن المدرسة فى ---------------------
( التاريخ )
(اسم الطفل/الطفلة )
و ذلك بسبب -------------------------------------------------------
( المرض ،الخ )
تفضلوا بقبول كل االحترام
--------------------------------------------( توقيع الوالد /ولى االمر و عنوانه )
ان امكن  ،يرجى إلحاق مذكرة من الطبيب
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االستخدام المقبول للتكنولوجيا و شبكة المعلومات
نظره عامه
وضعت االداره التعليميه بجيرسى سيتى ( "المجلس") خطه للتكنولوجيا و التى فيها يستخدم االتصال اإللكترونى لدفع
و تعزيز عمليتى التعليم و التعلم .و سوف يستخدم هذا النظام التكنولوجى لتوفير فرص االتصاالت بين المعلمين و
الطالب على المستوى المحلى  ،الواليه ،الواليات ،و العالمي .تنطوى المناهج الدراسيه لالداره التعليميه على
تكنولوجيا الحاسب األلى التعليمى لتحقيق أقصى قدر من التحصيل العلمى للطالب و الذى يتماشى مع المعايير الدولية
لمحتويات مناهج الرياضيات و فنون اللغه و القراءه و المعايير الدولية لمحتويات المنهج.
تقوم سياسة االداره التعليميه على إيجاد طرق أمنه و فعاله للطالب و المعلمين الذين يقوموا باستخدام مصادر
التكنولوجيا باإلداره التعليميه و لكى يمنع وصول مستخدمى االنترنت ل( او نقل) محتويات غير الئقه عبر شبكة
المعلومات .البريد اإللكترونى ،او غيرها من أشكال االتصاالت االلكترونيه المباشره فانه يُحد من الوصول الغير
مصرح به او غير ذلك من األنش طه الغير قانونيه عبر شبكة االنترنت ،و منع استخدام او نشر المعلومات الشخصيه
التى تكشف عن هوية مستخدمى االنترنت من القصر و تمتثل مع قانون حماية االنترنت لألطفال.
الغرض
يجب ان يتضمن نظام االداره التعليميه لالتصاالت االلكترونيه إمكانية الطالب و الموظفين استخدام شبكة االنترنت و
ذلك لدعم التزام االداره بتوفير سبل الوصول الى عالم المعلومات و مصادرها التى يمكن الحصول عليها من
التكنولوجيا.
يلتزم مجلس االداره التعليميه باستخدام شبكات االتصال السلكيه و الالسلكيه بطريقه مسؤوله ،فعاله ،جيده ،و قانونيه.
تقدم إمكاني ة استخدام االنترنت و غيرها من الخدمات االخرى الى الطالب و الموظفين و توفر لهم العديد من المصادر
العالميه الالزمه .و هدفنا من توفير تلك الخدمات هو تعزيز عملية تطوير التعليم للطالب.
االستخدام المقبول
يخصص االستخدام المقبول لالتصاالت السلكيه و الالسلكيه لأل نشطه التى تدعم التعليم و التعلم .يقتصر استخدام شبكة
االنترنت باإلداره التعليميه على تبادل المعلومات األكاديميه ،البحثية ،المهنيه ،و أنشطة التنميه المهنيه بما يتفق مع
مهمة االداره التعليميه .يطلب من جميع مستخدمى االنترنت الحفاظ على سرية ملفات و مجلدات االداره التعليميه .اى
سلوك غير اخالقى ،غير مقبول او غير قانوني ،شامال و لكن غير مقتصر على سوء استخدام شبكة االنترنت او اى
من المصادر المعلوماتيه االخرى التى قد تؤدى الى فقدان االمتيازات فضال عن العواقب التأديبية و القانونيه و
الماليه.
حدود المسؤوليه
تتشكل شب كة االنترنت من مجموعه من مصادر معلوماتيه غير منظمه و متغيره بشكل مستمر ،و لذلك فانه من غير
الممكن التنبؤ او السيطره كلية على تلك المصادر و التى يصعب على مستخدمى االنترنت معرفة مصدرها .و عالوه
على ذلك فان مجلس االداره التعليميه لن يكون مسؤوال عن اى أضرار قد يتكبدها المستخدمون ،على سبيل المثال و
ليس الحصر ،فقدان البيانات او انقطاع الخدمه ،و لن يكون المجلس مسؤوال عن اى التزامات ماليه ناشئه عن
االستخدام الغير مسموح به لذلك النظام.
الموارد االخرى
تهدف هذه الوثيقه لتلخيص محتوى سياسة االداره التعليميه المفصله لحماية استخدام شبكة االنترنت و التكنولوجيا
 6142.10و لوائحها التنفيذيه  .AR-1, AR-2, AR-3ينبغى قراءة هذه الوثيقه جنبا الى جنب مع سياسة مجلس
االداره و لوائحها ،مدونة قواعد سلوك الطالب او اى بيان اخر او سياسه اعتمدها المجلس فيما يتعلق باستخدام
تكنولوجيا الحاسب األلى من قبل طالب و موظفى مدارس جيرسى سيتى العامه.
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االستخدام المقبول للتكنولوجيا و شبكة المعلومات
يرجى قراءة هذه االتفاقيه بعنايه قبل التوقيع
انا ( ------------------------------------------------------ ،اسم الطالب ) افهم و أوافق على ما يلى:
سيوفر مجلس االداره التعليميه بجيرسى سيتى موارد شبكة االنترنت و استعمال الحاسبات ،بما فى ذلك إمكانية
الوصول الى شبكات الكمبيوتر و االنترنت ( الشبكه ) الخاصه بإدارة مدارس جيرسى سيتى العامه (االداره التعليميه )
للطالب و الموظفين ومن ينتسب اليهم مع االداره التعليميه لالتصاالت المدرسيه و االستخدامات التعليميه.
سوف تظل األجهزه و برامج الكمبيوتر و إمكانيات شبكة االنترنت التى توفرها االداره التعليميه و ايضا جميع
المعلومات المخزنه على األقراص الثابته او الصلبه للكمبيوتر ملكا لالداره التعليميه .يعتبر توفير االداره التعليميه
إمكانية الوصول لشبكة االنترنت امتياز و ليس حق .تحتفظ االداره التعليميه بحقها فى تقييد او إنهاء إمكانية الوصول
الى الشبكه فى اى وقت و الى سبب دون تمييز .و سوف تحتفظ ايضا بحقها فى مراقبة اى نشاط ،بأى شكل من
األشكال الالزمه ،و ذلك للحفاظ على سالمة الشبكه و ضمان استعمالها على نحو سليم ،و ان تعترض او توقف
الرسائل التى تزيد سعتها على قدرة استيعاب الكمبيوتر لها .سوف يقوم موظفى االداره التعليميه بمراجعة الملفات
ووسائل االتصاالت و ذلك ألغراض تتعلق بإدارة نظام الكمبيوتر و ذلك لضمان استعمال المستخدمين لشبكة الكمبيوتر
بطريقه مسؤوله او ألغراض المدرسه االخرى.
يعت بر مستخدمى شبكة االنترنت مسؤولين عن األنشطه و االعمال التى يقوموا بها اثناء استخدامهم لها و على الرغم
من احتمال فشل المرشحات ،فان االداره التعليميه تكون مسؤوله عن توفير مرشحات لخلق بيئه خاليه من اى محتوى
مسيء .تنطبق مدونة قواعد السلوك الخاصه باإلداره التعليميه على الطالب المستخدمين لمصادر شبكات االنترنت.
سوف يعتبر اى انتهاك لهذا االتفاق مخالفه لقواعد سلوك الطالب المشار اليها بالمدونه.
يجب على اى مستخدم للكمبيوتر او المرافق التى تتواجد بها وسائل التكنولوجيا و اجهزتها ،ان يستخدمها بطريقه ناهيه
عن اى انتهاك الى بيانات شخصيه او مهنيه او تعدى على القوانين المتعلقه باستخدام شبكات المعلومات او االنترنت.
اى سلوك غير اخالقى ،غير مقبول او غير قانوني ،شامال و لكن غير مقتصر على سوء استخدام شبكة االنترنت او
اى من المصادر المعلوماتيه االخرى التى قد تؤدى الى فقدان االمت يازات فضال عن العواقب التأديبية و القانونيه و
الماليه.
تقرير الخصوصيه
فى حالة ما اذا قامت االداره التعليميه بأى من اجهزة الحواسب االلكترونيه مثل الكمبيوتر المحمول ،تابليت ( مثل اى
باد الهواء) او اى جهاز إلكتروني اخر .يقوم هذا البيان بتقرير عن هذه األجهزه االلكترونيه التى فيها يتم تسجيل او
جمع معلومات عن نشاط الطالب او استخدامه للجهاز اذا كان مزودا بالكاميرا ،و نظام تحديد المواقع العالمي او اى
خاصيه اخرى قادره على تسجيل او جمع المعلومات عن نشاط الطالب او استخدام الجهاز .يجب على االداره التعليميه
عدم استخدام اى من هذه القدرات التى من شانها ان تشكل انتهاك الى من حقوق الخصوصيه للطالب او اى شخص
يقيم معه.
شكر و تقدير
لقد استلمت نسخه من وثيقة االداره التعليميه بجيرسى سيتى لحماية شبكة االنترنت و التكنولوجيا 6142.10
(السياسه) ,و قمت بقراءة و فهم تلك الوثي قه ،بما فى ذلك معايير السلوك الوارده فيها .انا أقر بان اى انتهاك او اى
محاوله لالنتهاك الحكام تلك الوثيقه قد يؤدى الى إلغاء امتيازاتى ،بغض النظر عن نجاح او فشل تلك المحاوله.
باالضافه الى ذلك ،انا اعلم انه قد تتخذ االجراءات القانونيه المناسبه /او التأديبية ،و التى قد تصل الى االيقاف
الموءقت او فصل الطالب او إنهاء الخدمه الوظيفيه .و ايضا يمكن استخدام المكافأه الماليه بغرض التعويض عن
األضرار او ما يستلزم من إصالحات او استبدال األجهزه .انا اعلم و أقر بان اى قرار متعلق بسوء استخدام وسائل
التكنولوجيا او االتصاالت السلكيه و الالسلكيه هو قرار نهائي.
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اسم الوالد  /الواصى ( يرجى الكتابه بخط النسخ )  ------------------------التاريخ ----------------------
توقيع الوالد  /الواصى  -------------------------------------------------التاريخ ----------------------
إقرار الطالب المستخدم للتكنولوجيا
انا اعلم انه يجب على االلتزام باإلجراءات المتبعة و سياسة االستخدام المقبول ألدوات تكنولوجيا التعليم و الموارد
االلكترونيه لمدارس جيرسى سيتى العامه .انا اعلم ايضا ان اى انتهاك للوائح هو سلوك غير اخالقى و عند ارتكابى
اى مخالفه قد يؤدى الى إلغاء امتيازاتى الستخدام ادوات تكنولوجيا التعليم و الموارد االلكترونيه ،قد تتخذ االجراءات
القانونيه  /التأديبيه و سوف أكون مسؤوال عن التعويض الى تلف و  /خساره.
اسم الطالب ( يرجى الكتابه بخط النسخ )  --------------- -----------------التاريخ ----------------------
توقيع الطالب  ---------------------------------------------------------التاريخ ----------------------
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 ٢٠١٨ -٢٠١٧مدونة قواعد السلوك
عزيزي الوالد  /ولي االمر
يرجى قراءة محتويات هذه المدونة مع طفلك و توقيع النموذج التالى مقرا بأنك قمت بمراجعة و فهم مدونة سلوك
الطالب لعام  .٢٠١٨ - ٢٠١٧يجب اعادة هذا النموذج لمعلم طفلك.
شكرا
ً

................................................................................................................................
( يرجى قطع النموذج على طول هذا الخط )

مدارس جيرسى سيتى العامة
نموذج إقرار بمراجعة محتويات مدونة سلوك الطالب لعام ٢٠١٨ -٢٠١٧
الى معلم الصف
أنا أقر على أننى قمت بمراجعة و فهم مدونة قواعد سلوك الطالب المقدمة لى.
---------------------------------------يرجى كتابة اسم الطالب بحروف النسخ

--------------------------------------------يرجى كتابة اسم الوالد/ولى االمر بحروف النسخ

-----------------------------------------التاريخ
توقيع الطالب.

------------------------------------------التاريخ.
توقيع الوالد /ولى االمر

----------------------------------------الصف الدراسى
المدرسة
تمت المراجعة فى شهر مايو  ١٢لعام ٢٠١٧
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