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 قائمة المحتويات 
 

 
ر التعليمّية رقم  

َ
 آْرب

ْ
 5 سياسة عدم التميي    -  5010سياسة مدارس منطقة آن

ر التعليمّية رقم  
َ
 آْرب

ْ
   -  5800سياسة مدارس منطقة آن

 
ون  6 سياسة مكافحة التنّمر و/أو التنّمر اإللكير

 8 أفعال التميي   والتحّرش المحظورة 

  بالتعليم 
 10 قانون حقوق وخصوصّية األرسة المعن 

 10 معلومات الدليل 

 10 تعديل سجالت الطالب 

 11 تغيي  الدرجة  عملّية

 12 لّيات الحقوق والمسؤو 

 14 فلسفة المنطقة التعليمّية المعنّية بحّرية تعبي  الطالب 

 15 العزلة والتقييد 

 16 العالقات مع وكاالت إنفاذ القانون 

طة    تجري  ها الشر
 17 المقابالت واالستنطاقات النر

 18 إبالغ وكاالت إنفاذ القانون بسوء سلوك الطالب 

 19 تفتيش خزائن الطالب  عملّية

 19 تفتيش حقائب ظهر الطالب وممتلكاتهم 

 20 مدونة قواعد السلوك والعواقب 

  مؤسسة تعليمّية أخرى سوابق  
 
 21 سوء السلوك المرتكبة ف

 22 مستويات اإلجراءات التأديبّية 

 22 (. Due Processمراعاة األصول القانونية الواجب اتّباعها )

 22 متطلبات عامة: 

 22 1مستوى اإلجراء  

 22 ( INFORMAL HEARING) الرسمّيةجلسة االستماع غي  

 22 اإلجراء التأدين   

 24 2مستوى اإلجراء  

 24 ( INFORMAL HEARING) الرسمّيةجلسة االستماع غي  

 24 اإلجراء التأدين   

 24 3مستوى اإلجراء  

 25 ( INFORMAL HEARING) الرسمّيةجلسة االستماع غي  

 25 اإلجراء التأدين   

 25 ( Formal Hearing) الرسمّيةجلسة االستماع 

 26 4مستوى اإلجراء  

 26 ( INFORMAL HEARING) الرسمّيةجلسة االستماع غي  

 26 ( Formal Hearing) الرسمّيةجلسة االستماع 
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26 اإلجراء التأدين   

26 5مستوى اإلجراء  

26 ( INFORMAL HEARING) الرسمّيةجلسة االستماع غي  

27 اإلجراء التأدين   

27 جلسة استماع مجلس التعليم 

28 ( REINSTATEMENTاإلعادة ]إىل الصف[  )

30 القواني   المعنّية بالتوقيف عن الدراسة والطرد من المدرسة 

31 توقيف الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عن الدراسة أو طردهم 

  يعان  منها الطالب ) 
( Manifestation Determination Reviewإعادة النظر لتحديد ما إذا كانت المخالفة ظاهرة من ظواهر اإلعاقة النر

 31

وبات الكحولّية  32 المواد الخاضعة للرقابة / المشر

وبات الكحولّية  32 مستويات اإلجراءات لمخالفات مدونة قواني   السلوك المعنّية بالمواد الخاضعة للرقابة/المشر

ر التعليمّية رقم  سياسة مدارس منطقة 
َ
 آْرب

ْ
32 بيئة خالية من التبغ  -  5500آن

33 األدوية 

34 التعاريف 
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ر التعليمّية 
َ
 آْرب

ْ
هم من أفراد مجتمع مدارس منطقة آن   الطالب، وآباء وأمهات الطالب أو أوصيائهم، وغي 

أعزان 

ي يبذلها أهالي مجتمع   
 آْرَبر التعليمّية الجهود الرائعة الت 

ْ
ر منطقة آن

ّ
ي تولونا إّياها  تقد

منطقتنا التعليمّية والدعم المنقطع النظير الذي يقدمونه لنا، والثقة الت 
ون أنشطتنا وبرامجنا  م وتحضر

ّ
نت وفرص التعل اضية عير اإلني 

ي االجتماعات االفي 
ر
ي هذه  .  كل يوم عندما تدخلون مدارسنا وتشاركون ف

ر
عاتنا لطالبنا ف

ّ
ال تزال توق

ي مجتمع    أيّ م يطرأ  البيئة الجديدة كما هي ول 
ر
 ف
ً
 فاعال

ً
وري ليكون الطالب فردا ام المتبادل والقيام بما هو ضر تغيير عليها. فإنها ترتكز عىل مبادئ الكياسة واالحي 

ي المدارس تقديمها ل.  المدرسة
فر
ّ
مي وموظ

ّ
وا فيها خدمات تعليمّية ويمكن لمعل

ّ
م بتوفير بيئة تعليمّية حيث يمكن للطالب أن يتلق ر

تشويش    أيّ هم دون  ونحن نلي 
ل
ّ
 . أو تدخ

ً
هم من أفراد المجتمع  -ونحن نعول عليكم جميعا ، وآباء وأمهات الطالب أو أوصيائهم، وغير

ً
ي هذا الجهد.  -طالبا

ر
لالنضمام إلينا ف

ماذا يمكن آلباء وأمهات الطالب أو أوصيائهم عمله 

ر  
َ
 آْرب

ْ
ة بي   مدارس منطقة آن

ّ
اكة قوي  منهإن وجود رسر

ّ
ي دراستهم    التعليمّية وآباء وأمهات الطالب أو أوصيائهم هو عنرص أساس  البد

ر
م الطالب ف

ّ
لتقد

قة بالمدرسة كاجتماعات.  األكاديمية ورفاهيتهم
ّ
ي األنشطة المتعل

ر
ي المدرسة من خالل مشاركتكم ف

فر
ّ
مي وموظ

ّ
ولهذا، نطلب منكم أن تتعّرفوا عىل طاقم معل

 الوالدين مع المع
ّ
ي تعقدها منظمة اآلباء واألمهات، واللقاءات المدرسّية المفتوحة واألنشطة  م، واجل

خارج  تماعات الوالدين مع مدير المدرسة، والفّعاليات الت 
 لتعزيز نجاح ا المقرر المدرسي 

ً
ر العمل سويا مير

ّ
لطالب. . وبفضل تأسيس عالقة وثيقة يمكن آلباء وأمهات الطالب أو أوصيائهم وطاقم إدارة المدرسة والمعل
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ر التعليمّية رقم 
َ
 آْرب

ْ
سياسة عدم التميي     - 5010سياسة مدارس منطقة آن

ي    أيّ لن ُيستبعد  
ر
ي  برنامج أو نشاط تعليمي مُ   أيّ طالب من المشاركة ف

ر
ر ضده فيه عىل أساس العرق أو اللون    أيّ تاح ف مدرسة أو ُيحرم من فوائده أو يخضع للتميير

ي أو حالة إقامة الهجرة أو االختالفات اللهجّية واللغوّية أو الميول الجنسّية أو  أو الجنس أو الدين أو العقيدة أ
و المعتقدات السياسّية أو العمر أو المنشأ الوطتر

الزوجية و  الحالة  أو  الوزن  أو  الطول  أو  الحالة االجتماعّية واالقتصادية  أو  ي 
الجنسانر التعبير  أو  الجنسانية  الهوّية  أو  الجنسي  أو اإلعاقة أو حالة  العائليالنوع  ة 

 . ر قة بسياسة عدم التميير
ّ
ي هذا الشأن اإلجابة عىل جميع االستفسارات المتعل

ر
ف العام أو َمن ينوب عنه ف  المشر

ّ
 الجندي القديم. سيتول
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ر التعليمّية رقم 
َ
 آْرب

ْ
    - 5800سياسة مدارس منطقة آن

ون  سياسة مكافحة التنّمر و/أو التنّمر اإللكير

 آْرَبر التعليمّية أن وجود بيئة آمنة ومدنيّ يدرك مجلس الت
ْ
م الطالب ويحققون معايير أكاديمية  عليم لمنطقة آن

ّ
وري لكي يتعل

ة ضمن المجتمع المدرسي ألمر ضر
 
ّ
نت(، مثله كأّي سلوك مشّوش أو عنيف آخر، هو سلوكالتنّمر  التنّمر و/أو    عالية. ترى المنطقة التعليمّية أن ي )عير اإلني 

ونر يشّوش عىل قدرة الطالب    اإللكي 
ي المدرسة" ع

ر
ي "ف

ونر التنّمر اإللكي  التنّمر و/أو  ي بيئة آمنة. تحّرم هذه السياسة 
ر
م وعىل قدرة المدرسة عىل تعليم طالبها ف

ّ
التعل ىل النحو المحدد أدناه،  عىل 

م بالمدرسة لواحد أو أكير من طالبها   وكذلك السلوك خارج حرم المدرسة الذي قد يؤدي عىل األرجح إل تشويش واضطراب مادي أو جوهري
ّ
ي بيئة التعل

ر
.  ف

ي بغض النظر عن الموضوع أو الدافع وراء السلوك. 
ونر  تهدف هذه السياسة إل حماية جميع الطالب من التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 

ي  
ر
ي ضد الطالب ف

ونر  أعمال شكل من األشكال، بغض    أيّ تحّرم هذه السياسة التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
ً
ز لذلك. كما تحّرم أيضا

ّ
النظر عن الموضوع أو العداء الُمحف

هاماالنتقام أو اال 
ّ
 عليها أو    أيّ الكاذب ضد    ت

ْ
، أو الشاِهد ي

ونر أيّ شخص آخر بحوزته معلومات موثوق بها حول    أيّ شخص ُمستهدف للتنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
 . ي
ونر فعل من أفعال التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 

 مع جميع طاقم م
ً
ي يتّم مشاركتها سنويا

ي الت 
اتيجيات مستمرة للتغيير البيت 

ف العام ضمان تنفيذ هذه السياسة وتطوير اسي  مي  يجب عىل المشر
ّ
ي ومعل

فر
ّ
وظ

 المنطقة التعليمّية. 

ف العام مهمة تنفيذ اإل  ي التنّمر عىل حد  يفّوض مجلس التعليم إل المشر ي تنص عىل إخطار آباء وأمهات أو أوصياء الطالب ضحايا ومرتكتر
جراءات اإلدارية الت 

 سواء. 

التعاريف 

ي  
، وفر ي غرفة الصف الدراسي

ي فر
ي المدرسة" تعتر

ي    أيّ "فر
ي مبتر المدرسة ومرافقها وأراضيها، وفر

حافلة مدرسّية أو مركبة أخرى ذات صلة بالمدرسة،    أيّ مكان آخر فر
ي 
ي مبتر المدرسة ومرافقها وأراضيها أو ال   أيّ   وفر

 فر
ً
ي المدرسة"  .  فّعالية أو نشاط ترعاه المدرسة، سواء كانت تلك الفّعالية أو ذلك النشاط منعقدا

تشمل عبارة "فر
م خدمة االتصاالت السلكّية والالسلكّية  

ّ
خارج مبتر المدرسة ومرافقيها وأراضيها،  استخدام جهاز الوصول إل االتصاالت السلكّية والالسلكّية أو استخدام مقد

 للمنطقة التعليمّية أو تحت سيطرتها. تعتر عبارة "التنّمر"  
ً
م الخدمة ملكا

ّ
ط أن يكون الجهاز أو مقد ،    أيّ شر ي

ونر ي أو جسدي، أو تواصل إلكي 
فعل مكتوب أو لفظر

 أو أكير من الطالب إّما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق القيامشخص عاقل أن ذلك الفعل قد يؤذي ط  أيّ معمول عن قصد أو من المحتمل أن يدركه 
ً
البا

 :  بأّي من التالي

امج التعليمّية لواحد أو أكير من الطالب؛ ●  كبير بالفرص أو المنافع أو الير
ّ
ل إل حد

ّ
التدخ

امج واألنشطة التعليمّية  ● ي الير
اك فر ي االشي 

 عىل قدرة الطالب فر
ً
للمنطقة التعليمّية أو المدرسة العامة أو االنتفاع منها من خالل وضع التأثير سلبا

ي أو عن طريق التسبّ 
ر البدنر ي خوف معقول من الضر

؛ الطالب فر ي كبير
ي اضطراب عاطفر

ب فر
أن يكون له تأثير فعىلي وكبير ضار عىل صحة الطالب البدنّية أو العقلية؛  ●
 عىل عمليات المدرسة المنتظمة  ●

ً
. أن يسّبب تشويشا

ً
ا  كبير

ً
ل بها تدخال

ّ
أو يتدخ

  " ي
ونر ي عبارة "التنّمر اإللكي 

، معمول عن قصد أو من المحتمل أن يدركه    أيّ تعتر ي
ونر  أو أكير من  أيّ تواصل إلكي 

ً
شخص عاقل أن ذلك الفعل قد يؤذي طالبا

 :  عن طريق القيام بأّي من التالي
 الطالب إّما بشكل مباشر أو غير مباشر

 كبير ●
ّ
ل إل حد

ّ
امج التعليمّية لواحد أو أكير من الطالب؛ التدخ  بالفرص أو المنافع أو الير

امج واألنشطة التعليمّية للمنطقة التعليمّية أو المدرسة العامة أو االنتفاع منه ● ي الير
اك فر ي االشي 

 عىل قدرة الطالب فر
ً
ا من خالل وضع التأثير سلبا

ي أو عن طريق التسبّ 
ر بدنر ي خوف معقول من ضر

؛  بالطالب فر ي كبير
ي اضطراب عاطفر

فر
أن يكون له تأثير فعىلي وكبير ضار عىل صحة الطالب البدنّية أو العقلية؛  ●
●  .

ً
ا  كبير

ً
ل بها تدخال

ّ
 عىل عمليات المدرسة المنتظمة أو يتدخ

ً
أن يسّبب تشويشا
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 هذه المسؤولية  عاتقه المسؤول ف  المدرسة الذي تقع عل 
 بشكل 

ً
ر فيها. يكون مدير كل مدرسة مسؤوال أساسي عن تنفيذ هذه السياسة للمدرسة الُمعيرَ

التبليغ 
 عن حالته إل م

ً
غ فورا

ّ
ي أو االنتقام أن يبل

ونر  ضحية التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
ً
ي عىل كل طالب يعتقد أنه كان أو يكون حاليا

كما يجوز للطالب  .  دير المدرسةينبغر
م أو الم

ّ
 عن مخاوفه إل المعل

ً
غ أيضا

ّ
 بدوره عن تبليغ ذلك إل مدير المدرسة. أن يبل

ً
وّجه اإلرشادي الذي يكون مسؤوال

 التحقيق 
ي أو  

ونر شكاوى أخرى قد تخالف هذه السياسة. يعظي مجلس التعليم    أيّ يجب أن ُيفتح تحقيق فوري بكافة التبليغات عن سلوك التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
ف العام مسؤولية وضع وتن قة بذلك يتوّجب متابعتها من قبل مدير    أيّ فيذ إجراء للتحقيق الفوري بشأن  الصالحية إل المشر

ّ
تبليغ حول التنّمر أو شكوى متعل

 
 بشأن مخالفة هذه السياسة. المدرسة أو مساعد المدير الذي يتلف ّ

ً
  تبليغا

ي وإذا استنتج التحقيق أن سلوك التنّمر و/أو التنّمر  
ونر ي فوري ومالئم يصل إل  نشاط ممنوع آخر قد ح أيّ أو    اإللكي  خاذ إجراء تأديتر

ّ
دث، فسيؤدي ذلك إل ات

 إل مسؤولي إنفاذ القانون. 
ً
 ويتضمن الطرد. قد ُيحال األفراد أيضا

خذ. 
ّ
غ المشتكي بنتائج التحقيق وأّي إجراء تصحيحي مالئم مت

ّ
يجب أن ُيبل

غ عن  
ّ
ر الشخص الذي يبل ي بأن    أيّ سُيطمي 

ونر حفظ بّشية بموجب ما يسمح به القانون. سيتبع األفراد الذين  فعل تنّمر و/أو تنّمر إلكي 
ُ
هويته الشخصية ست

ي 
ي بروتوكوالت ضمان الّشية بموجب ما يسمح به القانون.   أيّ يحققون فر

ونر قة بالتنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
ّ
شكاوى متعل

 حفظ السجالت 
التبليغ ألي واقعة محّرمة.  لتوثيقء يفّوض مجلس التعليم مدير عام المدراس بوظيفة وضع خطوات اإلجرا 

ي ذلك اإلجراءات ال
ي الُمحقق من صحتها والعواقب الناجمة عنها، بما فر

ونر خذة واإلحاالت،  ويجب إرسال تقرير بكافة واقعات التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
ّ
تأديبّية المت

 إل مجلس التعليم عىل أساس سنوي عىل األقل. 

ي جميع مراجع  سيتّم نشر وتوزي    ع هذه السي
اسة والمعلومات ذات الصلة كل سنة كجزء من كتّيب الحقوق والمسؤولّيات، وكتاب سياسة مجلس اإلدارة، وفر

ي 
ونية، وفر  وسائط أخرى قد تظهر فيها.  أيّ المواقع اإللكي 

 ( MDEتقديم التقارير إىل وزارة التعليم لوالية ميشيغان )
ف العام أو َمن ينوب عنه   ي إل وزارة التعليم عىل أساس سنوي من خالل تقديم نهاية العام لقاعدة  يجب عىل المشر

ونر اإلبالغ عن وقائع التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
 (. SIDبيانات الُبنية التحتية للمدرسة )
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أفعال التميي   والتحّرش المحظورة 

ر والتحّرش هما نوعان من السلوك الذي يشّوش عىل قدرة الطالب عىل إن ي بيئة آمنة.  التميير
ر
م وعىل قدرة المنطقة التعليمّية عىل تعليم طالبها ف

ّ
التعل

التعاريف 

" ألغراض هذه الوثيقة  ر ي كلمة "التميير
 عىل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو المُ  أيّ تعتر

ً
 أو جزئيا

ً
خذ ضد طالب يستند كليا

ّ
عتقد  فعل أو إجراء مت

ي أو حالة إقامة الهجرة أو االختالفات اللهجية واللغوية أو ميول الجنسية أو النوع الجنسي أو الهوّية الجنسانية أو التعبير    السياسي أو العمر أو المنشأ 
الوطتر

ي أو الحالة االجتماعّية واالقتصادية أو الطول أو الوزن أو الحالة الزوجية والعائلية أو اإلعاقة أو حالة الجندي القديم لذل
ب. ولكي يكون اإلجراء  ك الطالالجنسانر

 
ّ
 أو متفش

ً
 لالنتصاف، يجب أن يكون الفعل شديدا

ً
 لدرجة حيث: موضوعا

ً
 يا

؛  ● ر عىل قدرة الطالب عىل االستفادة من برنامج أو نشاط تعليمي
ّ
يؤث

أو يخلق بيئة تعليمّية مخيفة أو مهددة أو معادية؛  ●
ي  ●

ر
ل بشكل كبير أو غير معقول ف

ّ
األداء األكاديمي للطالب؛ أو أن له تأثير حيث يتدخ

 عىل الفرص التعليمّية  ●
ً
 عىل ذلك سلبا

ً
للطالب.  الُمتاحةأو يؤثر خالفا

ي ليكون شديد الخطورة أو   أيّ تشير كلمة "التحّرش" ألغراض هذه الوثيقة إل أفعال لفظّية، أو بيانات مكتوبة، أو 
ر بشكل يكفر د أو ضار أو مهير

ّ
سلوك آخر مهد

 منتشر أو مستمر بحيث: 

؛  ● ر عىل قدرة الطالب عىل االستفادة من برنامج أو نشاط تعليمي
ّ
يؤث

أو يخلق بيئة تعليمّية مخيفة أو مهددة أو معادية؛  ●
ي األداء األكاديمي للطالب؛  ●

ل بشكل كبير أو غير معقول فر
ّ
أو أن له تأثير حيث يتدخ

 عىل الفرص التعليمّية  ●
ً
 عىل ذلك سلبا

ً
للطالب.  الُمتاحةأو يؤثر خالفا

، أو   " من مغازالت جنسية غير مرّحب به، أو طلبات الحصول عىل خدمات جنسية، أو مالمسة واحتكاك جسدي بدافع جنسي غير  يتألف "التحّرش الجنسي
 كبير أو غير معقول بتعليم الطالب أو خلق بيئة  

ّ
ل إل حد

ّ
ي أو الجسدي أو التواصل الذي يكون هدفه أو أثره التدخ

ليمّية أو اجتماعّية  تعذلك من السلوك اللفظر
ي 
ي مبتر المدرسة ومرافقها وأراضيها أو فر

 فّعالية أو نشاط ترعاه المدرسة أو ذات صلة بها.  أيّ مخّوفة أو عدائية أو بغيضة فر

 : قد يتضمن التحّرش الجنسي عىل سبيل المثال وليس الحض التالي
ي  ●

التحّرش أو االنتهاك اللفظر
ي ألجل نشاط جنسي ●

الضغط الخفر
و القرص غير الالئق الربت أ ●
االحتكاك المتعّمد بجسم شخص آخر ●
لمس غير مرّحب به بدافع جنسي  أيّ  ●
اإليماءات البذيئة  ●
ي  ●

ي أو الرسم البيانر التحّرش أو االنتهاك الكتانر

ي 
 ألي طالب االنخراط فر

ً
.   أيّ ال يجوز أبدا ي ذلك التحّرش الجنسي

ر أو التحّرش، بما فر فعل من أفعال التميير
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التعليمّية بوضعها.   ي قامت المنطقة 
ر أو التحّرش أن يسغ لحل شكواه من خالل اإلجراءات الت  قام مجلس  يجوز ألي طالب يعتقد أنه وقع ضحية للتميير

ي شؤون ال 
ر األفراد المذكورين أدناه للعمل كمنّسف  ر المزعوم وقوعه عىل أساس الجنس. كما أنهم  Title IXباب التاسع )التعليم بتعيير قة بالتميير

ّ
( للمسائل المتعل

قة بالتحّرش: 
ّ
ر عن شؤون االمتثال بشأن جميع ادعاءات الطالب المتعل  يعملون كمسؤولير

ي عشر واأللعاب الرياضية 
طالب الصف التاسع إل الثانر

إل  الروضة  الخامس، وصّف  الصف  إل  الروضة  قبل  ما  طالب صف 
 لصف السادس إل الصف الثامن الصف الثامن، وا 

Jazz Parks  )جاز پاركس( 
Assistant Superintendent for School Leadership

ف العام لشؤون القيادة المدرسّية  )مساعد المشر
(734) 994-2200

 : ي
ونر sparks@aaps.k12.mi.uبريد إلكي 

طالب صف ما قبل الروضة إل الصف الخامس 

Matt Hilton   ) رْ
ُ ي 
ْ
 ِهل

ْ
 )َمت

Executive Director of Elementary Education    المدير(
 ) ي
التنفيذي لشؤون التعليم االبتدان 

(734) 994-2200
 : ي
ونر hiltonm@aaps.k12.mi.usبريد إلكي 

الثامن وطالب الصف السادس إل  طالب صف الروضة إل الصف 
 الثامن 

Dr. Roberta Heyward  )د. روبرتا هاْيورد( 
Executive Director of K-8 and Middle Level Education
الثامن   الروضة إل الصف  التعليم لطالب  التنفيذي لشؤون  )المدير 

وصفوف المرحلة المتوسطة( 
(734) 994-2200

 : ي
ونر heywardr@aaps.k12.mi.usبريد إلكي 

رشف العام لشؤون القيادة المدرسّية  )مساعد الم
(734) 994-2200

parks@aaps.k12.mi.us : ني
ر بريد إلك يو

Jazz Parks

mailto:deangelisp@aaps.k12.mi.us
mailto:parks@aaps.k12.mi.us
mailto:parks@aaps.k12.mi.us
mailto:hiltonm@aaps.k12.mi.us
mailto:heywardr@aaps.k12.mi.us
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  بالتعليم قانون حقوق 
وخصوصّية األرسة المعن 

بالتعليم  يفرض   ي 
المعتر  آْرَبر  Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA)قانون حقوق وخصوصّية األشة 

ْ
الفيدرالي عىل منطقة آن  )

الوالدين أو الوصي قبل اإلفصاح عن معلومات ُمعّرفة    عىل إذن خظي من أحد 
ً
الهوّية الشخصية من سجالت تعليم الطالب،  التعليمّية أن تحصل أوال عن 

 آْرَبر التعليمّية باإلفصاح عن "معلومات الدليل" المخصصة بشكل مناسب  
ْ
دون الحصول  ويستثتر من هذا بعض االستثناءات. ومع ذلك، قد تقوم منطقة آن

، ما لم يقم أحد الوالدين أو الوصي بإع  إلجراءات المنطقة التعليمّية. عىل موافقة خطّية من أحد الوالدين أو الوصي
ً
 لذلك وفقا

ً
الم المنطقة التعليمّية خالفا

معلومات الدليل 

ر كل سنة بعض المعلومات المعّرفة عن هوّية الطالب الشخصية  ع مجلس التعليم بسلطة تعيير
ّ
.  كمعلومات الدليليتمت

ي الوقت الحاضر المعلومات التالية  
ر
ي الدليل بشأن كل طالب: وقد حدد مجلس التعليم ف

ر
شر ف

ُ
كمعلومات تن

ي والصورة الفوتوغرافية وتاري    خ ومكان الوالدة وفرع الدراسة وتواري    خ الحضور وال 
ونر يد اإللكي  ي االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان الير

ر
اك ف صف واالشي 

رق الرياضية، و 
ُ
 والوزن والطول ألفراد الف

ً
ف بها رسميا ف والجوائز الُمحرزة وآخر وكالة أو مؤسسة تعليمّية  أنشطة ألعاب رياضية ُمعي  الدرجات ومراتب الشر

 داوَم فيها. 

ي منشورات مدرسّية 
 آْرَبر التعليمّية أن تضّمن هذا النوع من المعلومات فر

ْ
معّينة. ومن األمثلة  إن الهدف األساسي من معلومات الدليل هو السماح لمنطقة آن

 :  عىل ذلك ما يىلي

؛ برنامج حفلة  ● ي إنتاج دراماتيكي
ر دور الطالب فر مشحية يبيرّ

كتاب الطالب السنوي؛  ●
ف أو أية قوائم تقدير أخرى؛  ● قوائم الشر
برامج التخّرج؛  ●
ر الوزن والطول ألفراد الفريق.  ● ي تبيرّ

أوراق األنشطة الرياضّية، مثل المصارعة الت 

ي ال تعتير بشكل عام خارقة للخصوص
 الكشف عنها إل منظمات ومؤسسات خارجية  معلومات الدليل هي المعلومات الت 

ً
ّية عند الكشف عنها، ويمكن أيضا

ي تصنع
كات الت  . تتضمن المنظمات الخارجية، عىل سبيل المثال وليس الحض، الشر  عىل إذن خظي من أحد الوالدين أو الوصي

ً
خواتم الصف    دون الحصول أوال

، عند طلب األخير لذلك،    أو تنشر كتب الطالب السنوية. باإلضافة إل ذلك، يفرض ر ر العسكريير قانونان فيدرالّيان عىل المنطقة التعليمّية أن تزّود المستقطبير
 وأرقام الهواتف.  األسماء والعناوين  –بثالث فئات من معلومات الدليل  

ي كل سنة، ُيتيح لهم اختيار عدم اإلفصاح ع
 فر
ً
م كل مدرسة آلباء وأمهات الطالب أو أوصيائهم نموذجا

ّ
معلومات من معلومات الدليل ما لم تحصل    أيّ ن  تقد

ي تاري    خ ال يتعدى    ةالمدرسة عىل موافقة خطّية مسّبق 
، فر
ً
يا
ّ
غوا مدرستهم خط

ّ
سبتمير من    30منهم بذلك. يجب عىل آباء وأمهات الطالب أو أوصيائهم أن يبل

قة بابنهم الطال
ّ
ب أو ابنتهم الطالبة عند طلبها من المدرسة. كل سنة مدرسّية، أو سيتّم اإلفصاح عن معلومات الدليل المتعل

تعديل سجالت الطالب 

 لذلك، الذي يعتقد أن سجالت الطالب التعليمّية تحتوي عىل معلوما  .1
ً
ت غير دقيقة  يجوز ألحد والدّي الطالب أو وصّيه أو الطالب بنفسه، إذا كان مؤهال

لة أو تنتهك حقوق الطالب المعنّية بالخصوصّية أو  
ّ
ي   أيّ أو مضل

توجيه جميع هذه    حقوق أخرى، أن يطلب من المنطقة التعليمّية تعديل السجالت. ينبغر
 الطلبات إل مدير المدرسة. 

ة ) .2 ي غضون عشر
ف العام أو َمن ينوب عنه، ويجب أن يقّررا فر ( أيام مدرسّية من استالم الطلب، ما إذا كان 10يجب عىل مدير المدرسة التشاور مع المشر

 سيتّم تعديل السجل عىل النحو المطلوب. 

ي طلب عقد جلسة استماع بشأن طلب  إذا كان القرار بعدم تعديل السجل، فيجب إبال  .3
ل بذلك القرار وحقهم فر

ّ
ّ أو الطالب المؤه غ الوالد)ة( أو الوصي

التعديل. 

ة )  .4 ي غضون عشر
سيتّم تزويد الوالد)ة(  ( أيام مدرسّية من استالم الطلب. 10وعند طلب عقد جلسة استماع، ستعقد المنطقة التعليمّية جلسة استماع فر

ل بإشعار مسّبق  أو الوصي أو الطالب المؤ 
ّ
ل،  ضمن وقت  ه

ّ
معقول بتاري    خ وزمان ومكان انعقاد جلسة االستماع. ويجوز للوالد)ة( أو الوصي أو الطالب المؤه

ط أن يتحّمل  ي جلسة االستماع شر
له فر

ّ
ي ذلك محاٍم، ليساعده أو يمث

نفقاتهم. دفع أن يطلب من أحد يختارونه، بما فر
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5.  
ّ
خذ المنطقة التعليمّية قرارها خط

ّ
ي غضون خمسة ) ستت

ر
 ف
ً
: . ( أيام مدرسّية بعد انتهاء جلسة االستماع5يا ي قد تتبع القرار هي

اإلجراءات الت 

a.   لة أو تنتهك حقوق الطالب، فستقوم بتعديل السجل
ّ
إذا قررت منطقة المدرسة، بعد اختتام جلسة االستماع، أن المعلومات غير دقيقة أو مضل

 بذلك. وإبالغ الوالد)ة( أو الوصي أو الطالب 
ً
ل خطّيا

ّ
 المؤه

b.  لة أو تنتهك حقوق الطالب بأي طريقة أ
ّ
خرى،  إذا قررت المنطقة التعليمّية، بعد اختتام جلسة االستماع، أن المعلومات ليست غير دقيقة أو مضل

ي سجل الطالب الت 
ر
ي إدراج بيان ف

ر
 بحقه ف

ً
غه أيضا

ّ
ل بقرارها، وستبل

ّ
غ الوالد)ة( أو الوصي أو الطالب المؤه

ّ
عليمي بمثابة تعليق عىل المعلومات  فستبل

ل  
ّ
بتقديم مثل هذا  المتنازع عليها، مع ذكر أسباب عدم موافقته عىل قرار المنطقة التعليمّية أو كليهما. إذا قام الوالد)ة( أو الوصي أو الطالب المؤه

 إل جنب مع سجالت الطالب التعلي
ً
مّية طالما يتّم االحتفاظ به. وسيتّم الكشف عن هذا  البيان، فستحتفظ المنطقة التعليمّية بهذا البيان جنبا

ما قامت المنطقة التعليمّية باإلفصاح عن جزء من السجل الذي يتعلق به البيان. 
ّ
البيان كل

تغيي  الدرجة  عملّية

ي  
ّ الطالب أن درجة ما قد تّم إدخالها عن طريق الخطأ، فينبغر م الذي وضع هذه  إذا كان يعتقد الطالب أو والد)ة( أو وصي

ّ
عليهم معالجة هذه المسألة مع المعل
قدون أن الدرجة  الدرجة. وإذا لم يتّم التوّصل إل حّل ُمْرٍض، فيجوز عندها إحضار هذه المسألة إل عناية مدير المدرسة وتحديد السبب الذي جعلهم يعت

، فيجوز إحالة األمر إل
ً
 ُمْرضيا

ً
  فريق استئناف الدرجات عىل صعيد المنطقة التعليمّية. المعطاة خاطئة. وإذا لم يجلب هذا حال

 :  Ann Arbor Public Schools يجتمع فريق استئناف الدرجات لألمور المعنّية بالصف أو الدرجات النهائية من خالل التماس خظي ُيرسل إل العنوان التالي
Assistant Superintendent for Teaching & Learning, 2555 S. State Street, Ann Arbor, Ml 48104ريق شؤون استئناف الدرجات  . يتألف ف

ر من أمناء مجلس التعليم ويرأسه المدير التنفيذي للمدارس الثانوية )من الصف التاسع إل ال م وأثنير
ّ
(، أو المدير  من المسؤول اإلداري للمدرسة ومعل ي عشر

ثانر
ي )من صف ما  التنفيذي للمدارس المتوسطة )من صف الروضة إل الصف ا 

لثامن ومن الصف السادس إل الصف الثامن(، أو المدير التنفيذي للتعليم االبتدان 
 .
ً
 قبل الروضة إل الصف الخامس(. ويكون قرار الفريق نهائيا

ي هذه 
. ملحوظة: تقع التناقضات المعنّية بدرجات الوظائف والواجبات الفردية ضمن اختصاص مدير المدرسة الذي يكون قراره فر

ً
األمور نهائيا
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الحقوق والمسؤولّيات 

ة، ومع ذلك  مي المدرسة بحقوق كثير
ّ
ي ومعل

فر
ّ
ع الطالب، واآلباء واألمهات أو األوصياء، وطاقم موظ

ّ
ي مجتمع المدرسة، يتمت

ر
، فإنهم يتحّملون  بصفتهم أفراد ف

 :  هذه الحقوق والمسؤولّيات ما يىلي
ر  واجبات ومسؤولّيات معّينة. ومن بير

ً
أيضا

قوق الح

 :  للطالب التاىل 
ّ
يحق
م  ●

ّ
ي للتعل ي جّو إيجانر

ر
موا ويدرسوا ف

ّ
ي وسوء المعاملة؛   –أن يتعل

ي أو البدنر
ر والتهديد اللفظر ر وغير انتقادي وخاٍل من اإلجحاف والتميير

ّ
جّو غير متحير

سق وعادل ومعقول؛  ●
ّ
ر المدرسة بشكل مت عوا أنه سيتّم تنفيذ قواعد وقوانير

ّ
وأن يتوق

وا المساعدة منهم؛ وأن  ●
ّ
ي المدرسة وأن يتلق

فر
ّ
مي وموظ

ّ
يناقشوا اهتماماتهم ومخاوفهم التعليمّية مع طاقم معل

وأن يحصلوا عىل نسخة من كتّيب الحقوق والمسؤولّيات هذا؛  ●
ر ضدهم؛  أيّ وأن يحصلوا عىل تأديب عادل جراء أفعال سوء السلوك دون  ● تميير
نوا من الوصول إل سجالتهم ال ●

ّ
طالبية الخاصة بهم، بموجب ما ينّص عليه القانون؛ وأن يتمك

م.  ●
ّ
وأن يستخدموا أجهزة الكومبيوتر واألجهزة األخرى ألغراض التعل

 : يحق آلباء وأمهات أو أوصياء الطالب التاىل 
م الطالب الدراسي ومواظبة دوامه؛  ●

ّ
أن يستلموا تقارير رسمّية حول تقد

ر والموّج  ● مير
ّ
ر و/أو مدير المدرسة وأن ُيمنحوا االجتماع معهم؛ وأن يطلبوا االجتماع مع المعل ر اإلرشاديير هير

ر حول درجات الطالب واإلجراءات التأديبّية.  ● مير
ّ
وأن يحصلوا عىل توضيحات من المعل

، أيهم ●
ً
قة بالطالب، حت  يبلغ الطالب سن الرشد أو لم يعد ُمعاال

ّ
. وأن يكون لهم ُسبل الوصول إل جميع السجالت المدرسّية المتعل

ً
ا يحدث الحقا

 :  ف  المدرسة التاىل 
يحق للعاملي  

م والتعليم؛  ●
ّ
ي للتعل ي جّو إيجانر

أن يعملوا فر
 آْرَبر الت  ●

ْ
ر وحدات المساومة ومنطقة آن عليمّية؛ وأن يحصلوا عىل الدعم عند إنفاذ تأديب الطالب كما ترسمه سياسات مجلس التعليم واالتفاقات بير

ي جّو  ●
موا ويعملوا فر

ّ
خال من التهديدات اللفظّية أو البدنّية وسوء المعاملة؛ وأن يعل

ر والطالب؛  ● فير
ّ
ر والموظ مير

ّ
عوا أن يتّم االمتثال بالقواعد من قبل طاقم المعل

ّ
وأن يتوق

ي غرف الصف والمدرسة؛  ●
ي االجتماعات وجلسات االستماع المعنّية بالتشويش فر

، فر
ً
ين، عندما يكون ذلك مناسبا وأن يكونوا حاضر

يعية لوالية  وأن يحصلو  ● ر التشر  آْرَبر التعليمّية، واتفاقات المساومة والقوانير
ْ
ي سياسات منطقة آن

ا عىل حقوق إضافية كما هو معّرف به وموصوف فر
ميشيغان. 

المسؤولّيات 

يتحّمل الطالب المسؤولّيات التالية: 
ي تمام  ●

ين  أن يواظبوا عىل حضور الدوام المدرسي بانتظام، ويصلوا إل المدرسة فر
ّ
وا معهم المواد المالئمة ويكونوا مستعد الوقت المحدد، وُيحضر

لية؛  ر ي أنشطة غرفة الصف وإتمام واجباتهم المير
 للمشاركة فر

؛  ● ي تحقيق النمو األكاديمي
 وأن يسعوا جاهدين فر

ي المدرسة وا  ●
فر
ّ
مي وموظ

ّ
موا حقوق وشعور وممتلكات زمالئهم الطالب واآلباء أو األوصياء وطاقم معل ان المدرسة؛ وأن يحي  لزائرين والضيوف وجير

 وأن يمتثلوا لمعايير المنطقة التعليمّية المعنّية بالهندمة واللباس؛  ●
ي   ●

ي المحطات المدرسّية وفر
ي الحافالت المدرسّية، وفر

ي مبتر المدرسة ومرافقها وأراضيها، وفر
ي المدرسة، وفر

ق   أيّ وأن يتّضفوا بشكل صحيح فر
ّ
نشاط متعل

 بالمدرسة؛ 
تبة عليهم الناجمة عن غياب  وأن يعملوا  ●  عذر أو توقيف عن الدراسة؛ بالواجبات الفائتة المي 
ي يداومون فيها؛  ●

ي المدرسة الت 
بعة فر

ّ
 عن قواعد السلوك المت

ً
ي تعتمدها المنطقة التعليمّية، فضال

بعوا قواعد السلوك الت 
ّ
وأن يت

ي هذا الكتّيب ويطرحوا األسئلة حولها لكي ي ●
 فهموها؛ وأن يقرأوا المعلومات فر

ي  ●
 Computing Environment User) اتفاق المستخدم بشأن بيئة الحوسبة وأن يستخدموا أجهزة الكومبيوتر عىل نحو مالئم كما هو معّرف به فر

Agreement)  .الخاص بالمنطقة التعليمّية الذي قام كل طالب بتوقيعه 
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تالية: يتحّمل اآلباء واألمهات أو األوصياء عل عاتقهم المسؤولّيات ال
ي منع الطال  ●

ر
م الطالب والمساعدة ف

ّ
ر تعل ي المدرسة من خالل تبادل األفكار المالئمة من أجل تحسير

فر
ّ
مي وموظ

ّ
كاء مع طاقم معل ب ارتكاب  أن يكونوا شر

ها أو كالهما؛ 
ّ
مشاكل انضباطية وتأديبّية أو حل

اف عىل صحة الطالب ورفاهيته الجسدّية  ● روا اإلشر
ّ
ي حينه؛ وأن يوف

ر
والعاطفّية، وأن يتحّملوا مسؤولية مواظبة الطالب للدوام بانتظام ف

ره؛  ●
ّ
موا للمدرسة بشكل فوري أسباب تغّيب الطالب أو تأخ

ّ
وأن يقد

ي بالمدارس اآلمنة عىل مستوى الوالية ومناقشتها معه؛  ●
يغي المعتر وأن يستعرضوا مع الطالب القانون التشر

ال لقواعد المدرسة وقواعد المنطقة التعليمّية؛ وأن يشّجعوا الطالب عىل االمتث ●
نت والشبكات االجتماعّية خارج المدرسة.  ● وأن يراقبوا استخدام الطالب لشبكة اإلني 

  المدرسة عل عاتقهم المسؤولّيات التالية: 
ف 
ّ
م  وموظ

ّ
يتحّمل طاقم معل

ي غرف الصف  ●
ر
عات لسلوك الطالب ودرجاتهم ف

ّ
وكتابتها وإعالنها وتنفيذها؛ أن يطّوروا التوق

 وأن يتعاونوا مع اآلباء واألمهات أو األوصياء لمنع المشاكل االنضباطّية؛  ●
م الطالب وسلوكهم ومواظبة الدوام؛  ●

ّ
غوا اآلباء واألمهات أو األوصياء عن تقد

ّ
 وأن يبل

به األ  ●
ّ
ر آخرين أو برامج أخرى حسب ما يتطل فير

ّ
ر أو موظ مير

ّ
مر؛ وأن يحيلوا الطالب إل معل

 وأن يحافظوا عىل سجالت الطالب بشكل دقيق؛  ●
 لقواعد االتفاق الرئيسي وسياسات المنطقة التعليمّية وأنظمتها وإج ●

ً
ي مبتر المدرسة ومرافقها وأراضيها وفقا

ر
فوا عىل الطالب ف راءات المدرسة؛ وأن ُيشر

موا ّشية الطالب، واآلباء واألمهات أو األوصياء، ● ي المدرسة؛ وأن يحموا ويحي 
فر
ّ
مي وموظ

ّ
وطاقم معل

 وأن يحموا صحة الطالب وسالمتهم ورفاهيتهم؛  ●
ر الوالية.  ●  لقوانير

ً
وأن يسّجلوا اإلجراءات التأديبّية وفقا
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فلسفة المنطقة التعليمّية المعنّية بحّرية تعبي  الطالب 

 داخل مبتر المدرسة ومرافقها وأراضيها حول  كالم الطلبة محمي بالتعديل األول لدستور الواليات المتحدة. وب  هذا، يكون للطال 
ً
ب حق التعبير عن أنفسهم علنا

م أو أنشطة    . مسائل ذات أهمّية اجتماعّية وسياسّية ودينّية
ّ
 بسير التعل

ً
ال
ّ
 أو تدخ

ً
وا عن أنفسهم بطريقة تسّبب تشويشا ّ

ومع ذلك، ال يجوز للطالب أن يعير
التع الرسالة  يتعارض مع  أو  النظامية  التعليمّيةالمدرسة  ر أن يحرّ .  ليمّية األساسية للمنطقة  ر واإلداريير مير

ّ
ي  ويجوز للمعل

ر
الطالب ف روا أسلوب ومحتوى كالم 

ي ترعاها المدرسة، حيث يكون لدى  
ها من األنشطة الت  ر  التجمّعات العمومية المدرسّية، وجريدة المدرسة، وإنتاج المشحيات المدرسّية وغير ر واإلداريير مير

ّ
المعل

ل.   اهتمامات
ّ
وعة بشأن هذا التشويش أو التدخ تعليمّية مشر
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العزلة والتقييد 

ز عىل رعاية
ّ
ي ترك

اتيجيات والتقنّيات الت  التعليمّية بشكل كامل مبادئ نظام الدعم متعدد المستويات، واالسي   آْرَبر 
ْ
ورفاهية وسالمة وأمان    تتبترّ منطقة آن

ر من خالل نهج   فير
ّ
ر والموظ مير

ّ
ةجميع الطالب والمعل

ّ
 من التصعيد ومنع األزمات القائمة عىل األدل

ّ
لن يتّم استخدام العزلة والتقييد الجسدي إال كمالذ  .  الحد

وا التدريب ال
ّ
ر الذين تلق فير

ّ
ر والموظ مير

ّ
ي حاالت الطوارئ، وسيخضعان للتقييم والرصد والتوثيق واإلبالغ باجتهاد من قبل المعل

ر
، ف ي ذلك الشأنأخير

ر
.  مناسب ف

ف العام.  أيّ  يجب أن يكون  م من المشر
ّ
ي وضعها مجلس التعليم بالوالية، والتوجيه المقد

 للقانون، والمعايير الت 
ً
تطبيق للعزلة أو التقييد وفقا
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العالقات مع وكاالت إنفاذ القانون 

ر و دائرة السالمة العامة لبلدة پيتْسفيلد
َ
 آْرب

ْ
طة آن ر التعليمّية، ودائرة رسر

َ
 آْرب

ْ
منطقة آن

  المدارس 
ف 
ّ
م  وموظ

ّ
 لضمان سالمة الطالب وطاقم معل

ً
تعمل قوى السالمة العامة سويا

 آْرَبر ودائرة السالمة العامة لبلدة پيتْسفيلد 
ْ
طة آن  مع دائرة شر

ً
 آْرَبر التعليمّية بشكل وثيق جدا

ْ
ونحن واثقون بفضل تعاضدنا أن مدارسنا  .  تعمل منطقة آن

ي االستجابة الطارئة والتثقيف ومنع الجرائم. 
ر
يك مع المنطقة التعليمّية ف طة شر  آمنة وأن الشر

ابات الطارئة المطلوبة ف  المدارس؟ ن ينّسق شؤون االستجمّ 
ي االستجابة للحاالت الطارئة

ر
وع ف ي المدرسة مسؤولية الشر

، يتحّمل المسؤولون اإلداريون عن مبانر
ً
إل دائرة    911سيتّم إجراء مكالمات ال   .  كما هو الحال دائما

 آْرَبر عند ظهور حاالت طارئة
ْ
طة آن طة بالطريقة التقل .  شر ر أن ينّسقوا مع دائرة  .  يديةوستستجيب دائرة الشر وعند اللزوم، يمكن لمسؤولي المدرسة اإلداريير

 . ي
ر
 آْرَبر الحصول عىل دعم إضاف

ْ
طة آن شر

ل المبكر؟ 
ّ
 ف  كل مدرسة عن تثقيف الوقاية من الجرائم ومعلومات التدخ

ً
 من سيكون مسؤوال

ر   ي هذا الشأنسيتّم تنسيق شؤون تثقيف الوقاية من الجرائم مع المسؤولير
ر
طة أو َمن ينوب عنهم ف ي المدارس ورئيس الشر

ر لمبانر وسيستمر تقديم هذه  .  اإلداريير
ي المدارس مع دائرة السالمة العامة لبلدة پيتْسفيلد. 

 الخدمات فر

الت المبكرة للطالب للمساعدة ف  منع نشوء مزيد من المشاكل؟ 
ّ
 عن التدخ

ً
من سيكون مسؤوال

ر اإلر  ق بالطالب. يكون كّل من الموّجهير
ّ
ل المبكر المتعل

ّ
ي علم النفس بالمنطقة التعليمّية مسؤولون عن التدخ

ر فر ر واألخصائيير ر االجتماعيير ر واإلخصائيير شاديير

قة بحضانة الطالب؟ 
ّ
ر التعليمّية ومحاكم األحداث وأي خالفات متعل

َ
 آْرب

ْ
 دور االتصال بي   منطقة آن

ّ
َمن سيتوىل

الوقت  ي 
فر التعليمّية  المنطقة  )  لدى  بدون عذر  الُمفرط  التغّيب  ر محاكم  Truancy Officerالحاضر مسؤول شؤون  بير اتصال   مسؤول 

ً
أيضا يكون  الذي   )

 آْرَبر التعليمّية 
ْ
قة بالحضانة. . األحداث ومنطقة آن

ّ
 آْرَبر الخالفات المتعل

ْ
طة آن ي المدارس برفقة دائرة شر

 المسؤولون اإلداريون لمبانر
ّ
ويتول

 مسؤولية
ّ
 ف  أوامر الحماية الشخصية ومسائل الصحة العقلية والشكاوى الجنائية الواقعة   من سيتوىل

ً
مي   أو الطالب الذين يكونوا طرفا

ّ
في   والمعل

ّ
الموظ

 ف  المدرسة؟ 
طة بمعالجة األشياء كأوامر الحماية الشخصية وشكاوى الجرائم،  ي المدارس بالتعاون مع دائرة الشر

وما إل ذلك. سيقوم المسؤولون اإلداريون لمبانر

، واآلباء واألمهات أو األوصياء، والطالب؟  مي  
ّ
في   والمعل

ّ
 عن إجراء التحقيق ف  ادعاءات سوء المعاملة من قبل الموظ

ً
 من سيكون مسؤوال

( وسيقوم القسم  CPS  -)قسم خدمات حماية األطفال    Child Protective Servicesإساءة معاملة و/أو إهمال مشتبه به لألطفال إل    أيّ يتّم اإلبالغ عن  
 بالتحقيق به. 

؟   
ون   يملكه كجهاز إلكير

ً
ما العمل إذا فقد الطالب شيئا

ي قسم المفقود والموجود ومع مكتب المدرسة الرئيسي 
ي المدرسة، سُيطلب من الطالب االستفسار عنه فر

ء فر ي
ستحسن تحميل  مُ ومن ال.  إذا تّم فقدان السر

ونية )الهواتف الخليوية وال    ب عىل كافة األجهزة اإللكي 
ّ
 من احتمال العثور عىل الجهاز iPodبرنامج تطبيق متعق

ً
ا يد كثير ر بها ألن ذلك سير

ّ
.  ، وما إل ذلك( لتعق

 آْرَبر وذلك إذا كانوا يعتق
ْ
طة آن طة مع دائرة شر ء المفقود يجوز لآلباء واألمهات أو األوصياء إيداع تقرير شر ي

 آْرَبر  .  دون أنه تّم شقة السر
ْ
ال تكون منطقة آن

ي مبانيها ومرافقها وأر 
ي فّعاليات وأنشطة المنطقة  ا التعليمّية مسؤولة عن األشياء المفقودة أو المشوقة داخل المدارس، أو فر

ضيها، أو عىل حافالت المدارس أو فر
 . التعليمّية خارج المقرر الدراسي
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طة المقابالت واالست   تجري  ها الشر
نطاقات النر

أو دائرة الس  آْرَبر 
ْ
طة آن طة من دائرة شر الشر يتوّجب عىل ضابط  الممتلكات،  أو  ي ال يوجد فيها خطر مباشر عىل األرواح 

الت  الحاالت  ي 
ر
العامة لبلدة  ف المة 

ي تتضمن 
 آْرَبر التعليمّية الت 

ْ
ي ممتلكات منطقة آن

ر
وجوب إجراء مقابلة مع أحد الطالب أو استنطاقهم، أن يتصل    پيتْسفيلد، ممن لديه بحكم وظيفته أعمال ف

 بالمسؤول اإلداري لمبتر المدرسة أو َمن ينوب عنه. 
ً
أوال

.  -  المقابلة
ً
 به عىل نحو معقول عىل أنه ارتكب جرما

ً
عّرف كاستجواب شاهد أو ُمجتر عليه ال يكون مشتبها

ُ
ت

 سواء قبل إلقاء القبض أو بعده.  - االستنطاق 
ً
ُيعّرف كاستجواب شخص يكون مشتبه به عىل نحو معقول أنه أرتكب جرما

يعية    لألحكام التشر
ً
جرى جميع المقابالت واالستنطاقات وفقا

ُ
ي هذا الكتّيب. ت

ر
والحمايات الدستورية السارية والمبادئ التوجيهية األخرى الواردة ف

ر لغرض إفشاء معلومات قد ت
َ
 آْرب

ْ
طة آن طة دائرة رسر ع طالب باالتصال بأحد ضّباط رسر كون مفيدة ف   سيتّم إتّباع المبادئ التوجيهية التالية عندما يشر

 :  
 
 تحقيق جنان

طة الطالب ● .   قد يقابل ضابط الشر ي
ليحدد مدى معرفته بالنشاط الجنان 

.  أيّ وإذا أبدى الطالب عند  ●
ً
ي توقيف المقابلة فورا

ث أو إعطاء أية معلومات إضافية، فينبغر
ّ
ي التحد

ر
ي االستمرار ف

ر
 نقطة أثناء المقابلة عدم الرغبة ف

طة إعالم الطالب بالتغيير  ● ت المقابلة إل استنطاق، فعندها يتحّمل ضابط الشر ّ
ي حال تغير

تبة عىل التغيير من مقابلة إل  وفر
ح للطالب اآلثار المي   وأن يشر

 آْرَبر التعليمّية أثناء ذلك. . استنطاق
ْ
ي منطقة آن

ر فر ورة وجود أحد العاملير طة المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة بضر غ ضابط الشر
ّ
سيبل

ر 
َ
 آْرب

ْ
طة آن ع دائرة رسر   تطلب فيها المنطقة التعليمّية    سيتّم اتّباع المبادئ التوجيهية التالية عندما تشر

باالتصال بأحد الطالب )ويشمل ذلك الحاالت النر
 ذلك( ألغراض إجراء مقابلة: 

ي المقابلة وأن يعود إل نشا   أيّ قبل إجراء   ●
اك فر ي عدم االشي 

 آْرَبر إعالم الطالب أن لدّيه الحق بموجب القانون فر
ْ
طة آن ي عىل دائرة شر

طه  مقابلة، ينبغر
 المدرسي العادي. 

طي مقابلة مع الطالب. ●
 عندما يجري الشر

ً
ي المنطقة التعليمّية موجودا

فر
ّ
يجوز أن يكون أحد موظ

 آْرَبر/المنطقة التعليمّية أن يعّرفوا عن أنفسهم بذكر االسم والمسم  يجب عىل كّل من يكون   ●
ْ
طة آن ي دائرة شر

ر فر ي مقابلة الطالب من العاملير
 فر
ً
موجودا

ي المقابلة. 
ي عند بداية المقابلة وأن يقولوا الغرض من وجودهم فر

الوظيفر
، فيجب عىل ● ي وجود محام و/أو الوالد)ة( أو الوصي

المنطقة التعليمّية أن تبذل قصارى جهدها لتبليغ الوالد)ة( أو الوصي قبل    وإذا أبدى الطالب رغبة فر
إجراء المقابلة مع الطالب. 

ة نيابة عن الط ● ، أنه عند طلبه لذلك، ستحاول المنطقة التعليمّية االتصال بالمحامي الذي يسّميه الطالب لها مباشر
ً
يجب عىل  .  البسُينصح الطالب أيضا
ي ذلك األوقات والتواري    خ واسم الم المنطقة التعليمّية أن  

 بما فر
ً
يا
ّ
ق جهودها خط

ّ
 توث

ّ
صل به وأرقام الهواتف لكافة المكالمات الهاتفية. ت

ي   ●
 آْرَبر إبالغ الطالب أنه يمكنه إلغاء سير المقابلة فر

ْ
طة آن ي    أيّ وإذا أبدى الطالب عند  .  وقت  أيّ يتوّجب عىل دائرة شر

نقطة أثناء المقابلة عدم الرغبة فر
. االس

ً
ي توقيف المقابلة فورا

ث أو إعطاء أية معلومات إضافية، فينبغر
ّ
ي التحد

تمرار فر
 بشؤون  .  (، ستتخذ الوكالة القرار بشأن إبالغ الوالد)ة( أو الوصي CPSعندما يتّم إجراء مقابلة مرتبطة بوكالة خدمات حماية األطفال ) ●

ً
ال
ّ
عملّية ُيعتير تدخ

 
ّ
 عىل توجيه أو إذن منها. وكالة خدمات حماية األطفال لو قام موظ

ً
مو المنطقة التعليمّية باالتصال بالوالد)ة( أو الوصي دون الحصول أوال

ّ
فو ومعل

ي  ●
ي فهم اللغة   أيّ حال يوجد فيه ما يدعو إل االعتقاد أن الطالب لديه  أيّ وفر

ضعف يمكن تحديده قد يمنعه من فهم هذه اإلجراءات، أو يواجه صعوبة فر
ية، يجب أن ت  ر ، أو والدّي الطالب أو الوصي لمواءمة الضعف المحدداإلنجلير مي المنطقة التعليمّية، أو المحامي

ّ
ي ومعل

فر
ّ
 آْرَبر مع موظ

ْ
طة آن عمل دائرة شر

ي مواصلة سير المقابلة. 
خاذ القرار فر

ّ
جم شفهي أو تحريري قبل ات  و/أو الحصول عىل مي 
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إبالغ وكاالت إنفاذ القانون بسوء سلوك الطالب 

غ عن حاالت معّينة من سوء سلوك الطالب إل وكاالت إنفاذ القانون المحليةيفرض  
ّ
تشمل أفعال سوء السلوك هذه ما  .  القانون عىل المنطقة التعليمّية أن تبل

 : يىلي

االعتداء الجسدي  ●
نشاط مرتبط بالعصابات  ●
وعة  ●  الحيازة غير المشر
ل  ●

ّ
/التسل ي عىل ممتلكات الغير

ّ
التعد

ر    --التخريب   ● قيمته  إلحاق ضر تتجاوز  1,000بالممتلكات 
 دوالر 

ي  ●
سلوك جنسي جنان 

أخذ الرهائن  ●
حمل أسلحة عىل ممتلكات المدرسة ●
القتل  ●
ة بجوار المدرسة إطالق النار من مركبة مارّ  ●
التهديد بوجود قنبلة  ●

انفجار ●
حريق متعّمد  ●
از  ● ر سلب ونهب أو ابي 
ح به للطالب استبعاد غير مضّ  ●
ارتكاب انتحارتهديد أو محاولة  ●
انتحار ●
شقة  ●
وعة أو اإلصابة جراء اإلفراط   ● رات غير المشر

ّ
تعاطي المخد
ي تعاطيها 

ر
ف

ي حيازة الكحول  ●
ر
قاض ف

ي حيازة التبغ  ●
ر
قاض ف

واقعة أو حادث داخل حافلة  ●
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تفتيش خزائن الطالب عملّية

ي المديجوز تفتيش خزانة الطالب و/أو  .  لك المنطقة التعليمّيةالخزائن هي مُ 
ر لمبانر ر اإلداريير رس دون الحصول عىل إذن مسّبق  ا محتوياتها من قبل المسؤولير

 . ر مير
ّ
ر والمعل فير

ّ
 من أجل الحفاظ عىل صحة وأمن الطالب والموظ

ع به الشخص وكذلك الحرية من التفتيش غير المعقول واالستيالء عىل الممتلكات
ّ
قوق الفرد  ومع ذلك، فإن ح.  يملك الطالب حق الخصوصّية الذي يتمت

ي المدارس وحماية صحة طالبها وسالمتهم ورفاهيتهم
ر
ي الحفاظ عىل النظام واالنضباط ف

ر
وباستثناء الحاالت الطارئة، سيحاول  .  تتوازن مع مسؤولية المدرسة ف

 خالل  
ً
 آخرا

ً
 بالغا

ً
تفتيش خزانة ما.   عملّيةمدير المدرسة أو َمن ينوب عنه أن يكون معه شخصا

طة )لن يكون مدير المدر   بذلك، ولكن قد يطلب مساعدة ضابط إنفاذ القانون أو وحدة كالب الشر
ً
يجب  .  ( أثناء تفتيش الخزائنK-9سة أو َمن ينوب عنه ُملزما

م حقوق خصوصّية الطالب بشأن   ي ال تكون ممنوعة أو ال تك   عملّيةأشياء يكتشفها خالل    أيّ عىل مدير المدرسة أو َمن ينوب عنه أن يحي 
ون  التفتيش الت 

 مخالفة لسياسة المدرسة أو قواعدها. 

تفتيش حقائب ظهر الطالب وممتلكاتهم 

  المدرسة،    أيّ تفتيش الطالب وممتلكاتهم بما ف  ذلك حقائب الظهر والمركبات قد يتّم ف   
وقت يكون فيه الطالب ف  المدرسة، أو ف  مبان  ومرافق وأراض 

  
 
  حافلة المدرسة، أو ف

 
 يجب أن يكون هناك اشتباه معقول بأن الطالب يخالف القانون أو قواعد المدرسة. . فّعالية أو نشاط ترعاه المدرسة أيّ أو ف

ي التفت االشتباه المعقول 
ع فر ي أن لدى الشخص الذي يشر

ي أو يكون  يعتر
ره قائم عىل أساس حقائق موضوعية يتمْحَور إّما حول نشاط جنان  يش اشتباه له ما يير

 لقواعد المنطقة التعليمّية أو المدرسة
ً
اض.  مخالفا وكة.  ويكون االشتباه المعقول أكير من مجّرد حدس أو افي   أن حقائب الظهر وممتلكات الطالب المي 

ً
علما

 لوحدها ستخضع للتفتيش. 

ي المدارسقد 
 لحماية صحة وسالمة اآلخرين والمحافظة عىل النظام واالنضباط فر

ً
يجوز أن تجرى كافة أعمال التفتيش بموافقة الطالب  .  يجرى التفتيش أيضا

ي حافالتها وأنشطتها وفعّ .  أو عدمها 
ي ممتلكات المدرسة العامة وفر

طة فر ي ترعاها  تعتير أعمال تفتيش الطالب من قبل مسؤولي المدرسة وضباط الشر
الياتها الت 

 : ر ي كل جزء من االختبارين التاليير
ط أن يستوفر رة شر ّ  مير

ً
 أعماال

ر عند بدايته ● ّ  عند بدايته   –  التفتيش ُمي 
ً
را  بأن التفتيش سيكشف عن  .  يجب أن يكون التفتيش مير

ً
 معقوال

ً
ي أنه يجب أن يكون هناك اشتباها

وهذا يعتر
 
ّ
تعليم أو قواعد المدرسة. ة عن جريمة أو مخالفة لسياسة مجلس الأدل

ي   –  النطاق المعقول ●
ي بّررت االشتباه المبدن 

ي نطاقه للظروف الت 
  .  يجب أن يكون التفتيش ذات صلة معقولة فر

ً
وبعبارة أخرى، يكون التفتيش صحيحا

 بالنظر إل 
ً
ال مفرطا

ّ
 معقول إل أهداف التفتيش وليس تدخ

ّ
خذة مرتبطة إل حد

ّ
نوع اإلساءة وعمر الطالب وجنسه. عندما تكون التدابير المت

ي بعض الظروف تفتيش 
 فر
ً
.  الهاتف الخليويقد يتّم أحيانا باع نفس المعايير

ّ
الخاص بالطالب، بعد ات

 و/أو تفتيش أمتعته الشخصية )كالمحفظة، حقيبة الكتب، حقيبة الظهر، الحقيبة الرياضية( عندما يكون ألحد مسؤ 
ً
سة  ولي المدر يمكن تفتيش الطالب بدنيا

ي حيازة الطالب مواد غير قانونية أو غير مّضح بها 
سيتّم تسليم المواد غير القانونية أو المهّربة إل الجهات القانونية المناسبة  .  اشتباه معقول لالعتقاد أن فر

ة.  للتّضف بها  ي عدم إعادة األشياء المصادرة إل الطالب مباشر
ام  .  يحتفظ مسؤولو المدرسة بالحق فر ي سياق  سيتّم احي 

تفتيش    أيّ حقوق الطالب الخصوصّية فر
 لسياسة مجلس التعليم أو سياسة المدرسة.   أيّ بشأن 

ً
ي أو مخالفا

ء ال يكون غير قانونر ي
 سر
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مدونة قواعد السلوك والعواقب 

ي غرفة صف تعليمي    أيّ يشي مفعول مدونة قواعد السلوك هذه عىل  
ر
ي المدرسة، أو يشارك ف

ر
ي المدرسة، أو يداوم ف

ي ومرافق وأراصر
ي مبانر

ر
طالب موجود ف

ي  
ر
 آْرَبر التعليمّية، أو موجود ف

ْ
مها منطقة آن

ّ
ي تقد

م الت 
ّ
ها من فرص التعل ي أو غير

اصر ي    أيّ افي 
ر
وقت أو مكان له   أيّ نشاط ترعاه المدرسة، أو الذي يكون سلوكه ف

ر تأثير مباشر و  فير
ّ
ر والموظ مير

ّ
ي المدارس أو المحافظة عىل سالمة ورفاهية الطالب وطاقم المعل

ر
هذه العواقب  .  فوري عىل الحفاظ عىل النظام واالنضباط ف

اكمة  عىل ذلك، إذا تّم تأديب طالب ل .  عواقب أو عقوبات المستوى السابق له  عن اآلخر  وقد يتضمن كل مستوى إجراء مختلف.  والعقوبات مي 
ً
تضاربه  ومثاال

ي تحديدها مستوى  .  باأليدي مع اآلخرين وتكررت اإلساءة مرات إضافية عير السنة الدراسية، فستتصاعد عواقب مستوى اإلجراء ليعكس واقعات متعددة
ر
ف

 لمدونة قواعد  
ً
ر االعتبار، وأي مخالفات ارتكبها سابقا ي أخذ عمر الطالب بعير

ر
السلوك، وما إذا كان الطالب اإلجراء الواجب تطبيقه، تحتفظ اإلدارة بحقها ف

 من ذوي االحتياجات الخاصة، ومدى خطورة المخالفة أو السلوك، وما إذا كانت المخالفة أو السلوك يهدد سالمة  
ً
م، أو    أيّ طالبا

ّ
ف أو معل

ّ
طالب آخر أو موظ

عوامل أخرى.   أيّ 

تكون شاملة لجميع اإلجراءات التأديبّية، بل يتّم شدها ألغراض توضيحية    وليس المقصود من القائمة أن.  ُيشد أدناه أنواع مختلفة من سوء سلوك الطالب
. . فقط ي ي فعل من أفعال سوء السلوك غير المدرجة هنا إلجراء تأديتر

ر
قد يخضع الطالب الذي يتوّرط ف

 :
ً
ة الحضور  أوال

ّ
مستوى اإلجراء  مواظبة الدوام ودق

 1 2 3 4 5
* التغّيب الُمفرط بدون عذر  أ. 

ع  ب. 
ّ
ؤ والتسك

ّ
* * التلك

/المناطق المحظورة ج.  ي عىل ممتلكات الغير
ّ
* ** * التعد

ة الحضور د. 
ّ
* مواظبة الدوام ودق

 :
ً
م ثانيا

ّ
5 4 3 2 1مستوى اإلجراء بيئة مناسبة للتعل

ي الضي    ح/العصيان المتعّمد أ. 
ّ
* * التمّرد/التحد

* * لغة وإيماءات غير الئقة/بذيئة ب. 
اه ج.  ر ي ذلك التواطؤ( عدم الير

* * ة األكاديمية )الغش/االنتحال والشقة األدبّية بما فر
مي المدرسة د. 

ّ
ي ومعل

فر
ّ
ل بشؤون موظ

ّ
** * التدخ

* ارتداء لباس غير الئق ـه. 
* * سلوك مشّوش و. 
* * تزوير  ز. 
ونية(  ح.  * * خزانة غير مالئمة/معروضات وصور أخرى غير مالئمة )غير إلكي 
* * مقامرة  ط. 
* * تحريض واستفزاز  ي. 

 :
ً
وبات كحولّية ثالثا مستوى اإلجراء  مواد محظورة/مشر

 1 2 3 4 5
  تعاطي و/أو حيازة منتجات التبغ و/أو أدوات أ. 

رات الشخصية 
ّ
ونية والمبخ ي ذلك السجائر اإللكي 

، بما فر ر * * التدخير
 أو غير مّضح به   ب. 

ً
وبات الكحولّية و/أو كل ما هو ممنوع قانونيا تعاطي و/أو حيازة المشر

رات. من أدوية  
ّ
* ** * ومستنشقات وعقاقير وأدوات استخدام العقاقير والمخد

 أو غير مّضح به ج. 
ً
وبات الكحولّية و/أو كل ما هو ممنوع قانونيا  بيع أو توزي    ع المشر

رات. من أدوية  
ّ
* ** * ومستنشقات وعقاقير وأدوات استخدام العقاقير والمخد

 :
ً
مستوى اإلجراء  التكنولوجيا  رابعا

 1 2 3 4 5
** * استخدام غير مالئم لكلمة أو كلمات المرور أ. 

** ** * وصول بدون إذن رسمي إل الملفات ب. 
ي والرس ج. 

ونر يد اإللكي  نت والير ائل النصّية  استخدام غير مالئم لإلني 
** ** * وشبكات التواصل االجتماعي  
  د. 

ً
ونية بشكل غير مالئم و/أو ممنوع قانونيا

امج اإللكي  ** * استخدام الير
  ـه. 

ً
** ** * استخدام تكنولوجيا المنطقة التعليمّية بشكل غير مالئم و/أو ممنوع قانونيا

* ** * حقوق الخصوصّية و. 

 :
ً
مستوى اإلجراء  ات حماية الممتلك خامسا

 1 2 3 4 5
 (Theftشقة )  أ. 

** * المرحلة االبتدائية    
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* ** * المرحلة الثانوية     
حيازة ممتلكات مشوقة  ب. 

** * المرحلة االبتدائية  
* ** * المرحلة الثانوية   

** ** * تخريب/تدمير متعّمد  ج. 
  د. 

ً
* * إساءة استخدام الممتلكات عمدا

** * إنذار حريق كاذب ـه. 
* ** ( Burglaryسطو ) و. 

 
ً
مستوى اإلجراء  حماية السالمة البدنّية والرفاهية العقلّية: سادسا

 1 2 3 4 5
ة أ.  * حيازة أسلحة خطير

* ** * حيازة أسلحة أخرى ب. 
* ** * حيازة أو استخدام المفرقعات أو المتفجرات.  ج. 
ة تهديد بسالح و/أو  د.  ** ** * أداة خطير
** * استخدام سالح  ـه. 
وعة أو استخدامها كسالح و.  ** ** * تهديد بأداة مشر
** * اعتداء جسدي ز. 
تضارب باأليدي ح. 

** * المرحلة االبتدائية  
** * المرحلة الثانوية   

ي  ط. 
* ** * اعتداء بدنر

* سلوك جنسي إجرامي  ي. 
ي سوء سلوك  ك. 

اصر * ** * جنسي بالي 
** ** * مالمسة واحتكاك جسدي ذو طابع جنسي غير مرغوب به و/أو غير مرّحب به ل. 
از  م.  * * ابير
ي  ن. 

ونر * ** * مخالفة سياسة التنّمر/التنّمر اإللكي 
** ** (Robberyسلب ونهب ) س. 
* ** * استخدام السيارة بشكل متهّور ع. 
* ** * قنبلة أو تهديد مشابه لذلك تهديد بوجود  ف. 
** ** * محاولة الحرق عن عمد ص. 
** ** * مخالفة سياسة التحّرش  ق. 

 :
ً
مستوى اإلجراء  عصيان مستمر  سابعا

 1 2 3 4 5
ُيعّرف العصيان المستمر بأنه مخالفات "متكررة ومتعّمدة بملء إرادة فاعلها"  أ. 

 حقوق ومسؤولّيات مجموعة من أيّ مع مرور الوقت، أو   
 آْرَبر التعليمّية  

ْ
* ** * منطقة آن

سوابق سوء السلوك المرتكبة ف  مؤسسة تعليمّية أخرى 

ي منطقة تعليمّية أخرى، حسب ما يكون  
ر أن لديه سوابق ارتكاب سوء سلوك فر  آْرَبر التعليمّية وتبيرّ

ْ
ي منطقة آن

مصطلح "سوء  كل طالب يسغ التسجيل فر
 السلوك"  

ّ
ى ذلك إل توقيفه ألمد طويل أو طرده، أو صدر اد

ّ
ي مدونة القواعد هذه أو حسب تعريف المؤسسة التعليمّية األخرى له، وقد أد

 فر
ً
عاء ضده  معّرفا

ي مؤسسة تعليمّية أخرى ولكنه ترك تلك المؤسسة التعليمّية قبل تثبيت تهمة سوء السلوك  
عليه، فيجوز  من سلطات المدرسة أنه ارتكب هكذا سوء سلوك فر

 آْرَبر التعليمّية
ْ
ف العام أو َمن  . أن يخضع إل توقيف أو طرد من منطقة آن وسيسمح لهذا الطالب التسجيل ولكن سيتّم توقيفه قيد جلسة استماع أمام المشر
 مع مستوى اإلجراء رقم  

ً
باع جميع اإلجراءا .  من وثيقة الحقوق والمسؤولّيات  5و/أو    4ينوب عنه وفقا

ّ
ت القانونية المعمول بها لتحديد ما إذا كانت  سيتّم ات

 آْرَبر التعليمّية ستفرض االنضباط أو ال. 
ْ
منطقة آن
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 مستويات اإلجراءات التأديبّية

(. Due Processمراعاة األصول القانونية الواجب اتّباعها )

ر بمخالفة مدونة السلوك ي ظل  .  توجد تدابير حماية إجرائية للطالب المتهمير
ر
هذه الظروف بناًء عىل ما إذا تختلف "مراعاة األصول القانونية" أو اإلنصاف ف

ة طويلة، أو الطرد  ة، أو لفي  ة قصير
يتّم توفير مزيد من تدابير الحماية اإلجرائية  .  كان الفعل المزعوم لسوء السلوك قد يؤدي إل توقيف الطالب عن الدراسة لفي 

ة طويلة أو الطرد.   عندما تكون التوصية بتوقيف الطالب عن الدراسة لفي 

  متطلبات عامة: 

أو أحد   أدناه  أفراد قد تقوم اإلدارة  المدرجة  التأديبّية  أو أكير من اإلجراءات  ي واحد  تأديتر خاذ إجراء 
ّ
بات ر بذلك  فير

ّ
المكل ر  فير

ّ
الموظ وإضافة إل مستوى.  طاقم 

، يجب أن يتّم االجتماع مع الوالد)ة( أو الوصي والطالب أو إرسال   ي ي ُيفرض عليها اإلجراء التأديتر
 المخالفة الت 

ً
يجب أن  .  خطاب إليهم أو االتصال بهم هاتفيا

ي المستقبل
ر
 عىل متابعة  . يتضّمن التواصل مناقشة إنجاز الطالب الدراسي والسلوك غير المقبول ووضع خطة للتعامل مع وضع مماثل ف

ً
سيكون الطالب قادرا

ر . التأديبّية  عملّيةواجباته المدرسّية، ريثما يتّم االنتهاء من ال  لية خالل مدة  ويتعيرّ ر إبعاد عن الفصول الدراسية وستكون امتيازات عمل أيّ  توفير الواجبات المير
 الواجبات الفائتة كما هو الحال للغياب المعذور. 

اكمة ي من اإلجراءات التأديبّية عواقب أو عقوبات المستوى السابق.  ملحوظة: هذه العواقب والعقوبات مي  التعاريف متوفرة  .  قد يتضمن كل مستوى إجراء تأديتر
ي نهاية هذا الكتّيب. 

ر
 ف

ي المنطقة التعليمّية
ر فر ي هذا الكتّيب عىل جميع الطالب المسّجلير

ويتّم منح الطالب ذوي االحتياجات التعليمّية الخاصة  . تشي اإلجراءات التأديبّية الواردة فر
 .  بعض الحماية اإلجرائية اإلضافية بموجب قانون الوالية والقانون الفيدرالي

1مستوى اإلجراء 

ي حالة  
هامفر

ّ
خاذ التدابير المختلفة أدناه1الطالب بمخالفة مدونة قواعد السلوك تخضع لمستوى اإلجراء    ات

ّ
وإذا ثبت أن الطالب خالف مدونة قواعد  .  ، يجوز ات

ي فرض توقيفه عن الدراسة، فسيكون التوقيف عن الدراسة إّما مع وجوب الذهاب إل المدرسة
( أيام مدرسّية(  5عادة )إل مدة تصل إل خمسة )  السلوك وينبغر

 ( أيام. 5( إل خمسة ) 1أو التوقيف باستبعاد الطالب عن دخول المدرسة لمدة يوم واحد )

 ( INFORMAL HEARING)  الرسمّيةجلسة االستماع غي  

هم يجب عىل المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة إبالغ الطالب  
ُ
هم إليه، وإذا نفر الطالب    الموّجهة  بالت

ُ
إليه، فيجب عىل المسؤول اإلداري تزويد  الموّجهة  الت

 
ّ
ح لألدل ي تكون بحوزتهالطالب بشر

ح للمسؤول اإلداري الحقائق كما يراها الطالب ب.  ة الت   نفسه. يجب أن ُيعظ الطالب الفرصة ليشر

، بأن الطالب قد خالف مدونة قواعد السلوك، األمر الذي يستدعي توقيف الطالب عن الدراسة  الرسمّيةوإذا قرر المسؤول اإلداري، بعد جلسة االستماع غير  
ر االعتبار كل عامل من العوامل التالية:  ة، فيجب آنذاك األخذ بعير ة قصير

 لفي 

عمر الطالب.  ●
لب. سجل السوابق التأديبّية للطا  ●
ما إذا كان الطالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة.  ●
 مدى خطورة االنتهاك أو السلوك الذي أرتكبه الطالب.  ●
ر اآلخرين.  ● مير

ّ
ر والمعل فير

ّ
د سالمة أحد الطالب أو طاقم الموظ

ّ
ما إذا كان االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب هد

اإلصالحية لمعالجة االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب. ما إذا كان سيتّم استخدام الممارسات  ●
ل بشكل أقل سُيعالج بشكل صحيح االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●

ّ
 ما إذا كان التدخ

اإلجراء التأدين   

  
ً
ر االعتبار، وإذا رأى المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة وفقا ي فرض التوقيف عن الدراسة، فيجوز له أن يفرض  بعد أن يأخذ هذه العوامل بعير

لتقديره أنه ينبغر
ة بإحدى أو جميع األشياء التالية: 5عقوبة تأديبّية لتوقيف الطالب باستبعاده عن دخول المدرسة لمدة ال تتجاوز خمسة )   ( أيام مدرسّية و/أو المباشر
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م والطالب
ّ
ر المعل ا . اجتماع تشاوري بير ي السلوك أو استخدام بطاقة إجراء مناقشة حول التغيير

ر
اع.  ت ف ر ركوب الحافالت أو أنشطة بناء مهارات تدبير شؤون الير

ر سلوكه، مع تحديد تاري    خ المراجعة  .  إبرام عقد مع الطالب خاذها لتحسير
ّ
ي يجب عىل الطالب ات

د الخطوات الت 
ّ
، يعد ي

 بشكل تعاونر
ي محضرّ وضع بيان كتانر

 وذكر العواقب إذا تّم اإلخالل بالعقد. 

 ّ ي  .  التواصل مع الوالد)ة( أو الوصي
ر
عات السلوك ف

ّ
خذ وتوق

ّ
 حول وجود مشكلة سلوكية واإلجراء المت

ً
 أو كتابيا

ً
ّ بموعد االجتماع هاتفيا إبالغ الوالد)ة( أو الوصي

 المستقبل والمتابعة الالزمة. 

ّ والطالب ر والوالد)ة( أو الوصي فير
ّ
ر والموظ مير

ّ
ر والوالد)ة( أو  اجتما .  اجتماع تشاوري مع طاقم المعل فير

ّ
ر والموظ مير

ّ
ي أو محادثة هاتفية مع طاقم المعل

ع تعاونر
ّ والطالب لمناقشة إنجاز الطالب والسلوك غير المقبول وُس  ي المستقبل. الوصي

ر
بل الوصول إل تدبير السلوك بشكل أفضل وخطة للسلوك ف

ة الزمنية  إرسال إخطار خّظي إل الطالب يحدد اإلج.  توجيه إنذار رسمي إل الطالب  له ضمن الفي 
ً
خاذه لو تكرر نفس سوء السلوك أو مماثال

ّ
راء الذي سيتّم ات

ي سجل الطالب. . المحددة
ر
ّ وحفظ نسخة منه ف سيتّم إرسال نسخة من اإلخطار إل الوالد)ة( أو الوصي

ذ هذا اإلجراء من قبل المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة أو با .  اإلحالة إل وكالة خارجية
ّ
ّ والطالب  ُيتخ ر والوالد)ة( أو الوصي فير

ّ
ر والموظ مير

ّ
لتشاور مع طاقم المعل

 عندما يشير سلوك الطالب بأنه بحاجة إل مساعدة. 

. . اإللحاق بمهمة خاصة ي أكير ي الوعي والمعرفة والمهارات لمواجهة أوضاع مشابهة بشكل إيجانر
اإللحاق بنشاط أو برنامج يبتر

ي المدرسة الذين يتفاعلون مع الطالب المعّرف معلومات ذات    . اإلحالة إل فريق إنجازات الطالب
فر
ّ
مي وموظ

ّ
ف من معل

َّ
يقدم فريق إنجازات الطالب المؤل

خذ التوصيات لتلبية احتياجات الطالب
ّ
ي الفصول الدراسية أو إعطاء تقدير أو تقييم و/أو  .  الصلة ويت

الت فر
ّ
قد تتضمن اإلجراءات التوجيه اإلرشادي أو التدخ

ا  ي المدرسة، وما إل ذلك. االشي 
ي مجموعة دعم قائمة فر

ك فر

ر و/أو .  TIME-OUTنظام ال    مير
ّ
، المعل ر فير

ّ
ي غرفة الفصل الدراسي أو مبتر المدرسة، ويتّم تنسيقه من قبل أفراد طاقم الموظ

  برنامج ُيلحق الطالب بمكان آخر فر
ي المدرسة. 

ر فر ر اإلداريير  المسؤولير

ي أنشطة خارجة عن المقرر الدراسي لمدة محددة من  .  المقرر الدراسي االستبعاد من األنشطة الخارجة عن  
اك فر يحّرم هذا اإلجراء الطالب من فرصة االشي 

 الزمن. 

ء التّضف من حق حضور حصص دراسية معّينة لمدة يوم واحد .  االستبعاد من الفصل الدراسي  م وضعّية تعليمّية بديلة  .  ُيحرم الطالب الذي يسي
ّ
وامتيازات  تقد

 لعمل الواجبات المدرسّية لهذه المدة. 

ي المدرسة إل ما يصل لساعة واحدة قبل أو بعد دوام اليوم المدرسي العادي. الحجز قبل أو بعد الدوام المدرسي 
سيتّم تبليغ  . ُيفرض عىل الطالب أن يكونوا فر

مي  . آباء وأمهات الطالب بذلك قبل بدء الحجز 
ّ
ف طاقم معل ي المدرسة عىل جميع الطالب المحجوزين. يشر

فر
ّ
وموظ

 لقانون الوالية، قد ُيحرم الطالب حق حضور صف دراسي و/أو نشاط مدرسي ليوم مدرسي واحد، أو مادة  . التوقيف عن الدراسة لمدة يوم مدرسي واحد 
ً
وفقا

اكم الساعات لتساوي يوم مدرسي واحد ) .  دراسية واحدة أو حصة نشاط واحدة ( من األيام الدراسية  1وُيحتسب هذا التوقيف كيوم واحد ).  (ساعات  6تي 
ة ) ي قد ُيفرض عىل طالب ذوي احتياجات تعليمّية خاصة أن يقضيه قبل وجوب عقد اجتماع بشأن التخطيط التعليمي المتمْحور عىل احتياجات 10العشر

( الت 
 Individualized Educational Planningالفرد الخاصة )

ً
 ) 504 بالقسم  ( أو اجتماع عمال

ً
 واحدا

ً
ة )1، أو سُيحتسب يوما ي يمكن  10( من األيام العشر

( الت 
م الصف أن يفرضه عىل 

ّ
.  أيّ لمعل طالب واحد خالل العام الدراسي

ي تمتثل لسياسات المنطقة التعليمّية واألنظمة اإلدا .  إجراءات أخرى تأذن بها المدرسة
ي يجوز تنفيذها  إجراءات مناسبة أخرى، كالخدمة المجتمعية الت 

رية، الت 
 مع خطة إدارة التأديب الخاصة بالمدرسة. 

 .  تجميع المواد المحظورة
ّ
ي يحظ

ي المدرسة أخذ المواد الت 
فر
ّ
، عىل سبيل المثال، الهواتف الخليوية،يجوز لطاقم موظ ر عىل الطالب حيازتها خالل اليوم المدرسي

ر   iPodوأجهزة  
ّ
ونية والمبخ ها  والسجائر والسجائر اإللكي  ر وغير ر ات أشعة اللير " ومؤشر ات الشخصية وأجهزة الراديو وأجهزة التسجيل وأجهزة اإلخطار "بيير

ونية ي تّم أخذها منهم. . من األجهزة اإللكي 
ي يمكنهم استعادة األشياء المحجوزة الت 

 سيتّم إعالم الطالب عن الطرق الت 

المالية أو ساعات الخدمة  ي يسّبب ف.  التسوية 
ي الحاالت الت 

التعليمّية،  فر  أو خسارة الممتلكات ألي من ممتلكات المنطقة 
ً
ا  أو تدمير

ً
را يها سلوك الطالب ضر

 
ّ
ي.  ع من والد)ة( أو وّصي الطالب والطالب نفسه من تسديد تكلفة التصليح أو االستبدالسيتوق

فر
ّ
وط التسديد أو االستبدال من قبل طاقم موظ حدد شر

ُ
ست

 المدرسة و/أو المكتب المركزي. 
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2ى اإلجراء مستو 

ي حالة  
ر
هامف

ّ
خاذ التدابير المختلفة أدناه2الطالب بمخالفة مدونة قواعد السلوك تخضع لمستوى اإلجراء    ات

ّ
وإذا ثبت أن الطالب خالف مدونة قواعد  .  ، يجوز ات

ي فرض توقيفه عن الدراسة، فسيكون التوقيف عن الدراسة إّما مع وجوب الذهاب إل المدرسة عادة
ة )   السلوك وينبغر ( أيام مدرسّية(  10)إل مدة تصل إل عشر

ة ) 6أو التوقيف باستبعاد الطالب عن دخول المدرسة لمدة ستة أيام )  ( أيام، مع مراعاة متطلبات احتمال إعادة الطالب إل المدرسة )لطالب  10( إل عشر
 الصف السادس وما فوق(. 

 ( INFORMAL HEARING)  الرسمّيةجلسة االستماع غي  

هم المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة إبالغ الطالب  يجب عىل  
ُ
هم إليه، وإذا نفر الطالب    الموّجهة  بالت

ُ
إليه، فيجب عىل المسؤول اإلداري تزويد  الموّجهة  الت

 
ّ
ح لألدل ي تكون بحوزتهالطالب بشر

ح للمسؤول اإلداري الحقائق كما يراها الطالب  .  ة الت   بنفسه. يجب أن ُيعظ الطالب الفرصة ليشر

ي فعل محظور بموجب مدونة السلوك، األمر الذي يستدعي توقيف  الرسمّية وإذا قرر المسؤول اإلداري، بعد جلسة االستماع غير  
ر
، بأن الطالب قد انخرط ف

ر االعتبار كل عامل من العوامل التالية:  ة، فيجب آنذاك أن يأخذ بعير ة قصير
الطالب عن الدراسة لفي 

عمر الطالب.  ●
السوابق التأديبّية للطالب. سجل  ●
ما إذا كان الطالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة.  ●
 مدى خطورة االنتهاك أو السلوك الذي أرتكبه الطالب.  ●
●  . ر مير

ّ
ر والمعل فير

ّ
د سالمة أحد الطالب أو طاقم الموظ

ّ
ما إذا كان االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب هد

رسات اإلصالحية لمعالجة االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب. ما إذا كان سيتّم استخدام المما  ●
ل بشكل أقّل سُيعالج بشكل صحيح االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●

ّ
 ما إذا كان التدخ

اإلجراء التأدين    

  
ً
ر االعتبار، وإذا رأى المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة وفقا ي فرض التوقيف عن الدراسة، فيجوز له أن يفرض  بعد أن يأخذ هذه العوامل بعير

لتقديره أنه ينبغر
ة ) ة بإحدى أو جميع األشياء التالية: 10عقوبة تأديبّية لتوقيف الطالب باستبعاده عن دخول المدرسة لمدة ال تتجاوز عشر  ( أيام مدرسّية و/أو المباشر

رات وتوصيات المتابعة
ّ
خاذ اإلجراءات التأديبّية. راجع قسم . تقييم تعاطي الكحول أو المخد

ّ
المواد الخاضعة للرقابة الت

طة طي .  اإلحالة إل الشر
 توّجه اإلحالة إل الشر

ً
طة، وعموما ي إل الشر

 للقانون الجنان 
ً
 مخالفا

ً
 يجوز إحالة السلوك الذي يخالف القواعد والذي قد يكون أيضا

ّ  يحتوي اتفاق تقديم خدمات إنفاذ القانون إل م .  ضابط االتصال ق بتبليغ الوالد)ة( أو الوصي
ّ
 آْرَبر عىل أحكام تتعل

ْ
 آْرَبر التعليمّية من قبل مدينة آن

ْ
نطقة آن

 آْرَبر. 
ْ
طة آن والمقابالت واالستنطاقات وإلقاء القبض من قبل دائرة شر

ي لمخالفات المستوى . التسوية المالية أو ساعات الخدمة ي اإلجراء التأديتر
1نفس ما هو موجود فر

ي الحاالت الطارئةاإلبعا 
عندما يقرر المسؤول اإلداري أن    الرسمّيةيجوز إبعاد الطالب عن المدرسة قبل موعد جلسة االستماع غير  .  د عن المدرسة/اإلبعاد فر

 عىل  
ً
ل تشويشا

ّ
 عىل أشخاص أو ممتلكات أو يشك

ً
 فوريا

ً
ل خطرا

ّ
ي المدرسة يشك

ي    الرسمّيةستماع غير  يجب عقد جلسة اال .  نظام المدرسة  عملّية بقاء الطالب فر
فر

 ( أيام بعد إبعاد الطالب عن المدرسة. 3غضون ثالثة )

طة ي إل وكالة إنفاذ القانون المعنّية باألمر. .  اإلبعاد بواسطة الشر
 للقانون الجنان 

ً
 مخالفا

ً
يجوز إحالة السلوك الذي يخالف القواعد والذي قد يكون أيضا

ي  يؤخذ هذا اإلجراء بعد إعا .  مراقبة السلوك
ّ

دة الطالب إل المدرسة بعد توقيفه عن الدراسة وقد يتضمن إبرام عقد سلوك، كما قد ُيفرض عىل الطالب التخىل
ي أنشطة محددة

ي ترعاها المدرسة واالجتماعات العامة  .  عن المشاركة فر
ي عن حضور المشحيات واأللعاب الرياضية والمنظمات الت 

ّ
عىل سبيل المثال، التخىل

ها من األنشطة لمدة معّينة.  للطالب واجتماعات  الفصل الدراسي وغير

3مستوى اإلجراء 

ي حالة  
هامفر

ّ
خاذ التدابير المختلفة أدناه3الطالب بمخالفة مدونة قواعد السلوك تخضع لمستوى اإلجراء    ات

ّ
وإذا ثبت أن الطالب خالف مدونة قواعد  .  ، يجوز ات

ي فرض توقيفه عن الدراسة لمدة  
اوح  السلوك وينبغر ي من استبعاد الطالب عن دخول المدرسة لمدة تي  طويلة، فسيكون نطاق التوقيف عن الدراسة النموذجر

ر إحدى عشر )  ر ) 11بير  و وتسعة وخمسير
ً
، مع مراعاة متطلبات احتمال إعادة الطالب إل المدرسة. 59( يوما

ً
 مدرسّيا

ً
 ( يوما
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 ( INFORMAL HEARING)  الرسمّيةجلسة االستماع غي  

هم يجب عىل المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة إبالغ الطالب  
ُ
هم إليه، وإذا نفر الطالب    الموّجهة  بالت

ُ
إليه، فيجب عىل المسؤول اإلداري تزويد  الموّجهة  الت

ي تكون بحوزته
ح لألدلة الت  ح للمسؤول اإلداري الحقائق كما يراها الطالب بن.  الطالب بشر  فسه. يجب أن ُيعظ الطالب الفرصة ليشر

ي فعل محظور بموجب مدونة السلوك، األمر الذي يستدعي توقيف  الرسمّية وإذا قرر المسؤول اإلداري، بعد جلسة االستماع غير  
ر
، بأن الطالب قد انخرط ف

ر االعتبار كل عامل من العوامل التالية:  ة طويلة، فيجب آنذاك أن يأخذ بعير الطالب عن الدراسة لفي 

عمر الطالب.  ●
التأديبّية للطالب. سجل السوابق  ●
ما إذا كان الطالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة.  ●
 مدى خطورة االنتهاك أو السلوك الذي أرتكبه الطالب.  ●
●  . ر مير

ّ
ر والمعل فير

ّ
د سالمة أحد الطالب أو طاقم الموظ

ّ
ما إذا كان االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب هد

صالحية لمعالجة االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب. ما إذا كان سيتّم استخدام الممارسات اإل  ●
ل بشكل أقّل سُيعالج بشكل صحيح االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●

ّ
 ما إذا كان التدخ

اإلجراء التأدين    

 لتقديره أنه  
ً
ر االعتبار، وإذا رأى المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة وفقا ة طويلة، فيجب  بعد أن يأخذ هذه العوامل بعير ي فرض التوقيف عن الدراسة لفي 

ينبغر
ف العام.   عليه تقديم تقرير وتوصية لفرض توقيف الطالب عن الدراسة لمدة طويلة إل َمن ينوب عن المشر

نامج متخصص رات أو الكحول للمرة الثانية أو بيعها أو نقلها للم.  التوقيف مع اإللحاق بير
ّ
ذ عند حيازة المخد

ّ
راجع قسم المواد الخاضعة .  رة األولاإلجراء المتخ

 للرقابة. 

طة ي مستوى اإلجراء  .  اإلحالة إل الشر
. 2نفس ما هو موجود فر

(Formal Hearing) الرسمّيةجلسة االستماع 

ف   المشر ينوب عن  الصلة، سيحدد َمن  وثائق وأشياء ذات  وأية  الشهود  المدرسة وبيانات  اإلداري لمبتر  المسؤول  لجلسة  بعد مراجعة تقرير   
ً
العام موعدا

ة )  ي غضون عشر
ي بشأنها 10االستماع فر خاذ إجراء تأديتر

ّ
ي تتطلب ات

ف العام بتحديد أعضاء  .  ( أيام مدرسّية من الواقعة الت  ويقوم مكتب َمن ينوب عن المشر
ّ الطالب يتضمن تاري    خ ووقت ومكان جلسة  .  ويحضرّ حزمة المعلومات لجلسة االستماع  الرسمّيةفريق جلسة االستماع   ي سيتّم إرسال خطاب إل والدّي أو وصتر

ر ) .  االستماع مع ذكر االنتهاكات المزعومة بالتحديد   ( عىل األقل من موعد جلسة االستماع. 2يجب أن يتّم استالم الخطاب قبل يومير

ر )11قيف الطويل األمد، من أحد عشر ) تقع السلطة إلصدار هذا التو   إل تسعة وخمسير
ً
ف العام59( يوما  بيد المشر

ً
وقبل فرض توقيف الطالب عن  .  ( يوما

ر االعتبار:  ف العام أن يأخذ كل عامل من العوامل التالية بعير ر عىل المشر ة طويلة، يتعيرّ
الدراسة لفي 

عمر الطالب.  ●
سجل السوابق التأديبّية للطالب.  ●
إذا كان الطالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة. ما  ●
 مدى خطورة االنتهاك أو السلوك الذي أرتكبه الطالب.  ●
●  . ر مير

ّ
ر والمعل فير

ّ
د سالمة أحد الطالب أو طاقم الموظ

ّ
ما إذا كان االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب هد

ك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب. ما إذا كان سيتّم استخدام الممارسات اإلصالحية لمعالجة االنتها  ●
ل بشكل أقل سُيعالج بشكل صحيح االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●

ّ
 ما إذا كان التدخ

ف لمدة طويلة عن الدراسة أن يحضر  
ّ
ي    أيّ ال ُيسمح للطالب الموق

ي المدرسة، أو المشاركة فر
ي أراصر

نشاط من    أيّ صف من الصفوف الدراسية، أو البقاء فر
ة توقيفه. األ   نشطة الخارجة عن المقرر الدراسي خالل في 
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4مستوى اإلجراء 

ي حالة  
ر
هامف

ّ
خاذ التدابير المختلفة أدناه4الطالب بمخالفة مدونة قواعد السلوك تخضع لمستوى اإلجراء    ات

ّ
وإذا ثبت أن الطالب خالف مدونة  .  ، فيجوز ات

ر )  ي لمدة الطرد من ستير ي طرده، فسيكون النطاق النموذجر
ر )60قواعد السلوك وينبغر  إل مائة وثمانير

ً
، مع مراعاة إع180( يوما

ً
 مدرسّيا

ً
ادة الطالب. ( يوما

 ( INFORMAL HEARING)  الرسمّيةجلسة االستماع غي  

هم يجب عىل المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة إبالغ الطالب  
ُ
هم إليه، وإذا نفر الطالب    الموّجهة  بالت

ُ
إليه، فيجب عىل المسؤول اإلداري لمبتر  الموّجهة  الت

 
ّ
ح لألدل ي تكون بحوزتهالمدرسة تزويد الطالب بشر

ح للمسؤول اإلداري الحقائق كما يراها الطالب بنفسه.  يجب.  ة الت   أن ُيعظ الطالب الفرصة ليشر

ي فعل محظور بموجب مدونة السلوك، األمر الذي  الرسمّية وإذا قرر المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة، بعد جلسة االستماع غير  
ر
، بأن الطالب قد انخرط ف

ف العام. يستدعي طرده من المدرسة، فيجب آنذاك تقديم ت قرير وتوصية بالطرد إل َمن ينوب عن المشر

(Formal Hearing) الرسمّيةجلسة االستماع 

العام موع ف  المشر ينوب عن  الصلة، سيحدد َمن  وثائق وأشياء ذات  وأية  الشهود  المدرسة وبيانات  اإلداري لمبتر  المسؤول  لجلسة  بعد مراجعة تقرير   
ً
دا

ة )  ي غضون عشر
ر
ي بشأنها (  10االستماع ف خاذ إجراء تأديتر

ّ
ي تتطلب ات

ف العام بتحديد أعضاء  .  أيام مدرسّية من الواقعة الت  ويقوم مكتب َمن ينوب عن المشر
 حزمة المعلومات لجلسة االستماع  الرسمّيةفريق جلسة االستماع  

سيتّم إرسال خطاب إل والدّي أو وصي الطالب يتضمن تاري    خ ووقت ومكان جلسة  .  ويحضرّ
ر ).  واالنتهاكات المزعومة المحددة االستماع  ( عىل األقل من موعد جلسة االستماع. 2يجب أن يتّم استالم الخطاب قبل يومير

ر ) ر )60تقع السلطة لفرض الطرد من ستير  إل مائة وثمانير
ً
ف العام180( يوما  المشر

ّ
 بيد

ً
 مدرسّيا

ً
ر ) .  ( يوما ر  60قبل فرض الطرد لمدة ستير  إل مائة وثمانير

ً
( يوما

(180 : ف العام مراعاة ما يىلي
، يجب عىل المشر

ً
 مدرسّيا

ً
 ( يوما

عمر الطالب.  ●
سجل السوابق التأديبّية للطالب.  ●
ما إذا كان الطالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة.  ●
 مدى خطورة االنتهاك أو السلوك الذي أرتكبه الطالب.  ●
د  ●

ّ
. ما إذا كان االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب هد ر مير

ّ
ر والمعل فير

ّ
سالمة أحد الطالب أو طاقم الموظ

ما إذا كان سيتّم استخدام الممارسات اإلصالحية لمعالجة االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●
ل بشكل أقل سُيعالج بشكل صحيح االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●

ّ
 ما إذا كان التدخ

اإلجراء التأدين   

ي فرض الطرد من المدرسة، فيجوز له أن يفرض   بعد انعقاد جلسة
 لتقديره أنه ينبغر

ً
ف العام وفقا ر االعتبار، وإذا رأى المشر االستماع وأخذ هذه العوامل بعير

ر ) ر ستير اوح بير
ر ) 60عقوبة طرد تأديبّية لمدة تي   و مائة وثمانير

ً
. 180( يوما

ً
 مدرسّيا

ً
( يوما

ي موعد ال  يجوز  .  (REINSTATEMENTاإلعادة ]إل الصف[ )
ر أو آلبائهم وأمهاتهم أو أوصيائهم تقديم التماس خظي إلعادتهم إل المدرسة فر للطالب المؤهلير

ر )  ة الطرد المحددة30يتجاوز ثالثير  قبل نهاية في 
ً
 مدرسّيا

ً
عقد جلسة استماع أمام لجنة شؤون اإلعادة ). ( يوما

ُ
(  Reinstatement Committeeيجب أن ت

ر   عملّية يمكن االطالع عىل .  خال الطالب إل المدرسةقبل أن ُيسمح إعادة إد  ي الصفحتير
 . 30و 29اإلعادة فر

5مستوى اإلجراء 

ي حالة  
هامفر

ّ
خاذ التدابير المختلفة أدناه5الطالب بمخالفة مدونة قواعد السلوك تخضع لمستوى اإلجراء    ات

ّ
وإذا ثبت أن الطالب خالف مدونة  .  ، فيجوز ات

، في
ً
ي طرده نهائيا

ط أن يخضع لإلعادة. جقواعد السلوك وينبغر  وز فرض طرد دائم شر

 ( INFORMAL HEARING)  الرسمّيةجلسة االستماع غي  

هم يجب عىل المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة إبالغ الطالب  
ُ
هم إليه، وإذا نفر الطالب    الموّجهة  بالت

ُ
إليه، فيجب عىل المسؤول اإلداري تزويد  الموّجهة  الت

 
ّ
ح لألدل ي تكون بحوزتهالطالب بشر

ح للمسؤول اإلداري الحقائق كما يراها الطالب ب.  ة الت   نفسه. يجب أن ُيعظ الطالب الفرصة ليشر
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اإلجراء التأدين   

ي طرده  الرسمّية إذا قرر المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة، بعد جلسة االستماع غير  
ي فعل محظور بموجب مدونة السلوك، وينبغر

ر
، بأن الطالب قد انخرط ف

ف العام.  بشكل دائم، فيجب آنذاك تقديم تقرير وتوصية بالطرد الدائم إل َمن ينوب عن المشر

طةاإلحالة إل  ي مستوى اإلجراء  .  الشر
ر
. 2نفس ما هو موجود ف

امج التعليمّية التابعة للمنطقة التعليمّية هو أشد عقوبة يمكن فرضها عىل  .  الطرد الدائم طالب وأنه ال يمكن    أيّ يدرك مجلس التعليم أن االستبعاد من الير
ي حاالت الطرد الدائمويحتفظ مجلس التعل.  فرضها دون مراعاة األصول القانونية الواجب اتّباعها 

ر
خاذ القرارات ف

ّ
ومع ذلك، يقّيد قانون  .  يم لنفسه بسلطة ات

ي هذا األمر. 
ر
ي بعض الحاالت، حرية تّضف المجلس ف

ر
ة، ف

ّ
 الوالية بدق

جلسة استماع مجلس التعليم

ف العام ومجلس التعليم عىل أساس كل حا  سيتّم إحالة حاالت الطرد الدائم  . لة عىل حدةسيتّم مراجعة حالة كل طالب معّرض للطرد الدائم من قبل المشر
ف العام م توصيته إىل المشر

ّ
التوثيقات المعنّية بكل حالة ويقرر عىل ضوئها ما إذا كان يؤّيد  .  إىل فريق جلسة استماع الذي سيقد العام  ف  اجع المشر سير

تأخذ المراجعة وجلسات االستماع مسارها، سيتّم توقيف الطالب من المدرسة  وبينما  .  التوصية بطرد الطالب بشكل دائم وإرسال القرار إل مجلس التعليم
لية ر  .  وسُيعظ الواجبات المير

سل توصيته إل مجلس التعليم ي طرد الطالب بشكل دائم، فسير
ف العام يرى أنه ينبغر وسيقرر مجلس التعليم، عىل أساس كل حالة عىل حدة،  .  وإذا كان المشر

ي   عملّيةال
ي سيتبعها فر

ل أو والدّيه أو وصّيه، لمراجعة األمر .   إجراء المراجعةالت 
ّ
ي جلسة مفتوحة أو مغلقة، بناًء عىل طلب الطالب المؤه

.  يجتمع مجلس التعليم فر

ة. 
ّ
 من الشهادات أو أخذ األدل

ً
وعادة، لن يكون هناك مزيدا

ر االعتبار األشي ر عىل مجلس التعليم أن يأخذ بعير اء التالية: وقبل فرض الطرد الدائم، يتعيرّ

عمر الطالب؛  ●
سجل السوابق التأديبّية للطالب؛  ●
ما إذا كان الطالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة؛  ●
 مدى خطورة االنتهاك أو السلوك الذي أرتكبه الطالب؛  ●
ر  ● فير

ّ
د سالمة أحد الطالب أو طاقم الموظ

ّ
؛ ما إذا كان االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب هد ر مير

ّ
والمعل

ما إذا كان سيتّم استخدام الممارسات اإلصالحية لمعالجة االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب؛  ●
ل بشكل أقّل سُيعالج بشكل صحيح االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●

ّ
 ما إذا كان التدخ

ي يقتضيها القانون
ر المدرسّية . عمليات الطرد الت  ر أنه: بموجب مدونة القوانير  تبيرّ

ً
حة لوالية ميشيغان، قد ُيفرض عىل المنطقة التعليمّية أن تطرد طالبا

ّ
المنق

ي منطقة مدرسة خالية من األسلحة؛  ●
 فر
ً
ا  خطير

ً
أمتلك سالحا

ي مبتر المدرسة أو مرافقها وأراضيها؛  ●
 فر
ً
 متعّمدا

ً
م حريقا  أضر

ي مرافقها  ●
ي مبتر المدرسة أو فر

ي سلوك جنسي إجرامي فر
وأراضيها؛ توّرط فر

ر أو الطالب اآلخرين.  ● ر أو المقاولير ي المنطقة التعليمّية أو أحد المتطوعير
فر
ّ
 عىل أحد موظ

ً
ارتكب اعتداء جسديا

 :  من التالي
ً
ر االعتبار كال ر عليه أن يأخذ بعير

ّ
ي ظرف يقتضيه القانون، يتعير

وقبل أن يفرض مجلس التعليم قراره بطرد الطالب فر

عمر الطالب؛  ●
السوابق التأديبّية للطالب؛ سجل  ●
ما إذا كان الطالب من طالب ذوي االحتياجات الخاصة؛  ●
 مدى خطورة االنتهاك أو السلوك الذي أرتكبه الطالب؛  ●
؛  ● ر مير

ّ
ر والمعل فير

ّ
د سالمة أحد الطالب أو طاقم الموظ

ّ
ما إذا كان االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب هد

رسات اإلصالحية لمعالجة االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب؛ ما إذا كان سيتّم استخدام المما  ●
ل بشكل أقّل سُيعالج بشكل صحيح االنتهاك أو السلوك الذي ارتكبه الطالب.  ●

ّ
 ما إذا كان التدخ

ي فرض الطرد 
 لتقديره أنه ينبغر

ً
ر االعتبار، وإذا رأى مجلس التعليم وفقا الدائم، فيجوز أن يفرض عقوبة تأديبّية بالطرد الدائم. بعد أن يأخذ هذه العوامل بعير

ي منطقة مدرسة خالية من األسلحة
 فر
ً
ا  خطير

ً
ر أنه يمتلك سالحا ب من مجلس  . ال تنطبق االعتبارات المذكورة أعاله عىل الطالب الذي يتبيرّ

ّ
ومع ذلك، ال يتطل

 بسبب حيازة سالح خطير إذا قام الطالب بإثبات معيار واحد عىل األقل من المعايير التالية 
ً
بطريقة واضحة وُمقنعة: التعليم أن يطرد طالبا
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 لم يتّم حيازة السالح الستخدامه كسالح؛  ●
؛  ●

ً
ء كان سالحا ي

لم يعرف الطالب أن ذلك السر
السالح بحوزته؛ يكن الطالب يعلم أن  مل ●
طة.  ● أو كان السالح بحوزة الطالب بإذن من سلطات المدرسة أو الشر

(REINSTATEMENTاإلعادة ]إىل الصف[  )

عقد جلسة استماع لإلعادة إل الصف لجميع أنواع الطرد أو إذا كانت اإلعادة جراء توقيف عن  .  إجراء اإلعادة إل الصف لطالب الصف السادس وما فوق
ُ
ست

ط أو يفرض استبعاد الطالب عن المدرسة.   الدراسة يشي 

ي إخطار الت
ر
ر ف ي المبيرّ

وط والجدول الزمتر  للشر
ً
: يجب عىل آباء وأمهات أو أوصياء الطالب تقديم التماس خظي إلعادة الطالب إل الصف وفقا ي

أديب النهان 

ف العام  باستبعاد الطال األمد  فيما يتعلق بحاالت التوقيف عن الدراسة لمدة طويلة  ● ب عن المدرسة، يجب تقديم االلتماس إل َمن ينوب عن المشر
ي هذا الشأن؛ 

ر
 ف

ف العام.  ● فيما يتعلق بحاالت الطرد، يجب تقديم االلتماس إل مكتب المشر

ف العام لجنة شؤون اإل  ر َمن ينوب عن المشر عادة إل الصف، يكون مجلس  فيما يتعلق بالتماسات اإلعادة إل الصف بعد التوقيف لمدة طويلة والطرد، سيعيرّ
ة )  ي غضون عشر

 فيها، فر
ً
ي تاري    خ .  ( أيام من استالم االلتماس10التعليم ممثال

ي هذا الشأن موعد جلسة االستماع ليكون فر
ف العام فر د َمن ينوب عن المشر

ّ
سيحد

ة )  ى عشر
ّ
( أيام مدرسّية بعد تشكيل اللجنة. 10ال يتعد

اجع لجنة شؤون اإلعادة   ه والمعلومات الداعمة وتقديم توصيتها إل مجلس التعليمسي 
ّ
 مما  .  التماس إعادة الطالب إل صف

ً
يجب أن تتضمن التوصية واحدا

 :  يىلي

وط  ● إعادة بدون شر
وط  ●  إعادة بشر
 ضد اإلعادة  ●

خاذها، مع ذكر 
ّ
ي دعت الت

ح لألسباب الت  وط موص بها، ويجب أن ترتكز عىل العوامل التالية:  أيّ يجب أن تكون التوصية ُمرفقة بشر شر

ر إل مخاطر األذى جراء إعادة الطالب إل الصف؛  .1 مير
ّ
ر والمعل فير

ّ
مدى احتمال تعّرض الطالب وطاقم الموظ

ام .2 ر ر  مدى الخطر الذي ستخلقه اإلعادة عىل الي  مير
ّ
، أو المعل ر ر اإلداريير امات الفردية لكّل من أعضاء المجلس أو المسؤولير ر ات المنطقة التعليمّية أو االلي 

؛  ر فير
ّ
 والموظ

عمر الطالب ومدى نضوجه؛  .3
ي سبّبت الطرد؛  .4

سجل الطالب المدرسي قبل حدوث الواقعة الت 
ت إل الطرد؛  .5

ّ
ي أد

موقف الطالب بشأن الواقعة الت 
ه وآفاق إصالحه؛ سلوك الطالب منذ طرد .6
ي ذلك مدى تقّبلهما تجاه  .7

ي المستقبل، بما فر
، وما يمكن أن يتوقع منهما فر مة من الوالد)ة( أو الوصي

ّ
وط مفروضة عىل   أيّ درجة التعاون والدعم المقد شر

 اإلعادة. 

ي 
ن األخير من إصدار قراره فر

ّ
االجتماع المقبل المقرر عقده بصورة منتظمة. ستوّجه لجنة شؤون اإلعادة توصيتها إل مجلس التعليم ليتمك

يجب أن يقرر مجلس التعليم، عىل أساس كل حالة عىل حدة، ما إذا كان: 

 لب ا أن يقوم بإعادة الط .1
2.  : وط مثل التالي

 عىل شر
ً
يا
ّ
ّ الموافقة خط أن يفرض عىل الطالب والوالد)ة( أو الوصي

عقد سلوك  ●
ي برنامج إدارة الغضب أو غير   ●

اك فر نامج االشي  امج اإلرشادية المالئمة أو إتمام ذلك الير ذلك من الير
م  ●

ّ
 مراجعات دورية بشأن سير التقد

وط  ● عواقب محددة وفورّية جراء عدم التقّيد بالشر
رفض اإلعادة  .3
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 .
ً
ويكون قرار مجلس التعليم نهائيا

 إل  
ً
ي هذا الشأن قرار مجلس التعليم شفهيا

ر
ف العام ف ي غضون يوم واحد ) ينقل َمن ينوب عن المشر

ر
ويتّم إرسال تأكيد خظي    . ( مدرسي 1الوالد)ة( أو الوصي ف

، وكذلك   ي كّل من ملف جلسة االستماع و  .  فراد إدارة المدرسة المناسبةأل رسمي بقرار مجلس التعليم إل الوالد)ة( أو الوصي
ر
حفظ النسخ بشكل دائم ف

ُ
CA60ت

ي قاعدة بيانات الطالب.   سيقوم َمن.  الخاص بالطالب وملفات مجلس التعليم
ر
خذ ف

ّ
ف العام بإدخال اإلجراء المت ينوب عن المشر

ي الصف الخامس أو دون ذلك أن يقوم عند  . إعادة الطالب إل الصف لطالب الصف الخامس وما دون ذلك  عملّية
ر
ّ الطالب المسّجل ف يجوز لوالد)ة( أو وصي

خاذ قرار بتوقيف الطالب عن الدراسة لمدة طويلة أو ط
ّ
وط والجدول  ات  للشر

ً
رده إرسال التماس خظي إل مجلس التعليم إلعادة إدخال الطالب إل الصف وفقا

 . ي
ي إخطار التأديب النهان 

ر
ي المنصوص عليها ف

الزمتر
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القواني   المعنّية بالتوقيف عن الدراسة والطرد من المدرسة 

 لقانون الوالية، يجب عىل مجلس التعليم طرد الطالب بشكل دائم 
ً
   وفقا

ً
ا  خطير

ً
  .  لحيازته سالحا

ً
ويجود لمجلس التعليم أن يطرد الطالب إلشعال الحرائق عمدا

، أو اعتداء جسدي ي
ي سوء سلوك مثل هذا، يجب عىل مجلس التعليم أن يقرر، بعد النظر  .  أو سلوك جنسي جنان 

ر
ر فيها توّرط طالب ما ف ي يتبيرّ

ي الحاالت الت 
ر
وف

 
ّ
ي عدد من العوامل، ما إذا كان التدخ

ر
ر فيها أن الطالب يمتلك  .  ل بشكل أقّل سُيعالج المخالفة بشكل صحيحف ي يتبيرّ

ي الحاالت الت 
ر
ال تنطبق هذه االعتبارات ف

ي منطقة مدرسة خالية من األسلحة
ر
 ف
ً
ا  خطير

ً
فوا الطالب عن  .  سالحا

ّ
مي غرف الصفوف أن يوق

ّ
ي غرف الصفوف ألي سلوك يخالف  درا ويجوز لمعل

ر
ستهم ف

ي مدونة السلوك. القواعد 
ر
الموصوفة ف

( السادس  الصف  طالب  من  طالب  يرتكب    6إذا... 
ً
جسديا اعتداًء  فوق  وما   )
إلحاقه(   يحاول  أو  أذى جسدي  إلحاق  ليتسّبب   

ً
العنف عمدا أو  القوة   

ً
)مستخدما

 
ّ
موظ آخر  مع  بشخص  يتعامل  مقاول  أو  متطوع  أو  المدرسة  مجلس  قبل  من  ف 

ي غرفة الصف، أو  
المدرسة، فر ي  مجلس 

أو فر المدرسة،  ي 
أو أراصر أو مرافق  ي 

ي مبانر
فر

ي فّعالية أو نشاط ترعاه المدرسة )سواًء كان 
إحدى حافالت أو مركبات المدرسة، أو فر

ي المدرسة أو ال(. 
ي ومرافق وأراصر

ي مبانر
ذلك فر

وعىل ذلك... يفرض القانون أن يقوم مجلس المدرسة بطرد الطالب من المنطقة  
ر ) التعليمّية بشكل دائم، م (  180ع إمكانية إعادة الطالب إل صفه بعد مائة وثمانير

إيجاد   الطالب مسؤولية   ّ أو وصي والدّي  ويتحّمل  القانون؛  يعّرفه   كما 
ً
 مدرسّيا

ً
يوما

نامج خالل مدة الطرد؛ و يفرض  ي ذلك الير
برنامج تعليمي مناسب وتسجيل الطالب فر

إنفاذ القانون وكذلك إدخال    القانون عىل المنطقة التعليمّية تبليغ الطرد لمسؤولي 
رد بشكل دائم

ُ
ي سجل الطالب الدائم أن الطالب قد ط

وإذا ال يتطلب األمر طرد .  فر
ل أقل درجة من شأنه أن يعالج  

ّ
الطالب، فيجوز لمجلس التعليم أن يقرر فرض تدخ

االنتهاك أو السلوك بشكل صحيح. 

( السادس  الصف   ضد ( وما فوق  6إذا... يرتكب طالب من طالب 
ً
اعتداًء جسديا

 طالب آخر. 
وعىل ذلك... يفرض القانون أن يقوم مجلس المدرسة بتوقيف الطالب عن الدراسة 

ر )  180أو طرده من المنطقة التعليمّية لمدة تصل إل مائة وثمانير
ً
 مدرسّيا

ً
إذا . ( يوما

برنامج   إيجاد  مسؤولية  الطالب   ّ وصي أو  والدّي  القانون  يحّمل  الطالب،  طرد  تّم 
نامج خالل مدة الطرد؛ و يفرض القانون  ت ي ذلك الير

عليمي مناسب وتسجيل الطالب فر
 Michiganعىل المنطقة التعليمّية تبليغ الطرد إل إدارة التعليم لوالية ميشيغان )

Department of Education) .    فيجوز الطالب،  طرد  األمر  يتطلب  ال  وإذا 
أقلّ  بشكل  ل 

ّ
تدخ فرض  يقرر  أن  التعليم  أو    لمجلس  االنتهاك  يعالج  أن  شأنه  من 

 السلوك بشكل صحيح. 

( وما فوق بتهديد بوجود قنبلة أو  6إذا... يقوم طالب من طالب الصف السادس )
ي إحدى 

ي ممتلكات مدرسة أخرى، أو فر
المدرسة، أو فر ي مبتر 

تهديد مشابه لذلك فر
 الفّعاليات المرتبطة بالمدرسة. 

جلس المدرسة بتوقيف أو طرد الطالب من وعىل ذلك... يفرض القانون أن يقوم م 
إذا تّم طرد الطالب، .  المنطقة التعليمّية لمدة من الزمن يحددها مجلس المدرسة

مناسب  تعليمي  برنامج  إيجاد  مسؤولية  الطالب   ّ وصي أو  والدّي  القانون  يحّمل 
نامج خالل مدة الطرد؛ و يفرض القانون عىل المنطقة   ي ذلك الير

وتسجيل الطالب فر
) الت ميشيغان  لوالية  التعليم  إدارة  إل  الطرد  تبليغ   Michiganعليمّية 

Department of Education)  .  فيجوز الطالب،  طرد  األمر  يتطلب  ال  وإذا 
أو   االنتهاك  يعالج  أن  شأنه  من  درجة  أقل  ل 

ّ
تدخ فرض  يقرر  أن  التعليم  لمجلس 

 السلوك بشكل صحيح. 

المبتر   م أو مسؤول إداري 
ّ
 لالعتقاد أن  إذا... كان لمعل

ً
 وجيها

ً
ي مدرسة عامة سببا

فر
أو  أو مادة دراسية  ي صف 

فر النظر عن عمره،  ما، بغض  تّضف و/أو سلوك طالب 
ي هذا الكتّيب. 

ر فر  نشاط يستدعي التوقيف عن الدراسة كما هو مبيرّ

ف 
ّ
م أو المسؤول اإلداري لمبتر المدرسة أن يوق

ّ
وعىل ذلك... يسمح القانون للمعل

الدر  النشاط لمدة تصل إل يوم الطالب عن  الدراسية أو  المادة  اسة من الصف أو 
 ( كامل. 1مدرسي واحد )
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توقيف الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عن الدراسة أو طردهم 

ة ) ف الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عن الدراسة ألسباب تأديبّية لمدة تصل إل عشر
ّ
، إل نفس ( 10يجوز للمنطقة التعليمّية أن توق ي العام الدراسي

ر
أيام ف

ي يشي فيها إبعاد الطالب الذين ال يكونوا من ذوي االحتياجات الخاصة، وبدون تقديم خدمات تعليمّية لهم
وعندما يتجاوز عدد أيام توقيف  .  الدرجة الت 

ة ) ، تتحّمل ال10طالب من ذوي االحتياجات الخاصة عن الدراسة عشر ي عام دراسي
ر
منطقة التعليمّية مسؤولية تزويد الخدمات التعليمّية له  ( أيام تراكمية ف

هم عن الدراسة. 
ّ
ي الطالب تنفيذ أيام التوقيف عن توقف

 بينما يقضر

  منها الطالب )
  يعان 

 Manifestation Determinationإعادة النظر لتحديد ما إذا كانت المخالفة ظاهرة من ظواهر اإلعاقة النر
Review ) 

ة )  ي غضون عشر
ر
ر سلوك الطالب، سيقوم كل من المنطقة  ( أي10ف ام مدرسّية ألي قرار لتغيير إلحاق طالب ذوي احتياجات خاصة بسبب مخالفة مدونة قوانير

ّ الطالب وأي فرد آخر من أفراد برنامج التعليم المتمْحور عىل احتياجات الفرد الخاصة ) ي    504( أو القسم  IEPالتعليمّية، ووالدّي أو وصي
ر
كافة  بإعادة النظر ف

المعلومات ذات الصلة لتحديد ما إذا كان السلوك موضوع التأديب: 

ة وجوهرية به، أو؛ سبَ  ●  به إعاقة الطالب أو كان له عالقة مباشر
ي تنفيذ خطة برنامج التعليم المتمْحور عىل احتياجات الفرد الخاصة ) ●

ر
ة لفشل المنطقة التعليمّية ف . 504( أو خطة القسم  IEPإذا كان نتيجة مباشر

 و:   أيّ إذا كان 
ً
، فعندها ُيعتير السلوك ظاهرة من ظواهر إعاقة الطالب، وعليه، يجب توقيف االستجابة التأديبّية فورا

ً
ر صحيحا من البيانير

ي )IEPسيقوم برنامج التعليم المتمْحور عىل احتياجات الفرد الخاصة ) ●
ل سلوكي )FBA( بإجراء تقييم سلوكي وظيفر

ّ
عىل    (BIP( وتنفيذ خطة تدخ

وري لمخاطبة السلوك.  ، فيجب إعادة النظر بالخطة الحالية وتعديلها حسب ما هو ضر ل سلوكي
ّ
 الطالب، أو إذا تّم وضع خطة تدخ

●  
ّ
ي تنفيذ خطة برنامج التعليم المتمْحور عىل احتياجات الفرد الخاصة ) أيّ تخذ المنطقة التعليمّية خطوات فورية لمعالجة ست

(  IEPأوجه قصور فر
 . 504لقسم  أو خطة ا 

ر أن السلوك  ي  ليس إذا تبيرّ
ظاهرة من ظواهر إعاقة الطالب، فيجوز تطبيق العواقب التأديبّية وسيحدد الفريق كيف سيستمر التعليم العام المناسب والمجانر

(Free and Appropriate Public Education: FAPE .للطالب ) 

ي    عىل نفسه أو عىل اآلخرين، فيجب أن  عندما يتضمن السلوك موضوع اإلجراء التأديتر
ً
ل خطرا

ّ
ة أو إذا تّم اعتبار الطالب يشك رات أو األسلحة الخطير

ّ
المخد

التعليم المتمْحور عىل احتياجات الفرد الخاصة )  البديل المؤقت للطالب  504( أو فريق القسم  IEPيحدد فريق برنامج  ، حسب ما يقتضيه األمر، اإليداع 
ر ) وتقديم خدمات تعليمّية . 45له لمدة تصل إل خمسة وأربعير

ً
 مدرسّيا

ً
 ( يوما

ر بعد أنه مؤهل كطالب ذوي احتياجات خاصة، ولكن لدى ال  منطقة التعليمّية  وعند اعتبار التوقيف عن الدراسة أو النقل اإلداري أو الطرد لطالب ما لم يتبيرّ
 من المعرفة  

ً
ع بها الطالب المؤهلون للحصول عىل خدمات التعليم لذوي االحتياجات  أساسا

ّ
ي يتمت

ي من إعاقة، فلدى الطالب نفس الحقوق الت 
بأن الطالب يعانر

التعليم.  عملّيةالخاصة خالل 
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وبات الكحولّية  المواد الخاضعة للرقابة / المشر

بيئة صحّية   لتوفير  التعليمّية نفسها   آْرَبر 
ْ
المدرسي تكّرس منطقة آن المجتمع  أو  .  ومريحة وُمثمرة لكافة أفراد  التبغ  أو  للكحول  الطالب  إن حيازة أو تعاطي 

 بصحة وسالمة الطالب
ً
 لكل وجه من أوجه الحياة المدرسّية وضارا

ً
ال
ّ
م ومعط

ّ
 للتعل

ً
رات األخرى يكون رادعا

ّ
م المنطقة التعليمّية بتوفير بيئة مدرسّية  .  المخد ر

تلي 
رات األخرى. آمنة خالية من الك 

ّ
حول والتبغ والمخد

ي المدرسة أو  
ي ومرافق وأراصر

ي مبانر
ر
رات األخرى ال يقتض عىل السلوك الذي يحدث فقط ف

ّ
ام للكحول والتبغ والمخد

ّ
ي والهد لهذا،  .  أنشطتها إن األثر السلتر

قة بالكحول أو التبغ  
ّ
رات األخرى بغض النظر عن يوم االنتهاك أو وقته أو  يخضع الطالب لعواقب تأديبّية النتهاكه قواعد السلوك والسالمة المتعل

ّ
أو المخد

 مكانه. 

 من ثالثة أجزاء:   
ً
 لمكافحة المواد الخاضعة للرقابة مكونا

ً
ل و2( الوقاية و 1تتبع المنطقة التعليمّية نهجا

ّ
ي سلوكيات غير مقبولة  .  ( الدعم3( التدخ

ر
إن االنخراط ف

ر السلوك تحت قسم "مُ  ي مدونة قوانير
ر
. درجة ف ي ي كتّيب الحقوق والمسؤولّيات سيعّرض الطالب إلجراء تأديتر

ر
وبات الكحولّية" ف المواد الخاضعة للرقابة/المشر

رات تتحّمل األشة دفع تكاليفه. 
ّ
امج اإلرشادية المعنّية بتعاطي المخد ستقدم المنطقة التعليمّية ألش طالبها إحالة إل إحدى الير

وبات الكحولّيةمستويات اإلجراءات لمخالفات مدون ة قواني   السلوك المعنّية بالمواد الخاضعة للرقابة/المشر

رات الشخصية أ. 
ّ
ونية أو المبخ ر أو السجائر اإللكي  . 2و   1المستويان  . استخدام و/أو حيازة منتجات التبغ و/أو أدوات التدخير

 أو غير مّضح به من ب. 
ً
عا ي    تعاطي و/أو حيازة الكحول و/أو كل ما هو ممنوع شر

رات بما فر
ّ
أدوية أو مستنشقات أو عقاقير أو أدوات استخدام العقاقير أو المخد

ها من المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المزّيفة غير مصنوعة لالست ئات أو غير
ّ
المنّبهات أو المهد الماريجوانا أو المهلوسات أو  ي أو المواد  ذلك  هالك البشر

 لسياسة األدوية الخاصة بالمنطقة التعليمّية(الشبيهة للمواد الخاضعة للرقابة الم 
ً
 لألفراد وتؤخذ وفقا

ً
ي )ليست موصوفة طبّيا وهذا  .  صنوعة لالستهالك البشر

اؤها وصفة طبية.  ي ال يتطلب شر
 الت 
ً
 يشمل األدوية غير الموصوفة طبّيا

 :
ً
ة )   –اإلساءة األول   أوال ي يمكن  10عشر

م اإلثبات بمواعيد محجوزة ل   3تخفيضها إل ثالثة )( أيام من التوقيف عن الدراسة، الت 
ّ
ط أن ُيقد 6-4( أيام شر

رات وصفوف ّ )المنطقة التعليمّية قادرة عىل توفير الموارد لهذا العالج والصفوف التثقيفّية لها(
ّ
ي تقديم إثبات بالحضور  .  ساعات من عالج المخد

ويقتضر
التثقيفّية و/أو العالجويجب تقديمه إل المسؤول اإلداري للمدرسة عند إ  التنازل عن بقّية األيام السبعة ).  كمال الصفوف  ي ذلك الوقت، سيتّم 

(  7وفر
ي غضون  7أّما األيام السبعة ).  الباقية من التوقيف عن الدراسة

ل المتفق عليه فر
ّ
( الباقية من التوقيف عن الدراسة، فيتوّجب تنفيذها إذا لم يتّم إنهاء التدخ

أسابيع.  6

ة )  –اإلساءة الثانية  ثانيا:  ي يمكن تخفيضها إل خمسة )10عشر
م اإلثبات بمواعيد محجوزة ل  5( أيام من التوقيف عن الدراسة الت 

ّ
ط أن ُيقد 6-4( أيام شر

رات وصفوف تثقيفّية
ّ
 لهذا العالج وصفوف تثقيفّية(.  ساعات من عالج المخد

ً
م المنطقة التعليمّية مواردا

ّ
ي تقد.  )يمكن أن تقد

يم إثبات بالحضور  ويقتضر
ي ذلك الوقت، سيتّم التنازل عن بقّية األيام الخمسة ).  ويجب تقديمه إل المسؤول اإلداري للمدرسة عند إكمال الصفوف التثقيفّية و/أو العالج

(  5وفر
أّما األيام الخمسة ) التوقيف عن الدراسة.  التوقيف عن الدراسة، فيتوّجب  5الباقية من  الباقية من  ي  ( 

ل المتفق عليه فر
ّ
التدخ إنهاء  تنفيذها إذا لم يتّم 

أسابيع.  6غضون  

 :
ً
" لالطالع عىل التوقيف عن الدراسة 4راجع "المستوى  .  التوصية بالتوقيف عن الدراسة لمدة طويلة األمد من قبل المسؤول اإلداري  –اإلساءة الثالثة   ثالثا

 لتعليمّية. المنطقة ا  عملّية لمدة طويلة األمد، وحقوق الطالب، و 

ر التعليمّية رقم 
َ
 آْرب

ْ
بيئة خالية من التبغ   - 5500سياسة مدارس منطقة آن

 يمكن أن يكون له عواقب وخيمة عىل كل  
ً
 صحيا

ً
ل خطرا

ّ
ر يمث من المستخدم  يدرك مجلس التعليم بأن تعاطي التبغ والمنتجات المحتوية عىل مادة النيكوتير

فإنه مصدر قلق لمجلس التعليم. وغير المستخدم عىل حد سواء، وبالتالي 

ر من  ر مجلس التعليم التدخير
ّ
ي تكون تحت   أيّ نوع، ويشمل تعاطي التبغ ومنتجات التبغ من    أيّ يحظ

ي ممتلكات المنطقة التعليمّية أو الممتلكات الت 
نوع ما فر

ي 
ي المدارس أو أراضيها أو منشآتها الداخلية أو مركبات المنطقة  أيّ سيطرتها أو فر

ي  من مبانر
فّعالية ذات صلة بالمنطقة التعليمّية.  أيّ التعليمّية وفر

ي كتّيب الحقوق والمسؤولّيات ة ستتخذ إدارة كل مبتر مدرس
ر فر ي ينتهكون فيها الطالب هذه السياسة عىل النحو المبيرّ

ي الحاالت الت 
.  اإلجراء المناسب فر
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األدوية 

 من األدوية  
ً
اؤها من رفوف المتاجر(، واألدوية العشبّية، وتشمل تلك  األدوية: تشمل األدوية كال ي يمكن شر

ي ال تتطلب إل وصفة طبية )الت 
 والت 

ً
الموصوفة طبّيا

ي يتّم 
عظ عن طريق المستقيم، واألدوية الت 

ُ
ي ت
ي يتّم تناولها عن طريق الفم وأجهزة االستنشاق وأدوية الحاالت الطارئة الت 

ر  األدوية الت 
ّ
ي تقط

ي   حقنها، والت 
ر
ف

ة ر أو تستنشق عير األنف أو توضع عىل البشر
ّ
ي حافالت  .  العير

ر
ي مرافقها وأراضيها أو ف

ر
ي المدرسة، أو ف

ر
ال يجوز ألي طالب استخدام األدوية أو حيازتها أثناء وجوده ف

 مع القاعدة النظامية اإلد أيّ المدرسة أو 
ً
.R.01.5600ارية  نشاط تراعاه المدرسة، باستثناء ما ُيسمح به ضاحة، ويمتثل تماما
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 التعاريف 

دة لها. 
ّ
ي التالية المحد

 ألغراض وثيقة الحقوق والمسؤولّيات هذه، سيكون للمصطلحات الواردة أدناه المعانر

ACADEMIC DISHONESTY / PLAGIARISM   - )اهة األكاديمية )الغش واالنتحال ر بطريقة غير  تقديم بيانات أو أجوبة أو محاولة الحصول عليها  . عدم الير
ة من قبل شخص آخر، الغ 

يفة؛ إعطاء الشخص التقدير لنفسه وليس التقدير إل مصدر العبارات الخطّية أو الشفهّية المؤلفة و/أو المحضرّ ي االمتحانات،  شر
ر
ش ف

ي هذه المخالفة إل فرض عقوبات أكاديمية، باإلضافة إل عقوبات تأديبّية أخرى. .  وما إل ذلك
ّ
 قد تؤد

ADMINISTRATIVE APPEAL PANEL   –  الطعون اإلداري العام من رئيس  .  فريق  ف  المشر ف من 
ّ
المكل المسؤول  الذي يعّينه ويرأسه  الفريق  يتألف هذا 

ر ) . 2واثنير ر ي المدارس اإلداريير
 ( من مسؤولي مبانر

ALCOHOL AND DRUG  –  رات
ّ
ا .  الكحول والمخد ي ذلك 

ر
بما ف  

ً
المحظورة قانونيا المواد  أو  الكحول  الشخصية أو  تعاطي  رات 

ّ
ونية والمبخ اإللكي  لسجائر 

ي أنشطة المنطقة التعليميّ 
ر
ي المدرسة ف

ي ومرافق وأراصر
ي مبانر

ر
ها أو بيعها وتوزيعها من قبل الطالب ف  تحت تأثير

ً
ّ قدما ي

وتكون األدوية الموصوفة  .  ةحيازتها أو المضر
 
ّ
ي ال يتطل

ات الصيدالنية الت   والمستحضر
ً
 وغير الموصوفة طبّيا

ً
 لسياسة المنطقة  طبّيا

ً
اؤها إل وصفات طبية مشمولة بذلك، ما لم يكن الطالب يمتثل كليا ب شر

 التعليمّية واإلجراءات اإلدارية لحيازتها و/أو استخدامها. 

ARSON/ATTEMPTED ARSON/BURNING -  .إشعال الحرائق / 
ً
 / محاولة إشعال الحرائق عمدا

ً
 إشعال الحرائق عمدا

 إشعال   أ. 
ً
ر أو التدمير المتعّمد عن طريق حرق  .  الحرائق عمدا ه، أو    أيّ الضر ممتلك للطالب أو    أيّ ممتلك تمتلكه المنطقة التعليمّية أو تستأجره أو تستعير

ي المدارس. 
ر فر  للعاملير

  ب. 
ً
 أن الحريق لم يشتعل؛ عىل سبيل المث. محاولة إشعال الحرائق عمدا

ّ
 لبدء إشعال حريق إال

ً
ة المهمالت  المحاولة عمدا

ّ
ي سل

يت مشتعل فر ال، رمي عود كير
 أن الحريق لم يشتعل. 

ّ
 إال
ي بدء إشعال حريق ما أو مساعدة شخص آخر أو إرشاده أو تحريضه عىل ذلك أو إقناعه بذلك  . إشعال الحرائق ج. 

إشعال الحرائق أو القيام بأي فعل يؤدي فر
 أو استحصال اللوازم لعمل مثل هذا الفعل أو هذه األفعال. 

ASSAULT  –  .االعتداء 
ي ذلك "المدافشة" أو اللعب الخشن أو الدفش الخشن أو التهّجم أو رمي األشياء  .  االعتداء الجسدي أ. 

ي تجاه شخص آخر بما فر
قيام شخص ما بفعل عدوانر

 أو القيام بأي عمل يستخدم القوة ألجل الهيمنة. 
ي  .  التضارب باأليدي ب. 

ي احتكاك بدنر
ب أو الخنق أو الصفق أو الدفش أو الخدش أو  قيام طالبان أو أكير فر بنّية تسبيب أذى جسدي يتضمن الرفس أو الضر

 . ي أو خطير
ّ
ي أو تحد

 البصق أو سد المرور أو رمي أشياء عىل شخص آخر بشكل عدان 
المدرسة ج.  مي 

ّ
ي ومعل

فر
ّ
البدنّية ضد طاقم موظ بأذى جسدي.  االعتداءات   

ً
التسّبب عمدا أو محاولة   

ً
أو    التسّبب عمدا القوة  ضد شخص آخر باستخدام 

 من طالب الصف السادس ).  العنف
ً
مي المدرسة أو    أيّ ( وما فوق ضد  6كّل َمن يرتكب اعتداًء جسديا

ّ
ي ومعل

فر
ّ
شخص، سواًء كان ذلك الشخص من موظ

ي المدرسة أو عىل  
ي ومرافق وأراصر

ي مبانر
ر المتعاقدين مع المدرسة، فر ر أو المقاولير سّية أو مركبة ذات صلة بالمدرسة، أو فّعالية أو نشاط  حافلة مدر   أيّ المتطوعير

ي وقت الحق بعد استبعاده عن المدرسة لمدة ال تقل
ط أن يخضع ذلك الحتمال إعادة الطالب إل الصف فر عن مائة    ترعاه المدرسة، سُيطرد بشكل كامل شر

ر )   180وثمانير
ً
ي طرد الط.  ( يوما

ل بشكل أقّل من شأنه أن يعالج االنتهاك أو السلوك بشكل صحيح. ومع ذلك، قد يقرر مجلس التعليم أنه ال ينبغر
ّ
 الب ألن التدخ

ي ضد طالب آخر باستخدام القوة أو العنف.  االعتداءات الجسدية ضد الطالب د. 
 بأذى بدنر

ً
 أو محاولة التسّبب عمدا

ً
ر بعض واقعات  .  التسّبب عمدا قد تبيرّ

ة يتوّجب اعتبارها اعتداًء  
ّ
ي قانون الوالية ) التضارب باأليدي شد

يغي للواليةMCL 380.1310, 380.1311aكما هو معّرف فر .  ( ويتّم تقديرها تحت القانون التشر

 من طالب الصف السادس ) 
ً
ي المدرسة أو عىل  6كّل َمن يرتكب اعتداًء جسديا

ي ومرافق وأراصر
ي مبانر

حافلة مدرسّية أو مركبة    أيّ ( وما فوق ضد طالب آخر فر
 إل ظروف واقعة االعتداء 

ً
الجسدي، لمدة تصل إل مائة  ذات صلة بالمدرسة، أو فّعالية أو نشاط ترعاه المدرسة، سيتّم توقيفه عن الدراسة أو طرده، استنادا

ر )  180وثمانير
ً
 مدرسّيا

ً
ل بشكل أقّل من شأنه أن يعالج  .  ( يوما

ّ
ي عدم توقيف الطالب عن الدراسة أو طرده ألن التدخ

ف العام أنه ينبغر ومع ذلك، قد يقرر المشر
 االنتهاك أو السلوك بشكل صحيح. 

BEHAVIORS CONSIDERED INAPPROPRIATE  – ي تعت
 ير غير مالئمة. السلوكيات الت 

سة و/أو مشينة -  Profane/Obscene Language and Gestures أ. 
ّ
 يوّجهوا تجاه  . لغة وإيماءات مدن

ّ
شخص آخر إيماءات    أيّ يجب عىل الطالب أال
ي 
ي ومرافق وأراصر

ي مبانر
 بصور فوتوغرافية أو رسومات فر

ً
ونيا  أو إلكي 

ً
 أو كتابيا

ً
سة أو مهينة أو مشينة أكان ذلك شفهيا

ّ
م    أيّ  المدرسة، أو  مدن

ّ
صفوف أو فرص التعل

 آْرَبر التعليمّية، أو عىل 
ْ
ي تقدمها منطقة آن

اضية الت   حافلة مدرسّية أو مركبة ذات صلة بالمدرسة، أو فّعالية أو نشاط ترعاه المدرسة.   أيّ االفي 
المتعّمد   -  Open Defiance/Willful Disobedience ب.  العصيان  و/أو  الضي    ح  ي 

ّ
أو  اال .  التحد  

ً
لفظيا إّما  االمتثال،  عن   متناع 

ً
لفظيا لتوجيهات  غير   ،

مي المدرسة. 
ّ
ي ومعل

فر
ّ
 وتعليميات أحد موظ

ها من الزخارف المحّرضة  .  المعروضات و/أو الصور   -   Displays/Images ج.  ر أو عنضية أو غير سة أو مشينة أو متعّصبة ضد أحد الجنسير
ّ
إلصاق أشياء مدن

ي 
ر ضد اآلخرين فر ي المدرسة أو المنطقة التعليمّية.  أيّ عىل التميير

ي ومرافق وأراصر
 مكان أو سطح من مبانر
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BOMB THREAT –  قنبلة بوجود  ي  .  التهديد 
ر
ف أو  المدرسة  ي 

ي مبتر ومرافق وأراصر
ر
ف لذلك  مشابه  تهديد  أو  قنبلة  بتهديد وجود  مرتبطة    أيّ القيام  فّعالية 

بالمدرسة. 

BULLYING –   معمول عن قصد أو من المحتمل أن يدركه   أيّ هو  .  التنّمر ، ي
ونر ي أو جسدي أو تواصل إلكي 

ي أو لفظر شخص عاقل أن ذلك الفعل    أيّ فعل كتانر
: قد يؤذي طالب  عن طريق القيام بأّي من التالي

 أو أكير من الطالب إّما بشكل مباشر أو غير مباشر
ً
ا

امج التعليمّية لواحد أو أكير من الطالب؛ ●  كبير بالفرص أو المنافع أو الير
ّ
ل إل حد

ّ
التدخ

التعليميّ  ● للمنطقة  التعليمّية  امج واألنشطة  الير ي 
ر
اك ف ي االشي 

ر
الطالب ف  عىل قدرة 

ً
االنتفاع منها من خالل وضع  التأثير سلبا أو  العامة  المدرسة  أو  ة 

؛  ي كبير
ي اضطراب عاطفر

ر
ي أو عن طريق التسبب ف

ي خوف معقول من األذى البدنر
ر
الطالب ف

أن يكون له تأثير فعىلي وكبير ضار عىل صحة الطالب البدنّية أو العقلية؛  ●
ل   ●

ّ
 عىل عمليات المدرسة المنتظمة أو يتدخ

ً
ا  كبير

ً
. أن يسّبب تشويشا

ً
ا  كبير

ً
بها تدخال

ي المدرسة أو خارجها، أو  
ي ومرافق وأراصر

 سواًء تّم ذلك داخل مبانر
ً
ي إحدى مركبات المدرسة أيّ ويعتير هذا السلوك تنّمرا

ر
سياسة  .  مناسبة ترعاها المدرسة أو ف

 آْرَبر التعليمّية رقم 
ْ
ي ا   - 5800مدارس منطقة آن

ونر ي هذا الكتّيب. سياسة مكافحة التنّمر و/أو التنّمر اإللكي 
ر
لمدرجة ف

BURGLARY  –  ي المدرسة لغرض ارتكاب جريمة. . السطو
ي ومرافق وأراصر

الدخول بدون إذن إل مبانر

CHEATING/ACADEMIC MISCONDUCT  -   األكاديمي السلوك  أو يحصل عىل وصول غير مضّ .  الغش و/أو سوء  أو يغش  الطالب  ينتحل  أو  لن  به  ح 
 قد تؤدي هذه المخالفة إل فرض عقوبات أكاديمية، باإلضافة إل عقوبات تأديبّية أخرى. . التعليمّيةيتالعب بالمواد 

COLLUSION-  ألجل الغش أو الخداع. . التواطؤ 
ً
، خصوصا ي

 أو بشكل غير قانونر
ً
التعاون أو التآمر شا

COMPUTING ENVIRONMENT  –  الحوسبة مج.  بيئة  الكمبيوتر والير ي تدعم معالجة  مجموعة من أجهزة 
الشبكات الت  التلفزيون وأسالك  يات وأجهزة 

ونية خارج المنطقة ال ونية وتبادلها ضمن المنطقة التعليمّية وتزّود الوصول إل موارد مختارة من المعلومات اإللكي   تعليمّية. المعلومات اإللكي 

CONTROLLED SUBSTANCE  –  ي ذلك عىل    المّضحغير  األدوية غير القانونية أو  .  مواد خاضعة للرقابة
رات بما فر

ّ
بها أو المستنشقات أو العقاقير أو المخد

( والمهلوسات  ر  والكوكايير وين  والهير الماريجوانا   : يىلي ما  الحض  ال  المثال  لالستخدام عىل  LSDسبيل  المصنوعة  والعقاقير  واألمفيتامينات  الباربيتورات  و   )
ي و 
ي مبانر

ي المدرسة أو عىل  الحيوانات وأدوات استخدام العقاقير فر
 نشاط ترعاه المدرسة.  أيّ حافلة مدرسّية أو مركبة ذات صلة بالمدرسة أو   أيّ مرافق وأراصر

CYBERBULLYING -  ي
ونر ، معمول عن قصد أو من المحتمل أن يدركه  أيّ هو . التنّمر اإللكي  ي

ونر    أيّ تواصل إلكي 
ً
شخص عاقل أن ذلك الفعل قد يؤذي طالبا

 آْرَبر التعليمّية رقم    من   ا بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق القيام بأيّ أو أكير من الطالب إمّ 
ْ
ي هذا  ، المُ 5800األشياء المشمولة بسياسة منطقة آن

درجة فر
 الكتّيب. 

DELIBERATE MISUSE OF PROPERTY  -   
ً
 وبدون الحصول عىل إذن صحيح لممتلك يملكه شخ.  إساءة استخدام الممتلكات عمدا

ً
ص  االستخدام عمدا

 لذلك الممتلك. 
ً
 وتشويشا

ً
 أو عطال

ً
را آخر أو المدرسة، بطريقة من المحتمل أن تسّبب ضر

DISRUPTIVE CONDUCT  – سلوك غير مالئم يشّوش عىل وظائف المدرسة المنتظمة أو العادية. . السلوك المشّوش 

DRUGS   -  رات
ّ
ة لل.  المخد ّ رات  الكحول والمواد الخاضعة للرقابة وأّي من المواد المغير

ّ
 إل الطالب، بما ذلك استخدام المبخ

ً
ي لم يتّم وصفها طبّيا

مزاج الت 
ونية.   الشخصية والسجائر اإللكي 

DUE PROCESS –  ضمان يحمي حقوق األفراد. . األصول القانونية الواجب اتّباعها

EMERGENCY REMOVAL  -  عىل نفسه  إبعاد الطالب عن المدرسة دون عقد جلسة استماع غير ر .  اإلبعاد الطارئ 
ً
ل خطرا

ّ
سمّية وذلك إذا كان الطالب يشك

 األكاديمية.  عملّية أو عىل أشخاص آخرين أو الممتلكات أو يكون مصدر تهديد مستمر لتشويش ال

EXPULSION  –  60اإلبعاد الدائم عن المنطقة التعليمّية، رهن احتمال اإلعادة إل الصف بعد . الطرد   .  أو أكير
ً
 مدرسّيا

ً
يوما

EXTORTION  –   از ر الحصول عن عمد عىل ممتلكات أو خدمات أو السغي للحصول عليها ، أو التسّبب أو السغي إل جعل شخص آخر يتضف بطريقة  .  االبي 
التهديد ب : )  ي إلحاق إصابة جسدية، )1ما، عن طريق 

ر بالممتلكات، )2( التسّبب فر ي إلحاق ضر
،3( التسّبب فر ي

ي سلوك غير قانونر
التوّرط فر ( توجيه  4أو )  ( 

هام
ّ
 ات كاذبة. ات

FALSE FIRE ALARM - التبليغ عن إنذار حريق أو تشغيل جرس إنذار الحريق دون اعتقاد معقول لوجود حريق. . إنذار حريق كاذب
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FIRECRACKER OR EXPLOSIVE –  ب أو خليط عرض .  راتّج المفرقعات أو المتف
ّ
ة للتفْرقع بعنف  أسطوانة أو كرة ورقية تحتوي عىل مادة متفجرة؛ مرك

وغلشين أو غاز متطاير.  كالبارود أو النايي 

FORGERY –  وير ر مستند دون الحصول عىل إذن أو بنّية االحتيال؛ تغيير أو تزييف المستندات.  أيّ توقيع اسم شخص آخر عىل . الي 

FORMAL HEARING  –    ي  .  عن الدراسة لمدة طويلة األمد الموص بها   مطلوبة لجميع إجراءات الطرد والتوقيف   عملّية .  الرسمّيةجلسة االستماع
ر
تنعقد ف

ة )  ( أيام من تاري    خ التوقيف عن الدراسة. 10غضون عشر

FRAUD - لة من أجل الحصول عىل . النصب
ّ
ي خداع اآلخرين بمعلومات كاذبة أو مضل

ر
ء ذي قيمة.  أيّ خداع اآلخرين أو التسّبب ف ي

سر

GAMBLING – ي ألعاب الم. المقامرة
ر
ي المنطقة التعليمّية لقاء المال و/أو أشياء أخرى ذات قيمة. المشاركة ف

ر
هارة أو النصيب غير مسموح بها ف

GANG  –  عون أن  .  العصابة
ّ
ك يتماثلون به أو يد  لتحقيق هدف مشي 

ً
ل تحالفا

ّ
، تشك

ً
 أو مفككا

ً
 دقيقا

ً
مجموعة معّينة من األشخاص، ذات ُبنية منظمة تنظيما

ي ال
ر
  . مجتمع المحىلي منطقة ما تخّصهم لوحدهم ف

ً
ي نشاط أو أنشطة ضد المجتمع أو غير قانونية وغالبا

ر
، ف أفراد العصابة ينخرطون، إّما بشكل فردي أو جماعي

هيب.   من الخوف والي 
ً
 ما تخلق جوا

GANG-IDENTIFYING TERMS  –  ها  .  مصطلحات معّرفة لهوّية العصابة ي  المالبس أو توابع الزّي أو المكياج أو العالمات أو غير
من األشياء أو المواد الت 

 ما من أفراد عصابة. 
ً
 تعّرف أن طالبا

SEXUAL HARASSMENT  –    أفعال شفهّية، أو بيانات مكتوبة، أو . ي ليكون شديد الخطورة  أيّ التحّرش الجنسي
ر بشكل يكفر د أو ضار أو مهير

ّ
سلوك آخر مهد

 أو منتشر أو مستمر بحيث أنه: 

؛  ● ر عىل قدرة الطالب عىل االستفادة من برنامج أو نشاط تعليمي
ّ
يؤث

أو يخلق بيئة تعليمّية مخيفة أو مهددة أو معادية؛  ●
ي  ●

ل بشكل كبير أو غير معقول فر
ّ
األداء األكاديمي للطالب؛ أو أن له تأثير حيث يتدخ

 عىل الفرص التعليمّية  ●
ً
 عىل ذلك سلبا

ً
للطالب.  الُمتاحةأو يؤثر خالفا

HAZING  –  ي عليه أن يعرفه، وهذا .  المقلب
فعل متعّمد أو عن معرفة أو متهّور يفعله شخص لوحده أو مع آخرين موّجه ضد فرد يعرفه الشخص أو ينبغر

ي  الفعل يعّرض صحة الفرد البدنّية أ 
اك فيها أو    أيّ و سالمته للخطر، ويتّم هذا لغرض تعّهد الدخول فر وع للدخول فيها أو االنتماء إليها أو االشي  منظمة أو الشر

ي منصب فيها أو المحافظة عىل العضوية فيها. 
ّ
تول

HEARING PACKET  –  قة بواقعة ما تتضمن  .  حزمة جلسة االستماع
ّ
ّ وتقرير    أعمالجدول  التوثيقات المتعل جلسة االستماع والمراسالت إل الوالد)ة(/الوصي

طة وسجالت الحضور واإلجراءات التأديبّية السابقة وم قتبسات من  تحقيق المدرسة والمرفقات وأقوال الشهود )تكون أسماء الطالب محجوبة( وتقرير الشر
ر السارية. كتّيب الحقوق والمسؤول  ّيات ونسخ عن القوانير

INSTIGATION AND PROVOCATION -  ي فعل من أفعال سوء السلوك. . التحريض واالستفزاز
اك آخرين فر ي هادف بنّية إشر

ي أو بدنر ي أو كتانر
احتكاك لفظر

INAPPROPRIATE DRESS  –  ب .  لباس غير الئق ل 
ّ
ي المحافظة عىل مناخ  التعليم أو يشوّ   عملّيةلباس أو تزّين غير الئق بشكل يتدخ

ل فر
ّ
ش عليها، أو يتدخ

 من معايير معقولة للصحة والسالمة والحشمة. 
ّ
، أو يحط ي مي إيجانر

ّ
/ تعل تعليمي

INAPPROPRIATE PUBLIC DISPLAYS OF AFFECTION  -  ي أماكن عامة
، والمعانقة، والمداعبة  ،  إظهار مظاهر العشق بشكل غير مالئم فر ي

اصر التقبيل بالي 
ي تخلق، أو لديها القدرة عىل  أو لمس شخص آ

ي تتجاوز حدود االحتكاك العابر المقبولة والت 
ي األماكن العامة الت 

 خلق، اضطرابأن تخر فر
ً
ي   ا
ي  فر

بيئة المدرسة أو فر
 .  نشاط مدرسي

IN-SCHOOL SUSPENSION  -  ة مؤقتة  .  التوقيف عن الدراسة مع وجوب الذهاب إل المدرسة إجراء يحرم الطالب حق حضور صفوفه المقررة له لفي 
ي المدرسة. 

ي برنامج خاص إلدارة السلوك ُيعقد فر
 ويفرض عليه مواظبة الحضور فر

INSUBORDINATION  –  ي الم أيّ عدم طاعة توجيه معقول صادر من . التمّرد
م فر
ّ
درسة أو االمتثال به أو تنفيذه. موظف أو معل

 INTERFERENCE WITH SCHOOL PERSONNEL–  المدرسة ي 
فر
ّ
ي شؤون موظ

ل فر
ّ
أداء  .  التدخ ي 

ل فر
ّ
التدخ أو  لتقويض   

ً
أو عمدا اإلرادة  محاوالت بملء 

ي المدرسة لواجباتهم. 
ر فر العاملير
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INTIMIDATION   –  لخياره الشخضي أو سياسات  تهديدات لفظّية أو بدنّية بنّية إلحاق الخوف أ.  التخويف 
ً
ر ولمنع شخص آخر للعمل وفقا و اإلصابة أو الضر

المدرسة. 

LEAVING SCHOOL OR DESIGNATED AREA WITHOUT PERMISSION   -مغادرة مبتر المدرسة  .  مغادرة المدرسة أو المنطقة المخصصة بدون إذن
يا أو المنطقة المخصصة أو الحرم المدر  مي المدرسة. أو غرفة الصف أو الكافتير

ّ
ي أو معل

سي دون إذن من طاقم موظفر

LOITERING – ع
ّ
ؤ والتسك

ّ
. . التلك ر مير

ّ
ر أو المعل فير

ّ
اف الموظ ي مبتر المدرسة أو حولها دون إذن من المدرسة وإشر

ر
البقاء ف

LONG TERM SUSPENSION   -   ي ُيبعد الطالب عن المنطقة الت .  التوقيف عن الدراسة لمدة طويلة األمد ة ) إجراء تأديتر ( أيام10عليمّية لمدة أكير من عشر
ر )  . 60مدرسّية، ولكن أقل من ستير

ً
 مدرسّيا

ً
( يوما

MAKE-UP WORK   –  الفائتة المدرسّية  بالواجبات  ف عن  .  القيام 
ّ
الموق الطالب  إل  األمد  القصير  التوقيف  الفائتة خالل  الدراسية  المواد  عظ واجبات 

ُ
ت

ي محدد. الدراسة ويجب عليه إكمالها وإرجاعها إل
م ضمن إطار زمتر

ّ
 المعل

MANIFESTATION DETERMINATION REVIEW  -  تقييم إداري مطلوب من  .  إعادة النظر لتحديد ما إذا كانت المخالفة ظاهرة من ظواهر إعاقة الطفل
ي يفرض عىل الطالب عدم الذ خاذ إجراء تأديتر

ّ
ي ُيعتير فيها ات

ي الحاالت الت 
ر
هاب إل المدرسة ليحدد سواًء كان سلوك الطفل  الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ف

ى إل المخالفة التأديبّية مرتبط بإعاقته. 
ّ
الذي أد

OFF LIMITS – ي مبتر مدرسة أو . المناطق المحظورة
 من مرافقها أو أراضيها ُيمنع الطالب من استخدامه.  أيّ دخول مكان فر

ONE-DAY SUSPENSION   –   من المنطقة التعليمّية ليوم مدرسي واحد )إجر .  التوقيف عن الدراسة ليوم واحد 
ً
ي يستبعد طالبا ال يجوز للطالب  . (1اء تأديتر

 حضور الصفوف الدراسية أو األنشطة أو المشاركة فيها ولكن سيكون له امتيازات لعمل الواجبات الفائتة. 

PERSISTENCE DISOBEDIENCE–  ة من الزمن. .  العصيان مع اإلضار المستمر  تأثير مشّوش عندما تتكرر عىل مدى في 
ً
ي لها أيضا

أفعال بملء اإلرادة الت 

PHYSICAL AGGRESSION  –  اللعب الخشن أو الدفش  .  االعتداء الجسدي ي ذلك "المدافشة" أو 
ي تجاه شخص آخر بما فر

قيام شخص ما بفعل عدوانر
  األشياء أو القيام بأي عمل يستخدم القوة ألجل الهيمنة. الخشن أو التهّجم أو رمي 

POSSESSION OF STOLEN PROPERTY  -  أن يكون بحوزة أو سيطرة شخص ما، ممتلكات مشوقة ويكون لهذا الشخص سبب  .  حيازة ممتلكات مشوقة
 وجيه ليعتقد أنها مشوقة أو حيازتها دون الحصول عىل إذن من صاحب الممتلكات. 

PRIVACY RIGHTS–  ر بالتقاط صور فوتوغرافية ألفراد آخرين أو تسجيل أصواتهم أو  .  حقوق الخصوصّية مير
ّ
ر والمعل فير

ّ
لن يقوم الطالب أو طاقم الموظ

ي  
ي المدرسة أو فّعاليات ترعاها المدرسة دون معرفتهم أو موافقتهم، وُيستثتر من ذلك األنشطة الت 

طة الفيديو فر ي الساحة  تسجيل صورهم عىل أشر
تعتير فر

ي الفّعاليات الرياضية أو المشحيات العامة
ر فر كير

يد  .  العامة مثل المشي  ر بإرسال صور عن طالب آخرين بالير مير
ّ
ر والمعل فير

ّ
لن يقوم الطالب أو طاقم الموظ

ونية دون الحصول عىل موافقة خطية ضيحة منه نت أو إرسال بأي طريقة إلكي  ها عىل اإلني  ي أو نشر
ونر  استخدام الهواتف الخليوية أو  . ماإللكي 

ً
 باتا

ً
ُيمنع منعا

ي غرف خلع المالبس ودورات المياه.  أيّ 
ونية أخرى فر أجهزة إلكي 

RECKLESS VEHICLE USE  -  ي المدرسة أو بالقرب منها بطريقة متهّورة أو  مركبة آليّ   أيّ استخدام  .  االستخدام المتهّور للمركبات
ة أو ذاتية الدفع عىل أراصر

 التعليمّية.  عملّيةهدد الصحة أو السالمة أو الممتلكات أو يشّوش عىل البشكل ي

REINSTATEMENT  –  ]محددة حيث يجوز لطالب ما الرجوع إل المدرسة بعد توقيفه عن الدراسة باستبعاده عن المدرسة أو    عملّية.  اإلعادة ]إل الصف
 طرده. 

RESTORATIVE PRACTICES  -  ر الذي لحق بالُمجتر عليه ومجتمع منطقة المدرسة الناجم    الممارسات.  ممارسات إصالحية ي تؤكد عىل إصالح الضر
الت 

 عن سوء سلوك الطالب. 

RESTRAINT -  تقييد الحركة . .  إجراء يمنع حركة الطالب أو يقّيدها بشكل كبير

ROBBERY – التهديد باستخدامها. سلب ممتلك من شخص ما أو محاولة ذلك باستخدام القوة أو .  السلب والنهب

SECLUSION - ي غرفة أو مكان آخر حيث ُيمنع الطالب الخروج منه. .  العزلة
 حجز الطالب فر
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SEXUAL HARASSMENT  –   مغازالت جنسية غير مرّحب بها، أو طلبات الحصول عىل خدمات جنسية، أو مالمسة واحتكاك جسدي  .  التحّرش الجنسي
، أو غير ذلك من السلوك ال  كبير أو غير معقول بتعليم الطالب أو خلق بيئة  بدافع جنسي

ّ
ل إل حد

ّ
ي أو الجسدي أو التواصل الذي يكون هدفه أو أثره التدخ

لفظر
ي أو غير ذلك من الفرص التعل 

اصر ي صف افي 
ر
ي مبتر المدرسة ومرافقها وأراضيها، أو ف

ر
ي تقدمها منطق تعليمّية أو اجتماعّية مخّوفة أو عدائية أو بغيضة ف

ة  يمّية الت 
 آْرَبر التعليمّية، أو عىل 

ْ
فّعالية أو نشاط ترعاه المدرسة أو ذات صلة بها.  أيّ حافلة مدرسّية أو مركبة ذات صلة بالمدرسة أو   أيّ آن

SEXUAL MISCONDUCT –   : سوء السلوك الجنسي
ي   أ. 

اصر ي ذلك عىل سبيل  .  سوء السلوك الجنسي القائم بالي 
ر
، بما ف ر  لألعضاء التناسلية الخاصة  االحتكاك الجنسي برضا الطرفير

ً
المثال وليس الحض، اللمس عمدا

ي تغظي تلك المناطق. 
 بشخص آخر أو األربية أو داخل الفخذ أو األرداف أو الثدي أو المالبس الت 

ي   ب. 
اصر ي ذلك عىل سبيل  .  سوء السلوك الجنسي غير قائم بالي 

ر
 لألعضاء  االحتكاك الجنسي غير مرغوب به أو مرّحب به، بما ف

ً
المثال وليس الحض، اللمس عمدا

ي تغظي تلك المناطق. 
التناسلية الخاصة بشخص آخر أو األربية أو داخل الفخذ أو األرداف أو الثدي أو المالبس الت 

SHORT TERM SUSPENSION  –  ة األجل ي ُيبعد الطالب عن المنطقة التعليمّية لفي  .  التوقيف عن الدراسة لمدة قصير ر يوم واحد  إجراء تأديتر اوح بير
ة تي 

ة )1)  ( أيام مدرسّية. 10( إل عشر

SUSPENSION – ر ) . التوقيف عن الدراسة ة من الزمن أقل من ستير
ي ُيبعد الطالب عن المدرسة لفي  . 60إجراء تأديتر

ً
 مدرسّيا

ً
( يوما

TECHNOLOGY USE  –   لوجيا الخاصة بالمنطقة التعليمّية ألعمال شخصية أو  ُيحّرم عىل الطالب استخدام موارد ومعدات التكنو .  استخدام التكنولوجيا
امات مالية عىل   ر نتخاصة، أو اإلعالن عن المنتجات أو الضغط السياسي أو القيام بأي الي   يعبثوا بأجهزة الكومبيوتر أو مكوّ .  اإلني 

ّ
نات  يجب عىل الطالب أال

 
ّ
 لها عن العمل لمدة مؤقتة أو دائمة. الشبكات بطريقة تعط

ي  أ. 
ونر يد اإللكي  نت )الويب( والير  يفتحوا المراسالت أو مشاهدتها أو استالمها أو  .  االستخدام غير المالئم و/أو غير المأذون به لإلني 

ّ
يجب عىل الطالب أال

سة أو بذيئة أو متحّرشة أو مهددة أو محظورة بموجب القانون
ّ
ي تكون مشّوشة أو فاحشة أو إباحية أو مدن

 يرسلوا الرسائل  يجب ع.  إرسالها الت 
ّ
ىل الطالب أال

ي لفعل أذى شخضي أو تحطيم الممتلكات
  .  المحتوية عىل تهديد ضي    ح أو ضمتر

ً
 أو برنامجا

ً
 يستلموا أو يرسلوا عن سابق علم ومعرفة ملفا

ّ
يجب عىل الطالب أال

وس  قد يؤذي بيئة الحوسبة أو مواردها، عىل سبيل المثال، برنامج يحتوي عىل فير
ً
 يعطوا أية معلومات شخصية عير يج. حاسوبيا

ّ
نت ب عىل الطالب أال اإلني 
ي عىل  

ونر ي "الدردشة" أو "الرسائل الفورية" أو غير ذلك من التواصل اإللكي 
نتوال يجوز لهم االنضمام أو المشاركة فر ي  . اإلني 

ونر يد اإللكي  ال يكون استخدام الير
ي المدرسة ومشاري    ع مختارة للفص

ر فر  للعاملير
ّ
 إال
ً
 يستخدموا موارد أو معدات الكومبيوتر لدى المنطقة التعليمّية من  . ل الدراسي مدعوما

ّ
يجب عىل الطالب أال

ي عير  
ونر يد اإللكي  نت أجل الوصول إل مجموعة متنوعة من الحسابات المجانية للير ي أعمال "القرصنة )  اإلني 

ها من األنشطة  Hackingأو االنخراط فر (" وغير
 غير القانونية. 

امج الحاسوبيةاالستخ ب.  امج الحاسوبية دون إذن من الناشر .  دام غير المالئم و/أو غير المأذون به للير  يقوموا بنسخ الير
ّ
يحّرم التثبيت  .  يجب عىل الطالب أال

امج حاسوبية محميّ  ي لير
 ي.  ة بحقوق النشر الستخدامها عىل أجهزة كومبيوتر المنطقة التعليمّيةغير القانونر

ّ
ستخدموا تكنولوجيا المنطقة  يجب عىل الطالب أال

ي ال تملك المنطقة التعليميّ 
ها من المواد الت  امج الحاسوبية أو المواد المطبوعة أو غير ة حق ملكيتها. التعليمّية الستحصال نسخ غير قانونية من الير

 يحاولوا الوصول إل.  مرور )كلمات المرور(الاالستخدام غير الالئق لكلمة   ج. 
ّ
كلمات مرور اآلخرين أو يحاولوا استخدام كلمات مرور    يجب عىل الطالب أال

  تخّص 
ً
 آخرا

ً
ها أو بحثها مع اآلخرين. . شخصا ر عليهم نشر

ّ
يجب عىل الطالب حفظ خصوصّية كلمات المرور ويحظ

 .  الوصول بدون إذن رسمي إل الملفات د. 
ً
 شخصيا

ً
عتير ملفات الكومبيوتر ملكا

ُ
  .  ت

ّ
ي  يجب عىل الطالب أال

امج أو الملفات الت  يحاولوا "القرصنة" أو تغيير الير
 لذلك

ً
 .  ال يملكوها خالفا

ّ
 يدخلوا حسابات أو ملف

ّ
ات البيانات و/أو كلمات مرور أخرى أو إجراء تعديالت عليها دون الحصول عىل إذن. يجب عىل الطالب أال

THEFT  – عّية يخّص المنط. الشقة ي من ملكّيته. اختالس أو أخذ ممتلك بطريقة غير شر
قة التعليمّية أو شخص آخر بنّية حرمان المالك الحقيف 

THREAT OF VIOLENCE  – كلمات أو تّضفات قد تهدد إلحاق اإلصابة بشخص آخر أو أشخاص آخرين. .  التهديد بالعنف

TOBACCO AND/OR SMOKING PARAPHERNALIA POSSESSION/ USE  –  ر حيازة و/أو تعاطي التبغ و/أو أدوات ال حيازة التبغ أو تعاطيه  .  تدخير
ي المدرسة أو بجوار 

ي ومرافق وأراصر
ي مبانر

رات الشخصية فر
ّ
ونية والمبخ ر بما فيها السجائر اإللكي  ي أنشطة  بأي شكل من األشكال و/أو أدوات التدخير

ها أو فر
 المدرسة. 

TRESPASSING   –  ي
ّ
ة التوقيف عن الدراسة أو  ممتلك و/أو منشأة تابعة للمدرسة بدون إذن صحيح؛    أيّ دخول  .  التعد ي ذلك دخول المدرسة أثناء في 

بما فر
الطرد. 

TRUANCY   –   ه من  .  التغّيب الُمفرط بدون عذر التغّيب المستمر والُمفرط بدون عذر أو تأخير بدون سبب أو التغّيب عن المدرسة أو الفصل الدراسي أو غير
واقعات.  7أيام و/أو   7الواجبات ألكير من 

VANDALISM - ر فيها أو ألشخاص آخرين. . التخريب  ألجسام أو مواد تخّص المدرسة أو العاملير
ً
التدمير أو التشويه أو طمس المعالم عمدا
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WEAPONS –  :األسلحة
ين ورأس مرّوس ) .  السالح الخطير  أ. 

ّ
، أو خنجر بحد

ً
 ناريا

ً
نجر بشفرة طويلة ورفيعة  ( أو خ Dirk( أو خنجر )Daggerيجب أن يتضمن السالح الخطير سالحا

(Stiletto 
ّ
سك أو   )( ثالث  عن  طولها  يزيد  بشفرة  ر  ت 3ير جيب  ر  ير

ّ
سك أو  بوصات  برْ ن(  أو  حديدي  قضيب  أو  ميكانيكي  بجهاز  )فتح  نحاسية    Brassجمية 

Knuckles .)
س بدء األلعاب الرياضية، الذي سيقوم، أو مصمم أن يقو   أيّ .  السالح الناري ب. 

ّ
ي ذلك مسد

ر
م، أو قد يتّم تحويله بسهولة إلطالق طلقة بفعل  سالح، بما ف

عامل انفجار. 
ي ذلك األجسام  أيّ .  سالح آخر  ب. 

ر
ي تكون منسوخ عنها أو نسخة طبق األصل عنها أو شبيهة لها، ويكون استخدامها الرئيسي إللحاق    ، جسم أو أداة بما ف

الت 
ي 
ي أو أذى بدنر

 كما هو معّرف    أيّ ويجب أن يتضمن مصطلح "سالح آخر" إضافة إل ذلك،  .  إصابة أو ألم بدنر
ً
أداة أو جسم ال يكون كل منهما بحد ذاته سالحا

 أن حيازته أو اس
ّ
 بنّية الطالب إللحاق إصابة أو إصابة بشخص آخر أعاله، إال

ً
نا ة،  كما تكون من ضمن هذا التصنيف المواد الكيمائية أو السامّ .  تخدامه مقي 

، وما إل ذلك. Maceك ال "ميس" )  (، والرذاذ الفلفىلي




