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 :نماذج

 أعزءانا أولياء األمور

 التالي الرابط زيارة خالل من. اإلنترنت إلى الطالب وأولياء األمور عقود توقيع عملية بنقل قمنا ، أطفالك سجالت ودقة راحتك أجل من ، العام هذا

http://bit.ly/contracts2019 ، على التوقيع يتم أن يجب. لسجالتك بنسخة االحتفاظ وكذلك األمور والطالب أولياء نماذج وتوقيع ةوتعبئ قراءة من ستتمكن 

 اإلنترنت إلى الوصول إلى بحاجة كنت إذا. المناسب الوقت في مجاني موحد زي على والحصول للطالب خزانة تعيين يتم حتى المدرسة من الثاني اليوم في النماذج هذه

 إذا الفور على وتوقيعها النماذج ملء كما يرجى. باألكاديمية االتصال يرجى أسئلة. ألي المساعدة لك يقدمون وسوف الرئيسي المكتب زيارة يرجى النماذج، هذه لملء

 .بعد بذلك تقم لم

Parent & Student Handbook Receipt 2019-2020; Parent/Student Contract 2019-2020; High School Graduation Ceremony 

Guidelines; Graduation Promissory Note; NCLB School-Parent Compact 2019-2020; Authorization for Release of 

Video(s)/Picture(s); Notice of FERPA (2 pages); Locker Authorization Policy; Student Network/Internet Safety/Social 

Media/Email Agreement; School Anti-Bullying Pledge; Allergy Management Policy; Emergency Health Plan and 

Medical/Contact Information Form; Student Activities/Transportation Waiver Form; Library Materials Circulation Agreement 

(Students); Homeless Assistance Act; Parental Involvement; Supplemental Programs and Services; Volunteer-Chaperone; 

Discrimination/Harassment Complaint Form; Student Driving Permission Form;  Concussion Information Sheet 
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 أكاديمي يونيفرسال خلفية
 

وتشرف عليها،  جدت األكاديميةحمادة. وهي التي أو نوال السيدة قبل من 1998 سنة وأسست أوكالند جامعة قبل من معتمدة عامة مدرسة هي أكاديمي يونيفرسال

 تقع التي يدةالجد العصرية منشأتها في أكاديمي الصفوف من الروضة إلى الثاني عشرالتعليمية. تدرس يونيفيرسال  للخدمات حمادة رئيسة مؤسسة وهي أيضا  

 .ميشيغان ةوالي في مختلفة جغرافية مناطق من الطالب لخدمة تأسست ربحية غير منظمة . واألكاديمية هي  Ogden St, Detroit, MI 48210 4833في

 في لعائالتا يخدم والذي للجامعة، التحضيري برنامجها في متنوعة وإثنية ثقافية خلفيات من الطالب تقبلو ومستقلة، تمييزية غير عامة مدرسة هي إن األكاديمية

 على حصلوا لذينا المحترفين والنساء الرجال من وكذلك من مجموعة ومعتمدين، عاليا تأهيال مؤهلين موظفين قبل من إدارة األكاديمية ويتم. الكبرى ديترويت منطقة

 .والعالم المتحدة الواليات أنحاء جميع في والجامعات الكليات من العديد في شهاداتهم

ا تختلف عم وتاريخ وثقافة لغة دراسة ذلك يف بما الدولية، والثقافات ميشيغان في األساسية الدراسية المناهج على يركز جيد بتعليم طالبها تزويد إلى األكاديمية تهدف

 والقراءة، ،اللغة فنون في استكشافيو وشامل متكامل وبرنامج ، العربية اللغة وخاصة األجنبية، اللغات يشمل قوي منهج في رمتجذ أساسا  كهذا إن. يمتلكه الطالب

 في التلمجاا هذه في اتوقعاتن وتتمثل. سنةال في مرتين موحدة واختبارات البدنية، والتربية واإلعالم، والفن، والصحة، االجتماعية، والدراسات والعلوم، والرياضيات،

 الدراسية لمنحا على التأكيد خالل من والروحي والبدني واالجتماعي العقلي نموهم في ستساهم التي األكاديمية والخبرات الثقافية القيم من بمجموعة الطالب تزويد

 .السعادة و النزاهة لتحقيق والسعي البدني واإلجتماعي والنمو المدني والوعي وتشجيعها

 يشيغانم والية: المهمة

 تمكين على تواضع بكل نعمل للقيادة، جابةلالست التي منحنا إياها دستورنا السلطة وبموجب ، والفلسفة الرؤية في متحدون ميشيغان، لوالية في المجلس التعليمي إننا،

 لأج ومن. للطالب طويل األمد تعليم في كهنا يشاركون لذينا لجميع المحلية مجتمعاتنا في والمساءلة والتميز الذاتي والحكم الحرية والدة جديدة روح وإلهام وتعزيز

 إننا ؛ لمحليا المجتمع في وغيرهم لمدارسا ومجالس واإلداريين المعلمين مسؤولية ثم ، والطالب األهل مسؤولية أوال   هو الجيد التعليم أن ندرك ، المهمة هذه تحقيق

 التميز تعزز تيال المحلية المساءلة دعمون ؛ ذوي الجودة المعلمين وتقدير ودعم على تطوير ونشجع ؛ األمور ءألوليا المدرسة اختيارات وندعم ؛ العام التعليم ندعم

 .نخدمهم الذين الطالب حياة ىعل تؤثر التي القرارات جميع في أن تسود الحكمة أجل من ونصلي حر؛ مجتمع وسط في التعليمية الفرص عن وندافع ؛ التعليم في

 ل أكاديمييونيفيرسا مهمة

تختلف عما  ريخوتا وثقافة لغة دراسة ذلك ، في الدولية والثقافات األساسية والية ميشيغان مناهج على يركز جيد بتعليم طالبها تزويد في ةكاديمياألمهمة  تتمثل

 ، ذلك لىع عالوة .عايتهاور البعض بعضها ثراءإ من الطالب، هاالتي يختزن اإلثنية والخبرات والقيم التقاليد مختلف يمّكن تعليما   األكاديمية كما توفر. يمتلكه الطالب

ا األكاديمية وستوفر  تعلمينم ليكونوا البهاط بإعداد األكاديمية وموستق. فائدة أكثر لجعلها وحياتهم األطفال لتعلم المختلفة الجوانب دمج خالل من شامال  للطفل تعليم 

 بحوايص أن على الطالب تشجع ةبيئ األكاديمية وستوفر. متنوعة ومهارات وخبرات معارف خالل من عالمي مجتمع يف منتجين عاملين وأعضاء الحياة مدى مستقلين

 الستفادةا خالل من شخص لكل القيةواألخ والنفسية والجسدية الفردية الذات وتعزيز ، والتفهم واالحترام اإلنصاف يعكس مما ، مستقيم بشكل مسؤولين قرار صناع

 .باستمرار المتغير العالم هذا تحديات مواجهة تعلم إلى تفضي فريدة ومنظمة ةآمن بيئة من

 االكاديميه فلسفة

 بما يلي:  تؤمن األكاديمية

 والمنقسم لمتنوعا العالم هذا في الخالي من األنانية التفكير ويعزز والعاطفية والجسدية العقلية الطالب قدرات يعزز الجيد التعليم. 

 رةواألس الذات اهتج وواجباتهم هويتهمو بأنفسهم وعي الطالب ويطور األكاديمي البرنامج في والثقافية اإلثنية والقيم التقاليد تدريس جيدم الجيد التعليم 

 .والعالم والمجتمع والمحيط

 التعلم فرحة تلهم الناجحة المدرسة. 

 الفرصة لهم أُتيحت إذا إمكاناتهم إلى الوصول ويمكنهم التعلم على قادرون الطالب جميع. 

 الحياة مدى مستمرة عملية هو التعلم. 

 والمجتمع اآلباء قبل من المدرسة في والمشاركة الفعالة المشاركة الناجح التعلم يتطلب. 

 والمجتمع والطالب الموظفين بين المشترك القرار وصنع والتعاون الجماعي العمل تعزز الفعالة المدارس. 

 

 ألكاديميةعليمية وللمؤسسة حمادة الت الركائز األربع

 الطالب عجمي - نناإ. طالبنا وفي أنفسنا في والمبادئ والمثل القيم هذه وحول غرس ركائز أربع، حول وأكاديمياتها التعليمية للخدمات مؤسسة حمادة في التعليم يتركز

 : ةالتالي والقيم والسمات توالعادا الخصائص لتجسيد جاهدين ونسعى نؤمن - في مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية والموظفين

I. الحياة(. مدى بالتعلم االلتزام على قائمة) المعرفة 

 .المعروفة واألفكار بالمفاهيم يتعلق فيما وإدراك دراية على - متعّلمون نحن  

 تقديمه. وما يتم نراه ما تكشفنسو ونتفحص نسأل - فضوليون نحن 

 .المشكالت وحل العقل من خالل األمور في التفكير على قادرون - مثقفون نحن 

 .المستمر للتحسين خططا   ونضع األكاديمي تقدمنا مدى نقّيم - متأملون نحن 
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ا المرء ستجعل التي والسمات العادات اكتساب/  التعلم إلى استناد ا) الشخصية -2  ىيحتذ مثاال  /  اقائد   أن يكون ذلك في ابم ، الحياة جوانب جميع في ناجح 

 والوفاء(. بالمساهمة شعور يغمره ، اآلخرون به

 مثابرة حقيقية لدينا 

o القوية اإلرادة قوة لدينا ؛ ومصممة ، طموحة ، ذاتية دوافع لدينا. 

o على أنفسنا ونملك السيطرة/  منضبطون نحن. 

o وواثقون متفائلون نحن. 

o العقبات مواجهة في المثابرة على وقادرون ومرنون عنيدون نحن. 

o النجاح طريق على ومكمل مهم جزء الفشل أن نفهم نحن. 

o قوية للعمل أخالقيات لدينا. 

 .ومبدئيون بالثقة وجديرون صادقون نحن 

 .وأخالقيون ، عادلون نحن 

 اآلخرين. وجميع وعائلتنا أنفسنا نحترم 

 .به نؤمن وما حقوقنا عن للدفاع والثبات/  والقوة النزاهة لدينا 

 .أخطائنا من لتعلمل استعداد وعلى ، أخطائنا عن المسؤولية ونتقبل ، مخطئين نكون عندما االعتراف على وقادرون  ومسؤولون متأملون نحن 

o الضرورة دعت كلما ونعتذر نسامح نحن. 

 .التواضع شعور وبداخلنا ينغرس ، والطيبة نمتلك التقدير 

 .يختلف آخرون معنا أو آخرين مع نختلف عندما حتى للتواصل والتفاعل بقدرة وإرادة واحترام، جاهزون نحن 

 مهتمون، لطفاء، متفهمون، ومنفتحون. ، متعاطفون حنن 

 .للحياة المختلفة التوفيق بين األدوار على بنجاح وقادرون متوازنون نحن 

 .ومجازفون بذكاء شجعان، نحن 

 .للحياة الحماس يملؤنا متشوقون نحن 

 .بالمساعدة قويا   رغبة شك بال نمتلك ، قوية شخصية لدينا وألن 

o اآلخرين حياة في تغيير إلحداث قوية غبةر ولدينا بنشاط نشارك. 

o اآلخرين( تجاه بالمسؤولية والشعور بذلك للقيام الذاتية دوافعنا إلى استناد ا) اآلخرين مساعدة في نرغب. 

o بفعل الخير شعور لدينا. 

o والكرم للعطاء فطري شعور لدينا. 

ا) الثقافة  -3  بناء من يتجزأ ال زءج - عامة وعةمجم تتشارك فيها التي والخبرات واألفكار الممارسات وتقييم وفهم وتكريم باحترام شعور إلى استناد 
 المجتمع(.

 .وتقديرها وفهمها ثقافتنا معرفة أهمية مدى نحن ندرك 

 .ا  أيض األخرى الشعوب ثقافة ولكن فقط، ثقافتنا ليس فهم إلى وضرورة السعي الشعوب لجميع الثقافة أهمية مدى نعلم نحن 

 جموعةم هي الثقافة وأن لعالم،ا أعضاؤها بها يفهم التي الطريقة تشكيل في أو مجتمع لمجموعة المشتركة التجارب تساعد كيف ونفهم ونحترم نقدر نحن 

 الحرفو والفنون الموسيقىو والمالبس والقوانين واألطعمة الكتب مثل) والمنتجات والممارسات واآلراء والمعتقدات القيم من عليها متفق مشتركة

 .بشكل منسجم مجموعة ما تربط التي واألفكار( وسواها عابواألل

 .األخرى وخصائصه وآماله ومخاوفه وآرائه ووالءاته وأفكاره نظره وجهات على الفرد ثقافة تأثير مدى نقدر نحن 

 بشر من لفتتأ الثقافات كل فإن ، يزةومم متنوعة خصائص بالتأكيد لها الثقافات أو الفئات جميع أن من بالرغم إنه القائل المبدأ مع نتعاطف و نتفهم نحن 

 ، ألمناو السالمة ،( إلخ. ، الماء ، الغذاء) المادية االحتياجات: الحياة نفسها في األشياء نفسها ويريدون األساسية االحتياجات النهاية في يتشاركون

 وى ذلك.واألحالم وس اآلمال وتحقيق باإلنجاز الشعور ، األسرية خاصة -العالقات المؤازرة،

 .منها دةاالستفا - العالم - األكبر للمجتمع يمكن فريدة نظر ووجهات قوة نقاط ثقافية مجموعة لكل أن ندرك نحن 

 زوالتحي ، اإلثنيو العرقي االنقسام مثل) ومنعهما الفهم وسوء االنقسامات على التغلب على جميعا   سيساعدنا الثقافية واالختالفات الثقافة فهم أن ندرك نحن 

 وسواها(. النمطية، والقوالب ، الجنسين بين

 .المجتمع لبناء حيوية أولى خطوة وتقديرها الثقافة فهم أن نعلم نحن 

 إخوة جميعا بأننا اكوإدر شعور - نحن جزء منها التي المتنوعة المجموعات كل/  اآلخرين تجاه والمسؤولية باالنتماء شعور إلى استناد ا) المجتمع -4

  .(لبشريا الجنس في وأخوات

 فإننا( عالمال تنوع من االستفادة) منهم مونتعل عنا مختلفين بوجود آخرين دراية فيه على نكون أن يجب في الوقت الذي أنه - فقط وال نعترف – ندرك نحن 

 .البشري في الجنس وأخوات إخوة وكلنا مما نحن مختلفون تشابها   أكثر

 .المختلفة مجتمعاتنا في موجودينال - حولنا من مع ونشط مستمر بشكل نتواصل نحن 

ومسؤولون عنها ونشعر  وندعمها ، المجتمعات/  المجموعات من ومتنوعة كبيرة مجموعة إلى ننتمي إننا ؛ فقط أنفسنا من أكثر عن مسؤولون نحن 

 :ذلك في بالوالء لها ، بما

o والمدرسة. ، الفرق ، صدقاءاأل ، الجيران( والممتدة المباشرة العائلة ، األشقاء ، اآلباء) الفرد عائلة 

o بأسره والعالم ، البيئة ، األجناس البشرية ، والثقافة ، الدولة ، الوالية ، القبيلة/  القرية/  المدينة ، اإلشتراكات/  المنظمات/  إنتماءات الفرد. 
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 مجلس اإلدارة والموظفون                                             

 
 مجلس اإلدارة                                                    

 

 2335-729-313 رئيس شموطالسيدة ليلى 

 1261-888-313 نائب الرئيس وأمينة السر نيالسيدة نجوى حس

 2489-502-313 أمينة الصندوق السيدة عبير فحص

 6845-522-313 مديرة السيدة نهى فقيه

 8438-632-313 مديرة السيدة حوراء ياسين

 

 لونيحم لدينا سينوالمدر اإلداريين لموظفينا جميع. ممتازين وتعليم ببيئة طالبنا تزويد في المتمثلة بفلسفتنا االلتزام بهدف األكاديمية موظفي اختيار يتم :الموظفون

 .إمكاناتهم أعلى بتحقيق ألطفالنا السماح هدف تحقيق من تمكنهم ممتازة خبرة لديهم أو/و عالية أكاديمية اعتماد أوراق

 سيتم. المدرسة يرمد أو الرئيسي المكتب مراجعة يرجى ، المحددة والواجبات المعلومات من ولمزيد. عاليا تأهيال ومؤهلين معتمدين األكاديمية معلمي جميع: المعلمون

 .2019 ب )أغسطس(آ 28 في لياء األموراللقاء التوجيهي مع أو في أو/و الدراسي العام بداية في المادة ومعلمي الفترة التحضيرية عن اإلعالن
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 2020-2019جدول العام الدراسي 

والية  ضمن قوانين من كونه  1979 لعام الحكومية المدارس قانون من 101 المادة في عليها المنصوص المتطلبات من األدنى بالحد المدرسي التقويم يتقيد أن يجب

 .المتوافقة ميشيغان

ا 183 وتختتم 2019 سبتمبر(أيلول ) 3 في المدرسة تبدأ  ، الجمعة إلى االثنين من لدراسيا األسبوع ويكون. 2020 تموز )يونيو( 18 في الحق وقت في دراسيا يوم 

 .واألعياد العطل أيام باستثناء

 لساتج ويحضرون ، اللجان تماعاتواج هم،اجتماعات الموظفون يعقد ، النهار نصف وفي. المدرسي التقويم في نهار نصف هي الجمعة فإن أيام ، ذلك إلى باإلضافة

 .أيامهم ويواصلون ، الموظفين تطوير

 جدول المدرسة اليومي
 

 بدأ المدرسة تماما  عند الساعة ت

 7:55 صباحا  
  اإلفطار

 من الساعة 7:30 إلى الساعة 7:45 صباحا  
 الغداء اليومي

 جدوله وفقا  لجدول الطالب
 

ةتنتهي المدرسة تماما  عند الساع  
بعد الظهر من اإلثنين غلى الخميس 3:15  

 
ظهرا  يوم الجمعة وأيام نصف النهار 12:25  
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 التمييز وعدم المتساوية القوانين الخاصة بالفرص
 

 جراءإ في بحقها يميةاألكاد وتحتفظ. والطالب األكاديمية بين قدع بمثابة الوثيقة هذه اعتبار يجب وال. المحتملة والعروض المؤسسي للبرنامج كبيان الكتيب هذا تقديم يتم

 .الظروف تقتضيه ما حسب والعروض اللوائح على تغييرات

 القسم ، 1972 لعام التعليم تعديالت من التاسع الباب ، 1964 لعام المدنية الحقوق قانون من السابع والباب السادس الباب لمتطلبات وفق ا ، العامة المدارس أكاديمية

 وقانون ، 1974 لعام القدامى في فييتنام المحاربين ضبط إعادة مساعدة وقانون ، 1975 لعام السن أساس على التمييز قانون ، 1973 لعام التأهيل قانون من 504

GINA العرق أساس على الطالب أو الموظفين أو ظائفالمتقدمين للو ضد ال يميزون ، 11246 التنفيذي واألمر ، المدنية للحقوق الرسن إليوت وقانون ، 2008 لعام 

 ولن ، العسكرية اإلعاقة أو الوراثية المعلومات أو اإلعاقة أو الزوجية الحالة أو الوزن أو الطول أو العمر أو الجنس ، أو النسب أو القومي األصل أو اللون أو الدين أو

 :إلى التمييز عدم بقوانين المتعلقة االستفسارات توجيه يجب. التعليمية األنشطة أو لبرامجا أو/  و التوظيف ممارسات في الجنسي التحرش مع التسامح يتم

 السيدة نوال حمادة، المشرف العام )المنسق(

6919 N. Waverly St., Dearborn Heights, MI  48127, (313) 565-0507 

Email: nhamadeh@hesedu.com 

 الدكتور علي بزي، مساعد المشرف العام )المعاون(

(313) 724-8990 

abazzi@starpsa.org 

 .الفرص االلتزام بتكافؤ مكتب إلى للمعوقين الفرص بتكافؤ المتعلقة االستفسارات توجيه يجب

 مسؤول اإلرتباط بخصوص من هم بال مأوى

 والحماية التعليمية يؤكد الحقوق ، لمساعدة المشردين McKinney-Vento وقانون برنامج التعليم العام وبرنامج التخطيط العائلي بموجب االتحادي انونالق يكفل

 لقانون ووفق ا. ب كونهم بال مأوىبسب برنامج التعليم العام خدمات على للحصول تلقائي ا مؤهلون والشباب األطفال هؤالء. التشرد من يعانون الذين والشباب لألطفال

McKinney-Vento ،مأوى بمن هم بال االتصال منسق ليكون بالمدرسة االجتماعي األخصائي بتعيين األكاديمية قامت الخاص بالمشردين. 

 :يلي ما في المدرسة االجتماعي العامل يضمن

 لهم. مأوى ال الذين والشباب األطفال تحديد •

 المدرسة. في للنجاح فرصة وتصبح لديهم يتم تسجيلهم لهم مأوى ال الذين والشباب األطفال •

 لها. مؤهلون هم التي التعليمية الخدمات على بال مأوى والطالب الذين األسر تحصل •

 أطفالهم. تعليم في للمشاركة مفيدة بفرص الذين بال مأوى الطالب األوصياء على أو األمور أولياء تزويد يتم •

 الذين بال مأوى. والشباب لألطفال التعليمية إشعار الحقوقب الجمهور على التعميم •

 بشأن التسجيل. المنازعات في التوسط •

 النقل. بشأن خدمات كامل بشكل مأوى بال طالب على الوصي أو ولي األمر إبالغ يتم •

 شردين.الم والشباب لألطفال تالخدما من وغيرها التعليمية الخدمات يقدمون الذين والمدارس المجتمع وموظفي الدولة منسقي مع االرتباط جهات تتعاون •

 النحو على أو المدرسة مكتب رقم على بالمدرسة االجتماعي األخصائي مع التواصل يمكن ، المسألة هذه بشأن الهواجس من المزيد لمعالجة أو/  و المعلومات من لمزيد

 :التالي

 هم بال مأوىومسؤول اإلرتباط بخصوص من  في المدرسة االجتماعي األخصائي

4833 Ogden St 

(313) 581-5006  

Email: info@universalpsa.org 

 االتصال بمسألة الرعاية اإلجتماعية جهة

 :بمسألة الرعاية اإلجتماعية االتصال جهة يلي فيما ، الوالية لقانون وفق ا

 علي بزي، مساعد المشرف العام )المعاون( الدكتور

(313) 724-8990 

abazzi@starpsa.org 

mailto:nhamadeh@hesedu.com
mailto:abazzi@starpsa.org
mailto:info@universalpsa.org
mailto:abazzi@starpsa.org
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 االستشارية والخدمات االجتماعي العمل
 

 التي السابقة المدارس مثل اتمعلوم على جلدالم هذا يشتمل CA60. يسمى رئيسي سجل ملف لديه طالب كل. طالب لكل متاحة االستشارية والخدمات االجتماعي العمل

 التراكمي جيهالتو مجلد محتويات فحص الوالد أو للطالب ويجوز بالمواد دراية على المستشار يكون سوف. اتاالختبار ونتائج والحالية السابقة والصفوف دراستها تمت

 .المستشار بحضور

 .إضافية مساعدة إلى يحتاجون الذين للطالب متاحون المدرسة مستشارو. لطالبها وإرشاد توجيه برنامج المدرسة توفر

 من المساعدة بطل على الطالب تشجيع تمي. الشخصية وقيمهم واهتماماتهم قدراتهم مع يتوافق بما الوظيفية الخيارات تحديد في الطالب لمساعدة التوجيه برنامج يتوفر

 الكليات حول معلومات على لحصولا بفرصة الثانوية المدارس وكبار صغار يتمتع. للطالب المهنية ألهدافا تلبي التي الدراسية الفصول جداول لتطوير المستشارين

 من جامعيال الحرم إلى بالوصول ، الجيش ذلك في بما ، الموجهين التوظيف ومجندي المهني التدريب ومؤسسات والجامعات الكليات لممثلي السماح يتم قد. والمهنية

 .بالمعلومات األمور أولياء/  األمور وأولياء الطالب تزويد أجل

 والمهن الكليات حول جعيةمر مواد االستشارة مكاتب تتضمن. أفضل بشكل التعلم ونقص واالهتمامات المواهب فهم على الطالب لمساعدة خاصة تقييمات تتوفر

ا لطالبا المرشد سيساعد. االهتمام مجاالت من وغيرها الدراسية والمنح الخاصة والمدارس  أخرى عواملو ، الفصل في والترتيب ، ديرالتق درجة متوسط فهم على أيض 

 .المتقدمة التعلم فرص في القبول على تؤثر

 والتوقعات المسؤوليات

 المدرسة مسؤوليات

ا األكاديمية ستوفر  نلضما وسعنا في ام كل سنفعل. واحترام مةبكرا موظفينوال األمور وأولياء الطالب جميع مع سنتعامل. مجتمعها لعائالت الجودة عالي تعليمي ا خيار 

 والمجتمع ركاتوالش األمور أولياء راكبإش األكاديمية ستقوم. وموظفيها لطالبها وصحية آمنة بيئة على األكاديمية ستحافظ. إمكاناتهم أعلى تحقيق على الطالب قدرة

 .برنامجنا في إقامتهم فترة طوال لهم المتاحة الموارد من ممكن قدر أكبر على طالبنا يحصل حتى برامجها في عام بشكل

 الموظفين مسؤوليات

 داءأل والموظفين المعلمين دادإع سيتم. األوقات جميع في وكرامة باحترام البعض وبعضهم األمور وأولياء الطالب جميع مع األكاديمية وموظفو مدرسو سيتعامل

 ستوىم توقعات تلبية في لنجاحل المتاحة الفرص بأفضل الطالب جميع تزويد المدرسون سيضمن. أمورنا وأولياء لطالبنا الخدمة من مستوى أعلى وتقديم وظائفهم

 

 اآلخرينو المصلحة وأصحاب موراأل أولياء مع بانتظام والموظفون المعلمون سيتواصل. المشتركة األساسية والمعايير الثانوية الصفوف مستوى وتوقعات الصفوف 

 ويفخرون ، إيجابية تعليمية بيئة في الموظفين جميع سيساهم. للتعلم مثالية وصحية آمنة بيئة على والموظفون المعلمون سيحافظ. مدرستنا في يجري بما المهتمين

 .األكاديمية تقدمها التي المهني التطوير أنشطة في النشطة المشاركة خالل من مهاراتهم تحسين وسيواصلون ، بمهنتهم

 باءاآل ماذا نتوقع من

 القسم ينص. إيجابية تعليمية بيئة منويض أطفاله تعليم في كشريك الوالد دور ، 380.10 القسم ، ميشيغان في التعليم وزارة عن الصادر المنقح المدارس قانون يحدد

ا 380.10  :على أيض 

 التعاون خالل نم التالميذ احتياجات دولةال هذه في العامة المدارس تخدم .أطفالهم وتعليم رعاية وتوجيه تحديد في القانونيين واألوصياء لآلباء أساسي طبيعي حق إنه

 .وإيجابية آمنة بطريقة للطالب المهنية والمهارات الفكرية القدرات لتطوير التالميذ أمور أولياء مع

 ذلك، دبع وتخرجهم طفلهم في لتسجيلل كشرط المدرسة في سيةالدرا السنة في ساعة عشرين عن يقل ال ما طالب األكاديمية أمور أولياء يقضي أن بشدة المدرسة تقترح

 يجوز. قصيرة يةزمن فترات عدة في أو ليةمتتا أيام عدة في ساعة عشرون تكتمل قد. المرء يتطوعل المتاحة والتواريخ األوقات يوضح ألولياء األمور تقويم تقديم وسيتم

 مراقبةوفي قاعات ال ، اليومي نهمروتي في المعلمين يساعد أو الطفل دروس يحضر أو ، الخاصة األنشطة لىع ويشرف ، ميدانيةال رحالتال يشارك في أن لولي األمر

 المكتب في مرافقةالأو  التطوع حزمة كملواي أن المرافقين أو اآلباء المتطوعين على ويجب. ذلك إلى وما ، البريدية الرسائل إلرسال ويغلق المغلفات ، الغداء وقت أو/و

 تطوعي. نشاط أي من األقل على ساعة 48 قبل للمدرسة سيالرئي

 الطالب ماذا نتوقع من

 لينمسؤو الطالب يكون أن يجب. األوقات جميع في المدرسة خارج المواقع وفي المدرسة مبنى في ، الدراسية الفصول في األوقات جميع في المناسب السلوك توقعن

 :الطالب عند الشخصية المساءلة إظهار يتم. السلوك سوء معالجة في بةمناس تأديبية تدابير اتخاذ سيتم. سلوكهم عن

 الصفوف جميع يحضر المحدد الموعد وفي بانتظام •
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 الالزمة واللوازم الكتب مع الصف جاهزا   إلى يأتي •

 األنشطة لجميع الالزمة والمعدات واألحذية المالبس يحضر •

 المهام جميع ويكمل الصفية األنشطة في يشارك •

 التعلم تجاه ومسؤوال   إيجابيا   موقفا   يعكس •

 المشاكل من بدال   حلول إلى تؤدي التي واإلجراءات والسلوك الناضجة المواقف يؤيد •

 مثالية تعليمية أهداف لتحقيق نفسه يتحدى •

 واآلخرين نفسها/  نفسه احترام على يدل •

 واآلخرين نفسها/  لنفسه الملكية احترام على يدل •

 الدراسية الفصول معلم وضعها التي القواعد عيتب •

 اللباس قواعد مع يتوافق •

 المدرسة في باأللعاب يسمح ال •

 الطالب حقوق

 الطالب حقوق إعالن

 ما المدرسة ددتح ، تباراالع في اللتزاما هذا وضع مع. وجيد ممتاز تعليمي ببرنامج الطالب جميع بتزويد ملتزمون نحن. الطالب لجميع كبيرة توقعات لديها األكاديمية

 جتمعوم ديمقراطي مجتمع في احبنج للعيش الالزمة والمهارات والمعارف والمواقف الفهم من أساسية مجموعة على للحصول الطالب لجميع الفرصة توفير يتم: يلي

 .جماليال والتقدير المشكالت حل وقدرات النقدي والتفكير الفكري الفضول لتطوير الفرصة توفير يتم. عالمي

ا والمسؤوليات الحقوق هذه توفر  بالطال حقوق تحدد وهي. جيعهوتش ممكن ا المنظم التعلم فيه يكون جو على الحفاظ على يؤكد والذي ، للسلوك موحد ا معيار 

 .اتخاذها الواجب واإلجراءات التأديبية واإلجراءات الطالب ومسؤوليات

 التعبير حق

 البرامج وأ الفصل عمل تعطيل ، السلوك أو الكالم طريق عن ، للطالب يجوز ال. الفيدرالي والقانون الوالية قانون في عليه منصوص هو كما التعبير بحق الطالب يتمتع

ا اضطراب ا تسبب ؛ كبير بشكل التعليمية ا أو كبير   من غيرها وأ ةالتعليمي البرامج أو اسبالمن االنضباط متطلبات مع كبير حد إلى تتداخل أو ، اآلخرين لحقوق غزو 

 وتنفيذها التأديبية اإلجراءات اتخاذ سيتم ، وإال. للمدرسة التعليمية المهمة مع تتعارض بطريقة تتصرف أو المدرسة تشغيل في األنشطة

 المدرسة في الديني التعبير

 .ألمريكيةا التعليم وزارة عن صادرال" المبادئ بيان" من مباشرة   وتستمد المدرسة في الدينية الممارسات على التالية اإلرشادات تنطبق

 دينية اقشةومن جماعية أو فردية صالة يف المشاركة في الحق بنفس الطالب يتمتع. الطالب قبل من البحت الخاص الديني الكالم األول التعديل في التأسيس بند يحظر ال

 ، الوجبات قبل النعمة ويقولون ، األخرى سةالمقد الكتب أو األناجيل الطالب يقرأ قد ، لالمثا سبيل على. آخر مماثل نشاط في للمشاركة يفعلون كما المدرسي اليوم خالل

 وغيرها امالنظ قواعد لفرض كبيرة يةتقدير بسلطة المدرسة سلطات تتمتع. متقطعة غير مماثلة أنشطة في فيها يشاركون قد التي الدرجة بنفس االختبارات قبل ويصلون

 .الديني الخطاب أو النشاط ضد للتمييز إدارتها أو القواعد هذه تنظيم لها يجوز ال لكن ، الطالبية نشطةاأل على التربوية القيود من

 وجه على. المطبق اإلعداد في عادة   تتعلق التي للقواعد ويخضعون مدرسية تعليمات أو أنشطة في يشاركون ال عندما مؤذية غير بطريقة الطالب يصلي قد ، عام بشكل

 قواعد نفس مراعاة مع ، البعض بعضهم مع الدينية نظرهم وجهات ويناقشوا يصلوا أن ، الممرات أو الكافيتريات مثل ، الرسمية غير األماكن في للطالب جوزي ، التحديد

ا للطالب يمكن. والكالم األخرى الطالب أنشطة على المطبقة النظام ا ، قناعهمإ ومحاولة الدينية الموضوعات حول أقرانهم إلى التحدث أيض   يتعلق فيما يفعلون كما تمام 

 .الطالب من مجموعة أو طالب مجموعة تستهدف مضايقة يشكل الذي الطالب خطاب لوقف التوسط المدرسة مسؤولي على يجب ، ذلك ومع. السياسية بالمواضيع
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 للمناسبات أو التعليمات الدينية وقت السماح بالتعطيل
 

 أيام 5 قبل ةالمدرس مدير إلى كتابي عارإش تقديم الطالب أمر ولي على يجب. ديني لتعليم أو دينية عطلة لمناسبة ، مبرر كغياب ، ةالمدرس من سيسمح للطالب بالتعطيل

 .للطالب المتوقع الغياب من األقل على

 .العمل متطلبات أو دراسة أو امتحان أي لتعويض فرصة دينية ألسباب المعفيين الطالب منح وسيتم

 المشاركة في والحق عليمالت في الحق

 تعليم في الحق كما للطالب. احترامو ومساواة بكرامة يعاملوا أن في األصيل الحق وللطالب. والحفاظ عليها تشغيلها وراء من والغرض المدرسة مركز هو إن الطالب

 .التعليم في الحق من آخر طالب أي حرمان عدم مسؤولية لبالطا يتحمل ، المقابل في. المدرسة مجلس وقوانين القانون في عليه منصوص هو كما اضطرابي غير

 التظلم إجراءات
 

 مع ألمرا مناقشة شكوى لديهم لذينا األمور أولياء أو الطالب على يجب. للشكاوى وعادل سريع وحل السليمة التقاضي إلجراءات للطالب التظلم إجراءات توفير يتم

 التنفيذي المديرو بالمشرف العام  االتصال فيجب ، المدرسة مديرا ضد التظلم كان إذا. المدرسة مدير إلى األمر توجيه فيجب ، لةالمشك حل إلى ذلك يؤد لم إذا. أوال   المعلم

 جدول في اجهاإدر يطلب أن للمظلم يجوزف ، التنفيذي والمدير المشرف العام  و المدرسة مدير مع التشاور بعد المشكلة حل يتم لم إذا. المدرسة مدير مع التحدث بعد

 إدارة جلسم اجتماع من األقل على دواح أسبوع قبل التنفيذي والمدير المشرف العام  إلى وتقديمها كتابة الطلبات تقديم يجب. المدرسة إدارة مجلس اجتماع أعمال

 اختار إذا. عنه المبلغ أو المزعوم ناألقرا نزاع بشأن بطال أي مواجهة أو مقاربة وعدم المدرسية اإلرشادات/  اإلجراءات احترام نموذج اآلباء على يجب. المدرسة

 .به لمحليةا السلطات إبالغ يتم قد أو المدرسة أرض على التواجد عدم منه فسيُطلب ، تخويفية أو/  و تصادمية سلوكيات أي طرح في واستمر اإلدارة طلب تجاهل الوالد

 هإجراءاتو القبول قوانين

ا األكاديمية تتقاضى لن  كشخص لحالةا أو الكفاءة أو اإلنجاز يسمقاي أو الرياضية أو الفكرية القدرة أساس على ممارساتهم أو الطالب قبول سياسة في تميز ولن رسوم 

 .المدرسة حي استخدمه إذا قانوني غير يكون آخر أساس أي أو قومع

ا التسجيل سيكون ا( 20) عشرين إلى( 4) بعةأر من العمرية الفئة ضمن ، ميشيغان في المقيمين لجميع مفتوح   من الصفوف تلميذ لكل المحاسبة دليل اتلمتطلب طبقا   عام 

 ألطفالهم تعليمي برنامج في ستنامدر يختارون الذين األمور أولياء من العديد ويرغب. الروضة قبل ما مرحلة لطالب (GSRP) ومتطلبات عشر الثاني إلى الروضة من

 .ةالواقعي العمل تبيئا تحاكي التي لمنظما التعلم أنشطة واستخدام العالية التقنية ذات التعلم ألنشطة والتعرض األساسية كاديميةاأل المهارات اكتساب إلى استناد ا

 لخال من األطفال رياض من لصفوفل إدارة مجلس عضو أو التدريس هيئة أعضاء أحد من طفل أو األكاديمية في بالفعل مسجل طالب من ألخ التسجيل أولوية منح يمكن

ا 12  ، ذلك إلى باإلضافة. عشوائية اختيار عملية امباستخد  الطالب اختياريتم   أن فيجب ، المتاحة المساحات عدد يفوق باألكاديمية لاللتحاق المتقدمين عدد كان إذا. عام 

 .األكاديمية في المناسبة الدرجة تقديم تمي لم ما المناسب الصف في ميةاألكادي في بالتسجيل مباشرة السابقة الدراسية السنة في تسجيله تم طالب ألي األكاديمية ستسمح

 سياسة حسن النية

 ذلك ومع. المدرسة إدارة مع والطالب األمور أولياء مقابالت أثناء إلينا المقدمة المعلومات على بناء   األخرى المدارس من الطالب األكاديمية ستقبل ، نية حسن على بناء  

ا بحوزته كان أو جنائي ا حريق ا أو جنائي ا سلوك ا ارتكب أنه ثبت الذي الطالب. للفصل عرضة الطفل يكون فقد ، مضللة أو خاطئة المعلومات ذهه أن تبين إذا ، ا سالح   خطير 

 ؛ MCL 380.1311 ، 1313) ةالمعدل بصيغته ، 1976 لعام المدرسة قانون من 1313 و 1311 المادتين في محدد هو كما ، األسلحة من خالية مدرسة منطقة في

MSA 15.4311 ،  41313) المعدلة بصيغته ، 1976 لعام المدرسة قانون من( 5) 1311 للمادة وفق ا إال  المدرسة في قبولهم يجوز ال (MCL .380.1311 (5): 

MSA 15.41311 (5)  

 الطلبات وشروط التسجيل
 

تالميذ على رسات قبول الاسات أو مماجوز ألكاديميات المدارس العامة أن تتقاضى أي رسوم وال تميز في سيمن قانون المدارس المنقح على أنه ال ي 504تنص المادة 

 للمدارس ن قاطعة ميشيغان قبل مق ، أو أي أساس آخر غير قانوني موأساس القدرة الفكرية أو الرياضية ، أو مقاييس اإلنجاز أو الكفاءة ، أو الوضع كشخص مع

 .العامة

 .في األكاديمية مفتوح لجميع األفراد الذين يقيمون في ميشيغان التسجيل •

 ي عشر(.يقتصر قبول األكاديمية على التالميذ ضمن فئة عمرية معينة / مستوى معين )الطالب المؤهلون للصفوف من الروضة إلى الثان •

وظفي األكاديمية س اإلدارة ومعضاء مجلألي ا. وتوفر األكاديمية تفضيال  ألطفال وضع مجلس األكاديمية سياسة توفر أولوية التسجيل ألشقاء التالميذ المسجلين حا •

 .على مرحلة ما قبل الروضة (GSRP) المسموح بهم قانون ا للصفوف من الروضة إلى الثاني عشر. وتنطبق إرشادات

هذا  راسي المناسب إال إذا لم يكنالمستوى الد بما يتالءم مع السن المناسب / يل تسمح األكاديمية ألي تلميذ تم تسجيله في العام الدراسي السابق مباشرة بإعادة التسج •

 .الصف متوفرا  

 .ال يجوز حرمان أي طالب من المشاركة في عملية التقديم بسبب نقص سجالت الطالب •
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 .عشوائي م اختيارميذ للتسجيل من خالل رسإذا تلقت األكاديمية المزيد من طلبات التسجيل أكثر من المساحات المتاحة ، فسيتم اختيار التال •

 

 الطلبات
 

ب ملء استمارات كاديمية. يجي في األيمكن لجميع اآلباء واألمهات الجدد المهتمين بتسجيل طفل أو أكثر في األكاديمية الحصول على حزمة طلبات من المكتب الرئيس

ا تقديم نمالل عام. يمكن معلنة كنوني ، وتقديمها إلى المدرسة خالل فترة تقديم الطلبات الالطلبات بالكامل وتوقيعها من قِبل أحد الوالدين أو الوصي القا ذج لوالدين أيض 

 .الطلبات على مدار العام لوضع طفلهم )أطفالهم( في قائمة االنتظار ألي درجة يتم تقديمها

 .عطلة نهاية األسبوع المتاحةمدة الطلبات ال تقل عن أربعة أسابيع في كل عام ، مع أوقات المساء و / أو  •

ي قائمة االنتظار ضع الطلبات فواغر، توشاألكاديمية تقبل الطلبات طوال العام. في حالة حدوث شواغر خالل العام الدراسي ، يتم تسجيل الطالب. في حالة عدم وجود  •

 .يحتاج المتقدمون إلى تقديمها مرة أخرىالرسمية. يجب أن تظل قائمة االنتظار قائمة في بداية فترة التسجيل التالية التي س

النتظار من خالل اموضع قائمة  تم تحديدفي حالة وجود شواغر في الصف حيث تقدم الطالب بطلباتهم للتسجيل ، يتم قبول الطالب وفق ا لقائمة االنتظار الرسمية. وي •

 .ب على أساس من يأتي أوال  يخدم أوال  اختيار السحب العشوائي. إذا لم تكن هناك قائمة انتظار ، سيتم قبول الطال

 عملية إعادة التسجيل

 نة(.سلربيع من كل افلهم )في طجميع الطالب المسجلين بالموعد النهائي إلبالغ األكاديمية بأنهم يرغبون في إعادة تسجيل ديمية أولياء أمور تخطر األكا •

خ  يسعى للتسجيل أذا كان هناك إلوصي ما ادته في الموعد المحدد، ويتضمن طلب ا يشير إليه الوالد أو ايجب إكمال نموذج إعادة التسجيل من قبل أولياء األمور وإع •

 .للعام الدراسي القادم

 .الجدد ال يمكن للطالب المسجل الذي ال يقوم بالتسجيل في الموعد المحدد التقدم إلى األكاديمية إال خالل فترة التقديم للطالب •

 .لب على قائمة االنتظار في الوقت الذي تبدأ فيه فترة تقديم طلب جديد إعادة تقديمه كطالب جديديجب على مقدم الط •

ا لجابات أولياء األمور ستجمع األكاديمية ا • ملية التسجيل عتستمر فيها  كل صف حيثوتحدد عدد الطالب العائدين وعدد األشقاء وعدد المساحات إذا كان ذلك متاح 

 .المحدد في سياسة المجلسوالقبول على النحو 

 عشوائيالختيار االسحب 
 

 .ال بد من سحب اختيار عشوائي إذا كان عدد الطلبات يتجاوز عدد المساحات أو الشواغر المتاحة

 :قبل فترة التقديم ، يتعين على األكاديمية

 .وضع إجراءات مكتوبة إلجراء سحب اختيار عشوائي •

 .المتاحة لكل مستوى حسب الصف أو المجموعةتحديد الحد األقصى لعدد المساحات  •

 .تحديد التاريخ والوقت والمكان والشخص الذي سيجري سحب االختيار العشوائي •

ممثل في  لةلمستقااألهلية  ون لمكتب المدارستقديم الطلبات وتاريخ سحب االختيار العشوائي ، إذا لزم األمر. وقد يك إبالغ مكتب المدارس األهلية المستقلة عن فترة  •

 .الموقع لمراقبة عملية سحب االختيار العشوائي

 على يجب ، ذلك على عالوة. ختيارلال العشوائي السحب إلجراء مدني قائد أو حكومي مسؤول أو شركة مثل ومحايد ا به موثوق ا" ثالث ا طرف ا" األكاديمية تستخدم

 :األكاديمية

 .العملية مراقبة والجمهور المجتمع وأعضاء ألولياء األمور يمكن حيث عام اجتماع في عشوائي سحب اختيار إجراء •

 .متقدم ألي ميزة أي يعطي وال العدالة يضمن آخر نظام أي أو الحروف أو األرقام استخدم •

 يميةلألكاد الرسمية راالنتظا قائمة في وضعها مت قد أسمائهم وأن اختيارهم يتم لم بأنهم العشوائي االختياري السحب في اختيارهم يتم لم الذين المتقدمين األكاديمية ربتخ

 .العشوائي االختيار سحب في به اختيارهم تم الذي بالترتيب الرسمية االنتظار قائمة في الطالب يظهر أن يجب. الدراسي العام خالل تحدث قد التي للشواغر

 لألطفال فحص النظر

 .سنوات 3 سن منذ ةواحد مرة فحص نظرهم تم قد أنه على دليل تقديم األطفال رياض في المسجلين األطفال من  MCL 380.1177 (2000)يتطلب القانون رقم 
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 وسجل التطعيم لقاحاتال

 

ئي صحي بواسطة أخصا على أن يقوم الوالد أو الوصي أو الشخص الموجود في موضع الوالدين للطفل بتوفير تحصين الطفل  MCL 333.92.05 القانون ينص

يم إذا قدم أحد ن التطعم يُعفى الطفل لألمراض وخالل فترة عمرية منصوص عليها في القسم. لقاحاتأو قسم صحة محلي أو عيادة أو وكالة أخرى تقدم المعتمد أو طبيب 

لجزء بسبب من تطلبات هذا اتلبية م بيان ا مكتوب ا إلى مدير مدرسة الطفل أو مشغل البرنامج الجماعي مؤداه أنه ال يمكن يحل محلهمالوالدين أو الوصي أو شخص 

ا باإلعفاءات الطبيةو. لقاحاتعلى ال اتالمعتقدات الدينية أو غيرها من االعتراض  .يسمح أيض 

موذج ر نسيتم توفي قاحات محددة.قاحات / لليصفون اعتراضاتهم الدينية أو الفلسفية )األخرى( على  أولياء األمورمكتوب من قِبل  التنازل غير الطبي عبارة عن بيانإن 

 يط التالرسمي للتنازل غير الرسمي لوالية ميشيغان من قبل وزارة الصحة بالمقاطعة. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الراب

https://www.michigan.gov/documents/mdch/011315_Waiver_Flyer_for_Parents_FAQ_v2_478967_7.pdf    

 الرابط التالي:ى عل يمكن العثور على نموذج تنازلو

 https://www.michigan.gov/documents/mdch/Sample_Waiver_485823_7.pdf   

ا في القاعدة اإلدارية بشأن اإلعفاءات غير الطبي 2015في أوائل عام   الذين يسعون للحصول على  أولياء األمورطفال. يُطلب من ة لتطعيمات األ، فرضت ميشيغان تغيير 

معلومات حول األمراض إعفاء من التحصين غير الطبي ألطفالهم /المسجلين في المدارس أو برامج رعاية األطفال المرخصة حضور جلسة تعليمية ، حيث يتم تزويدهم ب

 .واللقاحات التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

التطعيمات قبل بلة المتعلقة واألسئ هواجسهمبإتاحة الفرصة للتحدث مع اختصاصي التوعية الصحية من قسم الصحة المحلي حول  ولياء األموراعدة الجديدة ألسمح القت

 .التوقيع على التنازل غير الطبي

لحصول على نموذج مقاطعة قبل اصحة ال بفوائد التطعيم ومخاطر المرض من قسم فيما يتعلق معرفةيريد المطالبة بالتنازل غير الطبي إلى تلقي ال لي أمرسيحتاج أي و

الثاني )يناير(  كانون 1اريخ يغان بتتنازل غير طبي معتمد من خالل وزارة الصحة المحلية. تتطلب القاعدة الجديدة استخدام نموذج اإلعفاء غير الطبي لوالية ميش

ا من 2015 ل التنازمنح بل قل وزارة الصحة المحلية ، يجب تقديم التثقيف بشأن اللقاحات وإدارته )توقيع على التنازل( من قب 2019 (رينايكانون الثاني ) 1. اعتبار 

 .)اإلعفاء(

 :لمزيد من المعلومات حول متطلبات التنازل عن التطعيم الجديدة ، يمكنك زيارة الرابط التالي

 

https://www.michigan.gov/mdhhs/0،5885،7-339-73971_4911_4914_68361-344843--،00.html    

دمي خدمات لمق يتيح لذيا، يشيغانمالرعاية في سجل تحسين يُطلب من المدارس اإلبالغ عن بيانات التطعيم مرتين سنوي ا إلى إدارة صحة المجتمع في ميشيغان عبر 

 .التحصين من القطاعين العام والخاص تقييم حالة التطعيم الخاصة باألشخاص وإدارة اللقاحات المناسبة للعمر

 :للحصول على معلومات موثوقة حول اللقاحات ، يرجى االتصال بـ

 مزود الرعاية الصحية الخاص بك  •

 قسم الصحة المحلي الخاص بك  •

   http://www.cdc.gov(CDC) /كز السيطرة على األمراض والوقاية منهامرا  •

  www.michigan.gov/immunize في ميشيغان  قسم الصحة المجتمعية  •

 :المركز الوطني لمعلومات اللقاحات  •

 requirements/michigan.aspx-vaccine-Laws/state-http://www.nvic.org/Vaccine 

• Vaccine Education Center https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/resources 

   :information-https://www.mcir.org/resource/vaccine(MCIR)/ سجل تحسين الرعاية في ميشيغان• 

 

 :الموصى بها لألطفال من الوالدة وحتى سن الخامسة والعمر المدرسي لقاحاتفيما يلي ال

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

https://www.michigan.gov/documents/mdch/Sample_Waiver_485823_7.pdf
https://www.michigan.gov/mdhhs/0،5885،7-339-73971_4911_4914_68361-344843--،00.html
http://www.cdc.gov/
http://www.michigan.gov/immunize
http://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements/michigan.aspx
https://www.mcir.org/resource/vaccine-information/
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 ت الالزمة لمرحلة رعاية األطفال والحضانة في ميشيغاناللقاحا
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 اللقاحات الالزمة لدخول المدرسة في ميشيغان
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 واللقاحات التي يمكن الوقاية منهااللقاحات: األمراض 
 

https://www.who.int/ith/ITH-Chapter6.pdf 

 ؟متى يحتاج األطفال والمراهقون إلى اللقاحات

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/ith/ITH-Chapter6.pdf
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 سجالت الطالب قوانين

 

 حقوق المدارس االبتدائية والثانويةب شعارإ

 

 .نها بخالف ما ينص عليه القانونعتعد سجالت طالب المدارس سرية ولن يتم نشر المعلومات 

ا أو أكبر( الحقوق التالية فيما ع 18اآلباء والطالب المؤهلين )  (FERPA الحقوق التعليمية لألسرةالخصوصية وقانون )يُعرف باسم يمنح قانون اتحادي  ام 

 :يتعلق بسجالت الطالب

. يمتد هذا و لديهاأ ميةالتعلي الحق في التفتيش: لديك الحق في فحص ومراجعة جميع سجالتك التعليمية التي يتم االحتفاظ بها بواسطة المنطقة .1

ا وأي طالب يبلغ من العمر  18الحق إلى ولي أمر الطالب دون سن  ا أو أكبر 18عام   .عام 

طريقة أخرى. بحقوقك  حق المطالبة بالتعديل: يحق لك السعي لتصحيح أي جزء من سجل تعليمي ، تعتقد أنه غير دقيق أو مضلل أو ينتهك .2

فق ا والت التعليم غيير سجتقديم دليل على أنه يجب تغيير السجل إذا قرر مسؤول مدرسة معين عدم يتضمن هذا الحق الحق في جلسة استماع لت

 .مكتوب في السجل نقضلطلبك. إذا لم يتم إجراء أي تغيير على سجل التعليم بعد الجلسة ، فلديك الحق في وضع 

ف ليم حصر الكشلس التعع استثناءات محدودة معينة. ينوي مجيحق لك منع الكشف عن سجالت التعليم ألطراف ثالثة م كشف:الحق في منع ال .3

دليل لم مات الوكبند من معل عن المعلومات الواردة في سجالتك التعليمية على تلك الحاالت عندما يتم منح موافقة خطية مسبقة على الكشف ،

 .خطية مسبقةالتي تسمح بالكشف دون موافقة   FERPA ترفض السماح بالكشف عنه ، أو بموجب أحكام

انين لقواالمتثال ب تعليميةمن قبل المنطقة ال: يحق لك تقديم شكوى إلى وزارة التعليم األمريكية بشأن اإلخفاق المزعوم شكوىالحق في ال .4

FERPA  .يجب توجيه شكواك إلى: 

Family Policy and Compliance Office 

U.S. Department of Education 

600 Independence Ave, SW 

Washington, DC 20202-4605 

يمكن الحصول على و  FERPA التي اعتمدها مجلس التعليم وفق ا لـ قوانين: يحق لك الحصول على نسخة من الالقوانينالحق في الحصول على  .5

 .نسخة شخصيا أو عن طريق البريد من المديرال

أي  لب قبل إصدارطااللد ن لدى مسؤولي المدارس إذن كتابي من واالحق في االعتراض على إصدار معلومات الدليل: بشكل عام ، يجب أن يكو .6

التي حددها  الدليل تمعلومامن للمناطق التعليمية بالكشف ، دون موافقة ، عن نوع   FERPA سمحتمعلومات من سجل الطالب. ومع ذلك ، 

 ":ومات الدليللى أنها "معلعالطالب  لية الواردة في سجل تعليمالمعلومات التعريفية الشخصية التاب والذي حددها مجلس التعليم التابع لألكاديمية

 

وصي ، تاريخ لالوالد أو ا لصورة ،اقد تتضمن معلومات الدليل )ولكن ليس مطلوب ا اإلفصاح عنها( ما يلي: اسم الطالب ، العنوان ، رقم الهاتف ، 

 اعيد االلتحاق بالمدرسة أو تحديداألنشطة والرياضة المعترف بها ، ومو في، المشاركة طولومكان الميالد ، مجال الدراسة الرئيسي ، الوزن ، ال

 الجوائز المتلقاة ، وأحدث وكالةوطالب ، والمناهج الدراسية ، واألوسمة لل   الطالب ، والبريد اإللكتروني ألكاديمي هويةمستوى الدرجات ، و 

 .تعليمية أو مدرسة حضرها الطالب

علومات ماإلفصاح عن  المدرسةالتعليمية بعدم رغبتك في نشر أي من هذه المعلومات أو كلها ، فيجوز للمسؤولين ب ما لم تنصح دائرة المنطقة

لد أو الطالب سبقة من الواوافقة مالتعريف الشخصية التي حددتها كمعلومات للدليل. بناء  على هذا االعتراض ، لن يتم نشر هذه المعلومات دون م

 عني.الم

كتابي ا بأي من أو كل تلك األنواع من المعلومات حول الطالب التي ترفض التعليمية منطقة ال إلبالغاستالم هذا اإلشعار تاريخ من ن الديك أسبوع .7

منشورات  إلىقد تضم األكاديمية معلومات دليل الطالب ودليل. ينبغي توجيه اعتراضاتك إلى المدير. معلومات ك حديدهابت تعليميةمنطقة اللالسماح ل

 .كاديمية أو تنشر هذه المعلومات للجمهور دون موافقة الطالب ما لم يبلغ الطالب األكاديمية كتابة بأن معلومات الدليل الخاصة به سريةاأل

 

 عسكرية أو مؤسسات التعليم العاليطلبات من المؤسسات ال

اء أولييجب على  هم المنشورة.اتفم هول إلى أسماء الطالب وعناوينهم وأرقاعند الطلب ، سيتم منح المجندين العسكريين ومؤسسات التعليم العالي إمكانية الوصو

ا والذين ال يريدون الكشف عن  18عن اسم طفلهم )أو الطالب الذين تزيد أعمارهم عن  كشفاألمور الذين ال يريدون ال   .مديرال( االتصال بائهمسماعام 

 حضانة الطفلواية الوص

قديم مستندات رسمية تولي األمر  طلب من. قد يُ إبالغ المدرسة بهذه التغييرات كتابة   ولي األمرؤولية انونية في أي وقت ، فمن مسإذا كان يجب تغيير الوصاية الق

 .تشير إلى هذا التغيير

شكل تعاوني مع بر على العمل األمواء أوليبالتالي يتم تشجيع جميع الحرم المدرسي هو مالذ محايد للطالب للتركيز على التنمية األكاديمية واالجتماعية ، وإن 

 .موظفي المدرسة للحفاظ على بيئة تعليمية إيجابية

 سن البلوغ

ا معترف بهم كبالغين بموجب قانون سن الرشد ، إال أن مسؤولي الم 18 ذين وصلوا إلى سنعلى الرغم من أن الطالب ال  ة في دارس ملتزمون بالمساواعام 

لتعليمية على ت المقاطعة ات وإجراءاجميع الطالب. فيما عدا االستثناءات الموضحة أدناه ، تنطبق سياسا سة وإجراءاتها علىالمدر قوانينالمعاملة عند تطبيق 

ا فما فوق 18جميع الطالب ، بغض النظر عن بلوغهم سن الرشد. يمكن للطالب الذين تبلغ أعمارهم   :عام 



20 | Page 
 

 ول إلى سجالت الطالب أو التحكم فيها ؛لوصالقدرة على اامتالك امتياز أولياء األمور من حيث  .1

 هتمثيل أنفسهم خالل المؤتمرات التأديبية ويكون المرسل إليه لتقارير صف .2

 .الحضور في التطبيق تطلبات. مالحظة: تستمر جميع مغياباتهمتسجيل الدخول والخروج من المدرسة ، ويمكن التحقق من  .3

 .ربرلغياب م ةلمقبولا ببمتطلبات الحضور نفسها مثل الطالب اآلخرين ، بما في ذلك األسبا لتغيبهم وتأخرهم ، ولكن يتم التقيد بتقديم أسبا .4

طالب المؤهل ى أن يسجل الإلولى النموذج المناسب في مكتب المدرسة الثانوية. عيجب على الطالب المؤهلين الذين يرغبون في تأكيد هذه الحقوق تسجيل نيتهم 

 .واإلجراءات المدرسية قوانينلمدرسة بتطبيق االستثناءات المذكورة أعاله على الهذه النية ، لن يقوم مسؤولو ا

المتثال اوالحضور ، و مدرسة ،للطالب الذي بلغ سن الرشد الخيار في تحمل الحقوق الكاملة لشخص بالغ من خالل تحمل المسؤولية الكاملة عن أدائه في ال

 .للمبادئ التوجيهية اإلدارية للمدرسة

ض بأي موقف يتعلق بالطالب ، بغ تحتفظ اإلدارة بحقها في إخبار أولياء األمورو .F1 5780ي حقوقه كاملة ، يجب على الطالب التوقيع على النموذج قبل تول

 .، والذي تعتبره جديرا  بمشاركة الوالدين هالنظر عن عمر

 مكلفون مراسلون

ا عن أي حالة مشتيطلب من المدرسين والمستشارين واألخصائيين االجتماعيين و لة األطفال أو ساءة معامبإ به فيهاالمسؤولين ، بموجب القانون ، اإلبالغ فور 

  )MDHHS (إهمالهم إلى وكالة االستقالل األسري في ميشيغان

 cuments/mde/Mandated_Reporter_660333_7.pdfhttps://www.michigan.gov/do 

 بين المدرسة وأولياء األمورالتواصل 

 ةمع المدرس تواصلال

 :كيفية التواصل مع المدرسة

 مقابل موقف السيارات الرئيسي 2 رقم التواصل مع المعلم الموجود في المخرج. 

 إلى المكتب الرئيسي الحضور. 

  إلى العنوان التالي: الغياب ، وما إلى ذلك ،أو لى المكتب الرئيسي تفيد بقلق الوالدين ، ل رسالة بالبريد اإللكتروني إارسا uaoffice@uapsa.org 

 5006-581-313على الرقم  ل أو ترك رسالة هاتفية في المكتب الرئيسي لألكاديميةاتصاال 

  ، ا في كل يوم  8:00على الرقم المذكور أعاله بحلول الساعة  هاتفيا  مكتب الرئيسي بال  االتصاللإلبالغ عن غياب  .يابغصباح 

 :كيفية التواصل مع المعلم

 بالمكتب الرئيسي وترك رسالة تطلب من المعلم )المعلمين( االتصال بك  االتصال. 

  لمعلم.للموظف أو ا ةبالمكتب الرئيسي وترك رسالة صوتي  االتصال، الدوامبعد ساعات 

 وسيلة الدخول المخصصة لألولياء األمور عبرباستخدام  أو رسالة بريد إلكتروني إلى المعلم  ارسال rent PortalPowerSchool Pa   ثم

 .لالتصال بالمعلمين  /Email/remind/classdojoم ااستخد

 اقتراحات وأفكار
ا باألفكار والمقترحا مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية تهتم عبر MIM ت البناءة لتحسين عمليات المؤسسة واألكاديميات. يمكن تقديم االقتراحات عبر رابط دائم 

 الخاص بـ رابطنقر فوق اللبعد تسجيل الدخول ، ا MIM نقر فوق اآلباء / الموارد ثملاألكاديميات ، ثم اب  الخاصة مواقعالاإلنترنت في أي من 

http://www.universalpsa.org/mim/ فوق نقر لواMIM سيتم إرسال االقتراح )االقتراحات( إلى الطرف المعني االقتراح )االقتراحات( لادخإو .

 .مرسلالللتعامل مع االقتراح دون الكشف عن هوية المرسل ما لم يتم التصريح بذلك من قِبل 

 بك. التصاللعلومات ن اإلجراءات إذا تم تقديم مبإبالغك بمزيد م وناقتراحك. سوف يقوم مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية بعد أن يستعرض طاقم

 دعومذلك ، فأنت  لمدير. إذا لم يفلحعلى توجيه األسئلة واالقتراحات والشكاوى إلى الموظفين في الموقع و / أو إلى ا مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية تشجعك

 .لعملابعناية في كل من هذه الجهود المستمرة لتحسين  مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية إلى لفت انتباهنا إلى المشكالت. ستفكر

 .أوال  كتابي ا إلى المسؤول الموجود في الموقع ومحاولة حلها محلي ا أو الهواجس يجب تقديم الطلبات و / أو االقتراحات

م كل فرصة لمناقشتها مع األطراف على اغتنا لتعليميةمؤسسة حمادة للخدمات ا تعد اقتراحات وتعليقات أولياء األمور والطالب على أي موضوع مهمة ، وتشجعكم

ا أن يسمعوا منك عالجتها،المعنية أوال  لمنحهم فرصة لم  المتاحة. عن نقاط القوة و الفرص كولكنهم يودون أيض 

 

 

 

 غير رسميةبطريقة حل مشكلة 

https://www.michigan.gov/documents/mde/Mandated_Reporter_660333_7.pdf
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أو أي  ا أو مسؤوال  كان مدرس   بشأنه ، سواء هواجسالذي قد تكون لديك  هي البدء بمناقشة المشكلة مع الطرف مشكلة أو هواجسأفضل طريقة لمحاولة حل أي إن 

ك التواصل مع ذلك ، فيمكن ا لم ينجحمع المكتب الرئيسي. إذ واصلعنصر تشغيلي ، فيمكنك التبأحد الوالدين أو بموظف آخر. إذا كانت المشكلة تتعلق بطفل آخر أو 

أو  قلقلديه  وأ المباشر ، ع المشرففحص ومناقشة الحقائق. إذا كان لدى الوالد أو الطالب أسئلة بعد االجتماع مالمشرف المباشر حتى يمكن حل المشكلة عن طريق 

جعة المشكالت المدير بمرا . سيقومحول األمر ، فيجب على الوالد أو الطالب طلب اجتماع مع مدير األكاديمية اتمخاوف أو يرغب في الحصول على مزيد من اإليضاح

د اجتماع عق يمكنه طلب ،ادل أو كامل ها بشكل عإذا كان الوالد / الطالب ما زال يعتقد أن المشكلة لم تتم معالجتومع الوالد أو الطالب لمناقشة الحلول الممكنة. ويلتقي 

 العام. مع المشرف

ا ، إذا لم ي  البريد اإللكتروني التالي: توجيه استفساراتك إلى مجلس اإلدارة علىيمكنك إذ أي مما سبق ، فيجوز لك معالجة المشكلة مع مجلس اإلدارة.  جد نفعا  أخير 

  info@universalpsa.orgتاليال اإلدارة سيتصل بك شخص ما للتحدث أو لتزويدك بتوجيهات إضافية حول الخطوات التالية وربما للتحدث في اجتماع مجلسو .

 :ور على جدول اجتماعات المجلس وموقعه على العنوان التالييمكن العث

 /us/board-http://www.universal.org/about 

 واألسرة ألولياء األمور األكاديميةخطة 
 

 2015 لعام (ESSA) طالب ناجح كل لقانون وفق ا

 أهمية األكثر علمالم هم اآلباء أن ونؤكد أطفالهم تعليم في المشاركة على واألسر أولياء األمور نشجع نحن. طرق بعدة المدرسة في واألسر األموربأولياء  الترحيب يتم

في  إنجازها تم والتي 2015 املع ESSA ألنشطة وفق ا واألسرة أولياء األمور إشراك خطة بتطوير المبنى ومسؤول والموظفون أولياء األمور وقد قام. أطفالهم حياة في

 .قسم كل في المدرجة بالطرق األكاديمية

 ESSAالقسم الخاص بقانون كل طالب ناجح  كيف ينجز الموظفون األميركيون هذه األنشطة

 للحصول باألهلية إلبالغهم الخريف في األول الفصل في األمور ألولياء اجتماع ا عام كل األكاديمية تعقد
  ESSA (1)عبر قانون  الطالب عليها سيحصل التي والخدمات ي للتعليمالدعم المال على

 

المساعدة آلباء األطفال الذين  ESSA (1)يقدم قانون 

، في فهم بشكل مناسبتخدمهم المدرسة أو المنطقة ، 

 مواضيع مثل المعايير األكاديمية الحكومية الصعبة ،

بات التقييمات األكاديمية الحكومية والمحلية ، ومتطلو

ل ، وكيفية مراقبة تقدم الطف مساعدات المالية للتعليمال

 والعمل مع المعلمين لتحسين تحصيل أطفالهم 

البيت  تمراتتعقد يونيفرسال أكاديمي دورات للتطوير المهني ، واجتماعات مجلس اآلباء والمعلمين ، ومؤ

 .المفتوح ومؤتمرات أولياء األمور في أوقات مناسبة لآلباء واألمهات

 

 المواد والتدريب لمساعدة أولياء ESSA   (2)يوفر قانون

األمور على العمل مع أطفالهم لتحسين تحصيل أطفالهم ، 

ا مثل التدريب على محو األمية واستخدام التكنولوجيا )بم

 في ذلك التعليم حول أضرار قرصنة حقوق الطبع والنشر( ،

 تضاء ، لتعزيز مشاركة الوالدين ؛حسب االق

لطرق با يممساعدة المالية للتعلك أولياء األمور في تطوير خطة تحسين المدارس وتطوير برنامج اليشار

 :التالية

 

في  همقاتتعليو باءسيتم إجراء تقييم سنوي لخطة مشاركة الوالدين مع أولياء األمور باستخدام استبيان اآل

لتي تحول عوائق اسيتم تحديد الكما ائلية. ، والدراسات االستقصائية الليلية العاألهل والمعلمين اجتماعات

نفيذ تسيتم ودون مشاركة الوالدين )مثل محدودية اللغة اإلنجليزية ومحو األمية المحدود وما إلى ذلك( 

اهج مراجعة كل من خطة تحسين المدرسة ودليل المن وتجرياستراتيجيات لتحسين مشاركة الوالدين. 

يئة ضاء هاإلضافة إلى أعالذي يضم ممثلين عن أولياء األمور ب الدراسية من قبل فريق تحسين المدرسة

 التدريس.

تثقيف المعلمين وموظفي على   ESSA (3)يساعد قانون

الدعم التعليمي المتخصصين ومديري المدارس وغيرهم 

من قادة المدارس وغيرهم من الموظفين بمساعدة 

 :الوالدين

 في قيمة وفائدة اشتراكات الوالدين ، •

ة الوصول إلى الوالدين والتواصل معهم في كيفي •

 والعمل معهم كشركاء متساوين ،

في كيفية تنفيذ برامج الوالدين وتنسيقها ،  •

 .وبناء الروابط بين أولياء األمور والمدرسة

 :يتم تزويد أولياء األمور بمعلومات عن البرامج المدرسية بالطرق التالية

العودة إلى  وبرامج تي تصدرهامدرسية من خالل النشرة المعلومات حول البرامج ال األكاديميةتوفر 
جري يما نا. بخاصة ومن خالل مواقع مدرستنا ومواقع التواصل االجتماعي ال المدرسة واألبواب المفتوحة

 توزيع نشرات خاصة بالصفوف والمبنى.

 

إلى أقصى حد ممكن ومناسب ،  ESSA (4)يساعد قانون 
إشراك الوالدين مع  تنسيق وإدماج برامج وأنشطةفي 

ي ا فوالمحلية األخرى ، بم رسميةالبرامج االتحادية وال
خرى ة أذلك برامج ما قبل المدرسة العامة ، والقيام بأنشط

م عمهمثل مراكز موارد الوالدين ، التي تشجع اآلباء وتد
 .على المشاركة بشكل كامل في تعليم أطفالهم

 بالطرق لكفاءةامناهج المدرسة وتقييماتها وتوقعات مستوى يتم تزويد أولياء األمور بمعلومات حول 
 :التالية

المناهج الدراسية في جولة رياض األطفال ، والعودة إلى الليالي المدرسية ، باآلباء واألمهات  زويديتم ت
أولياء األمور حول تقدم الطالب على مدار العام ويتم مشاركة  إبالغيتم والوالدين. وومؤتمرات المعلم 

 Power لدى أولياء األمور أسماء مستخدمين وكلمات مرور لـوالبيانات التي تقارن المعايير بتقدم الطفل. 

School والتي تتيح لهم الوصول إلى عالمات أطفالهم وغيرها من المعلومات. 

ا لضمان عدم وجود حواجز لغوية مع أولياء األمور حتىكما   :ايفهمو يتم استخدام ما يلي أيض 
ياض تسجيل ررسة ، والعودة إلى المدبرامج اآلباء واألمهات ، و اجتماعاتفير مترجمين فوريين في أ( تو

 .األطفال
 .ب( يتم تعديل النماذج باللغة العربية عند الحاجة

عارات يع اإلشال جموالمبنى ، ويتم إرس صفوفج( يتم استخدام لغة صديقة لآلباء في النشرات الخاصة بال
 .إلى المنزل

ما  علىالع لى اطعستخدامات وسائل التواصل االجتماعي مع لغة مترجمة لآلباء واألمهات إلبقائهم د( ا
 يجري في المنطقة.

 

التأكد من أن على ضرورة  ESSA (5)يحدد قانون 
المعلومات المتعلقة ببرامج المدرسة والوالدين 

 ياءواالجتماعات واألنشطة األخرى يتم إرسالها إلى أول
لى إ، انشكل  بلغة يفهمها الوالدبل المشاركين أمور األطفا

 .الحد الممكن عمليا  
 

mailto:info@universalpsa.org
http://www.universal.org/about-us/board/
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 :التالية بالطرق راحاتيتمتع اآلباء بفرص لتبادل االقتراحات والمشاركة في صنع القرار والرد على أي اقت
ألمور على ولياء اأ خذ رأيأيتم وواألفكار.  راءألولياء األمور العديد من الفرص لتبادل اآلاألكاديمية توفر 

ب م الترحييتومج. مشاركة هذه التعليقات مع الموظفين لتحسين كل برناكما تجري مدار العام الدراسي. 
 المفتوحة.األكاديمية باآلباء في مدرستنا باألفكار والتعليقات وفق ا لسياسة 

الدعم المعقول ألنشطة  ESSA (6) (1)يقدم القانون
: باءا قد يطلب اآلمشاركة الوالدين بموجب هذا القسم كم

ري مديإشراك أولياء األمور في تطوير التدريب للمعلمين و
التوعية لتحسين فعالية  ياختصاصيو المدارس وغيرها

 هذا التدريب ؛

و  MyOnثل مية ، يتم تقديم التطوير المهني لآلباء فيما يتعلق باستخدام المقاطعة لبرامج محو األم
Kids-Raz  وIXL ي فمية لمساعدة أطفالهم باء على دراية ببرنامج محو األلضمان أن يكون اآل
 المنزل.

 

ة ( التدريب على محو األمي6( )2)ESSA يوفر القانون 
 انتكالتي تم تلقيها إذا  مساعدات الحكوميةمن أموال ال

حة تالمالمنطقة قد استنفدت جميع مصادر التمويل األخرى ا
 بشكل معقول لهذا التدريب؛

مور. تشمل ياء األة أولاعات لآلباء واألمهات قبل وأثناء السنة الدراسية المرتبطة بمشاركيتم تقديم اجتم
 :هذه األنشطة

 ة.المفتوح بوابأ( ليلة المناهج / األ
 .المشاركة العائلية التطوير لآلباء عبر برامج اتإجتماعب( 
 ين.المعلمو إجتماعات اآلباءج( 
 .مديرو / أو الالعام مع المشرف اإلجتماع د( 
  .الرياضياتوهندسة والالعلوم والتكنولوجيا أمسية ه( 

دفع النفقات المعقولة   ESSA (6) (3)يؤمن القانون
،  اءاآلب لمشاركةالمحلية نشطة باألوالضرورية المرتبطة 

 باءاآل بما في ذلك تكاليف النقل ورعاية األطفال ، لتمكين
لقة تعالم من المشاركة في االجتماعات والدورات التدريبية

 بالمدرسة ؛
 

خريف.  لك المعلمين في ات أولياء األمور /اجتماعسيتم مشاركة اتفاق أولياء األمور / المدارس سنوي ا في 
لمنزل ال في هذه فرصة لآلباء والمعلمين لمشاركة الطرق التي يمكنهم من خاللها دعم تعليم الطف

 والمدرسة بشكل مشترك.

 تدريب اآلباء لتعزيزلى عESSA (6 (4 ) (ينص القانون
 مشاركة اآلباء اآلخرين ؛

 

ام دار الععلى م أوقات مختلفةيتم اإلبالغ عن تقدم الطالب إلى أولياء األمور بعدة طرق مختلفة في 
 :الدراسي بما في ذلك

 .Power Schoolبرنامج أ( الدخول إلى 
 .ب( تقارير التقدم
 في برنامج التعليم الفردي.ج( تقارير التقدم 

 والعالمات. ريراتقالد( بطاقات 
 (.مرات في السنة 3) واآلباءات المعلمين إجتماعهـ( 

 قبل المدرسة وبعدها. و( اجتماعات المعلم مع أولياء األمور
 .لمقررة خالل العام الدراسيالتعليم الفردي  برنامج خاصة ب ز( اجتماعات

علم مطفلهم عبر  ء واألمهات للتحقق من حالةجتماعي لآلبااال التواصلبرامج و  Class Dojoبرنامج  (ح
 لصف.ا
i لمستجدات ال على المعلم والحصو نبرامج التواصل االجتماعي لآلباء واألمهات للتحقق معبر ( تذكير

 في الصفوف.

اجتماعات مدرسية في   ESSA (6) (5)يرتب القانون
و أمين داخلية بين المعل اجتماعاتأوقات مختلفة ، أو عقد 

ال ن اآلخرين ، الذين يعملون مباشرة مع األطفالمعلمي
 الذين ال يستطيعون مع أولياء األموروالمشاركين ، 

ات في المدرسة ، من أجل جتماعحضور مثل هذه اإل
 باء وانخراطهم.اآلمشاركة تحقيق أقصى قدر من 

 

ن مأشكال فعالة  يرتم تصميم هذا النموذج لتوفولمشاركة الوالدين. Epstein اعتمدت األكاديمية نموذج 
على  جذيعتمد النمو لتواصل حول البرامج وتقدم األطفال.ل المدرسة إلى المنزل ومن المنزل إلى المدرسة

 :المعايير الوطنية التالية
 .تواصل بين المنزل والمدرسة منتظم وذو اتجاهين وذو معنىالتواصل: ال -المعيار األول  •
 .: يتم تشجيع ودعم مهارات األبوة واألمومةمومةاألبوة واأل -المعيار الثاني  •
 .: يخطط اآلباء لدور متكامل في مساعدة تعلم الطالبتعلم الطالب -المعيار الثالث  •
 .عدةم والمساعي: يتم الترحيب بالوالدين في المدرسة ، ويتم طلب الدعالعمل التطو -المعيار الرابع  •
طفال على األ باء هم شركاء كاملون في القرارات التي تؤثرنع القرار المدرسي: اآلص -المعيار الخامس  •

 .واألسر
 .البتعلم الطولمجتمع: تُستخدم موارد المجتمع لتعزيز المدارس واألسر االتعاون مع  -السادس  يارالمع •

 مشاركة تحسينويضمن موظفو المدرسة وصول أولياء األمور إليهم للتواصل معهم بشأن تعليم أطفالهم 
لهاتفية االتصال اجهات ين بعدة طرق ، بما في ذلك: تشجيع اآلباء على استخدام البريد اإللكتروني والوالد

ي الفصل لتطوع فلألمور يتم دعوة أولياء اووجها  لوجه للتواصل مع المعلمين واإلدارة بشأن تقدم الطالب. 
انية" و م الميد"األيا للمساعدة فييتم تنظيم أولياء األمور كما وفي الرحالت الميدانية على مدار العام. 

 "ولي األمر الرئيسي" وغيرها من األحداث التي تجري خالل العام الدراسي.

نموذجية  مقاربةنفذ ي( و6) ESSA (6 (يعتمد القانون
 .لتحسين مشاركة الوالدين

 

ولياء أية مع الت الويشارك الموظفون سنوي ا توقعاونشأت المدرسة المجلس االستشاري لآلباء واألمهات. أ
 .التقييم السنوي للوالية، وكيفية مراقبة تقدم أطفالهمكذلك األمور ، و

 .صفوى الأ( ورقة معايير المناهج األساسية المتاحة ومراجعتها مع أولياء األمور في كل مست
 .أولياء األمور اجتماعاتب( 
 .مع البيانات المحدثة منزلتقارير التقدم إلى ال الرسإج( 

 .المنزل والعالمات إلى تقريرالل بطاقات د( إرسا
 .في متناول اآلباء Power Schoolوضع برنامج ه( 

إنشاء مجلس على ESSA (6 (7 ) (ينص القانون
ة استشاري لآلباء على مستوى المقاطعة لتقديم المشور

بشأن جميع المسائل المتعلقة بمشاركة الوالدين في 
 ا القسم ؛هذ بموجب المدعومة المساعدات الحكومية

 

 :اآلباء تي تشملية السيعمل الشركاء جنب ا إلى جنب مع أولياء األمور و / أو يشاركون في األنشطة التال
 إثراء األكاديمية

 .مدرسون أكاديميون •

 .العمل كقضاة لمختلف األحداث المدرسية •

 .رعاية الرحالت الميدانية بناء  على مجال أكاديمي معين •

مات ( األدوار المناسبة للمنظ8) ESSA (6 (يطور القانون
 في أنشطة إشراك الوالدين ؛ مؤسساتالمجتمعية وال
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 .ة / ألعاب القوىتنمية الطالب / المواطن •

لشخصية اتعزيز لاألنشطة التعليمية ف ، ودعم ينظأيام التفي جهود حملة الطعام ،  ةشاركالم •

 - المدرسية

 األنشطة التعليمية
 برامج توجيه الطالب •

 تقديم الدعم للفرق واألندية الرياضية •

 ةالوظيفللكلية وستعداد اال
 المتحدثين الفصول الدراسية / أيام العمل •

 ةالوظيفي عةمتابال •

 التدريب الداخلي وخبرات التعلم في موقع العمل •

 حوافز الطالب  •

 .رعاية المسابقات في الفن والكتابة والرياضيات والقراءة ، إلخ •

 .، أعمال عشوائية من اللطف ، الخ األكاديميون دعم طالب الشهر ، النجوم •

 رعاية المنح الدراسية للطالب •

 دعم األسر المحتاجة
 المحتاجة في أوقات العطالت رعاية األسر •

 تأمين المساعدة لبرنامج العودة إلى المدرسة •

 همدعم المعلمين / الموظفين وتقدير
 توفير الغذاء / اللوازم لتقدير الموظفين •

 .الترويج للمدرسة في اتصاالت الشركة ، أحداث المجتمع ، إلخ •

 راسيةإنشاء برنامج منح للمعلمين لتنفيذ مشاريع خاصة في فصولهم الد •

 مبنىدعم المدرسة اإلدارية أو وظائف ال
 جمع التبرعات •

 أحد الصفوفاعتماد  •

 أنشطة تنظيف المدرسة •

 :بينما يكون لكل برنامج من البرامج المذكورة أعاله مسؤوليات محددة بشكل عام
 .ستقام شراكات لدعم تحصيل الطالب والفرص والبرامج التعليمية )1
 .الخطة والقيم اإلستراتيجية للمنطقة يجب أن تتماشى الشراكات مع )2
 .األهداف المحددة ستقود جهود الشراكة)3
أساليب ونتائج توجد خطة شراكة تحدد نطاق البرنامج والجدول الزمني واألدوار والمسؤوليات وال )4

 .التقييم
لسنوي عراض اتة االستقوم اإلدارة المشاركة في الشراكة باإلبالغ عن أنشطة الشراكة ، من خالل عملي )5

 .للخطة االستراتيجية
 .االتصاالت ستكون مفتوحة ومستمرة بين األطراف )6
 ( ال ينبغي االعتماد على المنظمات والشركات فقط للحصول على الدعم المالي.7

 :شاركة المعلومات مع أولياء األمور بلغة وتنسيق يمكنهم فهمه. االمثله تشملتتم م
ض جيل ريامدرسة وتسوأمسيات العودة إلى اللمعلمين ، وا اآلباء اجتماعاتأ( توفير مترجمين فوريين في 

 األطفال.
 .النماذج باللغة العربية عند الحاجة كتابةب( يتم 

ع يمجويتم إرسال  ي النشرات الخاصة بالفصول الدراسية والمبنى ،ج( يتم استخدام لغة صديقة لآلباء ف
 .اإلشعارات إلى المنزل

 ما يجريبلى اطالع وسائل التواصل االجتماعي مع لغة مترجمة لآلباء واألمهات إلبقائهم ع  د( استخدام
 .المنطقةفي 

 

 :إمكانية الوصول
مج في برناعند تنفيذ متطلبات إشراك الوالدين واألسرة 

 عات، يجب أن توفر المقاط المساعدات الحكومية للتعليم
والمدارس ، قدر اإلمكان، فرصا  للمشاركة الواعية 

م ديهلللوالدين وأفراد األسرة )بما في ذلك أولئك الذين 
 ت ،إجادة محدودة في اللغة اإلنجليزية ، وذوي اإلعاقا

م ( ، بما في ذلك تقديمن لديهم أطفال من المهاجرينو
 ادةومات والتقارير المدرسية المطلوبة بموجب المالمعل
 .مليا  لغة يفهمها اآلباء. إلى الحد الممكن عوشكل ب 1111

 

 :يتم توفير دعم معقول لآلباء مثل
 مستمربشكل أولياء األمور من أعضاء  ويضمأ( فريق تحسين المدرسة 

 العودة إلى المدرسة نتائج أمسيات ب( 
 يةالوالدين ، ومعايير المناهج الدراس يةاتفاقوالمدرسة  نماذج في مساهمة اآلباءج( 

 برامج المشاركة العائلية
ا بموجب الجزء " أي واليةفي  برنامج " من Eتدير برنامج 

أو  ، تقوم كل وكالة تعليميةالمساعدات الحكومية للتعليم
مدرسة محلية تتلقى المساعدة بموجب هذا الجزء بإبالغ 
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 إلكترونية إستبياناتد( 
 مرات في السنة( 3)بالمعلمين ات أولياء األمور إجتماعه( 

 أولياء األمور والمنظمات بوجود البرنامج.

 

 المسؤول مع التواصل كيفية

 تتم ولم ، اولةلمحا هذه فشلت وإذا. معنيال الموظف أو المعلم مع أوال   االجتماع على مسألة أي حول اإلدارة مع التحدث في يرغبون الذين واألمهات إننا نشجع اآلباء

 أو المجتمع وأ األسرة ارتباط جهة خالل نم المسألة هذه حل يتم لم إذا. بالمديرية والمجتمعي األسري االتصال بمركز االتصال على الوالد تشجيع يتم ، األمور معالجة

تتبع  األكاديمية ما  أنعل. 0507-565-313على الرقم  حمادة نوال سيدةال ، التنفيذي والمدير بالمشرف العام االتصال على الوالدين تشجيع يتم ، المنطقة عبر مدير

 .وقت أي في واإلدارة الموظفين مقابلة على األمور أولياء تشجع والتي ، المفتوح الباب سياسة

 الحضور قوانين

ة، سن 18و سنوات 6مره ما بين ع مسؤول عن طفل آخر شخص يأ أو القانوني الوصي أو الوالد على اإللزامي الحضور يحكم الذي ميشيغان والية في القانون يشترط

 كان الذي إن الطفل. 380.1561 قسمال من( 3) الفرعي القسم في محددة بظروف مرتبط هو ما باستثناء ، بأكملها الدراسية السنة خالل المدرسة إلى الطفل أن يرسل

 أو 2008 عام في السادس الصف دخلو التاريخ ذلك قبل العمر من عشرة الحادية في كان أو ، 2009 كانون األول )ديسمبر( 1 بعد أو في  العمر من عشرة الحادية في

 من دةمعتم حكومية غير مدرسة إلى لالطف إرسال ، الحصر ال المثال سبيل على االستثناءات وتشمل. عشرة الثامنة إلى  السادسة عمر من بالمدرسة يلتحق ، بعده ما

 .منظم تعليمي برنامج في المنزل في الطفل تثقيف أو الدولة

 قوانين اإلنصراف

 :المتأخر االصطحاب

. الجمعة يوم ظهر 12:25 الساعة وعند ،الخميس   إلى االثنين من من بعد الظهر، 3:15 الساعة تمام في اإلنصراف وقت في الفور على الطالب اصطحاب يتم أن يجب

فرض  سيتم وإال الخميس، إلى يناالثن من الدوام الكامل أيام في بعد الظهر 3:30 ير الصطحاب الطالب الساعةاألخ الموعد ينبغي أن يتجاوز ال خاصة ظروف وفي

 ظهرا ، وإال ستفرض غرامات. 12:40وفي أيام الجمعة حيث نصف دوام يكون الموعد األخير لإلصطحاب هو الساعة . غرامات

غرامة  فرض وسيتم دوالرات، 10.00 قدرها دفع غرامةسي أعاله المذكورة من األوقات دقيقة 15-1 بين ما تأخر اصطحابهم بعد يتم الذين الطالب اإلنتباه إلى أن يرجى

 .وهكذا دواليك ، دقيقة 30 إلى 16دوالرا  عن التأخر ما بين  20قدرها 

 .المحدد الوقت في الطالب جميع اصطحاب نم التأكد يرجى وبهذا،. دقيقة تأخير. 15دوالرات لكل  10تحديد الغرامة المفروضة على قاعدة  وسيتم

 :تعريفات
 

ا جسدي ا  .التغيب عن المدرسة: يتغيب الطالب عن المدرسة عندما ال يكون حاضر 
ا طوال فترة الحضور المقررة بانتظام. وقدم اآلباء وثائق في شكل تم ال  .هتحقق منالغياب المبرر: يتغيب الطالب عندما ال يكون حاضر 

حد الموظفين ، أو و تصريح من أأألمر ، امبرر: تعتبر جميع حاالت الغياب غير مبررة ما لم يكن لدى الطالب مذكرة أو مكالمة هاتفية من الوالد / ولي الغياب غير ال
 .تصريح من الطبيب ، أو نسخة من وثائق من مظاهر المحكمة ، أو أي شكل آخر من أشكال الوثائق القانونية التي تشرح الغياب

ط تلقائي من ؤدي إلى إسقاطي قد يب عن المدرسة / تخطي: الغياب غير المبرر من أي فئة. التخطي هو غياب غير مبرر من فترة الصف بأكملها. استمرار التخالتغي
 .التسجيل و / أو تقديم التقارير إلى إدارة الخدمات االجتماعية

 .دقيقة 15التأخر عن الصف: تأخر الطالب عن الصف ألكثر من 
ا في الفصل عندما يرن الجرس لبداية كل فترة و / أو الوقت الذي تبدأ فال  .رةيه الفتتأخر: يكون الطالب متأخرا  عندما ال يكون حاضر 

م المحكمة أو أي اات الظهور أمن مستندمالتأخير غير المبرر: التأخير عن الصف غير مبرر ما لم يكن لدى الطالب مذكرة من أحد الموظفين أو إفادة من طبيب أو نسخة 
 شكل آخر من الوثائق القانونية التي تشرح سبب التأخير.

 

 نظمة:األ
 

ا. إلى 7:55 الساعة يتم تعريف أيام المدرسة بأنها من االثنين إلى الخميس من • ا  7:55 الساعة الجمعة من . ويومن بعد الظهرم 3:15 الساعة صباح  صباح 

 .ظهرا   12:25 الساعة إلى

ا في ا 8:00موظفي المدرسة في المكتب الرئيسي بحلول الساعة   بالغ، يجب على أولياء األمور إفي حالة الغياب  • ليوم الذي يغيب فيه الطالب عن صباح 

ا ، ستتصل المدرسة بمنزل الطالب لالستفسار عن سبب الغ 8:10الدروس. في حالة عدم إجراء مكالمة بحلول الساعة  ن درسة مإذا لم تتمكن الموياب. صباح 

 .رح الغيابألمر تشاالوصول إلى ولي األمر / الوصي للطالب عبر الهاتف في يوم الغياب؛ يتعين على الطالب تقديم مذكرة من الوالد / ولي 

 مر.لترتيب األ تصال بمعلميهولية االتقع على عاتق الطالب العائد مسؤويجب على الطالب إكمال جميع الواجبات المنزلية التي لم يرد عليها بسبب أي غياب.  •

 .عفي أي غياب أو تأخر دون وثائق صالحةتالمدرسة ال  •

لحضور ي مشاكل في اتصحيح أليجب على الموظفين اتخاذ اإلجراءات المناسبة عند حدوث غياب أو عذر غير مبرر. سيتم تصميم اإلجراء الذي تم اتخاذه  •

 .يمثلها الطالب الفرديون

 لساعة إلزامي ويتم إبالغ وزارة التعليم في والية ميشيغان وفق ا للقانون.التسجيل اليومي واإلبالغ عن الحضور با •

 الوصول:
 

د األدنى من طالب على الححصول ال طفل في الوقت المحدد للمدرسة. قد يؤدي التأخير المتكرر إلى عدمالتقع على عاتق الوالد / الوصي مسؤولية التأكد من وصول 
ستقوم ولى الصف التالي. لى الترقية إلطالب عاة وقد يؤدي إلى فقدان التمويل لألكاديمية. واألهم من ذلك ، قد يؤثر التأخير في قدرة ساعات التدريس التي تتطلبها الدول

ا ، إذا ظهر أن هناك نمط ا سيئ ا للحضور.  واصلاألكاديمية بالت أخير لدينا بعناية في تإجراءات ال ى مراجعةيتم حث اآلباء علومع أي طالب ووالديه / الوصي عليه فور 
 هذا الكتيب. سيتم تنفيذ اإلجراءات التأديبية إذا كان الطالب ينتهك سياسة االلتحاق بالمدرسة بشكل مفرط.
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أو حاالت رض برر بسبب المياب الميُتوقع من جميع الطالب االلتحاق بالمدرسة ما ال يقل عن أربعة وتسعين في المائة من الوقت ما لم يمنعهم من ذلك بسبب الغ
م عذر مكتوب هأن يكون لدي تأخرين ،يجب على الطالب الغائبين عن يوم واحد أو أكثر ، أو الذين يصلون موالطوارئ األخرى المعتمدة التي تدعمها مذكرة الطبيب. 

من وج إذن الخرطلب لحضور. يتور من مكتب ايجب على الطالب عدم مغادرة المدرسة خالل اليوم الدراسي ألي سبب دون المركما يوضح سبب الغياب أو التأخير. 
ون تصريح ون المدرسة دن يغادرمن المبنى. سيتم تسجيل الطالب الذي هخروج الطالب قبل خروج التوقيع على طلبالوالد / الوصي الحضور إلى المكتب الرئيسي و
طرق إن الي. اليوم التال لمدرسة فيلأو الوصي القانوني تقديم ذريعة صالحة  يجب على الوالدو. تغيبوا دون عذر مبررمسبق من مكتب الحضور أو اإلدارة على أنهم 

 تحديد سبب وجيه ألي غياب أو تأخر تشمل:المناسبة ل

 أو مكالمة هاتفية من أحد الوالدين / الوصي رسالة. 1

 . بيان من الطبيب2

 المحكمة ، إلخ. التي تثبت الحضور أمام. نسخة من المستندات 3

 من أحد الموظفين روجإذن بالخ. 4

و مقدم خدمات أحدده المدير لنحو الذي يإلى أي وكالة حكومية دون إذن مناسب أو إذن خطي من الوالدين إال في حالة الطوارئ على ابالذهاب ي طالب أل السماحلن يتم 
 التعليم.

 طبيعة الغياب والمتطلبات والنتائج:تحدد المصطلحات التالية إن 

 المدرسة عن التأخر -أ
 .خيرتسبب في التألل بتثاقل أوتحرك ببطء بالفي وقت متأخر أو  : إماالمقرر أو المتوقع أو المعتاد الوقتبعد  اإللتحاق بالصفالتأخر هو فعل الوصول أو 

ا 7:55 الساعة بعد إذا وصلوا الطالب متأخرينيُعتبر  ا يجب أن  7:55الطالب الذين يصلون بعد الساعة و .صباح  لى المكتب الرئيسي قبل الذهاب إلى إ يذهبواصباح 
اإلجراءات  إلى مزيد من ا وسيؤديالوصول إلى الفصل الدراسي بعد الوقت المحدد له في أي وقت خالل اليوم الدراسي دون عذر مشروع يعتبر تأخير   كما أن. صفال

 .التأديبية على النحو المفصل في هذا الكتيب

 

 المبرر التأخر -ب

 :يتضمنو

 األسنان عندما يحضر الطالب مذكرة من مكتب الطبيب؛طبيب  وأمواعيد الطبيب  •

 .مرض مزمن كما هو مسجل في ملف في مكتب الممرضة •

ستقوم األكاديمية و. الصف التالي قية إلىل لألكاديمية ، ولكن األهم من ذلك ، قد يؤثر على قدرة طفلك على الترقد يؤدي الغياب المفرط أو التأخر إلى فقدان التموي

ا ، إذا ظهر أن هناك نمط ا سيئ ا للحضور.  واصلبالت ض العمل المفقود بتعوي همغياب تبريرتم يالذين  بسيتم السماح للطالكما مع أي طالب ووالديه / الوصي عليه فور 

مات لحصول على مهلب مسؤولية ايتحمل الطاو. إلنجاز عمله حين كان غائبا  نفس العدد من األيام ، بسيتم السماح للطالب وبما في ذلك الواجبات المنزلية واالختبارات. 

 .مدرسهالمن  وفروض

 لتأخير غير المبرر عن الصف )من الصف السادس حتى الثاني عشر فقط(ا -ج

بة عقو شهرين فترة خالل احدالو للصف تأخير حاالت ثالث على يحصلون الذين الطالب وسينال. النظار قبل من أسبوعين كل الطالب تأخر فحص يتم
 .المدرسة جإيقافهم خار ذلك إلى يؤدي التأخير، فقد تراكم في يستمرون الذين أما الطالب. كامل ليوم تأمل البقاء في فترة

 دراسي( فصل لكل) ررالمب غير والغياب التأخر ماذا يساوي

 تأخر دقائق متأخر: من دقيقة إلى خمس •

 تأخر دقيقة 29دقائق إلى  6من : الجزئي غياب •

 دقيقة وما فوق 30التأخر : غائب •

 دراسي( فصل لكل) الحضور معادالت

 واحد غياب=  تأخر أربع مرات •

 واحد غياب=  جزئيان غيابان •

 (0.25) األرصدة تخفيض ( = دراسي فصل لكل) غياب حاالت 10 من أكثر •

 تعريفات

 .واحدا   غيابا   يعتبر فصل لكل( دقائق 5 إلى 1) تأخر أربع مرات .1

 .واحد ا غياب ا فصل كل في جزئيان غيابان يعتبر .2

 .غياب ا المدرسة/  الفصل من الطالب تخرج والتي المدرسة ترعاها التي األحداث/  األنشطة جميع تعتبر لن .3

 .غياب ا المدرسة خارج والتعليق المدرسة داخل ملأو فترة التأ اإليقاف يُعتبر لن .4

رحاالت التأخ مرة واحدة مرتان ثالث مرات  

جل س، ويضع الطالب نفسه في  بالدخول لطالبلالمعلم  سمحي
 على أساس التأخربمراجعة سجالت  ناظرالتأخير. سيقوم ال

صل أسبوعي واالتصال بالوالدين إلبالغهم بأن الطفل قد ح
سي لمدرفرض أحتجاز بعد الدوام اعلى البطاقة الثالثة وسيتم 

 المدرسة. يقاف عنالطالب أو اإلعلى 

 

، ويضع  بالدخول لطالبلالمعلم  سمحي
الطالب نفسه في سجل التأخير. سيقوم 

على أساس  التأخر بمراجعة سجالت ناظرال
 أسبوعي واالتصال بالوالدين إلبالغهم بأن

الثاني الخاص  تأخرهالطفل قد حصل على 
وضعه في سيؤدي إلى  تأخربه وأن ثالث 
 ليوم كامل. صف للتأمل

 

المعلم  سمحي
ول بالدخ لطالبل

إلى الصف. 
ويسجل الطالب 
نفسه في سجل 

 التأخر.

 النتيجة / اإلجراءات
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 ،( 3 حتى 1 اله من رقمما ورد أع إلى استناد ا) واحد دراسي فصل في عذر بدون ، الغياب حاالت من أكثر أو( 10) عشرة الطالب لدى يكون عندما .5

 :على أرصدة مخفضة  فسيحصل

 ظروفل تؤهل فال أما االجازات. ةاألسر في الوفاة أو الجراحة أو االستشفاء أو المرض مثل مخففة ظروف عن ناجما   الغياب كان إذا الرصيد تخفيض يتم لن •

 .الغياب بعد اسيةدر أيام 10 يتجاوز ال موعد في ولكن ، غياب حالة كل من المدرسة إلى الطالب عودة بمجرد المستندات تقديم يجب. مخففة

ا رصيدا   يكسبون الذين الطالب من سيُطلب •  0.25 االئتمان دادرصدة بغية استردراسي، أن يعاودوا درس المادة مجددا عبر برنامج استرداد األ فصل في مخفض 

 .رصيدا  خسره

 خمس إلى وصل قد لطالبا أن إلى يشير مكتوب بإشعار الطالب ويتم تزويد غيابية حاالت خمس عند حصول الطالب مع اإلدارة/  المعلمون يلتقي سوف •

 إلى وصل قد طالبال بأن كتابة   ألمورا أولياء اربإخ سيتم. يؤكد حصول اإلجتماع الذي النموذج على بالتوقيع والمسؤول والمعلم الطالب سيقوم. غيابية حاالت

 .من قبل اإلدارة تغيب حاالت خمس

 .غياب حاالت 10 إلى الطالب يصل عندما الوصي أو األمور أولياء إلى خطاب إرسال سيتم •

 المبرر الغياب -د

 :التالية ألحد األسباب يحدث الذي هو المبرر بالغيا

 ؛ الطبيب تقرير مع شخصي مرض •

 ؛ مباشرة العائلة في موت •

 لدالوا على يجب ، دينية عطلة لقضاء لمبررا الغياب حالة في) الديني التعليم في للمشاركة أو الوالية في التعليم وزارة تحدده الذي النحو على الدينية األعياد •

 ؛( الدوام مكتب إلى األقل على أيام 5 قبل مكتوبة مذكرة تقديم

 ؛( المدرسة عن اإليقاف مثل) إدارية أسباب •

 ؛ مثبتة قانونيا   التزامات •

 .بالغياب أمر هو من أنه إلى يشير الطبيب من مكتوب تقرير يغطيها والتي ، الممتدة المرض فترات •

 الوالدين سيطرة عن خارجة ظروف •

 وسالمته الطفل صحة بشأن معقولة مخاوف الدللو فيها يكون التي الظروف •

 إصابات في المدرسة •

 العمل لتعويض ةالفرص أعاله المذكورة ةالمبرر لألسباب الغائبين الطالب منح وسيتم. األرصدة لفقدان اإلجماليات تجاه أعاله المذكورة لألسباب الغياب حساب يتم لن

 يرتقر مع فقط بريرهت فسيتم( السنة منتصف اتامتحان ، أمكن إن ، أو) النهائية االمتحانات عن أما الغياب. الطالب بلق من العمل ينجز أن وينبغي. المفقودة واالمتحانات

 .يهممعلم مع تلخيصية أعمال صالخا التعليم طالب يتلقى فيما. األقسام ورؤساء المدارس ومستشاري المواد مدرسي مع االمتحانات هذه ترتيب ويجب. الطبيب من

 المرض بداعي الغياب -هـ 

ا 8:00 لساعةا قبل الهاتفية المكالمة هذه إجراء يجب. الطالب تغيب عن لإلبالغ الدوام بمكتب الوصي/  الوالدين أحد يتصل أن المتوقع من  على تترك نأ ويمكن. صباح 

 خاذات إلى يؤدي قد اإلجراء لهذا االمتثال مإن عد. األكاديمية إدارة قديرت حسب ، للغياب مكتوبة وثائق طلب في بحقها األكاديمية وتحتفظ. الدوام لمكتب الصوتي البريد

 الميدانية تالرحال في المشاركة عتبرتُ  ولن. السابقة الطالب غيابات الحتساب العام نهاية في أعذار الغياب قبول يتم لن الظروف من ظرف أي وتحت. تأديبية إجراءات

في الرحلة  المشاركين الطالب اعتبار المعلمين على يتعين أنه من الرغم على ، المدرسة عن غياب المشابهة بمثابة البرامج نم وغيرها المدرسية للعقوبة تخضع التي

 .الصف عن غائبين

 المبررة غير الغيابات -و

 في جةالمدر غير األسباب من غيرهاو ، العائلية واإلجازات ، الصف في والتخطي ، المدرسة عن والتغيب ، التأخر تعكس التي تلك هي المبررة غير الغياب إن حاالت

 .أعاله " أ" قائمة

 .االجتماعية الخدمات دائرة إلى ذلك إبالغ وسيتم التسجيل قائمة من الطالب إسقاط يتم قد: المبرر غير الغياب عواقب

 الغياب نأ يوضح مستند ا الطالب قدم إذا. عيةاالجتما الخدمات إلى تقرير ديموتق التسجيل من إسقاطه يتم فقد ، مستندات أي تقديم دون ، أيام 5 من أكثر الطالب تغيب إذا

 .تأديبية تإجراءا اتخاذ سيتم ولكن التي فاتته، باألعمال بالقيام له يُسمح فسوف ، أعاله" أ" بموجب المؤهلة األسباب نتيجة ألحد كان
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 اإلنقطاع عن الصف: -ز

 دقيقة. 15 تتجاوز عن الصف لمدة مبرر غير هو تأخر

 .المتراكمة الشهرية الحضور تقارير على بناء   المنزلية بالزيارات المدرسة ستبدأ

 .وإكماله الفائت العمل على للحصول الطالب مسؤولية من االختبار أو العمل يكون أن يجب: تأخر كهذا عند حصول أي

 .جتماعيةاال الخدمات دائرة إلى الحضور هواجسها بشأن عن باإلبالغ المدرسة ستقوم

 المدرسة عن التغيب  -ح

 نإ. التسجيل من لمحتم وإسقاط أديبية،ت واتخاذ إجراءات ، االجتماعية إلى دائرة الخدمات عن الطالب اإلبالغ إلى الصف عن والتأخر المتكرر المتكرر الغياب سيؤدي

 والراتد 5.00 عن تقل ال بغرامة ليهع ويعاقب ، جنحة ارتكاب في مذنب اإللزامية ميشيغان مدرسة لقانون االمتثال في يفشل أبوية عالقة ذا آخر شخص أي أو الوالد

ا 50.00 عن تزيد وال ا 90 عن تزيد وال أيام 2 عن تقل ال لمدة السجن أو ، دوالر   .كالهما او ، يوم 

 إنجاز العمل المتأخر -ط

 من لعددا بنفس للطالب السماح سيتمو. واالختبارات المنزلية الواجبات ذلك في بما ، ائتف عمل أي عن بالتعويض له فسيُسمح ، الطالب لغيابه قبول عذر حالة في •

 قبل أعذارهمالذين لم ت للطالب يُسمح ولن. مدرسهال من مهمات وواجبات على الحصول مسؤولية الطالب ويتحمل. حين كان غائبا  إلنجاز العمل وتسليمه ، األيام

 .الفائت العمل عن بالتعويض

 الحضور حول إضافية ظاتمالح

 محددة. فترة خالل مرة 15 هو الصف في رصيدا ةخسار من دون عذر دون عن الصف الطالب فيها يتخلف قد التي المرات لعدد األقصى الحد .1

 القوانين هذه مع التعامل عند فردي حضور كل في النظر وسيتم. األشخاص يأخذها التي الفردية الصفوف على ينطبق هذا. 

 ذلك، ومع. لهذا الصف يميأكاد رصيد على الحصول للطالب يمكن ال ، الفردي الصف في الدراسي الفصل إحدى عشرة مرة عن الطالب يتخلف أن بمجرد: العقوبة

 .تأديبية ألسباب الطالب فصل تتم لم ما الدراسي، الفصل من المتبقية للفترة الصف هذا في الحضور مواصلة الطالب يتوجب على

 :النشاط يوم .2

 .ليال   أو اليوم ذلك ما في اطنش في األكاديمية تمثيل يتوقعون كانوا للنشاط، إذا األكاديمي اليوم طوال المدرسة في الطالب يكون أن يجب -أ

 .النشاط يجري فيه الذي المدرسي اليوم بداية قبل بالغياب المدرسة علمت إذا إال األنظمة هذه أحكام عن التنازل يتم لن -ب

 :نشاطال يوم بعد .3

 غاب وإذا. بولةمق فليست األكاديمية تمثيل عدب للغاية متعبا يكون قد الطالب أن أما فكرة. النشاط بعد الدراسي اليوم طوال المدرسة في الطالب يكون أن المتوقع من -أ

 القبيل ذاه من واحد غياب للطالب ويكون .فيه يشارك قد موسم أي في التالي النشاط في األكاديمية بتمثيل له يُسمح فلن للنشاط، التالي اليوم في المدرسة عن الطالب

 .األداء أو المنافسة أن ال يصبح بإمكانه قبل

 .البند هذا من طالبال إعفاء يتم للنشاط، التالي اليوم في المدرسة بداية قبل سيغيب الطالب أن المدرسة علمت إذا أنه هو الوحيد االستثناء. ب

 .الغياب يروال بد من تقرير طبي لتبر. للنشاط التالي اليوم لتفويت الطالب سببا   المثبت الوالد مرض يعتبر ال: الحكم هذا ألغراض. ج

 االجتماع هذا يالناظر. وف و/أو لمدرسةا مدير مع إلى اجتماع األمور وأولياء الطالب استدعاء سيتم محددة، فترة في( العاشر) العاشر الدراسي عن اليوم التخلف عند

 .األمور وأولياء الطالب لما فيه مصلحة أخرى، مرة األنظمة شرح سيتم

 احدا  آخرو غيابا   بأن رسمي إبالغ بةبمثا اإلشعار هذا وسيكون. المدرسة في العاشر يومه عن الطالب يتخلف أن بعد والبريد الهاتف عبر األمور أولياء إبالغ سيتم

 .خسارة الطالب للرصيد إلى سيؤدي

 االتصال عند الطالب لمكان مدرك غير لوالدا يكون عندما أو الغياب، يوم في المدرسة إلى الوالدين أحد قِبل من منه الثبت يتم لم غياب أي: المبرر غير الغياب: مالحظة

 .من قبل المدرسة

 للطالب المبكر السماح بالخروج أو /و للطالب ممتد لغياب األمور أولياء طلب
 

 في هم الذين الطالب أو/و ، ألطفالهم يطلبون الذين األمور إن أولياء. الدراسي العام طوال للغاية مهم الطالب حضور فإن ، أعاله مالدوا قوانين في مذكور هو كما

 إذ يجب. سبب يأل الموافقة عليها يتم لن الدراسي، العام من األخير اليوم قبل المدرسة من السماح لهم بالخروج يطلبون حتى الثاني عشر والذين الروضة من الصفوف

 الدراسي العام إنهاء يختارون والذين أنفسهم، الطالب أو ألطفالهم،  يختارون الذين إن أولياء األمور،. المدرسة من األخير اليوم طوال حاضرين الطالب جميع يكون أن
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 المجال سمح إذا الطالب تسجيل إعادة فيما سيتم الدوام. من خيراأل اليوم من اعتبارا   التسجيل من إسقاطهم يتم قد أخرى، ألسباب أو السفر، ألغراض مبكر وقت في

وتسليم  إنجاز يتم حتى ذلك، إلى وما واالمتحانات واالختبارات الفائتة الواجبات لجميع صفر رصيد على وسيحصل منجزة، غير المهمات والواجبات جميع وستعتبر بذلك؛

 .الطالب عودة بعد إنجازها وأي امتحانات جرى التخلف عنها يتوجب.  المقبل الدراسي العام بداية قبل عليه تفقم وقت في والتقييمات الفائتة الصفية األعمال جميع

 وأ المدرسة، من يفور إيقاف إلى ؤديت وقد السلوك، ولوائح لقواعد خطيرا   انتهاك ا والتأخير المتكررة الغياب حاالت تعتبر: ألولياء األمور مالحظة

 .المدرسة من الطرد أو والتعليم، التأهيل إلعادة برنامج حضور أو نية،مد سلطة إلى إحالة

 

 المدرسة من السحب
 

 وإعداد لنقلا عملية تسهيل أجل من ه،وأسباب السحب بتاريخ كتابيا   الرئيسي المكتب تزويد الدراسي العام خالل طالبهم سحب يعتزمون الذين أولياء األمور من يرجى

 لهم عند فيرهاتو تم التي( وغيرها مواللواز الكتب) المدرسية متعلقاتهم جميع إعادة مسؤولية األمور وأولياء الطالب يتحمل ذلك، على وةعال. المناسبة التقارير

 .ةالعملي إتمام بلق المالية االلتزامات بجميع الوفاء كما أنه يجب. المدرسة فيتوجب الدفع بطريقة معينة متعلقات إرجاع يتم لم إذا. التسجيل

 الطفل ودةع في يرغبون اآلباء كان إذاو. التلميذ حضور سجل في وكذلك الدائم السجل بطاقة على النقل بتاريخ سجل إدخال سيتم أخرى، مدرسة إلى الطالب ينقل وعندما

 .ظاراالنت الئحة على الطلب مقدم وضع وسيتم ذلك، لن تضمن علما  أنك. جديد تسجيل طلب ملء عليهم فيجب مدرستنا، إلى

 العسكريين من أبناء األطفال

 ألطفال لدعما لتوفير وحكومية وطنية رةمباد في طوعا   المساعدة ميشيغان في محلية مدرسية منطقة كل من فالناغان مايك العام للتعليم الوالية مشرف طلب النسنج، في

 يةالوال هذه أجل نم العسكرية عائالتنا مهاتقد التي بالتضحيات االعتراف هو به القيام جميعا يمكننا ما )أقل فالناغان وقال. المدرسة سن ممن هم في العسكريين عائالت

  ملموس(. بدعم لتزويدهم مع ا نعمل أن جميع ا وعلينا األطفال، على التأثير شأن من التقليل يمكن وأضاف )ال. األمة( وهذه

 األوصياء وأ آباؤهم حيث يخدم الجيش،ب المرتبطين ميشيغان أطفال تحديد خالل من الجهود هذه دعم األهلية المستقلة والمدارس المحلية المقاطعات من فالناغان يطلب

 في الوطني الحرس في حاليا   يخدمون الذين اآلباء أطفال جميع ذلك وسيشمل. السواحل خفر أو/و المارينز أو الجوية القوات أو البحرية أو في الجيش عليهم حاليا  

  .الفعلية الخدمة في أو االحتياطية المتحدة الواليات قوات في أو ميشيغان

 ينتشر بيرة،ك عمل قواعد أو مراكز يهالد ليس والتي ميشيغان، مثل واليات وفي. الدعم تقديم يمكن الدراسة، سن في العسكريين ممن هم العائالت أطفال تحديد وبمجرد

 حدة،المت الواليات يف التعليم وزارة تقترح س،الرئي من وبمبادرة. الدعم شبكات إلى الوصول إمكانية دائما   يهملد ليس وبالتالي الوالية، أنحاء جميع في العسكريين أطفال

 .بالجيش المرتبطين لطالبا احتياجات تلبية على تساعد التي الفيدرالية المنح لطلبات األولوية إعطاء طفل(، أي ترك )عدم تفويض قانون إعادة من كجزء

 يكونون قد لذينا الطالب تحديد من نتمكن ىحت المعلومات بهذه إلبالغنا األوصياء أو األمور أولياء على االعتماد إلى سنحتاج الجهود، هذه في كاديميةاأل ساعدن  ولكي

 ي برنامجف دخول سجل بإنشاء يقومل المدرسة في جتماعياال خصائياال إلى المعلومات هذه إبالغ ممنك لذا نطلب. توفرها عند إضافية دعم خدمات على للحصول مؤهلين

PowerSchool (الطالب بيانات إدارة نظام )والخدمات مالدع بخدمات عائالتالطالب وال لتزويد القرار فقط عند اتخاذ واستخدامه بسرية به اإلحتفاظ حيث سيتم 

 ديدا  تح الفيدرالية مةالحكو تطلب لم ما الب،الط مستوى على المعلومات وليس فقط الطالب تعدادات استخدام يتم ما وعادة  ) المنح طلباتبالمتعلقة  المستقبلية الفيدرالية

 (.الطلب تقديم عملية من كجزء ذلك

 قواعد الزي المدرسي

 الطالب قواعد زي

 هو كما مدرسيال لقواعد الزي االمتثال بالطال جميع من األكاديمية تتوقع. التعلم إلى تفضي وآمنة منظمة بيئة على الحفاظ أجل من الطالب زي قواعد األكاديمية وضعت

 ناك عنصره كان إذا فيما شك حالة يف الطالب كان إذا. بالمدرسة المتعلقة والوظائف األنشطة وجميع المدرسة ساعات خالل األوقات جميع في ، المستند هذا في موضح

ا الطالب جميع يرتدي أن نبغيوي. ارتدائه قبل المدرسة إدارة مراجعة عليه فيجب ، الزي قواعد ينتهك معين  القواعد مع وافقتت مغلقة وأحذية أسود اال  وبنط موحد ا قميص 

 .والطالب كتيّب اآلباء الموحدة في

 :التالية اإلجراءات اتخاذ فسيتم ، الموحدة للقواعد الطالب يمتثل لم إذا

 األول االنتهاك: 

o تحذير مع توجيه تأمين زي على سبيل اإلعارة. 

o الموحدة. القوانين أهمية ليفهم الناظر مع بالطال يجتمع 

 الثاني االنتهاك: 

o تأمين زي على سبيل اإلعارة، مع قرار بإلبقاء في المدرسة بعد الدوام لمرة واحدة.  

o الموحدة. القوانين أهمية ليفهم الناظر مع الطالب يجتمع 
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 الثالث االنتهاك: 

o  درسة.ضمن الم إحضار زي للطالب، وإال سيمضي الطالب يوما  كامال  من اإليقافال يتم تأمين زي على سبيل اإلعارة، وعلى ولي األمر 

o ي المدرسي. اعد الزسيتطلب األمر عقد اجتماع مع ولي األمر مع خطة عمل لما تبقى من العام الدراسي تحدد عواقب اإلستمرار في انتهاك قو 

 الرابع االنتهاك: 

o مدرسة.ضمن ال ي األمر إحضار زي للطالب، وإال سيمضي الطالب يوما  كامال  من اإليقافال يتم تأمين زي على سبيل اإلعارة، وعلى ول 

o ي المدرسي. اعد الزسيتطلب األمر عقد اجتماع مع ولي األمر مع خطة عمل لما تبقى من العام الدراسي تحدد عواقب اإلستمرار في انتهاك قو 

 الخامس االنتهاك: 

o ،احد.وة ليوم وسيتك اإلتصال بولي األمر الصطحاب الطالب الذي سيُعاقب باإليقاف خارج المدرس لن يتم تقديم زي على سبيل اإلعارة 

o ي المدرسي. اعد الزسيتطلب األمر عقد اجتماع مع ولي األمر مع خطة عمل لما تبقى من العام الدراسي تحدد عواقب اإلستمرار في انتهاك قو 

 الزي الموحد قميص

 ا طالب كل سيتلقى. الناظر في المدرسة من شراؤه يجب والذي ، المدرسة شعار مع المدرسي الزي قميص ارتداء الطالب على يجب ا قميص   في مجاني ا واحد 

ا 20 بسعر للطالب اإلضافية القمصان جميع تباع. الدراسية السنة في موقعنا التالي:  ومدرجة الرسمي الزي من إضافية خيارات تقديم ويتم. قميص لكل دوالر 
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 الشعار فقط. وتحمل  قمصان ذات قبة أو ذات قبعة وسّحاب أنها على الموحدة القمصان وصف يتم 

 والنموذج اللون نفس من الخاصة مالبسهم ارتداء للطالب يجوز ال. 

 اماألكم قصير الموحد قميصهم تحت رمادي أو أصفر أو أبيض أو أسود أو داكن أزرق أو حليك بلون قمصان ا الطالب يرتدي قد. 

 دارةاإل قبل من استثناء إجراء تمي قد. المدرسية قمصانهم فوق شاالت أو كنزة أو سترات أو بلوزات ذلك في بما خارجية مالبس أي ارتداء للطالب يجوز ال 

 .المدرسة من شراؤها ان ذات قبعة وسحاب يتموقمص المدرسة بارتداء بلوزات الخاصة

 السروال

 .الكاحل مستوى حتى السوداء والتي تصل السراويل ارتداء الطالب على يجب •

 الداخلي. اللباس أو الضيق البنطال أو الجينز بارتداء للطالب يُسمح ال •

 التنانير

 .سوداء تنورة يمكن ارتداء •

 طيات. أو شق دون ، الساق تصفمن وتصل حتى فضفاضة التنورة كونت  أن يجب •

 ىيصل إلى مستو الضيق والسروال الساق منتصف إلى تصل التنورة أن طالما الزي الموحد، تنورة تحت الجوارب مع بارتداء السراويل الضيقة يسمح •

 .مناسب مالبس متجر أي من واألوشحة التنانير شراء يمكن. الكاحل

 الرياضية. في قاعة األلعاب التواجد أثناء زرق الغامقاأل أو األسود البنطال ارتداء للطالب يمكن •

 الرأس أوشحة

 ذهبي./  أصفر أو صلب أبيض أو رمادي أو ملكي أزرق أو كحلي أو أسود بلون ارتداؤها ويمكن اختيارية  األوشحة •

 الحذاء

 .لغيره وأ للطالب بالسالمة تتعلق مخاوف أو/و انحرافات تسبب ال اإلزعاج من خالية وآمنة مريحة أحذية ارتداء الطالب على يجب •

 .المدرسة في تصدر أضواء التي األحذية ارتداء ال يجوز •

http://mkt.com/universal-academy
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 والممرات والحمامات مالسالل ذلك في بما المدرسة أنحاء جميع في المشي عند السالمة مخاوف من للتخلص مناسب ارتفاع على الكعب يكون أن يجب •

 .وسواها

 .األوقات جميع في راويلالس المرتفعة تحت األحذية ارتداء يجب •

 البدنية التربية مالبس

 البدنية. التربية أنشطة خالل مطلوب البدنية التربية ارتداء •

ا االبتدائيون الطالب يختار قد •  .التربية البدنية فيها يدرسون التي األيام في اليوم طوال للركض سروال مع موحد بقبة قميص ارتداء أيض 

 حصة التربية البدنية وبعدها. تغيير مالبسهم قبل والثانوية سطةالمتو المدارس طالب على يتوجب •

 قصيرة. أو طويلة أزرق اللون وذو أكمام بقبة قميص ارتداء للطالب يجوز •

 . البدنية التربية أثناء واألحذية الرياضية المالبس ارتداء الطالب على يجب •

 .األوقات جميع في همب الخاصة الرياضية الصالة لخزانة قفل الطالب لدى يكون أن يجب •

 .المدرسية األلعاب الرياضية بعد( الركبتين تحت) القصيرة السراويل بارتداء للطالب يُسمح •

 :مالحظات حول قواعد الزي المدرسي

 ثالثة لمدة تصل إلى للطالب لسماحل األول اليوم متطلبات عن اإلدارة تتنازل قد. المدرسة من األول اليوم منذ المدرسي الزي الطالب جميع يرتدي أن يجب •

 .لتأمين الزي المطلوب الرسمي حتى يأتوا بالزي دراسية أيام

 أو ترصيع(. زخارف ولكن دون) بها مسموح السوداء العباءة •

 .(ترصيع أو زخرفة دون) لإلناث أسود بنطلون مع األسود اللون الفضفاض الطويل يسمح بالفستان •

 منتصف حتى والتنانير ، والسراويل اللباس ؛ االحترافية لاللبسة التالي التعريف مراعاة عليهم ينبغي ، فيةاحترا بطريقة باللباس اإلذن الطالب منح عند •

 .اختيارية عنق وربطة وبدلة اللباس وقميص ، الساق

 :المقبولة غير المالبس

 

 :بالمدرسة المتعلقة ةواألنشط الدراسة ساعات خالل الطالب لجميع مقبولة وما يتعلق بها غير التالية المالبس تعتبر

 .مرتبة المتسخة وغير ، الممزقة ، المتآكلة ، البالية ، المهترئة ، المالبس الضيقة •

 مكتوب عليها. مالبس أو تالفة أو ممزقة أحذية أو مفقودة أزرار أو ممزقة جيوب •

 مثيرة. أو استفزازية أو ةتمييزي أو تدنيسية أو فاضحة صور أو كلمات على تحتوي التي( األحذية ذلك في بما) المالبس •

 غيرها أو يفةالعن السلوكيات أو راتالمخد أدوات أو القانونية غير المخدرات أو الكحولية المشروبات عن اإلعالن وملحقاته الطالب لباس يجوز أن يحتوي ال •

 .تصويرها أو لها الترويج أو االنتباه تشتيت رموز أو المناسبة غير الصور من

 .العصابات رموز ذلك في بما ، مسيئة أو فاحشة أو بذيئة رموز أو لغة وملحقاته الطالب باسل يعرض ال يجوز أن •

 المقررة(. األلعاب خالل الرياضية الطالب مالبس تُعفى) أكمام التي بدون البلوزات أو القمصان أو الفساتين •

 .التي تكشف عن الصدر تينالمفتوحة كثيرا  من األمام أو المفتوحة األزرار أو الفسا الفساتين يُسمح ال •

 الظهر. أو/و المعدة تكشف عن والتي ، والقمصان القصيرة ةالقصير السراويل •

 المدرسي. الزي تحت والتي تظهر الملونة الدانتيل قمصان •

 العضالت. وقمصان وسواها من هذا القبيل والفساتين والبلوزات ، الشفافة المالبس •

 المماثلة. المالبس أو ، ى الكاحلأو التي ال تصل إل ، السراويل القصيرة •

 وما يشبهها.  سراويل الجينز الضيقة •
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 بأصبع واحدة. الصنادل ذلك في بما الشاطئ السباحة ومالبس مالبس •

 الحذاء. داخل األوقات جميع في مغطاة بالجوارب القدم ينبغي أن تكون,  العارية األقدام •

 اشب والصنادل ذات الكعب الناعم.، والشب ناعمة نعال مع األصابع عند المفتوح الحذاء •

 .مقبول غير تخلق تشتيتا   ضوضاء يخلق الذي الكعب •

 المدرسية. السراويل مع االنتباه تشتيت أحذية لبس ينبغي عدم •

 الرياضية المستهلكة. األحذية •

 الوشم. وعرض المفرطة المجوهرات •

 .المدرسة دارةإ قبل من بذلك التصريح يتم عندما إال مدرسي ومي أي خالل والمناديل الشمس ونظارات العرق وأربطة بالقبعات يُسمح ال •

 المحفظة. سالسل/  الحزام سالسل •

 وسواها(. ، النوم قمصان ، الجلباب ، البيجامات المالبس التحتية،) الصالة أو مالبس البيجامات •

 .لآلخرين يةالمرئ المالبس من األخيرة الطبقة بحيث تبدو كأنها الداخلية المالبس ارتداء عدم يجب •

 الحر ارتداء الزي أيام
 

زي  يوم اطالبن كسب إذا. المدرسة إلى المدرسي الزي ارتداء إلى الطالب يضطر ال حيث( الحر الزي يوم) ليس فيها زي مدرسي أيام لدينا ، األحيان بعض في •

 .مسبق ا اإلعالن فسيتم ، حر

 لزي الحرا ليوم السابق اليوم من طلبواي أن الطالب على ويجب. للتثبت الرئيسي بالمكتب االتصال ىيرج ، ال أم زي حر يوم لدينا كان إذا مما التأكد عدم عند •

 .ثير تساؤالتي يمكن أن  مالبس اختيار أي لتحديد

 .أعاله موضح هو كما الموحدة بالقوانين االلتزام مواصلة يوم الزي الحر في المشاركين الطالب على يجب •

 :والمجوهرات بيقالتث

 ةالمتشابه ألقراطا من األخرى واألنواع ةالطويل المتدلية األقراط تعتبر. المدرسة في الصغيرة األقراط يضعوا فيها يمكن أن آذانهم يخرقوا أن اختاروا الذين بالطال

 أو ، مناسبة رغي تعتبر التي لمجوهراتا و/أو بالتثقي إزالة إلى الطالب يحتاج سوف. في الجسم بإبراز أي تثقيب يسمح ال. استخدامها ويُحظر خطرة تكون وقد تشتيت ا

 .التعلم لبيئة إلهاء أو ، للسالمة قلق مصدر

 قوانين األحذية ذات العجالت
 

 ةالشرك من مهمة تحذيرات إلى دا  األحذية ذات العجالت. واستنا بشعبية دراية على إننا. الجيدة الشخصية السالمة ممارسات إظهار على الطالب جميع تشجيع يتم

 الميدانية حالتالر الحصر ال المثال يلسب على ذلك في بما بالمدرسة المتعلقة الوظائف في أو المدرسة أمالك بارتداء هذا النوع من األحذية في يُسمح لن ، المصنعة

 المصنعة لشركةا توصيات يلي وفيما. درسةالم إلى ذاءالح بارتداء لطفلك السماح قبل العجالت إزالة فيجب ، بالفعل األحذية اشتريت قد كنت إذا. الرياضية والفعاليات

 :السليم لهذه األحذية االستخدام بشأن السالمة واحتياطات

ا نوصي )نحن ا يرتدي أن صفة بأي هذه األحذية استخدام يحاول شخص أي دائم   والركبة والكوع ألواح الحماية للرسغو الخوذات: ذلك في بما ، كاملة واقية معدات دائم 

ا، و  كاملة(. واقية وبمعدات ، آمنة إال بطريقة ال تستخدمها أبد 

 المدرسة لىإ األحذية من بديل زوج ارإحض سيطلب منه حيث هاتفية، ولي أمره مكالمة سيتلقى العجالت إزالة يجرِ  ولم المدرسة حذاء ذا عجالت إلى يرتدي طالب إن أي

 .التأديبية اإلجراءات من سببا  لمزيد تكون قد المتكررة إن الحوادث. ألطفالهم

 بالنسبة لقواعد الزي المسؤولية إخالء

 تراه ما سبح للتغيير اللباس قانون عيخض ، ذلك إلى باإلضافة. المدرسي مقبولة كزي تعتبر التي العناصر من مختلفة أنواع توضيح إلى أعاله المذكورة المواد تهدف

 .مناسب غير اللباس من نوع أي كان إذا ما تحديد في حقبال المدرسة إدارة تحتفظ. ضروري ا المدرسة إدارة

 التبرج

 مع العمل: المثال سبيل على ، للطالب  عمل مهمة أي مع تتداخل وينبغي أال. وأنيق ا ومقصوصا نظيف ا يبقوه أن يجب الوجه شعر إطالة يختارون الذين الطالب •

 .اآلالت
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 .المعين العمل إكمال على الطالب قدرات عم تتداخل ال حتى مقبوال   األظافر طول يكون أن يجب •

 .التعلم لبيئة إلهاء تعتبر والتي والجسم الوجه وطالء ، المرئي والوشم الشعر التي قد تشتت، قصات تحظر •

 دينية. أو طبية ألسباب إال به مسموح غير االصطناعي والشعر المستعار الشعر •

 .التعلم ببيئة تضر عادية ال شعر حالقة على الطالب يحصل أن المتوقع من •

ا الطالب يدرك أن يجب •  في( عنه ينوب من أو/  و المشرف افقةبمو) لتحديد ما إذا كان الزي والتبرج مناسبا  أم ال النهائية والمدير السلطة للناظر أن أيض 

 .ال أم مناسبين والعريس اللباس كان إذا ما تحديد

 اإلدارة(. تقدير حسب) المكياج •

 الشعر قواعد

ا الشعر يكون أن يجب. الجيدة الشخصية النظافة ممارسة الطالب جميع على يجب  .جيد ا ومجهز نظيف ا دائم 

 االنتهاك عقوبة

. ديبيتأ إجراء التخاذ رةاإلدا إلى الطالب الةإح سيتم ، الثالثة الحالة في ؛ في أول انتهاكين الزي الطالب الذين يخرجون عن قواعد أمور بأولياء باالتصال المعلم سيقوم

ارتدى  وإذا. كذل حيال شيء أي تفعل ال ارةاإلد أن أو ، مقبول االنتهاك بأن االنطباع يعطي فإنه ، اللباس لقواعد انتهاك في يتجول طالب ا اآلخرون الطالب يرى عندما

 إلى المناسبة المالبس إحضار أو لمالبسا لتغيير المنزل إلى ونقله المدرسة خارج الطالب فحص منه وسيطلب بالوالد االتصال فسيتم ، الئقة غير مالبسه بطريقة الطالب

 المدير. موافقة الناظر أو دون الصف في بالنسبة للزي المدرسي االنتهاكات عن اإلدارة إلى المحالين الطالب قبول يتم ولن. المدرسة

 على يحافظوا وأن محترمين البالط يكون أن ونتوقع. التي فاتتهم رسيةالمد األعمال جميع عن مسؤولون ، اللباس قواعد مخالفة بسبب ، الذين أخرجوا والطالب

 .جيدة حالة في مالبسهم

 والهدايا الدعوات
 

 .لتوزيعها عليهم المدرسة إلى للزمالء الهدايا أو الحفالت دعوات إحضار يجوز ال

 المدرسة عقارات في تواجد الحيوانات

ا أو طالب ا يرافق خدمة حيوان وجود حالة في إال ، المدرسة عقارات في بالحيوانات يُسمح ال ، وسالمتهم الطالب صحة ضمان أجل من  يتم دق. إعاقة لديه آخر فرد 

 إيواء يتم( أ): أن شريطة ، للطالب ريدةف تعليمية فرصة وجود حالة في المبنى مدير قِبل من المدرسة في عقارات الحيوانات تحظر التي القاعدة هذه عن مؤقت ا التنازل

 .صحية غير بيئة أو خطير لحيوان الطالب يتعرض لن( ب) و ، صحيح بشكل معه والتعامل ، إنسانية وبرعاية ، مناسب بشكل الحيوان

 هاإجراءاتو الطوارئ معلومات
 

 يهم لتلقيالمفضلين لد األسنان طبيبو بوالطبي المستشفى إلى لإلشارة التعليمية المقاطعة في للطوارئ الطبي العالج تفويض نموذج إكمال لطالبا أمر ولي على يجب

 .الطوارئ حاالت في العالج

 القرار هذا اذاتخ يتم ما وعادة  . الوالدين تفضيل عن النظر بغض ، المناسبة الرعاية تقديم على قادرة طبية منشأة أقرب إلى الطفل نقل يجب ، الطوارئ حالة في ، بالطبع

 .خرآ أول مستجيب أو الطوارئ طب قِبل فني من

 تغيرت متى الفور على الرئيسي المكتب اربإخ يجب. عامين كل المعلومات تحديث يمكن بحيث األمور أولياء إلى دراسي عام كل الطالب تعريف ملف إرسال يتم

 الطوارئ. إجراءات جميع ومتابعة معرفة الطالب من يتوقع. ذلك حدث وإذا أعاله الواردة المعلومات

 المدرسة إغالق
 

 والد كل على يتعين الذي القبول نموذج في المذكور االتصال مصدر طريق عن أو الهاتف طريق عن ، ممكن وقت أقرب في بالوالدين االتصال سيتم ، الطوارئ حالة في

 إما ، ممكن وقت أقرب في ، موراأل أولياء إبالغ سيتم ، المبكر الخروج أو المدرسي اإلغالق إلى حاجة هناك تكون عندما طوارئ حالة وجود حالة في. تقديمه وصي /

                          أو عبر المحطات التالية: بالمدرسة االجتماعي التواصل شبكة أو المدرسة موقع مثل المختلفة اإلعالم وسائل خالل من أو الهاتف طريق عن

WWJ News Radio 950 AM, TV Channel 2 WJBK (Fox) News, TV Channel 4 WDIV News, TV Channel 7   أو عبر موقع صحيفة  

Detroit Free Press  :التاليwww.freep.com/closingsا صرفنا الطالب إذا. و . تلقائي ا المدرسة بعد ما وظائف جميع إلغاء فسيتم ، الطوارئ حالة بسبب مبكر 

 .عنها اإلعالن فسيتم ، لها التخطيط ا جرىكم الرياضية النشاطات استمرت إذا
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 الحوادث
 

ما ك. األسرة طبيب قبل من الفحص أو للمراقبة الطفل أخذ منهم ويطلب األمور أولياء اربإخ سيتم ، الحافلة في أو المدرسة أرض على خطيرة إصابة حدوث حالة في

 بطاقة لىع اسمه المذكور الشخص إلى لبالطا تسليم سيتم ، األمور أولياء إلى الوصول تعذر حالة في. بسيطة تعتبر ال التي اإلصابات بجميع الفور على ارهمبإخ سيتم

 .الطبية رئالطوا بخدمات المدرسة فستتصل ، شديد مرض من يعاني كان أو طفلك أصيب إذا. الطوارئ حاالت في االتصال جهة ضمن الطالب قبول

 المدرسة حرم خارج الطوارئ حاالت
 

 اتتعليم الحافالت وسائقي معلمينال من كل لدى يكون ، المدرسة حرم خارج الطوارئ حالة في. طارئ ألي مستعدين المعلمون يكون أن يجب ، الميدانية الرحالت في

 .بخطوة للمتابعة خطوة

ا •  .األمر لزم إذا والسالمة ةالطبي اتاالحتياج جميع على المستجيبين أول وسيشرف 911 اإلتصال بالطوارئ على الرقم يتم ، األزمة نوع على اعتماد 

 الناظر. أو/  و المدرسة بمدير اإلتصال هاتفيا   يتم •

ا الطالب سالمة تعد. بالعائالت االتصال وبعدها سيتم •  .المدرسة خارج حرم عندما يكون الطالب حتى قصوى أولوية دائم 

 المدرسية السالمة تدريبات
 

 هذه اللخ الموظفين توجيهات تباعا أهمية طفلك على التأكيد يرجى. الدراسي العام مدار على واإلغالق واألعاصير يقالحر على منتظمة تدريبات األكاديمية ستجري

 اعندم آخر وقت في أو ، العطلة أو لغداءا فترة خالل التالية التدريبات من األقل إجراء واحد على يجب. اآلخرين وسالمة أطفالك سالمة أجل من مطلوب هذا. التدريبات

 قعهامو على المكتملة المدرسية مةالسال تدريبات وثائق نشر من التأكد للمدرسة اإلدارية الهيئة على يجب. الصفوف في ليس ولكن ، الطالب من كبير عدد جمع يتم

ا 30 غضون في اإللكتروني  .األقل على سنوات 3 لمدة في الموقع عليها والحفاظ التدريبات اكتمال بعد دراسي ا يوم 

 الحرائق إطفاء على دريباتالت
 

 ، المدرسة في( ديسمبر) األول نونكا من األول بحلول التدريبات من ثالثة إجراء سيتم. دراسي عام كل في الحريق على تدريبات( 5) خمس عن يقل ال ما إجراء يجب

 .السنة من المتبقي الجزء خالل اآلخرين التدريبين إجراء وسيتم

 .كل صف في المنشور لمخطط المبنى وفق ا واحد خط وفي بصمت المبنى ترك الطالب على يجب •

 .األكاديمية مبنى مجمع في السيارات موقف في بهدوء االنتظار الطالب على يجب ، الخروج بمجرد •

 .اإلنتهاء إشارة على للحصول بهدوء االنتظار عليهم يجب ، المحددة األمان منطقة في الطالب يكون أن بمجرد •

 .وعواقب تأديبية إلحالة سيتعرضون التوقعات هذه يتبعون ال الذين الطالب •

 األعاصيربشأن تدريبات ال
 

 ذات تواإلصابا والمخاطر لحرائقا منع بغرض التدريبات هذه إجراء يجب. األكاديمية في دراسية سنة كل من األعاصير السالمة تدريبات من إجراء اثنين من بد ال

. ديمياألكا الدراسي العام من س(آذار )مار شهر خالل األعاصير من السالمة تدريبات من تدريب واحد عن يقل ال ما إجراء بيج. القاسي الطقس عن الناجمة الصلة

على  الركوع والموظفين بالطال على ويجب. صف كل في المخصصة المناطق اإلعالن عن ويتم. للصف المحددة المنطقة إلى واحد خط في بصمت الطالب يخرج وسوف

 ال لذينا للطالب تأديبية إحالة دارإص وسيتم. شيء كل اإلنتهاء من يتم حتى الموقف هذا في سيبقون. ركبهم نحو لألمام واالنحناء رؤوسهم على أيديهم ووضع ركبهم

 .للتعليمات لهذه مناسب بشكل يمتثلون

 اإلغالق
 

 لولبح األقل على حدوا تدريب إجراء جبكما ي. وضمان أمن المبنى البقاء داخله المبنى شاغلي كل سنة دراسية حيث ينبغي على تدريبات ثالثة عن يقل ال يجب إجراء ما

 ترةف مع ، ألكاديميةا الدراسية السنة من( يرينا) الثاني كانون من األول بعد األقل على واحد و تدريب ، األكاديمية الدراسية السنة من( ديسمبر) األول كانون من األول

اوال والمدير المشرف العام يتخذ ،( آخر محتمل تهديد أي أو المدرسة حرم داخل الدخيل كوجود) آمنة بيئة وجود عدم حالة في. دريباتالت بين مناسبة تفصل  ناظر قرار 

 .غالقلإل للتحضير اإلرشادات فيما يلي. اإلجراء اتخاذ إلى والموظفين التدريس هيئة أعضاء جميع ينبه الداخلي االتصال عبر وسيلة اإلعالن هذا. باإلغالق

 حث عن مفاتيح.المغلق(. وفي حال حدوث أغالق، لن تكون هناك حاجة للب )وضعية في الصفوف أبواب بأقفال االحتفاظ المعلمين من يُطلب •

 ميت حتى هناك ظلوني. لمغلقةا األبواب خلف آمن ا مكان ا المدرسة حرم وزوار والموظفون  التدريس هيئة وأعضاء طالب كل سيجد ، اإلغالق إعالن بعد •

 .شيء( انتهاء كل" عن اإلعالن

ا •  صحة وأ المدرسة حرم سالمة ولح حيوية معلومات لديهم كانت إذا بالمكتب االتصال والموظفين التدريس هيئة ألعضاء يمكن ، الطوارئ حالة على اعتماد 

 .الطالب
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 .مباشر خطر في والزوار والموظفون الطالب فيه يكون وىمست إلى المدرسة حرم سالمة وصلت إذا 911 بالرقم المدرسة إدارة ستتصل •

. إلغالقا أثناء بالخارج التصالل التواصل أجهزة من غيرها أو المحمولة الهواتف استخدام والموظفين التدريس هيئة وأعضاء حرم المدرسة لزائر يجوز ال •

 .المعينين المدرسة مسؤولي من المدرسية الطوارئ معلومات تأتي أن ويجب

 .وعواقب تأديبية إلحالة سيتعرضون التوقعات هذه يتبعون ال الذين لطالبا •

 التهديد بالقنابل
 

 .المعلمين أو الدراسة زمالء أو المدرسة تشمل خدع أو تهديدات ارتكاب جناية تعتبر •

 .القيادة يازاتامت فقدان إلى ييؤد وقد الطرد أو كامل عام لمدة الدراسة عن اإليقاف إلى الدراسة زمالءل   تهديد رسالة ترك يؤدي قد •

 .دوالراتال آالف إلى التكاليف تصل قدو. مبكر وقت في المدرسة وإخراج المدرسة في البحث تكلفة دفع األمور أولياء من يُطلب قد •

 ستطلبو تحديده تم فرد أي ةاضابمق المدرسة ستقومو .الجاني على للتعرف بتتبع المكالمة الهاتفية المدرسة ستقوم ، قنبلة بوجود تهديد وجود حالة في •

 .القانون من عقوبة أقصى

 ركزم أو الشرطة إدارات أو يةالمحل بالشرطة االتصال يرجى ، الدراسة في كزمالؤ أو المدارس لها تتعرض التي التهديدات حول معلومات لديك كانت إذا •

 .للطوارئ 911 لرقما وأ 6770 -277-313 الرقم على الحكومي التحقيقات لمكتب التابع العمليات

 . يةجد وتأديبية قانونية عواقب يواجه قد المعاملة بهذه يقوم فرد وأي ؛ للغاية خطيرة القنابل تهديدات تعتبر •

 الجرائم فئات
 

 (.H) لفئةا من جناية جريمة الكمبيوتر، رسائل ذلك في بما األشكال، من شكل او التهديد بها بأي كاذبة قنبلة صنع يعد: 1 رقم الجريمة

 أو حداثاأل إلى أو( الحافالت أو راضياأل أو المباني) المدرسة أمالك إلى وهمية ناسفة عبوة إحضار طريق عن قنبلة بوجود تهديد خدعة ارتكاب يعتبر: 2 رقم الجريمة

 (.Hالفئة) من جنائية جريمة المدرسة ترعاها التي األنشطة

 (.Gالفئة) من جنائية جريمة هو أمالك المدرسة إلى جهاز متفجر حقيقي أي ارإحض على القاصر مساعدة أو تشجيع إن: 3 رقم الجريمة

ا التالية العقوبات تنطبق ، أعاله المذكورة الجرائم من أي تصاحب التي القانونية العواقب إلى باإلضافة: العقوبات  :الجرائم هذه ىعل أيض 

 (.Gالفئة) من جنائية جريمة هي األولى اإلدانة من سنوات 5 خالل األوليين الجريمتين من ألي الثانية اإلدانة •

 .القيادة رخصة فقدان إلى يؤدي الثالث الجرائم من بأي اإلدانة •

ا 365 لمدة تلقائي إيقاف هناك •  .والثانية األولى الجرائم من أي الرتكاب المدرسة من يوم 

 يُطلب وقد .التهديد مواجهة إلى راالضطرا في المدرسة أو المدرسي النظام هال يتعرض التي األضرار أو التكاليف عن المالية والمسؤولية إحتمال التعويض •

 بتهديد إما مرتبطة كتكاليف دوالر 25000 إلى يصل ما دفع أعاله المذكورة الجرائم يرتكبون الذين بأطفالهم يتعلق فيما أهملوا أنهم يتبين الذين اآلباء من

 .تشغيل جهاز تفجير عن الناتجة الفعلية باألضرار المرتبطة لتكاليفل دوالر 50000و ، بالخداع أو بالقنابل كاذب

 واالمراض األدوية

 المدارس في األدوية

 يجب. بيبالط لتعليمات وفق ا الدواء إعطاء ويتم الوصي/  الوالد من كتابي إذن هناك دام ما للطالب الدواء إعطاء المدرسة لموظف يجوز ، المدرسة مدير إشراف تحت

 .المكتب يف الطالب ملف في حفظها سيتم والتي ، االتصال حول الدواء( ومعلومات الطوارئ الصحية )خطة نموذج توقيع الوصي/  لدالوا على

 .لوكسال سوء أو الجسيم اإلهمال حالة في المسؤولية من ضرر أي المدرسة موظف وال يتحمل. آخر بالغ شخص بحضور الدواء إعطاء يجب ، الطارئة الحاالت باستثناء

 األدوية إلدارة التوجيهية والمبادئ القوانين
 

 ن سياسةإ. المدرسة في للتالميذ األدوية يرونيد الذين لألفراد المناسب التدريب وتوفر األدوية إلدارة النموذجية الوالية قوانين مع قوانينها بمواءمة األكاديمية قامت

 .علن ا عتهامراج وتمت اإلنترنت على متاحة المعتمدة اإلدارة مجلس

 تيال تلك وتشمل ، عشبية وأدوية طبية فةوص أدوية بدون ، طبية وصفة ويشمل ، الدواء: المنطقة والمدرسة هذه في الستخدامه لـ )األدوية( التالي التعريف اعتماد يتم

 .الجلد على مطبقةال األدوية أو األنف أو للعينين كقطرات المستخدمة وتلك ، حقنها يتم التي وتلك ، االستنشاق طريق عن ، الفم طريق عن تؤخذ
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 .للتلميذ واءلدا عطاءإل طلبا و خطيا  نا إذ سةرلمدا ءبإعطا تلميذلا ولي أمر ميقو فسو •

 عطاءإ يجب الذي والوقت ، عطاءاإل وطريقة ، الدواء وجرعة ، الدواء واسم ، التلميذ اسم ذلك في بما ، الطبيب من مكتوبة يجب أن يضم الطلب إرشادات •

 .المدرسة سجالت في وأن يحتفظ به ، فيه الدواء

 .دراسي عام كل لإلدارة الطبيب وتعليمات ولي األمر وموافقته طلب تجديد يتم •

 .سةرلمدا في لتالميذا لىإ يةدوألا إعطاء عن لينولمسؤا ادألفرا بتعيين لمبنىا مدير ميقو فسو •

 هو كما) مرخصة سجلةم مهنية ممرضة الدواء هذا يعطي الذي الفرد كان إذا إال ، آخر بالغ شخص بحضور بالغ شخص قبل من األدوية تعطى أن يجب •

 .التلميذ صحة أو حياة الطوارئ حالة تهدد عندما أو ،( 380.1178 القسم ، ميشيغان في المنقح المدارس قانون في موضح

تنطبق  أو فردي تعليمي برنامج يهملد الذين اإلعاقة ذوي الطالب ذلك يف بما الطالب لجميع المتاحة الطبية الطوارئ حاالت مع للتعامل خطة لديه مبنى كل •

 .504 رقم عليهم الخطة

 إلعطاء هذه ومعتمدين ومدربين معينين موظفين إلى باإلضافة ، (Epi-Pens) لإليبينيفرين تلقائية من الحقن اثنتين عن يقل ال ما على مبنى كل سيحتوي •

 المدرسة حرم في دفر أن يعتقد كان إذا نيا  وثا الوصفة، هذه مثل في الواردة للتوجيهات وفق ا ، األكاديمية في ملفه في طبية وصفة لديه طالب ألي الحقنة: أوال  

 .تحسسي فعل رد من يعاني

 تطبيق وأ استهالك على درقا التلميذ أن تعني يةالذات اإلدارة: المدرسة أو المقاطعة هذه في لالستخدام الذاتي( التملك/  الذاتية لـ )إلدارة التالي التعريف اعتماد ويتم

 للسماح نفسهب دواء   يحمل قد التلميذ أن فيعني الذاتي أما التملك. أو توجيه إضافية مساعدة دون الطبيب يوجهها التي بالطريقة طبية وصفة بدون وأدوية طبية وصفة

 .ذاتي ا ومقرر فوري بتناول

ا مكتوب ا إذن ا هوطبيب أمره ولي له يوفر الذي إن التلميذ •  .به الخاصة األدوية وامتالك نفسه إدارة على سيكون قادر 

 .وعدد المرات الجرعة يتضمن أن ويجب أدوية شركة أو صيدلية قبل من التلميذ يمتلكه الذي الدواء على عالمة وضع يجب •

 لذاتيةا اإلدارة في التلميذ حق قفيو أن المبنى لمدير ويجوز. طبيبال وتوجيه كتابي إذن على الحصول شروط استيفاء تم إذا التلميذ استخدام رفض يمكن ال •

 .ولي األمر مع التشاور الرفض يتبع أن يجب. التلميذ قبل من استخدام سوء هناك كان إذا الذاتي والتملك

 

 المدرسة والوصول إليها في األدوية تخزين إجراءات
 

 .األمر ولي قبل من المدرسة إلى األدوية بإحضار يوصى •

 .الطبيب من بتعليمات إال اإلعطاء وقت أو الدواء جرعة على تغييرات أي إجراء يتم لن •

 .دراسي عام كل األدوية إدارة بشأن الطبيب وتعليمات وموافقة ولي األمر طلب تجديد يجب •

 .دراسي عام لك األقل على رتينم االستنشاق وأجهزة (EpiPens) وأجهزة الطبية والوصفات األدوية على الصالحية انتهاء تواريخ فحص يجب •

. لدراسيةا السنة نهاية عطى مع حلولتُ  الطبية الوصفة تعود ال عندما اإلداريين الموظفين قبل من تدميره سيتم ولي األمر به يطالب لم مستخدم غير دواء أي •

 .آخر بالغ شخص عليه ويوقع اإلجراء هذا يشهد أن يجب. الدواء سجل في والتاريخ التخلص طريقة تدوين إدخال ويجب

 مرض

ا الطالب أصبح إذا  روريالض من ، لذلك. الطالب طحابباص للتوصية بولي األمر المكتب موظفو أو الممرضة تتصل فسوف ، الصف في بالبقاء له تسمح ال بدرجة مريض 

 لهاتفا أو العمل أو المنزل هواتف أرقام األرقام هذه تتضمن قد. الدراسي اليوم خالل  األمور أولياء إلى الوصول يمكن حيث مسجل هاتف رقم المكتب لدى يكون أن

 .المكتب في لبالطا إراحة سيتم ، المدرسة إلى الطريق في ولي األمر تواجد وأثناء. األصدقاء أو/و األقارب أو االستدعاء أجهزة أو الخلوي

 

 والمنتقلة المعدية األمراض من وغيرها اإلنفلونزا وإنفلونزا الخنازير

 مرض وإذا. المدرسة اربإخ األمر ولي على يتعين ، المعدية األمراض من غيره أو فيروس إنفلونزا الخنازير أو باألنفلونزا إصابته في االشتباه أو الطالب مرض حالة في

 :التالية اإلجراءات اتباع فيجب ، الدراسي اليوم خالل الطالب

ا المعلم إبالغ الطالب على يجب .1  .فور 

 .باإلصابة االشتباه حالة في الرئيسي المكتب أو الممرضة إلى وإرساله الطالب بفحص المعلم يقوم .2

 .رهيصطحبه ولي أم حتى معزوال   الطالب وسيبقى. بولي األمر االتصال إلى المدير وسيتم الممرضة قبل من فيها المشتبه الحاالت عن اإلبالغ يتم .3

. أكثر أو مأيا 5 لمدة إذا غابوا والمواد والواجبات بالدروس الطالب تزويد وسيتم. المدرسة إلى للعودة بطبي تصريح إلى بصورة مؤكدة المصابون الطالب سيحتاج

 مراأل ولي إلى توبةمك تعليمات المدرسة كما ستقدم. الفائتة والواجبات الدروس بإنجاز الطالب قيام وضمان والمواد أخذ الواجبات والفروض عن مسؤوال   الوالد وسيكون

 .المعدية لألمراض المناسب بالعالج تعلقي فيما

 المدرسة لمتابعة مرض الربو خطة

 من الربو يعتبر ، الواقع في والية ميشيغان(. مدارس) مدارسنا في بالربو المصابين الطالب عدد في كبيرة زيادة هناك كانت والية ميشيغان، في التعليم لدائرة وفق ا

 بنحو يقدرما  ضياع إلى يؤدي مما ، مزمنة حالة بسبب المدرسة عن للتغيب األول السبب أنه كما. المتحدة الواليات في طفالاأل تصيب التي الخطيرة المزمنة األمراض

 التالية لتوصياتا األكاديمية تقدم ، الحادة الربو نوبات بسبب المدرسة عن الطالب هؤالء فيه يتغيب الذي الوقت مقدار تقليل أجل ومن. سنويا  تقريبا   دراسية أيام 7.3

 المعهد الربو الصادرة عن اإلرشادات بشأن متابعة مرض إلى استناد ا ، ميشيغان في العامة الصحة لوزارة التابعة للربو التوجيهية ميشيغان لجنة توصيات على بناء  

 :والدم والرئة للقلب الوطني
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 كجزء الذاتية ةواإلدار( المقننة جرعاتبال االستنشاق أجهزة: المثال سبيل على) بهم اصةالخ األدوية حمل على بالربو المصابين األطفال من العديد تعليم يتم •

 .تيالذا والتطبيب ل الدواءبحم للطفل تسمح من تعليمات الطبيب كتبه وما ولي األمر طلب األكاديمية وستحترم. الطبيب يحدده الذي العالج نظام من

 والمدرسة المنزل بين شراكة هي لمرض الربو الناجحة إن المعالجة. بالربو المصابين األطفال أمور أولياء مع االستباقي التواصل وتشجع األكاديمية ستدعم •

 الطفل أولياء أمر قبل من إكمالها ويجب الرئيسي المكتب من الربو متابعة مرض خطة من نموذج على الحصول ويمكن. للطفل الصحية الرعاية ومزود

ا النموذج هذا ويتوفر. الطفل أدوية تغيير حالة في األحيان من كثير في أو سنوي، أساس والطبيب على بالربو المصاب  لدائرة اإللكتروني الموقع على أيض 

  http://www.state.mi.us/mde على الرابط التالي:  ميشيغان بوالية التعليم

 .الطفل دىل الربو بسبب تنشأ قد لتيا الفردية المشاكل حل أجل من للطفل الصحية الرعاية مقدم مع مباشرة االتصال المدارس ييمكن لمدير ، األمر لزم وإذا •

 :التالية المجاالت في والحساسية الربو عن المزيد لمعرفة للموظفين الفرص األكاديمية توفر •

 

o الطوارئ بإجراءات دراية على ونوايك أن ويجب ، الحادة الربو لحاالت المبكر اإلنذار الماتبع يعلموا حتى الموظفين لجميع والتدريب التوجيه توفير يتم 

 لوحة لىع ونشره الموظفين جميع على ، الربو الطارئة( التاح التالي )عالمات المنشور توزيع يتم. طبية مساعدة إلى الطفل احتياج حالة في واالتصاالت

 .الكتيب هذا اإللكتروني وفي المدرسة موقع على يكون متاحا   وكذلك المدرسة، أنحاء جميع في اإلعالنات

o العطور) ويةالق والروائح ، الصفوف في والحيوانات ، الطباشير غبار بأن دراية على يكونوا أن يجب لذلك ، للموظفين والتدريب اإلرشاد توفير يتم 

 .األطفال لبعض الربو مسببات من تكون قد رىاألخ المواد من والعديد ، والعفن ، التنظيف ومواد ،( والدهانات

o راآلثا يدركوا أن يجب كما ؛ الربو دويةأل المحتملة الجانبية اآلثار عالمات يعرفوا حتى والتدريب بالتوجيه بالربو المصابين الطالب ذوي الموظفين تزويد يتم 

 والمسؤول فلالط لمعلمي فقط ومتاح نآم مكان في المعلومات هذه توفير ويتم. حيةالص الرعاية مقدم أو الطفل ولي أمر تبليغ التي تستدعي الخطيرة الجانبية

 المعلومات تحديث مواصلة نم نتمكن حتى الدواء بتغييرات علم على األمور أولياء يبقي أن المهم من ؛ (PowerSchool) الطالب بيانات إدارة نظام في

 .الحاجة حسب وإتاحتها اإلنترنت عبر الطبية الصحية

 

 خالل أو طويلةال اإلجازات خالل فترة للمباني مكثفة تنظيفات أو إصالحات إجراء المقرر من. الحادة الربو لحاالت محفزات البيئية الملوثات تكون ما غالبا   •

 مهم أمر هواءال وتنقية والتبريد ئةالتدف لنظام الدورية والصيانة إن التنظيف. األخرى المهيجات أو الغبار أو لألبخرة األطفال تعريض لتجنب الصيف أشهر

 .الحاجة حسب توفيرها ويتم المدارس في والعفن الغبار كميات لتقليل

 حادة وباتن تحدث أن يمكن لتمريناتا أن معرفة إلى يحتاجون حيث ، وللمدرسين الملعب في ومساعديهم البدنية التربية لمعلمي والتدريب التوجيه توفير يتم •

 التمرين أشكال من أكثر الربو تثير نهاأ يبدو الطويل الجري تتطلب التي واألنشطة والجاف البارد الهواء في إن التمرين. بالربو صابينالم الطالب من للعديد

 ربوال نوبة تجنب في لمساعدةا آخر، من أجل بدني مجهود بذل أي أو الرياضية الصالة ممارسة قبل تناوله فيجب دواء له الطفل طبيب وصف إذا. األخرى

 في البدنية ةالتربي معلمي قبل من عتهامراج تتم والتي ، للطفل الربو متابعة خطة في الوقائية األدوية طريقة استخدام الطفل طبيب يصف أن كما يجب ؛ الحادة

 (.PowerSchoolن نظام )ويستخدم الذين المعنيين الموظفين من من قبل غيره وكذلك الموضوعة للطفل، خطةال تغيرت إذا أو ، دراسي عام كل بداية

 مارسةم عن الناجم الربو من نونيعا الذين بالطالب دراية على يكونوا أن البدني النشاط ممارسة أثناء الطالب عن المسؤولين المدرسة لموظفي المهم من •

 عن اتجالن بالربو المصاب لطفلل السماح يجب ثبحي تغييرات، حدوث عند المنتظمة التحديثات ذلك في بما المعلومات بهذه الموظفين تزويد ويتم. الرياضة

 .صعوبة يواجه كان إذا بدني نشاط أي عن بالتوقف الرياضية التمارين ممارسة

 حالة ربو طارئة عالمات
 :التالية األمور من أي من يعاني الطفل كان إذا طارئة رعاية طلبيتوجب 

 (.الربو أدوية لمعظم قيقةد 20-15) الدواء تناول بعد سعاله الطفل أو لهاث يتحسن ال •

 التنفس. أجل من يكافح حين ينسحبان في رقبته أو الطفل صدر •

 التحدث. أو المشي في صعوبة من الطفل يعاني •

 جديد. من البدء يمكنه وال اللعب عن الطفل يتوقف •

 الرمادي. أو األزرق اللون إلى تتحوالن شفتاه أو/و الطفل أظافر •

 التنفس. يجري امتصاصه عند الطفل أضالع الواقع بين الجلد •

 يفللتثق الوطني جللبرنام التابع براءالخ فريق لتقرير وفق ا العامة الطوارئ حاالت أعاله حاالت الربو الطارئة( إعالن )عالمات وتمثل. شخص آلخر من يختلف الربو
 .1997 لعام الربو مرض من والوقاية

 الطفل. أمر وولي 911 بالرقم اتصل ، الت التنفس الطارئةحا في فعله يجب مما اإلطالق على متأكد غير كنت إذا

 .العامة في ميشيغان الصحة والية التابعة لدائرةاللمرض الربو في  التوجيهية اللجنة

 

 الرأس قمل

ا ، األكاديمية تركز  اإلصابة تعريف نيمك. فقط لنشطةا اإلصابات ادعاستب على القوانين الموصى بها من قبل دائرة التعليم ودائرة الصحة العامة في ميشيغان ، إلى استناد 

 ، نها قد فقستأاإلحتمال األكبر  س،الرأ إنش داخل فروة¼ أما القمل الصغير الذي يبعد ". الرأس فروة" داخل موجودة صئبان أو مباشر قمل وجود أنها على النشيطة

 .للحياة قابلة تعد لم أو

 رسةالمد في الطالب قبول سيتمو. المنزل في الفوري بالعالج وينصح. الدراسي اليوم نهاية حتى المدرسة في البقاء مباشر قمل من يعاني طالب ألي يجوز •

 .سةالمدر عودته إلى للطفل فيجوز ، الطفل على حي قمل أي المدرسة في المعينون الموظفون يجد لم إذا. والفحص العالج بعد

 .المدرسة الدخول في( الرأس فروة إنش من¼  من أبعد) يوجد لديه القمل طالب ألي السماح يجب •

 .حي قمل الحظوا وجود إذا والمعالجة يومي ا القمل إزالة اآلباء على يجب •

 :التالية اإلجراءات اتباع يجب ، الرأس بقمل مصاب بوجود طفل التدريس هيئة أعضاء أحد يشك عندما

http://www.state.mi.us/mde
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 فالاألط مع( والفرش لمالبسوا القبعات مثل) الشخصية األشياء مشاركة أو( عانقةالم مثل) وثيق اتصال على تنطوي التي األنشطة من الطفل منع سيتم •

 .اآلخرين

 المحتمل فمن ، بالقمل مصاب ا فلالط كان وإذا. ضروري من الصف غير للطفل الفوري إن اإلخراج. األمور أولياء مع والتواصل ، المدرسة مدير اربإخ سيتم •

 .ليوما نهاية في المنزل إلى لالطف إرسال وسيجري. والسخرية اإلحراج إلى للطفل السريعة اإلخراج تؤدي عملية دوق قبل أسابيع إصابته تم قد يكون أن

 قمل نع بحث ا أطفالهم جميع من التحقق منهم وتطلب الرأس في قمل حالة بوجود المدرسة في زمالء الطالب أمور أولياء إلخبار منزلية رسالة إرسال سيتم •

 .العالج وخيارات الرأس قمل غزو عن معلومات ورقة من بنسخة األمور أولياء لمدرسةا وستزود. الرأس

ا •  .تنفيذها يتم ولن فعالة ليست بالمدرسة الحشرية المبيدات عالجات فإن ، القمل لبيولوجيا نظر 

 :يشمل هذا. أطفالهم عن النهائية المسؤولية اآلباء يتحمل

 .الرأس قمل كتشافا عند الفوري العالج وبدء أطفالهم لشعر المنتظمة الفحوص خالل من وإدارتها سالرأ قمل حاالت من الوقاية في المساعدة •

 التالي:  الموقع زيارة خالل من اإللكتروني MDE موقع على اإلنترنت عبر الرأس قمل حول المعلومات من مزيد على العثور يمكن

  gan.gov/mdewww.michi 

 أو زيارة الموقع التالي:

 https://www.michigan.gov/documents/Final_Michigan_Head_Lice_Manual_106828_7.pdf 
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الع أولياء األمور مخطط  لمعالجة قمل الرأس إلّطِ
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 ستشفاءواإل المنزلية الخدمات قوانين
 

ا الطفل يكون عندما المدرسة اربإخ األمور أولياء على يجب  من كثرأ نفقدا إلى يؤدي مما ، تقبلالمس في المستشفى في إلدخاله خطط وضع يتم عندما أو للوطن متجه 

 قد يكون عندما وكذلك ، المدرسة عن الطفل فيها سيغيب التي والفترة المرض بسبب المدرسة من الطفل يعفي الطبيب من بيان تقديم يلزم. متتالية دراسية أيام خمسة

 .ليمالتع من االستفادة على لطالبا قدرة على تؤثر نأ شأنها من قيود وأي الطالب لحالة المعالج الطبيب من شهادة مطلوب ، ذلك إلى باإلضافة. المدرسة إلى عاد

 قدر التقدمو دراساتهم مواكبة على ، طبية حالة بسبب المدرسة إلى الذهاب يستطيعون ال الذين  الطالب لمساعدة اإلستشفاء وخدمات المنزلية الخدمات تصميم لقد تم

 من لطالبا لتمكين العالج مكان أو المنزل إلى المدرسة من الدراسي المنهاج والمستشفى المنزل يف يدرس الذي الطالب معلم يحمل. الطبية حالتهم ضوء في اإلمكان

 .دراساتهم متابعة

 حدك دقيقة وأربعين خمسة كل فترة من تين،فتر األكاديمية وستوفر. األكاديمية في الطالب مسجال   أن يكون يجب ، و/أو اإلستشفائية المنزلية للخدمة الطالب يتأهل لكي

 .المدرسة لىإ للعودة السماح للطالب ميت حتى ، والدرجات والواجبات بالدروس المتعلقة األخرى والمواد المدرسية الكتب كما توفر. مدرسال قبل من األسبوع في أدنى

 الرعاية مقدم أو ولي األمر مسؤولية
 

 :المدارس قانون من 1561 القسم وهذا الشرط موجود في. المدرسة إلى الحضور سنة 16 إلى 6 من أعمارهم تتراوح الذين األطفال على ميشيغان قانون يشترط

 6 سن عمره ما بين طفل ؤول عنمس الوالية هذه في آخر شخص أي أو وصي أو والد كل[ ... الدولة من معتمدة حكومية غير بمدرسة الملتحقين للطالب] )باستثناء

ا الطفل حضور يكون أن ويجب. بأكمله الدراسي العام خالل العامة دارسالم إلى الطفل عليه إرسال هذا ، سنة 16و سنوات  تحددها التي ةالدراسي للسنة ومتتالي ا مستمر 

 (MCL 380.1561) .الطفل  فيها التحق التي التعليمية المنطقة

 عليهم يجبو. المستشفى في أو لمنزلا في الطالب يكون عندما التعليمية المنطقة اربإخ ضمان عن ، بالمدارس االلتحاق قوانين بموجب ، مسؤولون إن أولياء األمور

 .يةاألهل من تحديد التعليمية كي تتمكن للمنطقة الكافية المعلومات عن والسماح بالكشف المستشفى أو المعالج الطبيب اسم تقديم

 .الطبية العالجات مع تتعارض ال حتى المدرسين زيارات مواعيد تحديد في وساعد ، الطالب منزل إلى الوصول أمين .1

 .مهماتهم الستكمال البنائهم الالزم واإلشراف المناسبة البيئة توفير .2

 .اليد متناول في المناسبة التعليمية المواد توفر ضمان خالل من الدراسة موعد تحديد في الطفل مساعدة .3

 .مالمعل مع عليه المتفق النحو وعلى ممكن حد أقصى إلى التعلم أنشطة مع الطفل ساعدة .4

 شعر أو ، غايةلل صعبة المهام بأن الوالد عرش إذا. عنه بالعمل القيام لهم ينبغي ال أنه إال ، المدرسي العمل مواكبة على الطفل يشجعوا أن يجب اآلباء أن من الرغم على

 .الصف معلم أو/و ستشفائيةواإل المنزلية خدماتال معلم إلى المعلومات هذه توصيل فيجب ، المهمة لتنفيذ الالزمة األساسية المهارات يمتلك ال الطفل أن

 الطالب مسؤوليات

 :الطالب على يجب

 .المهام إلكمال الحاجة حسب الشرح أو/و المساعدة طلب .1

 .جسديا قادرين يكونوا ما بقدر الصفية األنشطة حضور .2

 .المهام من االنتهاء بعد واللوازم المواد إرجاع .3

 ، اسيالدر الصف أو الموضوع مالإلك الالزمة الكفاءات من األدنى الحد للطالب يكون حتى مطلوب إضافي واجب بأي للقيام المعلم مع العمل في االستمرار .4

 .المدرسة إلى العودة بعد
 

 ئهومباد ة التقييمفلسف
 

ألكاديمي مدى الحياة. جاح الطالب انمية في األكثر أهتتماشى سياسة التقييم مع جوانب بيان مهمتنا. من المعترف به على نطاق واسع أن المعلم الفعال هو العامل الوحيد 

 :قييمتدرك األكاديمية أن التدريس والتعلم والتقييم مترابطان بشكل أساسي وبالتالي فإننا نسترشد بالمبادئ التالية في هذا الت

 .يرتبط مباشرة بالمناهج والتعليم من خالل نموذج التخطيط المتخلف •

 .اإلبالغوالتقييم ولتخطيط جزء ال يتجزأ من دورة اهو  •

 .، ويحدد فعالية التدريس اتهرصد التقدم المحرز في تعلم الطالب وإنجازي •

 .يستخدم مجموعة متنوعة من األساليب •

 .والتلخيص شكليجب أن يكون نظام تقييم أصيل ومتوازن لكل من ال •

 .بناء ويعزز مواقف الطالب اإليجابية تجاه التعلمهو  •

 .حاليةامات التدريس من خالل األخذ بعين االعتبار أساليب تعلم الطالب ، والخبرة السابقة، والمعرفة واالهتميعزز ويحسن عملية ال •

 .لمحتوى الموضوع وتطوير مهارات التفكير العليا ا  عميق ا  يعزز فهم •

 ية.ميهداف التعلاأل فيصورة واضحة في الوقت الحقيقي لتقدم الطالب بزود الطالب واألسر ي •

 .ستند إلى األداءيفي عملية التعلم و يتم دمجه •

 .تفكير وإعادة التقييملل ينحافز للطلبة والمدرسهو  •

 .التفكير(و لمعلوماتية ،ألمية ايلعب دورا هاما في تطوير مناهج لمهارات التعلم )التنظيمية ، االتصاالت ، التعاون ، حل المشكالت، البحوث / محو ا •
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 تكوينية والتلخيصيةالتقييمات ال
 

في التحصيل ب ياس تقدم الطاللق بشكل مستمر  سيتم استخدام البياناتولمراقبة تقدم الطالب.  تنظام الدعم متعدد المستويا سيستخدم المعلمون نموذج 

 .تحصيلهذا الوماذا يفعل المعلمون لتحسين العلمي، 

 يم ؛للتعلته لتحديد نمو الطالب أو استجابشهري ا( وسيستخدم المعلمون بيانات مراقبة تقدم الطالب بشكل متكرر )أسبوعي ا  

 سيستخدم المعلمون بيانات مراقبة التقدم لمقارنة معدل التعلم المتوقع والفعلي للطالب ؛ 

 ؛ و/أو شدتها سيستخدم المعلمون بيانات مراقبة التقدم لضبط وتيرة التعليمات 

 .ية للطالبالسلوك ستراتيجيات التعليمية واالحتياجات األكاديمية أوسيستخدم المعلمون بيانات مراقبة التقدم لتقييم المطابقة بين اال 

نهم ضبط للتقدم ويمك الحالي وإكمال تقييماتهم التكوينية حتى يعرف المعلمون المستوى صفما يعنيه هذا هو حاجة الطالب إلى المشاركة بنشاط في ال 

 .تمكن من التقييمات التلخيصيةالتدريس أو تقديم مساعدة إضافية للطالب ليتمكنوا من إظهار ال

 لتلخيصي:والتكويني وا يأنواع من التقييمات: التشخيص 3سيستخدم المعلمون 

سيتم ويدة. داية وحدة جددم في ب: سيستخدمها المعلمون قبل التدريس )التعليم المسبق( للتعرف على مستوى إتقان كل طالب أو التقالتقييمات التشخيصية 

ض المتوقعة منها ألداء العرو و نماذجف التعلم للموضوع أو الوحدة ، والتقييم والمعايير المستخدمة إلتمام الوحدة ورؤية أمثلة أإطالع الطالب على أهدا

 )غير مصنفة وال تؤثر سلب ا على تقدير الطالب لذاتهم( ؛

لقى الطالب يمية وسوف يتة التعلكررة في جميع أنحاء الوحد: سيتم استخدامها من قبل المعلمين أثناء التدريس لتقديم مالحظات متالتقييمات التكوينية 

ا إلظهار أنه يمكنهم تصومالحظات محددة للغاية.  ا. ويشمل عملهم وضبطه حيح جودةسيتم تعديل الدروس بناء  على المالحظات وسيتم إعطاء الطالب فرص 

أو ة قبل نهاية الوحدة مارسة الكفاءافية لمكير الطالب لذاتهم إذا لم يتم منحهم فرصة ذلك تعلم التقييم الذاتي ألعمالهم )يتم تقديره وقد يؤثر سلب ا على تقد

 !!! الكمال ؤدي إلىالممارسة ت ة(.  النهائي درجةالتقييم التلخيصي الذي يؤثر على ال

ون خيارين أو مسيقدم المعلو علموها.هارات التي ت: )نهاية الوحدة( سيستخدمها المعلمون إلتاحة الفرصة للطالب إلظهار المعرفة والمالتقييمات التلخيصية 

أدائهم بما في  ييم عملهم أوتم بها تقسيكون الطالب على دراية بالمعايير التي سيوستوعب أساليب التعلم المختلفة ويستهدف أهداف تعليمية مختلفة. تأكثر 

 .ذلك استخدام نماذج التقييم وسيعرفون هذه المعلومات في بداية كل وحدة

د بع  وهبأن ما تعلم تلخيصيلا ييم التق ويخبرنا ،نا التكويني بما يتعلمه الطالب أثناء تقدم التقييم  ما يعرفه الطالب قبل بدء التدريس ، ويخبرنا يالتشخيصالتقييم خبرنا يُ 

 .الوحدة لممارسة التدريب قبل نهاية تقييم التقييمات التكوينيةوقد استفاد الطالب من جميع قد اكتمل الدرس 

 التقييم التلخيصي التقييم التكويني

 بعدما تم تعليم الطالب خالل فترة تعليم الطالب

 يستخدمه المعلم لتقييم تقدم الطالب يستخدمه المعلم لتعديل التعليمات خالل العمل

 لى صعيد مستوى أو مهارةهل توصل الطالب إلى كفاءة ع مهارة فعله الطالب في رحلتهم لتحقيق مستوى أوي إظهار مقدار ما ب

تلخيص  نماذج: إختبارات أولية، امتحانات قصيرة، إختبارات كتابية،

 قصة، القيام بأدوار معينة، عروض، صحف، منظمات غرافيك

بالت لمقاختبارات نهاية الفصل ، االختبارات على مستوى الوالية ، اا

 .سواهاو،  الشفوية ، امتحانات القبول ، المشاريع / العروض التقديمية

 الذاتي للطالب تفكيرعملية ال -الطالب  ملفات

رير ، يقوم ة كل وحدة تق. في نهايالطالب تحديد األهداف في كل مادة إجراءات ملفاتالفردية الخاصة بهم. تتضمن  الملفاتجميع الطالب مسؤولون عن الحفاظ على 

لطريقة ، يفكر وضوع. بهذه اي في كل مكل مادة. بناء  على ذلك ، يقومون بإنشاء أهداف للفصل التال يفتخرون به كثيرا  منالطالب بتفكير ذاتي وتحديد عينات عمل 

 .عامبشكل تعلمهم بالطالب بشكل روتيني في مهام تقييم محددة و

 برنامج التقييم الموحد

لتقويم االمحددة في  ي المواعيدعشر سيخضعون الختبارات موحدة فالصف الحادي  إلى من صف الروضةيجب أن يكون الطالب وأولياء األمور على دراية بأن الطالب 

لذي حد ، ألن جودة التعليم االختبار المولطالب لأو كما قد يتم توفيرها من قبل المدير ومدير البحث والتقييم. يتم تشجيع أولياء األمور على التعاون في إعداد ا ،المدرسي

طالبهم في تحقيق  مساعدة ألمورلياء اوقدرة المدرسة على مواصلة إثبات نجاحها في االختبارات الموحدة للدولة. يمكن أل يمكن أن تقدمه المدرسة تعتمد جزئي ا على

 :أفضل أداء لهم عن طريق القيام بما يلي

 .ع الطالب على العمل الجاد والدراسة على مدار العاميشجت .1

 .ابقة لالمتحاناتتأكد من حصول الطالب على ليلة نوم جيدة في الليلة السال .2

 .تأكد من أن الطالب يأكلون جيد ا صباح االمتحان ، وخاصة التأكد من أنهم يتناولون كمية كافية من البروتينال .3

 .على أهمية األداء الجيد في االختبار الموحد التأكيد لهمالطالب و يرذكت .4

 .2 لرصاص رقماالمناسبة ، بما في ذلك أقالم  لوازممع ال في الوقت المحدد وعلى استعداد لالختبارات ،يصلون تأكد من أن الطالب ال .5

 تعليم الطالب أهمية الصدق واألخالق أثناء أداء هذه االختبارات وغيرها .6

 ع الطالب على االسترخاء في يوم االختبار.يشجت .7
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 ةالتواصل مع أصحاب المصلح -إعداد التقاريرإجراءات 

 

 ( اإللكترونية الخاصة بأولياء األمورPOWERSCHOOLبوابة )

ا عبر اإلنترنت يُطلق عل توضحفي بداية كل عام دراسي ،  رسالةيتلقى أولياء أمور الطالب المسجلين في األكاديمية  ،  PowerSchool Parent Portal يهبرنامج 

كاديمي والحضور والتقدم األ بع الدرجاتمن أجل تتلوسائل إمكانية الوصول هذا البرنامج ألولياء األمور والذي يحمل بيانات تتعلق بالملف األكاديمي لطالبنا. يوفر 

 ps.universalpsa.org ىببساطة تسجيل الدخول إل روولياء األمة. يمكن ألينشرات المدرسال برع إبالغهم باستمرارالمنتظم ألطفالهم ، باإلضافة إلى 

تقديم طلب عليه ب المرور ، يج ل وكلمةالدخو إذن إعادة إعطائه إلى هم. في حالة احتياج أحدرنامج الخاص بأولياء األمور محصور بهم فقطإن منح الدخول إلى هذا الب

 .موقع إلى المكتب الرئيسيومكتوب 

 والمعلمينأولياء األمور  إجتماعات

إلى  جتماعلب اإلرسال قسائم طإة(. سيتم محددالمواعيد ل)يرجى الرجوع إلى التقويم المدرسي لات أولياء األمور والمعلمين على مدار العام الدراسي اجتماعتم جدولة ت

ا لتعق إلجتماعاتالمنزل قبل مواعيد ا ا تلبية هذه جدولة ، ال ييدات ال، إلتاحة الفرصة ألولياء األمور الختيار وقت مناسب. ومع ذلك ، يرجى تفهم أنه نظر  مكن دائم 

 .تم بذل كل جهد ممكن للقيام بذلكالطلبات ، ولكن سي

تماع مناسب للطرفين. عداد وقت اجالمكتب إلفي االتصال بمعلم خارج هذه األوقات المحددة ، فيجوز له القيام بذلك عن طريق االتصال ب أولياء األمورفي حالة رغبة أحد 

ظ على الخدمات لسرية والحفاى ضمان اإل جراءات. تهدف هذه اإلالحضور فجأةمن مجرد  بدال   ،تحديد موعد للتحدث مع المعلم حول تقدم الطفل أولياء األموريجب على 

 .التعليمية المجدولة

ا ألن األكاديمية تشجع مشاركة أولياء األمور في تعليم أطفالهم ، فمن المهم أن يفهم أولياء األمور أن المدرسة ترحب والتعليقات من  هواجسإظهار الصل وبالتوا نظر 

رغبون في التحدث مع ابقة عندما يادات الساتباع اإلرش أولياء األمورفي المدرسة. يطلب من  يمكن أن يعانوا منهايما يتعلق بتعليم أطفالهم أو المشكالت التي ف قبلهم

 حضور فجأة.تحديد موعد أو االتصال بالمدرسة قبل ال كما يتوجب عليهماإلدارة و/أو الموظفين. 

 التقدمتقارير 

لعام الدراسي ، اخالل  التقدم حول هذار تقاريلهم على اطالع على تقدم أطفالهم في المدرسة. لذلك ، سوف نرسل  كاديمية أنه من المهم إبقاء أولياء األمورتعتقد األ

ن لديك أي إذا كا طفالكأتصل بمدرس يحتاجون العمل عليه وما يتقنونه بنجاح. من المهم أن تالذي ، وما الطالبوالتي ستتضمن تعليقات المدرسين حول كيفية أداء 

مستوى لأو لسنهم و/ جيةنموذاء الأطفالك بشكل أفضل في تحقيق معايير األدو/أو سؤال حول تقرير التقدم أو تريد أن تناقش مع المعلم كيف يمكنك مساعدة طفلك 

 .الصف

 تقريرالبطاقات 

المناهج الدراسية  لي على إكمالصف التارير على أساس سنوي. يعتمد قرار ترقية الطالب إلى مستوى الستقوم األكاديمية باإلبالغ عن تقدم كل طالب عن طريق بطاقة تق

 .سواها من اإلمتحاناتو موحدةبنجاح والحضور واألداء في االختبارات ال

 

 العادية للفئات والتعليقات الدرجات مقياس
 

 ماتالوسطي للعال للمعدل  .05مقياس  أما الصفوف المتقدمة فتتبع

 :كفاءتهم لتحديد للطالب التالي االدرجات مقياس استخدام يتم
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 االنجليزية اللغة متعلمو
 

ا المدرسة توفر  التحصيل يرومعاي األكاديمي لمحتوىا نفس وتلبية اإلنجليزية باللغة الدراسي التحصيل من عالية مستويات لتطوير اإلنجليزية اللغة لمتعلمي فرص 

 .األطفال جميع عليها يحصل أن يتوقع التي للطالب الدراسي

 برامج في طفالهمأ بإلحاق يتعلق فيما هماربوثانيا ، إخ ، للبرنامج مساهمات لتقديم الفرصة إعطاء أوال ،: يلي ما على اإلنجليزية اللغة متعلمي أمور أولياء سيحصل

 .ول ذلكحالتعليمية، ومعلومات  منطقة المدرسة في اإلنجليزية اللغة متعلمي

 .المبنى بمدير اتصل ، بالمدرسة اإلنجليزية للغة المتعلمين برنامج في للمشاركة في مساهمات ما أو البرنامج بهذا المتعلقة لألسئلة

 التعليمية المدرسة برامج
 

 التعليمية خدماتال خالل تلقيها أو لمدرسةا بعد التكميلية التعليمية برامجنا حضور إلى يحتاجون الذين الطالب تحديد في المستويات متعدد دعم نظام عملية نستخدم نحن

 الدعم نظام ريقف مع لمونالمع ويتعاون دائرة التعليم في ميشيغان، في للخطر المعرضين الطالب اختيار لمعايير وفق ا الخدمات على للحصول الطالب يتأهل. المدرسية

 بعد التعليمي لبرنامجا يقام. بنا الخاصة تالمستويا متعددال الدعم خطة نظام باستخدام ، والوقت المطلوب التدخل إلى يحتاجون الذين الطالب لتحديد المستويات متعددال

 يةالدراس المناهج عبر األمية محو لىع البرامج تركز. المسجلين للطالب الخميس، إلى االثنين من بعد الظهر، 5:00 إلى 3:30 الساعة من المدرسة في يالدوام المدرس

 .حاجةال سبح المدرسة بعد المعلمون يقدمه منفصل برنامج هي المنزلية إن المساعدة. والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم ومهارات

 المستقلة ، والدراسة بعد عن التعلم اإلفتراضي، التعلم
 

 أو/و بعد، نع التعلم أو/و الفتراضي،ا كالتعليم محددة دورات وأخذ والمشرف العام المدرسة مدير بموافقة إضافية تعليمية خبرات في المشاركة بفرصة الطالب يتمتع

لشهادة ا في سبيل نيل  همساعدت أرصدة للطالبوتؤمن  ، المحلي المدرسة مجلس وتحظى بموافقة ، طبيعتهاب أكاديمية الدورات تكون أن يجب. المستقلة الدراسة

 .الصف التقدم في أو منهاج ميشيغان للجدارة،  الثانوية وفق

 اإلنترنت عبر فيةإضا وموارد دورات رلتوفي أخرى معتمدة كيانات أو (Keystone Online Learning / Michigan Virtual Universityمع ) األكاديمية ستتعاون

 .الطالب لجميع الفرص لتوسيع

 أو كليةال في التسجيل خالل من أو عدب عن التعلم خالل من أو الصف في متوفر معتمد مدرس مع مجدولة صفية كفترة النهار خالل األكاديمية في الدورات تقديم يتم قد

 .األكاديمية قبل من ، والتقييم للمساعدة كمعلم، يعمل الموقع في معتمد مدرس تعيين يتم.  ذاتي ا محدد وقت في الدورة تقديم يتم قد أو ، الجامعة

 :التالي النحو على الدورات أنواع تعريف يتم

. ممنتظ يومي حضور في ا تكونعندم ، بك الخاص الدراسي الفصل جدول من كجزء الدراسي اليوم خالل المدرسة في المقدمة اإلنترنت أو الكمبيوتر دورات •

 غير حالي ا، معتمد مدرس جودو مع المدرسة في ، اإلنترنت أو الكمبيوتر خالل من ، إجراؤها يتم التي الدورات إن عدد. الصف في معتمد مدرس وسيحضر

 لمدة للجدارة وفق منهاج ميشيغان ةالشهادة الثانوي برنامج إكمال لضمان المزدوج التسجيل بعملية شبيهة طلب وموافقة تقديم عملية تتطلب ولكنها محدود،

 .بنجاح سنوات 4

 بالطال جدول من جزء هي عليمالت وفترة. تلفزيون شاشة عبر الطالب من ومجموعة مسجل مدرس بين االتجاه ثنائي اتصال عبر بعد عن التعليم توفير يتم •

ا الشخص يكون أن يجب. العادي الدراسي اليوم خالل  التي اتالدور عدد. المناطق بين التعاونية الترتيبات توافر لحين فرصال إتاحة ويتم الفصل في حاضر 

 اثلةمم وموافقة تقديم عملية تطلبت ولكنها ، محدود غير حالي ا، معتمد مدرس وجود مع المدرسة في ، االتجاهين ذو االتصال جهاز خالل من ، تدريسها يتم

 . بنجاح سنوات 4 لمدة لثانوية وفق منهاج ميشيغان للجدارةالشهادة ا برنامج إكمال لضمان المزدوج التسجيل لعملية

ا التدريبية الدورة ستكون. ذاتيا المجدول والمكان الوقت في ذاتيا المجدولة االفتراضي التعلم دورات تؤخذ •  مع بك صالخا الدراسي الفصل دولج من جزء 

 ويتطلب الرصيد، على ولالحص فيها يتم التي المنطقة تقدمها األقل على ةواحد دورة وحضور واحد وقت في مسجال   تكون أن ويجب مسجل معلم تحديد

 خصصالم الصف وقت خالل لتكميليا العد يوم أو التالميذ عد يوم في والحضور ذاتي ا المجدولة الدورة في مسجال   تكون أن يجب. المنتظم اليومي الحضور

 إكمال انلضم المزدوج التسجيل يةبعمل شبيهة وموافقة طلب تقديم عملية وتتطلبان ، ذاتي ا تينمحدد دورتين على الطالب ةدراس تقتصر. المعتمدة للدورات

 . بنجاح سنوات 4 لمدة الشهادة الثانوية وفق منهاج ميشيغان للجدارة برنامج

 الزمني الطالب جدول في الدورة ذهه تظهر أن يجب. ذاتيا الموجه للتعلم الفرصة لك توفر أكاديمية طبيعة ذات تعليمية تجربة هي المستقلة الدراسة دورات •

 الرصيد على الحصول فيها تمي التي المنطقة تقدمها األقل على واحدة دورة وحضور واحد وقت في مسجال   الطالب كوني أن ويجب. مسجل معلم تحديد ويجب

. المعتمدة للدورات المخصص صفال وقت خالل التكميلي العد يوم أو التالميذ عد يوم في وحاضرا   مسجال    يكون أن يجب. المنتظم اليومي الحضور ويلزم

ثانوية الشهادة ال برنامج إكمال انلضم المزدوج التسجيل بعملية شبيهة وموافقة طلب تقديم عملية وتتطلبان ، مستقلتين دراستين على  الطالب دراسة تقتصر

 . بنجاح سنوات 4 لمدة وفق منهاج ميشيغان للجدارة

: الخمسة المستويات حيث من ويةاللغ الكفاءة )ACTFL (األجنبية اللغات لتدريس األمريكي المجلس عن الصادرة الكفاءة إرشادات تصف :بيةاألجن اللغة

. عالية أو ةطمتوس أو منخفضة أنها على كفاءةال تعريف يتم ، والمتقدم والمتوسط المبتدئ المستويات في. والمتميز والمتفوق والمتقدم والمتوسط المبتدئ

 هذا. دراسيين رصيدين من أكثر دةعا يتطلب والذي عاٍل، مبتدئ مستوى إلى الطالب يصل أن متطلبات الشهادة الثانوية وفق منهاج ميشيغان للجدارة وتتوقع

 من عالية مستويات تحقيقل ةالفرص إلى سيحتاجون الطالب ألن عشر الثاني إلى الصف صف الروضة من للطالب العربية اللغة نقدم أننا في السبب هو

ا ذلك الشهادة الثانوية وفق منهاج ميشيغان للجدارة. وسيؤدي ببرنامج االلتقاء في الكفاءة  وكسب لكفاءةا إثبات على قادرين كونوالي الطالب إعداد إلى أيض 

 دئ المتوسطالمبت مستوى إلى لالوصو يمكنك أنه إلى اتالدراس تشير تجربة المرحلة من الروضة حتى الصف الثامن، حيث خالل من الثانوية المدرسة رصيد

 اءاالنته عند اختياراتهم خالل من اتاللغ من غيرها أو الفرنسية اللغة لدراسة الفرصة الطالب منح يتم كما من الروضة إلى الرابع. الصفوف في عبر الدراسة

 .العربية اللغة متطلبات من
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 ختم ميشيغان لتعدد اللغاتجائزة 
 

 وسوف .األقل على حدةوا إضافية الميةع ولغة اإلنجليزية اللغة إجادة يظهرون الذين الثانوية المدارس تقدير خريجيل ميشيغان لتعدد اللغات( ختم) وجدت جائزةلقد أ

 .مهارات تعدد اللغاتو اللغة في قوية بمهارات يتمتعون الذين األفراد على للتعرف وسيلة العمل ألصحاب هذا يوفر

 الترفيع والترسيب قوانين

 :يلي ما اجعنر ، مستوى الصف تحديد ومن أجل. لهم الفرصة أعطيت إذا التعلم على قادرون الطالب جميع أن على لدينا أكاديمية تقوم فلسفة

 ؛ اإلعاقة دستبعاوا ، المعلم أداء ومراقبة ، االختبار نتيجة ملخص وبيانات ، الصفوف مستوى محتوى لتوقعات إتقان: األكاديمي التقدم  

 الواجباتب اماالتز  و ماالهتما ومدى ، المدرسة بيئة في والسلوك ، والكبار واألقران المدرسة بين العالقات من الطفل موقف: والعاطفية االجتماعية التنمية 

 ؛ المدرسة في والثقة

 ؛ الصف مستوى في أقرانه إلى بالنسبة العمر: البدني التطور 

 ؛ التعلم مشاكل في تسهم أخرى عوامل أو المدرسة في التغيير ، المفرط أو الغياب المرض بسبب التعلم في ثغرات: الحضور 

 اتالمستوي متعددلا الدعم نظام اتخدم) تجربتها تمت التي والتدخالت( الترفيع أو الترسيب) للصف السابقة البديلة المواضع: البديلة والتدخالت المواضع 

 وغيرها(. الدعم اتوخدم للدرجة الثانية والثالثة،

 التعليمية، مواحتياجاته األكاديمي متقدمه بسبب اليوم خالل زمنية لفترات الدراسية الصفوف من أعلى بمستوى بااللتحاق للطالب للسماح بها المعمول إن الممارسات

 :الشروط هذه كل وجود حالة في مرتين الطفل ترفيع ويمكن. لدينا  موجودة

 ؛ المتميز األكاديمي واألداء والقدرة العالي والذكاء العقلي عمره تقدم على أدلة الطالب أظهر  

 ؛ المزدوج الترفيع تدعم للطالب الموحدة التحصيل اختبار درجات 

 ؛ للطالب الجسدي بالنضج جرى األخذ بعين اإلعتبار 

 ؛ حيث سيرفع الطالب الدرس موضع في الطالب نضج مستوى مع يتناسب بما والعاطفي االجتماعي النضج الطالب أظهر 

ا التسارع األكاديمي يكون عندما المزدوج الترفيع اعتبار يمكن   .ناجح 

 قِبل نم التوصية دعم ويجب. ناسب ام ذلك كان إذا إضافية مواضيع إضافة ويمكن. قدراتهم أعلى يظهرون حيث أو المحتوى الموضوع مجال في الطالب تسريع أوال   يجب

 .الموضع الجديد ويدعم يفهم أن ويجب القرار، صنع عملية في الطالب يشارك وأن األمور وأولياء المحترفين الموظفين من كل

 :التالية المعايير من مجموعة وجود حالة في راسبا   الطفل اعتبار يمكن

 ؛ الطفل من الترسيب يستفيد سوف 

 ؛ الصف مستوى من بكثير أقل الطفل أداء 

 ؛ لعاطفيأو ا االجتماعي النضج عدم الطفل إظهار 

 ؛ إنجاز الطالب على المفرط التغيب أو/و المكتمل غير والعمل السيئة العادات تأثير 

 ؤهال  م يكون قد أنه من الرغم على ، عدم ترسيبه للطالب األفضل من ، الحاالت بعض ففي. بالترسيب قرار اتخاذ عند االعتبار في أخذها يمكن إضافية عوامل 

 .للترسيب

 والجوائز التكريم
 

 رنامجب يشتمل. لذاتهم الطالب احترام وبناء دالجي السلوك تعزيز هو لدينا الشهرية الجوائز من والهدف المواد األكاديمية، في التميز يعكس تكريم برنامج دى األكاديميةل

 .نهايته وفي الدراسي العام خالل الجوائز أو التكريم فئات من العديد على الجوائز

 :يلي ما الجوائز هذه تشمل

وم األربع التي تق للركائز وعرضهم ، األساسية اإلنسانية القيم وخصائص ، التعليم في لتفانيهم ليكونوا )نسر الشهر( كل صف من شهر كل األكاديمية طالب ترشيح يتم

 أولياء دعون إفطار، حيث وجبة على بالطال يحصل ، الشهر من خميس آخر يوم وفي. شهاداتهم مع الرئيسي المكتب في وتعليقها صورهم التقاط ويتم. عليها األكاديمية

 .الموظفين قبل من إعدادها يتم لذيذة إفطار وجبة وتناول للمجيء أمورهم

 التعليمي البرنامج
 

 ,HSCE) المشتركة ةاألساسي والمعايير ميشيغان في األساسية الدراسية المناهج محتوى مع تتوافق التي التعليمية البرامج من متنوعة مجموعة األكاديمية تقدم

GLCE and MCF التالية: المجاالت في التعليم الطالب يتلقى سوف. ميشيغان في والية التعليم مجلس قبل من بها الموصى االقتضاء( حسب 

 لفنون الجميلة والتمثيليةا                                                                 اللغة واألدب اإلنجليزي )قراءة وكتابة(                   

 علوم الكومبيوتر والمعلوماتية                                               علم الحياة والعلوم الفيزيائية                                                
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 اللغة واألدب األجنبي                                                    العلوم اإلجتماعية والتاريخ                                             

 هارات التقييم الموحدم                                الرياضيات                                                                                  

 هارات الحياة ومواضيع اختيارية أخرىم                                                                                   ثقافة الصحة البدنية والسالمة          

  تكامل الركائز األربع ناء الشخصية من خاللب                                  مهارات المهن وفرص العمل                                                            

 ثقافة منع العنف وبناء الشخصية 

 التخرج متطلبات
 

 األرصدة المنهج األساسي ومتطلبات

 الناجح كمالاإل وسيكون. أخرى إلى رجةد من تقدمهم تخطيط على الثانوية المدارس طالب لمساعدة التالي النحو على األرصدة متطلبات من األدنى الحد وتثبيت تعديل تم

 الثانوية: المدرسة في التالي الصف إلى الطالب )تمرير( قبل ضروري ا المدرجة االرصدة دلعد

 التحصيل الصف

 أرصدة 6 العاشر )طالب السنة الثانية من المرحلة الثانوي(

 رصيدا   12 الحادي عشر )طالب السنة الثالثة من المرحلة الثانوي(

 رصيدا   18 الثانوي(الثاني عشر )طالب السنة األخيرة من المرحلة 

 

 :، يجب على الطالب إكمال المتطلبات التالية بنجاح الدبلوم شهادةحصول على لل

 2023صف سنة  2022صف سنة  2021صف سنة  2020صف سنة  متطلبات التخرج

 4.00 4.00 4.00 4.00 فنون اللغة اإلنجليزية

 4.00 4.00 4.00 4.00 الرياضيات

 3.00 3.00 3.00 3.00 العلوم

 3.00 3.00 3.00 3.00 الدراسات اإلجتماعية/التاريخ

 2.00 2.00 2.00 2.00 لغات عالمية

 1.00 1.00 1.00 1.00 الفنون البصرية والتمثيلية

 1.00 1.00 1.00 1.00 التربية البدنية/الصحة

 6.00 6.00 6.00 6.00 مواد اختيارية

 24.00 24.00 24.00 24.00 مجموع األرصدة

 ساعة 20 ساعة 20 ساعة 20 ساعة 20 لوجيا/ التعلم عبر اإلنترنتالتكنو

 ساعة 50 ساعة 50 ساعة 50 ساعة 50 الخدمة اإلجتماعية

على أساس فردي إذا تم  يةعاجتمإلخدمة االاختياري لساعات رصيد  1.00ويمكن إعطاء ما يقرب من رصيد لساعات التكنولوجيا/التعلم عبر اإلنترنت.  عطاءال يتم إ

ات. يجب الموافقة على ذلك من سنو 4دة االختياري الذي سيمنع الطالب من تلبية متطلبات التخرج لم رصيدفي ال مقصرا  األساسية وكان الطالب  رصدةاستيفاء جميع األ

 قبل مدير المدرسة الثانوية.

 متطلبات التخرجمنهاج ميشيغان للجدارة و
 

ب ما ينطبق على د الوظيفي حسالستعداموضح ومحّدث في خطة التطوير التربوي وفي اإلعداد للتعليم بعد الثانوي أو ا يُتوقع من الطالب متابعة مقرر دراسي كما هو

سجيل ألول مرة في الصف التاسع في سنوات من الت 4من المتوقع أن يستكمل الطالب متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية في غضون واالحتياجات الفردية للطالب. 

اإلنترنت  عبرالليلية وومج الصيفية من خالل البرا رصدةلتقديم التوجيه وتسهيل الخيارات البديلة لكسب األومديرها حاضران المدرسة  ارمستشإن ميشيغان.  والية

ر النهائية قبل فترة التأشي خاللما  مداوو مسجال   الطالب أن يكون. يجب عادة األرصدةمع الموافقة من خالل برنامج است تحسين لرصيدهمللطالب الذين يحتاجون إلى 

 التخرج في األكاديمية من أجل الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية األكاديمية.

 من المدرسة الثانوية متطلبات التخرجمنهاج ميشيغان للجدارة و
 

خرج على متطلبات الت ارمة منصية ميشيغان مجموعة جديدة إلعداد طالب ميشيغان بالمعرفة والمهارات الالزمة للوظائف في القرن الحادي والعشرين ، سنت وال

 مكان العمل. يمكن للطالبوي في الكلية لمستقبلمستوى الوالية والتي تعد من بين األفضل في البالد. مع متطلبات التخرج الجديدة هذه ، سيتم إعداد الطالب جيد ا للنجاح ا

ا شخصي ا  المقرر التعليمي.ض عرو كتيّبدبلوم باتباع اإلرشادات الموجودة في ال والحصول على شهادةخرج لتعديل بعض متطلبات الت أن يطلبوا منهج 

انوي أو في عليم بعد الثما في التإميتشيغان إلى ضمان حصول خريجي المرحلة الثانوية على المهارات الالزمة للنجاح في تهدف متطلبات التخرج من مدرسة ثانوية 

 .مكان العمل

ويمكن كسبه قبل التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية أو عن  الوقت الذي أمضاه الطالب في الصف،على الكفاءة في التوقعات ، وليس على  رصيدليعتمد منح ا 

 ( ؛العام المشرفمن مساعد المشرف/مدير التحسين والمساءلة وأو واعتماده من المدير  رصيدطريق االختبار )يجب تقييم ال
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عليم المهني نية ، أو التم اإلنساالعلو دروس سلسلةمن خالل واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية: عمل الدورة البديلة ، أو  رصيدلقد يتم الحصول على ا 

من ة والمساءلير التحسين ولمشرف/مدامساعد أو واعتماده من المدير  رصيد)يجب تقييم ال ةالمهني ربيةوالتقني ، أو دورات التكنولوجيا الصناعية ، أو الت

 ( ؛العام المشرف

مبكر لابرنامج الأو  المزدوج ، تسجيلالمتقدم ، أو ال أو التسجيل، المتسارعة الدروس تحديدمن خالل الدراسات المتقدمة مثل  رصيديمكن الحصول على ال 

 ( ؛عامال المشرفمن مساعد المشرف/مدير التحسين والمساءلة وأو واعتماده من المدير  رصيدلكلية )يجب تقييم الل

الطالب حالي ا بما  ؛ يتم تقييم ك التوقعاتما إذا كان الطالب قد حققوا تللتقدير  هوتقييمات وضوعالتعليم في ميشيغان تطوير توقعات محتوى الم دائرةيُطلب من  

ذه أوجدتها هلتي اام التقييمات باستخدمن قبل دائرة التعليم في ميشيغان، فة و  ٪ من درجة المقرر الدراسي في الفصول األساسية المعر25ال يزيد عن 

 ةرصدلتي تتوافق مع متطلبات تقييم األها المعلم واوجدو/أو التقييمات التي أ (ACTوفق اختبار الكلية األميركية ) جودةل، والتقييمات األساسية لالدائرة

 ؛ةالثانوي

ا من الطالب الذين يلتحقون بالصف الثامن في عام   الفرصة لوضع خطة  جب على المدارس أن تمنح طالب الصف السابع( ، ي2011 صف) 2006بدء 

 .الثانوية حاق بالمدرسةل االلتتطوير تعليمي تعتمد على برنامج مسارات وظيفية أو برنامج استكشاف مهني مماثل. يجب على جميع الطالب إنشاء خطة قب

 ونستخدم حالي ا المسارات الوظيفية عبر اإلنترنت.

 التي حددتها دائرة التعليم في ميشيغان ألساسيةاالمواد الدراسية 

 .فنون اللغة اإلنجليزية: فنون اللغة ، اللغة اإلنجليزية ، القراءة 

 .يةاإلبادة الجماعو، الجغرافيا، التاريخ، العلوم السياسية، ياتالدراسات االجتماعية: الدراسات االجتماعية، االقتصاد 

 .ئيةم الفيزياء، الفيزياء، علوم األرض والجيولوجيا، علم الفلك، العلوم المتكاملة، العلواألحياء، الكيمياعلم العلوم: العلوم،  

 .الرياضيات: الرياضيات 

لصينية ، ايابانية ، لالعبرية ، ا البولندية ، طالية ،: الفرنسية ، األلمانية ، اليونانية ، الالتينية ، الروسية ، اإلسبانية ، لغات العالم األخرى ، اإلييةعالم اتلغ 

 .العربيةو

 .الرقصو،  تمثيلالفنون: تعليم الموسيقى ، الفنون البصرية ، المسرح/ ال 

 لثامن.ة إلى الصف امن الروض والمواد المستقلة، من صف الروضة إلى الصف الخامس  ذات الصلة بالمستوى: االبتدائية العامة ، جميع المواد مهماتال 

 الخروجاختبار 

ها لمجال الموضوع ها أو اختيارتم تطوير التقييمات التي فيللطالب إذا حصل الطالب على درجة مؤهلة ، على النحو الذي تحدده اإلدارة،  رصيد اءعطيجوز لألكاديمية إ

فهم الطالب  مدى لقياسية اديمبل األكأو إذا حصل الطالب على درجة مؤهلة ، على النحو الذي تحدده األكاديمية في تقييم واحد أو أكثر وضع من ق لدائرة،من قبل ا

 .رصيدأو المبادئ التوجيهية التي تنطبق على ال وضوعلتوقعات محتوى الم

أو  (-A) ة نجاح منول على درجمن خالل الحصالتعليمي ، يجب على الطالب أن يظهروا إتقان محتوى المقرر  رصيدللحصول على ال الخروج اختبارمن أجل اجتياز 

ا إثبات إتقانهم قنفس التقييم.  في (-B)الحصول على فيتطلب (لذلك مخصص رصيدفقط )ال  سجيلاالختبار للتأما . ةلألرصد أفضل في تقييم شامل د يُطلب من الطالب أيض 

أو العروض /و رب المعمليةوالتجا واألداء واألوراق ملفات، والتي قد تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، الصفمن خالل التقييمات األساسية المستخدمة في ال

 .التقديمية

. لدرجاتاساب متوسط في ح درجةلن يتم تضمين الوللنص.  (اجتياز)وسيتم تسجيله على أنه  ،سوف يعتمد الرصيد المكتسب على التمكن الناجح للتقييم المطلوبو

 ات.المقرر ةفي سلسل دنىأ مقرر تعليميل رصيد، قد ال يحصل الطالب على  الخروج(ختبار )ابمجرد منح الرصيد عن طريق و

ا اتباع إجراءات   .ظهار التمكنوقت إضافي إل اجون إلىالتي تم تسجيلهم فيها ويحت مقرراتإلثبات الكفاءة السترداد الرصيد لل الخروج( اختبار)يمكن للطالب أيض 

 النهائي متحاناإل قوانين
 

لحق في اجميع الطالب لأن يكون وحضور الفصول الدراسية في أيام االمتحان النهائي  رمن التاسع إلى الثاني عشتتطلب األكاديمية من جميع الطالب في الصفوف 

ا لطبيعة بعض عروض الواالطالع على االمتحان النهائي المصحح.  اء استثناءات فقط يمكن إجروة. ات معينرمقر، قد يتم التنازل عن هذا الشرط لمقرراتى التعليميةنظر 

 .موافقة معينة من المديربناء  على توصية من المعلم وب

بغيابهم الشرعي  دواممكتب ال هم إبالغأولياء أمور على  بفيتوجفي أيام االمتحان عندما يُطلب منهم القيام بذلك ،  صفال إلى حضورالالطالب الذين يفشلون في أما 

ا في يوم الغياب.  8:15بحلول الساعة  نهائي في يوم النهائي إذا لم يتم إجراء في االمتحان ال "F" درجة م منحهمسيتفبدون عذر صحيح ،  نتغيبويالطالب الذين وصباح 

ت الغياب ديلة للطالب الذين يعانون من حاالسيتم إجراء ترتيبات اختبار نهائية بوطالب. ال لعالمات  ةالنهائي لفقرةفي ا "F" سيقوم المعلمون بوضع عالمةو. امتحانأي 

 .مديررة وفق ا لما أقره المعلم والمبرال

 ية.اليوم صفوفلمبرر ، ولكن ينبغي اعتبارها نتيجة معقولة ومنطقية لتجربة االالتوتر اللقلق أو ل فرصةال ينبغي أن تكون عملية االمتحان 

 الثانوية مدرسةفي التخريج الإرشادات حفل 
 

الطالب االلتزام باإلرشادات التالية لممارسة امتيازهم للمشاركة: يرجى المشاركة في حفل التخرج من المدرسة الثانوية هو امتياز وليس حق ا. يُطلب من جميع إن 

ا إلى متطلبات التخرج المذكورة أعاله وفي   مقررات التعليمية.عروض ال كتيّبالرجوع أيض 
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 :التي وضعتها لجنة التخرج بما في ذلك زييجب أن يوافق الطالب على اتباع متطلبات قواعد ال .1

A. ة.واألحذية المناسب فساتينسراويل الطويلة ، والتنانير ، أو الارتداء الوجوب  :ناثلإل  

B. ناسبةوأحذية م بدلةبنطلون وارتداء قميص وربطة عنق مبطنة ،  وجوب :لذكورل. 

 .ةلمدرساألخير من ا خالل األسبوع صف التخرجوأنشطة تمارين جميع الفي  التعاونالتخرج والموافقة على  تمارينيجب على الطالب حضور جميع  .2

 :قد يفقد الطالب امتيازهم للمشاركة في حفل التخرج أو التخرج من المدرسة ألي من األسباب التالية

 .للخطابات بالنسبةعدم االلتزام بالمبادئ التوجيهية المذكورة أعاله ، و/أو أدناه   .1

 .أيام خالل العام الدراسي 9المدرسة ألكثر من  يقاف عناإل  .2

 .قواعد سلوك الطالب قوانينسة في نهاية العام الدراسي ، بسبب سلوك غير مناسب أو عدم االمتثال لن المدرع يقافاإل  .3

 لتخرجالكحول واألدوات الخطرة خالل سنة ا أوانتهاك سياسة المخدرات   .4

 سنة التخرج.الطرد من المدرسة خالل   .5

لفاظ النابية ، فتراء ، األآلخرين ، االاغير محترم تجاه أو موقف ل المثال ال الحصر ، إظهار سلوك التخطيط و/أو المشاركة في أعمال غير مناسبة مثل ، على سبي  .6

 .رسيةالمد ينقوانتخطي ، رمي األشياء ، الفوضى وعدم االمتثال مع ما هو مذكور في هذا الكتيب والالالعداوة ، اإلخالل ، عدم األمانة ، 

 الناظر معقوال .ر ووالمديالعام المشرف  وفق ما يحدده  .7

 تي تمنح لصف التخرج.جميع االمتيازات الإلغاء و ،التخرج هذه إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوانينسيؤدي عدم االمتثال ل  .8

 .موقعة تعهد بشأن التخرج(مذكرة ال)إرجاع  جميع طالب صف التخرجيجب على 

 والخطابات طالب المتفوق األول واالمتفوق الثانيال
 

 .ستكون مسؤولية مدير األكاديمية طالب المتفوق األول والمتفوق الثانياليار إن اخت

هو  الثاني المتفوقيكون و، اني عشرمن التاسع إلى الثتراكمية في الصفوف للعالمات الهو الطالب الذي حصل على أعلى متوسط  تفوق األوليجب أن يكون الطالب الم

ا تلبية جميع متطلبات التخرج بما في ذلكعالمات التراكميةحصل على ثاني أعلى متوسط للالطالب الذي  األكاديمية  ينقوانل لجميع االمتثا . يجب على الطالب أيض 

 .واإلرشادات والركائز

الب حتى إذا كان لديه هلية الطدم أعي ا إلى خارج المدرسة ستؤدي تلقائ اإليقافأي مشكلة تأديبية تتعلق بالصدق األكاديمي وقضايا االنضباط الرئيسية التي تتضمن أيام 

 ج.سنة التخرفي المرحلة السابقة لاالنضباط  سائل عدم، قد يتم العفو عن مالعام وفق ا لتقدير المدير و/أو المشرفوأعلى معدل تعليمي. 

ي جميع المواد فات المكتسبة يع الدرجخرج. تحسب جموقت التعند يجب أن يكون الطالب قد حضر بدوام كامل في األكاديمية لمدة عامين دراسيين متتاليين  ولكي يتأهل،

 .متفوق الثانياألول أو ال للمتفوق لنهائي. في حالة التعادل ، سيتم منح الطالب تصنيف ا كمساعداالدراسية ، المطلوبة منها واالختيارية ، في تحديد المتوسط 

ا نهائي ا إذا أو المشرف ق/واديمية . يتخذ مدير األكللمتفوق األول والثاني في صف التخرجب وخطاب التخرج: التحدث في حفل التخرج هو أمر تطوعي وامتياز للطال رار 

الموافقة  أن تتمو ،ى األقل من حفل التخرجساعة عل 48إلى اإلدارة قبل ه تقديم خطابعلى الطالب يجب وفي حفل التخرج.  يلقون كلمةقد  المتفوق األول و/أو الثانيكان 

سيؤدي كما  ،فلمن حضور الح هلية الطالبالتخرج سيؤدي تلقائي ا إلى عدم أحفل أي انحراف عن خطاب معتمد مسبق ا في و. العام من قبل المدير أو المشرفعليه كتابة  

لحادث ، وقد تتبع التحقيق في او،  محليةالطالب على الفور من قبل اإلدارة و/أو سلطة الحكومة ال خراجتم إيسوالمجلس.  قوانينإلى عواقب وإجراءات تأديبية وفق ا ل

 العام: و/أو المشرف دير المديرالعواقب التالية وفق ا لتقمن  واحدة أو أكثراألكاديمية اإلجراء القانوني لمعالجة األضرار. قد تتضمن العواقب المحتملة 

I. منع الطالب من التخرج من المدرسة ؛ 

II. النتهاك المبادئ التوجيهية للحفل إجراء تأديبي. 

III.  الدبلومشهادة طلب اعتذار كتابي معتمد مع شرح كامل مقابل الحصول على. 

IV.  حفل  ى تصرفاته فيبناء  عل قواعد السلوك المدرسية مع عقد التخرج قوانينليعكس أن الطالب انتهك  المدرسي في ملف الطالب رسالة تأنيبسيتم وضع

 األكاديمية. التخرج في

 طلب نسخة من السجالت
 

 ذا كان الطالب مسجال  إهذه الخدمة رسوم ل علما  أن الوإرسالها إلى الكليات أو الوكاالت التعليمية األخرى بناء  على طلب الطالب.  ةرصداأل خ من سجالتنسسيتم إعداد 

 .دوالرات ألي طلب بعد ذلك الوقت 5رسم قدره  وسيُفرض لمدة سنة واحدة بعد التخرج.

 ا  إلكترونيالمخطوطات آمنة لنقل  وسيلة

تسعير مدعوم تحت رعاية ل وفقا   حتى يتمكن الطالب من طلب تسليم نسخة إلكترونية (Parchment) شركة لنقل المخطوطات إلكترونيا  دخلت األكاديمية في اتفاق مع 

إرسالها إلكتروني ا إلى أي مدرسة ثانوية وللتسجيل وإنشاء حساب وطلب تسليم النصوص اإللكترونية  الشركة اإللكترونيالدولة وبالتالي ، يمكن للطالب استخدام موقع 

 .دون أي تكلفة مشاركة ضمن اللجنة العليا للتعليم العالي في ميشيغان ما بعد المرحلة الثانويةتعليمية لميشيغان أو أي مؤسسة  في مشاركة
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 أي مؤسسة  كتروني ا إلىإل التسجرسال هذه المرتين سنوي ا لمنح الطالب القدرة على إ سجالتلدى األكاديمية خيار تحميل نسخ إلكترونية من ال

على األقل في  سنوي اواحدة  مرة تسجال)سيتم تحميل ال مشاركة ضمن اللجنة العليا للتعليم العالي في ميشيغان ما بعد المرحلة الثانويةتعليمية ل

 .(اليةضمان الونته يلما لم النهائية الخاصة بهم طا سجالتالوصول إلى المن لطالب امكن تيحتى نهاية العام الدراسي 

 :في الموقع التالي هذه الشركة فيلدى الطالب خيار التسجيل  •

•  https://www.parchment.comبيانات إلكترونية ةإلكترونينسخ من طلب تسليم يسجل الطالب نفسه فإنه يتمكن بمجرد أن . و( 

(XML) أو صورة (PDF) مشاركة ضمن  ما بعد المرحلة الثانويةتعليمية لليتم تسليمها مجان ا ألي مدرسة ثانوية أو مؤسسة  سجالتمن ال

 اللجنة العليا للتعليم العالي في ميشيغان.

 .مدعوم أدناهلاتسعير الدول جوفق و/أو نسخة مطبوعة بتكاليف إضافية  ةإلكترونينسخ من طلب تسليم يسجل الطالب نفسه فإنه يتمكن بمجرد أن  •

إضافية تكون  ر مقابل رسومذا الخياه، يكون لدى األكاديمية خيار إنهاء العقد أو االستمرار في تقديم الضمان من قبل الواليةبمجرد انتهاء فترة  •

 .(واليةضمان الفي الجدول أدناه )سنقوم بإشعار الطالب عند انتهاء  نموذجيفيها رسوم الطالب وفق ا لرسوم التسعير ال

 السعر المدعوم السعر النموذجي كلفة تسليم سجالت الطالب

ل رسوم طلب تسليم السجالت بطرق مختلفة ل متخرج مسجَّ  متخرج مسجَّ

 (PDF)    أو صورة  (XML)بيانات إلكترونية 

 إلى أي مدرسة ثانوية مشاركة في ميشيغان 

  من مشاركة ض ما بعد المرحلة الثانويةتعليمية لمؤسسة إلى أي

 جنة العليا للتعليم العالي في ميشيغانالل

 

 دوالرات 5.00

 دوالرات 5.00

 

 دوالرات 5.00

 دوالرات 5.00

 

 مجانا  

 مجانا  

 

 مجانا  

 مجانا  

 دوالر 2.25 دوالر 2.25 دوالرات 5.00 دوالرات 5.00 إلى أي عنوان آخر (PDF)    أو صورة  (XML)بيانات إلكترونية 

 دوالر 4.25 دوالر 4.25 دوالرات 5.00 دوالرات 5.00 محلي فقطنسخة ورقية مسلمة بالبريد ال

 دوالرا   30 دوالرا   30 دوالرا   30 دوالرا   30 نسخة ورقية تسلم في اليوم التالي بالبريد المحلي فقط

 

 .تنازل عنهالا ال يمكنرسوم وطلب نسخ من أجل تجنب االضطرار إلى دفع  هذه الشركةقبل التسجيل في  اتاالستشاردائرة يرجى طلب التوجيه من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parchment.com/
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 ( يونيفيرسال ليرننغ أكاديمي  )                    )  ( يونيفيرسال أكاديمي               تار إنترناشيونال أكاديمي       س )  (األكاديمية:    

 

 :والطالب نا أولياء األمور ءعزاأ

التالية بعناية قبل  راءة الوثائق. يرجى قتحتوي على ثالثة أشكال مهمة ، وكلها تتطلب توقيع ا ، والتيج في األكاديميةحزمة معلومات التسجيل المزدو إلى ممرحب ا بك

 :التوقيع عليها

 التحقق من األهلية. 

 جدول الدفع. 

  بيان التفاهمواإلجراءات. 

 .يجب توجيه أي أسئلة إلى المستشار المعين

ينطبق ذلك( التي  حيثما)لجامعة اأو لية سداد الرسوم الدراسية ، يجب إكمال النماذج المرفقة من األكاديمية والنماذج من الك من أجل التسجيل المزدوج والحصول على

 زيد منكون هناك المسيويها. وتقديمها إلى مستشار مدرستك. من الضروري إعادتها إلى مستشار مدرستك خالل أسبوع واحد من وقت تلق ،هااإللتحاق بترغب في 

 به. اجتماعك عندالتعليمات من المستشار الخاص بك 

 متطلبات التسجيل المزدوج
 

دراسي العادي في الل العام اللثانوية خاالمرحلة ومؤسسة ما بعد  ون لدى المؤسسة التعليمية التابعة للمقاطعةحضرينبغي أن يكونوا مسجلين ويطالب التسجيل المزدوج 

دير ها من قبل المستشار والمالموافقة عليو ،بعناية التي تعتبر غير أكاديمية مقررات التعليميةيجب تقييم الكما ب ا متكافئ ا بدوام كامل. يجب اعتبار الطالب طالوالمقاطعة. 

ة إلى ذلك ، قد يأخذ ة. باإلضافاره مجلس اإلدالثانوية في حالة تعارض الجدولة ، على النحو الذي يحددالمرحلة ما بعد ل المقررات التعليميةقبل التسجيل. يمكن أن تؤخذ 

)ما لم يتم  تمثيلنون الية أو دروس فبية البدنالتر صفوفب تسجيلال يجوز للطالب الوبعد المرحلة الثانوية إذا استنفدوا منهج المدرسة الثانوية. تعليمية لرات مقرالطالب 

ا ترفيهي ا أو ديني اتعتبر هواية أو  صفوفمنح إذن خاص من مكتب البرامج األكاديمية( ، أو أي   من صفوفخذ أي جوز للطالب أيهلة. ال غير مؤ ، فهيحرفة أو تعليم 

 .مستوى صفرال

ى الطالب إبالغ امعي. يجب علرصيد الجالطالب كسب الرصيد في المدارس الثانوية و/أو ال ختارقد يويجب على الطالب االلتزام بوضع التسجيل المزدوج عند التسجيل. 

مقرر ي نهاية الف، ةالرسمي يةت الكلسجال على الطالب تسليم نسخة من كما ينبغيالثانوية بهذا القرار عند التسجيل. المرحلة الثانوية ومؤسسة ما بعد كل من المدرسة 

ساعات  الكلية ثالث تعليمي فير اليكون المقريجب أن والمدرسة الثانوية. سجالت تسجيل المزدوج في لقيد مستوى ال من السجالتسيتم استخدام النسخة و. التعليمي

التسجيل والمزدوج  تسجيلالإن لدفع. لالجامعة ، فسيخضع  أو إذا انسحب الطالب من دورة الكليةوالمدرسة الثانوية.  سجالتالرصيد في نصف معتمدة على األقل لكسب 

ا للكلية ، وعدد تبع ،الكلية ألرصدة فياكلفة ة الثانوية. ومع ذلك ، تختلف في المدرس وهو ما زال ،جامعي تسجيل في صففرصة جيدة للطالب لل المزدوج للجامعة يعتبر

 المقرر التعليمي.، وحتى نوع  رصدةاأل

من عني أن العديد يهذا ولصيغة. ااء  على ن صيغة لما يجب أن تدفعه المقاطعة التعليمية مقابل رسوم التسجيل المزدوج. يختلف الدفع بنغارة التعليم في ميتشيدائلدى 

من  لتعليميةمقررات اض الف تتطلب بعالرسوم الدراسية. سو تكاليفمن أجل تلبية  أولياء األمورستتطلب أمواال  إضافية من تسجيل المزدوج لل مقررات التعليميةال

. إذا صفوفد المعتمدة ، وعدساعات الوعدد ال الثانوية أمواال  إضافية وبعضها ال يتطلب ذلك. كل هذا يتوقف على التكلفة لكل ساعة رصيد ،المرحلة مؤسسة ما بعد 

طلب من الطالب ضع للدفع. سيُ ازه ، فسيخبنجاح أو يجت مقرر التعليميإذا لم يكمل الطالب الوللدفع.  يضطرالجامعة ، فسأو  الكلية مقرر تعليمي فيانسحب الطالب من 

 .التي لم توافق عليها األكاديمية مقررات التعليميةسداد رسوم ال

 ما بعد المرحلة ات مقررن تنطبق أيفي. يجب ما بعد المرحلة الثانوية أكاديمية بطبيعتها أو قابلة للتطبيق على اإلعداد الوظل المقررات التعليميةأن تكون  يجب

الدورات علما  أن ديني. و التعليم الأت لالهوال تكون في مجاالت التربية البدنية أو ا أنأو إتمام البرنامج ، و درجةالثانوية على تلبية متطلبات الشهادة أو ال

 .الحرفية والهوايات الترفيهية غير مؤهلة بموجب قوانين التسجيل المزدوج

  قدم التعليمي فير الطالب للتاختبا يف موادالإذا كان التلميذ يبحث عن االلتحاق بدورة ما بعد المرحلة الثانوية ، فيجب أن يحصل على درجة مؤهلة في جميع 

بعد  لما لتعليميةمقررات الى التسجيل في الللكلية. إذا لم يتم الحصول على درجة مؤهلة ، يقتصر التلميذ ع تحضيريأو تقييم آخر  (M-Stepن )ميشيغا

قدمها تية التي ال للغات األجنبتر أو االتي تحققت فيها درجة التأهيل ، أو يمكن للتلميذ التسجيل في دورات مثل علوم الكمبيو وادالمرحلة الثانوية في الم

 .لثانويةالمرحلة ، ودورات الفنون الجميلة على النحو الذي تسمح به المنطقة التعليمية في مؤسسة ما بعد التعليمية المحليةمنطقة الا

 ال يوجد لها  الت: التلميذ الذي يرغب في التسجيل في مجالطالب صف التخرج فقط( تغطية من اختبارStep-M) اسية أو التاريخ أو علم ، مثل العلوم السي

أي ناك حاجة إلى ليس هو؛ (M-Stepاختبار ) إكمال ليس عليه سوىالنفس أو علم االجتماع أو األنثروبولوجيا أو علوم الكمبيوتر أو اللغة األجنبية ، 

 .لتسجيلمن أجل امحدد  ضمان
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 :المزدوج ، يرجى زيارة تسجيللمزيد من المعلومات حول مؤهالت ال

https://www.michigan.gov/mde/0،4615،7-140-81351_40085---00،.html  

 قبل راسية منالد ملرسوا سيتم حجب دفعوإلى مستشار المدرسة.  جامعتك الجامعة ، من الضروري أن تقدم نسخة من جدول أوالكلية  صفوفبعد التسجيل في 

مل الرسوم إلى الكلية ون عن دفع كاألمور مسؤولالكلية. وإذا لم يتم استالم الوثائق المطلوبة فسيكون أولياء ااألكاديمية ومن جميع الوثائق يتم استالم األكاديمية حتى 

 أو الجامعة.

 وشكرا .                                    

 دائرة اإلستشارات
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 نغ أكاديمي( يونيفيرسال ليرن  )              تار إنترناشيونال أكاديمي                  )  ( يونيفيرسال أكاديمي          س )  (األكاديمية:    

 التحقق من األهلية للتسجيل المزدوج

 مجموعة المستوى: ________   _______/_________________إسم الطالب ورقمه: _____________________________

 العام الدراسي: _______________ الفصل: الخريف ) (     الشتاء ) (

 العالمات المؤهلة من قبل التقييم

المادة  

 التقييم

عالمات  الرياضيات

 الطالب

عالمات  القراءة

 الطالب

فنون 

اللغة 

 اإلنجليزية

عالمات 

 الطالب

مات عال العلوم

 الطالب

عالمات  اإلنجليزية

 الطالب

الدراسات 

 اإلجتماعية

 عالمات الطالب

PSAT 510  460          

PLAN 19  17    21  15    

ACT 22  22    23  18    

MME 2100    2100  2100    2100  

SAT 530  480          

http://www.michigan.gov/documents/mde/Minimum_Dual_Enrollment_Qualifying_Scores_Table_1415_469821_7.pdf 

 _____المزدوج: _______________________________ تسجيلالالجامعة أو الكلية التي ستلتحق بها في 

 www.michigantransfernetwork.orgلترى األهلية لتحويل الدروس قم بزيارة الموقع: 

 المواد الدراسية المطلوبة في التسجيل المزدوج:

 رمز القسم

 )ستة أرقام(

رمز المادة 

 التعليمية

رقم المادة 

 التعليمية

عنوان المادة  رقم القسم

 التعليمية

عدد ساعات 

 الرصيد

 اليوم والتاريخ

 مدخل إلى علم SOC 131 93 103729مثال  

 اإلجتماع

 6:00-4:30ء ااإلثنين واألربع 3

 مساء

       

       

 البدائل

       

       

ا لنسبة السنة وفق    المعدلو ،دول الدفع مزدوجة الواردة في جتسجيل اليض رسوم البناء  على معادلة تعو مواد الدراسيةجميع التكاليف األكاديمية مسؤولة عن دفع إن 

الخاص لدفع جدول ا إلى رظإن وجدت. ان ،بقية الرسوم الدراسية دفع يتحمل الطالب مسؤولية فيما الثانوية. المرحلة الدراسية التي يحضرها الطالب في مؤسسة ما بعد 

 المحدد. لمعرفة المبلغ بالتسجيل المزدوج

___________________________________________           ________________________     ______________________ 

 توقيع ولي األمر                                                           توقيع الطالب                    

_________________________________________           ________________________________________________ 

 توقيع المدير                                                      توقيع المستشار                      

http://www.michigan.gov/documents/mde/Minimum_Dual_Enrollment_Qualifying_Scores_Table_1415_469821_7.pdf
http://www.michigantransfernetwork.org/
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 نغ أكاديمي( يونيفيرسال ليرن  )              مي          تار إنترناشيونال أكاديمي                  )  ( يونيفيرسال أكاديس )  (األكاديمية:    

 

 2020-2019للعام الدراسي  المزدوج للتسجيل الدفعجدول 

 

 __________: ________السنة                                     __________اسم الطالب: ____________________________________

 

وتتبع  ي،مقرر تعليمكل تم بموجبها حساب المبلغ لي والوالية تضع معادلة. المخصص المقدم لمؤسسة عادية في الواليةالمزدوج إلى  يستند تسديد رسوم التسجيل

حسب  رسومتختلف الواألخرى.  يميرر التعلالمقالكتب المدرسية و/أو مواد ا إلى شراءأي مبلغ متبق  فيما يوّجهاألكاديمية هذه الصيغة لدفع الرسوم الدراسية أوال  ، 

 .المقرر التعليميتقع على عاتق الطالب وأولياء األمور مسؤولية فهم التكلفة الكاملة ألخذ اوالكليات والجامعات. 

 دوالر.  7،801.00(: 2019-2018) المخصص المقدم لمؤسسة عادية في الوالية للعام الدراسي

ا  650.09واحدة لكل فصل دراسي:  مادة  دوالر 1300.16لكل فصل دراسي: تان ماد       دوالر 

 .المواد النصية الحساب اإلجمالي أعالهويجب أال يتجاوز المبلغ اإلجمالي للرسوم الدراسية ودعم الكتب 

 .المبلغ الذي تدفعه األكاديمية سيكون أقل من هذا المبلغ أو الرسوم الدراسية الفعلية

ع التكاليف التي لم عن جمي ليميةالتع طقةها األكاديمية ، فأنا مسؤول عن تعويض المنرسوم دفعت مادة تعليمية ل أي، أدرك أنه إذا فشل طفلي في إكماولي األمربصفتي 

 .يتم استردادها والمتعلقة بهذه الفئة

وأن  ها،ل دين بها طفليالتي قد ي ةألكاديمية جميع األموال المستحقل أن أسدد، فسوف أكون مسؤوال  عن  في صفه، أدرك أنه في حالة فشل طفلي ولي األمربصفتي و

حتى يتم  م العائدة لهشهادة الدبلوابني  و بسجالت اإلحتفاظإجراءات لجمع األموال إما من خالل خدمة التحصيل أو اإلجراء القانوني أو  من األكاديمية قد تأخذ ما يلزم

 .جميع األموال إلى األكاديمية سداد

يتم دفع الرسوم سوالمزدوج.  ات التسجيلرشادوفقا  إلتسجيله تفوض بموجبها الثانوية للطالب  المرحلة إلى مؤسسة ما بعد موجهةالرسالة ال عطاءعند الموافقة ، يتم إ

 المبلغ المحسوب أعاله. وفقالثانوية المرحلة الدراسية إلى األكاديمية من قبل مؤسسة ما بعد 

 

 التاريخ: __________________ _____ __________توقيع الطالب: ______________________

 _  التاريخ:_____________________________توقيع ولي األمر: ________________________

 _  التاريخ: ___________________________موافقة المستشار: ________________________

 _________________  التاريخ: ___________موافقة المدير: __________________________

 

سب للعام المخصص المحتوماضية. مالحظة: إن المخصص المقدم لمؤسسة عادية في الوالية عرضة للتغيير. ولقد تغير بشكل سنوي، وازداد خالل السنوات األربع ال

 MCL 388.514 (5) & (6). 2018أعلنت عنه دائرة التعليم في والية ميشيغان في شهر آذار )مارس(  2018-2019
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 نغ أكاديمي( يونيفيرسال ليرن  )              تار إنترناشيونال أكاديمي                  )  ( يونيفيرسال أكاديمي          س )  (األكاديمية:    

 
 التفاهم مذكرةإجراءات التسجيل المزدوج و

 ات:جراءإلإ

 .لمتطلبات األساسية(ل)انظر الكلية من قائمة المقررات المعتمدة  صفوف: اختيار 1الخطوة 

إذا كنت المبينة أدناه )واتبع الخطوات (  www.hfcc.edu  على سبيل المثالاإللكتروني ) : قبل إكمال التسجيل عبر اإلنترنت، انتقل إلى موقع الكلية2الخطوة 

 (.متشابهة في اإلجراءات ، لكن ليس بنفس الطريقةفاألخرى  اتاقع الكليمو أمابكلية هنري فورد ، فهذه هي الخطوات.  ستلتحق

  دليل الموقع )انقر على(Web Advisor 

 (Search for Sections) على ثم (Students)انقر على  •

ن التحقق م)وذج نم على خالتواريواأليام و مادةوالقسم وعنوان ال المقررورسائل  مقرر التعليميالقسم ورقم ال رمزواكتب  صفابحث عن ال •

 تسجيل المزدوج(.األهلية لل

 .بديلةال والصفوفقسام األحدد  •

 .تأكد من اكمال عملية التسجيل عبر اإلنترنت وتوقيعها •

جامعات و اللكليات ألتسجيل في احزمة التسجيل المزدوج المكتملة إلى مستشارك. يتم اآلن التسجيل في فصول كلية هنري فورد عبر اإلنترنت. ل أرسل: 3الخطوة 

إن كاديمية. ون إذن من األصي ا ، د، سواء عبر اإلنترنت أو شخ أحد الصفوفاألخرى ، يرجى مراجعة المستشار الخاص بك. ال يُسمح للطالب بتسجيل أنفسهم أو ترك 

 .مرى الخاصة بهيف األخدراسية والتكالالطالب الذين اختاروا تسجيل أنفسهم دون الحصول على إذن من األكاديمية سيكونون مسؤولين عن دفع الرسوم ال

ديمية األكا موادت دول اختياراجسيتم تعديل وم. هالمزدوج مع مستشاري التسجيلوتأكيد جدول  ات: يجب على الطالب بعد ذلك العودة إلى مكتب االستشار4الخطوة 

 حينذاك.

 :التفاهم مذكرة

 .الدراسي يالمناسبة لصف رصدةتطلبات األومدروس المرحلة الثانوية لقد استوفيت جميع متطلبات   .1

  (EXPLORE, PLAN, PSAT, SAT, M-Step) اتختبارااللقد أجريت جميع   .2

و المحدد في جدول على النح ادةممخصص لكل اللوازم المدرسية الخاصة بالكلية عندما تتجاوز التكلفة المبلغ الو النقل الخاصة بي وأدفع مقابل الكتب ةليوس أؤمنس .3 

 .الدفع

 .والتي غالبا  ما تكون غير متماثلة ،سأتبع التقويم األكاديمي لألكاديمية والكلية  .4

 .ألكاديمية خالل فصول دراستي الجامعية وسأكون مسؤوال  عن أي سلوك غير الئقالخاصة باسأتبع قواعد السلوك   .5

 .ولواجبي األجدول مدرستي الثانوية هو ألن ثانوية. المدرسة ال حصصالكلية التي قد تتداخل مع  صفوفلن أقوم بجدولة   .6

 .في كل فصل دراسي حمل مقرر تعليمي كاملمجتمعة  ةستعادل دروسي في المدرسة الثانوية والكلي  .7

سأكون و٪.  100ة لدراسية بنسبالرسوم اداد بإذن خطي من مدير األكاديمية ، قبل بدء المدرسة ، وفقط خالل فترة استرإال الكلية  أي مادة فيال يمكنني التخلي عن   .8

 .في الكلية صفأي  تخليت عن مسؤوال  شخصيا  عن أي رسوم إذا

ألكاديمية  عن تعويض اوال  شخصيا  الكلية الخاصة بي دون موافقة موقعة من إدارة المدرسة الثانوية ، فسوف أكون مسؤ صفوفإذا قمت بإجراء أي تغييرات على  .9

 .كاديميةدون إذن موقّع من مدير األ صف أتخلى عنهمدرستي الثانوية ألي  سجلفي  راسبسوف أحصل على درجة واسية. عن جميع الرسوم الدر

 .مدرستي الثانوية التسجفي ( F) ، فسأحصل على درجةمن المعلم إشعارا  بالرسوب أو عدم إكمال أي من الصفوف في سجالتي في الكلية إذا تلقيت   .10

على  إذا لم أحصل ،. لذلك معين رر تعليميمقبعد المرحلة الثانوية ل الحصول على رصيد لماعلى أنه  نهاء بنجاحيتم تعريف اإل التعليم في ميشيغان، دائرةوفق ا ل  .11

. ةالثانوي رحلةما بعد المة ؤسستردها مالتعليمية أي أموال لم تس أن أسدد للمنطقةألي سبب من األسباب ، فأنا مسؤول عن  مزدوجضمن التسجيل الدراسية  مادةل رصيد

 .رحلة الثانويةة ما بعد المده مؤسسبسبب حالة طوارئ عائلية أو طبية ، على النحو الذي تحد مقرر التعليمياالستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو إذا لم أكمل الو

http://www.hfcc.edu/
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لية ك ة دراسية فيمادسجل في مو ،سجل في األكاديميةجيل مزدوج، والملتسمؤهل الطالب فإن الأفهم وأوافق على أنه بموجب القانون في والية ميشيغان ،   .12

مادة قبل األكاديمية لل م إنفاقها مني أموال تدفع لألكاديمية أيأن  يهلع جبتوالكلية، ي ذلك بنجاح، كما تحدد هايكمل لمأو  ،المؤهلة مادة الدراسيةيكمل ال لمو ،مؤهلة

، فقد تفرض األكاديمية  هذه األموال لطالب المؤهلاالمؤهلة. إذا لم يدفع  الكليةأو بعد المرحلة الثانوية ما اديمية من قبل المؤسسة التي لم يتم ردها إلى األكو الدراسية،

موال يمية جميع األذا لم أسدد لألكادإعالوة على ذلك ، أفهم وأوافق على أنه و . (MCL 388.514 (9)) األكاديمية أنظمةعقوبات على الطالب على النحو الذي تحدده 

 وأوافق أفهم و ية األخرى.اءات القانونو اإلجرالمستحقة التي أدين بها لألكاديمية ، فقد تتخذ األكاديمية اإلجراء الالزم لجمع األموال إما من خالل خدمات التحصيل و/أ

ا على أنه يجوز لألكاديمية فرض عقوبات ضدي على النحو الذي تحدده األكاديمية ، بم اركتي في أنشطة أو تقييد مش/و منعر ا في ذلك على سبيل المثال ال الحصأيض 

 .جميع األموال المستحقة إلى األكاديمية سددالترقية و/أو التخرج حتى أ

______________________________________                            ___________________________________________ 

 لي األمروتوقيع                                                                                                توقيع الطالب 
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 المنزلية قوانين الواجبات
 

 كهنا. الفردي المستوى على جةالحا حسب المنزل في أو الصف في المخصصة الدراسة فترة خالل إكماله إلى وتهدف تعيينه يتم مدرسي عمل هي المنزلية الواجبات

 .المنزلي لواجباتا متطلبات لتأكيد طفلك كرةمف إلى الرجوع يرجى لذا ، والكفاءة الحاجة مستويات على بناء   الطالب لجميع المنزلية الواجبات تعيين فيها يجوز ال أوقات

ا تخلق التي الفروض المنزلي الواجب يشمل أن يمكن  المعرفة تعزز وأ توسع التي والمواد ، صفال في المقدمة والمهارات المعلومات تعزيز أو مراجعة أو للتعلم استعداد 

 .االختبار أو لإلمتحان التحضير في تساعد التي واألنشطة ، المشاريع في واألفكار المفاهيم تجمع التي والتمارين ،

 ، صفال معلم لتقدير وفق ا المحددة التأديبية لإلجراءات يخضع فقد ، المعينة المنزلية اجباتالو إكمال في الطالب فشل وإذا. التعليم من أساسي جزء هي المنزلية الواجبات

 نشر وسيتم(. لكذ إلى وما ، ء في المدرسةاإلبقا ، الرصيد وفقدان العالمات، فقدان ، المثال سبيل على) للطفل الدراسي التحصيل يطال عقابي ا يكون إجراء ال قد ولكن

ا متاحة وستكون به الخاصة الصفوف في المنزلية بالواجبات يتعلق فيما معلم لكل  صفال قواعد من نسخة  .المكتب في أيض 

ينبغي و. لى توقيعهمعء األمر والحصول لتنبيه أوليا المنزل إلى األوراق إرسال للمدرس ويمكن. بحث إجراء كتابة أو دراسة أو حفظا  أو المنزلية قد تكون الواجبات

 .التالي اليوم في وإعادتها وراقاأل توقيع هذه

 :التالية بالطرق المنزلي الواجب أداء في أطفالهم مساعدة على األمور أولياء جميع األكاديمية تشجع

د .1 ا وقت ا حّدِ  .األقل على واحدة ساعة لمدة للواجبات المنزلية لطفلك منتظم 

 .األخرى والمشتتات الضوضاء من وبعيدا   مرتاحا   الطفل فيه يكون المنزل في للواجبات المنزلية مكان ا حدد .2

 .به تكليفه تم الذي المنزلي الواجب عن المدرسة بعد يوم كل طفلك اسأل .3

 يتمكن لم أو لماذا ، مقبول لذلك سبب هناك كان إذا أو ، لطفلك المنزلي الواجب بشأن لديكم تكون قد أسئلة بأي التالي اليوم في طفلك معلم إلى إبعث رسالة .4

 .الليلة تلك في المعينة المنزلية الواجبات إكمال من طفلك

ا طفلك امتدح .5  .المنزلية الواجبات بجدول االلتزام على وكافئه. المنزلي واجبه إكمال في صعوبة يجد األحيان بعض في كان لو حتى ، لمحاولته كثير 

ا اتصل  في مكتوبةو متطابقة بات المنزليةأن تكون الترويسة لجميع الواج المدارس يمعلم جميع سيطلب. طفلك تقدم بخصوص أسئلة لديك كانت إذا طفلك بمعلم دائم 

 :والتخصيص االقتضاء حسب الورقة من العلوي األيمن الركن

 اإلسم:                                                                                       التاريخ:

 المهمة:                                                           الصف:                      فترة

 برنامج التعليم بعد الدوام المدرسي

 المنزلية باتهموواج مدرستهم بشأن ضافيةإ مساعدة إلى يحتاجون الذين المؤهلين للطالب ويمكن. النجاح لتحقيق الالزمة باألدوات طالب كل تزويد إلى األكاديمية تسعى

. لروضة حتى الصف الثاني عشرامن صف  للطالب بعد الظهر 5:00 حتى 3:30 الساعة من ، الخميس إلى االثنين من والمتاح المدرسي، الدوام بعد ما برنامج رحضو

 بعد علميهمم من إضافية مساعدة لقيلت المنزلية الواجبات نادي إلى االنضمام عشر الثاني إلى السادس من الصفوف في المؤهلون الطالب يختار قد ، ذلك إلى باإلضافة

 .المعلمين قبل من مقرر هو كما أو بعد الظهر، 4:30 إلى 3:30 الساعة من ، المدرسة

 

 دفتر المهمات )مفكرة الطالب(

 كتابة وليةمسؤ الطالب عاتق لىع وتقع. أيام المدرسة من يوم في كل مهمات دفتر أن يكون بحوزتهم من الصف الثالث حتى الصف الثاني عشر الطالب جميع على يجب

 .والمعلمين األمور أولياء مع  مومشاركته ، المسندة األعمال من وغيرها المنزلية الواجبات ومتابعة مفكراتهم، في المهمات

 يف الحزمة هذه دوستساع. تهمدى عودل يوم أول في تقييمها خاصة سيتم حزمة التسجيل المتقدم المستقبليون طالب سيتلقى :المستقبليون التسجيل المتقدم طالب

 لصرامة برنامج التسجيل المتقدم. الطالب إعداد

 
 واللوازم والموارد المدرسة كتب

 الطالب مسؤولية - المدرسة كتب

 المدرسية الكتب طالببإعطاء ال نالمعلمو سيقوم. للمدرسة حين شرائها بالنسبة متزايد بشكل الثمن باهظة وأصبحت الدراسية الفصول في تعليمية أدوات هي الكتب

 ، للطالب مكتبةال كتب أو/و المدرسية كتبال إعطاء وبمجرد. الزمنية الفترة لتلك للطالب المواد هذه إعارة يتم. الدراسي للعام أخرى مواد أو/و التجارية الكتب أو/و

. لاألشكا من شكل يبأ المدرسية الكتب شويهت الطالب من نتوقع وال(. ستهالكلال القابلة المصنفات باستثناء) وإعادتها الكتب تلك حالة عن مالي ا مسؤوال   الطالب يصبح

ناتج عن ال البلى ضرر، باستثناء أي مقابل الطالب يدفع أن المتوقع من. الكتاب حالة المدرسة موظفو يسجل وعند إعطاء الكتب،. ونظيفة مجلدة الكتب إبقاء يجب

 الةح في المادة أو تابالك إرجاع تم وإذا. ثمنه دفع األمر ولي على يجب أعطي خالله، الذي الدراسي العام نهاية في المادة أو ابالكت إرجاع يتم لم وإذا. اإلستخدام العادي

 .الضرر غرامة دفع األمر ولي على يجب أو تالفة، سيئة

 المدرسية اللوازم

 :المدرسة إلى التالية العناصر إحضار المعلم لتقدير وفق ا الطالب من يُطلب

 األقل. على مبرية أقالم خمسة .1
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 األقل(. على )اثنان الحبر أقالم .2

 .األوراق المفكوكة من والكثير دفتر .3

 العادي. الجيب قاموس .4

 .ملفات على األقل خمسة .5

 .(كهربائية غير) حاويتها مع مبراة .6

 .(فوق وما الخامس الصف) ومنقلة بوصلة .7

 .ممعل كل تقدير حسب أخرى  لوازم إلى حاجة هناك تكون قد .8

 األدوات

االبقاء على  يمتقد يتم قد. فصل كل دايةب في أقالم الحبر، أو المبرية الرصاص وأقالم المحمولة الكمبيوتر وأجهزة الكتب مثل أدوات، على الطالب يحصل أن المتوقع من

 .األوقات جميع في معهم الطالب( )مفكرة حمل الطالب على ويجب. األدوات المتوقعة إحضاره لعدم الطالب

 اإلعالمي المركز/  المكتبة
 

 في الطالب لمونالمع سيساعد. الحاجة حسب والمعلمين للطالب المساعدة وتقديم المراجع المتوفرة أدوات ترتيب وسيتم. المكتبة إدارة عن مسؤولون المكتبة إن موظفي

 .وإرشاداتها ةالمكتب إجراءات اتباع الطالب على ويجب. االنضباط على والحفاظ المعلومات على العثور

 المكتبة كتب استخدام
 

 وسيتم. ةإضافي رسوم وأي المتأخرة رسومال خصم بعد األموال رد فسيتم ، الحق ا وإعادته الكتاب على العثور تم إذا. االستبدال رسوم دفع يجب ، كتاب فقدان حالة في

 .المقترضة واتاإلهتمام باألد عن المسؤولية قبول خالل من تالغراما تجنب يمكن. عاديال الحاصل باستثناء البلى  للضرر عادلة غرامات فرض

 بقواعد كيرتذ. التلميذ الستخدام ؤقتم حجز في المراجع أو/و الكتب وضع ويمكن. الطالب مثل المكتبة لمواد الشخصي لالستخدام القواعد نفس اتباع المعلمين من يطلب

 ؤولية.بمس تعمل وأن هادئ ا تكون أن يرجى: المناسبة المكتبة

 ياجتماع وأخصائي ، المدرسة يف نفساني وطبيب ، الموارد غرفة ومعلمو ، اللغة ثنائي ومنسق مدرس ذلك في بما ، الخدمات من متنوعة مجموعة األكاديمية تقدم

 تقديم يتم. الخاصة حتياجاتاال ذوي من الطالب خدمة هو وهدفهم ، الحاجة عند التدريس في اختصاصيون/ومساعدون ، النطق أمراض علم في وأخصائي ، ومستشار

ا الخدمات وتشمل. البرنامج مجاالت جميع في الفردي التعليم ا اإلضافية تعليم   بتلقي أوصواو التعليم الفردي، نامجبر على وحصلوا تقييمهم تم الذين للطالب خاص 

 .الخاص يمالتعل لخدمات المحتملة ةالحاج حسب تقييمهم ويتم خاصة تعليمية دماتلخ حاجتهم في يشتبه الذين للطالب متساوية تعليمية فرص توفير كما يتم. الخدمات

 والعروض والمبيعات جمع التبرعات
 

 هذه لىع للموافقة طلبات تقديم والمنظمات والموظفين للطالب يمكن. والمشرف العام المدرسة مدير قبل من التبرعات جمع أنشطة جميع على الموافقة تتم أن يجب

ا عليهم بويتوج ؛ التبرعات جمع نشاط على اإلشراف عن الكاملة المسؤولية األنشطة منسقو يتحمل. والمشرف العام المدير إلى تالمشروعا  اإلرشادات نع اإلبالغ أيض 

 ، ذلك إلى افةباإلض. التفصيلية وماتلوالمع اإلرشادات من مزيد على للحصول الموظفين كتيب إلى الرجوع الموظفين جميع وعلى. لها واالمتثال المحاسبية واإلجراءات

مشرف ال أو/و المدير نم خاص كتابي بإذن إال التبرعات جمع ألواياء األمر يجوز ال. المذكورة لإلرشادات وفق ا المطلوبة المناسبة والنماذج الوثائق بجميع االحتفاظ يجب

الية بشأن الو قوانين بإرشادات لمباعةا المواد جميع تتقيد أن يجب ، ذلك إلى باإلضافة. ونالموظف يتبعها التي التبرعات جمع إرشادات نفس يتبعوا أن ويجب العام،

 .يةإضاف معلومات على للحصول الغذائية الخدمات منسق إلى الرجوع يرجى. األكاديمية قبل من المعتمدة العافية، وقوانين العافية

 جلسم قِبل من المستخدمون ذلك يف بما ، شخص ألي يُسمح ولن. بالمدرسة المتعلقة األنشطة غير آخر ألي غرض بتقديم أي عروضات الموظفين أو للطالب  يُسمح ال

 على أو مدرسةال في المواعيد بشأن ينبالمعلم باالتصال للطالب يُسمح ولن المدرسي؛ الدوام ساعات من معلم خالل شخصية أعمال مزاولة أو أعمال بالتماس ، اإلدارة

 .الدراسة ساعات خالل الملعب أرض

 .المدرسة موظفي وأ للطالب البيع بغرض مدرسة أي إلى الدخول المدير أو/و المشرف العام قبل من المعتمدين األشخاص باستثناء شخص ألي يجوز ال

 ريةخي أو تعليمية ألغراض ذلك انك ذاإ إال ، حولها أو المدرسية المباني على الطالب أو المعلمين من مساهمات على للحصول تسعى التي اإلعالنات عرض يجوز ال

 .المدير أو المشرف العام من معتمدة

 .الطالب على توزيعها قبل المجانية اإلعالنية المواد على المدير أو المشرف العام يوافق أن يجب

. عنه ينوب من أو المدير من خطي بإذن وأ المدرسة، ترعاها التي التبرعات لجمع ذلك يكن لم ما المدرسية، خالل األنشطة أو المدرسة في مواد أي بيع للطالب يجوز ال

 تأديبية. إجراءات يواجه فسوف شخصية، مكاسب لتحقيق سلعا   بيع طالب أي على القبض تم وإذا

 الطعام خدمات
 

 وزارة خالل من البرنامجين كال تنفيذ مويت درسي،الم للغداء الوطني البرنامجو المدرسي للفطور الوطني البرنامج خالل من األكاديمية في الطعام خدمات برنامج يدار

 طالبنال والغداء اإلفطار وجبات وخدمة إعداد من موظفيها نيمكّ مما  كافيتيرياو عملي مطبخ. ولدى األكاديمية  (AD-475A) األمريكية المتحدة بالواليات الزراعة

 ةواسع مجموعة معرفة الطالب وتعطي المدرسية الصحي الغذاء بمتطلبات وتفي التنوع عززت بقائمة الطالب تزويد إلى األكاديمية وتسعى ،٪100 حالل هي والتي

 .المختلفة الطعام خيارات وأهمية
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يستمر من  وقد. الدخل لديهم هالتمؤ عن النظر بغض مجانية وجبات على الحصول الطالب لجميع ويمكن المجتمعية للتموين(؛ )األهلية في برنامج األكاديمية تشارك

 .أطفالهم مع الغداء إرسال في أولياء األمور رغب مني

 افطار وجبة

ا 7:45 إلى الساعة 7:30 من الساعة يومي ا اإلفطار وجبة تقديم يتم  .دوالر 2.25 هو للكبار اإلفطار وسعر. صباح 

 غداء

 دوالرات. 4.00 هو الكبار وجبة وسعر. الطالب لجدول وفق ا فقط، الخميس إلى االثنين من يومي ا الغداء تقديم يتم

 الطالب(. قبل من شراؤها يمكن الطلب حسب مأكوالت أو الثانية )الوجبات

 دوالر. 1.50 الثاني للطالب هو سعر اإلفطار 

 دوالر. 3.00 الثاني للطالب هو سعر الغداء 

 .تباع سلعة ولكل األكاديمية تحدده الذي النحو على المأكوالت حسب الطلب أسعار 

. لألكاديمية يالرئيس المكتب خالل من رةوهي متوف عام كل استمارة العائالت في ملء األمور أولياء من سيُطلب ، الطالب لجميع مجانية الطعام جباتو أن من الرغم على

 على الحصول إلى جونيحتا الذين راألمو ءأولياأما . والعربية اإلنجليزية باللغتين ألولياء األمور متاحة األهلية شروط تشرح التي الرسالة وكذلك علما  أن النماذج

 .الغداء برنامج بمدير االتصال على نشجعهم بديلة أشكال في النماذج

 الطعام نقل يجوز وال. المقرر الغداء وقت خالل بالسجاد والمناطق المغطاة الصفوف خارج للبقاء الطالب توجيه يتم. تقريب ا دقيقة 30 مدتها غداء وجبة طالب كل يتناول

 ويمكن لطالب،ل فقط واحدة وجبة تقديم يتم أنه التنبه إلى يرجى. مناسب بشكل والقمامة الطعام من التخلص مسؤولية الطالب ويتحمل. الغداء منطقة أو تيرياالكاف من

 ويتمتع. وسوى ذلك لذهاب إلى الحماما أو القمامة من والتخلص طاولتهم من للخروج أيديهم يرفعوا أن مقاعدهم، وعليهم في الطالب يبقى أن ويجب. إضافية سلع شراء

 .اإلعاقة وأ العمر أو الجنس أو لقوميا األصل أو اللون أو العرق عن النظر بغض األكاديمية في الغذائية والمرافق الخدمات للوصول إلى متساوٍ  بقدر األطفال جميع

مواد  سالاء األمورإرأولي من يطلب .الصحي والبدني المعرفي النمو تعزز للغاية ةومتوازن مغذية خفيفة ووجبات بوجبات عادية الطالب تزويد إلى األكاديمية تسعى

 رقائقك ، الحصر ال مثالال سبيل على الصحية، يرغ الغذائية أما المواد. الخفيفة الوجبة أو/و الغداء طعام لتناول أطفالهم مع المدرسية العافية لسياسة وفق ا صحية غذائية

. اإلدارة من ليوما نهاية في الخذها ورألولياء األم بها واالحتفاظ األطفال عن يمكن أخذها بعيدا ذلك، إلى وما والمشروبات، السكرية طعمةواأل والبسكويت البطاطس

 .لكترونيألكاديمية اإلا موقع من خالل زيارة أو لألكاديمية الرئيسي المكتب من المدرسية العافية قوانين من نسخة على الحصول ألولياء األمور يمكن

 الرياضي برنامجال

 الرياضية األلعاب

 تتوفر .الرياضي برنامجالمتعلقة بال التقييم وإجراءات السلوك وقواعد والقوانين الفلسفة يتضمن رياضي ا كتيب ا المدرسة داخل الرياضية األلعاب في يشارك طالب كل يتلقى

 لمدارسا جهود وتقدير ، الجيدة الرياضية الصفات تطوير في األمور وأولياء والموظفين الطالب رةاإلدا تساعد. الرياضي المدير مكتب لدى الكتيب هذا من نسخة

 .والوالء لمدرستهم بالفخر والشعور ، األخرى

 ، الجماعي عملوال ، اتيلذا االنضباط :الجيدة الرياضية والروح السليمة الرياضية للمنافسة الالزمة الصفات تعزيز عن مسؤولين المدربون يكون وبعده، خالل الموسم

 .الجيدة والمواطنة األفضل، األداء ، العاطفي والتحكم

 ، ديةالجس والمهارات ، لتنافسيةا والروح ، البدنية والحالة ، والجسدي العقلي الوعي في للطالب الشخصي للتطور وسيلة توفير هو الرياضية األلعاب من الغرض

وفي اتحاد  لرياضية للمدارس الثانوية،ا ميشيغان رابطة في عضو األكاديمية إن. الثانوية المدرسة بعد الحياة على تطبق التي المهمة االجتماعية والقيم والمهارات

 .والبنات للبنين العامة، المدارس أكاديميات

 :التالية الرياضات في األكاديمية تشارك

السلة  كرة السلة للمدارس المتوسطة للبنات، كرة للمدارس المتوسطة للبنات، الطائرة كرة للبنات، للمدارس المتوسطة القدم كرة للمدارس المتوسطة للبنين، القدم كرة

كرة السلة المتطورة للشبان، كرة القدم   فريق المدارس المتوسطة للتشجيع للبنات، القدم األميركية للمدارس المتوسطة للبنين، للمدارس المتوسطة للبنين، كرة

 ة المتطورة للبنات.للشبان، كرة السلة المتطورة للبنين، كرة القدم المتطورة للبنين، كرة القدم األميركية للبنين، كرة اليد المتطورة للبنات، وكرة السلاألميركية المتطورة 

 والحضور. واالنضباط الرياضية القوانين

 وتكون ، نيالبد الفحص اجتياز ركينالمشا جميع على ويجب. المدرسية والقواعد الرياضي الكتيب في الموجودة األنظمة لجميع الرياضيين امتثال على األهلية تعتمد

 .من أجل التأهل طبية طوارئ بطاقة وتقديم الرياضي، المدير لدى مسجلة نتائجه

ا  .الرياضي القسم من جديد زي شراء إلى المشاركون الرياضيون سيحتاج ، الرياضية بأزيائهم باإلحتفاظ الطالب لطلب ونظر 

 في رياضة لكل دوالرا   50.00و المتوسطة المدرسة في رياضة لكل دوالرا   50.00 بقيمة رسوم دفع الرياضي البرنامج في بالمشاركة المهتمين الطالب من يُطلبس

 .الثانوية المدرسة

 رفع األثقال غرفة قواعد
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 .مدرب أو معلم إشراف تحت والرياضيون الطالب يكون أن يجب .1

 .(الرياضية واألحذية والسراويل القصيرة ، قميص) المناسبة سالمالب إرتداء مطلوب .2

 .(بالستيكية مياه بزجاجة يُسمح) المشروبات أو الطعام بتناول يُسمح ال .3

 الفوضى غير مسموحة إطالقا . .4

 النابية. األلفاظ استخدام مع التسامح يتم لن .5

 أوال . السالمة في فكر .6

  سالمة.ومشابك ال دائما  المراقبين ورفوف استخدام .7

 المعدات. تسقط ال .8

 األوزان في مواضعها. جميعضع  .9

 األوقات. جميع في وأنيقة وآمنة نظيفة الغرفة على حافظ .10

ا استخدم .11  والقرفصاء. عند الرفع للوزن حزام 
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 الطالب األكاديمية أهلية

ا اجزء   األلعاب الرياضية في المشاركة وتعتبر. لألكاديمية الرئيسية ولويةاأل الطالب لجميع واألكاديمي التعليمي النجاح يمثل  ونتيجة. ميةالتعلي العملية في ومكمال   مهم 

 .األكاديمية وأهداف رسالة نزاهة يضمن مما ، الطالب مشاركة تحكم أكاديمية لوائح الرياضية اإلدارة وضعت ، لذلك

 لمدرسةا داخل نشاط أي في لمشاركةل. المدرسة داخل أو المدارس بين مسابقة أي في المشاركة خالل من المدارس يمثلون الذين الطالب جميع على اللوائح هذه تنطبق

 .األكاديمية في رسميا   الفرد مسجال   أن يكون يجب ،

 عشر لثانيا إلى التاسع من لصفوفا في الطالب وفييست أن يجب. الدراسي العام بداية في تلقائي ا مؤهلون التاسع المسجلون للمرة األولى في الصف الطالب جميع

 .عليه مع ضرورة الحفاظ علىأ أو 2.2 عالمات تراكمي قدره معدل على األهلية تعتمد. األخيرة التأشير فترة على بناء   الموسم بداية في األهلية متطلبات

 يجوز وال. لبالطا دليل في اإلنضباط توسجال الحضور مراعاة مع ، الشهرية اإلدارية عةوالمراج األسبوعية المعلم توصية على بناء   ذلك بعد باألهلية اإلحتفاظ يتم

 المتغيبين للطالب يجوز ال. أهليته عن التدريس هيئة لتعلن قابلة الطالب درجات تصبح حتى األلعاب أو التمارين من أي في المشاركة مؤهل غير أنه أعلن الذي للطالب

 .الغياب يوم في اللعب التمرين أو في ةالمشارك محدد دراسي يوم في

 رأولياء األمو من لك يتحمل أن نتوقع ، لكذ ومع. ذلك إلى وما ، وبالعالمات المتدنية في اإلختبارات ، السيئة الدراسة بعادات األمور أولياء بإخطار المعلمون سيقوم

 .البنائه األكاديمي التقدم في المسؤولية

 األلعاب في كةالمشار أو التمارين ورحض المدرسة عن الموقوفين للطالب يجوز وال. للمشاركة مؤهل غير الطالب يجعل قد لخضوع للمراقبةو/أو ا التأديبي إن اإلجراء

 أو ربالمد من إما بيةتأدي ألسباب أهليته فقدي والذي الطالب. الموسم لرصيد األهلية فقدان إلى تؤدي قد الرياضة موسم خالل انضباط إحاالت علما  أن ثالث. اإليقاف أثناء

 .الجوائز حفل توزيع من وسيُستبعد رياضية جوائز أي من حرمانه سيتم ، أعاله ورد ما بسبب

 المبلغ وادثالح جميع بمراجعة خروناآل والشهود الفريق وأعضاء والمدربون الرياضي المدير وسيقوم. الرياضية المسابقات وبعد وأثناء قبل والسخرية القتال يحظر

 .لفريقا من الرياضي هذا إسقاط تمي فقد ، البادئ كان األكاديمية من الرياضي أن تحديد باإلمكان كان وإذا. المتورطين ضد تأديبية إجراءات اتخاذ ويمكن. نهاع

. يومال ذلك في اركة في اللعبةالمش أو للتمارين مؤهل غير الطالب سيجعل دراسي يوم في دراسية في الصف ثالث حصص من ألكثر المبرر غير الغياب أو إن المرض

 السبت(. مباراة في الناظر للمشاركة من محدد إذن إلى الجمعة يوم المدرسة من الغائبون الطالب سيحتاج)

 من تتألف ة،رسمي مالبس بارتداء ضيينللريا يُسمح المجدولة، اللعبة أيام وفي. المسجلين الطالب جميع مثل المدرسي الزي قواعد الطالب الرياضيون يتبع أن ونتوقع

ا الرياضيون يختار وقد. بدلة بأزرار وقميص جينز، وليس االقتضاء، حسب التنانير أو السراويل  اللعبة أيام يف السوداء السراويل مع الرياضية قمصانهم ارتداء أيض 

 ويمكن سليمها،وت الرياضية قمصانهم لعخ منهم ويُطلب الناظر، مكتب إلى أعاله للقواعد المذكورة دون اإلمتثال المدرسة إلى يأتون الذين الطالب إحالة وسيتم. فقط

 من روتيني بشكل المدرسة قوانين باعات في يفشلون الذين الطالب إعفاء ويمكن. المدرسة الموحد قميص وأن يلبسوا ، المجدولة اللعبة بدء قبل الطالب إلى إعادتها

 .المدرسة ومدير والناظر الرياضي المدير يقرر كما المجدولة، األلعاب في اللعب

 لتيا التأديبية اإلجراءات بسبب ريق رياضياإلبعاد من ف إن. الرياضة مدير إذن دون الموسم نفس خالل آخر فريق إلى نضمام لال  رياضيا   فريقا   ترك طالب ألي يجوز ال

 .الرياضة من المتبقي الموسم اللخ آخر فريق أي في للمشاركة الطالب استحقاق عدم إلى قد يؤدي المدرب، اتخذها

 ابطةر قواعد ينتهكون والفريق بالطال يجعل أن يمكن بذلك القيام وعدم. الرياضي المدير مع التشاور األكاديمية من أو يخرجون ينقلون الذين الطالب على يجب

 .لعبها تم التي األلعاب خسارة ويسبب الرياضية للمدارس الثانوية، ميشيغان

 في عالمات الحصول على من الطالب رميُح قد. الرياضية اإلدارة قبل من المحدد التاريخ بحلول إعادتها ويجب للمدرسة ملك هي والمعدات المدرسية البسالم إن جميع

 .المدرسة إلى المالبس أو المعدات رجاعإ يتم لم إذا الدراسية، المناهج خارج آخر نشاط أي في من المشاركة أو جوائز، ومن أي السنوية، الكتب ومن مرحلية، امتحانات

 .المفقودة والمعدات الرسمية المالبس وسيلزم أولياء األمور بدفع فاتورة
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 قوانين الفحوصات الطبية
 

 في ويكون جاهزا   ،ياضيةالر واأللعاب مارينالت في المنافسة على جسدي ا وأنه قادر فحوصات طبية اجتاز قد الطالب أن يؤكد الحالي الدراسي للعام يُقدَّم تقرير أن يجب

 .الدوام المدرسي بعد لما الرياضية األنشطة في المشاركة من الطالب يتمكن حتى الملف

 بأن يشهد ليةالحا الدراسية للسنة رتقري المدرسة، مدير العام أو المشرف مكتب في الملفات يكن هناك في لم ثانوية، إذا مدرسة لتمثيل لن يكون مؤهال   طالب وأي

 • الرياضية واأللعاب التمارين في المنافسة على جسدي ا وأنه قادر فحوصات طبية اجتاز الطالب

 الطبي الفحص يجري الذي الممرض أو الطبيب مساعد أو الطبيب قبل من الطبي الفحص استمارة توقيع يجب. 

 وموقع مقبول طبي فحص تقرير تقديم يتم حتى بالتدرب للطالب السماح وعدم الرياضية المعدات إعطاء عدم يجب. 

 السابق لدراسيا العام من نيسان )أبريل( أو بعده، 15 في إجراؤه يتم طبي فحص أي أنه على الحالية الدراسية السنة تقرير تفسير يتم. 

 أخرى مرة بالمنافسة لهم السماح طبيب قبل قبل من الطالب فحص إعادة يجب الطويل، المرض أو الخطيرة اإلصابة حاالت في. 

 اوفق   باالرتجاج مصاب أنه يف يُشتبه رياضي أي مع التعامل وسيتم. الجد محمل على األكاديمية تأخذها التي الدماغ إصابات من نوع هو رتجاجإن اال 

 .الرياضيين كتيب في موضح هو وكما والصادرة عن الوالية، الفيدرالية لإلرشادات

 الرياضية  نميشيغا لرابطة موذجيةللقوانين الن وفق ا العالية، والرطوبة الحرارة ظروف أثناء الرياضيين سالمة ضمان عن مسؤوال   الرياضي المدير سيكون

 .الرياضي الكتيب في موضح هو كما للمدارس الثانوية،

 ربتواصل أولياء األمور بالمد
 

 رببالمد ولي األمر  عالقة
. لألطفال أكبر فائدة وتوفير اآلخر تتصرفا قبول على أفضل بشكل نيرقاد نكون ، كل منهما فموقل  فهم إيجاد خالل من. للغاية صعبة ةمهن والتدريب األبوة من كالإن 

 مدرب مع الواضح التواصلمن خالل  أيبد هذاو. طفلك على الموضوعة التوقعات  ماهي فهم في الحق لديك يكون برنامجنا، في أطفالك يشارك عندماو ،ولياً لألمر بصفتك
 .طفلك فريق

 

 طفلك مدرب من تتوقعه أن يجبي الذ التواصل
 .المدرب فلسفة •

 .الفريق في الالعبين لجميع وكذلك لطفلك المدرب توقعات •

 .والمسابقات التمارين جميعقاتوا  مواقع •

 .الموسم خارج التكيف و ، الخاصة المعداتو ، لرسومكا الفريق، متطلبات •

 .المشاركة ءأثنا إلصابة طفلك تعرضاإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال  •

 .طفلك مشاركة من الحرمان إلى تؤدي قد التي الطالب تصرفات •

 األمور أولياء من ربونالمد يتوقعهالتواصل الذي 
 .المدرب إلى مباشرة عنها يعربون التي المخاوف •

 .مبكر وقت في الزمني الجدولبشأن  تناقض أيعن  اإلبالغ •

 .قعاتهتو أو/و المدرب بفلسفة يتعلق فيما الخاص هتماماال •

ا هناك يكون قد نهأ نفهم أن المهم من. حياتهم في وجزاء تحديا األكثر اللحظات بعض يختبرون فسوف ، األكاديمية برامج في أطفالكم  يشارك عندما  تسير ال أوقات أيض 
. الهواجسو المخاوف حول المدرب مع مناقشة األمور، ياءأول وليس الرياضي، الطالب يبدأ أن يتوقع ، األوقات تلك في. طفلك فيها يرغب التي بالطريقة األمور فيها
 .للطالب قيمة تعليمية وتجربة ، إيجابية نهايةوصول إلى لل  احتماال األكثر الطريقة هو النهج هذا أن نعتقد نحنو

 

 الخزائن قوانين

 :المدرسة ممتلكات من الخزائن

 ينوب من وأ المدرسة مدير على وجبي. خزائنها على الحصرية سيطرتها عن مطلق ا المدرسة تتخلى وال. التعليمية للمنطقة ملك هي للتالميذ المخصصة الخزانات جميع

 .عنه ينوب من أو المدرسة يرمد من مسبقة موافقة دون خزانة أي على أقفال وضع التالميذ على ويحظر. األقفال أو الخزائن تراكيب فتح بجميع يحتفظ أن عنه

 انات في المدرسةللخز القانوني االستخدام

 المتعلقة المواد لتخزين حصري بشكل الخزائن استخدام التالميذ على يجب. المؤقت واستخدامهم التالميذ راحة أجل من لتالميذها الخزائن بتخصيص المدرسة تقوم

 لم ما ، آخر غرض ألي الخزائن استخدام للتالميذ يجوز وال. الغداء أو الزينة أدوات أو األحذية أو الخارجية المالبس مثل بها المصرح الشخصية واألغراض بالمدرسة

. المدرسة إلى األغراض أن يحضر التالميذ وذلك قبل عنه، ينوب من أو العامة المدرسة مدير أو المدرسة، إدارة مجلس وفق قوانين التحديد وجه على بذلك التصريح يتم
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 لتالميذ الخزانة تراكيب فتح أقفال عن يفصحون وال ، اآلخرين التالميذ مع خزاناتهم يشاركوا أال ويجب خزاناتهم محتويات عن المسؤولية وحدهم التالميذ ويتحمل

 .عنه ينوب من أو العامة المدرسة بذلك مدير يأذن لم ما ، آخرين

 الخزانة محتويات عن البحث

 ، المدرسة تلكاتلمم المناسبة الصيانة وضمان ، المدرسية واللوائح للقواعد اكاتاالنته ردع على إيجابي تأثير ومحتوياتها المدارس لخزائن العشوائي البحث لعمليات

 محتوياتو الخزائن في بالبحث عنه وبين من أو العامة المدرسة لمدير اإلدارة مجلس يأذن ، لذلك وفق ا. والموظفين للتالميذ واألمن السالمة من أكبر قدر وتوفير

 .التالميذ أو أولياء األمور موافقة ودون رإنذا سابق دون ، وقت أي في الخزانة

 العامة المدرسة مدير ويشرف. خزانةال في بحث إجراء في األمنيين موظفيين أحد مساعدة طلب له يجوز ولكن ملزما ، عنه ينوب من أو العامة المدرسة مدير يكون لن

 يرغ مكتشفة مواد بأي يتعلق يماف التلميذ خصوصية حقوق عنه ينوب من أو العامة سةالمدر مدير يحترم الخزانة، بحث وأثناء. البحث عملية على عنه ينوب من أو

 .وقواعدها المدرسة سياسة تعارض أو قانونية

 مصادرة

 قواعد وأ قوانين مواد تنتهك أو ، هاب مصرح غير أو قانونية غير مصادرة أي مواد عنه ينوب من أو العامة المدرسة لمدير يجوز ، الخزانة تفتيش عمليات إجراء عند

. أو سواه التلميذ وأمنه لسالمة مالمحت تهديدا على أن تشكل معقول بشكل عنه ينوب من أو العامة المدرسة مدير يحددها أخرى مواد أي أو اإلدارة، ومجلس المدرسة

 عةلمشروعة الخاضغير ا والمواد الشتعال،ل القابلة والمواد الخطرة، واألسلحة والمتفجرات، النارية، األسلحة: يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على المواد، هذه تتضمن

 األشياء هذه مصادرة فور األمن ؤوليمس اربإخ يجب. المسروقة والممتلكات والسامة، والمهّربة المسكرة األخرى المواد أو للرقابة، الخاضعة نظائرها أو للرقابة،

 أي إزالة جبوي. الوالية مستوى لىع المدرسية السالمة معلومات قوانين بموجب الجهات األمنية بشأنها، إبالغ سالمدار من يُطلب التي المواد مصادرة أو الخطرة،

 موظفي لىإ تسليمها أو/و لتأديبية،ا اإلجراءات في لتستخدم كأدلة المدرسة مسؤولو بها ويحتفظ الخزانة، من عنه، ينوب من أو العامة المدرسة مدير صادرها مواد

ا 18 العمر من البالغ التلميذ أو القاصر، التلميذ أمر ولي إبالغ ويتم. األمن  .الخزانة من أزيلت التي بالمواد عنه ينوب من وأ العامة المدرسة مدير قبل من أكبر، أو عام 

 إذن التواجد في الممرات

 اإلدارة، دفته. األوقات جميع في لبالطا وجود ومكان والتاريخ والوقت لبالطا اسم يتضمن بالتواجد هناك، إذن على الحصول يتواجد في الممرات طالب أي من سيُطلب

 إلى قلهن أو صفه إلى همرافقت فسيتم إذن، دون الرواق في بطالب اإلمساك تم وإذا. الممرات وفي الصف الموجودين خارج الطالب عدد من الحد إلى الموظفين، بمساعدة

جد كإذن للتوا طيطمفكرة التخ استخدام رعش الصف الثاني إلى السادس الصف طالب جميع من يُطلب. التحقيق بعد إجراء إليقافقرار باإلبقاء أو ا إصدار ويجوز. اإلدارة

ا الطالب من يُطلب قد ، اإللكتروني الحضور نظام اعتماد ومع. في الممرات  .ممراتجد في الإذن التوا استخدام إلى باإلضافة إلكتروني ا الخروج/  الدخول تسجيل أيض 

 الطالب تعريف بطاقة قوانين
 

 أعمال لديهم سلي الذين األفراد أولئك ادواستبع وتحديد األكاديمية، في كطالب بسهولة عليه التعرف يتم طالب كل أن من التأكد هو الطالب( تعريف )بطاقة من إن الغرض

 في وجودهم أثناء ألوقاتا جميع في معهم التعريف بطاقة حمل الطالب على ويتوجب. المدرسية األنشطة أو/و الدراسة ساعات خالل المدرسة حرم في مشروعة

ا التعريف بطاقات تستخدم. المدرسة  .الغداء طخ في وجودهم أثناء ذاءالغ إدارة بطاقاتهم لموظفي إظهار وعلى الطالب. المدرسي والغداء اإلفطار برامج في أيض 

 إلى الفور لىع مسروقة أو مفقودة قةبطا أي عن اإلبالغ يجب. التعريف بطاقة وجود مكان تحديد مسؤولية وحده طالبال يتحمل التعريف: في حال فقدان أو سرقة بطاقة

 .دوالرات 5.00 بتكلفة جديدة هوية بطاقة إصدار ويتم. الرئيسي المكتب

 الميدانية والرحالت الميدانية المناهج بحوث برنامج الرحالت،

 الميدانية الرحلة متطلبات

 إلى تستند التيو أو اإلدارة، المعلم وصياتت: التالية للمعايير وفق ا مؤهلين األكاديمية ترعاها ميدانية رحلة أي في حضورهم في النظر يتم الذين الطالب يكون أن يجب

 إذا الرحلة كلفةت ثمن ودفع ولي األمر من موقعة ميدانية رحلة إذن نموذج أيضا والمطلوب. المذكورة المجاالت في التحسين أو/و والمواطنة والسلوك النهج األكاديمي

 مقررا . ذلك كان

 .ةاإلدار قبل من افقة مسبقةبمو الحر اللباس يوم اعتماد وسيتم. الموحد المدرسي الزي ارتداء الطالب جميع على يجب ، المدرسية الميدانية الرحالت خالل

 نموذج استخدام مويت. الدراسي المقرر وىومحت الدراسية بالمناهج وتتعلق بطبيعتها تعليمية األنشطة هذه ونوستك. ميدانية ورحالت رحالت على المنهج يشتمل ما غالب ا

 .والرحالت الميدانية الرحالت لجميع الميدانية الرحلة نشاط

 الطالب ةسالم لضمان الرحالت ذهله منتظمة ءاتوإجرا محددة إرشادات ويضع التي تقوم بها األكاديمية، الميدانية الرحلة بقوانين الصف في معلم كل يلتزم سوف

 دانيةالمي الرحالت لتعام وينبغي أن. لعاماوالمشرف  المدير قبل من ووسائل النقل المدرسية الميدانية الرحالت جميع على الموافقة يجب. األكاديمية لقوانين واالمتثال

 ستضمنو.  والمشرف العام المدير من مطلوبة جديدة وبموافقات جديدة رحالت أنها على تعامل أن ويجب جديدة، ميدانية رحالت باعتبارها جدولتها إعادة تمت التي

أوقات  من مين اث دراسي ا وقت ا تأخذ الو للغاية، ال تكون مكلفة للطالب خبرات لتوفير محاولة كل بذل وسيتم. الرحالت على مناسب إشراف الطالب لدى يكون أن المدرسة

 المخيمات(. باستثناء) الليلية الرحالت تجنب سيتم كما. المدرسة حرم

ا، وعشرين واحد عن الميدانية في الرحالت للمشاركة يخططون الذين عمر المرافقين يقل أال يجب  أو ر،أولياء أمو بصفتهم درسةبالم مرتبطين يكونوا وأن عام 

 أولياء من المتطوعين جميع ىعل ويجب. المدير من لديه أذن آخر شخص وأي إدارة، سمجل أو عضو كامل، بدوام أو جزئي بدوام موظفون أو المدرسة، في متطوعون

 .ميدانية رحلة أو تطوعي نشاط أي من األقل على ساعة 48 قبل للمدرسة الرئيسي المكتب في الطلب الخاص بالتطوع والمرافقة إكمال المرافقين أو األمور

 وتمثل المدرسي، الحرم خارج تواجدهم أثناء المدرسة الطالب إذ يمثل. ومكرمين محترمين يكونوا أن األكاديمية طالب جميع على يجب الميدانية، الرحالت أثناء

 التدريس هيئة عضو وإبقاء ، األوقات جميع في مجموعتهم مع والبقاء ، الموظفين توجيهات اتباع الطالب على يتوجب. بأكمله المدرسي الجسم وسلوكهم تصرفاتهم
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ولي  قيام إلى سيؤدي للموظفين كبير تحد أو انتهاك إن أي. النشاط أثناء أو الحافلة في الطالب سلوك سوء عن التغاضي يتم ولن. أي مشاكل بشأن اطالع على المسؤول

 .النشاطعن بعيدا   المنزل إلى ونقله الطالب باصطحاب األمر

 الرحالت الميدانية الليلية

 .المشرف العام مكتب إلى الليلية الميدانية الرحالتب الخاصة الطلبات جميع توجيه إعادة يجب

 ليلية: ميدانية لرحلة التخطيط عند وتتبعها التالية إلى العناصر التنبه يجب

 إليها. المسؤول الشخص انتباه لفت ينبغي والتي للطالب طبية احتياجات أي •

 وسواها(. إستشفائي، ، طبي) العالج يإعطاء اإلذن •

 طوارئ. حالة في ولي األمر توجيهات •

 وسواها(. الطبيين، والمساعدين الممرضات توافر) الطوارئ حاالت في للخطوات الطارئة التي يجب اتخاذها ملخص •

 الرحلة وأهميتها. طبيعة تبرر التي األهداف يحدد( مرفق) موجز سرد •

 الوالية خارج الميدانية الرحالت

ا ا الوالية خارج الميدانية الرحالت أن مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية تعتبر المدرسة، في األساسي التعلم كل حدوث لعدم نظر   للبرنامج ومكمال   فيه مرغوب ا جزء 

 .هدف ا التعليم يكون عندما لألكاديميات التعليمي

 :التالية اإلجراءات واتباع الدراسية بالمناهج التذكير طلبات، مع وتقديم تضمين للمسؤولين أو/و للمدرسين يمكن

زات حجو أو/و وسائل النقل، وأ التبرعات جمع أنشطة للقيام بأمور من بينها أخرى، مجموعات أو األمور أولياء أو الطالب مع تخطيط أي هناك ونيك لن .1

 .المشرف العام من مسبقة موافقة دون دفع رسومها، أو وتأكيدها إقامة،

 .الطلب في للنظر كاف بوقت للسماح المغادرة ختاري قبل المشرف العام إلى ورفعها المدير إلى الطلبات تقديم يجب .2

 .حلةالر في المشاركين الصف والطالب لمستوى الدراسي بالمنهاج ترتبط أن ويجب صحيح، بشكل الرحالت جميع تخطيط يتم أن يجب .3

 :الحصر ال المثال سبيل على التالية، المعلومات جميع طلب كل يتضمن أن يجب .4

I. إلخ ، الخاصة الفنون االجتماعية، اللجنة نة أواياء األمور والمعلمين،لج الراعية، صف التخرج، المنظمة. 

II. البرنامج. طبيعة 

III. بعيدين. الطالب سيكون فيها التي األيام عدد 

IV. الرحلة. تمويل طريقة 

V. إلخ ، الحراس ، المسؤولية ، التأمينات التعريف، الطعام، السكن،: للرحلة الضرورية األمور. 

VI. ا  أو جوا .برا  أو بحر السفر: طريقة 

VII. مشارك طالب لكل األمور مطلوبة أولياء من موقعة الرحلة تصاريح. 

VIII. ا البالغين األقارب أو األزواج استخدام يكون أن ويجب. المدرسة موظفين في قبل من الرحالت جميع تتم مرافقة أن يجب  عدةعلما  أن مسا. محدود 

 .مشجعة أولياء األمور

IX. ر والمشرف العام فورا ، في حال حصول حادث أو حالة أو ظرف غير عادي.المدي إلى كامل تقرير يقدم أن يجب 

X. ميع جمدرسة. وعلى تصل بالال يجوز استخدام أي آليات خاصة، بما فيها سيارات الفان والليموزين وباصات الحفالت، لنقل الطالب إلى أي حدث ي

 المصرح بها، وأن يعودوا بالوسائل نفسها.الطالب المشاركين أن يبدأوا الرحلة بواسطة وسائل النقل المعتمدة و

 )يمكن العودة إلى كتيّب دليل الرحالت الميدانية لمزيد من األسئلة(.

 ميدانية رحلة يحضرون ال الطالب الذين

 .أخرى ارئةط لظروف أو بشأن المرض ةسبالمنا الوثائق توفير يتم لم ما المحدد، الموعد في بالمدرسة االلتحاق الميدانية الرحالت ونيحضر ال الذين الطالب على يجب

 

 موقف السيارات/ الحافالت /وسائل النقل

مات معلو األكاديمية في موظفينوال التدريس هيئة أعضاء إعطاء األمر ولي وعلى. طالب كل بنقل لهم المصرح باألشخاص قائمة إلى الرئيسي المكتب موظفو يحتاج

 تنفيذها. يتم أن قبل بذلك، الترخيص وأ/و النقل إجراءات في تغييرات أي حديثة حول
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 ولن. الشخصية الموظف ليةمسؤو خاصة مركبة أي في الموظفين أحد قبل من الطالب نقل وسيكون. خاصة مركبة أي في الطالب نقل األكاديمية موظفي على يحظر

رئيس  أو التعليمي مجلس قبل من دون تصريح أو موافقة الموظفين، دأح قام مستقل عمل أي مسؤولية التعليمية للخدمات مؤسسة حمادة أو التعليمي المجلس يتحمل

 .الطالب لنقل كتابة   مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية

 الحافالت قوانين

 ولياءأ قِبل من موّقع مدرسية يةميدان رحلة طلب نموذج لدى الطالب كان طالما اجتماع، حضور أو منظم، مدرسي حدث إلى المدرسية الحافالت بركوب للطالب يُسمح

 على لحصولا دون نشاط ألي الحافلة ركوب والمرافقين والضيوف األسرة ألفراد يجوز وال. المدرسة مدير قبل من مسبق ا موافق عليها الرحلة تكون أن ويجب. األمور

 نموذج أو النقل، عن التنازل/بالطال يتعلق بأنشطة تملمك صحيح نموذج والمتطوعين والمرافقين والموظفين الطالب جميع لدى يكون أن يجب. المدير من مسبق إذن

 ملف في موجود هذا النموذج قل، وأن يكونالتنازل عن الن/يتعلق بأنشطة أولياء األمور أو البالغين نموذج أو التنازل عن النقل، /الطوعية للموظفين يتعلق باألنشطة

 .الحالي الدراسي خالل العام الرئيسي المكتب

حيث تكون  ف الحضانة،ص باستثناء الميدانية من صف الروضة إلى صف الثاني عشر،  الرحالت لجميع 1 إلى 10 بنسبة مقاعد نين والمرافقيموسيخصص للمعل

 لما وفق او الصفوف، مجموعة إلى ستنادا  اتبعا  للنسبة المعتمدة  مقعد في سيجلس أو المرافق المعلم أن يعني وهذا. السائق من قبل ،1 إلى 5 بنسبة المخصصة المقاعد

 للخطر عرضي قد آخر تلميذ من قبل ةأي مقاطع دون آمنة بطريقة الحافلة قيادة على بالتركيز الحافلة لسائق ذلك وسيسمح. السائق قبل من والمخصص القانون يقتضيه

 .واألمن السالمة على السائقين تركيز

 الحافالت قواعد

 :يلي كما الحافالت لقواعد متثالاال الحافلة يستقلون الذين الطالب على يجب

 .الصف في والطالب المعلم بين العالقة نفس هي الحافلة في راكب وكل السائق بين العالقة. المسؤول هو الحافلة سائق •

 .المدرسة انينقو اتباع ىعل والقدرة الجيد السلوك على الحافلة ركوب في الطالب حق ويعتمد. فوري وبشكل باحترام السائق إطاعة الطالب على يجب •

. التحدي أو الحديث الوقح أو السيئ كالسلو مع السائقون يتسامح ولن. القوانين أو للقواعد متكرر انتهاك أي عن المدرسة إدارة بإبالغ الحافلة سائق سيقوم •

 .المستقبل في الحافلة ركوب امتياز المخالفون الطالب يفقد وقد

 .محددة دلمقاع الطالب بتخصيص الحافلة سائق يقوم قد •

 .مغادرتها أو إليها دالصعو وأثناء الحافلة، في وجود الطالب أثناء السلوك، ولوائح قواعد في محدد هو كما الصف، بالسلوك في االلتزام يجب •

 يساعد أن ونتوقع. وافذالن خارج وأ الحافلة أرضية على األخرى القمامة أو الورق رمي عدم الطالب على ويجب. أو منها الحافلة في األشياء برمي يسمح ال •

 .وترتيبها الحافلة نظافة على الحفاظ في الطالب

 يقومون أو يصرخوا وأال ذة،الناف من وأذرعهم أيديهم الطالب يمد أال كما يجب. اإلذن السائق أو المدرس يمنح لم ما الحافالت نوافذ خفض عدم يجب •

 .المشاة أو تجاه السيارات العابرة بإيماءات

 .الممر في أو المدخل في تقف ال. الحافلة دخول فور فيه أجلسو مقعد ا اختر •

 .الحافلة في وجودك أثناء آخر إلى مقعد من تنتقل ال •

 .النابية األلفاظ أو الضرورية غير الضوضاء أو الصاخب السلوك أو الغناء أو العالية بالمحادثة يُسمح ال •

 .بالكامل تتوقف عندما فقط منها يتم إلى الحافلة والخروج الدخول •

 .الطوارئ حالة في فقط الطوارئ باب مااستخد •

 .السائق من التعليمات وانتظر الحافلة متن على ابق الطوارئ، حالة في •

 لتيا األخرى األمورو والشجار والدفع حامعلما  أن االزد. مطلوب بأمان، أمر الحافلة قيادة عن الحافلة سائق ال يشتت إنتباه الذي والسلوك الجيد، إن السلوك •

 .تأديبية إجراءات التخاذ قد تكون سببا   لها داعي ال

 .الحافلة في بمسامير المزودة الرياضية األحذية باستخدام يُسمح ال •

 تشويهه، أو إتالفه المدرسة، أو أو الحافالت معدات من أي أو داخلها أو الحافلة في بالعبث بأي شيء مطلق ا تقم ال •

 .الجلوس عند الممرات من عيدا  ب جسدك أجزاء جميع وعليك أن تبقي. الممرات بعيدا  عن األخرى واألشياء والمعاطف توالملفا والكتب الكتب أكياس احفظ •

 .الحافلة في به مسموح غير األكل •

 .بالحافلة الطالب يلحقه تلف أو تشويه أي مسؤولية أولياء األمور يتحمل •

 انية وإليها.الميد الرحلة من الحافلة أن يركبوا لإلنتقال، الحافلة دمونيستخ الذين المعتمدين األمور أولياء أو الطالب على يجب •
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. (متعاونين غير وأ مزعجين أو مهذبين يركأن يصبحوا غ) الحافلة تخلق إزعاجا  لسائق أو بالسالمة تتعلق مصدر مشكلة أصبحوا إذا الحافلة بركوب للطالب يُسمح ال قد

 ستقوم مة،بالسال تتعلق مشكلة إلى بالطال سلوك وعندما يتحول. الحافلة خارج آخرين إلى باإلضافة الحافلة، في واآلخرين الطالب على تؤثر أمان مشكلة يمثل وهذا

 .لالنتهاك تبعا   إلى المنزل، أو األنشطة إلى الطفل الصطحاب بأولياء األمور باالتصال اإلدارة

 قعت في الحافلة.ألغراض التحقيق بشأن سوء سلوك أو حوادث و استخدامها يتم وقد الطالب، سلوك لتسجيل الحافالت على فيديو كاميرات يمكن وضع

 السيارات الطالب ومواقف قيادة
 

 تترك أال جبوي مغلقة، المركبات ميعج تكون أن يجب السيارات، داخل األشياء الموجودة سالمة أجل ومن. المدرسة وقت أثناء الحدود تعتبر خارج السيارات إن مواقف

 ويمكن. امنه بالقرب المركبات أو لداخ تركت ممتلكات أي أو الطالب، لمركبات أضرار أو/و خسائر أي عن مسؤولة ليست إن األكاديمية. السيارة في القيمة اءاألشي

 ي خطف أو مطلية غير منطقة أي يف السيارات بوقوف يُسمح وال. المطلية الخطوط بين متوقفة السيارات تكون أن ويجب ؛ فقط المخصصة المناطق في السيارات إيقاف

 ارة.السي صاحب نفقة على حبهاس أو/و تغريمها يتم قد صحيح بشكل المتوقفة أو/و مخصصة غير مناطق في التي توقف إن المركبات. اإلطفاء ممرات أو/و الحافالت

 بالطال على ويحظر. للمشاة بالعبور ايسمحو أن ويجب التابعة للمدرسة، تالسيارا مواقف في الساعة في أميال 5 يبلغ للسرعة أقصى بحد الطالب اإللتزام على ويتوجب

 مع لبللطا عقد إبرام إلى السيارات مواقف يف القيادة بسرعة أو/و المدرسة، لقواعد االمتثال وعدم المتهورة، إن تكرار القيادة. المدرسة مواقف محيط في بتهور القيادة

 موقف في سيارةال ترك صالحة قيادة صةرخ بدون يقودون الذين الطالب من وسيُطلب. المدرسة في أرض القيادة امتيازات وفقدان ،المحلية بالسلطات واالتصال اإلدارة،

 .والسيارة الطالب الصطحاب األمور أولياء إخطار كما سيتم. السيارات

 في بشأن الخصوصية معقول وقعت أي للطالب ليس. متحركة لمركبة لجانبيةا القضبان على يقفون أو متحركة، بمركبات يتعلقون الذين الطالب مع التسامح يتم لن

 يكون نأ ويجب. الشرطة ضباط قبل نم األمر لزم وإذا اإلدارة، قبل من بانتظام ومراقبتها المدارس من الكثير تفتيش ويتم. المدرسة أرض على المتوقفة المركبات

 مركباتال تخضع قد المعقول، لشكا معيار إلى واستناد ا. اآلخرين قبل من للمراقبة تخضع المدرسة أرض على دةالموجو والمساحات األشياء بأن دراية على الطالب

 الطرد الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، يف بما ، إجراء تأديبي إلى التفتيش أثناء اكتشافها يتم التي المحظورة المواد تؤدي وقد. للتفتيش المدرسة أرض في المتوقفة

 سلوك سوء في قالتحقي ألغراض تخدامهااس وقد يتم السيارات، مواقف تعمل في الفيديو كاميرات تكون ويمكن أن. الموظفين األمنيين إلى اإلحالة وكذلك ، المدرسة من

 مواقف متيازاتا سحب أو/و الب،بالطالخاص  الموجودة في قانون االنضباط التأديبية التدابير تتضمن جميع السلوك بشأن سوء إن اإلجراءات التأديبية. الطالب

 .السيارات

 :بالطالب السائقين هي المتعلقة إن القوانين

 ومقّدر. ضروري أمر المدرسة مباني من وعند الخروج الوصول أثناء والصبر المجاملة •

 .المرور قوانين جميع مراعاة الطالب السائقين على يجب •

 إذنا   يتطلب مبكر وقت في والمغادرة. الدراسي اليوم نهاية في المدرسة يغادروا إلى أن سياراتهم قيادة البللط يجوز ال مرة، ألول المدرسة إلى الوصول بعد •

 .المدرسة مدير من خاصا  

، 5:00 والساعة صباحا   7:30 الساعة بين والراديو في السيارة الصوتية األجهزة تشغيل ينبغي ال •  رسة وأراضيها.في مباني المد مساء 

 في رةإيقاف السيا يرجى) يضا  أ بالتقدم خلفك ينتظرون لمن مما يسمح ممكن، حد أقصى إلى لألمام التقدم فالرجاء الطالب إلى المدرسة، توصل كنت إذا •

 فقط(. المحددة المناطق

 .المدرسة في مسجلة تكن لم ما أخرى مركبة الحضور في لك يجوز ال •

 تتم لم اإذ السيارات موقف إلى لوصولا من السيارة منع يتم فقد اإلدارة، لتقدير ووفق ا. الئقة غير لغة أو/و فاضحة صور أي من خالية السيارة تكون أن يجب •

 .اللغة أو الصور إزالة

 في موقع وأ ا،به مصرح غير بأنشطة امللقي السيارات وقوف منطقة في السيارة واستخدام اآلمنة، غير والقيادة والتأخير، بها، المصرح غير المبكرة إن المغادرة ***

 لغاءإ ذلك في بما تأديبية، إجراءات اتخاذ لىإ القوانين هذه اتباع وعدم االنتهاكات تؤدي وقد. للسالمة المدرسة قوانين اتباع يرجى. من االنتهاكات تعتبر به، مصرح غير

 .المدرسة إلى القيادة في الطالب حقوق

 القيادة يازاتامتب اآلخرين سالمةل عرضتت متهورة بطريقة مركبة بتشغيل يقوم طالب أي يفقد وقد. استخدامه إساءة عدم يجب امتياز السيارات الطالب ومواقف إن قيادة

 .لآلخرين والتنبه بعناية السيارات تشغيل الطالب على ويجب. الشرطة إبالغ إلى باإلضافة على أراضي المدرسة، به الخاصة

 الثة أيام، واجتماع مع ولي األمر.إيقاف الطالب ما بين يوم وث :األولى عند المخالفة

 إيقاف الطالب ما بين ثالثة وخمسة أيام، واجتماع مع ولي األمر.: الثانية عند المخالفة

 ب.المخصصة للطال المواقف في متوقفة الطالب سيارات تكون أن يجب الظهر، بعد ما فترة في المدرسية بالحافالت االزدحام لتجنب

 من سالمتهم روتعتب الخارج، في نومشاة آخري صغار أطفال هناك يكون ما وغالب ا. للمدرسة ةمواقف السيارات التابع في تصرفاتهم يةمسؤول أولياء األمور يتحمل

ا ولي األمر وسيخسر والسرعة، المتهورة بالقيادة السلطات إبالغ وسوف يتم. للمدرسة القصوى األولويات  موقف يف الطالب إيصال أو/و اصطحاب امتيازات أيض 

 .السيارة غير مسموح به على أراضي المدرسة في علما  أن التدخين. السيارات

 .في الساعة أميال 5 المدرسة هو أرض على للسرعة األقصى الناظر. والحد مكتب أو الرئيسي المكتب إبالغ يرجى حادث، عند حصول

 مسابقات خارج المدينة للمشاركة في السفر
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 وسائل استخدام المدرسة، اهاترع أخرى منظمة أي أو التشجيع، فريق أو رياضي، فريق في كأعضاء المدينة، خارج مسابقات إلى نيسافرو الذين الطالب على يجب

 .الرياضي البرنامج مدير من كتابيا   بذلك التصريح يتم لم ما المشاركة، أجل من المدرسة توفرها التي النقل

 ليمويجب تس. رفقتهمب إلى المنزل أطفالهم هبيذ أن أولياء األمر يطلب لم ما الحافلة، في العودة المدرسية األنشطة اب إلىللذه الحافالت يركبون الذين الطالب من يُطلب

 ة،المدين خارج مسابقة إلى اصةخ  حافلة ركوب تم وإذا. المدرسة إدارة مع الحدث ينبغي التوافق بشأنها قبل أخرى استثناءات وأي أمورهم، ألولياء فقط الطالب

 .الحافلة العودة على متن الطالب من فسيُطلب

 والخدمات المرافق

 واألراضي والمباني اإلهتمام باألثاث

 المرطبات، علبو والغالفات، الغداء، أوراق وضع مسؤولية طالب كل يتحمل أن يجب. وصحي ممتع جو تهيئة في أساسي أمر والمباني المدرسة بمظهر إن االعتزاز

 .تبدالهااس أو إصالحها تكلفة فعبد مدرسية شيء من ممتلكات أي يدمرون أو يتلفون الذين الطالب وسيقوم. المناسبة القمامة حاويات في ايات،النف أشكال وجميع

 الملصقات و لوحات اإلعالنات

 مكان في كانت سواء   إلعالني،للنشر ا لمخصصةا المكلفون بالمساحات همأولئك . المدرسة وألغراض معينة طالب مجموعات الستخدام اإلعالنات لوحات تخصيص يتم

 لصقاتالم على الموافقة ويجب. ةوجاهز نظيفة اللوحات على الحفاظ عن ةييتحملون المسؤولو ، ذلك إلى وما الكافيتريا، أو الممرات، أو الصفوف، في أو العمل،

 لوطنية،ا الشرف جمعية المكتبة،) القسم لمنسقي مباشرة مخصصة معارض هناك وستكونالحاالت.  بعض والناظر في المندوبين، أو المدير قبل من األخرى واإلشعارات

م ما بين يو درسةإيقاف عن الم إلى ؤديي سوف المدرسة، ممتلكات تدمير أو/و الكتابة مثل التخريب، من نوع علما  أن أي(. واإلدارة األكاديميين، الرياضية، اإلدارة

 .المتضررة المواد بدل استبدال ودفع وثالثة أيام،

 واألنشطة المرافق جدولة

ة موافق ويجب(. خاص بشكل ثقالرفع األ غرفة) معتمد بالغ مشرف أو تدريس هيئة عضو يتواجد لم ما وقت أي في للطالب مفتوح مرافقها أو المدرسة مبنى يكون لن

 .لعاماوالمشرف  المدير بلق من المدرسية النشاطات مقترحات جميع على قةالمواف كما يتوجب. والمعدات والمواد المرافق استخدام جميع إدارة المدرسة على

 المبنى الدخول إلى

. القاسي الطقس حاالت في حا ،صبا 7:30 الساعة بحلول المدرسة، بدء قبل المبنى إلى الطالب ويتم دخول. فقط األبواب المخصصة خالل من الطالب يدخل أن يجب

 دون المدرسة أرض طالبال غادر وإذا .ولي األمر أو معتمد موظف أو مسؤول أو معلم يرافقهم لم ما الدراسي اليوم خالل المدرسة نىمب مغادرة عدم الطالب على ويجب

 .تأديبية إجراءات وسيواجه تخطيا ، اعتباره فسيتم إذن،

 والدخول الخروج أبواب

 الذين الضيوف جميع من يُطلب. فوالضيو والموظفين طالبنا من أجل سالمة وهذا. المدرسة مبنى إلى الدخول يريد شخص ألي من األبواب أي بفتح للطالب يُسمح ال

 .لسالمةبا تتعلق مشكلة يمثل ذاه ألن األبواب باحتجاز والضيوف والموظفين للطالب يُسمح وال. ليتم إدخالهم بالمكتب االتصال المبنى إلى القدوم في يرغبون

 الزوار

التعريف  زوارال على ويجب. الرئيسي كتبالم إلى مباشرة والتوجه للمبنى، األمامي الباب خالل من الدخول واألشقاء، األمور أولياء فيهم بمن الزوار، جميع من يُطلب

 .المدرسة في وجودهم سبب عن المكتب موظفي وإبالغ بأنفسهم،

ريف، بطاقة تع أخذ على دخولهم الموافق الزوار على يجب. يزورونه الذي قعالمو أو والصف الوصول ووقت وتاريخ أسمائهم وتحديد الدخول تسجيل الزوار على يجب

ا التوجه الزوار على كما يتوجب. بوضوح مرئي مكان في الخارجية مالبسهم على البطاقة ووضع كضيوف، هويتهم تحدد . ئةهاد المطلوبة بطريقة واقعالم إلى فور 

 .المدرسة مغادرة قبل الخروج جيلوتس الرئيسي المكتب إلى العودة الزوار جميع وعلى

 يخضع وقد أن يغادر المدرسة،  بةمناس بطريقة يتصرف لم الذي الزائر من وسيُطلب. المدرسة في بقائهم فترة خالل المدرسة قواعد بجميع الزوار يلتزم أن نتوقع

 .المزعج السلوك أو/و التعدي بسبب جنائية لعقوبات

 ذلك وسيسمح. الكافتيريا في طالبال ترك بعد مباشرة المبنى من بالخروج األمور، أولياء فيهم بمن الزوار، الثاني: نذكر بالنسبة للصفوف من الروضة إلى الصف

 .ب األوالد عند المغادرةباصطحا ألولياء للسماح بعد الظهر 3:15 الساعة في المدرسة مبنى أبواب فتح وسيتم. الممرات في للطالب أمان ا أكثر بانتقال

 

 المدرسة في السلوك قواعد
 

 وإجراءاتها التأديبية القوانين

 أوال : الفلسفة

 والبالغين، تهم،أساتذ تجاه محترمة طريقةب الطالب يتصرف أن ونتوقع. الذاتي االنضباط نحو تدريجيا   الطالب توجيه يتم حيث اإليجابي، النهج على االنضباط فلسفة تؤكد

 .السلوك لمعايير االمتثال منهم وسيُطلب محترمة، بطريقة الطالب مع التعامل وسيتم. اآلخرين وتجاه ممتلكات وزمالئهم،

 إنه. والمسؤولية والسعادة بالصحة يتمتعون بالغين ليصبحوا النمو على طالبنا بمساعدة القدر بنفس ملتزمون ونحن. طفل لكل وراعية آمنة بيئة بخلق األكاديمية تلتزم

 المجتمع فإن ، ضارة أو مدروسة غير بطرق الطفل يتصرف وعندما. اآلخرين على تصرفاتهم تأثير لكيفية واضح فهم الطالب عجمي لدى يكون أن أيضا ، جدير لهدف
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 اداتإرش وتستند. برنامجنا من يتجزأ ال جزءا   الخالفات حل وسيكون. المستقبل في أفضل بعمل القيام على الطالب وتشجيع السلوك سوء منع هو إن هدفنا. يعاني بأكمله

 :االحترام فلسفة إلى األكاديمية في الطالبي االنضباط

 .البشر جميع احترام .1

 .األمور وأولياء والمتطوعين والموظفين المعلمين من المقدمة التوجيهات احترام .2

 .الحية الكائنات وجميع كوكب األرض احترام .3

 .الشخصية والممتلكات المدرسة احترام .4

 .مدرستنا مجتمع احترام .5

 .انناجير احترام .6

 ثانيا : المقدمة

 ومنع مللتعل مناسب جو توفير وه واألنظمة القواعد هذه من والغرض. المدرسية واألنظمة القواعد جميع اتباع األكاديمية يحضرون الذين الطالب جميع من نتوقع

 دها.االنتهاكات وعد لطبيعة اوفق   عقوبات فرض إلى القواعد انتهاكات وستؤدي. للطالب األكاديمي التقدم مع يتعارض الذي السلوك

 ثالثا : التوقعات

 .للتعلم األكاديمية إلى الطالب أن يأتي .1

 .المكاتب أو الصفوف في القبعات أو المحافظ أو المعاطف باستخدام يسمح ال .2

 .ةالمدرس ممتلكات ضمن ونيةاإللكتر التواصل واإلستدعاء أجهزة أو/و الصافرات أو اإللكترونية األلعاب أو الراديو أجهزة باستخدام يُسمح ال .3

 .غداء وجبة من كجزء المدرسة إلى إحضارها يتم التي تلك أو األكاديمية توفرها التي تلك باستثناء مشروبات أو علكة أو طعام بأي يُسمح ال .4

 .اإلدارة مكتب أو نافورة مياه الشرب أو المرحاض إلى للذهاب تصريح على الطالب يحصل أن .5

 .بمقاعدهم المحيطة المنطقة نظافة على حفاظال عن مسؤولون الطالب .6

 .اإلذن منحهم وعند الموظفين أحد بحضور إال الهاتف باستخدام للطالب يُسمح ال .7

 .بالضرر الطالب تسبب إذا تالفة معدات أو ممتلكات أي استبدال أو إصالح تكلفة مسؤولية الطالب يتحمل .8

 .بذلك المدرس يسمح لم ما األوقات جميع في المخصصة مقاعدهم في الطالب يظل أن .9

  العامة للمحظورات رابعا : القواعد

 والمراحيض والممرات صفوفال في مناسبا   أن يكون سلوكهم المتوقع ومن. األوقات جميع في ومعقولة آمنة بطريقة الطالب يتصرف أن المتوقع من عام، بشكل

 .المدرسية خالل األنشطة والمناسبات وبعيدا المدرسة، أرض على الخارج وفي والكافيتريا، والحافالت والمكاتب

 .اآلخرين تجاه محترم أو موقف غير سلوك مع التسامح يتم لن. اآلخرين وممتلكات حقوق طالب كل يحترم أن المتوقع من .1

 .واأللعاب والمشاجرات المسيئة أو الصاخبة واللغة الجري مثل  جالمزع بالسلوك يُسمح ال .2

 .الموظفين أحد به يقوم لإلشراف خاضع برنامج من جزءا   كان إذا إال ء،شي أي إلقاء للطالب يجوز ال .3

 افقو إذا إال واأللعاب، كترونية،اإلل واأللعاب وأجهزة اإلستماع، المدمجة، األقراص ومشغالت ،MP3ومشغالت الموسيقى  ،iPodوأجهزة  بالراديو، يُسمح ال .4

 .فقط في الصف ومن أجل التعليم والمدير، المعلم عليها

 .المدرسة حرم خارج مواقع في أو مدرسية، نشاط أو وظيفة أي في أراضي المدرسة وفي المدرسة، مبنى في األشكال من شكل بأي المقامرة يُحظر .5

 فترة ناءأث إال تصريح، دون ضالمراحي أو القاعات في الطالب يتواجد ال( بعد الظهر 3:15 حتى الساعة صباحا   8:00 من الساعة) المدرسي، اليوم خالل .6

 .اإلنتقال بين الصفوف

 .إذن دون المدرسة مغادرة للطالب يجوز ال المدرسة، أرض إلى الوصول منذ .7

 فيموظ بإبالغ المعلم سيقومو متغيبين، سيعتبرون األمور هذه مثل في يشاركون الذين والطالب. الدراسي اليوم خالل الصف مغادرة أو التخطي يجوز ال .8

 .تأديبية إجراءات اتخاذ وسيتم. الطالب أمر بولي سيتصلون وهم بدورهم ،الفور على الرئيسي المكتب

 .األمور أولياء أو/و المدارس وموظفي المسؤولين توجيهات اتباع عدم مع التسامح يتم لن .9

 المبنى. في نافذة أي من شيء أي إلقاء الطالب على كما يحظر. حافة النوافذ على والجلوس النوافذ أو الستائر وإغالق فتح يحظر .10
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 .المبنى في بها مسموح غير الزجاجية المعلبات .11

 .والفضيات الغداء أواني تكسير أو الرصاص أقالم بتكسير يمنع منعا  باتا  اللعب .12

 .ذلك خالف على الموظفين أحد يوافق لم ما الكافيتريا، على والمشروبات األطعمة استهالك يقتصر .13

 .محظور العلكة مضغ .14

 .المدرسة في الشمسية اتالنظار ارتداء ينبغي عدم .15

 أجهزة نم غيرها أو بغ والقرنفل،الت سجائر أو للسجائر، بديل آخر شكل أي اإللكترونية، أو وسائل التدخين وكذلك أخرى، تبغ منتجات وأية السجائر تحظر .16

 حرم جخار مواقع في أو سية،المدر لمناسباتأو خالل ا وأراضيها، ، المدرسة مبنى في أخرى مماثلة، وذلك مادة أي أو التبغ، لحرق المشعلة التدخين

 .المدرسة

 .األشكال من شكل بأي إباحية كتابات أو فاحشة مواد امتالك صارما حظرا يحظر .17

 .التعليمية العملية يعطل الذي الطالبي االحتجاج أشكال من شكل أي يحظر .18

 ضتحر أو ازعاج ثإلحدا التي تهدف اءاتواإليم واستخدام األسماء المسيئة، لنابيةا األلفاظ الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما اللفظية، اإلساءة يُحظر .19

 .العنف على

 .ضينمفو كموظفين يعينهم من وأ المدير لتقدير وفق ا التوجيهية المبادئ هذه تغطيها ال التي الحاالت جميع مع التعامل في بحقها األكاديمية تحتفظ .20

 تأديبي مراقبة أو عقد

ا إحالته تمت الذي لبالطا وضع يجوز ا مرار   ذير،تح بمثابة اإلحالة تعتبر. التأديبية بةالمراق تحت المدرسة وأنظمة لقواعد الطفيفة المخالفات بسبب الناظر إلى وتكرار 

 شروط ويحدد والطالب األمور أولياء مع الناظر يجتمع سوف سلوكه، بشأن تحذيره تم أن بعد. باإلحالة والمرتبطة الممددة واالحتجاز الخدمة متطلبات بعض تتضمن وقد

 :يلي بما عام بشكل اإلحاالت وترتبط. المراقبة

 .السلوك المزعج في الصف مواصلة .1

 أخرى. سلطة أو المعلم سلطة مع مستمر إحداث خالف .2

 .الصف في مواصلة الحديث واألكل .3

 نشطةاأل أثناء المدرسة حرم في اإللكترونية أو أجهزة التدخين إلشعالا أجهزة أو السجائر من أخرى بديلة أشكال أو التبغ، منتجات حيازة أو تدخين .4

 المدرسية.

 .والمبتذلة النابية لأللفاظ المعتاد االستخدام .5

 به. خاص كعمل آخر شخص عمل تقديم أو صفة، وانتحال األكاديمية األمانة عدم .6

 .اللباس لقواعد المتكررة االنتهاكات .7

 التأديبي. االحتجاز حضور وعدم وف،والصف المدرسة عن المتكرر التأخر .8

 .المدرسة تحددها التي األخرى الخطيرة االنتهاكات .9

ا المعلمين من عالمات يتلقوا أن ويجب السلوك، تعديل خطة ضمن الذين يخضعون للمراقبة الطالب وضع سيتم  من ،( ي اأسبوع ، يومي ا) لمستجدا الموقف على اعتماد 

 .العالمات وضع ةفتر نهاية في المراقبة رفع أجل

 لمدة بشكل عام راقبةوتستمر فترة الم. قبةفترة المرا أثناء الوقت، لغالبية الدراسية المناهج خارج أنشطة في بالمشاركة التأديبية يخضع للمراقبة طالب ألي يُسمح لن

 .للطرد فسيخضع ، السلوك ديلتع خطة في وضعه بعد المدرسة من قوانين أي انتهاك في الطالب استمر وإذا. الدراسي العام نصف

 به الموصى والتحويل لإليقاف والطرد تأديبية غير أسباب

 :به الموصى التحويل أو الطرد أو لإليقاف التأديبية غير األسباب يلي فيما

 الطالب. أو من قبل أولياء األمور المتعاون المزعج أو غير الموقف •

 يتم طرده. أو باالنسحاب إما الطالب لمطالبة األساس تكون أن يمكن أفعال أولياء األمور أن إلى اإلشارة تجدر •

 تتخذوس. جنحة بارتكاب ا  مذنب يكون على مسمع منه، التلميذ أو بحضور إليه، يسيء أو يهينه على موظف في المدرسة أو يحرض أولياء األمور من أي •

 بالشرطة. االتصال ويتم الشخص، إلخراج الالزمة االحتياطات المدرسة

 لمدرسةا مدير يحددها زمنية رةلفت المدرسة من ويتم إبعاده يكون قد ارتكب جنحة، للموظف اليومية والوظائف التعلم بيئة يزعج أنه في يُشتبه خصش أي •

 والمشرف العام.
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 للمدرسة المجاورة امةالع الطرق في أو المدرسة في آخرين موظفين حضور في شخص أي قبل من معاملة سوء أو إلهانات موظف في المدرسة تعرض إذا •

 .جنحة بارتكاب مذنبا   الشخص ذلك يكون فيه، تعيين الموظف تم آخر مكان في أو

 

 المضايقة
 

 :والذي األكاديمية في موظف أو لبطا ضد موجه مادي أو لفظي أو كتابي لسلوك أو للتكنولوجيا استخدام أو إنسانية ال إهانة أو تهديد إيماءة أي تعني المضايقة

 بممتلكاته. يلحق الذي الضرر أو بشخصه يلحق الذي األذى من معقول خوف في األكاديمية موظف أو البالط يضع .1

 الموظف. عمل على أداء أو ومزاياه، للطالب وفرصه التعليمي األداء كبير على تأثير يكون له .2

 لألكاديمية. المنظمة العملية كبير في تعطيل تأثير يكون له .3

 المقبولة غير والسلوكيات اإليماءات

 أو هعرق أو الطالب ينبسبب د مدفوعة أنها على لمعقو بشكل إليها يُنظر التي اللفظية أو البدنية أو الكتابية األفعال أو اإليماءات البلطجة أو التخويف أو المضايقة تشمل

 وقد. خرىأ مميزة سمة أي قبل من أو ،الوزن أو الطول أو القتصاديةوا االجتماعية الحالة أو اإلعاقة أو الجنسي الميل أو الجنس أو القومي أصله أو عمره أو لونه

 .الطرد وطلب األجل الطويل لإليقاف سبب ا االنتهاك هذا يكون

 العنصرية المضايقات

 .العنصري التحرش األكاديمية مع تتسامح ال

 :التاليين المعيارين بواسطة تحليله ويتم

 متيازاتاال أو األنشطة أو لخدماتا في المشاركة على الطالب قدرة لونه مع الطالب أو عرق على والقائم فيه بالمرغو غير السلوك يتعارض: مختلفة معاملة •

 منها، ويحّد منها. االستفادة أو

 ببويس به مرحب وهو غير) ئةمسي أو معادية أو مخيفة تعلم أو عمل بيئة خلق والذي يهدف أو يؤدي إلى عنصري أساس على القائم السلوك: معادية بيئة •

ا  ارانهي من الموظف يعاني أن ينبغي وال ؛ المدرسة من االنسحاب إلى مضطرا   وليس  الطالب. عالمات تنخفض لم إذا هذه البيئة حتى توجد وقد(. ضرر 

 .عاطفي

 والعرقية الجنسية والمضايقات والمضايقة التهديد عواقب

قد  تخويفه أو تهديده أو ي المدرسةف أو موظف آخر طالب علما  أن مهاجمة. تخويف من قبل أي شخص أو نيتهال إنسا إهانة أو أو تهديد إيماءات مع التسامح يجوز ال

 حقيقة التهديدات، بجميع الشرطة إبالغ تمي وقد. القانون عليها يعاقب ( وقدD) الفئة من جناية هو العام الموظف إن تهديد. المدرسة اإليقاف أو الطرد من اتكون عقوبته

 احا .مز أو

 الجنسي التحرش

 لعام المدنية وقالحق قانون من السابعة ةللماد انتهاك ا الجنسي التحرش يعتبر. الجنسي التحرش من خالية وتعلم عمل بيئة على الحفاظ تهدف إلى األكاديمية قوانين إن

 كان ذكرا   آخر، بموظف الجنسي لتحرشبا أنثى، أم كان ذكرا   موظف، أي لألكاديمية قيام التعليمي المجلس قوانين مع ويتعارض ،1991 عام في المعدلة بصيغته ،1964

 اآلخرين، مدرسةال بموظفي ب آخرين أوبالتحرش بطال طالب أن يقوم وسيعتبر انتهاكا  لهذه القوانين. جنسية طبيعة ذات اتصاالت أو سلوك خالل من طالب، أو أنثى، أم

ا )الموظف( مصطلح استخدام ويشمل. جنسية طبيعة ذات اتصاالت أو سلوك خالل من وقد  .المدرسة سلطات رقابة حتتيعملون  الذين والمتطوعين الموظفين، غير أيض 

 .ملالع مكان في الجنسي التحرش مع التسامح يتم ولن. قانوني غير الجنسي التحرش أن على تنص العمل أنظمة فرص تكافؤ لجنة أصدرت

ف  نم وغيره الجنسي، الطابع يذ الجسدي واالتصال جنسية، خدمات على الحصول وطلب فيه، المرغوب غير الجنسي للتقّرب مستمر نمط بأنه الجنسي التحرش يُعرَّ

 ه موظف،تجا أو طالب آخر، اه موظفتج موظف أو تجاه طالب، موظف يقوم به عندما الالئق، غير الجنسي الطابع ذات الجسدية أو اللفظية غير أو اللفظية السلوكيات

 .آخر تجاه طالب لبطا أو

 :الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما مختلفة، أشكاال   جنسي ا تحرش ا يشكل الذي السلوك يتخذ قد

 :لفظي .1

 قبل من أو تجاه روض مقدمةع أو عروض وتهديدات جنسية، أو جنسية، طبيعة ذات نكات أو موحية، تعليقات أو مسيئة، شفوية أو خطية جنسية بتلميحات القيام

 طرف ثالث. أو باألكاديمية، مرتبط آخر شخص أو طالب أو وظف زميلم

 :شفهي .2

 أو ما نسيا ،موحية ج و صفير أو تأوهاتأو أصوات أ بإيماءات القيام أو المدرسة، بيئة في جنسي ا، مسيئة جنسي ا، أو موحية تعليقات أو صور أو مواد وضع في التسبب

 طرف ثالث. أو باألكاديمية، مرتبط آخر شخص أو طالب، أو التدريس، ةهيئ أعضاء من موظف زميل قبل من ذلك، شابه

 :جسدي إتصال .3
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 الجنسي لنشاطا ممارسة أو تكاك الجسدي،اإلح أو القرص أو التربيت ذلك في بما للقيام بذلك، محاوالت أو اتصاالت غير مرغوب فيها أو مالمسات في التسبب أو التهديد

 يرغ الجسدي االتصال كان إذا ام مسألة فإن بالطالب، يتعلق وفيما. طرف ثالث أو باألكاديمية، مرتبط آخر شخص أو طالب أو لموظف زمي قبل من أو مع باإلكراه

 .األكاديمية مجتمع في لبالغينا األعضاء من غيرهم أو األكاديمية موظفي مع المالئم غيرال االتصال يتم عندما بالموضوع له صلة ال أمر  ال، أم فيه مرغوب

 .طردتمهيدا  لل تلقائي يقافإ إلى العواقب وستؤدي. المدير مكتب في متوفر الجنسي، التحرش عن لإلبالغ بالطالب والتحرش التمييز شكاوى نموذج  **

 جنسيسوء سلوك 
 

 جنسية بيعةط إن أي. العبوالت والعنف، والتحرش، واالعتداء، الجنسي، السلوك سوء أشكال من شكل أي من خالية وإيجابية تعليمية بيئة على بالحفاظ األكاديمية تلتزم

 معايير مع تتعارض درسي،م حدث أو وظيفة أو نشاط أي أثناء أو مدرسية، حافلة في أو المدرسة، أرض على وترتكب جنسية، سلوكيات أو رغبات تنتج أو تعكس

 :يلي ما لتأديبيةا اإلجراءات وتشمل. ورالف على التأديبية اإلجراءات وتتخذ صرفاته،ت عن الطالب مساءلة وسيتم. معها التسامح يتم ولن ومهمتها، األكاديمية وقيمها

 تبعا  لإلساءة المرتكبة. الطالب، دليل في الموضحة األخرى والعقوبات الطرد المعلق، اإليقاف، المشورة، تقديم

 :التالية وتشتمل على اإلساءات جنسيال اإلشباع على للحصول المستخدمة السلوكيات من سلسلة الجنسي السلوك سوء ويشمل

 الجنسي. أو الشفوي الجماع •

 الجنسي. اإلدخال •

 الفاحش أو الفاضح. السلوك •

 .أو الجنس نفسه اآلخر شخص من الجنس مع جسدي اتصال أي •

 عامة ودينية عرقية مضايقات
 

 وف معينة أنهظر هذه ظل في عاقل شخص يأ يعلم مادي أو لفظي أو كتابي فعل أو إيماءة أي تعني والتنمر والتخويف والمضايقة العامة الدينية أو إن المضايقة العرقية

 مجموعة أو شخص أي إهانة وأ ممتلكاته، إتالف أو نفسه، إيذاء معقول من يتسبب بخوف موضع في وضعه أو ممتلكاته إتالف أو شخص إيذاء على تأثير له سيكون

 لحصر،ا ال المثال سبيل على تنمر،ال أو الترهيب أو التحرش ويشمل. طالب أي تعليم أو للمدرسة التعليمية مهمةال عرقلة أو تعطيل إلى تؤدي بطريقة األشخاص من

 العمر أو قوميال أصله أو لونه أو عرقه وأ عقيدته أو الشخص بسبب دين مدفوعة أنها على معقول بشكل تلقيها يتم التي البدني أو اللفظي أو الكتابي الفعل أو اإليماءة

 .أخرى مميزة خاصية أي أو واالقتصادية االجتماعية الحالة أو الوزن أو الطول أو العجز أو الجنسي الميل أو الجنس أو

 مكافحة التحرش لقوانين األخرى االنتهاكات

 :التالية المحظورة األفعال من أي في المشاركين األفراد على تأديبية إجراءات لفرض فورية خطوات المدرسة ستتخذ

 التحقيق بحادثة تحّرش. في كشاهد شارك أو شكوى مأل أو تقريرا   قدم شخص من نتقاماال .1

 تقديم تقرير أو شكوى كيدية خبيثة أو كاذبة. .2

ا التحقيق أو اإلبالغ مسؤولية تكون عندما التحّرش، مزاعم في التحقيق تأخير أو كاف بشكل التحقيق عدم أو تجاهل .3  .يةاإلشراف الشخص واجبات من جزء 

 التبليغ راءاتإج
 

 موظفي من سواهم وأ مسؤول إداري أو معلم أو تلميذ قبل من عنف أو تنمر أو جنسي أو عنصري أو ديني تحرش ضحية أنه كان يعتقد شخص أي -أ

 أو ميذتل ضد ف اعن أو جنسي ا وأ عنصري ا أو ديني ا تحرش ا يشكل قد بوجود سلوك اعتقاد أو معرفة لديه شخص أي أو التعليمية، المنطقة في المدارس

ا المزعومة األفعال عن اإلبالغ عليه يتوجب المدرسة، موظفي من غيره إداري أو مسؤول أو معلّم  لمعينا المناسب التعليمية نطقةالم مسؤول إلى فور 

 مكتب يف أو مبنى، كل مدير دىلالمتوفر  التقرير نموذج استخدام على الشكوى صاحب أو الُمبلغ الطرف التعليمية المنطقة وتشجع. القانون هذ بموجب

ا شكاوى تعتبر الشفوية التقارير علما  أن المشرف العام،  عنفال أو المضايقات عن بالغاإل من شخص أي يمنع ما القوانين هذه في يوجد وال. أيض 

 .المشرف العام إلى أو في المدرسة اإلنسان حقوق مسؤول إلى مباشرة  

 لدينيا التحرش عن المكتوبة وأ الشفوية التقارير تلقي عن المسؤولون األشخاص هم الناظر أو/المدير و أو عامالمشرف ال يكون مدرسي، مبنى كل في -ب

 العنف أو التحرش عن قريرا  ت تلقى التعليمية المنطقة في بالغ موظف أي على ويجب. المبنى صعيد على العنف أو التنمر أو الجنسي أو العنصري أو

 .الفور على الرئيسي مدير المبنى إبالغ جنسيال أو العنصري أو الديني

 يطلب نأ للمدير ويجوز. فيه قيقالتح أو التقرير فحص دون الفور، على في المدرسة االجتماعي األخصائي اربإخ المدير على يجب التقرير، استالم عند -ت

. ناإلنسا حقوق عن مسؤولال إلى عمليا   ممكن وقت قربأ في المزعومة بالوقائع مكتوب بيان إرسال على أن يتم. مكتوبة، ولكن دون إصرار شكوى

 إرسال في إن الفشل. اإلنسان وقحق موظف إلى وإرساله ساعة 24 خالل مكتوب نموذج بتحويله إلى شخصي ا المدير يقوم شفهيا ، التقرير تقديم تم وإذا

 الشكوى كانت وإذا. المدير تأديبية بحق إجراءات اتخاذ إلى ؤديسي الوثيقة هذه في عليه منصوص هو كما العنف أو التحرش حول شكوى أو تقرير أي

 لمبلغا الطرف قبل من المدرسة في اإلنسان حقوق مسؤول العام أو المشرف إلى مباشرة رفعها أو الشكوى تقديم فيجب للمبنى، الرئيسي بالمدير تتعلق

 .الشكوى مقدم أو

 علقةالمت الشكاوى أو تقاريرال لتلقي التعليمية المنطقة في اإلنسان حقوق عن كمسؤول لها لواالمتثا المدارس تحسين مدير بتعيين المدرسة تقوم -ث

 أو مالمشرف العا إلى مباشرة الشكوى تقديم يتم اإلنسان، حقوق بموظف تتعلق الشكوى كانت وإذا. الجنسي أو العنصري أو الديني العنف أو بالتحرش

 .عنه ينوب من
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 .الهواتف وأرقام البريدية العناوين ذلك في بما واضح، بشكل اإلنسان حقوق وظفم اسم نشر المدرسة على يجب -ج

 أو عالماته أو لتقريرا أو الشكوى صاحب وظيفة لن يؤثر على جنسي أو عنصري أو ديني عنف أو مضايقات عن نية بحسن تقرير أو شكوى إن تقديم -ح

 .المستقبل عمله في مهام

 .إلزاميا   سلي الرسمية التقارير نماذج استخدام -خ

 القانونية لتزاماتاال مع يتماشى بما اإلمكان، قدر والشهود ضدهم، الشكوى قدمت واألشخاص الذين الشكوى صاحب خصوصية المدرسة ستحترم -د

 .اإلفصاح أو تتعلق باالكتشاف التزامات ألي واالمتثال المناسب اإلجراء واتخاذ بالتحقيق ة التعليميةمللمنظ

 التحقيق
 

 نسي،الج أو العنصري أو ينيالد العنف أو المضايقة تزعم شكوى أو تقرير استالم عند اإلنسان، حقوق مسؤول يقوم المشرف العام، طةإستنادا  لسل -أ

 .المدرسة قبل من معين ثالث طرف قبل من أو المدرسة مسؤولي قبل من التحقيق إجراء يتم وقد. الفور على بإجرائه التفويض أو تحقيق بإجراء

 بالحادث علم ىعل يكونون قد ممن وغيرهم ضدهم، الشكوى قدمت الذين واألشخاص الشكوى صاحب مع شخصية مقابالت من لتحقيقا يتكون قد -ب

 .صلة ذات قالمحق يعتبرها أخرى أو وثائق وسائل أي أيضا   التحقيق يتضمن وقد. الشكوى تقديم إلى أدت التي الظروف أو المزعوم

 والحوادث السلوك، طبيعةو المحيطة، الظروف مراعاة المدرسة على يجب القوانين، لهذه انتهاك ا يشكل زعومالم السلوك كان إذا ما تحديد عند -ت

 معين عمل انك إذا وعما. المزعومة فيه الحوادث وقعت الذي والسياق المعنية األطراف بين والعالقات المستمرة، أو السابقة السلوك أنماط أو الماضية،

 .المحيطة والظروف الحقائق جميع على يعتمد تحديد ا يتطلب القوانين، فذلك لهذه نتهاك اا يشكل معينة حادثة أو

 يموظف من غيرهم أو إلداريينا أو المعلمين أو التالميذ أو الشكوى صاحب لحماية ، تقديرها حسب فورية، خطوات المدرسة تتخذ قد ذلك، إلى إضافة -ث

 .مزعومة جنسية أو عنصرية أو دينية مضايقات أو مزاعم في التحقيق من االنتهاء يتم ريثما المدرسة،

 من ءاالنتها العام عند لمشرفا إلى مكتوبا   تقريرا   في المدرسة اإلنسان حقوق موظف ويقدم. عمليا   ممكن وقت أسرع في التحقيق من االنتهاء يتم -ج

 إذا ما بشأن قرارا   التقرير يتضمن أن يجب. اإلدارة في المدرسة مجلس إلى مباشرة التقرير تقديم يمكن العام، المشرف تطال الشكوى كانت إذا. التحقيق

 .القوانين هذه تنتهك أنها تبدو كانت إذا وما واقعية، أنها على إثباتها تم قد االدعاءات كانت

 المدرسة إجراءات

 الطرد أو تبعاداالس أو اإليقاف أو بيهالتن الحصر، ال لمثالا سبيل على اإلجراءات، هذا تشمل وقد. المناسبة اإلجراءات المدرسة تتخذ تقرير، استالم عند -أ

 المفاوضة تاتفاقيا متطلبات مع قةمتواف القوانين هذه النتهاك المتخذة المدرسية اإلجراءات على أن تكون. الصرف أو اإلنهاء أو العالج أو النقل أو

 .المدرسة وقوانين يشيغانالفيدرالية وقوانين والية م ومع القوانين ، بها المعمول الجماعية

 والقانون يةالوال لقانون وفق ا ا ،كتابي المشتكي إلى اإلجراءات، هذه بموجب مقدمة، شكوى لكل األكاديمية تجريه الذي التحقيق نتيجة عن اإلبالغ يتم -ب

 .السجالت أو البيانات بخصوصية يتعلق فيما الفيدرالي

 نتقاماإل
 قدمي شخص أي ضد قومون بعمل إنتقاميي الذين المدرسة موظفي من غيرهم أو إداري أو معلم أو تلميذ أي ضد المناسبة إلجراءاتا اتخاذ أو بتأديب األكاديمية ستقوم
 أو يساعدو بشهادته، دليي من أو التحقيق، في يشارك أو يساعد أو يشهد شخص أي ضد أو ،مزعوم جنسي أو عنصري أو ديني عنف أو تحرش عن نية بحسن تقريرا  
 أو التخويف أشكال من شكل أي صر،الح ال المثال سبيل على ،االنتقامية ردة الفعل  شملتو . العنف أو هذا التحرش بمثل تتعلق استماع جلسةفي  أو إجراء في ركيشا

 .المضايقة أو االنتقام

 الطالب تجاه األخرى العدوانية السلوكياتسواها من و البلطجة قوانين
 

 ةسالم تهدد والتي الطالب كسلو سوء في خاص بشكل المقلقة الجوانب أحد هي البلطجةو. األكاديمية في قصوى أهمية يشكل لطالبنا ةآمن مدرسية بيئة إن تأمين
 اللفظي، أو/و فيوالعاط البدني اإليذاء من مزيج أي ذلك في بما متعددة، أشكاال   يتخذ أن يمكن آخرين، طالب قبل من لطالب المتكرر اإليذاء وهي ،إن البلطجة. المدرسة
ف. مدرستنا في مقبولة غير وكلها ً  البلطجة أو الترهيب أو المضايقات تُعرَّ  لهاسيكون  ه أن المسؤول الشخص يعرف ديةجس أو لفظية أو مكتوبة إيماءة أي أنها على أيضا
 إلى يتؤد بطريقة ،مجموعة أو البط أي مهين أو التقليل من قيمة ثيرتأيكون لها  أو ،األذى من معقول خوف في طالب وضع أو ممتلكاته إتالف أو طالب إيذاء في تأثير
 .الحاالت ميعج ومتابعة توثيق ذلك وسيتم البلطجة، عن اإلبالغ شخص ألي يمكن .الطالب تعليم أو للمدرسة التعليمية المهمة عرقلة أو تعطيل

 

 طالب كل من المتوقع السلوك

  ضة مرفوو وعةنمم العادية واإللكترونية البلطجة . 

 البلطجة تشمل  ً ا هاأن عتبارإلا يجب (البلطجة) إلى القوانين هذه في إشارة أي فإن وبالتالي ،(اإللكترونية البلطجة) أيضا  (.اإللكترونية لطجةالب) إلى تشير أيض 

  البلطجة تكون أن يمكن ،القوانين هذه ألغراض. التحرش أشكال من شكل البلطجةإن  ً  إليذاءبا المهدد أو الفعلي ذاءاإلي خالل من نلآلخري متكرراً  تخويفا

الجهاز  أو،  الشخصي الرقمي عدالمسا أو الخلوي الهاتف أو الهاتف أو اإلنترنت عبر ،لكترونياإ  المنقول أو الرسمي أو الكتابي أو اللفظي أو الجسدي

 ال المثال سبيل على ،لكذ يشمل قدو. آخر شخص ممتلكات على الهجوم خالل من أو نفسية، أو عاطفية معاملة سوءقد تكون في شكل  أو الالسلكي،اليدوي 

 يدات،والتهد الجنس، أو العرق أساس على القائمة اللفظية اإلهانات ذلك في بما ،والتوبيخ واإلنتقاد األسماء،ب  اإلساءةو اللفظي، التهكم مثل أعمال ،الحصر

 أو ،العلني اإلذالل أو والعنصري، يوالدين يالجنسالتحرش و والسرقة، الجسدي، والعنف اإلنترنت، عبر والتسلط واإللكترونية، العادية والمطاردة والترهيب،

 .الممتلكات أو األموال ابتزاز أو ،الممتلكات تدمير

  وهو ممنوع. ميةلتعليا للخدمات حمادةمؤسسة  مدارس في مقبول غير سلوك البلطجة فإن وبالتالي التعليمية، العملية يعرقل السلوك هذا مثلإن 
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 أو ،المقاطعة ترعاه نشاط بأي يتعلق فيما أو مدرسية وظيفة أي في أو المدرسة في تواجدهم أثناء البلطجة أعمال من فعل أي في يشاركون الذين الطالب 

 البلطجة، بحوادث غ موظفي األمنبالإ بيجو. يقاف أو الطرداإل  تصل إلى حد تأديبية، إلجراءات يتعرضون المدرسة، إلى أو من الطريق في السير أثناء حتى

 .القانون يقتضيه لما وفق ا

 تعريفات

ذلك  كان ذاإ عما النظر بغض آخر، وانيعد سلوك أي أو تحرش أو مضايقات أو بلطجة بوجود يعتقد آخر فرد أي أو الطالب كان وإذا. فقط هي لإلرشاد التالية التعريفات

 المناسب. العمل مسار بتحديد لإلدارة والسماح الفور على ذلك عن غاإلبال عليه فيجب معينا ، تعريفا   يتبع

. العاطفية أو الجسدية أو التعليمية بالطال حالة على بشكل يؤثر سلبا   يكفي، بما خطير أو كثيرا ، ويتكرر مناسب غير سلوك على أنه العدواني( )السلوك يُعّرف

 .فعوالد والضغط ربوالض والتهديد تهزاءواإلس والتنابذ باألسماء واإلكراه والتهديد والترهيب والمطاردة مضايقاتوال البلطجة المثال، سبيل على السلوك، هذا ويشمل

 ةمناسب أو نشاط في أو لمدرسة،با صلة ذات أخرى سيارة أو مدرسية حافلة أو في المدرسة، مبنى في آخر مكان أو في الصف، في كما المدرسة( )في تعريف ويتم

 التصاالتا خدمة مزود أو الالسلكيةو السلكية االتصاالت إلى الوصول جهاز باستخدام السلوك أيضا   ويشمل. ال المدرسة أم مبنى في ذلك كان سواء درسة،الم ترعاها

 .سيطرتها تحت قبل األكاديمية أو من مملوكة كانت إذا المدرسة، مباني خارج يحدث الذي والالسلكية، السلكية

 عبر طالتسل الحصر، ال المثال سبيل ىعل ذلك في بما إلكتروني، اتصال أي أو مادي أو بياني أو شفهي أو كتابي فعل أو إيماءة أي أنها على ()البلطجة تعريف يتم

 فوالذي بصر ،(يالالسلك يدويال الجهاز أو الشخصي، الرقمي المساعد أو الخلوي الهاتف أو الهاتف أو اإلنترنت عبر إلكترونيا ، المرسلة األعمال ذلك في بما) اإلنترنت

 غير أو رمباش بشكل إما لطالب،ا من أكثر أو بواحد الضرر يلحق أن أنه من المحتمل يهدف إلى أو معروف من قبل شخص عاقل للعداء، تحفيزه أو موضوعه عن النظر

 :األتى من بأي القيام طريق عن مباشر،

 الطالب. من أكثر أو بواحد الخاصة البرامج أو المزايا أو التعليمية الفرص في كبير بشكل التدخل -أ

 من لمعقو خوف في الطالب وضع طريق عن منها االستفادة أو التعليمية األكاديمية أنشطة أو برامج في المشاركة على الطالب قدرة على السلبي التأثير -ب

 كبيرة. عاطفية ضائقة في التسبب أو الجسدي األذى

 للطالب.  العقلية أو الجسدية حةالص على وكبير فعلي ضار تأثير وجود -ت

 لألكاديمية. المنظمة العملية في كبيرين تدخل اضطراب أو في التسبب -ث

 والنفسية: واللفظية الجسدية اإلساءة شكل في البلطجة أمثلة فيما يلي بعض

 أو الطالب، ركةح عرقلة أو منع أو ،األموال ابتزاز أو الشخصية، الممتلكات إتالف أو والسحب، واإلستيالء على والدفع، والبصق، والركل، الضرب، المادية: -أ

 .فيه المرغوب غير الجسدي االتصال

 التهديدات. إطالق التنابذ باألسماء، اإلهانة، الخبيثة، اإلغاظة السخرية، اللفظية: -ب

 طرق بعدة هذا يحدث وقد. ز، التخويفاالبتزا  ، ياجتماع عملية إقصاء في االنخراط أو ، اإلكراه االجتماعية، بالعالقات التالعب نشر الشائعات، النفسية: -ت

 .الجدران على اباتوالكت االجتماعي وسائل التواصل ونشرات اإللكتروني والبريد الرسائل الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما مختلفة،

 :الطالب الضحيةإلى 

 .الطالب تعلم الناظر لتشجيع أو/و المدير إلى شكوى تقديم •

 ايجابيا . كن. نفسك على قاسيا   تكن ال: اإلحراج مع التعامل •

 بيديك. األمور تعالج أن تحاول ال. ورطة في نفسك وضع عن االمتناع •

        وفكريا. وعاطفيا   جسديا   نفسك من واثقا كن. تختفي البلطجة سيجعل ما هو الذات احترام •

 :إلى من يقوم بالبلطجة

 .بمفردك معها التعامل يمكنك ال التي المواقف في المساعدة اطلب •

 .اآلخرين للطالب اللفظي أو الجسدي اإليذاء عن االمتناع •

 باآلخرين؟ تفعله أنت لك ما شخص يفعل أن تحب هل •

 االنضباط قوانينو أخرى تعريفات

 (المدرسة في) 
 في أو ،بالمدرسة صلة اتذ أخرى سيارة أو يةمدرس حافلة في أو ،المدرسة مبنى من بالقرب أو آخر مكان أي أو ،الصفوف تعني أنها على تعريفها يتم •

 في نشاط أي يبدأون ينالذ للطالب يمكنو. ال أم المدرسة مبنى في عقده تم سواء ،المدرسة ترعاه حدث أو نشاطأي  أو ،رسمي مدرسية حافلة موقف
 .المدرسةفي  االنضباط تبعاً لقوانين نتيجة على الحصول المدرسة، بعد متابعتهم ويتم المدرسة

 السكاكين
 (.األسلحة )قوانين إلى العودة يرجى. المدرسة إلى نوع أي من سكاكين بإحضار للطالب يُسمح ال •
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 الحريق المتعمد )إشعال النار(
 .شخص وأ ممتلكات أي قاحرإ في المشاركة أو شخص، أو ممتلكات بأي راضرأ بإلحاق النار، إشعال طريق عن ،اً قصد الطالب يقوم ال •

ً  الطالب دأح ارتكب إذا •  البالط طردالعام  المشرف أو رةاإلدا مجلس على فيجب أخرى، مدرسية ممتلكات أو المدرسة أرض في أو المدرسة في متعمداً  إحراقا
 نهائياً. المنطقة التعليمية من

 اإلبتزاز
 راحة أو ضمناً.ص القوة، باستخدام التهديدب  أو بالقوة إرادته، ضد عمل بأي القيام آخر على شخص الطالب يفرض ال •

 

 قنبلة أو الكاذب بوجود حريق اإلنذار
 

 في ببالتس لإلبالغ أو كذبا   الباالتص الطالب يقوم إطالقه، ولن في يتسبب أو بوجود حريق، إنذار عن قصد صوت الطالب يصدر فلن طوارئ، حالة هناك تكن لم ما

 لطالبا يقوم لن. الطالب وجود كانم عن النظر بغض محظورة، األعمال هذه. بالمدرسة اط يتعلقأو نش حدث في أو المدرسة، أراضي أو مبنى في قنبلة بوجود اإلبالغ

 .به التالعب أو إتالفه المدرسة أو مبنى في الحريق إنذار نظام بتدمير

 يتعلق حدث أو أخرى مدرسية ممتلكات وأ مدرسةال مبنى إلى موجه مماثل تهديد أو قنبلة، بوجود تهديد بتوجيه أعلى أو السادس الصف في مسجل طالب قام إذا

 اإلدارة، لسمج تقدير في المحدد لنحوا على الوقت من لفترة التعليمية المنطقة أو طرده من الطالب إيقاف عنه ينوب من أو إدارة المدرسة مجلس على فيجب بالمدرسة،

 ةجناي يعتبر العمل هذا ألن ةوخيم عواقب إلى يؤدي قد مما المختصة، السلطات إلى األمر إبالغ سيتم ذلك، إلى باإلضافة (MCL 380.1311a [2]) .عنه ينوب من أو

 .معه التسامح يتم ولن

 كأسلحة القانونية األدوات استخدام: األسلحة

 شخص ءإيذا بقصد األمشاط، أو التالبوص أو الرصاص أقالم أو أقالم الحبر الحصر، ال المثال سبيل على يشمل، كسالح قانونية معدات أو أدوات الطالب يستخدم لن

 .شامل تحقيق إجراء بعد للطرد الطالب وسيخضع. آخر

 الوالعات وعلب الكبريت

 إلشعال حاولةم أو خطة أدت إذا. طالبال وتأديب األجهزة مصادرة وسيتم. المدرسة في النار إشعال على القادرة األخرى واألجهزة وعلب الكبريت بالوالعات يُسمح ال

 بالطرد. وطلب األجل طويل إيقاف ذلك على يترتب فقد بالسلطات، تصالاال إلى حريق

 السلطات األمنية إبالغ

 ومدير لعام،ا والمدعي العام، لتعليما مشرف اعتمدها التي الوالية مستوى على المدرسية السالمة لقوانين االمتثال إدارة مدرسي مجلس كل على الوالية قانون يشترط

 يالت الحوادث من التالية واعاألن عن اإلبالغ الوالية مستوى على المدرسية السالمة . وتتطلب قوانين (MCL 380.1308) 1999 أكتوبر 4 يف ميشيغان والية شرطة

دي الفر الصعيد لىية عإلى الوال إبالغها يتم وقد الطرد، لطلب أدناه الواردة السالمة لقوانين انتهاكات أي تخضع قد: السلطات األمنية المحلية إلى المدرسة في تجري

 .(PowerSchool)  بيانات الطالب إدارة نظام عبر للطالب

 األبتزاز الرهائن

 إخراج طالب دون تصريح شخص مسلّح

 تهديد باإلنتحار حيازة أسلحة

 محاولة انتحار موت أو قتل

 دوالر( 200سرقة مهمة ) إطالق النار من سيارة

 فضون المغادرة(دخالء )حين ير إعتداء جسدي )تعارك(

 تعاطي المخدرات أو الجرعة الزائدة تهديد بالقنابل

 حيازة مخدرات أو بيعها إنفجار

 دوالر( 200العبث بالممتلكات أو تخريبها ) حريق متعمد

 حيازة قاصر على خمور أو تبغ إعتداء جنسي

 حادث في الحافلة سلوك جنسي جنائي

 تخويف عرقي مطاردة

 مسلحسطو  سطو غير مسلح
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 األمنية التدابير

 :الطالب سالمة لضمان األكاديمية في التالية األمنية التدابير تطبيق يتم

 مفتوحا (. بقائهإل الباب بجانب األشياء من غيرها أو الحجارة توضع ال) األوقات جميع في مبنى كل في الخارجية األبواب جميع إقفال يجب .1

 .زائر تصريح على للحصول الرئيسي المكتب إلى التوجه المدارس زوار جميع على يجب .2

 .األوقات جميع في مغلقة تظل أن يجب المباني في المستخدمة غير والمكاتب الغرف جميع .3

 يتعلق فيما تالمعلوما من المزيد وفيرت وسيتم. مدارسنا في المغلقة الدائرة تلفزيون خالل من المباني في الداخلي للتحكم نظام بتوفير التربوي المجلس قام .4

 .اإلداريين في المبنى خالل من ألولياء األمور بهذا النظام

 االبتدائيةفي المدرسة  السالمة احتياطات

 .أطفالك مع السالمة تعليمات ناقش .1

 .الركوب انتظار في أو المدرسة إلى أو الحافالت محطة إلى المشي عند الطريق على كتف بالبقاء األطفال ذّكر .2

 .المدرسة إلى المشي وعند وقت أي في المشي عند المرور ركةح يواجه طفلك أن من تأكد .3

 .األطفال يتنقل عندما القيادة أثناء متيقظين جميع ا نكون أن يجب .4

طفالهم أ وصول على لإلشراف فالتالحا محطة أو المدرسة للتواجد في الالزمة الترتيبات اتخاذ ألولياء األمور الجيد من يكون فقد ممكن ا، ذلك كان إذا .5

 مغادرتهم.و

 .لكثيابا  مناسبة لذ طفالكأ إلباس لذا يرجى مناسب ا، الطقس يكون عندما أو آمنة المنطقة كانت كلما لالستراحة الطلق الهواء إلى بالخروج نقوم .6

 .اليومي جهمرنامب أثناء األرض على يجلسون وهم ضيق لباس أو سراويل ضيقة أطفالهم يلبسوا أن لطالب صف الروضة أولياء األمور على يجب .7

 .وفالصف بدء قبل دقيقة 15 يتجاوز ال موعد في هناك ليكونوا الالزمة الترتيبات اتخاذ فيرجى قمت بنقلهم إليها، أو المدرسة إلى أطفالك مشى إذا .8

 .المدرسة أرض على وقت أي في المجوهرات ارتداء عدم يجب .9

 الثانوية المدرسة في السالمة احتياطات
 

 .اإلمكان قدر الطرق عن وابتعد توفرها، عند األرصفة على إمِش  .1

 .الحافالت محطات في التخريبي السلوك عن إمتنع .2

 .األوقات جميع وأنظمتها في األساسية السالمة تقيَّد بقواعد .3

 .بالكامل السائق يتوقف حتى المدرسية الحافلة عن ابتعد .4

 .الباكر الصباح في المرور حركة لمخاطر تأهب حالة في كن .5

 .المدرسة أرض على وقت أي في المجوهرات ءارتدا عدم يجب .6

 االتجار

 ع توصيةمالعام،  المشرف إلى شعارإ وتوجيه أيام، خمسة ذلك إلى اإليقاف لمدة فسيؤدي األخرى، المخدرات أو الكحول ببيع طالب قيام على دليل هناك يكون عندما

 .السلطات  إبالغ  كما سيتم. بالطرد

 دوالتمر والشتائم الكالم البذيء

. المدرسة ىإل الطالب السماح بعودة بلق إلزامي اجتماع وترتيب األمور أولياء مع التواصل وسيتم. اإلدارة من قبل تسامح أي لها يكون لن بذيئة كلمة أي استخدام إن

 ناءأث أيضا   سارية القوانين وهذه. الطرد وأ/و اإليقاف أو/و االحتجاز إلى االنتهاكات وسوف تؤدي. األكاديمية في تمرد أو شتائم أو كالم بذيء أي عن التغاضي يتم ولن

 خارجه. أو المدرسي الحرم داخل المدرسة، ترعاها رياضية برامج أو مناسبات أي في المشاركة

 

 األسلحة )مدرسة بال بنادق أو سكاكين( قوانين

 نشاط في وأ المدرسة، في آخر شخص يأ إصابة أو إليذاء كسالح استخدامها يمكن أداة أي استعمال أو نقل أو تسليم أو امتالك الطالب، طوعا  أو معرفة، على يُحظر

 ناريا   حا  سال يحضر الذي الطالب ردويُط. المدرسة إلى ناري سالح إحضار للطالب يجوز وال. المدرسة وسائل النقل التي تؤمنها في أو المدرسة، أرض في أو مدرسي،

 المادة) اقةاإلع ذوي األفراد لقانون تثالاالم أجل من حدة، على حالة كل أساس على الطرد، متطلبات المشرف العام يعّدل لم ما واحدة، سنة عن تقل ال لمدة المدرسة من

504). 
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 فضال   كات،ممتلال في تلف أو خطير يجسد ضرر إلحاق على قادرا   أن يكون فيها، يُستعمل التي بالطريقة أو به عند اإلستخدام، يُقصد جسم أي )سالح( بمصطلح يُقصد

 يةالهوائ البنادق ذلك في ماب نوع، أي من والبنادق النارية األسلحة الحصر، ال المثال سبيل على األسلحة، وتشمل. للخطر وسالمتهم األشخاص صحة تعريض عن

 . تفجراتوالم والذخيرة القتال فنون لحةوأس المعدنية اتوالقبض الكهربائية واألسلحة والنوادي وأدوات الحالقة والسكاكين( المحشوة أو غير المحشوة سواء) والغازية

 تكون أن نيمك األجهزة هذه ومثل. جدية للسالمة مشكلة هذه. المدرسة إلى مسدسات الكريات المعدنية أو اللعب مسدسات أو المياه مسدسات إحضار للطالب يجوز ال

. طردلل طلبا   أو امأي وخمسة ين ثالثةلمدة تتراوح ما ب إيقافا   المدرسة ت الكريات المعدنية إلىمسدسا يحضرون الذين الطالب وسيتلقى. األقل أو مخيفة على ضارة

 إبالغ السلطات(. وسيتم)

 إلى ا  سكاكين يحضرون الذين الطالبو. واحد يوم عن تقل ال لمدة المدرسة إلى سكينا   يحضر الذي الطالب إيقاف وسيتم. المدرسة إلى سكاكين إحضار للطالب يجوز ال

كما  Sec. 504 باستثناء المادة ، دةواح سنة عن تقل ال لمدة المدرسة سيطردون من االستخدام، لمحاولة أو الخوف باستخدامها من أجل إلحاق التهديد بغرض المدرسة

 .ورد أعاله

 من: كل ستيفاءا تم إذا يبرره، ما له ليس ناري سالح لحيازة الطرد بأن دحضه يمكن افتراضا   الجديد القانون يضيف

 نعة:ومق واضحة بطريقة تحديده تم قد األقل على التالية العوامل أحد أن كتابة   عنه ينوب من أو المدرسة إدارة مجلس يقرر -أ

 .كسالح تخدامهالس آخر شخص إلى مباشرة غير أو مباشرة لتسليمه أو كسالح، الستخدامه التلميذ لم يمتلكه السالح الذي بحوزة التلميذ .1

 قصد. عن السالح ك التلميذيمتل لم .2

 .ناريا   سالحا   تشكل يمتلكها التي األداة أو القطعة أن ليعرف سبب لديه لم يكن أو التلميذ يعرف لم .3

 .الشرطة أو المدرسة سلطات من صريح بإذن أو توجيه أو طلب أو اقتراح على بناء   الناري السالح التلميذ امتلك .4

 .الطرد أو أن تعّرض لإليقاف للتلميذ لم يسبق -ب

 المخدرات من خالية مدرسة

 تعاطي من ايةبالوق اإلدارة مجلس لتزموي. بأكمله المدرسة مجتمع على خطيرة واجتماعية وجسدية قانونية آثار له المخدرات استخدام أن األكاديمية إدارة مجلس يدرك

 األذى من المدرسي لمجتمعا أفراد لحماية ضرورية تكون قد خطوات أي خذسيت ولكنه التعليمية، الوسائل طريق عن المخدرات متعاطي تأهيل وإعادة المخدرات

 .للمخدرات والتعرض

 رعاية بيئة خلقو المخدرات، من وغيره لالكحو تعاطي عن االمتناع على الطالب لتشجيع وأنشطة معلومات يقدم للعمر مناسبا   شامال   برنامجا   األكاديمية ستوفر لذلك،

 بين لتعاونيةا والعالقات المتبادلة كةالمشار على الشامل البرنامج نجاح ويعتمد. عند الخطر للطالب مناسب تدخل برنامج وإنشاء واضحة اتيةمؤسس حدود وضع فيها يتم

 .والمدارس والقوى األمنية والمجتمع أولياء األمور

 أو بالمزاج، تعمل على التالعب أو ونية،قان كيماوية غير مواد أي لتوزيع لنيةا أو توزيع أو بيع أو استخدام أو حيازة أو صناعة وحظر بمنع األكاديمية قوانين تقضي

. مدرسيةال الحافالت وعلى درسة،الم ترعاها التي األنشطة في أو المدرسة ممتلكات في مسيئة، كيميائية مادة أو أدوية تحمل شبهة في اإلسم، أو مخدرة، أدوات

 .لالعم هذا مع مطلقا ال تتسامح واألكاديمية

 أعاله ورد الم يمتثلون ال الذين والطالب. دارةاإل العادي إلى الطالب بسلوك قياسا   طبيعي غير سلوكا   يشكون شكا  معقوال  أنهم يظهرون الذين الطالب إحالة للمعلمين يحق

جرى  الذين يميةاألكاد طالب من أي يقافإ كما سيتم. المخدرات اختبار من االنتهاء يتم حتى المدرسة إلى بالعودة للطالب يسمح ولن. القوانين لهذه منتهكين سيعتبرون

 .أنها سلبية المخدرات اختبارات نتائج تظهر حتى مشبوه، بسلوك من قيامهم التثبت

 المدرسي الحرم سوء السلوك خارج
 

 بأن معقول الاحتم هناك كان إذا طرد،وال صل إلى حد اإليقافت تأديبية إجراءات التخاذ سببا   يظل أن يمكن مدرسية غير أوقات وخالل المدرسة خارج الطالب إن سلوك

 ورفاهية وتهديد سالمة للمدرسة، مةالمنظ العمليات تهديد ذلك على األمثلة ومن. التعليمية العملية على مزعج تأثير إحداث في ستساهم المدرسة إلى الطالب عودة

 ستخداما الحصر، ال المثال بيلس على المدرسة، خارج السلوك سوء يشمل وقد. المدرسية الممتلكات مةوتهديد سال المدرسة، في يدرسون أو يعملون الذين األشخاص

 .معقول شك وجود إثبات عند العنيف السلوك أو القانونية غيرال المخدرات أو الخطرة األسلحة توزيع أو بيع أو حيازة أو

 التشاجر

 بعد وأ أثناء أو قبل سواء مدرسة،ال أرض في مدرسة موظف أو طالب ألي جسدي ضرر في التسبب محاولة أو لتسببا مع التسامح يتم ولن. التشاجر ليس نظاميا  أبدا  

 ميتعلي حدث أو كما في عمل سة،المدر أراض خارج مثل مدرسية، مجموعة قبل من المدرسة استخدام فيه يتم آخر وقت أي في المدرسة أرض على أو المدرسي، الدوام

 .رسةللمد النقل وسائل توفر أو يعود منه، وذلك في الحدث هذا مثل إلى الطالب يسافر عندما الحال هو كما أو رسة،المد فيه تشارك

 المقاولين أو المتطوعين أو التعليمية المنطقة موظفي على والكتابي الجسدي االعتداء
 

 اعتداء ونيرتكب الذين فوق، وما سالساد الصف من الطالب فإن التأديبية، لخطواتوا الطالب سلوك قواعد في عليها المنصوص القانونية اإلجراءات لمتطلبات وفق ا

 يوما   180 ءانقضا بعد محتملة إلعادة الطالب يخضع أن ويمكن. المدرسة من يطردون نهائيا   المدرسة، في مقاول أو متطوع أو التعليمية المنطقة في موظف على بدنيا  

 في مقاول أو متطوع أو ميةالتعلي المنطقة في موظف على المكتوب االعتداء يؤدي أن ويجب. الطالب سلوك قواعد في ليهع المنصوص اإلجراء بموجب دراسيا ،

 .معها التسامح يتم ولن مقبول غير سلوك أيضا   هي والكتابية الجسدية إن االعتداءات. المدرسة من نهائيا   الطالب طرد إلى المدرسة
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 المقاولين أو المتطوعين أو لمنطقة التعليميةا موظفي على اللفظي االعتداء
 

 تقدير ضعمو في الشخص يضع ما وهو ،ذلك ارتكاب على واضحة فورية قدرة وجود جانب إلى فورية، عدوانية أو ضارة بمالمسة شفهيا   تهديدا   يعني اللفظي( االعتداء)

 .البدني عنفعلى ال معقوال   شخصا   اللغة هذه تحّرض أن المرجح نم حيث شخص، إلى موجهة مسيئة لغة استخدام أو هذه المالمسة، لمثل معقول

 لفظيا   اعتداء   ونيرتكب الذين فوق وما دسالسا الصف في الطالب إيقاف يتم التأديبية، والخطوات الطالب قانون في عليها المنصوص القانونية اإلجراءات لمتطلبات وفق ا

 .دقد يتعرض للطر أو/و التأديبية الخطوات في موضح هو المدرسة، كما في مقاول وأ متطوع أو التعليمية المنطقة موظفي أحد على

 والضرب االعتداء

 :يلي مما أي حدوث وذلك عند وضرب، اعتداء بمثابة الموظفين أحد أو طالب على هجوم أي يُعتبر

 .خطيرة إصابة -أ

 .للهجوم يتعرض ورغم ذلك المشاجرة، تجنب الضحية محاولة -ب

 .شخص آخر على االعتداء في واحد وقت في أكثر أو اد يشارك ثالثة أفر -ت

 .بالسلطات إبالغ كما سيتم الفوري، الطرد إلى والضرب االعتداء سيؤدي

 أو بغيرها شعارات مرتبطة بالعصابات

 وإلى من السفر عند أو رسة،المد جخار في وظيفة أو تعليمي حدث في سواء المدرسة، أرض على بالعصابات المرتبطة واأللوان الشعارات من نوع بأي يُسمح لن

 .األضرار دفع أو/و المشكلة حل عن مسؤوال   الطالب وسيكون. التعليمية الوظيفة أو إلى ذلك الحدث أو المدرسة

 المعاكسات

 أي فعل اكساتبالمع يقصد. األوقات ميعج في محظورة وهي ميشيغان، في الجنائي للقانون انتهاك وهي التعليمية، العملية مع تتوافق ال نوع أي من إن أعمال المعاكسات

 يعرض أنه يعرف أن غيينب كان أو يعرف الشخص وأن فرد، ضد موجها   يكون آخرين، مع يتصرف أو بمفرده، يتصرف شخص به يقوم متهور أو معروف أو متعمد

 أي يف العضوية على الحفاظ أو في بمنص شغل أو في المشاركة أو إلى االنضمام أو في البدء أو التعهد من بغرض ذلك ويتم للخطر، سالمته أو للفرد الجسدية الصحة

 .حظرها من يقلل ال للمعاكسات يتعرض قبل شخص من االفتراض بوجود الخطر أو الرضى أو الموافقة إن. منظمة

 التمرد

 حتت تكون عندما الوقت من فترة أي خالل المدرسة موظفي من غيرهم أو اإلداريين أو المشرفين أو المعلمين لتوجيهات االمتثال في قصد عن طالب أي يفشل عندما

 .تأديبية إلجراءات الطالب يتعرض المدرسة. وقد إشراف

 مستند تزوير

 احتيالي. أو كاذب )من طبيب أو ولي أمر أو إذن مرور وسواها( بشكل إفادة أو مستند تغيير أو عالمات القيام بوضع

 والغش قوانين االنتحال

 ،والقرصنة لتزويرا بانتهاكات وثيق ا ط اارتبا وترتبط احتيال، عملية وتعتبر. هو عمل من تأليفه آخر مؤلف بأن عمل اإلدعاء أو تقليد أو بنسخ قيام شخص هو االنتحال

 متعلق آخر نشاط أو عمل أي أو حانتام أو لم يكن نزيها ، وأنه خدع أو انتحل بشأن مهمة الطالب أن ثبت وإذا. المحكمة المالحقة القضائية أمام إلى يدتؤ والتي

 :التالي اإلجراء هذا الطالب وسيواجه. تبعات ذلك فسينتج عن بالمدرسة،

 تأمل. ويعطى مهمة ويتم إبالغ ولي األمر، عالمة صفر، يتلقي: األولى المخالفة

 أيام. ثالثة إلى يوم من يتلقى عالمة صفر، ويتعرض لإليقاف: الثانية المخالفة

 (.Fعلى عالمة ) ويحصل لتلك الفترة يتم إخراجه من الصف: الثةالث المخالفة

 شخصية ممتلكات إتالف أو مشروباتهم أو األخرين بأطعمة العبث

 .آخر شخص لممتلكات أذى جسدي أو/و عاطفية أضرار في تتسبب أفعال أي

 .طرد أو/و قافإي أيام عشرة إلى خمسة من هي في الحد األدنى تأديبية إجراءات اتخاذ ذلك إلى سيؤدي

 واإلساءة التخريب

 الكامل لدفعا أو الخاص عملهم خالل نم سواء المدمرة، الممتلكات استبدال عن مسؤوال   أمره ولي أو/و الطالب يكون اعتبار أن إلى المدرسة ممتلكات تخريب سينتج عن

 االحترام الطالب يظهر أن نتوقعو. ودفع التعويض المدرسة من للطرد الطالب يتعرض جسيمة، أضرار حدوث حال وفي. واليد العاملة واألجزاء المواد لجميع تكاليف

 .مدرسةال لممتلكات تخريبا   المدرسية الكتب تشويه اعتبار كما سيتم. األوقات جميع في الكتب تغليف ويجب. مدرسية كممتلكات لكتبهم
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 التعبير العلني عن المشاعر

 األحداثو الميدانية، الرحالت: رالحص ال المثال سبيل على ذلك في بما المدرسة، ترعاها مناسبة أي وفي األكاديمية، حرم في التعبير العلني عن المشاعر يحظر

 يرغ يةاللفظ أو/و ديةالجس المواجهات ظروتح. إذا قاموا بالتعبير العلني عن المشاعر تأديبية إلجراءات الطالب ويخضع. ذلك إلى وما بالحافلة، واإلنتقال الرياضية،

 الحتضانا أو المعانقة أو باأليدي كاإلمسا إن. اآلخرين جراء سلوك من بالحرج يشعروا أن دون آخر إلى صف من المشي على قادرين الطالب يكون أن ويجب. التعليمية

 تلقي عدب السلوك، من النوع هذا لىع يصرون ينالذ الطالب إحالة وسيتم. المدرسة في به مسموح وغير مناسب غير المشاعر العلنية أفعال من ذلك غير أو التقبيل أو

 .تدخل أولياء األمور تشمل تأديبية إجراءات التخاذ التحذير،

 السرقة

 بةمناس أثناء أو المدرسة، أرض يجري على وسواها(، المكتبة كتب )مثل المدرسة أو تخص آخر، شخصا   تخص ممتلكات على المشروع غيرال االستيالء هي السرقة

 .أو وظيفة تعليمية من أجل مناسبة منها الخروج أو المدرسة إلى السفر عند أو المدرسة، خارج وظيفية وأ تعليمية

 الكذب

 .مضلل أو خاطئ انطباع خلق أو الخداع بقصد صحيح غير بيان إصدار تعمد

 الموظفين احترام الفظاظة وقلة

 .المدرسة موظفي مع التدخل أو للموظفين، كبير تقدير إظهار عدم

 المناسبة غيرال واللغة بذاءاتال

 قبل من كلةبالمش المخالف الطالب مورأ أولياء إبالغ وسيتم. السائدة اللياقة مفاهيم إلى تسيء بالرسم، أو باإلشارة، أو محكية، أو مكتوبة، متعمدة مالحظات وهي

 .المدرسة من طردهم أو البذاءات، يستخدمون الذين الطالب إيقاف يتم قد أو/و اإلدارة،

 الئق غير عرض

 موما .ع المقبولة اللياقة لمعايير ةإهان بمثابة العرض هذا فيه يكون أن المرجح من مكان في الداخلية لمالبسه أو الشخص جسم من لجزء أي عرض مع التسامح يتم لن

 ما يماثله أو التبغ استخدام أو/و حيازة

 وأ السجائر، من يلبد آخر شكل أي ونية، أواإللكتر السجائر ذلك في بما األخرى، النيكوتين مواد أو السعوط أو التبغ الممضوغ أو السجائر استخدام أو لن يسمح بامتالك

 أرض ىعل أو المدرسة، مبنى في بالطال قبل من تشبهها، مواد أو أخرى مواد أي أو التبغ، المخصصة إلشعال التدخين أجهزة من غيرها أو التبغ والقرنفل، سجائر

 .المدرسة ترعاها التي األنشطة وإلى من أثناء السفر أو المدرسة، ترعاها التي األنشطة في أو المدرسة،

 الفدرالية القوانين أو الوالية أو قوانين المدينة انتهاك

 .للطرد يتعرض وقد جنائي قانون ألي انتهاكا سيعتبر عمال  ما الرتكابه مذنب طالب أي

 بها مصرح غير منطقة في التواجد

 فينبغي بها، موحالمس بالمناطق يتعلق فيما شك حالة في الطالب كان وإذا. اإلدارة من إذن ما لم يكن لديهم أراضيها، أو المدرسة مبنى مناطق في الطالب يتواجد أال يجب

 .أوال   المكتب مراجعة عليه
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 اإلجراءات التأديبيةو اإلنضباط ولاجد

        Key: 

OHR: One Hour Reflection HDR: Half Day Reflection  FDR: Full Day Reflection 
 

FD: Friday Detention    ASD: After School Detention  OSS: Out of School Suspension 

12:30 – 2:00 pm 3:30 – 5:00 pm  
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OHR: One Hour Reflection HDR: Half Day Reflection  FDR: Full Day Reflection 
 

FD: Friday Detention    ASD: After School Detention  OSS: Out of School Suspension 

12:30 – 2:00 pm 3:30 – 5:00 pm  

 

 
 وقوانينه الكمبيوتر استخدامات

 بالكمبيوتر العبث

 مالك ةموافق دون الكمبيوتر، شبكة وأ الكمبيوتر منظا من جزء على تشمل التي البيانات أو الكمبيوتر برنامج إتالف أو بتغيير معرفة أو قصد عن يقوم الذي الشخص

 تج عنين وقد. 2 المادة (P.L. 35-1986) أضيفت بواسطة القانون  (، كماD) وهي جريمة من الفئة العبث بالكمبيوتر، جريمة يرتكب الكمبيوتر، شبكة أو الكمبيوتر نظام

 .الطرد منها أو المدرسة اإليقاف عن بالكمبيوتر التالعب

 .الكمبيوتر أجهزة كي يتمكن من استخدام الملف في موقع مستخدم اسم الطالب لدى يكون أن جبي ** 

 الكمبيوتر التعدي على

 مالك موافقة دون الكمبيوتر، شبكة أو الكمبيوتر نظام من جزء على تشمل التي البيانات أو الكمبيوتر برنامج إتالف أو بتغيير معرفة أو قصد عن يقوم الذي الشخص

 .P.L) أضيفت بواسطة القانون  كما األولى، الدرجة من وهي جنحة الكمبيوتر، جرم التعدي على يرتكب الترخيص، صاحب موافقة الكمبيوتر أو شبكة أو الكمبيوتر منظا

 .منها الطرد أو المدرسة أو اإليقاف عن الكمبيوتر استخدام الحرمان من الكمبيوتر على التعدي وقد ينتج عن. 3 المادة (35-1986

 الكومبيوتر مختبر قواعد
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 .المعلم حضور دون الكمبيوتر مختبر في طالب ال يتواجد .1

 .وقت أي في الكمبيوتر مختبر في شراب أو طعام بأي يُسمح ال .2

 .األوقات جميع في المحدد لك الكمبيوتر استخدام .3

 ملفاتال أو البرامج بتحميل متق وال. الصف ال يجوز إخراجه من رسةالمد في المستخدم والقرص. الكمبيوتر مختبر إلى خارجية أقراص أي إحضار يجوز ال .4

 .مدرسي كمبيوتر أي على

 حةصف أي على تظهر أخرى اراتأي خي أو الخطوط أو حافظ الشاشة، أو المكتب، سطح ألوان ذلك ويتضمن. الكمبيوتر على برنامج أي تكوين بتغيير تقم ال .5

 .ترالكمبيو بألعاب تلعب وال. برنامج أي في

 )ضمن ملف المستندات(. C األقراص  محرك على معلومات أي بتخزين تقم ال .6

 .مكمعل مساعدة فاطلب مشكلة، أي تواجه كنت وإذا. كي تشتغل األقراص، ذلك في بما الكمبيوتر، مكونات من مكون أي ترغم ال .7

 .اليوم طوال تبقى مفتوحة وتعمل الكمبيوتر فأجهزة. الكمبيوتر بإطفاء تقم ال .8

 فأرة الكومبيوتر اقلب(. العليا منىالي الزاوية في السوداء X عالمة فوق انقر) الصف نهاية في المغادرة قبل عليه تعمل كنت الذي المستند من بالخروج قم .9

 .األمام إلى الكراسي وادفع الشاشة، بجانب عقب على رأسا  

 .الصف مغادرة قبل المعلم إلى األقراص أعد .10

 .الكمبيوتر مختبر في ع الفوضى والضوضاءالتسامح أبدا  م يتم لن .11

 وأ الضرر عن العقوبات كونت وقد. استخدام سوء أو ضرر أي عن يتحملون المسؤولية فقد لهم، المخصصة الكمبيوتر أجهزة يستخدمون الطالب ألن نظرا   .12

 .تأديبية أو/و مادية االستخدام سوء

 .المدرسة في نترنتلإل ةالمقبول االستخدام قوانين اتباع الطالب من نتوقع .13

 بالفيديو المراقبة

 استخدام مكنوي. وزوارها وموظفيها ةاألكاديمي طالب سالمة لضمان موجود المراقبة إن نظام. الفيديو معدات من الداخل والخارج بواسطة للمراقبة األكاديمية تخضع

 .قانون أو نظام أو الئحة أو قاعدة أي انتهاك على ينطوي موقف أي في الشرطة أو المسؤولين قبل من كدليل التسجيل

 أخرى للقوة استخدامات

 في المدرسة، لموظفي يجوز لك،ذ ومع وممنوع. مناسب غير تأديبي إجراء هو للطالب، دفع أو شعر أو أذن شد أو ضرب أو صفع شكل في للطالب، البدني إن العقاب

 أو أسلحة على أو للحصول ن،خريآلل  جسدية بإصابة يهدد اضطراب أي إلخماد وضروري، قولبشكل مع النفس وضبط من القوة مقدار وتطبيق استخدام عملهم، نطاق

 طالب ألي البدنية العقوبة حظرت. الممتلكات أو/و األشخاص لحماية أو النفس، عن الدفاع وذلك بغرض الطالب، سيطرة تحت ما أو لشخص أخرى موجهة خطيرة أشياء

 .إعاقة من يعاني

 الصف إدارة

 لعمري،ا المستوى هذا يناسب بما الصفوف إلدارة نظام لتطوير الطالب مع ويتعاون به، الخاص الدراسي الفصل في االنضباط عن الكاملة المسؤولية معلم كل يتحمل

 لموظفينا لجميع معروفا   راسيةلدا الفصول إدارة نظام جعل عن مسؤولون والمعلمون. اليومية أنشطتهم في والقواعد اإلرشادات هذه ودمج فهم على الطالب لمساعدة

 .يذهوتنف النظام وتفسيره فهم في التوحيد وضمان التوجيهية، والمبادئ القواعد لتنفيذ والدعم الشراكة من أجل تعزيز الطالب أمور وأولياء والمتطوعين

 ويتحمل. األمر بولي باالتصال المعلم يقوم المسيء، أو ريبيالتخ السلوك لتصحيح الصف إلدارة األنظمة العادية كفاية عدم حالة في: األمور بأولياء االتصال .1

 سلوكه. تصحيح على ومساعدته الطفل، مع المشكلة مناقشة مسؤولية ولي األمر

 فيمكن لمعلم،او ولي األمر من كل افقو وإذا. المعلم مع إلزامي اجتماع لعقد موعد تحديد فسيتم هذا السلوك، استمر إذا: والمعلمين األمور أولياء إجتماعات .2

 .الصف في بأن يراق أيضا   ولي األمر من يُطلب وقد. مسؤول إداري حضور ولي األمر أو المعلم يطلب وقد. االجتماع في الطفل إدراج

 دراسة قلفري عاجتما بعقد يوصى وقد. للعمل األنسب المسار لتحديد آخر اجتماع لجدولة األهل الناظر يدعو فإن المشكلة، تتحسن لم إذا: الموظفين تدخل .3

 لوكس لتنمية والمعلم لعائلةا مع الفريق هذا أعضاء ويعمل. مناسبة عمل خطة لوضع المناسبين، الموظفين من وسواهم معلمين من والذي يتكون الطالب،

 .والملعب الصفوف في صحي

 اإلحتجاز والتأمل
 

صدر بحقهم ت الذين الطالب: لتأملا وقت. تنشأ التي االنضباط من أجل معالجة مشكالت لطالب تحديدها بشكل عام، ويمكن والمدرسة الصف إلدارة أداة عن هو عبارة

 .ظرمكتب النا في هابغية إكمال مدرسيهم من لتلك الفترة كامل، سيتم إعطاؤهم واجباتهم لنصف يوم، أو ليوم واحدة، أو ساعة لمدة قرارات بالتأمل

 والتأمل: االحتجاز تنفيذ يتم

 .من الروضة إلى الصف الثاني عشر الصفوف لجميع عصرا ، 5:00 إلى الساعة 3:30 من الساعة: خميسال إلى االثنين من
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 إلى الساعة الثانية من بعد الظهر. 12:30 من الساعة :يوم الجمعة

 يتمل آخر هم يوما  سيتم منح جازهم المقررةاحت ترةبف ال يلتزمون الذين والطالب. إجراء االحتجاز والتأمل من يوم قبل الهاتف وعبر كتابة   الطالب أمر ولي إبالغ سيتم

 .خارج الدوام المدرسي اإليقاف أو واحد ليوم إصدار آخر بالتأمل يتم فسوف التعويض، وقت في الطالب يظهر لم وإذا.  التعويض

 اإليقاف متغيرات

فترتي احتجاز  تحديد يجوز لمدرسة،ا مدير أو تقدير الناظر على م، وبناء  أيا عشرة إلى يوم واحد من المدرسة أو الصفوف من مؤقت فصل هو المدرسة خارج اإليقاف

 .واحد يوم لمدة اإليقاف من بدال   الجمعة ليوم

  المدرسة اإليقاف خارج

ا السلوك وأنظمة قواعد ينتهكون الذين الطالب يتعرض قد ا مرار   موسيت. المدير كتبم يحدده لما ق اوف أيام يوم إلى عشرة من تتراوح لمدة المدرسة خارج لإليقاف وتكرار 

 فاتهم عمل يأ إنجاز مسؤولية الطالب هؤالء ويتحمل. المدرسة بعد ما أنشطة في للمشاركة مؤهلين إيقافهم تم الذين الطالب يكون ولن. ألولياء األمور إشعار إرسال

 .المدرسة خارج اإليقاف فترة خالل مهام أو اختبارات أو/و

 إلى سيؤدي اعدالقو لهذه االمتثال ن عدمإالناظر.  أو المدير من إذن على حصلوا إذا إال اإليقاف، فترة خالل ممتلكات المدرسة في التواجد وفينالموق للطالب يجوز ال

 .التأديبية اإلجراءات من مزيد

 اإللكترونية األجهزة حيازة
 

 .الطالب علمت لتعزيز الناظر أو/و المدير قبل من المحددة جهزةاأل أو األنشطة على موافقة مسبقة تكن هناك لم ما التالية اإلرشادات تطبق

 ونيةإلكتر أجهزة أي إحضار مسالخا حتى الثالث الصفوف من على يحظر فيما عشر، الصف الثاني إلى السادس من الصف الطالب جميع على التالية القوانين تنطبق

 وال .ذلك إلى وما األلعاب، وأنظمة الرأس وسماعات اللوحية واألجهزة المحمولة الهواتف: ذلك في بما ترونيةاإللك األجهزة جميع على القوانين هذه تنطبق. المدرسة إلى

 .ضيف أو ولي أمر أو لبطا قبل من إحضاره يتم المبنى في إلكتروني لجهاز تلف أو سرقة أو فقد أي عن المسؤولية األكاديمية أو المدرسة موظفو يتحمل

 على وتقع. الدراسي فصلال فترة طوال صف كل في المخصص الخلوي الهاتف كيس وجعلها في حالة الصمت، في المحمولة هواتفهم وضع بالطال جميع من سيُطلب

 .حصة ونهايتها كل بداية في المحمول هاتفه والتقاط وضع مسؤولية الطالب عاتق

 اليوم خالل قتو أي في هاتفية مكالمات استقبال أو إجراء للطالب يجوز وال. كافتيريا فقطال في المحدد، الغداء وقت خالل اإللكترونية أجهزته استخدام للطالب يمكن

الدوام  ومن أيام نصف بعد الظهر، 3:15 إلى الساعة صباحا   7:55 الخميس من الساعة إلى اإلثنين من الدراسي اليوم أوقات وتتكون. الغداء وقت ذلك في بما الدراسي،

 مبنى إلى حين مغادرتهم أجهزة يأ استخدام عن واالمتناع القوانين اتباع المزدوج التسجيل طالب على ويتوجب. ظهرا   12:25 لى الساعةإ صباحا   7:55 من الساعة

 .المدرسة

 :الغداء أوقات

 الصف وقت الغداء

 من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر قبل الظهر 11:47إلى الساعة  11:17من الساعة 

 الصف السادس والصف الثامن ظهرا   12:55إلى الساعة  12:25من الساعة 

 

 الهاتف استخدام

 .الموظفين أو المعلمين أحد من إذن دون وقت أي في الهواتف باستخدام للطالب يُسمح ال

 اإللكترونية األخرى واألجهزة االتصاالت وأجهزة الخليوي قوانين الهاتف
 

 غير المحمولة رالكمبيوت وأجهزة الشخصي الرقمي المساعد أجهزة أو االتجاه ثنائية الراديو أجهزة أو االستدعاء أجهزة أو المحمولة الهواتف استخدام للطالب يجوز ال

 يُسمح وال. دراسيال اليوم خالل األجهزة هذه استخدام تماما   ويحظر. وتشتيت الهاء تخلق حالة ألنها المدرسة، ممتلكات على العادية الدراسة ساعات خالل بها، المصرح

. قةالمنط موظفي قبل من المحدد والنح على طوارئ، حالة هناك تكن لم ما العادي، الدراسي اليوم خالل المدرسي الحرم من آخر جزء أي في األجهزة هذه باستخدام

 .اإلدارة من قبل تأديبية إلجراءات سيتعرضون العادي المدرسي اليوم خالل المدرسة مبنى في هواتفهم يستخدمون الذين والطالب

 المدرسية الحافالت في األجهزة استخدام

 التي نشطةاأل أثناء أو المدرسة إلىو من الحافلة في ركوبهم أثناء الطالب قبل من استخدامها يحظر بها المصرح غير اإللكترونية األجهزة من وغيره الخلوي الهاتف

 .يجوز التسامح بشأنه أمر وهو ، آمنة غير بيئة يخلقيمكن أن  في السلوك تشتيت إلى يؤدي قد ألن ذلك المدرسة، ترعاها

 تأديبية إجراءات

 :يلي كما النتائج فستكون أعاله، ورد لما الطالب يمتثل لم إذا
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 :األولى عند المخالفة

 .التالي الدراسي اليوم نهاية في الطالب أمر ولي يستلمه حتى المكتب في بالجهاز المصادر االحتفاظ سيتم •

 :لثانيةا عند المخالفة

 يأخذه. أن األمر ولي من وسيطلب مدرسية، أيام ثالثة لمدة المكتب في بالجهاز المصادر االحتفاظ سيتم •

 .الدوام المدرسي احتجاز الطالب بعد قرار سيصدر •

 :الثالثة عند المخالفة

 يأخذه. أن األمر ولي من وسيطلب شهر، لمدة المكتب في بالجهاز المصادر االحتفاظ سيتم •

 المدرسة. في رار بإيقاف الطالبق سيصدر •

 اإلداريين الضروريين. وجميع ومعلمه أمره وأولياء الطالب فيه يشارك إلزامي إجتماع عقد سيتم •

 سوف يةالتال المخالفة أن على لبوالطا األمر ولي من كل فيه يوافق والذي اإللكترونية، األجهزة قوانين عقد على التوقيع أمره وولي الطالب من سيُطلب •

 .المدرسة أيضا   خارج واإليقاف الدراسي، العام من المتبقية الجهاز طيلة الفترة مصادرة إلى تؤدي

 :الرابعة عند المخالفة

 يأخذه في نهاية السنة. أن األمر ولي من وسيطلب لبقية العام الدراسيي، المكتب في بالجهاز المصادر االحتفاظ سيتم •

 من لمزيد سيكون عرضةف المدرسة، إلى إلكتروني جهاز إحضار الطالب قرر إذا. الدراسي العام لبقية نيإلكترو أي جهاز إحضار من الطالب سيمنع •

 .اإللزامي األمور أولياء اجتماع مع جنب إلى جنبا   التأديبية، اإلجراءات

إداري  أو/و الموظفين أو لتدريسا هيئة أعضاء من عضو يأ من قبل الخلوي هاتفه تسليم لطلب االمتثال يرفض الذي والطالب. تمرد بمثابة ستعتبرأي إساءات أخرى 

 .الطالب كتيب في موضح هو حالة التمرد كما تحكم التي القواعد وستطبق عليه. متمردا   سيعتبر مسؤول،

 الموظفين سلطة
 

 هذه عن اإلبالغ يجب. ةالمدرس أرض على نمكا أي في المدرسة قوانين مع يتعارض مما طالب ألي مناسب غير سلوك أي تصحيح بل وواجبه موظف باستطاعة أي

 .المدرسة إدارة إلى الحوادث

 الطالب مسؤوليات
 الطالب، عزيزي

 الضروري من ،بذلك القيام أجل من. دراتكق كامل تحقيق من وتتمكن تتعلم فيها جيدة بيئة المدرسة لجعل معا   العمل من جميع ا نتمكن أن ونأمل األكاديمية، في بك نرحب

 تشرق فكي ترى أن يمكنك وأنظمة. لقواعد وفق ا يعيش العالم جوانب من جانب كل أن فسترى بيئتك، نظرت إلى إذا. اتباعها جميعا  من تمكننا وأنظمة عدقوا وجود

 إرسال عدم قررت الشمس نأ أو الحركة، عن التوقف تقرر األرض فقط لو أن تخيل. الخاص مسارها والقمر الكواكب من وكيف لكل معين، لمسار وفق ا وتغرب الشمس

ا، يصبح ثم بخارا ، الماء يصبح كيف المثال، سبيل على خذ. األرض على حياة هناك تكون فلن أشعتها،  لقواعد فقاو يحدث هذا كل. وثلوجا   ا  أمطار تصير بدورها غيوم 

 .القيادة يباتقر المستحيل من يجعل مما لحوادثا من الكثير لدينا سيكون المرور؟ إشارات لدينا يكن لم إذا سيحدث فقط ماذا تخيل. وأنظمة

 .واللوائح القواعد وحاجة أهمية تفهم أن اآلن نأمل لذلك

 أن أنهاش من بطريقة تصرفنا إذا. صرفالت لكيفية تبعا وعواقب مكافآت لها فاألفعال. أفعاله عن مسؤوال   منا واحد كل يكون أن يجب للتعلم، آمنة بيئة خلق أجل من

 .عواقب هناك فستكون باآلخرين، الضرر تلحق بطريقة تصرفنا أما إذا. مكافأتنا فسيتم رين،اآلخ تساعد

 على خذها. عنايةب التالية المسؤوليات اءةقر منك نطلب ، قيل ما على بناء  . واإلنصاف والمساءلة المسؤولية باستمرار تؤكد التي االنضباط قواعد استخدام هو إن هدفنا

 واتبعها. الجد، محمل

 الطالب عقد

 :يلي بما سأقوم األكاديمية، في كطالب 

 .عملي ألداء أحتاجها التي المواد كل مع للتعلم، مستعدا   المدرسة إلى سأذهب •

 .الجرس يرن عندما صفي في سأكون •

 .بالسوء يشعرون جعلهم جسديا  أو بهم األذى إلحاق عدم على الحرص خالل من ومشاعرهم اآلخرين لحقوق االعتبار سأولي •

 .سيئة لغة أي استخدام دون وبصراحة، باحترام اآلخرين مع سأتحدث •

 .المدرسة في يساعدون أو يعملون الذين األشخاص لجميع االحترام سأظهر •



84 | Page 
 

 .الموظفين أحد به يقوم لإلشراف خاضع برنامج من جزءا   كان إذا إال شيء أي ألقي لن •

 .المدرسة إلى لكترونيةواألجهزة اإل األلعاب أو مشغالت الموسيقى على أنواعها أو رالشعا أو الراديو أجهزة بإحضار لي يُسمح ال أنه أتفهم •

 .األوقات جميع في المدرسي الحرم خارج مواقع في أو مدرسية، وظيفة أي أو أراضيها، في المدرسة مبنى في المقامرة أشكال من شكل أي عن أمتنع سوف •

الساعة  إلى صباحا   7:55 لساعةاومن  الخميس، إلى االثنين من من بعد الظهر، 3:15إلى الساعة  صباحا   7:55 من الساعة) المدرسي اليوم خالل أنه أفهم •

 إذن. بدون الحمام في أو الممرات في أو الدرج على التواجد يمكنني ال( الجمعة في يوم ظهرا   12:25

 الناظر. أو المدرسة مدير من إذن دون المدرسة إلى زجاجية عبوات أي أحضر لن •

 .المدرسة في أرتديها أو الشمسية النظارات أحضر لن •

 لترفيهيةا المجالت أو اإلباحية موادال أو الفاحشة المواد مثل) األكاديمي بالتعليم يتعلق ال األدب من نوع أي أو مجالت أو كتب أي إحضار يمنع أنه أفهم •

 .(والدوريات

 .جيدة حالة وفي بسرعة اوسأرجعه اآلخرين أشياء استخدام قبل اإلذن دائما   سأطلب •

 .المحدد الوقت في وتسليم واجباتي الصف وقت من االستفادة خالل من ونفسي أساتذتي سأحترم •

 الصف. إزعاج عدم خالل من ونفسي اآلخرين سأحترم •

 .الفور على وتسليمها تعويضها يتم أن يجب الغياب أثناء فاتتني التي الواجبات جميع أن أدرك •

 عمله. مني يطلب بما فورا   القيام طريق عن األكاديمية في ملينوالعا أساتذتي سأطيع •

 .آخر شخص أي أو يؤذيني ال أنه طالما بالغ شخص مني يطلبه ما سأفعل •

 .إذن دون المدرسة في أشرب أو العلكة أو أمضغ آكل لن •

 .مسؤولال أو المعلم قبل من آخر مكان في الطعام لتناول إذن على حصلت إذا إال الكافيتريا في فقط به مسموح األكل أن أتفهم •

 .الركض من بدال   الممرات وأهبطه وأمشي في الدرج سأصعد •

 الصف. خارج أكون عندما هادئ بصوت سأتحدث •

 المدرسة. في مسؤوال   شخصا   أو معلمه فسأبلغ بمشاعري، أو بي األذى بإلحاق ما شخص قام إذا •

 .قانوني غير شيء حدث إذا الناظر أو المدير سأبلغ •

 .سبب ألي أحدا   أضرب لن •

 .ما شخص إليذاء كسالح المدرسية الممتلكات أستخدم لن •

 .نظيفة المدرسية المناطق من وغيرها المدرسة وساحة صفي على سأحافظ •

 .المدرسة ممتلكات على أكتب لن •

 .ما شيئ ا أفهم ال عندما المساعدة سأطلب •

 أو شعلةالم التدخين أجهزة أو ئرالسجا من أخرى بديلة أشكال أي أو التبغ أو عيدان الكبريت أو األلعاب أو األسلحة أو إلى المدرسة الوالعات أحضر لن •

 للقانون. مخالف شيء أي أو الكحول أو المخدرات أو اإللكترونية

 اإلدارة وولي األمر. من إذن دون المدرسة أترك لن •

 .يوم كل نظيف زي في المدرسة إلى آتي سوف •

 هذه طيهاتغ ال التي الحاالت جميع مع التعامل لألكاديمية يمكن مصلحتي، أجل من أنه أدرك ذلك، إلى باإلضافة. أتعلم وسوف ،أتعلم أن أستطيع أنني أعتقد •

 العام. المشرف أو المدير لتقدير وفق ا اإلرشادات

 االستئناف وعملية اإليقاف والطرد إجراءات
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ا  الجديدة هي: والقوانين. لمدرسيا االنضباط بممارسات يتعلق فيما التالية التغييرات حدثت ، MCL 380.1310d للقانون ووفق ا ،2017 آب )أغسطس( 1 من اعتبار 

 .(استخدامها بقصد النارية األسلحة حيازة باستثناء) الدولة تفرضها التي الطرد عمليات تنهي الجديدة القوانين •

 بقصد ناري سالح امتالك باستثناء) والطرد اإليقاف عمليات جميع قبل( أدناه) لسبعةا العوامل اختبار في النظر المقاطعات على الجديدة القوانين تشترط •

 .(استخدامه

 بعد ررهايب ما لها أن إثبات اطعةالمق استطاعت إذا إال مبررة، غير أيام عشرة عن تزيد التي اإلبعاد عن المدرسة عمليات أن على الجديدة القوانين تنص •

 .السبعة العوامل اختبار في السبعة العوامل جميع دراسة

 ةالماد بموجب طرد، أو( احدو ليوم حتى) إيقاف أي قبل السبعة العوامل من عامل كل تراعي أن يجب التعليمية المناطق أن على الجديدة القوانين تنص •

خطيرا  في  سالحا   يشكل حسال حيازة) (2)  1311 ، والمادة(مستمر عصيان أو خطيرة جنحة( )1) 1311 ، والمادة(تلميذ على الجسدي االعتداء) 1310

 في جراميإ لقيام بتصرف جنسيا أو أرضها أو المدرسة مبنى في متعمد حريق ارتكاب أو( النارية األسلحة باستثناء) منطقة المدرسة الخالية من السالح

 .(مقاول أو متطوع أو موظف على التلميذ اعتداء) أ 1311 أو المادة ،(أرضها أو مدرسةال مبنى

 التالية: هي السبعة العوامل •

o .العمر 

o .تاريخ االنضباط 

o العجز أو اإلعاقة. حالة 

o السلوك. خطورة 

o المهددة. السالمة 

o الوضع؟ هذا في التصالحية التمارين ستفيد هل 

o السلوك؟ معالجة لإليقاف آخر هل يمكن لبديل 

 الطرد تنفيذ  المنطقة التعليمية على جبي كذلك، األمر يكن لم إذا. تقديريا   الطرد يصبح العوامل، هذه أحد التلميذ أثبت إذا أنه على الجديدة القوانين تنص •

 س وما فوقه.الساد الصف من للطالب يوما   180 وما دونه، أو الخامس الصف من للطالب تسعين يوما   بعد اإلعادة إمكانية مع الدائم،

 وسرقة، وبلطجة، وجسدي، فظيل تصارع هناك كوني  عندما سيما ال التصالحية، تمارينال استخدام في تفكر أن المقاطعات على الجديدة القوانين تشترط •

 .إلكترونية وبلطجة وتحرش، في الصف، واضطرابات بالممتلكات، تلحق وأضرار

o به تسبب الذي الضرر إلصالح أمامه الفرصة وإتاحة التصرف أساء الذي الطالب تعليم على التصالحية التمارين تركز. 

o المجتمعية والخدمات االعتذار مثل أمثلة قانونال يعطي. 

 .أكثر أو يوما   60 لمدة إبعاد أنها على الطرد عمليات تعريف الجديدة القوانين تعيد •

 يوما . 60 من أقل إلى اإليقاف حاالت تحديد الجديدة القوانين تعيد •

 :ليما ي استيفاء تم إذا يبرره ما له ليس ارين سالح بسبب حيازة الطرد بأن للدحض قابال   افتراضا   الجديد القانون يضيف •

a. نعةومق واضحة بطريقة تحديده تم قد األقل على التالية العوامل أحد أن كتابة   عنه ينوب من أو المدرسة إدارة مجلس يحدد. 

 امهاالستخد آخر لشخص باشرم غير أو بشكل مباشر لتسليمها أو كسالح الستخدامها بحوزته تكن لم التلميذ كانت بحوزة التي النارية األسلحة -أ

 .كسالح

 معرفة. عن السالح يمتلك التلميذ يكن لم -ب

 ناريا . سالحا   تشكل كانت بحوزته التي األداة أو القطعة أن ليعلم سبب لديه كان أو التلميذ يعلم لم -ت

 .الشرطة أو سةالمدر سلطات من صريح بإذن أو بتوجيه أو طلب أو اقتراح على بناء   الناري السالح التلميذ امتلك -ث

b. الطرد أو من اإليقاف تاريخ للتلميذ ليس. 

 :ملحوظة

 .(االستثناءات بعض مع) المدرسة في ناريا   سالحا   بحوزتهم كان إذا الطالب واجبا   طرد يظل

 جديدة: تعريفات

 .أكثر أو يوما   60 لمدة تأديبية ألسباب المدرسة عن طالب إبعاد: الطرد •
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 يوما . 60 عن تقل لمدة تأديبية ألسباب سةالمدر عن طالب إبعاد: اإليقاف •

( ب) متفجرة؛ مادة بفعل ةقذيف إلطالق بسهولة تحويله يمكن أو تصميمه يتم( البداية مسدس إطالق إشارة ذلك في بما) سالح أي( أ: )ناري سالح •

 العتيق )وقد تم الناري السالح طلحالمص هذا يشمل وال .مدمر جهاز أي( د) أو لسالح ناري، للصوت كاتم أي (C) السالح؛ لمثل هذا المستقبِل أو اإلطار

 (.(USC 921 18 رقم المتحدة الواليات قانون من 18 البند في تعريفه تم

 ذلك شملي وقد. التلميذ سلوك نتيجة لسوء المدرسي والمجتمع بالضحية يلحق الذي الضرر إصالح على تؤكد التي الممارسات تعني التصالحية التمارين •

حية الض ويحضرها سنة، 15 نع يقل ال عمر الضحية كان إذا  أو الضحية، ولي أمر عليها ووافق الضحية؛ يباشر بها والتي بالضحية، الجاني إجتماع

 عن ليةالمسؤو لقبول تحمل جانيلل فرصة وتوفر والجاني؛ الضحية وأنصار المدرسي، من المجتمع أفراد أو الجاني، أو الضحية، عن المدافع أو طوعا ،

 .الضرر إلصالح العواقب تحديد في وللمشاركة السلوك، سوء من بالمتضررين لحق الذي الضرر

 والطرد اإليقاف
 

 نتهاكاتا أي يتضمن والذي التعليم، قانون في والموضح عليه المنصوص النحو على والطرد باإليقاف الخاصة السلوك قواعد ألحكام وفق ا طالب أي طرد أو إيقاف يجوز

 سؤوال  العام م المشرف ويكون. بها المعمول ةالفيدرالي والقوانين الوالية قوانين مع أيضا   باألكاديمية الخاصة والطرد اإليقاف عملية وتتوافق. والسالمة لصحةا لقانون

 إدارة سمجل إلى تئنافسيم طلب اتقد ردوالط اإليقاف عملية وستوفر. والطرد لإليقاف المناسبة القانونية اإلجراءات اتباع لضمان شامل نظام وتنفيذ تطوير عن

 والطالب. لطردا وإجراءات للطرد، لطةوالس اإليقاف، وإجراءات والطرد، اإليقاف أسباب يتضمن والذي والطرد(، اإليقاف عملية )ملحق على االطالع يرجى. األكاديمية

 من المطرودين أو الموقوفين الطالب نفإ وبالمثل. الطرد أو اإليقاف لتجنب كوسيلة ىأخر بمدرسة لاللتحاق لن يكونوا مؤهلين طردتهم أو األكاديمية أوقفتهم الذين

 .الطرد أو اإليقاف لتجنب كوسيلة باألكاديمية لاللتحاق مؤهلين يكونوا لن أخرى مدرسة

 والطرد اإليقاف أسباب
 

 طنشا أي في أو ميةاألكادي في يحدث الذي رسيالدوام المد أو المدرسية باألنشطة لق امتع الفعل كان إذا أدناه المذكورة األفعال من أي بسبب طرده أو الطالب إيقاف يجوز

 المدرسي لحرما داخل سواء الغداء، رةفت خالل( ج) منها، العودة أو المدرسة إلى الذهاب أثناء( ب) المدرسة، أرض في وجوده أثناء( أ: )المدرسة وترعاه آخر مرتبط

 .منه العودة أو إليه الذهاب أو المدرسة ترعاه لذيا النشاط أثناء( د) خارجه، أو

 عن في حال الدفاع إال خر،آ شخص ضد قصد عن العنف أو القوة استخدام أو آخر بشخص الجسدي األذى بإلحاق التهديد أو التسبب محاولة أو التسبب •

 .النفس

 هذا من شيء أي امتالك صل لدىح قد الطالب يكن لم ما الخطرة، شياءاأل من غيرها أو متفجرة مادة أو سكين أو ناري إمتالك أو بيع أو تأمين سالح •

 .المدير أو القسم رئيس موافقة مع معتمد، مدرسة موظف من هذا الشيء بامتالك كتابي إذن على القبيل،

 ة،للرقاب خاضعة مادة أي أثيرت حتت كان أو مشروعة، غير نوع بطريقة أي من المسكرة أو الكحولية المشروبات تقديم أو بيع أو استخدام أو امتالك •

 والسالمة. الصحة قانون في محدد هو كما

 أو الكحولية المشروباتو والسالمة، الصحة قانون في محدد هو كما للرقابة خاضعة مادة أي لبيع مشروعة غير بصورة التفاوض أو ترتب أو عرض •

 أي رات لىالمسك أو الكحولية روباتوالمش للرقابة، المادة الخاضعة وتمثل نفس أخرى سائلة مادة تقديم أو تسليم أو بيع ثم نوع، أي من السامة المواد

  شخص آخر.

 .االبتزاز أو السرقة ارتكاب ةمحاول أو ارتكاب •

 .الخاصة الممتلكات أو المدرسة بممتلكات أضرار إلحاق ةمحاول أو التسبب •

 .الخاصة الممتلكات أو المدرسة ممتلكات سرقة محاولة أو سرقة •

 بات التنبول.أو ن اإللكترونية أو المشعلة التدخين أجهزة أو السجائر من أخرى بديلة وأي أشكال ومواد المضغ، والسعوط، حيازة أو استعمال التبغ، •

 .مبتذلة وسوقية ألفاظ في التورط أو فاحش فعل ارتكاب •

 .والسالمة الصحة قانون في المحدد النحو على مخدرة، أدوات أي لبيع قانوني غير بشكل التفاوض أو عرض أو حيازة •

 موظفي أو المدرسة فيموظ من غيرهم أو اإلداريين أو المعلمين أو للمشرفين للسلطة الصحيحة عمد عن النكران أو المدرسية األنشطة تعطيل •

 .واجباتهم أداء في المشاركين المدارس األخرى

 معرفة. الخاصة عن الممتلكات أو المدرسة مسروقات من ممتلكات إستالم •

 شخصا   ديقو بحيث الفيزيائية، الخواص سالحا  ناريا  راهنا  في كبير حد إلى ويشبه ناري سالح من األصل طبق نسخة مقلد، مثال   ناري سالح امتالك •

 .ناري هي سالح النسخة أن مفاده استنتاج إلى عاقال  

 قانون في المحدد لنحوا على جنسي بالضرب اعتداء ارتكاب أو درسة،الم قانون في المحدد النحو على جنسي اعتداء ارتكاب محاولة أو ارتكاب •

 .المدرسة
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 من اماالنتق أو/و شاهدا   يكون نأ من الطالب ذلك منع بغرض مدرسي تأديبي إجراء في مشتكيا   شاهدا   أو شاهدا   يمثل طالب تخويف أو تهديد أو مضايقة •

 شاهدا . لكونه الطالب ذلك

 .المدرسة ممتلكات أو/و المدرسة يمسؤول ضد إرهابية تهديدات •

 .التعليم قانون في محدد هو كما الجنسي التحرش •

 .التعليم قانون يف المحدد النحو على تتعلق بالكراهية عنف أعمال في شاركةمال أو بالتسبب، التهديد أو التسبب، محاولة أو التسبب، •

 قوخل المدرسي، للعمل مادي تعطيل لجهة ومعقول فعلي متوقع تأثير حد إيجاد إلى الطالب من مجموعة أو طالب تخويف أو تهديد أو بمضايقة التعمد •

 .عدائية أو تخويفية تعليمية بيئة خلق خالل من الطالب حقوق واإلساءة إلى كبير، اضطراب

 دراسية أيام عشرة تتجاوز ال األجل إيقاف قصيرة فترات

 السلطة .1

 .سلوك سوء بوجود لالعتقاد معقول سبب هناك يكون عندما األجل قصير إيقاف فرض سلطة عنه ينوب نم أو المشرف العام الناظر أو أو المدير يمتلك

 اإلجراء .2

 .آخر تأديبي إجراء أي أو المحتمل لإليقاف أساسا   تشكل التي المحددة بالتهم الطالب إبالغ يجب

 .ال أم تأديبي إجراء اتخاذ يبرر ما هناك كان إذا ما سيقرر الذي المسؤول إلى دفاعه تدعم معلومات أي تقديم في الحق للطالب. أ

 سي.الدوام المدر بعد جرى احتجازه أو المدرسة عن مؤقتا   الطالب إيقاف تم إذا ممكن وقت أقرب في إبالغ ولي أمر الطالب يجب. ب

 سوء في الحصر، ال المثال سبيل على النظر، المعتمد مسؤولال على يجب اإليقاف، فرض وقبل. دراسية أيام عشرة يتجاوز ال إيقاف فرض المعتمد للمسؤول يجوز. ج

 إلى يوجه اليالت واالستئناف طالب،ال لمدير يرفع األولي علما  أن اإلستئناف. والسلوكي األكاديمي الطالب وسجل الفردية، الطالب مشاركة ومدى الفعلي، السلوك

 المشرف العام.

 االستئناف .3

. المبرراتو المطلوبة التعديالت وضحا  م كتابة   اإلستئناف هذا تقديم ويجب. التأديبي اإلجراء اتخاذ تاريخ من أيام ثالثة غضون يف مؤقت استئناف طلب تقديم يجب. أ

 .اإليقاف مراجعة قرار سيجري الذي المبنى مدير إلى اإلستئناف هذا توجيه ويجب

 لغائه.إ أو تعديله أو اإليقاف بتأييد بقراره كتابة   ولي أمرهو الطالب بإبالغ المبنى مدير يقوم اإلستئناف، مراجعة على بناء  . ب

 .االستئناف عملية أثناء المفعول ساري اإليقاف يظل. ج

 ةجلس اءإجر عنه ينوب من أو ف العامالمشر على ويجب. القرار استالم تاريخ من أيام ثالثة غضون في العام المشرف متابة إلى المدير قرار استئناف يتم أن يجب. د

 .االستئناف استالم من أيام خمسة غضون في مراجعة

 .نهع ينوب من أو المشرف العام إلى الطعن توجيه يتم عن قرار اإليقاف، المسؤول هو المبنى مدير يكون حيث الحاالت، تلك في. هـ

 تين يوما  الس اوزتتج فترات طرد أو دراسيا   يوما   ستين من أقل ولكنها أيام عشرة تتجاوز األجل طويلة فترات إيقاف

 السلطة .1

 .السلوك سوء أساس على األجل طويل إيقاف فرض بسلطة عنه ينوب من أو المشرف العام يتمتع

 .السلوك سوء  على بناء   الطرد بسلطة التعليم مجلس أو/و المشرف العام يتمتع

 اإلجراء .2

 السلوك وءسبتهم  الطالب إبالغ يجب ، التحقيق وفي. عنه ينوب من أو المشرف العام أو المبنى مدير قبل من تحقيق دون إجراء طويل األمد طرد أو يُفرض إيقاف ال. أ

 أو آخرين، خاصأش مع مقابالت إجراء جوزي المحقق، تقدير على وبناء  . المزعوم الحادث عن روايته لتقديم له الفرصة وإتاحة للتهم، المؤيدة واألدلة إليه، وجهت التي

 .التهم حل في قد تساعد معلومات تقديم أو االستماع، جلسة حضور منهم يُطلب قد

عام المشرف ال المحقق يوصي جل،األ أو طرد طويل إيقاف فرض يستحق سلوك سوء ارتكب قد الطالب أن التهم، في التحقيق من االنتهاء عند المحقق، يقرر عندما. ب

 إيقاف فرض لقرار،ا هذا اتخاذ عند أيضا ، قللمحق ويجوز. توصيته إليه تستند الذي األساس تحديد مع طالب،ال تأديب بموجبها يتم التي التهم يحقق في لم والذي كتابيا ،

 .للتوصية المراجعة من مزيد انتظار في للطالب، فوري

 لمعروضةا المعلومات على بناء   حدد،وي يةالتوص هذه بمراجعة عنه ينوب من أو المشرف يقوم للطالب، طويل األمد طرد أو بإيقاف المحقق من التوصية استالم عند. ج

 استماع جلسة لعقد التعليم مجلس إلى المسألة إحالة( 2) األجل، الطويل اإليقاف مالءمة مدى لتحديد استماع جلسة إلى حين عقد يؤجل األمر( 1: )كان إذا ما عليه،

 .االقتضاء حسب أخرى إجراءات اتخاذ( 3) أو الطرد مالءمة مدى لتحديد

 أمام لالجتماع موعد تحديد عنه ينوب على من أو عليه فيجب األجل، الطويل الطرد أو اإليقاف متابعة المناسب من يكون أن عنه ينوب من العام أو المشرف قرر ذاإ. د

 في الجلسة تعقد أن ويجب. قيد المناقشة لاألج الطويل اإليقاف يكون من ينوب عنه عندما العام أو المشرف أمام أو المناقشة، قيد الطرد يكون عندما التعليم مجلس
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 أيام عشرة غضون في التعليم مجلس أمام استماع جلسة موعد تحديد يمكن وال المناقشة قيد الطرد يكون وعندما. الطالب إيقاف بدء بعد دراسية أيام عشرة غضون

 العام أو المشرف على يجب دراسية، أيام عشرة غضون في إنجاز جلسة اإلستماع من يتمكن ال قد التعليم مجلس أن عنه ينوب من أو للمشرف العام بدا إذا أو دراسية،

 التهم مزايا بشأن الدراسية العشرة، األيام فترة خالل عنه، ينوب من أو المشرف العام أمام فورية استماع لجلسة لولي أمره فرصة أو للطالب يتيح أن عنه ينوب من

 .استماع جلسة إجراء التعليم مجلس أن يتمكن إلى اإليقاف، في االستمرار وصالحية

 مؤيدةال األدلة تقديم المحقق لىع يجب عنه، ينوب من أو المشرف العام أمام السابقة أعاله المادة في موضح هو كما استماع وسيطة جلسة أو استماع جلسة في. هـ

 للحاالت فق او بالتهم تتعلق معلومات نيقدمو الذين الطالب هوية عن الكشف من يحد وقد ة،الرسمي اإلثبات بقواعد ملزما   جلسة اإلستماع مسؤول يكون ولن. لالتهامات

 مثيلت ويمكن. لجلسةا ليمين القانونية فيااإلتهام، تأدية  شهود وكذلك الدفاع عن الطالب، شهود جميع على ويجب. الطالب تأديب بإجراءات المتعلقة القضائية والسوابق

 وفي األدلة نم االنتهاء وبعد. إليه هةالموج التهم لدعم الجلسة في بشهاداتهم يدلون الذين اإلتهام شهود جانب إلى عنه، شهود دفاع وتقديم ،مستشار بواسطة الطالب

 .مالتعلي لمجلس يُرفع واالستئناف. القرار عنه ينوب من أو المشرف العام يصدر الطالب، إيقاف بدء بعد دراسية أيام عشرة غضون

 استماع سةجل في أوال   المشاركة بدون أو مشاركةب سواء التهم، بشأن التعليم مجلس أمام استئناف طلب أو استماع جلسة عقد ولي األمر أو/و الطالب ختارا إذا -و

 تعيين التعليم لمجلس ويجوز. مرولي األ أو/و يختارها الطالب كما مغلقة، أو مفتوحة جلسة في الجلسة تعقد أن يجب ينوب عنه، من أو المشرف العام أمام وسيطة

 جلسة أي وفي .المجلس أعضاء بأغلبية انقضه يتم لم ما قائمة واإلجراءات باألدلة المتعلقة أحكامها وتبقى المداوالت تبدأ حتى الجلسة رئاسة يتولى لالستماع موظف

 لسوابقا أو األساسي امللنظ وفق ا المعدلة غتهابصي عموما ، اإلدارية اإلجراءات في دةالمعتم اإلثبات قواعد وتطبق. التهم تدعم أدلة اإلدارة تقدم القبيل، هذا من استماع

 وفق ا التهمب تتعلق معلومات قدموني الذين الطالب هوية عن الكشف من الحد للمجلس الطالب. ويجوز تأديب إلجراءات األخرى والجوانب بالقواعد المتعلقة القضائية

 يلتمث ويمكن. ونيةاليمين القان الجلسة يف بشهاداتهم يدلون الذين الشهود جميع يؤدي أن ويجب. الطالب تأديب بإجراءات المتعلقة قضائيةال والسوابق القوانين للوائح

 اإلتهام الذين يدعمون التهم الموجهة. شهود جانب إلى عنه للدفاع شهود ا يقدم وقد مستشار بواسطة الطالب

 قرار خالل من ،التعليم مجلس يقوم داوالت،الم هذه وبعد. انفراد على بذلك القيام مغلقة، الجلسة كانت إذا له، ويجوز التعليم مجلس يتداول تقديم األدلة، ختام في. ز

 .الجلسة في المقدمة األدلة خالل من أكدتت قد التهم أن يثبت ما على بناء   طرده أو الطالب بإيقاف األمر أو التهم برفض إما أعضائه، أصوات بأغلبية تبنيه يتم مناسب

 أمره. ولي أو أمره وولي الطالب إلى القرار من نسخة إرسال يتم الطالب طرد التعليم مجلس قرر إذا -ح

ا انظر) صاحب إعاقة السلوك بسوء اتهامه تم الذي الطالب بأن لالعتقاد معقول سبب هناك كان إذا -ط  ولم ،(ناهأد اإلعاقة ذوي الطالب بانضباط الخاصة نينقوالل  أيض 

 فرضه سيتم والذي األجل، طويل تأديبي اءإجر أي تنفيذ قبل تقييم إجراء يجب لذلك، القانون بموجب لها مرخص مدرسية وكالة أو منطقة قبل من مسبق ا الطالب تقييم يتم

الفردي  ماع للجنة التخطيط للتعليماجت عقد يجب ب إعاقة،صاح أنه على تحديده سبق الذي الطالب حالة وفي صاحب إعاقة، الطالب أن تحديد حالة وفي. ذلك خالف على

 موضوع هي يالت األحداث أن أو احب إعاقةصليس  الطالب أن إما أنه تقرر حال وفي. اإلعاقة حالة بـ تقريب ا مرتبطة التهم موضوع هي التي األحداث كانت إذا ما لتحديد

 مكان تحديدو التهم رفض يتم ذلك، الفخ حالة وفي. فيها إيقافها تم التي النقطة من السابقة اإلجراءات ئنافاست يجب الطالب، بإعاقة تقريبا   مرتبطة تكن لم التهم

 .الخاص للتعليم مناسب

 إعادة القبول . شروط3

 يتم ال. أ

  يتم الذي الطالب قبول 

 ،طرده تم الذي لبللطا الخدمات بتقديم دارةلإل يأذن أن مطلوبا ، ليس ولكن لس،للمج يجوز الطرد، بعد. التعليمي قبل المجلس من بإجراء إال التعليمية المنطقة في طرده

. المنطقة جخار أو داخل بديلة برامج إطار في مكان على الحصول في المساعدة أو األكاديمية، الصفوف لمواصلة المقاطعة داخل مجتمعي تعليمي برنامج في القبول مثل

العادية  المدرسية العالمات وضع ترةفومع  الطرد، إلى أدى الذي الحادث خاللها وقع التي إعطاء العالمات فترة من تبقى لما ةالمدرس عن المطرود الطالب غياب بعد

 مشرف العامال رعب التعليمي المجلس لىإبطلب  التقدم خالل من القبول إعادة طلب األمر، من ينوب عنه كولي أو للطالب، يمكن التي تلت، (عموما   الدراسي العام نصف)

 مجهودا   بذل أنه مرٍض  بشكل يثبت أن إمكانهب كان إذا الطالب قبول إعادة اختيار أدناه،( ب 3) للفقرة ووفق ا لتقديره وفق ا التعليمي، للمجلس ويجوز. عنه ينوب من أو

 لىإ أدى الذي لحادثا فظاعة على جزئيا   رارهق في التعليمي المجلس ستندوي. األكاديمية طالب ورفاهية لسالمة تهديدا   يمثل وأنه لن الطرد، بعد التأهيل إعادة في مخلصا  

 يوما   وأربعين خمسة يتجاوز ال موعد يف الطلبات هذه تقديم ويجب. مناسبة أنها يقرر محددة لشروط وفق ا إعادة القبول الموافقة على التعليمي للمجلس ويجوز. الطرد

 .ينهائ القبول إعادة مسألة بشأن التعليمي المجلس علما  أن قرار. القبول إعادة يهاف يُطلب التي العالمات وضع فترة بدء قبل

 في محدد هو كما األسلحة، من ليةخا مدرسة منطقة في خطير سالح بحوزته كان أو متعمدا ، أشعل حريق ا أو جنسي جنائي، قام بتصرف   أنه ثبت الذي إن الطالب. ب

 المدرسة في قبولهم يجوزال   (MCL 380.1311, 1313; MSA 14.41311, 41313)المعدلة) بصيغته ، 1976 لعام مدرسةال قانون من 1313 و 1311 المادتين

 . MCL 380.1311(5); MSA 15.41311(5))المعدلة  بصيغته ،1976 لعام المدرسة قانون من( 5) 1311 للمادة وفق ا إال المقاطعة في

 جلسة اإلستماع .4

 جراءاإل اتخاذ تاريخ من راسيةد أيام ثالثة غضون في عنه ينوب من العام أو المشرف إلى أيام عشرة يتجاوز الذي بخصوص اإليقاف تئنافطلبات االس يتم توجيه

 .ذلك وأسباب المطلوبة التعديالت يوضح كتابة اإلستئناف هذا تقديم ويجب. التأديبي

 الطرد سلطة

 مدرجة دالطر تستحق جريمة ارتكب قد أنه وجد طالب أي يطردوا أن اإلدارة ومجلس للمشرف ويجوز. طالب طرد ميةاألكادي في اإلدارة ومجلس يحق فقط للمشرف العام

 جريمة ارتكب الطالب أن المشرف العام دوج إذا إال الطالب طرد يجوز ال المدارس، قوانين في المدرجة للمخالفات الطرد باستثناء. والطرد( اإليقاف )أسباب في أعاله

 :األمور التالية من األقل على واحد إثبات تم وأنه الطرد تستحق

 .المناسب السلوك تحقيق في فشلت أو ممكنة غير األخرى التصحيح وسائل أن .1

 .لغيره أو للطالب الجسدية السالمة على الخطر استمرار في الطالب وجود يتسبب المخالفة، لطبيعة نظرا   .2
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 الطرد حقوق

 على ب،المناس الوقت في الجلسة عقدت أن ويجب. الطرد عملية أثناء الطالب إيقاف وسيتم. طرده يجب كان إذا ما لتحديد استماع جلسة في حقال بطرده الموصى للطالب

المشرف  سةالجل سيرأسو. حدثت قد لطرد(وا اإليقاف )أسباب عنوان تحت المدرجة األفعال أحد أن عنه ينوب من أو المشرف العام يحدد أن بعد يوما   ثالثين تتجاوز أال

 :اإلشعار يشمل أن ويجب. الجلسة تاريخ من األقل على أيام عشرة قبل أمره وولي الطالب إلى االستماع بجلسة خطي إشعار إرسال ويتوجب. العام

 جلسة اإلستماع ومكانها. تاريخ -1

 .المقترح الطرد إليها يستند التي المحددة والجرائم والتهم بالوقائع بيان -2

 .المزعوم باالنتهاك تتعلق والتي والطرد، اإليقاف أسباب أو/و األكاديمية اإلنضباط لطالب إرشادات من نسخة -3

 ق بها.لاللتحا الطالب يسعى أخرى مقاطعة أي إلى األكاديمية في الطالب حالة عن معلومات لتقديم األمر ولي أو الطالب إبالغ -4

 لتوظيف مستشار يمثله. أو شخصيا   للمثول األمر ولي أو للطالب إعطاء الفرصة -5

 .الجلسة في ستستخدم التي الوثائق جميع من نسخ على والحصول التحقق من في إعطاء الحق -6

 .الجلسة في بشهاداتهم يدلون الذين الشهود جميع واستجواب لمواجهة إعطاء الفرصة -7

 .دالشهو ذلك في بما الطالب، عن ةنياب والوثائقية الشفوية األدلة وتقديم المقدمة، األدلة جميع للتحقق من إعطاء فرصة -8

 عقولم حد إلى والكاملة لدقيقةا المكتوبة النسخ أن طالما اإللكتروني، التسجيل ذلك في بما وسيلة، بأي حفظه يمكن للجلسة سجل وضع يجب: جلسة اإلستماع سجل

 يمكن وضعها.

 عليه يعتمد أن نيمك األدلة من النوع هذا انك إذا إال كدليل واستخدامها األدلة قبول يجوز ال الطرد، جلسات على التقنية األدلة قواعد تنطبق ال حين في: األدلة تقديم

 اإليقاف ب)أسبا في المدرجة األفعال من فعال   ارتكب الطالب أن على قوية بأدلة مدعوما   الطرد قرار يكون أن ويجب. الخطيرة الشؤون تسيير في المعقولون األشخاص

 .أعاله والطرد(

 من كإفادة بعد قسم اليمين التصريحات قبول يمكن فقط، اإلشاعات إلى دليل أي استناد عدم من الرغم وعلى. فقط جلسة اإلستماع في األدلة إلى الحقائق تستند أن يجب

 .النفسي أو الجسدي األذى من منطقي غير لخطر الجلسة في شهاداتهم أو هويتهم عن الكشف يعرضهم قد الذين الشهود

 :يلي ما اإلشعار هذا يشمل أن ويجب. األمر ولي أو الطالب إلى الطرد بقرار كتابي إشعار بإرسال عنه ينوب من أو المشرف العام يقوم: بالطرد طيخ إشعار

 .أعاله والطرد( اإليقاف ضمن )أسباب المدرجة األفعال من أي في الطالب ارتكبها التي المحددة الجريمة .1

 .األكاديمية يرفع إلى مجلسو الطرد قرار في استئناف بالحق إشعار .2

 .األكاديمية في الطالب بحالة للتسجيل فيها الطالب فيها يسعى جديدة مقاطعة أي إبالغ األمر ولي أو بواجب الطالب إشعار. 3

 اإلعاقة ذوي الطالب من تأديب
 

أنهم من ذوي  في المشتبه وأولئك ،504 القسم الخاص، التعليم في المسجلون البالط ذلك في بما الطالب جميع على القوانين هذه في الواردة السلوك معايير تنطبق

 وفق ا المناسب لتأديبيا اإلجراء يختلف وفس الطالب، لهؤالء الفريدة لالحتياجات ونظرا   ذلك، ومع. أنهم من أصحاب اإلعاقة يشتبه بأنه ممن تعلم المقاطعة أو اإلعاقة،

 .والقوانين االتحادية يةالوال وقوانين المحلية للقوانين

 اإلعاقة( ذو )الطالب تعريف

 له يكون أن موظف جلسة اإلستماع، أو رديالف التعليم تخطيط لجنة تحدد والذي عاما ، 26 عن عمره يقل الذي بالمدرسة، الملتحق الفرد اإلعاقة( ذو )الطالب بـ يُقصد 

 المتعلقة السلوكيات إلى العجز تحديد يستند أن يجب وال. كليهما أو صلة، ذات أخرى أو خدمات مساعدا   أو خاصا   تعليما   تستلزم التي الخصائص من مجموعة أو خاصية

 في مدرجين ب اطال بصفتهم يةلتعليمية ووكاالت الوالوا واالتحادية المحلية الوكاالت قِبل من األفراد هؤالء إلى عادة   يشار. فقط االقتصادية أو الثقافية أو البيئية بالفروق

 اإلعاقات. ذوي األفراد قانون تعليم

 اإلعاقة ذوي األشخاص مواكبة

 ديهمل الذين اإلعاقة ذوي ألشخاصا على ويجب. المدرسة ترعاها التي األنشطة أو البرامج أو الخدمات جميع في للمشاركة اإلعاقة ذوي لألشخاص فرصة توفير سيتم

 قدر مبكر قتو في الترتيبات إلى لحاجةا عن اإلبالغ يتم أن يجب. المبنى مدير أو بالمشرف العام االتصال ت معينةترتيبا إلى يحتاجون أو الوصول إمكانية حول أسئلة

 .المدرسة ترعاه الذي االجتماع أو البرنامج أو قبل النشاط اإلمكان

  (504 تعريف )طالب القسم

 بهذا سجل لديه أو الرئيسية، تيةالحيا األنشطة من أكثر أو واحد من كبير بشكل يحد مما عقلية، أو جسدية إعاقة من يعاني طالب أي ( يعني504 إن )طالب القسم

 التنفس، تحدث،ال السمع، ة،الرؤي المشي، اليدوية، المهام أداء الذات، رعاية مثل وظائف تعني الرئيسية الحياة إن أنشطة. القصور هذا بمثل مصاب ا يُعتبر أو الضعف،

 .504 لجنة بواسطة تطويرها (، تم504(، وخطة للتلخيص والتعليم )504تقييم ) ا الطالبولهذ. العمل أو التعلم،

ممن يشملهم قانون تعليم  هم 504 القسم طالب كل فليس ذلك، ومع. 504 الطالب الذين يشملهم قانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة يقعون ضمن القسم إن جميع

 .النظامي التعليم مسؤولية فهو 504 القسم األشخاص ذوي اإلعاقة. أما تطبيق
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 أنهم من ذوي إعاقة في يُشتبه أنه تعلم المقاطعة أو أنهم من ذوي إعاقة، في المشتبه الطالب

 :هم أنهم من ذوي إعاقة في المشتبه الطالب

 اإلعاقة. تقييما  بشأن طلبوا الذين •

 تقييم بشأن اإلعاقة. إجراء ولي األمر طلب الذين •

 صلة. ذات وخدمات خاص تعليم إلى بحاجة أطفالهم أن من المدرسة لموظفي كتابيا   قلقهم عن األمور أولياء أعرب الذين •

 الخاص. التعليم خدمات إلى الحاجة أداؤهم أو سلوكهم الذين يُظهر •

 .المدرسة لمدير أدائه أو الطالب سلوك بشأن قلقه عن الموظفين، من غيره أو المعلم، أعرب الذين •

 504كونهم ممن يشملهم قانون تعليم ذوي اإلعاقة، أو القسم  في يشتبه أو الطرد لطالب األجل الطويل أو اإليقاف األجل لقصيرا إجراءات اإليقاف

ممن يشملهم ونه ك في يشتبه الطالب بأن دلالعتقا معقول سبب هناك كان العام، وإذا في التعليم طالب طرد أو إداري، نقل أو إيقاف قصير أو طويل األجل، في النظر عند

 إذاو. للتقييم الفور لىع إحالته وتتم الراهن، التعليمي موضعه الطالب البقاء في على يجب صاحب إعاقة، أنه في يشتبه ، أو504قانون تعليم ذوي اإلعاقة، أو القسم 

 فيجب إعاقة، ناكه يكن لم وإذا. المناسب ءاإلجرا التخاذ الطالب إحالة ويجب التأديبية، اإلجراءات كل تتوقف أن فيجب إعاقة، من يعاني الطالب أن التقييم جاءت نتيجة

 .المناسب التأديبي اإلجراء لتنفيذ الطالب إحالة

 504أو الطرد لطالب يشملهم قانون تعليم ذوي اإلعاقة، أو القسم  األجل الطويل أو اإليقاف األجل القصير إجراءات اإليقاف

 خالل األيام عدد إجمالي لتحديد لبالطا سجالت مراجعة يجب ،504 إبعاد طالب ذوي تعليم خاص أو يشملهم القسم يتضمن يبيتأد إجراء اتخاذ في المسؤول يفكر عندما

 عاتبا جبي ديبية،التأ اإلجراءات بسبب درسةالم خارج الطالب فيها يكون التي األيام عدد تحديد وبمجرد. تأديبي إجراء بسبب الطالب فاتها التي الحالية الدراسية السنة

 التالية: اإلجراءات

 إبعاده تم والذي المدرسة، من تأديبي إبعاد يواجه إجراء ، والذي504الذي يشمله قانون تعليم ذوي اإلعاقة، أو القسم  الطالب على يجب ، الفيدرالية القوانين بموجب

استماع تجريها لجنة  جلسة انتظار في الراهن موضعه يجب أن يبقى في التأديبي، اءاإلجر بسبب الحالي الدراسي العام خالل دراسية أيام عشرة لمدة المدرسة من بالفعل

 وبالمثل،. بديل موضع على الموافقة أو الراهن، الموضع في البقاء في الطالب حق عن التنازل على أولياء األمور يوافق لم ما 504التخطيط للتعليم الفردي والقسم 

 فيه النظر يجري 504طالب يشمله قانون تعليم ذوي اإلعاقة، أو القسم  سلوك لمراجعة 504الفردي والقسم  التعليم تخطيط لجنة تقرارا استأنف أولياء األمور فكلما

 أو هن،الرا الموضع في البقاء في الطالب حق عن التنازل على أولياء األمور يوافق لم ما الراهن الموضع في في البقاء الحق للطالب يكون تأديبي، إجراء التخاذ

 .بديل موضع على الموافقة

مراجعة أو استئناف من قبل  أو استماع، جلسة انتظار في موضع بديل أو الراهن في الموضع بالبقاء للطالب السماح أن المناسب المسؤول فيها يعتقد التي الحاالت وفي

 من أمر على الحصول( 1: الطالب إلبعاد خيارات أربعة هناك اآلخرين، أو للطالب وشيكة إصابة أو خطر خلق قد يؤدي إلى ،504لجنة التخطيط للتعليم الفردي والقسم 

 مظاهر من مظهرا   يكن لم السلوك بأن 504قرار نهائي من لجنة التخطيط للتعليم الفردي والقسم  على الحصول( 2 القانونية؛ الشؤون مكتب مع بالتعاقد المحكمة

 ميتشيغان، في التعليم دائرة قبل من جلسات اإلستماع المعينين مسؤولي أحد مع سريعة استماع جلسة إجراء( 3 يعي؛االجراء التأديبي الطب في والمضي اإلعاقة

 تعليمية بيئة في الطالب إللحاق غيره، أو الطالب إصابة إلى يؤدي أن المرجح من الراهن الموضع على الحفاظ أن على جوهرية أدلة على بناء   قرار، على والحصول

 أولياء األمور. مع باالتفاق( 4 و يوما ؛ 45 عن تزيد ال لمدةبديلة 

 السنة خالل اسيةدر أيام  عشرة تتجاوز يالت التأديبية اإلجراءات بسبب الطرد أو اإلداري، أو النقل األجل، أوطويل قصير إليقاف عرضة صاحب اإلعاقة الطالب يكون قد

 :يلي ما 504الفردي والقسم  تحدد لجنة التخطيط للتعليم أن بعد فقط الدراسية،

 الطالب. إعاقة مظاهر من ليس أن السلوك •

 مناسب. المؤهل أن الوضع •

 .504قبل لجنة التخطيط للتعليم الفردي والقسم  من معينة خدمات أن الطالب يتلقى •

م الفردي أن لجنة التخطيط للتعلي أو اسب،من لم تحدد بشكل طالبال اإلعاقة، أو أن أهلية مظاهر أحد هو السلوك أن 504لجنة التخطيط للتعليم الفردي والقسم  حددت إذا

 .الطالب تأديب في المقاطعة نظرت ال فقد للطالب، الفريد احتياجات التعليم لتلبية 504 والقسم الخاص التعليم خطة وخدمات برامج حاليا   تعكس ال 504والقسم 

 :اإلعاقة يذو بالطالب يتعلق فيما التالية المحددة اإلرشادات الحظ

 .األخرى تقييماتال على األسبقية ، له504كونهم ممن يشملهم قانون تعليم ذوي اإلعاقة، أو القسم  في المشتبه للطلبة إن تقييم •

دون  االجراء التأديبي ستمري أن فيمكن ،504 يشمله القسم طالب قبل من الكحول أو المخدرات أو حيازة استخدام على تنطوي المسألة كانت إذا •

 .504 تعليمي يحدده القسم تخطيط اجتماع عقد الحاجة إلى

 نتائج انتظار في أيام 10 عن دتزي التي اإليقافات توقيف يجب ،504لجنة التخطيط للتعليم الفردي والقسم  من المقترحة التنفيذ بلوائح عمال   •

 .اإليقاف أثناء ومناسب مجاني بتعليم الطالب تزويد في تستمر بطريقة إدارتها أو التقييم،
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 مؤقت بديل موضع على لحصولل المطلوبة القانونية لإلجراءات سريعة استماع جلسة طلب في الحق المدارس لمقاطعات الفيدرالية القوانين تتيح •

ا 45 إلى تصل لمدة  منحي كما .آلخرينل أو لنفسه إحداث إصابة إلى قد يؤدي للطالب الراهن الموضع البقاء في أن يُعتقد عندما تقويميا   يوم 

ا 45 إلى تصل لمدة مؤقت بديل بوضع الخاص، تقديرهم حسب يأمر، أن في الحق المدارس في للعاملين التفويض  ينطوي عندما قويميا ،ت يوم 

 نم مظهر هو المشكلة سبب السلوك الذي أن تحديد تم إذا حتى المواضع، من النوعين كال ترتيب أو طلب ويمكن. مخدرات أو سالح على الموقف

 .بوجود إعاقة معرفة لديها أو المدرسة تشتبه لطالب تقييم حالة إجراء في أو الطالب، إعاقة مظاهر

 السجالت

 هعن ينوب من الناظر أو إنف إداري، نقل أو األجل طويل أو قصير إيقاف بسبب لهم المخصصة بالمدرسة االلتحاق فرصة من الطالب يُحرم عندما •

ا التصحيحي اإلجراء يتطلب عندما العملية نفس باعات وسيتم. اإليقاف تقرير يكمل  الحضور في الطالب و كان استمرلحتى  األمور، أولياء مع عقد 

 .المنتظم

 رسة،المد داخل اإليقاف التحا عدد إلى اإلشارة مع الكمبيوتر، في المعلومات وإدخال التأديبية، اإلجراءات أوراق بإكمال مدرسة كل ستقوم •

 .اإليقاف أيام ددذلك، وع إلى يؤدي الذي السلوك ونوع األجل، الطويلة واإليقافات اإلداري، والنقل األجل، ةالقصير واإليقافات

 .الدراسة أيام تعني كلمة )أيام( المستخدمة في هذه الوثيقة، •

 

 نقاط عامة

 .معه تتعارض قد والتي منها، أجزاء أو المستندات وجميع أي محل المستند هذا يحل •

 .عولالمف وساري قانونيا   باقيال يظل ولكن وباطال ، الغيا   الجزء المحدد فسيعتبر القانون، مع يتعارض أنه على الوثيقة هذه من جزء دتحدي حالة في •

 اعدوق نشر ويتم. الطالب لوكس وجوانب االستئناف وإجراءات الطالب جنسية قانون عن أمورهم وأولياء األكاديمية طالب إلبالغ المستند هذا تصميم تم •

 لوكس قواعد مع باالقتران هاقراءت ويجب مذكرات، أو إخبارية كنشرات وتوزع المشرف العام أو المدير أو الصف معلم بواسطة المحلي الصف أو المدرسة

 .األسبقية الطالب سلوك لقواعد يكون هذه، الطالب سلوك قواعد مع المدرسة قواعد تتعارض أنه حين حد إلى الطالب،

 طالبال سلوك قواعد بوجود نوي اس األمور أولياء إبالغ ويجب. األكاديمية في التسجيل عند طالب ولكل أسرة لكل الطالب سلوك قواعد من ةنسخ تقديم يتم •

 فقاو طاالنضبا لفرض مسبقا   رطاش تكون ال اإلشعارات هذه فإن ، ذلك ومع. آلخر وقت من التعليمي المجلس يوجهها التي وبالطريقة المحدد الوقت في هذه

 يتم أديبي،ت قرار أي استئناف في قهبح الطالب إبالغ المسؤول من الطالب سلوك قواعد تطلب وعندما. االتحادي القانون أو الوالية لقانون أو القواعد لهذه

 . أمره ولي أو الطالب طلب على بناء   الطالب سلوك قواعد من نسخة تقديم

 سواها الربحية أو يةالشخص باألعمال المتعلقة قوانين اإلعالنات
 

 تسويق، شركة خدمات التعليمية ليست. إن مؤسسة حمادة لل إلخ لدينا، المصلحة أصحاب على منشوراتها توزيع أو نشر منا تطلب التي الشركات مع نتعامل ما غالب ا

 متبادل اتفاق هناك يكون عندماو ةمادة للخدمات التعليميرئيس مؤسسة ح مكتب من خاص بشكل موجها   يكن لم ما شخص ألي تعلن لن فإنها واألكاديميات وبالتالي

 .القانونية والشروط التوقعات على وتفاهم وشراكة

 و التواصل معها بأي شكل، دونأأو نشرها،  توزيعها بمنشورات ألي شركة أو االحتفاظ الظروف من ظرف أي تحت مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية لموظفي يجوز وال

 مخصصة اإلعالنات ن لوحاتأل المدرسية، اإلعالنات لوحات على النشر القوانين هذه وتشمل .مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية رئيس من كتابي نإذ على الحصول

 لوحات على ترويجية مواد نشر خرىأ جهة أي أو البائعين أو الموظفين أو ألولياء األمور يمكن وال فقط، مؤسسة حمادة للخدمات التعليميةالستخدام األكاديمية و

 يف شركة أي مساعدة موظفينلل يجوز ال وبالتالي أخرى، شركة أي مع وليس للخدمات التعليمية حمادة مؤسسسة خدمات يتم مع الموظفين توظيف إن. اإلعالنات

ب ألصحا أو مادة للخدمات التعليميةمؤسسة حلعائدة لمن وسائل التواصل ا أي عبر أو واألكاديميات، مؤسسة حمادة للخدمات التعليميةعبر أراضي  ألعمالهم الترويج

 المصلحة.

مؤسسة  يف التوظيف لقوانين باشرا  م انتهاكا   ويشكل المصالح في تضارب هذا ألن أخرى، منتجات ألي أو الخاصة، ألعمالهم الترويج في االنخراط للموظفين يجوز ال

 المتعلقة قواعد اإلعالنات النتهاك يكونوس. األموال والحلوى الخاصة بجمع (Avon) منتجات بيع الحصر، ال ثالالم سبيل على األمثلة، وتشمل .حمادة للخدمات التعليمية

 ه القوانين.توظيف القائمين بهذه األعمال حين ال تتوافق مع هذ استمرار على تؤثر قد وخيمة سواها عواقب الربحية أو الشخصية باألعمال
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 .2020-2019 الطالب للعام الدراسي/  ولي األمر عقد .2

 لطالب الصف الثاني عشر فقط(.) الثانوية المدرسة من التخرج حفل إرشادات .3

 لطالب الصف الثاني عشر فقط(.) بإنجاز المطلوب من أجل التخرج مذكرة .4

 موجز للوالدين والمدرسة حول قانون )ال طفل يبقى في الخلف(. .5

 الصورة./  الفيديو بنشر الترخيص .6

 قوانين النشر.والدليل  -لألسرة التعليمية قانون الخصوصية والحقوق .7

 الخزانة. ترخيص قانون .8

 اإللكتروني. البريد اتفاقية / االجتماعي التواصل اتفاقية/  عبر اإلنترنت األمان/  الطالب شبكة اتصال .9

 التسلط في المدرسة. بمكافحة تعهد .10

 التواصل. معلومات والطبية/ ونموذج  الطوارئ الصحية خطة .11

 بالنقليات. فيما يتعلق التنازل ذجنمو/  الطالبية األنشطة .12

 وتداولها. المكتبة إتفاقية أدوات .13

 والطالب عن ارتجاج المخ. لولي األمر معلومات .14

 

 .2019 أيلول )سبتمبر( 13 يتجاوز ال موعد في الحزمة هذه إعادة يرجى

 ضع إشارة على واحد فقط مما يلي(:. )معلمك إلى وإعادته أدناه اإليصال إكمال يرجى

 والعقود. ولي األمر والطالب كتيّب استلمت لقد ، نعم 

 والعقود. ولي األمر والطالب كتيب أستلم لم ، ال 
 

 التاريخ: _____________________________ ____: _توقيعه _____________: _____________________الطالب اسم

 التاريخ: ________________ __________________: توقيعه______ ___________: _____________ولي األمر اسم

 ___التاريخ: _____________ _________________: _توقيعه ______________: _____________________المعلم اسم

 بكل احترام،

 المدرسة إدارة                                 
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 .2020-2019 الطالب للعام الدراسي/  ولي األمر عقد

 

 هذه وخالل. لطفلل التعليمية العملية احلنج أساسي أمر ومشاركتهم وإشراكهم ولي األمر التزام أن مبدأ على أنشئت عامة مدرسة هي إن األكاديمية :ولي األمر مشاركة

 كجزء نطلب ، االعتبار في خذين هذاوآ. وأولياء أمور الطالب المدرسة إدارة موظفي انتباه سوف تكون بحاجة إلى مختلفة ومواقف تحديات طفل كل سيواجه ، العملية

 .اهذ والطالب ولي األمر عقد في موضح هو كما والتعهدات األهداف في والطالب األمور أولياء يشترك أن ، قبول الطالب عملية من

 عم والطالب ألموراأولياء  مقابلة أثناء ليناإ المقدمة المعلومات على بناء   األخرى المدارس من الطالب األكاديمية ستقبل ، النية حسن على بناء   :النية حسن اتفاقية

 وأ ا  إجراميا  سلوكا  جنسي  سبق أن ارتكبوإذا ثبت أن طالبا  . للفصل عرضة الطالب يكون فقد ، مضللة أو خاطئة المعلومات هذه أن تبين إذا ، ذلك ومع. المدرسة إدارة

ا بحوزته كان أو افتعل حريق ا   ا سالح   وبصيغته ، 1976 لعام درسةالم قانون من 1313 و 1311 المادتين في محدد هو كما ، يمنع فيها السالح مدرسة منطقة في خطير 

 1976 لعام المدرسة نونقا من( 5) 1311 للمادة وفق ا إال المقاطعة في المدرسة في قبولهم يجوزال   (MCL 380.1311, 1313; MSA 15.4311, 41313) المعدلة

 ..(MCL 380.1311(5); MSA 15.41311(5))المعدلة بصيغته ،

 والتعهدات: ولي األمر أهداف

 .الطالب كتيب في موضح هو كما كامل بشكل التعليمية واألهداف السياسات ودعم تأييد .1

 .تالتبرعا وحمالت جمع والمعلمين، أولياء األمور وجمعيات أولياء األمور، المدرسية، ونادي األنشطة في بنشاط المشاركة .2

 .المدرسة إدارة طلب حسب أو األسبوع في ساعتين عن تقل ال لمدة التطوع .3

 بالغ ينوب عنه. شخص والمعلمين أو إرسال أولياء األمور تماعاتاج جميع حضور .4

 .دراسيةوأنشطة خارج إطار المناهج ال الصفوف في ومتطوعين ومنح هدايا على شكل من مؤسسات العمل في الجالية دعم على الحصول .5

 .المحددة احتياجاتهم إلى المعلمين انتباه وتوجيه المنزلية، الفروض والواجبات إكمال في بنشاط الطالب مساعدة .6

 في طفلي لمساعدة أخرى تاستفسارا ألي أو صعوبات، يواجه طفلي كان سواء األوقات جميع في اإلدارة أو/و طفلي معلم مع مفتوح تواصل على الحفاظ .7

 .أفضل تعليمية تجارب على الحصول

 والتعهدات: الطالب أهداف

 .المدرسة لممتلكات وكذلك وغيرهم ألقرانوا والمعلمين لنفسي االحترام تُظهر بطريقة أتصرف أن .1

 .وعاطفيا وجسديا أكاديميا جهدي قصارى أبذل أن .2

 .الكحول أو المخدرات وتعاطي التدخين عن االمتناع .3

 .يوميا المحدد الوقت في المدرسة إلى الذهاب .4

 .المحدد الوقت وإعادتها في المنزلية الواجبات إنجاز .5

 .المدرسي الزي بقواعد االلتزام .6

 .الحاجة عند لمساعدةا طلب .7

 .أولياء األمور/  الطالب كتيّب في المدرجة القوانين جميع اتباع .8

 التاريخ: _____________ ________: _الصف___ _____: _____________توقيعه__ ________________________: __الطالب إسم

 في لمذكورةا القوانين فهمن أننا ا  أيض كما نوضح .األكاديمية في المسجلين( أطفالنا) طفلنا مع علوماتالم وتشاركنا قرأنا أننا إلى نؤكد ، أدناه إذ نوقع: توقيع ولي األمر

 .المصلحة أصحاب وجميع الطالب تعلم إلى تفضي وآمنة صحية بيئة لضمان اإلرشادات اتباع على ونوافق الكتيّب هذا

 

التاريخ: __________ _____: _______التوقيع ______________________: ___________________ اسم ولي األمر

_____________ 

 األقل(. على أولياء األمر أحد يوقعه أن )يجب
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 لطالب الصف الثاني عشر فقط() الثانوية المرحلة من التخرج حفل إرشادات

 مارسةلم التالية اإلرشاداتب االلتزام الطالب جميع على ويجب. حق ا  من الحقوق وليس امتياز هو الثانوية المدرسة من التخرج حفل في المشاركة

 .أعاله المذكورة التخرج متطلبات إلى أيضا   عودةال يرجى: للمشاركة امتيازهم

 .التخرج حفل في المشاركة من يتمكنوا حتى التخرج متطلبات جميع تلبية الطالب على يجب .1

 :ذلك في بما التخرج لجنة وضعتها التي الزي قواعد متطلبات اتباع على الطالب يوافق أن يجب .2

o المناسبة واألحذية الفساتين أو ، نيرأو التنا ، الطويلة السراويل ارتداء يجب - إناث. 

o مناسبة وأحذية للثوب وبنطلون ، مبطنة عنق وربطة  قميص ارتداء يجب - الذكور. 

 األسبوع خالل لتخرجاوأنشطة صف  البروفات في جميع متعاونين يكونوا أن على والموافقة التخرج بروفات جميع حضور الطالب على يجب .3

 .المدرسة من األخير

 :التالية األسباب من ألي المدرسة، من التخرج أو التخرج، حفل في للمشاركة امتيازهم الطالب يفقد قد

 .التخرج بخطاب أو/و أعاله، المذكورة التوجيهية بالمبادئ االلتزام عدم .1

 .الدراسي العام خالل أيام 9 من ألكثر المدرسة من اإليقاف .2

 .الطالب سلوك لقواعد االمتثال لعدم أو مناسب غير سلوك بسبب ، الدراسي العام نهاية في المدرسة من اإليقاف .3

 .التخرج سنة خالل الخطرة واألدوات والكحول المخدرات قوانين انتهاك .4

 .التخرج سنة خالل المدرسة من الطرد .5

 ، اءاالفتر ، اآلخرين تجاه ممحتر أو موقف غير سلوك كإظهار ، الحصر ال المثال سبيل على ، مالئمة غير أعمال في المشاركة أو/و التخطيط .6

 .مجلس اإلدارة قوانين مع االمتثال وعدم ، الفوضى، األشياء رمي ، التخطي ، األمانة عدم ، اإلزعاج ، العداوة ، النابية األلفاظ

 .المشرف العام و/أو ، أو المدير الناظر، معقوال  ومناسبا   ما يحدده .7

 .لتخرجتي تمنح لطالب صف ااالمتيازات ال وسوف تُسحب جميع تأديبية، إجراءات خاذات إلى سيؤدي التخرج حفل ألنظمة االمتثال في الفشل .8

عدم  ييؤد وقد. الطالب ملف في العقد وسيوضع. بعد توقيعها التخرج من المرحلة الثانوية حفل إرشادات إعادة طالب صف التخرج جميع يجب على

 .تأديبية بالخريجين إضافة إلى إجراءاتالخاصة  االمتيازات من المزيد فقدان إلى العقد هذا إعادة

 التخرج لحف إرشادات قرأت   __: _______الصف  ( _______________________العائلة لطالب صف التخرج واسم األول االسم) أنا

 .ستسحب مني خريجينالخاصة بال االمتيازات وجميع تأديبية، إجراءات اتخاذ إلى سيؤدي بذلك القيام وعدم. المدرسة قوانين جميع وسأتبع

_______________________________      ____________      ______________________________ 

 لتاريخا                            توقيعه                                                                  الطالب اسم                      

________________      _______________________      __________________________________ 

 لتاريخا                            توقيعه                         اسم ولي األمر                                                            

_______________________      ________________       ____________________     _____________ 

 التاريخ           ر                   الناظ                   التاريخ                                   المدير                                           
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 لطالب الصف الثاني عشر فقط() بإنجاز المطلوب من أجل التخرج مذكرة

 

 الخاص بالطالب القسم -أ

 

. الرسمية تيسجال في مذكور هو كما األكاديمية في التخرج متطلبات الالزم لتلبية العمل من أقل أو __ رصيدا  ___ لديّ  بأن أقر النموذج، هذا إذ أمأل

 الخاصة التخرج لمتطلبات فق او أو/و معتمدة مؤسسة أي أو في األكاديمية، في 2020 شهر آب )أغسطس( نهاية قبل التخرج بمتطلبات بالوفاء وأنا أعد

 .األكاديمية من هادةش على أحصل فلن ،2020 شهر آب )أغسطس( بنهاية هذه التخرج متطلبات إكمال في فشلت إذا أنه كوأنا أدر. بأكاديميتنا

             ______________________________________________________ __________________ 

 لتاريخا                                               توقيعه                                  الطالب اسم              

 

 الخاص بولي األمر ب ـ  القسم

 

 باتبمتطل ني سيفيأن إب وأنا أعد. يميةاألكاد في التخرج متطلبات الالزم لتلبية العمل من أقل أو _____ رصيدا   لدى إبني بأن أقر النموذج، هذا إذ أمأل

بني شهادة من حتى يستلم إ 2020ومتطلبات التخرج يجب أن تُنجز قبل نهاية شهر آب )أغسطس( . 2020 شهر آب )أغسطس( بحلول التخرج

 .األكاديمية من ةشهاد على سينتج عنه عدم حصول إبني ،2020 شهر آب )أغسطس( بنهاية هذه التخرج متطلبات إكمال األكاديمية. وإن عدم

______________________________________   _______________________________________________ 

  لتاريخا                                            اسم ولي األمر                                توقيعه                             

 

 المدرسة ج ـ القسم الخاص بإدارة

_______________________________________________________________________________________ 

 يخ ستشار                     التارالمدير                             التاريخ                                 الم                             

_______________________________________________________________________________________ 

 لتاريخا                مدير اإلنضباط                                                                                           

 

 

 

 

    

ACADEMY:   

                               Star International Academy 

                               Universal Academy 

Universal Learning Academy 

Noor International Academy 
 

 



96 | Page 
 

 

 
 ل ميثاق )ال طفل يبقى في الخلف(موجز ألولياء األمور والمدرسة حو

 

 .رسةالمد جتمعم وأعضاء بوالطال األمور وأولياء الموظفين لجميع مشتركة مسؤولية هو للطالب الدراسي التحصيل أن نعتقد ، األكاديمية نحن في

 بانتظام يمهتقي ويتم الطالب نزلم وثقافة احتياجات ليعكس الميثاق هذا وتصميم تطوير في األمور أولياء شارك ، عامة تتلقى الدعم الحكومي وكمدرسة

 ةشراك وتطوير اءببن األمور وأولياء ةالمدرس ستقوم خاللها من التي الوسائل الميثاق هذا يحدد. لدينا المستمر التحسين عمليات من كجزء لتقدير فعاليته

 شيغانفي والية مي الدراسي صيلالتح معايير تلبية من األطفال تمكن وفعالة داعمة تعليمية بيئة في الجودة عالي وتدريس مناهج توفير في للمساعدة

  المقاطعة. مستوى على المدارس في منطقتنا تحسين خطة أهداف مع ومتسقة

 لموظفون بما يلي:وا المدرسة سيقوم مدير

 .التعليمية العملية في بالمشاركة للعائالت للسماح المدرسة مستوى على العائلية المشاركة فرص توفير 

 احتياجات يةلتلب التعليمات عابواستي وتمييز لتخطيط الالزمة والكفاءات المهارات على المعلمين حصول االحترافي لضمان التعلم مجتمع تيسير 

 .الطالب جميع

 .الطالب احتياجات عم صحيح بشكل التدريس توافق لضمان الصف مستوى اجتماعات خالل الستخدامها المعلمين قياس/  فحص بيانات يرتوف 

 .الطالب بإنجازات المتعلقة والتقييم الرصد لمهارات للمعلمين استراتيجيات توفير 

( لمستوياتا متعددة الدعم نظمة)أ الطالب لجميع الجودة العالي تقييموال التعليم باستراتيجيات يتعلق فيما األمور ألولياء التدريب توفير 

 ذلك. إلى وما ، السلوك وإدارة ، الطالب تقدم ومراقبة ، األسرة ومشاركة

ا نقدم أننا من للتأكد (RtI / MTSS) خطة مااستخد   على الطالب من٪ 15 حوالي يحصل حيث ، والتدخل للتعليم المستويات متعدد نموذج 

 .األول المستوى من تدريبات يتلقون٪ 85 وحوالي 3 المستوى أو 2 المستوى من تتدخال

 مشكالت وتحليل الطالب تعلم احتياجات لتحديد المشكالت حل على قائمة منظمة أنشطة في للمشاركة للمعلمين االحترافي التعلم مجتمع تيسير 

 .التعليمية القرارات لتوجيه التحليالت واستخدام التعلم

 الدولة اييرمع أو/  ة ميشيغان ووالي معايير مع والمتمشية العلمي البحث على المعتمدة التعليمات/  التدخالت لتنفيذ والرصد التدريب رتوفي 

 .بدقة وأمانة المشتركة األساسية

 شاملال التعلم لفحص ييماتالتق استخدام ذلك في بما التعليمات وإبالغ الطالب تقدم لرصد البيانات الستخدام والمراقبة التدريب توفير 

 (.RtI / MTSS) لخطة وفق ا التقدم ومراقبة والتشخيص

 بما يلي: سيقوم المعلم

 .التعليمية العملية في بالمشاركة للعائالت للسماح الدراسية الفصول في العائلية المشاركة فرص توفير  

 لتلبية التعليم استيعابو وتمييز لتخطيط الالزمة والكفاءات راتالمها على حصولهم لضمان االحترافي التعلم مجتمع أنشطة في المشاركة  

 .الطالب جميع احتياجات

 .الطالب احتياجات مع صحيح بشكل التدريس توافق لضمان الصف مستوى اجتماعات أثناء االختبار/  الفحص بيانات استخدام 

 .الطالب بإنجازات المتعلقة والتقييم المراقبة لمهارات األمور وأولياء للطالب استراتيجيات توفير 

 تدخالت بشأن اتتوصي وتقديم الطالب لجميع وتقييمات األول المستوى من المستوى عالي تعليم لتوفير (RtI / MTSS) خطة استخدام 

 .3 والمستوى 2 المستوى

 لتحديد المشكالت للح نهجيوم منظم نموذج على للحصول المكتسبة المهارات واستخدام االحترافي التعلم مجتمع أنشطة في المشاركة 

 .التعليمية القرارات لتوجيه التحليالت واستخدام التعلم مشكالت وتحليل الطالب تعلم احتياجات

بدقة  تركةالمش ألساسيةا الدولة يرمعاي أو/والية ميشيغان و معايير مع التعليمات والتدخالت المستندة علميا  على أبحاث محققة وتتماشى تنفيذ 

 وأمانة.
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 ومراقبة والتشخيص الشامل عليمالت بفحص الخاصة التقييمات ماستخدا ذلك في بما التعليمات وإلبالغ الطالب تقدم لمراقبة البيانات استخدام 

 (.RtI / MTSS) لخطة  وفق ا التقدم

 بما يلي: سيقوم الطالب

 .التعليمية العملية في واإلنخراط المشاركة على وتشجيعهم ولي األمر مع التواصل 

 .ديميةاألكا احتياجاتهم لتلبية يمالتعل واستيعاب والتمييز التخطيط على المعلمين لمساعدة أنشطة في االنخراط 

 فاءةبك التقييم على ادرينق يكونوا حتى األنشطة الستكمال التخطيط من يتمكنوا حتى بهم الخاصة القياس/  الفحص بيانات على التعرف 

 .الملخص/  الوحدة تقييمات نهاية في

 ةخدم مقدم أو/و المعلمين عمدة علميا  على أبحاث محققة، والتي هي التعليمات والتدخالت المستن الصفية األنشطة في بنشاط المشاركة 

 .التلخيصية التقييمات/  وحدة نهاية في البراعة لتقييم الالزمة األعمال جميع إلكمال من البالغي

 .لمدرسةا في المحرز قدمالت حول مالحظات تقديم خالل من ، والمعلمين األمور أولياء مع المفتوح التواصل على األطفال يحافظ سوف 

 األمر بما يلي: سيقوم ولي

 .التعليمية العملية في المشاركة 

 في ةبكفاء للتقييم لضروريا للعمل طفلهم إكمال وضمان تشجيع من يتمكنوا حتى بأطفالهم الخاصة التقييم/  الفحص بيانات على التعرف 

 .التلخيصية التقييمات/  الوحدة نهاية

 اإليجابية. والحوافز التفاعالت خالل من المدرسة في الطالب تقدم دعم 

 .الطالب بيانات إلدارة (Power School Parent Portal استخدام) في اإلستمرار 

 .للطفل األكاديمي بالنجاح المتعلقة األهل إشراك أنشطة وتنفيذ تخطيط في المشاركة 

 .التطوعي كالعمل طةأنش خالل من أطفالهم تعليم في نشط دور لعب خالل من األهل مشاركة ألنظمة اإلمتثال 

_________________________           ___________/___________________________/_________________ 

 التاريخ        /األمر              إسم ولي       إسم معلم المدرسة         / التاريخ                                                        

_________________________            ___________/_______________________________/_____________ 

 التاريخ /يع ولي األمر         توق    توقيع المعلم                / التاريخ                                                             

___________________/________________             __________________________________/__________ 

 ب                     الصف والقسمإسم الطال               توقيع ممثل المدرسة             / التاريخ                                        

____________________________________/___ 

 / التاريخ                      لب         توقيع الطا
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 الصورة أو يوالفيد بنشر الترخيص

 

 لألسرة التعليمية قانون الخصوصية والحقوق من انسحبوا الذين األمور وأولياء بالطالب إصدار متعلق

 

 ، المدرسي بغرض النشر لطالبهاو مدرسية لمناسبات فيديو مقاطع أو/و بالتقاط صور آلخر وقت من واألكاديمية  التعليمية للخدمات تقوم مؤسسة حمادة

 بكطل تقديم يجب ، ة طفلكصور أو صورتك نشر عدم كنت تفضل حالة وفي. وعبر اإلنترنت المطبوعة اإلعالم وسائل في ، وترويجية إعالمية لغايات

 مقطع وأ فوتوغرافية صورة ألي قتو أي في النشر هذا لمثل إذن ا منحت قد يعني أنك بذلك القيام إن عدم. الدراسية السنة بدء قبل المدرسة إلى خطيا  

 يمكن حيث يشبهه، من أو طفلكحتى لو قُدم في الوقت المناسب لن يضمن نشر صورل فإن الطلب ، ذلك ومع. الدراسية السنة خالل لك أو لطفلك وفيدي

 يلجوبمجرد تس. الجهد هذا نم الرغم على ال توفق قد ولكنها الطلب، هذا لمثل لالمتثال مسعى في الفيديو ومقاطع الصور فحص محاولة فقط للمدرسة

 .السنة تلك بقيةل النشر على توافق أنت ، الدراسية السنة بداية بعد وبالتسجيل. االحتمال هذا على توافق فأنت ، المدرسة طفلك في

 

ا المدرسة تسمح قد  ،____________ _______________ ، المدرسة لمالك يجوز كما ، آلخر وقت من المدرسة إلى بالدخول للصحافة أيض 

وفي  قائمة، درسيةن النشاطات المحين تكو أو الدوام المدرسي طالب، أو التقاط صور أو فيديو لهم أثناءال لمقابلة آلخر وقت من لمدرسةا إلى الدخول

 جينت دق كشف للمعلومات أي عن مسؤولة األكاديمية تكون ولن. ذلك عن ينجم قد الذي الشبه أي من نشر أي على السيطرة للمدرسة يمكن هذه الحالة ال

 وفق ا ناسبالم الوقت في المقدم لطلبا أن على توافق فأنت ، المدرسة في وبمجرد التسجيل. التقاطه تم الذي الفيديو أو الصورة أو المقابلة هذه مثل عن

 .الجانب هذا على ينطبق لن البند لهذا

 :قدمت ما على وأوافق وأقر أفهم ، نفسي وباألصالة عن أدناه المذكور الطالب عن بالنيابة

 

 أعاله موضح هو كما الفيديو مقاطع أو/و الصور في الظهور في أرغب. 

 

 أعاله موضح هو كما الفيديو مقاطع أو/و الصور في الظهور في أرغب ال. 

 

 ______________الصف: ____    _______________________________________: _________الطالب اسم

 ________________________________________: ______ األمر ولي اسم

 __________        التاريخ: ___________________________________________:  األمر ولي توقيع
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 لألسرة التعليمية قانون الخصوصية والحقوق

 قسمين على يحتوي اإلنتباه إلى أن هذا النموذج يرجى

 الدليل  معلومات إشعار -اإلستخدام العام: أ الجزء

 وقد". لدليلا معلومات" يعتبرها لتيا الطالب معلومات بشأن عالنية األمور أولياء اربإخب المدرسي النظام يقوم أن لألسرة التعليمية والحقوق الخصوصية قانون يشترط

 ، يالوص دوال ، الصورة ، الهاتف رقم ، العنوان ، الطالب اسم: يلي ما ،( نشرها مطلوبا   ليس ولكن) إصدارها المدرسي النظام يختار قد التي ، الدليل معلومات تتضمن

 دتحدي أو المدرسةب االلتحاق مواعيد ، ميا  رس بها المعترف والرياضات في األنشطة واألهلية ، المشاركة ، الطول الوزن ، الرئيسي الدراسة مجال ، دالميال مكان ، التاريخ

 أرقام إلى بالدخول فسهن المدرسي النظام مقوي قد اإلنتباه إلى أنه يرجى. )الطالب مدرسة التحق بها أو تعليمية مؤسسة وأحدث تم نيلها ، التي والجوائز األوسمة ، المستوى

 قحقو قانون حول المعلومات من لى المزيدعيمكن اإلطالع  .(توزيعا  عموميا   يشكل ال االستخدام هذا ولكن ، الطوارئ مدرسة إغالق حالة في السريع لالتصال المنزل هواتف

 ي:لألسرة عبر الموقع اإللكتروني التال التعليمية الخصوصية والحقوق

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html 

ا يستل العامة هذه رسالمدا ئلإن دال. المدارس لعائالت سنوي دليل في وعناوين أسماء بنشر عادة   األمور أولياء مجموعات أو/و الفردية المدارس تقوم: مالحظة  من جزء 
 لألسرة. التعليمية قانون الخصوصية والحقوق

ألمور اهيئات اولياء  ، الحصر ال لمثالا سبيل على ، تشمل خارجية لوكاالت خاصة بالدليل معلومات بنشر دورية بصفة واألكاديمية  التعليمية للخدمات مؤسسة حمادة تقوم
 عن هانشر استبعاد يمكنك لألسرة ةالتعليمي دليل قانون الخصوصية والحقوق معلومات إتاحة في ترغب ال كنت فإذا. لجيش وسواها في ا وفروع ، والمعلمين في المدرسة

 .المناسب المربع تحديد طريق

 فروع من فرع ألي المعلومات إلى الدخول رفض أيضا   يشمل وهذا. )طفلي حول لألسرة التعليمية دليل قانون الخصوصية والحقوق من معلومات أي عن الكشف أريد ال 

 (.األمريكي الجيش

 باألكاديمية اإلنترنت الخاصة صفحات على بالنشر إذن: ب الجزء

 ألسماءا لعرض المقاطعة أو للمدرسة - قَّعمو تصريح خالل من - إذن منح القاصرين أمور وأولياء األطفال من المقاطعة تطلب ، 2006( سبتمبر) شهر أيلول من اعتبارا  

 .بالمقاطعة الخاصة اإلنترنت مواقع على األعمال أو الصور أو( فقط) للطالب األولى

 :اإلذن منح عند نشره الذي يمكن ما

 .اإلنترنت نفسها صفحة في صورة بدون للطالب األول االسم •

 .اإلنترنت نفسها صفحة على األول االسم بدون الطالب صورة •

 .اإلنترنت نفسها صفحة على( صورة بدون) األول مع االسم الطالب عمل •

 بالمقاطعة الخاصة اإلنترنت صفحة على عمله أو/و وصورته لطفلي األول االسم باستخدام إذنا   واألكاديمية مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية أمنح ال. 

 فقط المواد استخدام موسيت .بالمقاطعة خاصةال اإلنترنت صفحة على عمله أو/و وصورته لطفلي األول االسم باستخدام إذنا   واألكاديمية مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية أمنح 

 .الصفحة نفسها على مع ا الفوتوغرافية والصور األولى األسماء استخدام يتم ولن. بالمدرسة المتعلقة لألنشطة

 _______الوالد: _____________________ اسم____ __: _الصف____ _______: _____________الطالب االسم

 التاريخ: _____________________ _____: ___________________________الوالد توقيع

 عاما . 18 من أقل عمر الطالب كان مطلوب إذا األمر ولي توقيع

 2019 سبتمبر 13 بحلول المدرسة مكتب إلى بعد ملئها النماذج أعد 
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 خزانة الطالب ترخيص عقد

 :األعزاء أولياء األمور

 رقميةال األقفال أن نتباه إلىاإل يرجى. عشر الثاني إلى ولاأل من الصفوف في الطالب لجميع خزانة إعطاء وسيتم. جديد دراسي عام ببدء فرحون نحن

 بهم خاصال الرقمي القفل شراءو ولي األمر أحد قِبل من الموقّع الخزانة عقد إرجاع مسؤولية الطالب جميع ويتحمل. للخزانات استخدامها يمكن فقط

 زيجو وال. نسيانه حال في آمن مكان في به واالحتفاظ القفل تركيبة فتح كتابة مسؤولية الطالب كما يتحمل. صفهم لمعلم فتح القفل تركيبة وإعطاء

 من للتأكد استخدام كل عدب خزانته من التحقق مسؤولية طالب كل عاتق على وتقع. الخزائن في مواد أي أو صور أو أشياء وضع أو تسجيل للطالب

 .بها مشتبه سرقة أو لخزانةا في مشكلة أي عن المدرسة مسؤولي إبالغ ويجب. صحيح بشكل إغالقها

 يبأ الطالب قفل وإزالة لمعقو أو وضع طوارئ حالة أي حدوث حالة في الخزانات فتح في بالحق وناظرها ومديرها العام للمدرسة المشرف يحتفظ 

ل اإلخال فيها يتم التي التحاال في الخزانة فتح إلى المدرسة اضطرت إذا القفل تكلفة عن للطالب تعويض أي دفع يتم ولن. ضرورية تعتبر طريقة

 نم طالب خزانة في ن البحثإ. تالفة أو مفقودة أشياء أي عن مسؤولة المدرسة تكون ولن. معقول شك في حال وجود أو الخزانات استخدام بقوانين

 عدقوا أو القانون انتهك دق طالبال أن على دليال   سيظهر البحث أن في لالشتباه معقولة أسباب توجد حيث يمكن أن يحدث المدرسة في مسؤول قبل

 .المدرسة

 :يلي القوانين ما هذه ملوتش. امتياز هو خزانة على إن الحصول. الخزانة باستخدام للقوانين المدرسية الخاصة االمتثال طالب كل من سيُطلب

 .اإلدارة تحددها التي األوقات وفي المدرسين لتقدير وفق ا إال الخزائن استخدام يمكن ال .1

 .فقط المدرسية أغراضهم أو معاطفهم أو أحذيتهم أو حقائبهم أو كتبهم على للحفاظ الخزائن الطالب دمسيستخ .2

 .اآلخرين مع يشاركوها ولن ألنفسهم فتح القفل تركيبة على الطالب يحافظ أن المتوقع من .3

 .خزانة أي شخص آخر على وليس فقط خزائنهم استخدام على الطالب يقتصر .4

 .لتوثيقها أبوابها بشدة إغالق أو الخزائن لضرب العنيف علىبا للطالب يُسمح ال .5

 .خزائنهم في قانونية غير أو ضارة أشياء بأي الطالب يحتفظ لن .6

 .خزائنهم في المشروبات أو بالطعام الطالب يحتفظ لن .7

 .تركيبة فتحها أو األقفال في تغييرات أي معلم صفهم عن بإبالغ الطالب سيقوم .8

 2019 مبرسبت 13 الجمعة يوم اوزيتج ال موعد في معلميهم إلى النموذج وإرجاع أطفالكم مع أعاله المذكورة القواعد مراجعة أولياء األمور من يرجى

 الخزانة سجل

 الصف: ________ الخزانة رقم: _____ تركيبة فتحها: ______ ____: __________________الطالب اسم

 :والطالب أولياء األمور

 لقواعدا أتبع لم أنني إذا ، كذلك أفهم. الخزائن استخدام في عليها المنصوص الشروط على وأوافق المرفقة والتعليمات قواعدال وناقشت قرأت لقد

 لي األمرو كتيّب في أعاله اردةالو التوجيهية والمبادئ المدرسة قوانين اتباع على وأوافق الخزانة. استخدام في حقي أفقد فقد ، أعاله المذكورة

 .والطالب

 ______________التاريخ: ___: ______________________________ الطالب توقيع

 ___________  :التاريخ_______ _____: ________توقيعه __________________: ____________ولي األمر اسم
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 2020-2019: الدراسية السنة____    _______________ الصف: ________________الطالب : __________________________ اسم

 واإلنترنت من قبل الطالب، صلالتوا المقبولة لشبكة والسالمة إتفاقية االستخدام

 االجتماعية، والشبكات االجتماعي التواصل مبادئ اتفاقية

 (12-6 الصفوف) للطالب اإللكتروني البريد عنوان واتفاقية

ا الطالب قبل الخاصة بالمقاطعة التعليمية من التكنولوجيا وموارد اإلنترنت التواصل وشبكة شبكة استخدام يعد  البالط على يجب ، قمسب وكشرط. حق ا   وليس امتياز 

 .ديمه إلى المدرسةسنويا  وتق اإلنترنت عبر المقبولة والسالمة االستخدام شبكة نموذج عليهم التوقيع على القانوني الوصي أو أمورهم وأولياء

 إلى رينوالقاص البالغين دخول من ميتح أن ويجب. اطعةالمق قوانين مع تتفق ال التي المواقع لبعض اإلنترنت إلى الدخول من تكنولوجيال حماية تدبير مقاطعةحظرت

 نطقةالم موظفي أحد لقب هذا من التكنولوجيا حماية تدبير تعطيل يتم وقد". بالقّصر الضارة" ، لألطفال اإلباحية والمواد ، اإلباحية والمواد ، الفاحشة المرئية الصور

 إلى لدخولا بتنقية يقوم أو يحظر لذيا التكنولوجيا حماية تدبير بتجاوز المقاطعة موظفو يقوم وقد. بالغ شخص قبل من قانونية وألغراض النية حسنة أبحاث إلجراء

. ينقيه وأ اإلنترنت إلى الدخول حظري الذي التكنولوجيا حماية تدبير بواسطة الخطأ طريق عن حظره تم مشروعة تعليمية قيمة ذي موقع إلى للوصول للطالب اإلنترنت

. القوانين اذإنف لضمان ، اإلنترنت خداماست تاريخ مراقبة خالل من أو ، المباشر اإلشراف خالل من إما ، لإلنترنت الطالب استخدام بمراقبة المقاطعة وموظف وسيقوم

 كالسلو حول لطالبا جميع بتثقيف ديميةكااأل وستقوم. األكاديمية في المستخدمة أو األكاديمية تملكها التي واألجهزة الكمبيوتر أجهزة جميع على التنقية تطبيق ويجب

من  عيةوالتو الدردشة غرف وفي ماعيةاالجت الشبكات مواقع على اآلخرين األفراد مع التفاعل ، الحصر ال المثال سبيل على ، ذلك في بما ، اإلنترنت عبر المناسب

 سنويا . البلطجة عبر اإلنترنت واالستجابة

 :والتكنولوجيا الخاصة بالمقاطعة واصل واإلنترنتالت شبكة استخدام في الطالب توقعات

I.  خطيرة تملفا أو مناسبة غير نصية ملفات أو" بالقُّصر ضارة" أو األطفال عن إباحية مواد أو إباحية مواد أو فاحشة مواد الوصول إلى للطالب يجوز ال 

 لالستخدامات مناسب ء غيرأي شي أو مرن قرص أو اإلبهام أقراص بواسطة محرك أو اإلنترنت من خالل المقاطعة إلى الدخول عبر الشبكة سالمة على

 .التعليمية

II. يهمواإلشراف عل السماح لهم عند فقط اإلنترنت إلى والوصول المدرسي اإللكتروني البريد خدمات استخدام الطالب على يجب. 

III. ذلك في بما ، النظام أمن اختراق ةمحاول أو" القانونية غير ألنشطةا من وغيرها القرصنة أنشطة" في لالنخراط المقاطعة موارد استخدام للطالب يجوز ال 

 .للمقاطعة و/أو أنظمة تنقية اإلنترنت ومميزاتها اإللكتروني البريد تجاوز

IV. يةالتجار تالعالما أو النشر حقوق قوانين انتهاك أو السرقة أعمال ذلك في بما اإلنترنت على قانونية غير أنشطة أي في االنخراط للطالب يجوز ال. 

V. أشكال نم وغيرها ، الدردشة وغرف ، االجتماعي التواصل ووسائل ، التواصل وأدوات ، التعليمية والبوابة ، اإللكتروني البريد استخدام الطالب على يجب 

 .والتربوية التعليمية لألغراض المباشرة اإللكترونية االتصاالت

VI. لهاتفا ورقم والعنوان كاديميةواأل والمقاطعة االسم مثل ، بالقّصر المتعلقة الشخصية المعلومات نشر أو استخدام أو عن الكشف عدم الطالب على يجب 

 .المقاطعة شبكة خارج

VII. ظامن أو كمبيوتر جهاز إلى تتسلل أو اآلخرين المستخدمين تضايق برامج استخدام أو لتطوير للشبكة الضار االستخدام تجنب مسؤولية الطالب يتحمل 

 .الحوسبة نظام أو الكمبيوتر بجهاز الخاصة البرنامج بمكونات الضرر تلحق أو/  و حوسبة

VIII. من ترنتاإلن على الملفات أو وصالنص نسخ أو ونقل والبرامج األجهزة استخدام في والنشر الطبع حقوق إرشادات بجميع االلتزام مسؤولية الطالب يتحمل 

 .أخرى موارد

IX. تلتثبي متعمدة محاوالت يأ عن الطالب مساءلة وسيتم. المقاطعة أجهزة اختراق أي من  من لفيروساتا لمنع جهدهم قصارى بذل مسؤولون عن الطالب 

 .كمبيوتر فيروس تشغيل أو

X. إساءة طريق عن لموجودةا األجهزة أو البرامج على تعديالت أي إجراء عدم خالل من مناسب بشكل الكمبيوتر أجهزة استخدام مسؤولون عن الطالب 

 .الجهاز على أخرى تغييرات أي إجراء أو موقع تغيير أو إزالة أو فإتال أو استخدام

XI. أو امةالع الرسائل من أي في ةمقبول غير أو مسيئة لغة استخدام ويعتبر. الكمبيوتر على المستندات جميع في المناسبة اللغة مسؤولية الطالب يتحمل 

 .اتاإلرشاد لهذه انتهاكا  ( ذلك غير أو األخبار جموعاتم أو االجتماعية الوسائط أو الدردشات) اإلنترنت عبر ، الخاصة

XII. للربح هادفة أو سياسية أو تجارية ألغراض الشبكة استخدام عدم على الطالب يوافق. 
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XIII. اإلنترنت استخدام قوانين على التوقيع أمورهم وأولياء الطالب على يجب. 

 والعقوبات: االنتهاكات

 أعاله حةالموض المسؤوليات لهذه اكانته إن أي. مناسب غير سلوك أو بلغة المتعلقة الحالية والممارسات اإلجراءات عم تمشيا إضافي تأديبي إجراء تحديد يتم قد

 :التالية العواقب من أي ذلك في بما أو/و واألكاديمية للمقاطعة التأديبية للقوانين وفق ا بجدية معه التعامل سيتم

 .أكملهب الدراسي العام حتى ، ألقلا على واحد يوم من التكنولوجيا برامج أو/و معدات واستخدام ، وشبكة التواصل ، اإلنترنت إلى الوصول من الطالب سيُمنع. ا

 .القانون نفيذت وكاالت تشارك قد ، ذلك ينطبق وأين ومتى الطالب، سلوك لقواعد وفق ا ، طرده عن المدرسة مؤقتا  أو الطالب توقيف سيتم. ب

 .كامل مالي بتعويض مالقيا الطالب من وسيُطلب

 االجتماعي التواصل وسائل

 هذا يقولتحق. الرقمية البيئات في مشاركةوال والتعلم والتعاون األمور وأولياء والطالب المعلمين مشاركة أهمية مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية واألكاديمية تتفهم

 عبر الجتماعيةا الوسائط أنشطة يف المشاركة عند األمور وأولياء للطالب التالية إلرشاداتا فقد طورت مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية واألكاديمية ، الهدف

 أو النشر لأشكا من آخر شكل أي أو ترنتاإلن عبر اجتماعية شبكة أو ويكي أو إلكتروني بريد أو مدونة في المشاركة يختار األمر ولي أو الطالب كان سواء. اإلنترنت

 انعكاس هي األمور وأولياء األكاديمية بوطال تنتجها مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية التي المعلومات فإن ، ذلك ومع ، الخاص قراره فهذا ، اإلنترنت على المناقشة

 مواد أو يكيو أو كترونيإل بريد أو ناتمدو أي في المساهمة أو إنشاء أو إلى الدخول خالل ومن. للمقاطعة المقبول االستخدام لقوانين وتخضع بأكملها المقاطعة على

 أو النشر لقب بعناية قراءتها يرجى. اإلرشادات بهذه االلتزام على توافق فإنك ، المقاطعة أو الفصل في لالستخدام االجتماعي التواصل وسائل من غيرها أو وسائط

 .بودكاست أو/  و ويكي ، الدراسية الفصول في مدونة أي إنشاء أو مدونة أي على التعليق

 الطالب داتإرشا

ا  الفصل من أبعد يرجماه إلى الوصول على رةالقد لديها بالطالب الخاصة والوثائق المنتجات فإن ، للطالب المتاحة االجتماعية الوسائط أدوات من الكبيرة للثروة نظر 

 :بها امااللتز األكاديمية بطال على يجب إرشادات يلي فيما. للجميع والمساءلة المسؤولية من أكبر مستوى إلى يترجم وهذا. الدراسي

. الجميع يراها رقمية بصمة يترك به سهمت وما. جد ا عامة االجتماعي التواصل إن مواقع. اإللكتروني البريد عبر وترسله اإلنترنت عبر تنشره لما متنبها   كن .1

 .المستقبل في رب العمل أو المدرسون أو األمور أولياء أو األصدقاء يراه أن تريد ال شيء أي تنشر ال

 لنقدا أن من تأكد. محترمة طريقةب ذلك إفعل ، ذلك ومع ، آخر شخص آراء مع االختالف المقبول من. اإلنترنت على الكتابة عند المدرسة سلوك قواعد اتبع .2

 .اإلنترنت عبر مناسب غير الصف في مناسب غير هو وما. ضار وغير بناء

 الميالد عيدوموا والعناوين الهواتف اموأرق األخيرة األسماء الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما شخصية تمعلوما أبد ا تقدم ال. اإلنترنت عبر آمن ا كن .3

 .األمور وأولياء المعلمين جانب إلى شخص أي مع مرورك كلمة تشارك ال. والصور الفيديو ومقاطع الدقيقة

 للتواصل خرآ برنامج أي و تويتر أوأو عبر الفايسبوك أ الدردشة أو اإللكتروني لبريدا عبر الموظفين/  التدريس هيئة أعضاء مع الطالب يتفاعل أال يجب .4

 .القانوني الوصي أو أحد ولي األمر من خطية موافقة دون الوسائل من غيره أو االجتماعي

 أفكار نسخ والنشر الطبع قحقو قانون كانتها من بأنه علم على كن. منهم إذن دون اآلخرين لألشخاص الفكرية الملكية تستخدم ال الخاص. بعملك قم .5

 .بين مصادرك الربط الجيدة الممارسات من. ولصقها اآلخرين

ا محمية تكون قد الصور بأن علم على كن .6  بداعي.المشاع اإل إسناد تحت أنها أو الصورة الستخدام إذن ا لديك أن من تحقق. النسخ كتابة قوانين بموجب أيض 

 .آخر شخص هوية باستخدام نفسك تحرف ال. لنفسك امتداد هو اإلنترنت عبر نفسك تمثل كيف .7

 حروفوال النحوية القواعد لكذ في بما الكتابة اصطالحات اتبع جيد. بشكل مكتوبة الويكي ومشاركات اإللكتروني البريد ورسائل المدونة تكون أن يجب .8

 .الكتابة تحسين روح مع يتماشى أنه من فتأكد ، آخر شخص عمل بتحرير قمت وإذا. الترقيم وعالمات الكبيرة

 .الفور على معلمك فأخبر ، الئقة أنها غير أو االرتياح بعدم تشعر تجعلك مالئمة غير مواد واجهت إذا .9

/  الطالب كةلشب المقبولة والسالمة االستخدام اتفاقية في المفصل النحو على تأديبية إجراءات واألحكام الشروط بهذه يلتزمون ال الذين الطالب يواجه قد .10

 .اإلنترنت

 ولي األمر إرشادات

 والتعاون صلالتوا من النوع هذا. نوالمعلمي األمور وأولياء الطالب بين االتصال تفتح قوية أدوات األخرى االجتماعية والوسائط بالصفوف الخاصة المدونات تعد

 وعرضها اإلنترنت عبر أطفالهم شطةأن إدارة على األمور أولياء وأكاديمياتها مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية تشجع. التعلم على كبير تأثير له يكون أن يمكن

 .فيها والمشاركة

 :التالية التوجيهية بالمبادئ االلتزام أولياء األمور على يجب

 ثلم ، اإلنترنت عبر اعيةجتماال الوسائط تطبيقات باستخدام مشروع أي في أطفالهم مشاركة قبل المعلمين من اإلتصال األمور أولياء يتوقع أن يجب 

 .إلخ ، والبودكاست والويكي اإللكتروني البريد ورسائل المدونات
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 أن يجب. الفصل في لالستخدام عيةاالجتما الوسائط أنشطة بإنشاء المعلمون يقوم عندما للطالب للسماح نموذج على التوقيع األمور أولياء من يُطلب قد 

ايسبوك عبر الف أو الدردشة أو ياإللكترون البريد باستخدام الموظفين مع التواصل من الطفل يتمكن أن قبل مرولي األ من خطي إذن على الموظفون يحصل

 .األكاديمية رهاتوف ال التي اإللكترونية أو الرقمية االتصال وسائل من ذلك غير أو االجتماعي للتواصل آخر برنامج أي أو أو تويتر 

 اإلنترنت عبر معلومات أي إتالف أو تدمير أولياء األمور يحاول لن. 

 البيانات صيةخصو قوانين انتهاك ذلك في بما ، قانوني غير نشاط ألي الصف في االجتماعي التواصل مواقع أولياء األمور يستخدم لن. 

 االجتماعي التواصل مشاريع في المشاركة أو/و قراءة على بشدة واألمهات أولياء األمور نشجع. 

 االجتماعي التواصل مشاريع في المشاركين اآلخرين الطالب عن شخصية تعتبر قد معلومات أي زيعتو للوالدين يجوز ال. 

 الطالب إرشادات مع أيضا   تتوافق ال معلومات أي تضمين أو تحميل لآلباء يجوز ال. 

 للطالب اإلنترنت عبر والتدوين الصفوف سالمة قوانين

 يةالخط ولي األمر بموافقة بالفصول الدراسية المرتبطة االجتماعي اصلالتو وسائل/  التدوين في فقط الطالب يشارك سوف. 

 الهاتف رقم أو اإللكتروني البريد عنوان أو العنوان مثل أخرى تعريف معلومات أي أو الكامل اسمه الطالب ينشر لن. 

 الخاصة لسلوكا قواعد أو/تعليمية وؤسسة حمادة للخدمات القوانين م انتهاك للطالب يجوز ال ، االجتماعية الوسائط أنشطة أو التدوين في المشاركة عند 

 .كتابي إذن دون والنشر الطبع بحقوق محمية مواد استخدام أو تزوير أو خيانة أو انتحال طريق عن باألكاديمية

 الئقة غير لمواقع روابط نشر للطالب يجوز ال. 

 ئيةالعدا اللغة قبول يتم ولن. المناسبة اللغة الطالب يستخدم سوف. 

 اآلخرين اجمةلمه اإلنترنت لصفوف عبرامما يُستخدم في  غيرها أو االجتماعي التواصل مواقع عبر أنشطة أو إلكترونيا   بريدا   أو مدونة الطالب يستخدم لن 

 .طريقة بأي عليهم البلطجة أو

 األوقات جميع في أقرانه خصوصية على الطالب احترام يجب. 

 لتواصلا ومواقع اإللكتروني ريدالب ورسائل اإلنترنت عبر والمدونات اإلنترنت عبر الصف استخدام إلساءة عواقب هناك ستكون أنه الطالب يفهم أن يجب 

 .االجتماعي

 (12-6 من الصفوف) اإللكتروني الطالب بريد لعنوان ولي األمر اتفاقية

 حماية قانون يدعم وهو Gaggle (www.gaggle.net) بواسطة الحساب هذا فيرتو وسيتم. األكاديمية قبل من إلكتروني بريد حساب طفلي منح سيتم أنه أنا أدرك

 :الخدمة هذه لألطفال. إن الفائدة من اإلنترنت حماية وقانون  اإلنترنت عبر األطفال خصوصية

 األكاديمية. في (12-6) الصفوف من الطالب لجميع أنه مجاني. ا

 فيها. التحكم يتم وآمنة نقية بيئة في لوجياالتكنو يستخدمون الطالب ألن البال يؤمن راحة. ب

 وملفات. وصور مناسب من لغة غير لما هو آمنة تنقية. ج

 والمدرسة. المنزل من إليه الوصول ويمكن فيروس، بدون اإلنترنت على الملفات تخزين. د

 والطالب. المعلمين بين التواصل تحسين. ه

 أقرانه. مع تعاون الطالب يؤمن -و

 الكترونيا . المهام والفروض ميؤمن تسلي. ز

 موضع نهاأ على تحديدها يتم رسائل يأ وأن ، الئقة غير وصور كلمات عن بحث ا تلقائيا   والمنشورات اإللكتروني البريد رسائل جميع تنقية سيتم أنه أدرك 

 .لمراجعتها عن طفلي اإللكتروني البريد مسؤول إلى تحويلها سيتم تساؤل

 موضح هو ماك آخر، أديبيت إجراء أي أو المتيازات، فقدانا   أو قيودا   تتضمن وقد ، المقاطعة قِبل من اإللكتروني البريد استخدام ةإساء عواقب تحديد سيتم 

 .اإلنترنت عبر المقبولة والسالمة االستخدام واتفاقية والطالب ولي األمر كتيب دليل في

 تستخدم نماوبي. وقت أي في الرقمية وخزانته لطفلي اإللكتروني البريد حساب اإلطالع على عن طفلي للمسؤول يمكن أنه كذلك أفهم Gaggle ديميةواألكا 

 واألكاديمية Gaggle تتحمل وال. المناسب غير المحتوى من٪ 100 يوقف فإن أي نظام ال يمكنه أن ، مستخدميها لحماية التدابير من متنوعة مجموعة

 .مباشر غير أو شرمبا بشكل استخدامه عن ناتج ضرر أي مسؤولية

  

 _________________التاريخ: __ ______________________: __توقيعه___________ __________: __________ولي األمر اسم

 

 ____________التاريخ: _ _______: _____الصف___________ _____: __توقيعه__________ _______: __________الطالب اسم
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 2020-2019: الدراسية ____________ الصف: __________________ السنة__________________ الطالب: اسم

 يُرجى التوقيع واإلعادة إلى األكاديمية

 

 واإلنترنت من قبل الطالب، التواصل المقبولة لشبكة والسالمة إتفاقية االستخدامإستمارة 

 االجتماعية، والشبكات االجتماعي التواصل مبادئ اتفاقيةو

 (12-6 الصفوف) للطالب اإللكتروني البريد عنوان واتفاقية

 

 :الطالب موافقة

 .لها واالمتثال كورةالمذ واألحكام الشروط بجميع االلتزام على وأوافق االتفاقية هذه وشروط أحكام وفهمت قرأت قد نيبأن أقر

 _______التاريخ: ________________ __: ______________________________توقيع الطالب

 :األمر ولي موافقة

 طالبال لهذا أسمح هذا موجبوب ، االتفاقية هذه في عليها المنصوص واألحكام وطالشر وفهمت قرأت فقد ، الطالب لهذا ولي األمر بصفتي

 .نترنتاإل إلى والوصول األدوات واالتصاالت التعليمية والمدرسة اإللكتروني البريد وخدمات والشبكات الكمبيوتر أجهزة باستخدام

 :األكاديمية في/  ر اللوحيأو الكومبيوت الكمبيوتر استخدام في بالتسجيل أمنح إبني/إبنتي اإلذن

 واحدا  مما يلي: ريااخت يرجى

  اإلنترنت إلى بالدخول مع السماح 

 اإلنترنت إلى السماح بالدخول عدم مع 

 ________________التاريخ: __________________ _______________: ___________توقيع ولي األمر

 ____________________________إسم ولي األمر: ____________

 

--------------------------------------------------------------- 

 األكاديمية إلى وإعادتها قطع هذه الصفحة يرجى
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 البلطجة في المدرسة بمكافحة عقد التعهد

 

 بلطجةال بمكافحة تعهد ولي األمر

 اآلمنة انميشيغ والية مدارس نونودعم قا التمييز، عدم بيان لدعم التعليمية للخدمات حمادة مؤسسة إلى االنضمام على نوافق ، أمور أولياء بصفتنا

 .مدرستنا في بلطجةال على القضاء جلأ من

 :على نوافق التعهد هذا وبتوقيعنا

  مضايقةو بلطجة تعتبر والسلوكيات التيرس في المدا بلطجةال قوانينب علم وعلى اطالع على وأطفالنا أنفسنا نبقيأن. 

 لآلخرين ةالحساسي وتعزيز االختالفات وتقييم اإليجابي السلوك لتشجيع المدرسة مع شراكة في أن نعمل. 

 والعالقات والصداقات المدرسي العمل بشأن مشاعرهم أطفالنا مع بانتظام أن نناقش. 

 المدرسة في الطفل سلوك تغير قد التي المنزل في الظروف أو أطفالنا سلوك في بالتغيرات المعلمين أن نبلغ. 

 عمل فيه بلطجة أي حدث إذا اإلدارة أن ننبه. 

 

 _______________ ________________________________________________________  ولي األمر: اسم

 ________________التاريخ: _____________________ _________________________________: التوقيع

 

 بلطجةال بمكافحة الطالب تعهد

 القضاء أجل من اآلمنة ميشيغان ةوالي مدارس ودعم قانون لتمييز،ا بعدم بيان مؤسسة حمادة التعليمية لدعم المدرسة مجتمع إلى االنضمام على أوافق

 .مدرستنا في بلطجةال على

 :على أوافق التعهد هذا وبتوقيعي

 ر قيمة  .باحترام اآلخرين وأعامل بين الطالب االختالفات أن أقّدِ

 قوم بهاأ  أن أو البلطجة حوادث في تورطأ  أال. 

 بلطجةبال يتعلق فيما الدعم نظامو المدرسة قوانينب دراية أن أكون على. 

 عليمالت هيئة أعضاء ألحد البلطجة حوادث عن جميع الفور وعلى أن أبلغ بصراحة. 

 والساللم لممراتوا الحمامات بالغين، مثل إشراف أقل من أشخاص هناك يكون حيث المدرسة حول أماكن في تأهب حالة في أن أكون. 

 للبلطجة نوتعرضي أو تعرضوا الذين الطالب أن أدعم. 

 بلطجةبال المتعلقة والقضايا المخاوف حول األمور وأولياء والمعلمين المستشارين إلى أن أتحدث. 

 بفعالية بلطجةال مع التعامل على المدرسة لمساعدة اآلخرين التدريس هيئة وأعضاء الطالب مع أن أعمل. 

 صفال فيالبلطجة  مناقشة على المعلمين أن أشجع. 

 بلطجة حدوث حالة في وأدعمهم الصغار للطالب ا  جيد ا  نموذج أن أقدم. 
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 .ما شيء فعل عن ؤولمس فأنا ، للبلطجة يتعرض ا  شخص كنت أرى أو أقوم بالبلطجة كنت سواء بأنه ا  أيض وأقر

 

 الصف: _________________________ _______: ____________________________________الطالب اسم

 

 ___________التاريخ: ________ __________________________________________: ______الطالب توقيع

 

 بلطجةال لمكافحة الموظفين تعهد

 ارس،المد في التمييز عدم نبيا لدعم المدارس مجتمع إلى االنضمام على أوافق ، التعليمية للخدمات حمادة ؤسسةم في العمل فريق فيعضو  بصفتي

 .مدرستنا فيبلطجة ال على القضاء أجل من اآلمنة ميشيغان والية مدارس ودعم قانون

 :على أوافق التعهد هذا وبتوقيعي

 مدرستنا فيبلطجة ال على القضاء أجل من المقاطعة في التمييز عدم لبيان المدرسة تطبيق أن أدعم. 

 مناسب بشكل الحوادث مع التعامل على ا  مدرب أن أكون. 

 واإلقصاء والقال القيل مثلبلطجة ال من وضوحا األقل األشكال ذلك يف بما ،بلطجة ال حول الطالب تثقيف. 

 بلطجةال لمكافحة االستباقية التدابير تشجيع. 

 يمتقد ذلك في بما ساطةوالو األقران استشارات مثل المتاحة، الدعم أنظمة مع للتواصلبلطجة ال حوادث في المشاركين الطالب مساعدة 

 .البلطجةقومون بي الذين للطالب المشورة

 بلطجةال حوادث جريت عندما أولياء األمور ودعم إبالغ. 

 تجاهلهم يتم الو معهم التعامل سيتم أنهم ، والتأكد منبلطجة ال حوادث عن اإلبالغ عند باألمان الطالب فيه يشعر جو ضمان. 

 المناسب الشخص إلى الفور علىبلطجة ال حوادث جميع عن اإلبالغ. 

 روايتهم إلعطاء حادث في المشاركين بالطال لجميع الفرصة إتاحة. 

 عم واللقاء للضحية، طيالخ أو اللفظي واالعتذار ، صفوفال من واإلبعاد ، اللفظية التحذيرات مثلبلطجة ال على مدرسية عقوبات فرض 

 .األمور أولياء

 الضرورة عند ومتابعتها ةالمستمربلطجة ال حاالت مراقبة. 

 

 __________________________________________________________: _________________الموظف اسم 

 

 التاريخ: ______________________ _____________الموظف: _________________________________ توقيع
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 الحساسية متابعة قوانين

 ضالتعر خطر أن إدراك ومع. المدارس بطال بين الحياة تهدد التي الحساسية انتشار تزايد األكاديمية وتتفهم. لطالبا  لرعاية آمنة بيئة بتوفير األكاديمية تلتزم

   بالعمل األكاديمية تلتزم المدرسية، البيئة في تقليله يمكن الحساسية لمسببات العرضي

 

 والوعي التعليمو الوقاية على الحساسية إدارة تركيز ينصب. الطالب لجميع آمنة تعليمية بيئة وتوفير المخاطر لتقليل واألطباء والطالب األمور أولياء مع التعاونو

 .الطوارئ لحاالت جابةواالست والتواصل

 :تشمل الحساسية إدارة أهداف

إلى  من الروضة المراحل ميعج في للحياة المهددة الحساسية من يعانون الذين للطالب الرعاية استمرارية وضمان وإدارة لتحديد رسمية عملية إيجاد .1

 الصف الثاني عشر.

 في فاءةوالك الذاتية الدعوة عوتشجي للتنمية، مناسبة بطرق سالمتهم وحماية حياتهم تهدد التي الحساسية من يعانون الذين صحة األطفال على الحفاظ .2

 .المناسبة التعليمية الفرص وتوفير الذاتية الرعاية

 تمارين قائمةو طبيا   دقيقة معلومات لىإ تستند حياتهم تهدد التي الحساسية من يعانون الذين للطالب الفردية الصحية الرعاية وخطط التدخالت أن من التأكد .3

 .األدلة على

 لبرامجا جميع في المشاركة فرصةب االقتضاء، عند الالزمة اإلقامة أماكن خالل من الطالب، جميع تزويد في المقاطعة سياسة تتمثل به، المعمول للقانون وفق ا

 حتياجاتا أخذ لضمان األمور ولياءأ مع ووثيق إيجابي بشكل عمللل والموظفين المبنى مسؤولي يوجه أن المشرف العام على يجب لذلك، وفق ا  . المدرسية واألنشطة

 .المدرسة إدارة قبل من سنويا   وتحديثها اإلدارة خطة مراجعة تتم. للبرامج التخطيط عند االعتبار في الموثقة بالحساسية المصابين األطفال

 الحياة تهدد للحساسية التي توجيهية مبادئ

 خلفية

. طةالمفر الحساسية هو لحياةا يهدد قد والذي شدة األكثر الفعل ورد. األعراض شدة من واسعة إلى مجموعة تمتد أن األطعمة يمكن في الحساسية فعل إن ردود

 تشخيصها تمي لم الحياة تهدد ساسيةللح مسببة استجابة فيها تحدث التي الحاالت وفي المفرطة، الحساسية لخطر المعرضين للطالب البروتوكول هذا استخدام ويتوجب

 نالقانو من قبل اشموله ويتم )اإلعاقة( يفبتعر تفي الطفل حالة فإن المفرطة، الحساسية إلى ستؤدي للطفل الغذائية الحساسية أن بتقييم الطبيب يقوم وعندما. سابق ا  

 .تعليمي تقدم إحراز على الطالب رةقد على تؤثر حساسيةال كانت إدارة إذا ،1973 لعام التأهيل إعادة قانون من 504 القسم اإلعاقة، ذوي لألمريكيين الفيدرالي

 سببت التي إن األطعمة. الدم ضغط وانخفاض التنفس صعوبة وأخطرها الجسم، في متعددة أجهزة على تؤثر التي األعراض من مجموعة إلى المفرطة الحساسية شيرت

 تحدث أن ويمكن. والبيض كوالسم الصويا وفول والقمح والحليب والمحار والجوز يالسودان الفول هي الحياة، يهدد تحسسي فعل رد وهي المفرطة، الحساسية

 أولية فترة مع بطبيعتها الحاالت ثنائية لالفع ردود وبعض. ساعتين إلى تصل لمدة التفاعل يتأخر أن يمكن أو االبتالع، من دقائق خالل هذه الشديدة الحساسية تفاعالت

 اء،الغذ لحساسية عالج يوجد ال الحاضر الوقت وفي. الشديدة بالصدمة شبيهة أعراض تليها ساعات ساعتين إلى ثالث من عراضاأل من خالية فترة ، األعراض من

 .مالمسته أو الطعام تناول طريق للحساسية عن التعرض يحدث وقد. الفعل ردود لمنع المفتاح هو الصارم والتجنب

 األدوية

 :هي المفرطة لحساسيةا لعالج شيوعا   الموصوفة األدوية أكثر

Epinephrine  التلقائي الحاقن الحصر، ال المثال سبيل على التجارية، األسماء وتشمل EpiPen وEpiPen Jr  و Twinjecاولياء  يحضر ما ة  . وعاد

 تلقائي من طراز: حاقن شكل في المدرسة إلى Epinephrine األمور دواء الـ

 . EpiPen (0.3 mg), EpiPen Jr (0.15 mg) or Twinject (0.3 mg or 0.15 mg) 

 تلقائي شكل حاقن في ىاألول الجرعة: Epinephrine  من الـ جرعتين على Twinject يحتوي بينما واحدة، لجرعة ذاتي حاقن عن عبارة EpiPenإن  مالحظة:

 .تقليدية حقنة شكل في الثانية والجرعة
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 والخيارات االعتبارات الرعاية، خطة

 ومعلومات االتصال الطبية والمعلومات الطوارئ الصحية خطة

 المعينين المدرسة وموظفي ر،الطبيب، أو ولي األم مساعد الممارس أو الممرض مثل له، أو المعالج المعيّن والمرخص ،المرخص طبيب الطالب ينجزها هي خطة

 نم يعاني طالب مع للتعاطي يلكدل وتستخدم الطوارئ، حالة في الطالب يحتاجها قد التي الرعاية توضح وهي. والمدرسة التمريض في العاملين من كل مع للعمل

 .محتمل حرج موقف

 الطبية التي تحددها دائرة التعليم في ميشيغان البيانات

 ب الطالبطبي يكملها أن على عاقة،إ بدون أو مع الخاصة، الغذائية االحتياجات ذوي الطالب الستيعاب ميتشيغان في التعليم دائرة بواسطة تطويرها تم وثيقةوهي 

 .والمدرسة تمريضال في العاملين من كل مع للعمل الطبيب والمعينين مساعد الممارس أو الممرض مثل له، أو المعالج المعيّن والمرخص المرخص،

  PowerSchool اإلنذار الطبي ضمن برنامج

 .الحياة تهدد التي الحساسية ذلك في بما الطبية، المشكالت جميع حول معلومات على يحتوي PowerSchool ضمن برنامج هو حقل

 بالحساسية  مصاب طالب ولي أمر مسؤوليات

 التنبه القيام بالتالي: الحياة تهدد التي الحساسية من يعاني الذي الطفل أمر ولي على يجب

 طفلك ما يلي: علم .1

 .من األغذية والحساسية الحساسية لتفاعل األولى األعراض على التعرف. أ

 .التفاعل ببدء يشعر أن بمجرد المدرسة موظفي مع أن يتواصل. ب

 .األواني مع اآلخرين أو والمشروبات والغداء الخفيفة لوجباتا يتشارك أن ال. ج

 .وبعده األكل قبل اليدين غسل أن يدرك أهمية. د

 .الطفل بإعاقة تكون مرتبطة قد بلطجة أو/و أعمال إغاظة عن اإلبالغ. هـ

ل .2  بتعليمهم ما يلي: قم السن، في األطفال تقدم مع. سالمته مسؤولية تحمَّ

 .واألقران على البالغين الحساسية لخطورة ذاتيال اإلدراك تشجيع. أ

 .المدرسة ومعلم للممرضة ظهورها، بمجرد األعراض، عن أن يقوم باإلبالغ. ب

 .المكونات وسالمة الملصقات قراءة تعليم تشجيع. ج

 .ذلك توضح الطبيب من معتمدة إفادة مع به، الخاص الذاتي Epinephrineالـ  بحاقن أن يقوم بحقن نفسه. د

 .سالمةوال بالصحة يتعلق فيما العمر يناسب سلوك وممارسة الحساسية التي تحت السيطرة، مناطق ذلك في بما ببيئه، الوعي تنمية. هـ

 من بوثائق الطعام ساسياتح جميع من التحقق يجب(. التشخيص بعد ممكن وقت أقرب في أو) المدرسة افتتاح قبل طفلك بحساسية المدرسة ممرضة أخبر .3

 طبيب(. مساعد ممارس أو مثل ممرض) الطبيب قبل من له المرخص أو المعالج الطبيب

 .للمدرسة الرئيسي المكتب إلى المطلوبة باألدوية النماذج المتعلقة جميع وتقديم ملء .4

 .الذاتي الحقن خطة على الطبيب توقيع ال بد من .5
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 .حدثةم الطوارئ حاالت في االتصال الطبية وأرقام المعلومات على لحفاظوا ذلك، إلى وما وجهاز النداء، الخليوي بأرقام الهاتف المدرسة تزويد .6

. الحالي الدراسي للعام المطلوبة المواقع جميع في وضعها يمكن حتى( Epinephrineالـ  ذلك في بما) المحدثة طوارئ بأدوية المدرسة ممرض تزويد .7

 .الصالحية وتاريخ انتهاء لمناسبا لجهة التصنيف المدارس في الدواء لقوانين األدوية تمتثل وسوف

 .الميدانية الرحالت في Epinephrineالـ  توفير .8

 .ذلك طلب وإذا ممكنا ، ذلك كان إذا الميدانية طفلك رحالت في الذهاب .9

 لها. مخطط غير خاصة مناسبة خالل اختياره لطفلك يمكن شيء دائما   هناك يكون حتى طفلك لصف آمنة خفيفة وجبات توفير .10

 خدامهالطعام، واست تناول دعن الحساسية التي تحت السيطرة مناطق تحديد على الطفل شجيعتو. الطعام وبعده تناول قبل يديه غسل على فلالط تشجيع .11

 .منه بالقرب أو الصف في الصابون إلى وسيلة الوصول بسهولة

 .الحياة تهدد التي للطفل الطعام حساسية حالة في تغييرات بأي المدرسة إبالغ .12

 .الطعام حساسية من يعاني الطالب يعد لم إذا الطبيب بإفادة المدرسة تزويد .13

 الطالب توقعات

 :يلي ما الحياة تهدد بحساسية مصاب طالب كل من يتوقع

. سةالمدر في الطعام ساسيةح بمتابعة المتعلقة القضايا تحديد في للمساعدة المدرسة في به موثوق بالغ شخص أو/و المدرسة ممرضة مع عالقة تطوير .1

إن األشخاص . ديكل تكون قد مشكلة ألي حل إيجاد في ويساعدون يستمعون وسوف مشاعرك، يحترمون الذين األشخاص هم بهم الموثوق )األشخاص

 والدعم(. سيؤمنون التوجيه الموثوقين البالغين

 .المدرسي اليوم وبعده وطوال األكل قبل المناسب اليدين غسل استخدام .2

ل. اآلخرين مع أواني الطعام أو في األطعمة ولالتدا أو التشارك تجنب .3  الطعام. لحساسية المثيرة المواد تجنب مسؤولية وتحمَّ

 .الحساسية من مسببات أي على يحتوي أنه معروف أو معروفة غير مكونات من شيء أي تناول عدم .4

 .غداءال أثناء الكافتيريا في( كطاولة مثال  ) الحساسية مسببات من خالية مناطق في الجلوس .5

 .آخر غريب شيء أي أو األصابع أو الكتابة أدوات مثل الفم في شيء أي وضع تجنب .6

 .الشخصية ألعراضا على التعرف كيفية يتعلم مستوى تطورها، وأن أساس على وتفاعالتها الطعام حساسية وإدارة رعاية في سباقا   يكون أن .7

 حساسية منه. لديه طعام على يحتوي قد أنه يعتقد ما شيئا   أكل ما إذا فورا   بالغ شخص إبالغ .8

 .الطعام ويرتبط بحساسية آخرين، طالب قبل من تهديده أو استفراده تم إذا بالغ شخص إبالغ .9

 في معه الطوارئ دواء ه حملمسموحا  ل الطالب كان وإذا. الصف في أو الممرضة مكتب في أو الطالب مع الطوارئ لحاالت Epinephrineالـ  على الحفاظ .10

 .ذلك توضح طبيب إفادة إلى يحتاج فسوف وقات،األ جميع

 .الحساسية التي تحت السيطرة وبمناطق ببيئته الوعي تنمية .11

 .الحساسية تفاعالت من مأمن في نفسه على للحفاظ االعتماد على الذات من أكبر قدر تطوير .12

 المدارس اإلداريين في مسؤوليات

 :يلي ما ضمان المدرسة اإلداريين في على يجب

 وكذلك خصوصية وحقوق التعليم لألسرة،وقانون ال ،504 والقسم قانون األميركييين ذوي اإلعاقة، ذلك في بما بها، المعمول الفيدرالية القوانين جميع اتباع .1

 .تنطبق قد التي المدرسية واإلرشادات واألنظمة الدولة قوانين جميع

 .بالمدرسة الطفل التحاق قبل المطلوبة النماذج إعادة بوجوب والشرح ألولياء األمور المناسبة النماذج على الحصول .2

 (.PowerSchool) المدارس بيانات إدارة نظام في برنامج للحساسية جديدة إشعارات أي تحديث التسجيل مسؤول على يجب .3

 .واهتماماتهم احتياجاتهم إلى واالستماع أولياء األمور لقاء .4

وجودهم  ريُعتب الذين الموظفين من وغيرهم الطعام خدمات ومدير والممرضات والطالب والمعلمين ديرينوالم األمور أولياء من يتكون أساسي فريق إنشاء .5

 الطعام. حساسية بشأن القرارات التخاذ ضروريا  

 .بيبوالط األمور وأولياء المدرسة ممرض استشارة خالل من والمتأتية من الطعام الحياة تهدد التي الحساسية لمعالجة طارئة عمل خطة وضع .6
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 حساسية عراضأ على والتعرف الحياة، تهدد التي الحساسية مخاطر من الحد حول المدرسة مستوى على الخدمة أثناء اإللزامي والتثقيف التدريب ضمان .7

 الحصر: ال المثال سبيل على التالية المواضيع على المناسبين، وتشتمل الطوارئ للموظفين وإجراءات الطعام،

 الحساسية. تسبب التي شيوعا   األكثر األطعمة ومناقشة الشديدة يةالحساس وتعريف وصف. أ

 المفرطة وأعراضها. الحساسية عالمات. ب

 .Epinephrineللـ  الصحيح االستخدام. ج

 .الطوارئ حالة في للمتابعة ضرورية تحديد خطوات. د

 أال المتوقع من أنه الطالب عالمإل مدرسة كل في الفتة نشر ويجب. يعهاوتشج التشارك في الطعام أو في أواني األكل عدم مجال في الممارسات أفضل تعزيز .8

 األواني. أو الطعام في يتشاركوا أو يتبادلوا

 مسببات من خالية نطقةم وجود إلى تشير الفتات مع المناطق هذه تخصيص وسيتم. المدرسة كافيتريا في الحاجة حسب للحساسية آمنة مناطق إنشاء .9

 .للتنظيف منفصلة قماش قطعة باستخدام وتطهيرها المناطق هذه يفتنظ وسيتم. الحساسية

 .الطبيب به يسمح الذي النحو على بهم الخاصة Epinephrineالـ  حقن حمل على الطالب تشجيع مناسب ا، ذلك يكون عندما .10

 الخارجي السطح على هٍ وزا ملون ضع ملصقويتوجب و. البديل للمعلم إليها الوصول ويمكن وبارز منظم شكل موجودة في المعلومات أن من التأكد .11

 الملصقات وتوفير طلب الرئيسي المكتب وعلى موظفي. للطالب المحدد الفراغ في الطبية المشكلة ذكر وسيتم الفرعية يكتب عليه )تحذير طبي(. للمجلدات

  المالئمة.

 .المعرفة ضرورة سأسا على الطالب مع اتصال لديه آخر فموظ وكذلك أي الصحية لطالبهم الطوارئ خطة على المعلمين اطالع االقتضاء، عند .12

 .للحساسية المثيرة المواد خطر تقليل لضمان التنظيف بروتوكول لتطوير المرافق موظفي وتعزيز إرشاد .13

 هددةم حساسية من يعاني أنه لىع الطالب أحد على التعرف تم حيث الصف في المعينين األطفال أمور أولياء جميع إلى رسائل المعلمون بتوجيه أن يقوم .14

 .المرضى ريةس ألنظمة وفق ا ذلك تنفيذ وسيتم. الثانوية المرحلة لطالب المدرسة مستوى وعلى للحياة)من الروضة إلى الصف الخامس(،

 من وغيرها الرئيسي المكتبو الممرضات مكتب مثل المناسبة، المواقع في الحياة تهدد التي الحساسية بشأن بالمدرسة الخاص الطوارئ بروتوكول نشر .15

 المبنى. مدير حددها التي المناطق

 .الممرضة مكتب في موجود Epinephrineالـ  أن الموظفين إبالغ .16

. ىالمبن في أو المكتب في ةالممرض وجود عدم حالة في والطالب الموظفين جميع قبل من وفهمها المعينين المبنى موظفي باستخدام للطوارئ خطة وضع .17

 .Epinephrineالـ  متابعة حاالت جميع في 911 بالرقم فونالموظ على أن يتصل

 في المدرسة الصحة أخصائيي مسؤوليات

 .طالب كل حياة تهدد التي الحساسية لخطة الرئيسي المنسق هي المدرسة إن ممرضة

 :التالية المسؤوليات المدرسة ممرضة تتحمل

 .بالطالب لإلهتمام خطة لوضع ياةالح تهدد التي بالحساسية مصابال طالبال أمر أولياء مع لقاء .1

 وسوف. المحددون لطالبا يحملها التي Epinephrineالـ  ومع االقتضاء، عند الصف وفي الممرض، مكتب في للصحة المحدثة الطوارئ بخطط االحتفاظ .2

 .سةالمدر ترعاهاالتي  الميدانية الرحالت في Epinephrineالـ  مع أيضا   الطوارئ حاالت في العمل خطط تنتقل

 .الحاجة وحسب سنويا   PowerSchool في برنامج الطالب معلومات جميع وتحديث إدخال .3

 الذين الطالب نع األمر، لزم إذا وأ الحاجة حسب اآلخرين والموظفين واإلداريين، والمدير، الطعام، وموظفي خدمات الطالب، ومعلم المكاتب، موظفي إبالغ .4

 .اإللكتروني ريدالب عبر الطعام، وذلك حساسية من يعانون

 .معرفةال إلى للحاجة أساس يوجد حيث الموظفين إلى الحياة تهدد التي الحساسية من يعانون الذين الطالب عن معلومات تقديم .5

 اطرهامخ من الحد وإجراءات اوأعراضه الحياة تهدد التي الحساسية بشأن للموظفين الخدمة أثناء سنويين وتثقيف تدريب توفير المدير، مع بالتوافق .6

 تلقوا الذين لموظفينا بوثائق المدرسة ممرضة وتحتفظ. Epinephrineاستخدام الـ  كيفية حول التوضيحي العرض ذلك في بما الطوارئ، وإجراءات

 .سنوي أساس على التدريب

 .المعرفة إلى الحاجة ساسأ على بالطال مع اتصال لديه آخر موظف وأي لطالبهم الطبي والتنبيه الصحية الطوارئ بخطة والبدائل المعلمين تعريف .7

 .Epinephrineالـ  مثل رئالطوا أدوية وإدارة لتلقي التدريب لهم المرخص غير األفراد بتسجيل تسمح التي القواعد اتباع عن مسؤولون الممرضون .8
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 على أن تتبع. لضرورةا حسب واحدة Epinephrineحقنة  من أكثر تلقي وإمكانية Epinephrineالـ  لتخزين المناسبة بالمواقع أولياء األمور تثقيف .9

 .الشديدة الحرارة ودرجات الضوء لتجنب المصنعة الشركة إرشادات التخزين مواقع

 .قبل من تشخيصه يتم لم تحسسي فعل رد من يعاني طالب أي كان إذا األمور وأولياء المدرسة مدير إبالغ .10

 .والمعينين المدربين الموظفين استخدامب المبنى في الممرضات وجود عدم حالة في للطوارئ خطة وضع .11

 المعلمين مسؤوليات

 :التالية المسؤوليات معلم كل يتحمل

 الطوارئ خطة من ينةب على ويكون للطالب، الصحية الرعاية خطة في عليه المنصوص النحو على الحاد التحسسي الفعل رد وأعراض عالمات معرفة .1

 اشتبه بوجود ردة فعل. وتنفيذها إذا

 .PowerSchool في برنامج  الطبي الصحية والتنبيه الطوارئ خطة مراجعة .2

الـ  ماستخدا كيفية حول لتوضيحيا العرض ذلك في بما حياتهم، تهدد التي الحساسية من يعانون الذين الطالب بشأن الخدمة أثناء التدريب في المشاركة .3

Epinephrine. 

 من توكولالبرو هذا توصيل يتموس. الصف في الطعام بإدارة بروتوكول يتعلق وضع من الحساسية،الذي يعاني  الطفل وأولياء أمر الممرضة مع بالتعاون .4

 .المتأثر بما يرتبط بالصف األمور وأولياء للطالب المعلم قبل

 .وبعده األكل قبل اليدين الصفوف وغسل في المناسبة النظافة ممارسات تعزيز .5

 .حساسية الطعام بشأن التخويف أو للمضايقة عرضونيت الذين الطالب لتقارير الفور على االستجابة .6

 إلى تاجيح الطالب كان وإذا. الحياة تهدد أنها في يشتبه أعراض تحدث عندما أو مدير المبنى المدرسة بممرضة الصحية واإلتصال الطوارئ خطة اتباع .7

 .المبنى مدير مع ومتابعته 911 يجب اإلتصال بالرقم فورية، طبية عناية

 الطعام سم خدماتق مسؤوليات

 خدمات الطعام ما يلي: قسم على يتوجب

 .تملةالمح للحساسية لمسببةا المحتمل مع المواد التلوث لتجنب اآلمنة األغذية تداول بممارسات يتعلق فيما الطعام خدمات لموظفي الخدمة توفير .1

 المواد المحتمل مع التلوث جنبلت المطول االستخدام أثناء تغييرها أو مع القفاز األيدي غسل ويتم. مطاطية غير قفازات خدمات الطعام موظفو يرتدي .2

 .المحتملة للحساسية المسببة

 (.العام للعرض ليس. )مكن ام ذلك كان حيثما للطالب صورة مع الطعام خدمات منطقة داخل الطعام حساسية من يعانون الذين الطالب بقائمة االحتفاظ .3

 .الحساسية مسببات على تحتوي التي الغذائية الدائمة للمنتجات المعرفة .4

 .واضح برمز المطبقة الطعام حساسية من يعانون الذين الطالب تعريف يتم حيث المدارس، في للحساسية آمنة مناطق توفير .5

 .Epinephrineلـ ا الستخدام عرض ذلك في بما الحياة تهدد التي الحساسية من يعانون الذين للطالب الخدمة أثناء التدريب في المشاركة .6

 إذا المدرسة ممرض رؤيةب للطالب السماح ذلك في بما الحياة، تهدد بحساسية مصاب طالب أي من والمخاوف الشكاوى لجميع مناسب بشكل االستجابة .7

 .آخرين طالب انبج من المناسب غير السلوك من نوع أي أيضا   والمخاوف للشكاوى االستجابة تتضمن سوف. محتملة أعراض أي من يشتكي كان

 النظافة والصيانة قسم خدمات مسؤوليات

 :المبنى مدير إشراف النظافة والصيانة بما يلي تحت قسم خدمات مسؤوليات 

 التطهير محلول ذلك شملوي. من الحساسية الخالية المناطق لتنظيف فقط المقاطعة من معتمدة تنظيف مواد مع منفصلين وقماش غسيل دلو استخدام .1

 .فعالة تنظيف كحلول (PH7) األغراض متعدد والصابون

 .Epinephrineالـ  عرض الستخدام ذلك في بما الحياة، تهدد التي الحساسية من يعانون الذين للطالب الخدمة أثناء التدريب في المشاركة .2

 النقل دائرة مسؤوليات

 لي:يالمدرسية ما  الحافالت سائقي على ويتوجب. الحياة تهدد التي بالحساسية مصاب طفل بنقل يقومون عندما المدرسية الحافالت سائقي جميع إبالغ يجب

 .حافلة كل على( ذلك إلى وما االتجاه ثنائية الراديو وأجهزة المحمولة الهواتف مثل) الطوارئ اتصاالت أجهزة تشغيل .1
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 ياجاتاالحت حاالت وفي. سكريال ت مرضىكحاجا طبيا ، الموثقة االحتياجات باستثناء الحافلة متن على الطعام تناول عدم قواعد وتعزيز على الحفاظ .2

 .الحافلة متن على لتناولها للحساسية آمنة أطعمة إحضار الطالب هؤالء على يجب طبيا ، الموثقة

 .ةالمدرس أو إلى من النقل عند الحافلة سائق من األيمن الجانب على مباشرة الجلوس للحياة المهددة الحساسية من يعانون الذين الطالب على يجب .3

 .الخاصة المناسبات في حتى األطعمة بتوزيع الحافالت سائقو يقوم لن .4

 .Epinephrineالـ  خداماست كيفية شرح ذلك في بما الحياة تهدد التي الحساسية من يعانون الذين للطالب الخدمة أثناء التدريب في المشاركة .5

 المدرسة بعد ما بأنشطة االضطالع عن المسؤولين األشخاص مسؤوليات

 :التالية الالمنهجية المسؤوليات البرامج عن المسؤولون ليتحم

 ضم هذا الفريق:وقد ي. طفلهم مسؤولية يتحملون الذين لآلخرين وإعطائها لنسخها ألولياء األمور الصحية متاحة الطوارئ خطة أن تكون .1

 المدرسي قبل المدرسة وبعدها. النشاط مدربي. أ

 المدربين الرياضيين.. ب

 الفردية برامجال هذه وستكون. حياتهم دتهد التي الشديدة الحساسية من يعانون الذين الطالب من بقائمة األلعاب الرياضية أو البرامج أو ألنديةا تحتفظ سوف. ج

 .PowerSchool Medical Alert من برنامج  أو ولي األمر، من المعلومات هذه على الحصول عن مسؤولة

الـ  استخدام عرض ذلك في بما حياتهم، تهدد التي الحساسية من يعانون الذين الطالب بشأن الخدمة ثناءأ التدريب في المقاطعة موظفو يشارك .6

Epinephrine   الملف. في وحفظه التدريب توثيق على أن يتم. األقل على سنويا 

 البدنية والتربية الراحة فترات خالل المسؤوليات

 التالية: المسؤوليات المدرسة تتحمل الحياة، تهدد بحساسية المصاب للطالب البدنية والتربية االستراحة صفوف أثناء

الطوارئ  خطة في ا  محدد كان ذلك إذا الخارج إلى Epinephrineالـ  حزمة أخذ ويتم. األقل على واحد بالغ شخص إشراف تحت األطفال يكون -1

 .طبيبال له أذن إذا الطالب قبل من أو طعةمعين من قبل المقا موظف قبل من Epinephrineالـ  نقل كما يتم. الصحية للطفل

 الميدانية الرحالت خالل المسؤوليات

 :ميدانية رحالت بالمشاركة في الحياة تهدد بحساسية مصاب طالب يقوم عندما التالية المسؤوليات المدرسة تتحمل

 األمر. أولياء وحضور الطعام، ساسيةح لمسببات التعرض تجنب لضرورة األخذ بعين اإلعتبار تشجيع يتم الميدانية، الرحالت في .1

 المتبادلة. العدوى لتقليل منفصل بشكل الطعام حساسية من يعانون الذين األطفال وجبات تخزين .2

ب موظف يرافق .3  ذين ينطبق عليهم األمر،ال للطالب Epinephrineحقن الـ  كل على ويحافظ ميدانية، رحلة الصف في المعلم، مثل الخدمة، داخل مدرَّ

 الطوارئ الصحية للطفل. خطة عويتاب

  الميدانية. الرحالت جميع الحياة في تهدد التي الطوارئ الصحية للطفل بشأن الحساسية خطة من نُسخ تأمين يتم .4

 .المبنى مدير وكذلك إبالغ أولياء األمر ويتم. Epinephrineالـ  استخدام حاالت جميع في 911 بالرقم الموظفون سيتصل .5

 والموظفين والطالب األمور ءألوليا رئيسية نقاط

 .هاتفية مكالمة تحتاح إلى ما عادة إن المساعدة. لطالبنا األفضل لضمان فريقا   األمر يتطلب. أبدا   وحدك لست أنت •

. باألمان ئفا  زا شعورا   يخلق نهأل الطعام ال يفيد إن حظر. الموظفين تغير ومع الطالب احتياجات مع تتغير مستمرة عملية هذه. تثقيف تثقيف، تثقيف، •

 مجتمع تثقيف هي خطة إن أفضل. مالطعا ملصق على دائما   تحديدها يتم ال التي الغذائية المواد من ضئيلة كميات على المصنعة األطعمة تحتوي فاليوم،

 .حياتهم تهدد التي الحساسية من يعانون الذين الطالب تواجه التي القضايا حول مدرستنا

 .الطبيعي لروتينا كسر عند موجود حياةلل المهدد التحسسي الفعل رد يحدثه الذي األكبر الخطر إن. الروتينية العمل غير اموأي خالل المناسبات الخاصة •

 .المدرسة ومناسبات ما بعد البديل، والمعلم الميدانية، والرحالت مناسبات الصف، ذلك على األمثلة ومن

 .الطعام حساسية لمسببات المحتمل التعرض لمنع المستقبل في وفكر دوام،متاحة على ال الصحية الطوارئ خطة إجعل. مستعدا   كن •

 الطوارئ دواء استخدم. ويق ابتالع هناك كان إذا أو المنضبطة، غير الحساسية أعراض تحدث عندما 911 بالرقم اتصل. كبير بشكل األعراض تختلف •

 الطوارئ الصحية. خطة واتبع األمر لزم إذا( Epinephrineالـ  مثل)

 .طالب كل وحقوق احتياجات حتراما المهم من. الجد محمل على الطعام حساسية من يعانون الذين األطفال من الشكاوى جميع خذ .وليس متأسفا   آمنا، كن •
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 .فحص بدون طعاما   يأكل أال يجب حياته تهدد بحساسية المصاب الطفل كان إذا •

 ألمر وفق ا( Epinephrineلـ او  الهيستامين مضادات مثل) الطوارئ دواء واعطِ  911 بالرقم اتصل المدرسة، في تحسسي فعل لرد الطالب تعرض حالة في •

 .خاصة همةم أي وعلى المدرسة في األدوية هذه موقع ومعرفة الطوارئ أدوية استخدام على الرئيسيين الموظفين تدريب يجب. الطبيب

 وأولياء والممرض المدرسة ديرم إبالغ ويجب. الحساسية أعراض تراجعت إذا حتى لتقييمه ستشفىالم إلى الطالب نقل فيجب ،Epinephrineالـ  استخدام تم إذا

 دىبم يتنبأ أن يستطيع أحد ال. امالطع تتعلق بحساسية الفعل التي ردود لدى اإلشتباه بجميع 911 اإلتصال برقم الطوارئ ويتوجب. ممكن وقت أقرب في األمور

 الحالة أو لتهدأ فعل رد أيضا   يظهر دوق. ساعات عدة مدار على أو كبيرة بسرعة المفرطة الحساسية تفاعل إلى المعتدل التفاعل يتطور أن ويمكن. الفعل رد تطور

 .حدة أكثر فعل رد في أخرى مرة تتطور أن ويمكن السيطرة، تحت أنها يبدو حتى

 اليدين سلغ الضروري من الحساسية، لمسببات التعرض ولمنع. حساسيةبال للتسبب الغذائي البروتين من ضئيلة كمية سوى ال يتطلب األمر. العدوى •

 لتنظيف اليةفع األكثر هما لدافئا والماء إن الصابون. الحساسية مسببات استخدام تم حيث( إلخ مزج الطعام، وأوعية والكراسي الطاوالت) السطوح وغسل

 .السطوح

 خطتك. إعرف مستعدا . كن

 مراجع

 المتعلقة والمعلومات الدعم ومجموعات اإلعالمية اإلخبارية والنشرات الراهن للبحث رائعا   المفرطة، والتي تعتبر مرجعا   لحساسيةوا الطعام شبكة حساسية •

  gwww.foodallergy.or هو:  موقعهم اإللكتروني وعنوان ،800-929-4040  هاتفهم رقم. الغذائية بالمنتجات

  http://www.aaaai.org والمناعة  والربو للحساسية األمريكية األكاديمية •

  http://www.nasn.org المدارس  لممرضات الوطنية الرابطة •

  . http://www.aafa.org(AAFA) األمريكية  والدواء الغذاء إدارة في والحساسية الربو مؤسسة •

   http://www.aaia.ca /كندا  في والربو الحساسية معلومات جمعية •

  http://www.nasn.org/ToolsResources/FoodAllergyandAnaphylaxis الطعام: في المفرطة بشأن الحساسية التعليم موقع •

 http://www.schoolnutrition.org الغذائية الحساسية بشأن التوجيهية والخطوط القوانين •
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 التواصلخطة الطوارئ الصحية والطبية/ ونموذج معلومات 

 
 ____ __________ تاريخ الميالد _________________ الصف: ____اسم الطالب __________________

العنوان: _____________________________________________ المدينة __________________ الرمز البريدي _________  

  هاتف الطالب المنزلي: __________________________

 2صي ______________  ولي األمر أو الو 1____ الهاتف الخليوي لولي األمر الوصي ____________________ 1ولي األمر أو الوصي 

 ______________   2________________________ الهاتف الخليوي لولي األمر الوصي 

اسم الطبيب ______________________________ رقم هاتف الطبيب ___________________________ اسم طبيب األسنان 

 ____________________________ رقم هاتف طبيب األسنان _____________________

  اسم جهة اتصال الطوارئ _________________________ العالقة ______________ الهاتف____________

 معلومات طبية

 _________ حساسية للدواء ______________  ___ مرض السكري: __________    حاالت طبية أخرى: ___
 _______________ الحساسية للطعام ________________ ___ أمراض القلب ___
 _______________ حساسيات أخرى ________________ ___ اضطراب النوبات المرضية ___
 الربو ______________________ ___ أمراض الكلى _____________ األدوية الحالية: ____________ ___
 ____________________________ نظارات أو العدسات الالصقة _________ ضعف السمعال ___

 _______القيود الغذائية )مع أو بدون إعاقة(: ________________________________________
 

 

 :يرجى ملء الجدول التالي لجميع العناصر المحددة أعاله

 األعراض الحاالت المرضية 
 عدد المرات

ي يؤدي إلى ما الذ
 تفاقمها

 العالج الحالي كيفية العالج

1      

2      

3      

 

 ترخيص الدواء )يتم إكماله بواسطة طبيب ُمرّخص(

الشكل أو طرق  وقت تناول الدواء الجرعة الحالة المرضية الدواء 
 اإلستعمال

 اآلثار الجانبية

1       

2       

3       
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 إلى وصفة طبيةاألدوية التي ال تحتاج 

 )حدد األدوية التي توافق أن تعطيها المدرسة لطفلك فقط إذا لزم األمر(

 أدوية ال تحتاج إلى وصفة طبية 

 (يمكن استخدام أي دواء يلزم وال يكون بحاجة إلى وصفة طبية ) في هذه الحالة ال داعي للتأشير على أي دواء أدناه 

 Acetaminophen (Tylenol)  Pain Reliever/Fever Reducer 

 Ibuprofen (Motrin)  Muscle Gel/Ben Gay 

 Antibiotic/Pain Relieving Ointment 
(Neosporin) for cuts or open blisters 

 Oral Analgesic (Orajel or Anbesol) for 
mouth/tooth pain 

 Antacid tablet (Tums)  Rash/Anti-Itch Cream 

 Benadryl Anti-Itch Gel  1% Cortisone Cream 

 Caladryl  Eye Drops for minor irritations 

 For nausea or stomach aches  Herbal Tea 

 Children’s Allergy Liquid 
(Diphenhydramine/Benadryl) for allergic 
reactions at school 

 Cough Drops or Throat Drops for sore throats or 
coughing (may contain menthol) 

حتاج إلى وصفة طبية باستثناء: يأي دواء ال    

 درجة فهرنهايت ، أو وقوع حادث أو مرض خطير. 100سيتم االتصال بولي األمر إذا تجاوزت حرارة الطفل 
 .يمكن أيضا  االتصال بولي األمر بشأن أسئلة أو توضيحات طبية

 .يقدم الوالدان جميع األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية للطفل بعد االستخدام الثاني ، من المتوقع أن

 

 التعليقات أو المخاوف أو القيود أو التعليمات الخاصة )يمكنكم إضافة ورقة منفصلة إذا لزم األمر(:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 يستكمل من قبل ولي األمر 

و خارج أفي المدرسة  كور أعالهأعاله. وإنني أطلب و أعطى اإلذن لطفلي لتلقي الدواء / العالج المذرة خطة الطوارئ الصحية المذكولقد راجعت ووافقت على 

دة طفلي في احتياجاته لالزمة لمساعاعلومات المدرسة )للمناسبات المدرسية الرسمية( وفق ا لقوانين المقاطعة المدرسية المعتادة وللطبيب و / أو الموظفين لتبادل الم

  .الدوائية

ا لألكاديمية بالكشف عن المعلومات الواردة في هذا النموذج لالستخدام السري في تلبية احتياجات طفلي الصحية   .ةية في المدرسالتعليمووأسمح أيض 

 

 ____________ ___________ الهاتف: _________________________________: ____________________إسم ولي األمر

 ________________________________________________________________________________ :نيالبريد اإللكترو

 _________________________________________________ التاريخ: _________________________توقيع ولي األمر: _

 

 ستكمل من قبل الطبيبي

 أعالهورة خطة الطوارئ الصحية المذكلقد راجعت ووافقت على  

 ________________________ رقم الهاتف: ____________________________إسم الطبيب: ___________________

 _________________ التاريخ: ______________________توقيع الطبيب: _________________________________



116 | P a g e  

 

 

 ستكمل من قبل المدرسةي

 ءات المذكورة أعاله من خالل:سيتم توفير التدريب على اإلجرا

   ____________________________________________________________________________ 

 الموظفون المدربون / المعتمدون لتنفيذ الخطة: 

 ____________________________________________________________________________ 

 أعاله. الطوارئ الصحية المذكورة خطة لقد راجعت ووافقت على 

 ________ التاريخ: _____________________________________توقيع ممرضة المدرسة: _______________________

 _______________ التاريخ: _____________________________________توقيع مدير المدرسة: __________________
 

 بالنقليات فيما يتعلق التنازل نموذج/  الطالبية ألنشطة

 

 ، أو أي منها.الرياضية األلعاب أو/و ، الميدانية والرحالت ، المدرسية األنشطة جميع :النشاط وصف

 2020-2019 الدراسي العام: التاريخ ووسائل النقل.  ، المدرسة خارج ، المدرسة في: العنوان/  الموقع

 طالبلل أذن التي المدرسية طةباألنش يتعلق سبب ألي المدرسي النقل خدمة خالل استخدام أو/و خارجها أو المدرسة في المدرسية األنشطة في المشاركة ثناءأ

 صاباتاإل عن أي مسؤولية لها التابعة اتاألكاديمي تتحمل مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية وال ال ، آخر نشاط أي أو الميدانية الرحالت ذلك في بما فيها بالمشاركة

مؤسسة حمادة  أو األكاديمية نبجا من اإلهمال ذلك في بما ، األسباب من سبب ألي شخص أي لها يتعرض التي الوفاة أو الضرر أو الممتلكات فقدان أو الشخصية

 . ممثليها فيها أو المتطوعين أو موظفيها أو عليها المشرفين أو للخدمات التعليمية

 عن فإني أتنازل ، لها التابعة ديمياتاألكا أو مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية تقدمها التي النقل خدمات استخدامه أو/و نشاط أي في الطالب مشاركة إلى بالنظرو

 أو/ت وااللتزاما جميع من وممثليها هاين فيوالمتطوع والموظفين عليها والمشرفين لها التابعة واألكاديميات مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية عن المسؤولية وأرفع

 أت عنوالتي نش ، حدثت ومتى ، كانم أي في الوفاة أو بالممتلكات ضرر أو خسارة أو شخصية إصابة أي عن تنجم التي المطالب أو/و والمستقبلية الحالية الدعاوى

 مباشرة مرتبطة كانت سواء غيرها وأ لها التابعة األكاديميات أو خدمات التعليميةمؤسسة حمادة لل جانب من أو إهمال وسيلة نقل أو مدرسي نشاط أي في المشاركة

 مؤسسة حمادة ضد المطالب أو/  و واإلجراءات الدعاوى جميع طوعا  عن أتنازل ، هذا وبموجب. الحدث هذا فيه وقع الذي المبنى بحالة أو ، ال أم األنشطة بهذه

 ، والمستقبلي ليالحا ، اإلهمال ذلك في ماب ، سبب أي عن لها، والناتجة والممثلين والمتطوعين فيها وموظفيها ومشرفيها لها عةالتاب واألكاديميات للخدمات التعليمية

 .القانونيين والممثلين ، أو وكالئي أو ورثتي أو الزوج أقاربي ، أو قام به بنفسي به قمت أكون قد الذي

ا شروطها وأتفهم هذه، سؤوليةالم اتفاقية عن وأعلن التنازل هذا قرأت لقد  عليها التوقيعو ، عليها التوقيع خالل من كبيرة حقوق عن تخليت قد أنني أفهم وأنا ، تمام 

 األنشطة في المشاركة فليط وأمنح أوافق ، المشارك هذا عن القانوني المسؤول الوصي أو ولي األمر بصفتي ، بأنني أقر وبهذا. إغراء دون وطوعية بحرية

 .بالمدرسة المتعلقة األنشطة في المدرسي النقل خدمة استخدام أو/  و يةالمدرس

 عن واإلفصاح الطبية الرعاية تأمينو باختيار األكاديمية ممثلي أو مؤسسة حمادة للخدمات التعليمية من أي أو المسؤول أو المشرف المعلم أفوض ، ذلك على عالوة

ا 18 لمن هو فوق) لطفلي ضرورية تكون قد التي الصحية المعلومات  ولي األمر أو) نحن بينما ئةطار رعاية تتطلب التي أخرى أحداث أو إلصابات نتيجة( عام 

 .الخدمة أو النشاط أو الحدث هذا خالل حاضرين ال نكون( الوصي

 الصف: _______________________ __: ____________________________________________الطالب اسم

ا 18 عمره كان إذا بالطال توقيع  التاريخ: ____________________________ _______: _______________أكثر أو عام 

 صلته بالطفل القاصر: _________________ ________________: __________________________األمر ولي اسم

 ريخ: ______________________التا____________ ___: _____________________________األمر ولي توقيع
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 وتداولها المكتبة إتفاقية أدوات

 

 القسم:_________________________/  الصف __________________: ________________________الطالب اسم

 

 المجموعات بيان
 ختالفاتا هناك تكون قد نهأ ندرك فإننا ، لطالبنا المتاحة المواد في المناسب والمحتوى الجودة أفكار تمثيل لضمان ممكن جهد كل بذل من الرغم على: اإلنتباه يرجى
ا. ألطفالهم مناسب ا أولياء األمور يعتبره بما يتعلق فيما الرأي في  مهمة حاتهمواقترا ماماتهمواهت األمور أولياء راءآ فإن التعليمية، العملية في شركائنا أهم ألنهم نظر 
 عةلمراج عملية أناأنش لقد. إليها التعليمية والموارد المكتبات مدير باهانت توجيه يرجى ، المكتبة مواد حول تعليقات أو استفسارات أو أسئلة أي لديك كانت فإذا. جد ا

 اديميةاألك ستخدمهات إرشادات) بنا صةالخا التعليمية المواد مجموعة تطوير إن قوانين. في جاليتنا عن رغبتهم أو هواجسهم بشأن التعلم أعضاء يعرب عندما المواد

 .الطلب متوفرة عند (عليها والحصول المكتبية المواد الختيار
 

 

 _______________________________ ولي أمر الطالب  _______________________________________ أنا

 :يلي على ما وأوافق أفهم االتفاقية هذه وبتوقيع. األكاديمية مكتبة امتيازات على طفلي يحصل أن أود___  ____________ الصف في

 المكتبة. ادمو استعارته عند طفلي يتكبدها التي استبدال رسوم أو أضرار أو خسائر أو غرامات عن ناتجة أموال أي مسؤولية أتحمل .1

 مسؤولة. بطريقة وادالم رعاية ضمان خالل من عليها والمحافظة الجودة عالية الكتب مجموعة على الحفاظ في األكاديمية مساعدة على أوافق .2

. العامة دارسالم أكاديمية في عليها المنصوص بالمتطلبات وتفي لطالبنا مناسبة المكتبة في الموجودة الكتب أن واقرر قد األكاديمية موظفي أن على أوافق .3

 .سبينالمنا األكاديمية موظفي مع آرائي واهتماماتي مشاركة على فإني أوافق ، المادي المحتوى على موافقتي عدم حالة وفي

 

    __________________________________   ______________________    ______________________ 

 لتاريخا                                          ولي األمر                                                        التوقيع اسم                  

 

 . مكنم وقت أسرع في معلمك إلى الموقَّع النموذج هذا إعادة يرجى. موقّع اتفاق دون المكتبة مواد بمراجعة للطالب السماح يتم لن
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 الطالب الذين بال مأوى ( لمساعدةMCKINNEY VENTO) قانون

 

 هو القانون هذا من والغرض. ال مأوىبالذين  الطالب بإيواء المتعلقة للمشاكل سريع لحل عملية وتوزيع وضع الحكومية التعليمية الوكاالت جميع على القانون يفرض

 ية الحصولإمكان لهم مأوى ال الذين بوالشبا لألطفال يكون أن وينبغي. االضطراب من ممكن قدر بأقل يمهمتعل يواصلوا يمكن أن لهم مأوى ال الذين الطالب أن ضمان

 ياألكاديم إلنجازا بمعايير للوفاء الشبابو األطفال لهؤالء الفرصة إتاحة ولضمان مأوى، لديهم الذين والشباب األطفال بها يتمتع التي األخرى والخدمات التعليم على

 يعانون لذينا الطالب مساعدة أجل من المدرسة في بالمشردين اتصال كحلقة موظفيها أحد بتعيين األكاديمية ولقد قامت. الطالب جميع لها يخضع التي لواليةا لطلبة

 .الدولة معايير تلبية في األطفال هؤالء بمساعدة وتلتزم الحاجة هذه من

 التاسع الباب) والجنس ،( 1964 لعام ةالمدني الحقوق قانون من السادس الباب) القومي واألصل واللون العرق سأسا أنشطتها على أو برامجها في األكاديمية تميز ال

 تعيين وقد تم(. 1975 لعام السن سأسا على التمييز قانون) العمر أو(  1973 لعام التأهيل قانون من 504 المادة) واإلعاقة ،( 1972 لعام التعليم تعديالت من

 :التمييز عدم بقوانين المتعلقة االستفسارات على للرد ليالتا الشخص

 

 

School Social Worker 

                   P.O. Box 1440, Dearborn, MI  48121 

                   (313) 565-0507, Fax (313) 565-0718 

     Email: info@universalpsa.org 
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               التاريخ:__________________________                                                                   

 

 أو المرافق، المتطوع عزيزي

 

 المدارس وأكاديميات التعليمية مؤسسة حمادة للخدمات في متطوعا   عضوا   بكونك تفخر أن منك ونريد. التطوعي وبرنامجها بك في المدرسة المدرسة إدارة ترحب

 .إيجابية بيئة وخلق ناخدمات لتعزيز السعي خالل من السمعة، هذه على بالحفاظ ملتزمون ونحن الجيد، التعليم سمعة بنينا لقد. هال التابعة العامة

 احونج نمو في مباشرة يساهم متطوع كل أن نعتقد ونحن. وخدماتنا برامجنا تعزز التي األنشطة في يشاركون الذين األفراد وجميع متطوعينا بشدة نقدر إننا

 مممتع بنا رتباطكا بأن والشعور الهدف ذاه تحقيق في إلينا االنضمام منك نود المجتمع، في متطوعا   أو/و األسرة أفراد أو أحد أولياء األمر أحد بصفتك. األكاديميات

 .للطرفين ومفيد

 على لتعرفا في متطوعينا لمساعدة ظمةواألن القواعد تصميم تم لقد. معنا لخدماتك تطوعك أثناء إرشادي دليل بمثابة تكون أن إلى التالية واألنظمة القواعد تهدف

 أو ييرتغ أو مراجعة في بالحق مدرسةال وتحتفظ. يناسبك الذي الوقت في المدير أو المعلم مع مناقشته في تتردد فال واضح، غير شيء أي كان إذا. المدرسة قوانين

 .تغييرات أي حدوث حالة في تنقيحات بأي المتطوعين إبالغ سيتمو. ضروريا   تراه ما حسب المرفقة المعلومات تحديث

 .وخدماتك بوقتك وللتطوع إلينا النضمامك شكرا  . بخدماتك إلينا تنضم وأنت مفيدة المعلومات هذه تجد أن نأمل

 

 بإخالص،

 البشرية قسم الموارد                                 
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 وقوانينها بشأن التطوع والمرافقة المدرسة قواعد

 

 على مساعدتكل التالية والقوانين عدالقوا تصميم لقد تم. التعليمية للخدمات حمادة لمؤسسة العامةأكاديميات المدارس  في بوقتك بالتطوع اهتمامك على لك شكرا  

 .معنا بخدماتك تتطوع وأنت كدليل واستخدامها قوانيننا على االطالع

 لمتطوعين،وا اإلدارة بين واضح همتفا ولضمان .والموظفين طالبنا على إيجابي ولديهم تأثير قدوة يكونوا أن منهم وتتوقع متطوعيها، بشدة المدرسة إدارة تقدر

 عد.بذلك  يفعلوا لم إن وإعادته، أو المرافق المتطوع نموذج وتوقيع التالية، والقوانين بالقواعد االلتزام المتطوعين من نرجو

 يتوجب على المتطوع أو المرافق ما يلي:

 مكتمال . أو المرافق المتطوع نموذج أن يكون لديه في الملف .1

 خطيا . ولي األمر يعينه آخر شخص أي يكون ولي أمر أو أن .2

 عاما . 21 عن عمره يقل ال أن .3

 األوقات. جميع في بالمدرسة الخاصة السلوك بقواعد االلتزام .4

 أو تقنيات أو رقط أو صيغ أو جاريةت أسرار أي من االستفادة أو الكشف، وعدم السرية على بموجب هذه اإلتفاقية، سواء أثناءها أو بعدها، يتوجب الحفاظ .5

أو  مفاهيم،ال أو بيع األفكار، يعبأو  أو تدريس، أو تسويق، والعمليات، بالمنتجات المتعلقة الشركة معلومات من غيرها أو بيانات أو معرفة أو حسابات

أو  يق،التسو أو خطط وقعات،أو الت الطالب، أمور أولياء وعناوين أو أسماء عناوينهم، أو الطالب أو أسماء العمالء، أو قوائم التجهيز، عمليات

 اتالمعلوم من رهاغي أو ءة اإلختراع،لبرا القابلة أو النشر حقوق بموجب المحمية والمواد الكمبيوتر أو برامج التسعير، أو استراتيجيات االستراتيجيات،

 التابعة، اتالشرك أو الموردين أو يناالستشاري أو الطالب، مورأ أولياء أو الطالب، أو عمالئها، من أي أو الشركة، بعمل المتعلقة الموضوعات أو السرية

 مادة للخدماتلتي تقدمها مؤسسسة حاالعمل، باستثناء الفوائد  أثناء أخرى بطريقة اكتسابها أو عرضها أو استخدامها أو إنتاجها للمتعهد يجوز أو التي

 التعليمية.

 واجد فيها.الت أثناء بالمدرسة الخاصة اللباس بقواعد اإللتزام .6

 والمغادرة. الوصول في المحدد، والسرعة الزمني للجدول االمتثال .7

 قبل وقت كاٍف. المرافقين أو المتطوعين جدول على تطرأ التي بالتغييرات المدرسة إبالغ .8

 مرة. كل في االستقبال قاعة في المتطوعين سجل في والخروج الدخول تسجيل .9

 باحتراف. والعمل والتحدث التصرف .10

 الصف. في الرئيسية السلطة هو المعلم أن إدراك .11

 األمور. وأولياء والطالب والموظفين المدرسة تجاه إيجابي موقف أن يكون لديه .12

 والمدير. المعني للطرف بطريقة بناءة الهواجس معالجة .13

 االستقبال, قاعة العام في المشرف أو المدير بريد صندوق في مكتوبة اقتراحات أي إيداع .14

 والمدرسة. األمور وأولياء والموظفين الطالب حول علوماتالم سرية مراعاة .15

 المسؤول اإلداري. أو المعلم قدمها التي والتعليمات المهمة اتباع .16

 دون إحراج أو تهديد. التصحيح الطالب، بحيث يكون مع إيجابيا   أن يكون .17

 باحترام. ومعاملتهم الطالب مع التعاطي في عادال   أن يكون .18
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 ي.تعليم غير وقت في نفرادا على معه التحدث طريق عن أو للمدرس، مالحظة ترك خالل من سرية بطريقة بالطالب الخاصة هواجسالمخاوف أو ال معالجة .19

 وبث الشائعات. وعن اإلنتقاد والسلبية المدمرة التصريحات عن االمتناع .20

 فال.األط من غيره أو طفلكل مخاوف  يأ تقدم لمناقشة أو التدريس التطوع وقت عدم استخدام .21

 المعنيين. لألفراد الهمس بأكمله، وإنما الصف إلى توجيهات عدم إعطاء .22

 الدروس. بإعطاء المعلمون يقوم عندما عدم التحدث .23

 مستقل. بشكل مسؤوليتهم يمارسون األطفال دع .24

 والمدرسة. الصف قواعد مع ومتسقا   مألوفا   كن .25

 المسؤول. للمعلم الخطيرة االنضباط مشاكل معالجة .26

 أشكال الرقابة. من شكل بأي الخدمات ويضتع يمكن ال .27

 وجيه. لسبب مخصصة التطوعية الخدمات أن اعتباره في أن يضع .28

 التعليمية. الطفل تجربة تحسين إلى أساسا   الخدمات تهدف .29

 لمدرسةا إلى يذهبون ال نلذيا أطفالهم إحضار في أو المرافقون المتطوعون رغب وإذا. الصف مع المدرسية الحافلة ركوب والمرافقين للمتطوعين يمكن .30

 ركوب ألكاديميةا يداومون في ال الذين لألطفال يجوز وال. الميدانية الرحلة وإلى من بهم الخاصة النقل وسائل استخدام عليهم فيجب الميدانية، الرحلة إلى

 العائدة لألكاديمية. المدرسية الحافلة

ا يُحظر .31  المدرسية. ناسباتالم خالل المشاركة في أو المدرسة في التواجد أثناء سلحةواأل المخدرات وحيازة الخمور وشرب التدخين تمام 

ويض عنها تع يتم ولن طوعية لخدماتا هذه أن عليه المتفق ومن. أعاله الموضحة واإلجراءات القواعد اتباع على أو المرافق المتطوع يوافق النموذج، هذا بتوقيع

 شكرا .. وقت أي في

 __________________ توقيع المتطوع: __________________ التاريخ: ____________________إسم المتطوع: _________
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 نموذج شكوى الطالب بخصوص المضايقات والتمييز

 الجنسي. أو العنصري أو الديني التحرش أو التمييز تحظر التي للقوانين عام بيان

 معاملة جبوي. تمييزا   الموظفين أو بالطال ضد العنف أو الجنسي أو العنصري أو الديني التحرش ويعتبر. التمييز أشكال جميع تحظر صارمة سياسة األكاديمية تتبع

 أو العنصري أو الديني التمييز أو التحرش أشكال من آخر شكل أي أو جنسي تحرش أو جنسي عنف أي مع التسامح يتم ولن. وكرامة باحترام األشخاص جميع

 و الظروف، من ظرف أي تحت ة،مسيئ أو عدائية أو ترهيبية ئةبي خلق التي تؤدي إلى المدرسة، موظفي من غيرهم أو مدير أو معلم أو طالب أي قبل من الجنسي

 .تأديبية بشأنها إجراءات اتخاذ سيتم

 __________________ الصف__ ______________________ المدرسة__________________________________ الشكوى مقدم

 __________________________________________________المنزل ____________________________________ عنوان

 ________________________________________  العمل هاتف_________________ _____________________ المنزل هاتف

   _________________________________المزعومة: ______________________________________________ الحادثة تاريخ

 :المضايقة أو حادثة التمييز تصف التي المناسبة الكلمات علىضع إشارة 

 (  سواها  )                  )  (  بلطجة                 )  ( دينية                 )  ( عرقية               )  (  جنسية     

 آخر شخص تجاه أو تجاهك يفةعن بطريقة تصرف الذي أو التمييز، أو قام بالمضايقة أنه تعتقد الذي الشخص اسم

______________________________________________________________________________________________ 

 الشخص ذلك فحدد آخر، شخص نحو موجها   العنف أو التمييز أو المزعوم التحرش كان إذا

______________________________________________________________________________________________ 

 ذا حدثإ ، وما(إلخ طالب األوامر،الم التهديدات، مثل) شفهية بيانات وأي استخدمت، التي القوة مثل أشياء ذلك في بما الوضوح، من ممكن قدر بأكبر الحادث صف

 األمر(. لزم إذا إضافية صفحات يمكن إرفاق) ذلك إلى وما ، جسدي اتصال

 _________________________________________________________________________  ؟(الحوادث) الحادث وقع ىومت أين

 ________________________________حاضرين ________________________________________ شهود إن كان هناك أي اذكر

 أو آخر، شخص دض أو ضدي تمييز أو بمضايقة قام قد_____________________________ __ بأن الصادق اعتقادي على بناء   الشكوى هذه تقديم يتم

 .ومعتقداتي يلمعرفت وفق ا وكاملة صحيحة الشكوى هذه في قدمتها التي المعلومات أن هذا بموجب وأقر. آخر شخص تجاه أو تجاهي عنيفا   كان

 

 _____________________ التاريخ _______________________________________________________ الشكوى صاحب توقيع

 

 ____________________ ___ التاريخ______________________________________________________ بواسطة االستالم تم

 

 .األكاديمية عنوان أو موقع في المشرف العام أو الناظر أو مدرستك، مدير إلى النموذج هذا أعد
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 السيارة للطالب بقيادة التصريح نموذج
 

. الرئيسي لمكتبا إلى وإعادته النموذج ذاه أقسام جميع ملء يرجى. التالية المعلومات ملء إلى فسنحتاج قود السيارة،وهو ي المدرسة إلى للذهاب إذنا   كابن منحت إذا

 .الرئيسي المكتب إلى وإعادته النموذج هذا إكمال يتم أن إلى السيارة يقود أن لطفلك يجوز ال وقائي، وكإجراء

 ______________الهاتف: ____ رقم________ __________: ___الصف ___________: _______________________الطالب اسم

 _________________________________________________________________________________________ العنوان:

 المدرسة إلى إبني يقودها قد التي السيارات عن المطلوبة المعلومات فيما يلي

 :1 رقم السيارة

 ________________اللون: _______________________ ________________: __________________ة وسنة صنعهانوع السيار

 اللوحة: __________________ رقم______ _________: _____________________________اللوحة رقم

 :2 رقم السيارة

 _______________________ اللون:: __________________________ نوع السيارة وسنة صنعها

 اللوحة: __________________ رقم: ___________________________________ اللوحة رقم

 :بالطالب السائقين المتعلقة القوانين

 ومقدر. ضروري أمر المدرسة مباني من والخروج الوصول أثناء والصبر المجاملة •

 .مرورال قوانين جميع السائقين مراعاة الطالب على يجب •

 يتطلب كرمب وقت في والمغادرة. سيالدرا اليوم نهاية في المدرسة يغادروا إلى أن سياراتهم قيادة للطالب يجوز ال مرة، ألول المدرسة إلى الوصول بعد •

 .المدرسة مدير من خاصا   إذنا  

 المدرسة. أراضي على بعد الظهر 5:00 والساعة صباحا   7:30 الساعة ما بين الراديو وأجهزة السيارة ستريو أجهزة تشغيل يتم ال •

 في فقط الوقوف يرجى. )أيضا   دمبالتق خلفك ينتظرون للذين والسماح ممكن، حد أقصى إلى لألمام التقدم فالرجاء طالب في المدرسة، أي تُنزل كنت إذا •

 المخصصة لذلك(. المناطق

 .المدرسة في مسجلة إال إذا كانت أخرى مركبة إحضار لك يجوز ال •

 في أي أو بها مصرح غير بأنشطة قياملل السيارات انتظار منطقة في السيارة استخدام أو اآلمنة غير القيادة أو التأخر أو بها المصرح غير المبكرة لمغادرةا ***

 لغاءإ ذلك في بما تأديبية، إجراءات اتخاذ القوانين هذه اتباع وعدم االنتهاكات ينجم عن فقد. للسالمة المدرسة قوانين اتباع يرجى. انتهاكا   يمثل به مصرح غير موقع

 .المدرسة إلى القيادة في الطالب حقوق

 .وقوانين السالمة المدرسة قوانين وجميع بها وسألتزم أعاله المذكورة القوانين على أوافق

________________            ___________________            _______________________ 

 لتاريخا      التوقيع                                    الطالب                                             اسم               

________________            ___________________            _______________________ 

 لتاريخا   األمر                                ولي توقيع                                       األمر ولي اسم              
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 معلومات ألولياء األمور حول إرتجاج المخ الذي يحدث للرياضيين
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