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 2017 أغسطس

 
 وأفضل لطالبنا ممكنة تعلم بيئة أفضل توفير إلى       دائما  تسعى( Francis Howell School District) التعليمية هاول فرانسيس منطقة ظلت

 المعلمين جهود تضافر خالل ومن. راقية سلوكية مستويات طالبنا من المنطقة وتتوقع. لدينا العمل وطاقم للمعلمين ممكنة تدريس بيئة
 أن من الرغم وعلى. الماضية العديدة السنوات خالل لدينا الطالب سلوك سوء حاالت وحجم عدد خفض في نجحنا األمور وأولياء واإلداريين

 سياسات تلخص هذه الطالب سلوك دليل الئحة. التصرف أساءوا إذا الطالب محاسبة المهم من أنه إال سلوكهم بحسن معروفون طالبنا
 من جمعها تم التي اآلراء خالل من تعاوني بشكل الطالب سلوك الئحة تطوير تم وقد. الطالب بسلوك المتعلقة المحاسبة وإجراءات المنطقة
 .بالمدارس العمل وطاقم المحلي المجتمع

 
. لديهم أسئلة أي على واإلجابة الطالب مع الدليل بمراجعة لدينا والمدراء ونالمعلم يقوم سوف الدراسية السنة من األولى القليلة األيام خالل

. ألطفالنا وإيجابية آمنة بيئة على الحفاظ على مساعدتنا في دور لهم يكون أن( FHSD) التعليمية هاول فرانسيس منطقة أمور أولياء نشجع إننا
 بين المحادثات. مدارسنا في حدثت التي السلوك مخالفات ببعض لتعريفكم ةسن كل مرتين المستند هذا بنشر نقوم سوف استباقي، وكإجراء

 الوعي بزيادة يتعلق فيما      أيضا  هام دوركم. الالئق وغير الالئق السلوك بين الفرق يفهمون األطفال أن من للتأكد هامة واألطفال األمور أولياء
 الذي السلوك/ الالئق غير السلوك عن اإلبالغ يتم متى معرفة على ساعدتهموم لآلخرين،        تهديدا  يشكل قد الذي السلوك بشأن أبنائكم لدى

 بعض تجد سوف يلي فيما. المستقبل في الحوادث وقوع منع على المساعدة في هام عامل الوعي زيادة. عنه اإلبالغ وطريقة        تهديدا  يشكل
 تريدون قد التي األجزاء في ذلك يساعدكم أن يجب. الماضية القليلة السنوات خالل كبير بشكل القلق إلى تدعو أو شائعة كانت التي المخالفات

 .الدليل هذا في عليها التأكيد

 
 :القلق إلى تدعو التي الجوانب بعض يلي فيما

 الطالب قبل من العقاقير/ الكحول استخدام إساءة
 أو بيع أو استخدام فإن ولهذا،. التعليمية اوله فرانسيس بمنطقة المسجلين الطالب وسالمة صحة عن مسؤوليته مدى التعليم مجلس يدرك
 ترعاها التي األحداث أو األنشطة في أو التعليمية، بالمنطقة الخاصة المباني في محظور العقاقير أو الكحول تأثير تحت الوقوع أو حيازة

. بالمنطقة يتعلق ألمر الطالب لنقل ستخدامهاا أثناء سيارة أي في أو المدرسة، ترعاها التي الميدانية الرحالت في أو التعليمية، المنطقة
 الطالب قبل من العقاقير/ الكحول استخدام إساءة الئحة :انظر

 

 أن المهم من. المدرسية األحداث في الكحول من صغيرة كميات يشربون لطالب حوادث هناك كانت الماضية القليلة السنوات خالل
 محتويات معرفة عن مسؤولون الطالب. التعليمية بالمنطقة خاص مبنى أي في الكحول من قدر أي بشرب مسموح غير أنه نالحظ

 أو قليلة، رشفات مجرد تناولوا الذي الطالب ذلك ويشمل. اإلجراء هذا تبعات الطالب جميع يتحمل وسوف. يتناولونها التي المشروبات
 وباإلضافة. األمريكية القدم كرة وألعاب والمعسكرات، الميدانية، الرحالت ذلك في بما مدرسي، حدث أي في المشروبات تشاركوا الذين

 خطيرة، طبية نتائج عليها يترتب قد خطيرة مخالفة هذه. الطبيب لهم يصفها لم عقاقير يتناولون      طالبا  عام كل في وجدنا ذلك، إلى
 .تأديبية إلجراءات فيها المتورطين الطالب جميع ويخضع

 العام المدارس مدير رسالة
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 (تابع) القلق إلى تدعو التي الجوانب بعض يلي فيما
 

 النارية األسلحة من المدارس خلو الئحة
 بالنسبة أو       شخصيا  له بالنسبة      سواء  المدرسة، إلى معه ناري سالح بإحضار شخص أي قيام على المترتب األذى إلحاق خطر المدرسة تدرك

 الطالب وأمن وسالمة صحة على       محتمال         تهديدا  يشكل ناري سالح حيازة أن المنطقة تدرك كما. المدرسة مبنى في المتواجدين لآلخرين
 إلى ناري سالح إحضارب ما شخص قيام يمثله الذي األذى إلحاق خطر مع التعليمية المنطقة تتسامح ولن. اآلخرين واألشخاص والموظفين

 النارية األسلحة من مدارسال خلو الئحة :انظر. المدرسة مبنى
 

 يقوموا لم ولكنهم بذلك علم على الطالب من العديد كان. ناري سالح لديه ةالمتوسط المدرسة في       طالبا  أن اكتشفنا الماضي، الدراسي العام في
 معهم التحدث منكم نرجو سةالمدر إلى إحضارها يجوز ال األسلحة بأن أبنائكم فهم ضرورة إلى باإلضافة. الخطير الحادث هذا عن باإلبالغ

 رياضات في يشاركون أو الصيد رياضة يمارسون الذين الطالب. به السماع مجرد أو مشاهدته عند خطير شيء أي عن اإلبالغ ضرورة بشأن
 أي في الموجودة لحةاألس جميع مع جدي بشكل التعامل يتم وسوف. الخ...سيارتهم في المحظورة األشياء تلك      نسوا  النارية األسلحة فيها        ت ستخدم

      سهوا  أسلحة معهم يحضرون الذين الطالب أن كما. المدرسة إلى إحضاره يتم ما بشأن اليقظة توخي أمورهم وأولياء الطالب على ويجب. مبنى
 .ذلك على المترتبة للتبعات يخضعون سوف قصد دون أو

 

 التهديد لغة
 طالب عن تقارير التعليمية المنطقة تتلقى        سنويا ،. جسدي تهديد أو لفظية إساءة هممن تصدر الذين الطالب مع التعليمية المنطقة تتسامح لن

( الخ"...النار إطالق بشأن يمزح وهو أقتلك، سوف: مثل) خطيرة تهديد لغة باستخدام ولكن قصد، بدون عادة آخرين، طالب إلى يتحدثون
 بجدية يؤخذ الحديث من النوع هذا بأن علم على الطالب يكون أن يجب.       وافيا         تحقيقا  ويتطلب للوقت مضيعة اللغة تلك من القصد تحديد       ي عتبر

 يتعرضون سوف الطالب فإن المخالفة لهذه الخطيرة للطبيعة       ونظرا . عارضة محادثة في عنه التحدث أو بشأنه المزاح ينبغي وال كبيرة،

 .الهام الموضوع هذا عن أبنائكم مع التحدث يرجى. 4 المستوى من مخالفة المخالفة تلك اعتبار ويمكن تأديبي لعقاب
 

 :أخرى هامة رسائل
 بشأنها التسامح يتم ال العنصرية اإلساءات. 
 الشجار بدأ الذي الشخص عن النظر بغض تأديبي، لعقاب يتعرض قد شجار في يشترك شخص أي. 
 المدرسة ترعاه نشاط أي في أو المدرسة مبنى يف نوع أي من جنسي نشاط في يشتركون الذين التعليمية هاول فرانسيس منطقة في الطالب 

 في بما) إباحية مواد حيازة أو/و العورة عن الكشف أو/و الطرفين برضا يتم الذي الجنسي النشاط ذلك يشمل. تأديبي لعقاب يتعرضون سوف
 .النوع هذا من ةمخالف طالب أي ارتكب إذا غفلة حين على مفاجأتهم تتم األمور أولياء(. هواتفهم على صور وجود ذلك

 الهدف سلوك البلطجة. التهديد أو للوقاحة        مرادفا  البلطجة تعتبر وال". البلطجة" كلمة يستخدمون ما       غالبا  األمور وأولياء العمل وطاقم الطالب 
 بشكل لطجةالب تحدث وقد.        متكررا  يكون أن المحتمل من أو متكرر سلوك وهي عدواني، بشكل التصرف أو التحرش أو التخويف هو منه

 .االجتماعي التواصل وسائل في أو إلكتروني بشكل أو الهاتف على أو شخصي
 

 الموارد
 :األمور وأولياء الطالب لدعم متاحة موارد لديها التعليمية هاول فرانسيس منطقة

 636-851-4076 رقم هاتف على بها االتصال ويمكن الطالب؛ خدمات مدير هي باترسون جينفر الدكتورة. 

 هو وعنوانه معها والتعامل البلطجة عن اإلبالغ يريدون عندما األمور أولياء لدعم موارد به التعليمية للمنطقة اإللكتروني عالموق 
https://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 

 

 وتزويدنا الدليل هذا من األخيرة الصفحة في ودالموج الرابط على النقر منكم نرجو أبنائكم مع بعناية ومراجعتها المعلومات قراءة من تنتهون عندما
 إليه للرجوع التعليمية للمنطقة اإللكتروني الموقع على من الدليل إلى الوصول يمكن. الدليل هذا على اطلعتم أنكم إلى ذلك يشير. اإللكتروني بتوقيعكم
 .       مستقبال 

 

 ونحن التعليم، في نجاحهم في هام عامل أنتم. التعليمية هاول فرانسيس منطقة في الماضية السنوات خالل أبنائكم تعليم في مشاركتكم على نشكركم
 .رائع دراسي بعام لكم تمنياتنا مع. عنه االستغناء يمكن ال دعم من تقدمونه لما البالغ تقديرنا عن لكم نعرب

 

 الشكر، جزيل مع

 

 هاريس -هندريكس ماري. د

 العام المدارس مدير 

 (تابع) العام المدارس مدير رسالة
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 كل فإن التعليمية الخبرة من ممكن مستوى أقصى تحقيق من ناطالب يتمكن لكي
 .بالرعاية ومليئة آمنة تعلم بيئة يستحق منهم      واحد 

 
 

 
 الطالب سلوك الئحة وصف

 إنها.         وفوضويا  الئق غير       ي عتبر الذي الطالب سلوك 2018-2017 لعام التعليمية هاول فرانسيس لمنطقة الطالب سلوك الئحة تصف
 حالة في استخدامها يمكن التي التأديبية والعقوبات السلوك هذا مثل لمنع استخدامها يمكن التي اإلجراءات من جموعةم      أيضا  توفر

 والدعم والتوجيه باإلرشاد الطالب تمد التي الوقائية الطرق التعليمية هاول فرانسيس منطقة تدعم كما. السلوك هذا في الطالب انخراط
 .درسةالم في النجاح لهم يحقق بما

 
 للتعلم هامة واالحترام باإليجابية تتسم التي المدرسية البيئات

/ واألمهات واآلباء للطالب يمكن      معا ، العمل خالل من. واالحترام والود الترحيب يسوده       مكانا  مدرسته تكون أن في يرغب واحد كل
 تعلم بيئة على الحفاظ عن مسؤول المدرسة مدير. للتعلم    عا رائ       مكانا  مدرستهم يجعلوا أن المحلي والمجتمع العمل وطاقم األمور أولياء

 :يلي ما على الحرص خالل من ذلك في المساعدة للطالب ويمكن. إيجابية
 والهدوء والمسؤولية باألمان التحلي. 
 سنا  منهم أكبر هم ومن زمالئهم جميع احترام    . 
 المدرسة ممتلكات كل على الحفاظ. 
 المحدد الوقت في الدراسي الصف في والتواجد المدرسة إلى الذهاب. 
 المطلوبة واللوازم األدوات وأخذ المنزلية الواجبات إعداد ذلك في بما الدراسية، للحصص االستعداد. 
 التعلم عملية في المشاركة. 
 المناسبة اللغة واستخدام الخلق      بح سن التحلي. 
 المناسبة المالبس ارتداء. 
 يهممعلم واحترام المدرسية القواعد اتباع. 
 وتقبلها اآلخرين بين االختالفات احترام. 
 ومفيدة مناسبة بطرق إليه يحتاجون ما أو به يشعرون عما التعبير. 
 مقبولة بطرق الخالفات حل. 

 
 (SWPBIS) المدرسة أنحاء جميع في اإليجابي السلوك ركائز

 المدرسة أنحاء جميع في( PBIS) اإليجابي السلوك ئزركا بتبني التعليمية هاول فرانسيس منطقة لمنطقة تابعة مدارس( 8) ثماني قامت

 مستوى على باالعتراف المدراس جميع وحصلت. إضافي تعزيز إلى يحتاجون الذين الطالب ودعم المطلوبة السلوكيات لتعلم كأسلوب
  .الوالية

 
 الشخصية تعليم

 من مجتمع" إيجاد على تعمل الشخصية لتعليم اسخةر برامج لديها التعليمية هاول فرانسيس لمنطقة التابعة المدارس من العديد

 الفكري التطوير خالل من الشباب في اإليجابية الشخصية سمات تطوير طريق عن" باآلخر منهم واحد كل يعتني الذين المتعلمين
( 2) مدرستانو" للشخصية ميزوري مدرسة" تسمية على حصلت مدارس( 3) ثالث بها التعليمية المنطقة. واألخالقي واالجتماعي

 ".للشخصية الوطنية المدرسة" اعتراف على حصلتا

 
 شخصيتي في القائد
 إلى         استنادا . الطالب لدى القيادة لتطوير كطريقة" شخصيتي في القائد" أسلوب التعليمية هاول فرانسيس منطقة مدارس من العديد تبنت
 إليها يحتاجون التي والمهارات النفس في بالثقة الطالب يزود "تيشخصي في القائد" فإن "فعالية األكثر للناس السبع العادات" كتاب

 كلي وتناقص المدرسة ثقافة في تحسن بحدوث باستمرار تفيد" شخصيتي في القائد" مدارس. والعشرين الحادي القرن اقتصاد في للنجاح
 .االنضباط مشكالت في

 
 

 

 مقدمة
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 على يساعد جو تهيئة عن مسؤولون المعلمون. الدراسي للصف الفعالة اإلدارة في الزاوية حجز هو الطالب مع إيجابية عالقات بناء
 ال المثال سبيل على - تشمل والتي الصف في الدراسة تعطل التي العوامل أو الصف في الدراسة تعطيل. الدراسي الصف في التعلم

 لألجهزة الالئق غير االستخدام أو/و اآلخرين وإزعاج أو/و األشياء ورمي أو/و المقعد على الجلوس وعدم أو/و الكالم كثرة - الحصر
 .مقبولة غير أمور كلها التعليمية العملية تعيق التي األخرى األعمال أو/و المالحظات تبادل أو/و اإللكترونية

 

 التأديبي اإلجراء خطوات
 

 الطالب مع المعلم يتناقش  المشكلة بدء عند
 

 الطالب بإنذار المعلم يقوم   المشكلة استمرت إذا
 األمر ولي/ األم أو باألب المعلم يتصل قد
 

 المشكلة حل في للتعاون اجتماع عقد أو الطالب احتجاز المعلم يختار قد اإلنذار بعد المشكلة     ت حل لم إذا
 األمر ولي/ األم أو األب أو/و الطالب مع
 

 المدير مكتب إلى الطالب بتحويل المعلم قومي االجتماع أو االحتجاز بعد المشكلة     ت حل لم إذا
 
 
 

 التأخير سياسة
 

      ي حدد احتجازهم يتم الذين المتأخرين عدد. الجرس يدق أن بعد الصف إلى الطالب يصل عندما المدير/ المعلم يحددها االحتجاز عمليات
 .آخر تأديبي إجراء التخاذ المكتب إلى الطالب تحويل يتم قد مرات عدة التأخر بعد. المبنى مستوى على

 الدراسي الصف في االنضباط عن إرشادات
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 .الشخصي والنجاح والتحصيل السالمة على تركز إيجابية تعليمية بيئة في لإلسهام التعليمية هاول فرانسيس منطقة سياسات      ص ممت

 

 التأديب ومستوى التعليمية هاول فرانسيس منطقة قبل من المحددة السلوك مخالفات توضح التالية الصفحات في التي الجداول فإن لهذا
 .المناسب

 

 المتوسطة المرحلة من التبعات مستويات تختلف قد(. والثانوية المتوسطة المدرسة) والثانوي األولي التورط السلوك مخالفات كل تشمل
 .الثانوية المرحلة إلى

 

 من نرجو. منهم كل عمر مع تتناسب التي يقةبالطر الطالب جميع مع التالية الصفحات في الواردة السلوك مخالفات مراجعة تتم سوف
 .أبنائهم مع المخالفات مراجعة األمور أولياء

 

 موظفين لسلطة المدرسة، مبنى خارج تتم التي األنشطة ذلك في بما األخرى، المدرسة األنشطة أو المدرسية الرحالت تخضع
 في التورط كان      سواء  األنشطة تلك خالل سارية المنطقة ائحولو سياسات جميع وتكون. السارية القواعد حسب تعيينهم يتم بالمدرسة
 الميدانية الرحالت أثناء تحدث التي الطالب سلوك الئحة مخالفات عن مسؤولين الطالب ويعتبر(.        ثانويا  أو       أوليا ) المخالفات
 .التعليمية هاول فرانسيس بمنطقة الخاصة يالمبان خارج تتم التي واألنشطة

 

 كان إذا المدرسة مبنى خارج تحدث التي الحوادث على المدرسية االنضباط عقوبات توقيع التعليمية هاول انسيسفر لمنطقة ويمكن

 .المدرسة بيئة تعطيل في الحادث تسبب إذا أو بالمدرسة( ارتباط) عالقة لها
 

 وجه على المنطقة، فإن ذلك ومع .تأديبي إجراء استخدام تتطلب مخالفة كل تصف أو الطالب سلوك الئحة تشمل أن المتوقع غير من
 موضوع السلوك وتكرار وشدة طبيعة حسب نفسه، للظرف مناسبة تكون قد عقوبة أي فرض في بالحق المنطقة تحتفظ التحديد،
 .المشكلة

 ومستوياتها السلوكية المخالفات عن مقدمة



8 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 الئق غير أو فوضوي سلوك

 

 

 1 المستوى
 

 2 المستوى
 

 3المستوى
 

 4 المستوى

           الم خل السلوك أنواع كل

 أي تحت تندرج ال التي للمخالفات استخدامها يمكن الفئة هذه. مخالفة وقوع بسبب المدرسة امبنظ
     .للمخالفات وصف

     الحرائق إشعال

 إلى الطالب بتحويل المدرسة إدارة تقوم. اإلهمال بسبب أو      عمدا  آخر شخص عقار في حريق إشعال
   .القانون تطبيق جهات

 
 أولي

 

     عدوانيال السلوك

 .عنه ينوب من/ المدير قبل من الكفاية فيه بما       خطيرا        اعت بر إذا 3 المستوى من مخالفة اعتباره يمكن
    

     العمل طاقم أفراد أحد أو آخر طالب على االعتداء

 إلى الطالب بتحويل المدرسة إدارة تقوم. جسماني أذى إيقاع بهدف البدنية القوة استخدام خالل من
  .القانون تطبيق هاتج

 
 أولي

  

     التهديد/ قنبلة بوجود اإلنذار

 اإلرهابي التهديد تعريف حسب الهاتف؛ أو خطية تهديدات اي ذلك في بما متفجرات، بتفجير التهديد
     .القانون تطبيق جهات إلى الطالب بتحويل المدرسة إدارة تقوم(. المصطلحات مسرد انظر)

     البلطجة

 أو بالهاتف، أو شخصي، بشكل البلطجة - الحصر ال المثال سبيل على - ذلك يشمل بحيث وسيلة، ةبأي
 طريق عن أو الكتابة، أو والفرق، األنشطة في الطالب إدخال طقوس أو اإلنترنت، عبر البلطجة

 الذي التحرش أو فيه، المرغوب غير العدواني السلوك أو التخويف بغرض اإللكترونية االتصاالت
 بشكل يعوق الذي أو استثناء، دون طالب أي مزايا أو التعليمي األداء فرص في جوهري بشكل يتدخل

 يمكن.        متكررا  يكون أن المحتمل من أو/و متكرر بشكل وذلك للمدرسة، المنظم التشغيل جوهري
 ينوب من/ يرالمد قبل من الكفاية فيه بما       خطيرا        اعت بر إذا 4 أو 3 أو 2 المستوى من مخالفة اعتباره

 .عنه

    

     الفكرية الملكية قرصنة /الغش

 المعلم ويقوم الطالب، بها المكلف المهمة/ االختبار في صفر على الحصول هي المخالفة هذه عقوبة
 يترتب قد مخالفتين ارتكاب. اإللكتروني الغش ذلك يشمل بالمشكلة؛ األمر ولي/ األم أو األب بإبالغ

 .2 لمستوىا من مخالفة عليه
    

     بالغ شخص أو طالب احترام عدم

 التعبيرات أو الوجه تعبيرات أو الصوت نبرة أو الكلمات -الحصر ال المثال سبيل على - ذلك يشمل
     .اإليماءات أو الكتابية

     الفوضوي السلوك

 ذلك ويشمل آمن، بشكل الطالب نقل أو التعليمية العملية تعطيل إلى مقصود بشكل يؤدي الذي السلوك
 وإزعاج األشياء، وإلقاء المقاعد، في الجلوس وعدم الكالم، كثرة -الحصر ال المثال سبيل على -

 مع تتعارض التي( الطالب مع المزاح مثل) األخرى األعمال أو/و المالحظات وتبادل اآلخرين،
 .التعليمية العملية

    

     المهين السلوك أو الحديث

 إلهانة( الشفوية أو المكتوبة) الكراهية لغة استخدام - الحصر ال المثال سبيل على - كذل يشمل
 أو العمر أو الوطني األصل أو الجنس أو اللون أو العنصري األصل بسبب اآلخرين األشخاص

      أيضا  يؤدي قد) المتصور الجنسي التوجه أو الجنسي التوجه أو الديانة أو اإلعاقة أو العرقي األصل
 الشفوي السلوك ذلك يشمل(. القانون من عشر الحادي الباب أو التاسع الباب بموجب التحويل ىإل

 من الكفاية فيه بما       خطيرا        اعت بر إذا 3 المستوى من مخالفة اعتباره يمكن. الرمزي الكالم أو والكتابي

 .عنه ينوب من/ المدير قبل

    

 السلوكية التفاعالت
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 الئق غير أو فوضوي سلوك
 

 1 المستوى
 

 2 المستوى
 

    3 المستوى
 

 4 المستوى

     المدرسي الزي الئحة مخالفة

 أو المدرسية لألنشطة المناسب غير أو المدرسي الزي لالئحة المخالفة المظهر أو المدرسي الزي ارتداء طريقة

 المالبس إظهار أو الخليعة المالبس - الحصر ال المثال سبيل على - ذلك يشمل بحيث التعليمية العملية يعوق الذي
 المخدرات، الجنسية، اإليحاءات مثل) المالبس على الالئقة غير الطباعة أو السالسل أو/و والمسامير الداخلية

 أغطية أو الشارات أو القبعات ارتداء أو( الخ...القانونية غير األنشطة النارية، األسلحة المسكرة، المشروبات
 التغييرات إجراء بضرورة أمورهم أولياء إبالغ الطالب من يطلبوا أن المدارس لمدراء ويجوز. األخرى الرأس

 مالبسه تغيير منه     ط لب أن بعد أخرى مرة المدرسي الزي الئحة خالف قد       طالبا  أن تبين إذا. مالبسهم على المناسبة
 .عليه أخرى تأديبية عقوبات فرض يمكن المدرسي الزي الئحة مع تتماشى لكي

    

     السيارات إيقاف/ ةقياد مخالفات

 الخاصة باإلرشادات االلتزام عدم أو تصريح، بدون إيقافها أو فيه، بالوقوف مصرح مكان في السيارة إيقاف
 فقد إلى بذلك االلتزام عدم يؤدي قد. السيارات وقوف مكان في متهورة بطريقة السيارة قيادة. الطالب بسائقي

 .أخرى تأديبية إجراءات أو السيارات بإيقاف الخاصة االمتيازات
    

     اإللكترونية األجهزة استخدام إساءة

 ذلك ويشمل المدرسة، ساعات أثناء لذلك معتمدة غير أكاديمية غير إلكترونية أجهزة أي أو هاتف عرض أو تشغيل
. الخ...نياإللكترو القارئ وأجهزة DVD الـ وأجهزة iPods وأجهزة السماعات - الحصر ال المثال سبيل على -

 به المصرح غير أو المناسب غير االستخدام ذلك يشمل. للجهاز سرقة أو فقد أو تلف أي عن مسؤولة غير المنطقة
 المستندات أو الطالب أو المدرسة في العمل لطاقم بها مصرح غير صورة أي نسخ أو إرسال أو تسجيل أو

 ويعتبر به مسموح غير المالبس تبديل غرفة وأ المياه دورات في الصور التقاط أن مالحظة يجب. المدرسية
 غير الصور أو/و الرسائل من خلوها من للتأكد تفتيشها يتم قد مصادرتها تتم التي األجهزة. 2 المستوى من مخالفة

 إدخال فيه تم الذي المكان عن النظر بغض هواتفهم التي المحتويات عن مسؤولين الطالب يعتبر .الالئقة
 لما      وفقا  كحوافز أو المعلم لتقدير      وفقا  المحتويات تلك باستخدام      ي سمح الحاالت، بعض في .قالالئ غير المحتوى

 .اإلداري المسؤول عليه يوافق

    

      الباطلة االتهامات

 بما خطيرة        اعت برت إذا 3 المستوى من مخالفة اعتبارها يمكن. العمل طاقم أو الطالب ضد      عمدا  توجيهها يتم التي

     .المبنى مسؤول قبل من كفايةال فيه

     اإلطفاء أجهزة استخدام سوء/ الكاذب اإلنذار

 مخالفة اعتباره يمكن(.      مثال  911 برقم االتصال) كاذب بالغ تقديم أو كاذب إنذار بدء أو الطوارئ بأجهزة العبث

     .عنه ينوب من/ المدير قبل من الكفاية فيه بما       خطيرا        اعت بر إذا 3 المستوى من

      الشجار

 أفعال أو كلمات استخدام أو( االعتداء عن        مختلفا  باعتباره) متبادل اتصال في       بدنيا  آخر لشخص شخص ضرب
 مخالفة اعتباره يمكن .المخالفة هذه ضمن يدخل نشره أو/و الشجار تسجيل .فيه تتسبب أو الشجار على تحرض

     .عنه ينوب من/ المدير قبل من الكفاية فيه بما       خطيرا        اعت بر إذا 3 المستوى من

     النارية األلعاب

 استخدامها أو النارية األلعاب حيازة
 

 
 أولي

  

      التزوير

 أحد توقيع أو معلم أو( الهاتف عبر أمر ولي شخصية انتحال يشمل) األمر ولي/ األم أو األب توقيع تزوير
 الخ( ...دخولال قسائم القاعة، تصاريح) المسؤولين

 
    

 السلوكية التفاعالت
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 الئق غير أو فوضوي سلوك
 

 1 المستوى
 

 2 المستوى
 

 3 المستوى
 

 4 المستوى

     العصابة رموز/ العصابة

 أو رموز كتابة أو/و وميض المدرسة؛ في العام بالنظام تضر التي السرية" النوادي" أو المجتمعات عضوية
 .بعصابة خاصة عالمات

    

     هويةال مخالفات

     .هوية حمل عدم

     الئقة غير بطريقة العواطف إظهار

     الخ...المداعبة التقبيل، ذلك ويشمل الئقة، غير بطريقة العواطف إظهار

     المالبس خلع/ باآلداب المخل التعري

 وإظهار آخر صشخ مالبس أو مالبسه خلع أو عام مكان في التناسلية األعضاء أو/و األرداف إظهار يشمل
 اعتباره يمكن. المخالفة هذه تحت يندرج" السروال خلع. "الداخلية المالبس أو/و الجسم من خاصة أجزاء أي

 .عنه ينوب من/ المدير قبل من الكفاية فيه بما       خطيرا        اعت بر إذا 3 المستوى من مخالفة
    

     (ISS/ISAP) المدرسة داخل التوقيف إرشادات

     .المدرسة داخل التوقيف بإرشادات االلتزام عدم

    المباشر العصيان/ السلطة تحدي) التمرد

     .سلطته تحدي أو العمل طاقم أفراد أحد طلب أو تعليمات اتباع رفض

     المياه دورة/ المالبس تبديل غرفة مخالفة

 غرفة دخول يعتبر( المرحاض رقو الورقية، المناشف الماء، الصابون،) المياه دورة مواد استخدام إساءة
 آخر شخص دفع ذلك ويشمل) 2 المستوى من مخالفة" اآلخر بالجنس" الخاصة المياه دورة أو المالبس تبديل

 (.  اآلخر بالجنس الخاصة المياه دورة أو المالبس تبديل غرفة في
    

     الكذب

     .دقيقة غير او كاذبة بمعلومات      عمدا  اإلدالء

     المبنى في ةالئق غير بطريقة التحرك

 الطرق؛ أقصر استخدام عدم المبنى؛ في الجري الطابور؛ في السير عدم المبنى؛ في بهدوء التحرك عدم
 .إذن بدون المخصصة المنطقة ترك

 
 أولي

   

     اإلهمال على المنطوي السلوك

 - الحصر ال المثال سبيل على - لكذ ويشمل) للخطر سالمته تعريض أو آخر بشخص أذى إلحاق في التسبب
 غير السلوكيات من ذلك وغير المختبر، في السالمة ومخالفات ،"صدمة" تسبب التي األلعاب استخدام

 .الفئة هذه ضمن يدخل قد الطالب مزاح(. المسؤولة
    

     الصيدليات من بحرية للشراء المتاحة المواد

 وصفة بدون تصرف التي األدوية - الحصر ال المثال سبيل على - لك ذلك في بما استخدامها، أو حيازتها
 ال المثال سبيل على - ذلك يشمل) بحيث الشراء أو البيع أو التوزيع. 2 المستوى من مخالفة تعتبر طبية

 من بحرية للشراء المتاحة" األدوية تأثير تحت أو( طبية وصفة بدون تصرف التي األدوية - الحصر
 .3 المستوى من مخالفة تعتبر التعليمية البيئة تعيق سلوكيات في تتسبب والتي" الصيدليات

    

     البدني األذى/ البدني التالمس

 البدني األذى(. الحصان لعبة أو الودي الشجار أو العراك مثل) الالئق غير السلوك أو الالئق غير التالمس
 خالل من المزاح أو القرص أو اللطم أو دفعال أو الضرب أو الشجار مثل السلوكيات بعض عن عبارة هو

 من مخالفة اعتباره يمكن. بالغ لشخص أو للطالب بدني ضرر إلى يؤدي أن الممكن من الذي" اللعب"
 .عنه ينوب من/ المدير قبل من الكفاية فيه بما       خطيرا        اعت بر إذا 2 المستوى

    

 السلوكية التفاعالت
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 الئق غير أو فوضوي سلوك
 

 1 المستوى
 

 2 وىالمست
 

 3 المستوى
 

 4 المستوى

     اإلباحية المواد

 جهاز أي على المكتوبة المراسالت/ الصور مثل       جنسيا  مثيرة أو/و بذيئة أو إباحية تعتبر مواد حيازة
 ذلك إدخال فيه تم الذي المكان عن النظر بغض هواتفهم على محتوى كل عن مسؤولون الطالب .إلكتروني

     .المحتوى طبيعة حسب 3 المستوى من خالفةم اعتباره يمكن .المحتوى

     تأثير تحت الوقوع أو استخدام أو حيازة

 التي القانونية الصناعية والمواد القانونية غير والعقاقير ،"الكحولية غير"و الكحولية المالت مشروبات
 لرقابة؛ تخضع التي المواد أو الطبية الوصفات أدوية أو      ضررا  تسبب ولكنها طبية وصفة بدون      ت صرف

 الصناعية والمواد القانونية غير والعقاقير ،"كحولية غير" أو كحولية مالت مشروبات تمثل التي المواد أو
 المواد أو طبية بوصفة تصرف التي والعقاقير       ضررا ، تسبب ولكنها طبية بوصفة تصرف التي القانونية

 أدوات تمثل التي األشياء أو( الغليون أو الميزان لمث) بعقاقير خاصة أدوات حيازة أو للرقابة؛ الخاضعة
 تقوم(. العقاقير/ الكحول استخدام إساءة الئحة انظر) للرقابة خاضعة أو قانونية غير مواد الستخدام لعقاقير

 .القانون تطبيق جهات إلى الطالب بتحويل المدرسة إدارة

    

     مسروقة ممتلكات حيازة

 من مخالفة وتعتبر ،1 المستوى من مخالفة تعتبر دوالر 100 عن قيمتها قلت مسروقة ممتلكات حيازة

   .أكثر أو دوالر 100 قيمتها كانت إذا 2 المستوى

     التعليمية بالمنطقة خاصة ملفات/ مستندات/ سجالت حيازة

 الحصر ال مثالال سبيل على - ذلك يشمل) الطالب أو بالمدرسة خاصة مستندات أو سجالت تعديل أو/و سرقة
 وكلمات الكمبيوتر وسجالت الكمبيوتر وأجهزة التقارير وبطاقات الدرجات دفاتر وتنزيل اختراق  -

 (.إلكتروني بشكل الخ...المرور
   

     الشغب أعمال

    .      شجارا  يسبب أو       شجارا  يمثل عمل أي أو بالتشاجر طالبين من أكثر قيام

      القواعد مخالفة

 مع المزاح) المدرسية األعمال ومخالفات والممر الغداء وقاعة والملعب بالكافتيريا الخاصة القواعد اعاتب عدم
 (.    مثال  الطالب

   

     استالم/ شراء أو توزيع/ بيع

 تصرف التي القانونية الصناعية والمواد القانونية غير والعقاقير الكحولية غير"و الكحولية المالت مشروبات
 أو طبية بوصفة تصرف التي والعقاقير للرقابة، الخاضعة والمواد         أضرارا ، تسبب ولكنها طبية ةوصف بدون

 من العقاقير/ الكحول استخدام إساءة الئحة انظر) الذكر سالفة المواد من أنها على البائع يعرضها التي المواد
 .نونالقا تطبيق جهات إلى الطالب بتحويل المدرسة إدارة تقوم((. الطالب قبل

  
 

 أولي


     الجنسي السلوك سوء

 تؤدي أو تمثل بطريقة بالتراضي أو      عمدا  أو      قسرا  مالبسه أو/و آخر شخص لجسم أو لنفسه شخص مالمسة
     ".          إلكترونيا  الجنسية والصورة الرسائل استالم أو إرسال" ذلك يشمل جنسي؛ تالمس إلى

     التمييز أو التحرش أو/و الجنسي التحرش

 أو الديانة أو اإلعاقة أو العرقي األصل أو القومي األصل أو الجنس أو اللون أو العنصري األصل أساس على
 قانون أو الفيدرالي القانون بموجب محمية أخرى صفة أي أو المتصور الجنسي التوجه أو الجنسي التوجه
 الجنسية، المجامالت وطلبات فيها، غوبالمر غير الجنسية الحركات بأنه الجنسي التحرش تعريف يتم. الوالية
 اللفظية التعليقات ذلك يشمل. الجنسية الطبيعة ذي الجسمي أو اللفظي أو المرئي السلوك من ذلك وغير

 ونشر الجنسي التوجه ذات الخطابات أو والصور واإلساءات والنكات واإلشارات جنسية بألفاظ والسباب
 إلى القانون من التاسع الباب بموجب التحويل إلى يؤدي الجنسي التحرش. الجنسية الطبيعة ذات الشائعات

 .االلتزام مسؤول مبنى

 
 أولي

   

 السلوكية التفاعالت
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 الئق غير أو فوضوي سلوك
 

 1 المستوى
 

 2 المستوى
 

 3 المستوى
 

 4 المستوى

     الشبكات/ التكنولوجيا استخدام إساءة

 االستخدام إرشادات" مخالفة. التعليمية بالمنطقة صةالخا الشبكات/ للتكنولوجيا الالئق غير االستخدام
 من الكفاية فيه بما خطيرة        اعت برت إذا 4 أو 3 أو 2 المستوى من مخالفة اعتبارها يمكن. للمنطقة" المقبول

 .عنه ينوب من/ المدير قبل
    

     (الخاصة أو العامة) الممتلكات أو النقود سرقة

 النقود سرقة. 1 المستوى من مخالفة تعتبر دوالر 100 عن قيمتها تقل التي الممتلكات أو النقود سرقة

 السرقة تؤدي قد. 2 المستوى من مخالفة تعتبر أكثر أو دوالر 100 عن قيمتها تبلغ التي الممتلكات أو

 .القانون تطبيق جهات إلى التحويل إلى
    

     أكثر أو أشخاص 10 تهديد

 إلى الطالب بتحويل المدرسة إدارة تقوم(. المصطلحات مسرد انظر" )        إرهابيا      عمال " التعريف حسب تعتبر
 .القانون تطبيق جهات

  
 

 أولي
 

     آخر شخص حياة تهديد/ التهديد

 ال العاطفي التعليق. السياق حسب التأديب مستوى تحديد يتم.       بدنيا  أو       لفظيا  طالب أو بالغ شخص تهديد
       اعت بر إذا 4 المستوى حتى مخالفة اعتباره يمكن. كتابي تهديد أنه على مخطط هو كما الطريقة بنفس       ي عامل

  .عنه ينوب من/ المدير قبل من الكفاية فيه بما       خطيرا 
 

 أولي
  

     التدخين/ التبغ منتجات

 نارجيلةال وغليون والزيوت اإللكترونية السجائر مثل التبغ منتجات من منتج أي استخدام أو تدخين أو حيازة
 منتجات. المدرسة ساعات بعد أو أثناء أو قبل المدرسة في مبنى أي في الخ...والوالعة والورق والكبريت

     .اإللكترونية والسجائر البخار سجائر ذلك في بما منها التخلص الفور على يتم التبغ

     التعليمية المنطقة أو/و المدرسة ممتلكات على التعدي

 .األنشطة توقف حالة في أو الدراسة عن التوقيف أثناء المدرسة ىمبن في التواجد
    

      التغيب

 أو التغيب ذلك ويشمل إذن، بدون مدرسي يوم أو إلزامي أكاديمي تدخل أو الغداء أو حصة عن التغيب
 للتحقق مراأل ولي من هاتفية مكالمة بدون أو األمر ولي من مذكرة تقديم عدم أو إذن بدون المدرسة مغادرة

 .الغياب من
    

     التخريب

 محاولة أو المتعمد التلف         تعويضا ؛ يتطلب قد للتنظيف إضافي لوقت االحتجاز يتطلب الذي البسيط التخريب
 قبل من المزاح أعمال(.        تعويضا  يتطلب) المنطقة أو الطالب أو العمل طاقم تخص التي الممتلكات إتالف

 فيه بما خطيرة        اعت برت إذا 3 المستوى من مخالفة اعتبارها يمكن. لمخالفةا هذه تحت تندرج قد الطالب
 .المبنى مسؤول قبل من الكفاية

    

     العنيف العمل

 قوة بذل - خطيرة بدنية إصابة في التسبب أو القتل محاولة أو العمل، طاقم أفراد أحد أو طالب به يقوم الذي
 جهات إلى الطالب بتحويل المدرسة إدارة تقوم. خطير بدني ررض إلحاق بهدف طالب أي قبل من بدنية

 .القانون تطبيق
  

 
 أولي

 

     ناري سالح/ سلحةأ حيازة

 بتحويل المدرسة إدارة تقوم(. المصطلحات مسرد في" سالح" تعريف) سالح استخدام أو حيازة
     .القانون تطبيق جهات إلى الطالب



 السلوكية تالتفاعال
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 المستوى
1 

 

 اإلدارة قبل من واإلجراءات الدراسي الصف في الدعم من ثلةأم

 الصف قواعد أو/و الالئق لسلوكا لتعليمه الطالب مع        مؤتمرا  يعقد المعلم 
 .الدراسي

 منها جزء/ كلها - االستراحة من الطالب حرمان

 الغداء تأخير اإليجابية والممارسة التدريب فرص

 المدرسة مدير أو/و األمر ولي/ األم أو األب/ المعلم يجمع مؤتمر بالسلوك يتعلق فيما األمر ولي/ األم أو األب مع      خطيا /       شفويا  التواصل

 انضباط ممارسات أو يومي جدول عمل مثل بديلة تدخالت تطبيق األمر ولي/ األم أو األب إلى الطالب تقدم مدى عن أسبوعية/ يومية تقارير إرسال
 تصالحية

 الخاصة االمتيازات من الحرمان        مناسبا  ذلك كان إذا الدراسي المنهج على تعديالت إجراء

 االستراحة/ الغداء وقت في االحتجاز المدرسة بعد الطالب احتجاز

  أيام 3 إلى تصل لمدة الدراسة عن توقيف أو احتجاز - األولى المخالفة

  أيام 5 إلى تصل لمدة الدراسة عن توقيف - الثانية المخالفة

  أيام 10 إلى تصل لمدة الدراسة عن توقيف - التالية والمخالفات الثالثة المخالفة

 المستوى

2 

 اإلدارة قبل من ات واإلجراء المكثف الدعم من أمثلة
 الغداء امتيازات/ االستراحة من الحرمان - المدرسة في االحتجاز األمر ولي/ االم أو واألب الطالب يضم مؤتمر عقد

 تصالحية لممارسات فرص/ مؤتمرات أو/و تعويض اإلداري المسؤول/ الطالب/ المعلم/ األمر ولي/ االم أو األب يضم تمرمؤ عقد

 خارج التوقيف احتمال مع السلوك لجنة لدى استماع جلسة إلى التحويل المدرسة بعد احتجاز
      يوما  180 إلى تصل قد لمدة المدرسة

 المدرسة من الفصل أيام( 10) عشرة إلى تصل قد لمدة المدرسة جخار أو داخل الدارسة عن التوقيف

 أيام 10 إلى تصل لمدة الدراسة عن توقيف - األولى المخالفة

      يوما  180 إلى تصل لمدة الدراسة عن توقيف - الثانية المخالفة

 المستوى

3 

 والتحويل الدراسة عن التوقيف

 المدرسة داخل التوقيف

      يوما  180 إلى تصل قد لمدة مدرسةال خارج التوقيف

 خارج التوقيف احتمال مع السلوك لجنة لدى استماع جلسة إلى التحويل
      يوما  180 إلى تصل قد لمدة المدرسة

 المدرسة من الفصل

 المدرسة من الفصل إلى تؤدي قد ذلك بعد 3 المستوى من مخالفة أي

 المستوى

4 

 لوالتحوي الدراسة عن الممتد التوقيف

 المدرسة داخل التوقيف

      يوما  180 إلى تصل قد لمدة المدرسة خارج التوقيف

 المدرسة من الفصل

 160.261 رقم وتعديالتها ميزوري لقوانين      وفقا  قرار اتخاذ يتم أن على الفصل أو(      يوما  365) واحدة سنة عن تقل ال لمدة التوقيف - األسلحة مخالفة

 المستويات تعريف المستويات تعريف
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 تأثير تحت الوقوع أو حيازة أو بيع أو استخدام فإن ولهذا،. التعليمية هاول فرانسيس بمنطقة المسجلين الطالب وسالمة صحة عن مسؤوليته مدى التعليم لسمج يدرك
 ترعاها التي الميدانية الرحالت في أو ة،التعليمي المنطقة ترعاها التي األحداث أو األنشطة في أو التعليمية، بالمنطقة الخاصة المباني في محظور العقاقير أو الكحول

 .التعليمية بالمنطقة يتعلق ألمر الطالب لنقل استخدامها أثناء سيارة أي في أو المدرسة،

 
 مالت مشروبات هابأن تقديمها يتم التي المواد أو" الكحولية غير"و الكحولية المالت مشروبات هبأن تعريفه يتم هذه الطالب سلوك الئحة في مستخدم هو كما ،الكحول
 ".كحولية غير" أو كحولية

 
 والمواد طبية، وصفةب تصرف التي والعقاقير القانونية، غير والعقاقير          الم سكرات بأنها تعريفها يتم هذه الطالب سلوك الئحة في مستخدمة هي كما ،العقاقير

 تسبب التي للرقابة الخاضعة المواد أو الكيماويات أو/و        أضرارا  تسبب ولكنها ريةبح للشراء المتاحة األدوية أو طبية وصفة بدون تصرف التي القانونية الصناعية
 وصفة بدون تصرف ال قانونية صناعية مواد أو طبية بوصفة تصرف عقاقير أو قانونية غير عقاقير أو مسكرات تمثل التي المواد أو عقلية؛ أو جسمية تغيرات

 استخدامها عند طبية وصفة بدون تصرف أدوية أو العقل أو الجسم في تغيرا تسبب كيماويات أو/و        أضرارا  تسبب ولكنها  بحرية للشراء متاحة أدوية أو طبية
 .العقاقير مع تستخدم التي األدوات أو أجله؛ من      ص ممت الذي للغرض مخالف لغرض

 
       جميعا  أنهم إال التعليمية المنطقة في التعليم له يحق شخص أي تعليم على قيود فرض واإلدارة بالمدرسة العمل طاقم أو التعليم مجلس اعتزام عدم من الرغم وعلى

 في يرغبون الذين الطالب هؤالء تعريض يتم أن العدل من وليس. مناسبة تعلم بيئة لتحقيق ضروريان المدرسية والمواطنة الجيد المدرسي النظام أن يدركون
 أو الكحول أو العقاقير لتأثير يخضعون الذين الطالب من زمالئهم بسبب ضروري غير وتشتيت جإلزعا واألنشطة التعليمية الفرص من استفادة أقصى تحقيق
 .بحيازتهم المواد تلك لديهم الذين

 
 على بويج .المدرسة من فصله أو        مدرسيا       يوما  180 إلى تصل قد لمدة الدراسة عن توقيفه يتم قد المخدرات أو الكحول تأثير تحت أنه يثبت طالب أي فإن ولهذا

 خالل السلوك لجنة لدى استماع جلسة عقد ويجب. مدرسية أيام( 10) عشرة تبلغ أولية لمدة الدراسة عن الطالب هؤالء توقيف محله يحل من/ المدرسة مدير

 العقوبات/ بالعقوبة توصية تقديم ويجب .اإلضافية التوقيف أيام أو/و المناسبة العقوبات/ العقوبة لتحديد مدرسية أيام( 10) عشرة تبلغ التي األولية التوقيف مدة

 .الشأن بهذا قرار التخاذ محله يحل من/ العام المدارس مدير إلى

 
 صحة" في مخدرات تقييم عمل يجب التوصية تلك قبول حالة وفي. التوقيف فترة خالل( AIP) بديل تدخل ببرنامج توصي أن تقديرها، حسب السلوك، للجنة ويجوز

 تقييم تقديم ويتم( Preferred Family Health" )المفضلة األسرة صحة" مع شراكة التعليمية المنطقة ولدى(. Preferred Family Health" )المفضلة األسرة

 تنفيذ أو AIP برنامج من االنتهاء قبل عمله يجب ولكن ،AIP برنامج بدء قبل التقييم هذا عمل يتم أن بشدة ننصح إننا. تكلفة أي األسرة تتحمل أن دون المخدرات

 على الجلسات عدد ويتوقف. AIP برنامج من االنتهاء عند مدرستهم في مستمرة متابعة جلسات في المشاركة الطالب على ويتعين.      يوما  45 مدته تبلغ الذي التوقيف

      عالجا  تقدم الطالب مع المتابعة جلسات. أخرى رةم      يوما  45 البالغة التوقيف مدة إعادة إلى النفسي العالج جلسات في المشاركة عدم ويؤدي. طالب كل احتياجات

 .التكيف على القدرة وبناء اإليجابي القرار اتخاذ في        مستمرا        ودعما  للمخدرات       نفسيا 
 

 .المدرسة من فصله أو        مدرسيا       يوما  180 لمدة الطالب إيقاف يجب الطالب سلوك الئحة وفق الثانية المخالفة حدوث عند

 
 من/ المدرسة مدير على ويجب .المدرسة من فصله أو      يوما  180 لمدة توقيفه يتم المخدرات أو الكحول استالم أو توزيع أو بيع في رطهتو يثبت الذي الطالب

 وليةاأل التوقيف مدة خالل السلوك لجنة لدى استماع جلسة عقد ويجب. مدرسية أيام( 10) عشرة تبلغ أولية لمدة الدراسة عن الطالب هؤالء توقيف محله يحل

 التخاذ محله يحل من/ العام المدارس مدير إلى العقوبات/ بالعقوبة توصية تقديم ويجب. المناسبة العقوبات/ العقوبة لتحديد مدرسية أيام( 10) عشرة تبلغ التي

: البديل المكان قبول حالة في(. ALC) لبدي تعلم مركز - بديل تعليمي بمكان الطالب بإلحاق توصي أن تقديرها، حسب السلوك، للجنة ويجوز. الشأن بهذا قرار

 من      ي طلب سوف [2](. Preferred Family Health" )المفضلة األسرة صحة" لدى مخدرات تقييم عمل يتم ALC برنامج بدء من( 2) أسبوعين خالل [1]

 . (Preferred Family Health)"المفضلة األسرة صحة" تقدمها التي للمخدرات النفسي العالج جلسات في المشاركة الطالب

/ الكحول استخدام إساءة الئحة

 الطالب قبل من العقاقير
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 :التالية التعريفات تسري سوف

 
 هذا. آلخر شخص من المخدرات أو الكحول بنقل عرض تقديم أو النقل محاولة أو االستداللي النقل أو الفعلي النقل تعني "واستالم وتوزيع بيع"

 .والهدايا والمبادلة المقايضة - الحصر ال المثال سبيل على - يشمل المصطلح

 
 المخصصة أو الطالب أحد تخص التي الممتلكات إحدى على أو في أو شخص، لدى مخدرات أو كحول فيه يكون الذي الظرف أو الحالة تعني "حيازة"

 .سيطرته أو حيازته إلى بها المعهود أو له

 
 المثال سبيل على - تشمل" تأثير تحت. "الجسم في( الخ...الشم خالل من الحقن، بالفم،) المخدرات امتصاص أو استهالك أو ابتالع تعني "تأثير تحت"
 ميدانية رحلة أو المدرسة ترعاه مدرسي نشاط في أو التعليمية بالمنطقة خاص مبنى إلى الحضور قبل المخدرات أو للكحول استخدام أي - الحصر ال

 الطالب يكون عندما االختبار أو المالحظة خالل من االستخدام ذلك افاكتش عند عنها       بعيدا  أو التعليمية للمنطقة التابعة المباني أحد في ذلك كان      سواء 
 اختبار إجراء له يجوز المخدرات أو الكحول تأثير تحت وقع قد       طالبا  أن في شك لديه اإلداريين المسؤولين أحد كان إذا. النشاط في أو المدرسة في

 عندما المخدرات عن للكشف للعاب واختبار للكحول اختبارات من االختبار تكوني. عليه اختبارات تطبيق أو طبيب استشارة أو الميدان في كحول
 تشغيل على تطبيقه يتم كما المصطلح على       قاصرا " تأثير تحت" تعريف يكون أن ظروف أية تحت يجوز وال. ذلك في معقول شكل هناك يكون

 .المركبات

 
 لكي تصميمها تم أو         ت ستخدم، أن بها      ي قصد أو تستخدم، التي نوع أي من والمواد المنتجاتو المعدات جميع تعني "العقاقير مع تستخدم التي األدوات"

 أو احتواء أو تخزين أو تجهيز أو معالجة أو إنتاج أو تحويل أو تركيب أو تصنيع أو حصاد أو زراعة أو غرس أو الترويج أو التخطيط في        ت ستخدم
 .اإلنسان جسم في للرقابة خاضعة مقلدة مادة أو للرقابة خاضعة مادة بإدخال كذل بخالف القيام أو استنشاق أو حقن أو إخفاء

 الطالب قبل من العقاقير/ الكحول استخدام إساءة الئحة
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 وتؤكد. لموظفيها العنف من      وخال  آمن عمل ومكان لطالبها العنف من وخالية آمنة تعليمية بيئة توفير إلى التعليمية هاول فرانسيس منطقة تسعى
 .لها التابعة المدارس أرض على مكان لها ليس النارية األسلحة أن على المنطقة

 
 أسلحة معهم يحضرون الذين الطالب مع التعامل على تركز التي الوالية مستوى وعلى الفيدرالية بالقوانين االلتزام عليها يتعين بأنه المنطقة وتدرك

 تعليم وقانون ،1994 عام في الصادر ريكاأم في المدارس تحسين قانون باشتراطات المعلومات هذه تلتزم المنطلق، هذا من. المدرسة إلى نارية

 .الوالية مستوى وعلى الفيدرالي المستوى على بها المعمول األخرى القوانين من ذلك وغير المعاقين األفراد

 
 لآلخرين سبةبالن أو       شخصيا  له بالنسبة      سواء  المدرسة، إلى معه ناري سالح بإحضار شخص أي قيام على المترتب األذى إلحاق خطر المدرسة تدرك

 والموظفين الطالب وأمن وسالمة صحة على       محتمال         تهديدا  يشكل ناري سالح حيازة أن المنطقة تدرك كما. المدرسة مبنى في المتواجدين
 .لنا عةالتاب المدارس مبنى في ناري لسالح ما شخص إحضار يمثله الذي األذى إلحاق خطر مع التعليمية المنطقة تتسامح ولن. اآلخرين واألشخاص

 
 :يلي ما على تنص التعليمية المنطقة فإن ولهذا

 
 تعريفات -1

 رقم المتحدة الواليات لقانون األحدث اإلصدار من 921 المادة في الوارد النحو على الفيدرالي للقانون      وفقا  تعريفه يتم" ناري سالح" مصطلح

 :التالية األشياء - الحصر ال المثال سبيل على - يشمل" ناري سالح" مصطلح. 18

 قذيفة يطرد لكي تحويله، تم قد يكون قد أو ومصمم، لسالح، برميل أو لسالح إطار أو محمل غير أو      مح مل سالح في يتمثل شيء أي .أ
 أو متفجرة؛ مادة بفعل

 قطره يقل ال تجويف به برميل وبه آخر، دافع وقود أي أو متفجرة مادة بفعل قذيفة يطرد لكي، تحويله تم قد يكون قد أو سوف، شيء أي .ب
 أو بوصة؛ نصف عن

 وأي أوقيات؛( 4) أربع على تزيد دافعة شحنة بها التي والصواريخ اليدوية القنابل القنابل؛: مثل سام غاز أو حارقة مادة أو متفجرة مادة أي .ج
 أو الفيدرالي؛ القانون بموجب عليها منصوص أخرى أجهزة

 أو ب الفقرة في الوارد للوصف مماثل جهاز إلى زاجه أي لتحويل استخدامها       ي عتزم أو لتحويل      ص ممت أجزاء من مكونة مجموعة أي .د
 .التعريفات قسم من ج الفقرة

 
 المدرسة إلى       ناريا       سالحا  معه يحضر الذي الطالب -2

 اإلجراءات تتخذ فسو التعليمية المنطقة فإن عليه،       وبناء . المدرسة إلى       ناريا       سالحا  معه يحضر طالب أي مع ميةيالتعل المنطقة تتسامح لن
 :المدرسة إلى       ناريا       سالحا  أحضر قد ما       طالبا  أن تقرر عندما التالية

  المناسب؛ األحداث جنوح نظام أو الجنائية العدالة نظام إلى الطالب بتحويل التعليمية المنطقة تقوم سوف .أ

 لها، ويجوز المخالفة، تاريخ من(      يوما  365( )1) دةواح سنة عن تقل ال لمدة المدرسة من الطالب توقيفب يميةلالتع المنطقة تقوم سوف .ب

 من توصية إلى         استنادا  بحالة حالة أساس على هذا التوقيف شرط تعديل ويجوز. نهائي بشكل المدرسة من الطالب فصل تقديرها، وفق
 .التعديل ذلك تبرر الظروف أن العام المدارس مدير قرر إذا المدارس العام المدارس مدير

 .بديل سياق في تعليمية خدمات 2620 رقم المنطقة سياسة بموجب توقيفه تم الذي للطالب تقدم أن تقديرها، وفق التعليمية، نطقةللم يجوز .ج

 
 المعاقين الطالب على ذلك سريان -3

 المعاقين األفراد تعليم لقانون      وفقا  معاق طالب هو النارية األسلحة من المدارس بخلو الخاصة للتعليمات مخالف أنه تقرر الذي الطالب كان إذا
. بها المعمول واللوائح القوانين في عليها المنصوص الوالية مستوى وعلى الفيدرالي المستوى على باالشتراطات تلتزم سوف المنطقة فإن

 هذه تسري .المدرسة إلى ناري سالح بإحضار معاق طالب قيام عند اتباعها يجب التي الخاصة اإلجراءات واللوائح القوانين تلك حددت
 .المعاقين األفراد تعليم قانون بموجب عليهم سريانها إمكانية بقدر المعاقين الطالب على التعليمات

 
 األخرى التعليمية المنطقة سياسات على ذلك سريان -4

      وفقا  أو       حاليا  موجودة هي كما سارية المماثلة االسلحة سياسات أو االنضباط سياسات أو بالمنطقة الخاصة األخرى األسلحة سياسات جميع تظل
 .بعد فيما تعديالت من عليها إجراؤه يتم لما

 النارية األسلحة من المدارس خلو الئحة
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 للدراسة قاعة هي السبت مدرسة. المدرسية الساعات انتهاء بعد وتدار لإلشراف تخضع للدراسة قاعة - للمحتجزين الدراسة قاعة
 أنشطة مراقبة يتم. أخرى إلى مدرسة من األوقات تختلف. السبت صباح في المدرسية الساعات انتهاء بعد وتدار لإلشراف تخضع

      ي سمح وال. فقط بها المكلفين المهام وأداء بالكامل االحتجاز فترة أثناء الهدوء التزام الطالب من       ي توقع. وتقييدها كثب عن الطالب
 .المحددة االحتجاز فترة بأداء متأخر وقت في يأتون الذين للطالب

 
 على والحصول بها المكلف المهام ألداء الفرصة الطالب إعطاء فيها يتم       ذاتيا  متكاملة منظمة بيئة - (ISS/ISAP) المدرسة داخل التوقيف

 التعليم خطة في طالب توقيف تم إذا(. ISS/ISAP) المدرسة داخل الطالب توقيف قبل األمر ولي/ األم أو باألب االتصال يتم .درجات

 أو IEP خطة في مبين هو كما تقديمها يتم سوف له المقررة الخاصة التربية خدمات فإن( ISS/ISAP) المدرسة داخل( IEP) الفردي

 األنشطة في المشاركة للطالب ويمكن. المدرسة خارج        توقيفا ( ISS/ISAP) المدرسة داخل التوقيف في الطالب يقضيه الذي الوقت اعتبار

 .المدرسة داخل التوقيف من االنتهاء عند

 
 الطالب يضم مؤتمر عقد المطلوب من يكون قد .المدرسة إلى بالحضور للطالب السماح عدم هو – (OSS) سةالمدر خارج التوقيف

 لهم تتاح( OSS) المدرسة خارج التوقيف عقوبة عليهم توقع الذين الطالب. المدرسة إلى الطالب عودة قبل األمر ولي/ األم أو واألب

 .أدناه إليها المشار الظروف في إال المقررة الدرجات من% 100 على وحصولهم أعمال من فاتهم ما لتعويض الفرصة

 
 خالل المطلوبة األعمال جميع معرفة يجب عنه ينوب من/ المدرسة مدير يقررها التي أيام( 10) عشرة لمدة التوقيف لعقوبة بالنسبة

. المدرسة إلى الطالب عودة بعد األولى( 3) الثالثة األيام خالل كاملة وإرجاعها التوقيف من الخامس اليوم بنهاية بالكامل التوقيف مدة

 مدة خالل الدراسي الصف خارج منه باالنتهاء الطالب يقوم لكي تقديمه تم الذي العمل على التوقيف مدة خالل الطالب درجة وتستند
 تعليم عن المسؤولية األمر ولي/ األم أو األب يتحمل فسوف رفضه تم المكان ولكن الطالب على بديل مكان عرض تم إذا. التوقيف
 .التوقيف مدة خالل الطالب

 
 :التالية الحاالت في تعويضية بأعمال      ي سمح لن
 المدرسة خارج بالتوقيف الخاصة األعمال تقديم يتم لم إذا (OSS )المحدد التاريخ في 
 أعمال من االنتهاء يتم لم إذا ISS/ISAP الصف إلى الطالب عودة يوم في 
 برنامج أخذ عدم األمر ولي/ األم أو األم /الطالب اختار إذا AIP (البديل التدخل برنامج) 
 مدرسيا       يوما  55 من أكثر التوقيف مدة كانت إذا        

 
 التوقيف مدة خالل التعليمية للمنطقة تابع آخر مبنى أي أو المدرسة مبنى إلى الحضور المدرسة من توقيفه يتم طالب ألي يجوز ال

 مبنى داخل      سواء  تعليمي غير نشاط أي حضور أو في المشاركة توقيفه تم طالب ألي يجوز ال ذلك، على وعالوة. المدرسة خارج
 قبل بالمصداقية جدير المدرسة في مواطن أنه يثبت أن الطالب على يجب المدرسة خارج التوقيف مدة انتهاء بعد. خارجه أو المدرسة
 أي وحضور السلوك لجنة اجتماع بحضور التعليمية المنطقة مبنى في للطالب      ي سمح أنه غير. فيها التنافس أو األنشطة في مشاركته

 .له مخصص بديل برنامج

 
 عنه ينوب من/ المدرسة مدير يشمل دخول إعادة اجتماع حضور المدرسة خارج توقيفه بعد المدرسة إلى يعود طالب أي على ويجب
 .أمره ولي/ والدته أو الطالب والد االجتماع يشمل أن ويجوز

 
 تصل لمدة الطالب إيقاف عنه ينوب من/ العام المدارس لمدير يجوز -       يوما   180 إلى 10 من تتراوح لمدة المدرسة خارج التوقيف

 تزيد لمدة التوقيف عقوبة فرض فقط للمجلس ويجوز. المدرسة من وفصله أطول لمدة بتوقيفه التعليم مجلس يوصي وأن      يوما  180 إلى

 بشأن توصية وتقديم األولي التوقيف عن الناتج السلوك لمراجعة السلوك لجنة استماع جلسة عقد يتم.      يوما  (180) وثمانين مائة على

 .المدرسة من الفصل أو/و المدرسة خارج أيام( 10) عشرة على تزيد لمدة التوقيف

 االنضباط تعريفات
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 تتكون. أيام( 10) عشرة على تزيد لمدة المدرسة خارج توقيف أي تطبيق قبل السلوك لجنة استماع جلسة عقد يتم - السلوك لجنة استماع جلسة

       ي عتبر الذين التعليمية المنطقة موظفي أو المبنى موظفي من وغيرهم عنه ينوب من/ المدرسة ومدير الجلسة مسؤول من السلوك لجنة استماع جلسة
 التي األولى التوقيف مدة خالل الجلسة وتعقد. السلوك نةلج استماع جلسة حضور فرصة األمر ولي/ واألم واألب للطالب وتتاح.        ضروريا  وجودهم

 ويحضر      محام  هو الذي األمر ولي/ األم أو األب بخالف) السلوك لجنة استماع جلسة بحضور للمحامين      ي سمح وال. مدرسية أيام( 10) عشرة تبلغ

 اإلخطار. األمر ولي/ األم أو األب لدى إلعاقة كحل        ضروريا  لكذ كان إذا إال السلوك لجنة استماع جلسة في التسجيل بأجهزة      ي سمح وال(. ابنه مع
 .ساعة 48 بـ الجلسة موعد قبل الطالب خدمات إدارة     ق بل من تسلمه يجب معاق لشخص كحل تسجيل جهاز استخدام إلى بالحاجة

 

 عشرة خالل يتقدم، أن العام المدارس مدير عن ينوب من     ق بل من أيام( 10) عشرة على تزيد لمدة المدرسة خارج إيقافه يتم الذي للطالب يجوز

 مكتب في الطلب ذلك استالم ويجب. العام المدارس مدير إلى السلوك لجنة قرار على طعن بطلب المذكور، التوقيف إخطار استالم من أيام( 10)

 .العام المدارس مدير مع الطعن اجتماع بحضور ينللمحام      ي سمح وال. الطعن لطلب المحدد التاريخ في      مساء  4:30 الساعة قبل العام المدارس مدير
 

 عقد يطلب الذي الطالب. التعليم مجلس امام استماع جلسة لعقد طلب تقديم يمكن العام المدارس مدير قرار على األمر ولي/ األم أو األب يوافق لم إذا
     ق بل من تمثيله يتم أن في الطالب وحق االستماع، جلسة ومكان اريخوت ووقت دفعها، الطالب على يتعين التي بالرسوم      خطيا  إبالغه يتم استماع جلسة
 .الطالب عن       دفاعا  أخرى أدلة وتقديم واستجوابهم، بالشهود واالتصال       محام ،

 

 الوالية للوائح      وفقا  تأديبهم يتم الخاصة التربية خدمات على يحصلون الذين الطالب  - (المعاقين الطالب) الخاصة التربية طالب تأديب أحكام
 تشمل هذه االستماع جلسة نتائج كانت وإذا السلوك، لجنة استماع جلسة بحضور المعاقين الطالب فيها      ي نصح التي الحاالت في. الفيدرالية واللوائح
 متعلقة المخالفة كانت إذا ما لتحديد( Manifestation Determination" )إعالن قرار" اجتماع عقد يتم مدرسية أيام 10 على تزيد لمدة التوقيف

 .السلوك لجنة استماع جلسة بعد وذلك الطالب بإعاقة
 

 الثانوية المدرسة لطالب بالنسبة A+ المواطنة سياسة

 الطالب.  A+ بتقدير الطالب يتخرج لكي األهمية غاية في الجيدة المواطنة أن ترى التعليمية هاول فرانسيس لمنطقة التابعة A+ االستشارية اللجنة

 كلها األربع السنوات تعتبر. للخطر عرضة التقدير بهذا التخرج في أحقيتهم تكون المدرسة عن بالتوقيف ويعاقبون A+ برنامج في شاركوني الذين

 دراسة مدة خالل أكثر أو مرات 5 المدرسة خارج/ داخل التوقيف: A+ برنامج من الخروج إلى تؤدي التالية العقوبات. المواطنة سجل من      جزءا 

 (12-9 الصفوف) الثانوية المدرسة في الطالب

 أكثر أو أيام 10 لمدة المدرسة خارج التوقيف عليه يترتب توقيف أي. 
 

  A+ طعن إجراءات
 ألي يجوز ال ولكن. الحضور أو بالمواطنة تتعلق مخالفة بشأن        إخطارا  يتسلم أن بعد A+ طعن يطلب أن األمر ولي/ األم أو واألب للطالب يحق

 تعتبر تأثيرها تحت الوقوع أو الكحول أو المخدرات أدوات أو المخدرات حيازة ألن      نظرا  الكحول أو بالمخدرات تتعلق مخالفة في الطعن طالب
 :األحقية عدم أو بالقلق الشعور حاالت في. DESE A+ برنامج واشتراطات الطالب سلوك لقانون هامة مخالفة

 قمنس إبالغ األمر ولي/ األم أو واألب الطالب يجب +A  األحقية عدم أو قلقه دواعي مناقشة في برغبته      خطيا. 

 منسق يقوم +A األحقية في للنظر الطعن لجنة اجتماع بعقد. 

 طعن لجنة +A األمر ولي/ األم أو واألب للطالب قرارها وتصدر الطلب إلى تستمع. 
 تتوصل أن بعد. للطالب الثانوية المدرسة في A+ منسق نم عليها الحصول يمكن التي"  A+ استمارة" استكمال عليه يجب      طعنا  يطلب شخص أي

 .األمر ولي/ األم أو األب بإخطار A+ منسق يقوم قرار إلى المراجعة لجنة

 االنضباط تعريفات
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 يوصي أن العام المدارس مديرل يجوز طويلة لمدة التوقيف إلى باإلضافة. المدرسة من النهائي الفصل إلى يشير - المدرسة من الفصل
 لفصل استماع جلسة في البدء بشأن قرار واتخاذ التوصية تلك بمراجعة التعليم مجلس يقوم. المدرسة من الطالب بفصل ليمالتع مجلس
 يتعين التي بالرسوم      خطيا  األمر ولي/ األم أو واألب الطالب إبالغ يتم الطالب لفصل استماع جلسة في التعليم مجلس بدأ إذا. الطالب

 بالشهود واالتصال       محام ، قبل من تمثيله يتم أن في الطالب وحق االستماع، جلسة ومكان تاريخو ووقت دفعها، الطالب على
 .التعليم مجلس أمام استماع جلسة بدون طالب أي فصل يجوز وال. الطالب عن       دفاعا  أخرى أدلة وتقديم واستجوابهم،

 

 من فصله أو المدرسة من توقيفه بعد بالتسجيل له السماح أو بطال أي قبول إعادة يجوز ال 2660 رقم التعليمية المنطقة لسياسة      وفقا 

 بعقد التعليمية المنطقة تقوم حتى( القانون عليه ينص لما      وفقا  إال) التعليمية للمنطقة تابعة أخرى مدرسة أي أو التعليمية المنطقة هذه
 عالجية إجراءات واي الطالب تأديب إلى أدى الذي وكالسل المشاركون يدرس االجتماع أثناء. قبوله إعادة إمكانية في للنظر اجتماع

 .المستقبل في مشابه سلوك حدوث تكرار لمنع ضرورية أنها       ي عتقد
 

 بسلوك       مدانا  أو نهائي حكم بدون       كح د ث أو بالغ كشخص       متهما  أو       مدانا  كان إذا تسجيله أو طالب اي قبول إعادة يجوز ال ولكن
 :التالية المخالفات إحدى - بالغ كشخص هامهات حالة في - يشكل الذي األحداث
 (536.020 رقم المعدل ميزوري قانون) األولى الدرجة من قتل جريمة 
 (565.021 رقم المعدل ميزوري قانون) الثانية الدرجة من قتل جريمة 
 (565.050 رقم المعدل ميزوري قانون) األولى الدرجة من اعتداء 
 (566.030 رقم دلالمع ميزوري قانون) باإلكراه اغتصاب 
 (566.060 رقم المعدل ميزوري قانون) باإلكراه لواط 
 (569.020 رقم المعدل ميزوري قانون) األولى الدرجة من سرقة 
 (195.212 رقم المعدل ميزوري قانون) قاصر على عقاقير توزيع 
 (569.040 رقم المعدل ميزوري قانون) األولى الدرجة من متعمد حريق 
 (569.110 رقم المعدل ميزوري قانون) أ لفئةا من كجناية اختطاف 
 (566.032 رقم المعدل ميزوري قانون) قاصر اغتصاب 
 (566.062 رقم المعدل ميزوري قانون) قاصر مع لواط 

 االنضباط تعريفات
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 في ومنظمة آمنة بيئة على بالحفاظ الباصات سائقي بتكليف First Student قامت
 .يقودونها التي الباصات

 

 توفرها التي الباصات يستقل طالب كل من المتوقعة بالسلوكيات قائمة يلي فيما
 :المدرسة

 الطالب سلوك الئحة في الواردة التوقعات جميع اتباع 
 الباص سائقي تعليمات جميع اتباع 
 الباص مقدمة        مواجها  المقعد في الجلوس 
 المحددة المحطات في منه والنزول المخصص الباص صعود 
 الباص داخل المتعلقات وجميع لجسما أجزاء جميع على الحفاظ 
 (       وفعليا        لفظيا ) باحترام اآلخرين معاملة 
 (الشرب أو األكل األشياء، رمي مثل القمامة إلقاء مادي، ضرر أي في التسبب عدم) باحترام الباص مع التعامل 
 المخصص الباص ركوب  

 

 .وقت أي في الكاميرات خالل من الباصات جميع مراقبة تتم قد: مالحظة
 

 :التالية اإلجراءات من إجراء أي اتخاذ الباص لسائق يمكن آمنة بيئة وتوفير النظام على للحفاظ
 طالب مع مؤتمر عقد 
 عنه ينوب من/ المدرسة مدير مع مؤتمر عقد 
 بالقواعد االلتزام بضرورة للطالب توجيهات إصدار 
 الباص في مقاعد تخصيص 
 الباص تذاكر بشأن تحذيرات إصدار 
 الباص تذاكر إصدار 

 

 نتائج عليه يترتب سوف الباص في الالئق غير السلوك فإن ولهذا الدراسي، للصف امتداد هو الباص أن التعليمية المنطقة تعتبر
 يتم للطالب العامة السالمة تهدد أو/و جسيمة المخالفة فيها تكون التي الحاالت وفي .الباص من التوقيف تشمل السيئة النتائج. سيئة
 إذا بديلة تأديب خطة إعداد/ تطبيق في الحق عنه ينوب من/ للمدير يكون. عنه ينوب من/ المدرسة مدير إلى الفور على األمر إحالة

 عندما أو ذلك طلب عند عنه ينوب من/ المدرسة مدير مع اجتماع بعقد معه المتعاقد النقل ومدير بالمنطقة النقل مدير يقوم. األمر لزم
 .       ضروريا  ذلك يكون

 الباص تعليمات
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 في يتسبب أو يستخدم أن لديها للعمل متطوع أو المنطقة لدى يعمل شخص ألي يجوز ال: اآلتي على 2670 رقم المنطقة سياسة تنص

 .المنطقة مدارس من بمدرسة ملتحق طالب أي ضد البدني العقاب استخدام
 

 من/ المدرسة لمدير مسبق إشعار بدون طالب يأ ضد المعقول الردع يستخدم أن التعليمية المنطقة في موظف ألي يجوز ذلك، ومع
 .التعليمية المنطقة ممتلكات أو اآلخرين لحماية أو النظام على والحفاظ النفس عن للدفاع        ضروريا  ذلك كان إذا عنه ينوب

 محظور :البدني العقاب
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 يجب. واإلداريين األمور أولياء/ األمهات أو واآلباء والموظفين والمعلمين للطالب متاح اإلنترنت إلى الوصول التعليمية هاول فرانسيس منطقة في
 المتعلقة المعلومات إلى بالوصول للطالب      ي سمح. 6320 رقم المنطقة لسياسة      وفقا  التعليمية هاول فرانسيس منطقة اتصاالت استخدام الطالب على

 .التعلم في االبتكار تعزز التي واألفكار البحث وموضوعات جهبالمن

 
 تدعم للمعلومات أساسية مهارات هي والخاصة العامة الشبكات على الموجودة الوفيرة المعلومات ح     وتصف  إلكتروني بشكل اصلالتو كيفية لم   تع  إن

 بإحضار - ذلك على الصف معلم موافقة على      بناء  - للطالب      ي سمح األحيان، بعض في. والعشرين الحادي القرن في للمعلومات الطالب تحصيل
 (.الخ...اإللكتروني القارئ وأجهزة iPads وأجهزة iPods وأجهزة توب الالب أجهزة مثل) تعليمية ألغراض بهم لخاصةا التكنولوجية األجهزة

 
 السالمة

 على يجب ولكن. والترشيح الناري الجدار استخدام خالل من( اإلنترنت على األطفال حماية قانون) CIPA بقانون االلتزام من التعليمية المنطقة تتأكد

 .االرتياح بعدم يشعرون تجعلهم معلومات إلى وصلوا إذا اآلخرين العمل طاقم أعضاء أو معلمهم إبالغ الطالب

 
 :التعليمية المنطقة شبكات على بها مسموح التالية األعمال

 

 فقط التعليمية لألغراض االتصاالت استخدام
 ومؤدبة محترمة بطريقة اآلخرين مع التواصل

 للغير الفكرية والملكية والنشر بعالط حقوق بقوانين االلتزام 
 اآلخرين خصوصية واحترام المرور وكلمة والعنوان الهاتف ورقم الشخصي االسم خصوصية على الحفاظ

 
 إلغاء عنه ينوب الذي التعليمية هاول فرانسيس منطقة ممثل أو الشبكة لمسؤول ويجوز. بمسؤولياتك علم على تكون لكي التعليمات هذه لك نقدم إننا

 .التعليمات اتباع عدم حالة في الكمبيوتر/ الشبكة امتيازات عضب

 
 :التعليمية المنطقة شبكات على بها مسموح غير التالية األعمال

 
 السرية المعلومات مشاركة

 اإلنترنت شبكة على شخصية معلومات تقديم
 كسره أو األمني النظام تخطي محاولة

 للبرمجيات القانوني غير النسخ
 اآلخرين ملفات/ بيانات إتالف أو يرتدم محاولة

 بذيئة لغة استخدام
 الفكرية الملكية سرقة أو والنشر الطبع قوانين مخالفة

 بها الخاصة التكنولوجيا أو التعليمية المنطقة شبكة تخريب

 لآلخرين بك الخاصة المرور كلمات إعطاء
 طريقة بأي بهم الضرر إلحاق أو إليهم اإلساءة أو باآلخرين التحرش
 قانونية غير/ إباحية مادة إلى الوصول

 اآلخرين مستندات أو ملفات أو مجلدات على التعدي
 تجارية ألغراض الشبكة استخدام
 الدراسي المنهج ضمن ليست التي اإلنترنت ألعاب استخدام
 بها المصرح غير اإلنترنت مواقع استخدام

 المقيدة اتالمعلوم نظام سرقة أو البيانات تغيير أو الفيروسات تحميل
 

 للمخالفة المحتمل التأديبي اإلجراء

 - الحصر ال المثال سبيل على - تشمل تأديبية إجراءات إلى واإلنترنت الشبكة استخدام بشأن 6320 رقم التعليمية المنطقة سياسة مخالفة تؤدي

 إلى الوصول إمكانية إلغاء أو المدرسة من التوقيف( 2 كة؛الشب امتيازات إلغاء أو المدرسة من التوقيف( 1:التالية اإلجراءات من أكثر أو       واحدا 

 .المدرسة من الفصل( 5 أو المدرسة؛ من التوقيف( 4 الكمبيوتر؛ إلى الوصول إلغاء أو المدرسة من التوقيف( 3 اإلنترنت؛

 
 الخاصة االستمارة على للحصول بمدرسته االتصال يرجى مستقل بشكل اإلنترنت باستخدام البنك السماح عدم في رغبت إذا :اآلتي مالحظة يرجى 

 .بذلك

  واإلنترنت للشبكات المقبول االستخدام عن إرشادات
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 بلطجة
 أو التخويف في التسبب بغرض األفراد من مجموعة أو فرد قبل من المتعمد العمل هي 2655 رقم التعليم هيئة سياسة في الوارد التعريف حسب البلطجة
 البدنية سالمته على معقول طالب تخويف في والتسبب تكراره كبيرة بدرجة محتملال من الذي أو متكرر بشكل التحرش أو فيه المرغوب غير العدواني السلوك

 تتكون قد. للمدرسة المنظم التشغيل تعطيل أو استثناء؛ بدون طالب بأي الخاصة المزايا أو الفرص وأ التعليمي األداء في كبير بشكل والتدخل ممتلكاته؛ أو
 عن اإلبالغ حالة في باالنتقام تهديد وأي الكتابي أو اإللكتروني والتواصل اإلنترنت عبر البلطجة أو شفهية مالأع أو اإلشارات تشمل بدنية أعمال من البلطجة

 .البلطجة أعمال

 
 وقت في المدرسة أرض في الطالب قبل من التخويف أو البلطجة أشكال من شكل أي من خالية وتعلم عمل بيئات على بالحفاظ التعليمية المنطقة تلتزم
 عن اإلبالغ على األمور أولياء/ األمهات أو اآلباء أو/و الطالب نشجع إننا. بالمدرسة يتعلق سياق أي في أو المدرسة ترعاه نشاط أي في أو رسةالمد

 .المبنى مسؤول إلى البلطجة حاالت

 
 عن لإلبالغ اآلمنة الطرق تناقش المدارس. متفرجينال أحد أو ضحية كانوا إذا اإلبالغ الطالب على يجب. البلطجة عن اإلبالغ على الطالب تشجع المنطقة
 على يجب. بالغ شخص إلى الحادث عن اإلبالغ عليهم يجب بلطجة أعمال يشهدون الذين أو ضدهم البلطجة ممارسة تتم الذين الطالب. الطالب مع البلطجة

 يتم سوف. بنفسه عنها لإلبالغ باالرتياح يشعر ال ابنك كان إذا ابنك بها يبلغك التي البلطجة عن لإلبالغ المدرسة بمدير االتصال األمر ولي/ األم أو األب
 عنوان تحت والطالب األمور ألولياء البلطجة عن موارد به التعليمية هاول فرانسيس لمنطقة اإللكتروني الموقع. البلطجة عن تقرير كل في التحقيق

Parents (اآلباء )لتعليميةا بالمنطقة الخاص اإللكتروني الموقع في http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/. 

 

 مؤتمر
 .بالهاتف أو لوجه      وجها  يتم اتصال

 
 اإلنترنت عبر بلطجة

 على - ذلك ويشمل اتصال، بث خالل من أعاله الوارد تعريفال وفق بلطجة هي 2655 رقم السياسة في الوراد التعريف حسب اإلنترنت عبر البلطجة

 أو هاتف أي الحصر، ال المثال سبيل على - ذلك ويشمل إلكتروني، جهاز طريق عن صورة أو صوت أو نص أو رسالة أي - الحصر ال المثال سبيل
 عبر البلطجة على         تأديبيا        عقابا  وتفرض تحظر أن التعليمية للمنطقة ويجوز. مناداة جهاز أو كمبيوتر أو آخر، السلكي اتصال جهاز أو السلكي هاتف

 صلة له كان إذا أو بالمدرسة، التكنولوجية الموارد باستخدام اإللكتروني االتصال تم إذا بالمنطقة نشاط أي في أو المنطقة مبنى في تنشأ التي اإلنترنت
 على وعالوة. للطالب الشخصية التكنولوجية الموارد باستخدام المنطقة نشاط في أو المنطقة بنىم في اإللكتروني االتصال تم إذا أو التعليمية، بالبيئة كافية
 بشكل يؤثر السلوك ذلك كان إذا تأديبي لعقاب يتعرضون سوف المدرسة مبنى خارج خطيرة سلوك سوء أعمال في يتورطون الذين الطالب فإن ذلك

 .المنطقة طالب تعليم على سلبي
 

 تمييز/ تحرش
 أو العرقي أصلي أو الوطني أصله أو جنسه أو لونه أو للفرد العنصري األصل بسبب التحرش من خالية تعلم بيئة على الحفاظ على المنطقة سياسة ومتق

 اللون أو نصريالع األصل بسبب والتمييز التحرش أشكال وجميع أي التعليمية المنطقة تحظر. المتصور الجنسي توجهه أو الجنسي توجهه أو دينه أو إعاقته
 .المتصور الجنسي التوجه أو الجنسي التوجه أو الدين أو اإلعاقة أو العرقي األصل أو الوطني األصل أو الجنس أو

 

 تحرشبال المتعلقة الكتابية، او الشفوية أو الرسمية، غير أو الرسمية      سواء  الشكاوى، جميع في التحقيق الفور على يتم لكي بالتصرف المدرسي النظام يقوم
 الجنسي التوجه أو الجنسي التوجه أو الديانة أو اإلعاقة أو العرقي األصل أو الوطني األصل أو الجنس أو اللون أو العنصري األصل بسبب التمييز أو

 أو تحرش هناك أن مدرسيال النظام قرر وإذا التمييز؛ أو التحرش من المزيد من األفراد لحماية المناسب اإلجراء اتخاذ الفور على يتم ولكي المتصور؛
 قام أنه يتبين المدرسة في آخر شخص أو إداري أو معلم أو طالب أي على التأديبي العقاب توقيع المناسبة وبالطريقة الفور على يتم حدث قد تمييز

 .التحرش إلنهاء معقول بشكل احتسابه يتم الذي المناسب اإلجراء اتخاذ أو/و التمييز/ بالتحرش
 

 والفرق األنشطة في طالبال إدخال طقوس

 سلوك بأنها تعريفها يتم والفرق األنشطة في الطالب إدخال طقوس. والفرق األنشطة في الطالب إدخال طقوس واضح بشكل تحظر 2920 رقم الوالية سياسة

. رياضي فريق أو بالمدرسة متعلق طنشا أي في قبوله أو إدخاله بدء ألغراض وذلك خارجه، أو المدرسة مبنى في حدث      سواء  آخر، لطالب موجه متعمد
      سواء ( للطالبات بالنسبة) الثديين أو األرداف أو التناسلية األعضاء مالمسة أو إظهار - الحصر ال المثال سبيل على - يشمل السياسة هذه تحظره الذي السلوك

 .إهانة أو عقلي أو بدني ضرر في والتسبب ني؛بد ضرر بإلحاق والتهديد الداخلية؛ المالبس مالمسة خالل من مباشر غير أو مباشر بشكل
 

 وذلك الرياضات، في المشاركة/ األنشطة من الفصل/ والتوقيف المدرسة من الفصل/ للتوقيف يخضعون السياسة هذه خالفوا قد أنهم يتبين الذين الطالب
 .السلوك سوء شدة حسب

 مصطلحات مسرد

http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/
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 السيارات إيقاف تصاريح
 إليقاف حتصاري استخراج يجب فإنه الثانوية المدارس مباني من مبنى كل في ةمحدود الطالب سيارات مواقفل المخصصة المساحة ألن      نظرا 

 معايير بتحديد الثانوية المدارس في المختص المسؤول يقوم سوف. الخاصة سياراتهم في المدرسة إلى يأتون الذين للطالب بالنسبة وذلك السيارات
 .السيارة إيقاف امتيازات فقد إلى ذلك مخالفة تؤدي وقد. الطالب بسيارات المتعلقة األخرى وائحوالل التصاريح على الحصول أحقية

 
 تعويض
 .الخدمة أو التعويض سبيل على السوق في سعرها حسب العادلة قيمتها تقديم أو للتلف تعرضت أو      س رقت التي األشياء استبدال

 
 سرقة

 "(.السرقة" مخالفة تحت) استخدامها من المالك حرمان بغرض المالك معرفة أو موافقة بدون ةمؤسس أو آخر شخص ممتلكات أخذ محاولة أو أخذ
 

 جنسية مراسالت
 .إلكتروني جهاز طريق عن إباحية رسائل أو صور إرسال

 
 إرهابي تهديد

 .الناس ترويع أو آخر شخص إرهاب بغرض عنف أعمال بارتكاب شخص قيام

 
 تعدي

 .عنوة والدخول االقتحام ذلك يشمل الفصل؛ او التوقيف أثناء ذلك ويشمل تصريح، ونبد المدرسة مبنى في التواجد

 
 (األسلحة يشبه وما الذخائر تشمل) أسلحة

 :يلي مما واحد هو تحديد، وبدون التوضيح سبيل على السالح،

 سبيل على - الناري السالح ويشمل. U.S.C. 921 الفيدرالي القانون من 18 المادة في الوارد التعريف حسب ناري سالح :ناري سالح

 .الكامل التعريف لمعرفة الفيدرالي القانون راجع. والقنابل الصيد وبنادق والبنادق المسدسات - المثال
 الذي الناري السالح بخالف شيء أي ذلك ويشمل تعمل، ال أو تعمل        مح ملة، غير أو       مح ملة كانت      سواء  نوع أي من بندقية أي: أخرى بنادق

 الصاعق، والمسدس الصعق، ومسدس الطالء، كرات ومسدس الخرز، مسدس - الحصر ال المثال سبيل على - ذلك يشمل. البندقية هيشب
 .الهواء ومسدس المسامير، ومسدس اإلشارة، ومسدس الرش، وبندقية

 أي بخالف إصابة أو/و جسيم ضرر في تتسبب أن هو منها الغرض أو في تتسبب قد تهديدية بطريقة يستخدم شيء أو أداة أي: أخرى أسلحة
 يشمل) الحالقة وموس النجمي والسكين الصيد وسكين المطواة - الحصر ال المثال سبيل على - ذلك يشمل. آخر مسدس أو ناري سالح
 وأي الشائك، روالسوا الشائك، والقفاز النينجاكس، وسالح الورق، ومشرط المعدنية، والقبضات ،(للطي القابل أو المستقيم الحالقة موس

 .الفلفل لبخاخات منتج أي أو للدموع المسيل الغاز وجهاز الصولجان، من مشتقة أداة
 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500- 599/5710000010.HTM :ميزوري والية لقانون      وفقا  السالح تعريف به التالي الرابط

 مصطلحات مسرد

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-
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 عملية الستكمال التالي الرابط على النقر يرجى. 2018-2017 لعام الطالب سلوك بالئحة إقرار أنها على اإللكترونية التوقيعات      ت قبل

 .اإلقرار
 

 

 sd.sharpschool.net/parents/Student_Code_of_Conduct_Acknowledgment/http://fh 
 

 :األمر ولي/ األم أو األب توقيع

http://fhsd.sharpschool.net/parents/Student_Code_of_Conduct_Acknowledgment/

