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 1    مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية
 

 الفصل المؤقت للطالب/الطرد
 

تشجع مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية إتباع األجراءات البديلة للفصل المؤقت كلما أمكن ذلك، وتقديم خدمات 

نظام دعم متعدد المستويات  ACPSالدعم لمعالجة السلوكيات التي قد تؤدي إلى الفصل المؤقت.توظف مدارس 

(MTSSللتدخالت السلوكية اإليجابية، بما في ذلك ا )ومع ذلك، فإن هناك أوقات  ارسات التصالحية.ستخدام المم

تتطلب فيها شدة المخالفة فرض إجراء الفصل المؤقت أو الطرد للمحفاظة على سالمة الطالب والكادر. تتوفر 

 ، بما في ذلك العواقب المتدرجة، في قواعد سلوك الطالب.MTSSمعلومات إضافية حول نظام 
 

I. التعاريف 
 

 كما جائت في هذه السياسة، 
 

تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المدارس المسائية، برامج تعليم الكبار، أو أي  "برامج التعليم البديل"

 برنامج تعليمي آخر مصمم لتقديم التعليم للطالب الذين قد يكون برنامج التعليم اإلعتيادي غير مناسب لهم.
 

حارقة، أو غاز سام، قنبلة، قنبلة يدوية، صاروخ  أي مادة متفجرة، (1)وتعني  ""المواد المتفجرة أو التدميرية

يحتوي على شحنة دافعة تزيد عن أربعة أوقيات، أو صاروخ يحمل شحنة متفجرة أو حارقة تزيد عن ربع أوقية، 

أي سالح، باستثناء بندقية الصيد أو خرطوشة بندقية الصيد التي تُعرف عموًما على أنها  (2)أو جهاز مشابه 

ص لألغراض الرياضية، بأي اسم معروف والتي يمكن، أو قد يتم تحويرها بسهولة، لتطلق مناسبة بشكل خا

( 3)مقذوف بسبب اإلنفجار أو اية مادة دافعة أخرى، والتي تحتوي على ماسورة بقطر يزيد عن نصف بوصة؛ و 

يري جاء وصفه أي مجموعة من األجزاء المصممة أو المعدة الستخدامها في تحوير أي جهاز إلى أي جهاز تدم

هنا في هذه الوثيقة والذي يمكن من خالله تجميع جهاز تدميري بسهولة.   يجب أال يشتمل الجهاز التدميري على 

أي جهاز لم يتم تصميمه أو إعادة تصميمه الستخدامه كسالح، أو أي جهاز مصمم أصالً لالستخدام كسالح وتم 

 ية، رمي خط، سالمة، أو غيرها من األجهزة المماثلة. إعادة تصميمه الستخدامه كجهاز إشارة، ألعاب نار

 
يعني أي فعل يقصد به تعطيل أ ي نشاط مدرسي، وظيفة أو إجراء مدرسي،  ""التصرف/السلوك المخل بالنظام

 أو يشكل خطراً على صحة أو سالمة الطالب أو اآلخرين، أو يعرقل أو يعيق البيئة التعلمية.

 
لس التعليمي التحاق طالب في مدرسة نتيجة طرده أو  فصله مؤقتاً لمدة تزيد عن يعني رفض المج "اإلستبعاد" 

 ثالثين يوًما تقويميًا من قبل مجلس تعليمي آخر أو مدرسة خاصة، في والية فرجينيا أو في والية أخرى.

 
ن الدوام في يعني أي إجراء تأديبي مفروض من قبل المجلس التعليمي، حيث ال يُسمح للطالب بموجبه م "الطرد"

يوم من أيام التقويم  365مدرسة من مدارس الهيئة التعليمية ويكون الطالب غير مؤهل للعودة الى الدوام لمدة 

 السنوي بعد تاريخ صدور قرار الطرد.

 
يعني أي سالح محظور على ممتلكات المدرسة أو في نشاط يقام برعاية المدرسة وذلك  "السالح الناري"

( أي سالح، بما في ذلك المسدس الصوتي، مسدس هوائي 1أو )  308.1-18.2بموجب قانون والية فيرجينيا 

تحويره بسهولة، هوائية(، والذي يمكن، أو تم تصميمه أو قد يتم ، بندقية BB مسدس )الذي يستخدم كرات الطالء،

( اإلطار أو المتلقي ألي 2أن يقذف مقذوفات فردية أو متعددة بفعل انفجار مادة قابلة لالشتعال أو ضغط هوائي؛ )

( أي سالح 5( أي جهاز تدميري؛ أو )4( أي كاتم صوت لسالح ناري أو كاتم الصوت. )3سالح من هذا القبيل؛ )

 ناري غير ملقم في حاوية مغلقة.
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إلى  11يعني اي إجراء تأديبي اليسمح للطالب بموجبه من الدوام في المدرسة لمدة المؤقت طويل األمد" "الفصل 

يوًما  364يوًما مدرسيًا على أن اليتجاوز  45قد يمتد الفصل المؤقت طويل األمد إلى ما بعد يوم مدرسي.   45

-22.1أو   277.07-22.1 §§ون والية فيرجينيا من قان 5( كانت المخالفة قد تم وصفها في الفقرة iتقويميًا إذا )

( يرى المجلس التعليمي أو المدير العام للهيئة التعليمية أو iiأو تنطوي على إصابة جسدية خطيرة أو )  277.08

 من ينوب عنه وجود ظروف مشددة، كما جاء تعريفها من قبل وزارة التربية والتعليم في والية فرجينيا.

 
 يوم تقويمي كما هو مطلوب في اللوائح الفدرالية. 365تعني  "سنة واحدة"

 
ت عقارية مملوكة أو مستأجرة من قبل المجلس التعليمي أو أي عجلة ممتلكاأي تعني "الممتلكات المدرسية"  

 المجلس التعليمي.بالنيابة عن ار من قبل أو تدالمجلس التعليمي أو من قبل ة مستأجرمملوكة أو 

 
إلى  11يعني اي إجراء تأديبي اليسمح للطالب بموجبه من الدوام في المدرسة لمدة األمد" "الفصل المؤقت طويل 

 يوم مدرسي. 45

 
يعني مسؤول جلسة إستماع  مدّرب أو موظف مهني في المكاتب اإلدارية  ""ممثل المدير العام للهيئة التعليمية

للهيئة التعليمية والتي ترفع تقاريرها بشكل مباشر إلى المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه، وهو ليس 

 موظفًا تعليميًا أو إداريًا في المدرسة.

 
II. الفصل المؤقت والطرد للطالب بشكل عام 

 

يمكن فصل الطالب بشكل مؤقت أو طردهم من الحضور إلى المدرسة ألسباب كافية؛ ومع ذلك، قد يشمل السبب  

هناك أمثلة على السلوك الذي قد يؤدي إلى الفصل الكافي للفصل المؤقت حاالت التغيب عن المدرسة فقط.   

 وقواعد سلوك الطالب. JGD-R / JGE-Rالمؤقت أو الطرد في الالئحة 
 

-22.1 §§ات أو الفقر  277-22.1 §والية فيرجينيا لوائحمن  Cتثناء ما هو منصوص عليه في البند الفرعي باس

من قانون والية فيرجينيا، ال يجوز فصل أي طالب في مرحلة ما قبل المدرسة حتى  277.08-22.1 او  277.07

أيام دراسية لكل حادث أو طرده من الحضور إلى المدرسة، ما لم  (3)الصف الثالث بشكل مؤقت ألكثر من ثالثة 

(i( تنطوي الجريمة على ضرر مادي أو تهديد حقيقي باأليذاء الجسدي لآلخرين أو )ii يرى المجلس التعليمي أو )

ية المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه وجود ظروف مشددة، كما جاء تعريفها من قبل وزارة الترب

 والتعليم في والية فرجينيا.
 

يمكن فصل أي طالب بشكل مؤقت من الحضور المدرسي أو طرده إذا كان موضوع تقرير أستلمه المدير العام  

حول صدور حكم قضائي بجنوح األحداث أو قرار   305.1-16.1 §للهيئة التعليمية وفقاً للوائح والية فرجينيا رقم 

 إدانة بحقه  
 

سلطة المعلمين إلبعاد الطالب من فصولهم الدراسية في حاالت معينة من السلوك المخل بالنظام ال يجوز تفسير 

 على أنها تؤثر على وظيفة هذه السياسة.
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III. الفصل المؤقت قصير األمد 
 

A.  بشكل عام 
 

أيام مدرسية من قبل مديـر المدرسة أو  (10)يمكن فصل الطالب بشكل مؤقت لفترة التزيد على عشرة 

المسؤول اإلداري المختص.  يحق لمدير المدرسة أو المسؤول اإلداري المختص فصل الطالب بشكل مؤقت 

بعد إبالغ الطالب شفوياً أو خطياً باإلتهامات الموجهة إليه، حيث يتم شرح الحقائق المعلومة لموظفي 

تهامات، كما تتاح الفرصة للطالب لكي يدلي بأقواله عما حدث.  أي المدرسة فيما لو أنكر الطالب تلك اإل

طالب يشّكل حضوره الى المدرسة خطرا مستمرا على اآلخرين أو على الممتلكات، أو أن وجوده يشكل 

تهديداً مستمراً بوقوع الفوضى والتشويش، عندها يمكن إبعاده على الفور من المدرسة وسيتم تقديم إشعار 

 ق وإتاحة الفرصة للطالب لعرض روايته في أسرع وقت ممكن الحقاً.وشرح للحقائ

 
عند فصل أي طالب بشكل مؤقت، يقوم مدير المدرسة أو المسؤول اإلداري المختص بهذا األمر بإبالغ 

الحقائق المتعلقة بالموضوع بشكل خطي إلى المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه باإلضافة إلى ولي 

 ي الشرعي للطالب الذي تم إبعاده./ الوصاألمر

 
أي إخطار شفوي أو خطي مرسل إلى ولي األمر/الوصي الشرعي للطالب الذي تم فصله بشكل مؤقت عن  

أيام ينبغي أن يتضمن مدة الفصل المؤقت، معلومات عن برامج  (10)المدرسة لمدة ال تزيد على عشرة 

البديل أو غيرها من الخيارات التعليمية، باإلضافة إلى حق الطالب  التعليم المجتمعي المتوفرة، برامج التعليم

في العودة إلى المدرسة اإلعتيادية عند انتهاء فترة الفصل المؤقت. يتحمل ولي أمر الطالب/ الوصي الشرعي 

ج للطالب تكاليف أي برنامج تعليمي مجتمعي، أو برنامج تعليم بديل أو خيار تعليمي ليس جزًءا من البرنام

 التعليمي المقدم من قبل المنطقة التعليمية.

 
في حال تم الحصول على معلومات إضافية أثناء قيام المدرسة بالتحقيق في األمر، عندها يجوز تعديل 

 اإلشعار الخطي وتغيير اإلجراء التأديبي.

 

 

 
B. الفترة الزمنية للطعن بخصوص الفصل المؤقت قصير األمد 

 
قد يمكن الطعن بقرار الفصل المؤقت قصير األمد بشكل مباشر إلى المسؤول اإلداري الذي قام بفصل  .1

الطالب بشكل مؤقت. يجب إرسال خطاب الطعن بالبريد، عبر البريد اإللكتروني أو تسليمه إلى إدارة 

مايكون  ساعة من إستالم أول إشعار بالفصل المؤقت للطالب، والذي غالباً  24المدرسة في غضون 

 مكالمة هاتفية من أحد أفراد الكادر اإلداري في المدرسة، متبوًعا برسالة.
 

إذا تم رفض الطعن من قبل المسؤول اإلداري في المدرسة الذي قام بإصدار قرار الفصل المؤقت  .2

للطالب، عندها يجوز تقديم طلب خطي بالطعن إلى مدير المدرسة. يجب إرسال خطاب االطعن بالبريد، 

دراسيين من تأريخ إستالم رد المسؤول  (2)ر البريد اإللكتروني أو تسليمه إلى المدرسة خالل يومين عب

 اإلداري )الذي قام بالفصل المؤقت للطالب(.
 

إذا تم رفض الطعن من قبل المدير، فقد يمكن استئنافه مباشرة أمام المدير التنفيذي لخدمات الطالب  .3

 تأريخ إستالم رد مدير المدرسة.أيام دراسية من  (3)خالل ثالثة 
 

إذا تم رفض الطعن من قبل المدير التنفيذي لخدمات الطالب، عندها يمكن التقدم بطلب استئناف نهائي  .4
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أيام دراسية من تأريخ إستالم رد المدير  (5)إلى مكتب المدير العام للهيئة التعليمية في غضون خمسة 

خطي باالستئناف إلى المدير المختص والمذكور أسمه أدناه التنفيذي لخدمات الطالب. يجب تقديم خطاب 

 وذلك حسب مستوى المرحلة الدراسية  للطالب:

 

 مكتب المدير العام للهيئة التعليمية

 إلى: المدير التنفيذي للتعليم اإلبتدائي و الثانوي 
Alexandria City Public Schools 

1340 Braddock Place, بق الرابعالطا  

Alexandria, Virginia 22314 

 

يجب على المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه وعلى الفور مراجعة اإلجراء الذي اتخذه مدير  

المدرسة أو مساعده بناًء على طلب إلتماس مقدم من أي طرف مهتم ذو صلة لمراجعة اإلجراء، وتأكيد أو 

 فحص سجل سلوك الطالب.  عدم الموافقة على الفصل المؤقت بناًء على
 

يجب إبالغ ولي األمر/الوصي الشرعي بأن قرار المدير العام للهيئة التعليمية  أو من ينوب عنه هو القرار  

النهائي للمجلس التعليمي، وأنه ال يمكن تقديم أي طلبات استئناف أخرى وال توجد جلسة استماع للمجلس 

 التعليمي بعد ذلك.

 
IV.  األمدالفصل المؤقت طويل 

 

يوم دراسي وذلك بعد  45إلى  11يمكن فصل الطالب بشكل مؤقت من الدوام في المدرسة لمدة تتراوح مابين 

تقديم إشعار كتابي للطالب وولي أمره/ الوصي الشرعي بشأن اإلجراء المقترح والسبب لذلك، والحق في 

 ينوب عنه. الحصول على جلسة استماع أمام المدير العام للهيئة التعليمية أو من

 
يوًما دراسيًا إشعاًرا بمدة الفصل المؤقت  45و  11يتضمن اإلشعار الكتابي بالفصل المؤقت لمدة تتراوح بين  

يضًا ر أإلشعاص هذا اينوالمعلومات المتعلقة بتوفر برامج التعليم المجتمعي، التعليم البديل أو برامج التدخل.  

نامج ء مدة الفصل المؤقت أو اإللتحاق ببرنتهاد اعنمدرسة إعتيادية  الدوام فيلی ودة إللعؤهل مب الطلأن اعلی 

ء مدة الفصل المؤقت. ستقوم مدارس نتهاء أو عند اثنال المجلس التعليمي أقبن عليه مق فوامب مناسل يدتعليمي ب

ACPS أيام دراسية، بتوفير خدمات الدعم والخدمات  (10)، وخالل أي فترة فصل مؤقت تزيد عن عشرة

كاديمية للطالب. سيتم تحديد برنامج الخدمات لكل طالب من قبل المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه، األ

وقد يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، مواقع التعلم عبر اإلنترنت، التعليم في المنزل )أو التعليمات المقدمة في 

بالسلوك.  يتحمل ولي األمر/الوصي الشرعي للطالب تكاليف مكان بديل(، والدعم االجتماعي/العاطفي المرتبط 

أي برنامج تعليمي مجتمعي، تعليم بديل، أو برنامج تدخل ليس جزًءا من البرنامج التعليمي المقدم من قبل الهيئة 

 التعليمية والذي قد يحضره الطالب خالل فترة الفصل المؤقت.

 
( كانت iيوًما تقويميًا إذا ) 364يوًما مدرسيًا على أن اليتجاوز  45قد يمتد الفصل المؤقت طويل األمد إلى ما بعد 

أو تنطوي   277.08-22.1أو   277.07-22.1 §§من لوائح والية فيرجينيا  5المخالفة قد تم وصفها في الفقرة 

أو المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه وجود ( يرى المجلس التعليمي iiعلى إصابة جسدية خطيرة أو )

 ظروف مشددة، كما جاء تعريفها من قبل وزارة التربية والتعليم في والية فرجينيا.

 
يجوز الطعن في قرار المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه أمام المجلس التعليمي بأكمله في غضون 

استالم قرار المدير العام للهيئة التعليمية أو من ينوب عنه. يتم البت في اإللتماس  أيام عمل من تاريخ (5)خمسة 

 يوًما من تاريخ استالمه. 30من قبل المجلس التعليمي في غضون 
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يجب أال يفسر أي شيء هنا على أنه يمنع المجلس التعليمي من السماح أو وجوب إلتحاق الطالب المفصولين 

 قسم في برنامج تعليمي بديل يوفره المجلس التعليمي خالل فترة الفصل المؤقت.بشكل مؤقت بموجب هذا ال

 
في حال تم الحصول على معلومات إضافية أثناء قيام المدرسة بالتحقيق في األمر، عندها يجوز تعديل اإلشعار 

 الخطي وتغيير اإلجراء التأديبي.

 
V. الطرد 

 
A.  بشكل عام 

 
يمكن طرد الطالب من المدرسة بعد إرسال إخطار خطي إلى الطالب وولي أمره/ الوصي الشرعي  

إلبالغهم  باإلجراء المقترح وأسبابه وبالتالي الحق في الحصول على جلسة استماع أمام المجلس التعليمي. 

م ستالن تأريخ امل عمم ياأ (5)خمسة ل خالل بالکامطرد أمام المجلس التعليمي لر اشعاف إستئنان ايمک

يوًما من تاريخ استالمه.  يجب على  30ر. يتم البت في اإللتماس من قبل المجلس التعليمي في غضون إلشعاا

المجلس التعليمي تأكيد أو عدم الموافقة على قرار الطرد المقترح بغض النظر عما إذا كان الطالب يمارس 

 حقه في جلسة االستئناف.

 
ينبغي أن يتضمن اإلشعار الكتابي المقدم للطالب وولي أمره/ الوصي الشرعي إشعاراً بمدة الطرد، 

ومعلومات موجهة لولي األمر/الوصي الشرعي للطالب بخصوص توفر برامج التعليم المجتمعي، التدريب، 

الدوام في مدرسة  وبرامج التدخل. يجب أن يتضمن اإلشعار أيًضا ما إذا كان الطالب مؤهالً للعودة إلى

إعتيادية، أو لحضور برنامج تعليمي بديل مناسب معتمد من قِبل المجلس التعليمي، أو برنامج تعليم الكبار 

الذي تقدمه الهيئة  التعليمية، أثناء أو عند إنتهاء مدة الطرد، وبنود وشروط إعادة القبول هذه. يتحمل ولي 

مج تعليمي مجتمعي، تدريب، أو برنامج تدخل ليس جزًءا من األمر/الوصي الشرعي للطالب تكاليف أي برنا

 البرنامج التعليمي المقدم من قبل الهيئة التعليمية والذي قد يحضره الطالب خالل فترة الطرد.

 
يجب أال يفسر أي شيء في هذه السياسة على أنه يمنع المجلس التعليمي من السماح أو وجوب إلتحاق 

 ه السياسة في برنامج تعليمي بديل يوفره المجلس التعليمي خالل مدة الطرد.الطالب المطرودين بموجب هذ

 
إذا قرر المجلس التعليمي أن الطالب غير مؤهل للعودة إلى الدوام في مدرسة إعتيادية أو لحضور برنامج 

لكتابي أيًضا أن تعليمي بديل أو برنامج تعليم الكبار في الهيئة التعليمية أثناء مدة الطرد، فيجب على اإلشعار ا

يتضمن إبالغ ولي األمر/الوصي الشرعي لهذا الطالب بإمكانية تقديم طلب التماس إلى المجلس التعليمي 

تقويمية واحدة من تاريخ الطرد، والشروط التي قد يتم بموجبها الموافقة على إعادة  (1)إلعادة قبوله بعد سنة 

 القبول، إن وجدت.

 
اإلجراءات والجدول الزمني الذي يمكن للطالب بموجبها من التقدم بطلب  JGD-R / JGE-Rتحدد اللوائح 

تم وضع هذا الجدول الزمني لضمان مراجعة أي طلب إبتدائي  وإعادة التقديم إلعادة القبول في المدرسة.

يه، فإن مقدم إلى المجلس التعليمي أو المدير العام للهيئة التعليمية إلعادة القبول، وفيما لو تمت الموافقة عل

تقويمي واحد من تاريخ الطرد. إذا رفض  (1)الطالب سيتمكن من استئناف دوامه في المدرسة بعد عام 

المدير العام للهيئة التعليمية هذا الطلب، عندها يجوز للطالب تقديم طلب إلى المجلس التعليمي لمراجعة هذا 

 الرفض.
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B. السلوك المؤدي إلى الطرد 

 
 تستند توصيات الطرد لإلجراءات غير تلك المحددة أدناه إلى النظر في العوامل التالية:   

 
 طبيعة وجدية المخالفة •

 مدى خطورتها على المجتمع المدرسي  •

 السجل التأديبي للطالب، بما في ذلك خطورة وعدد المخالفات السابقة  •

 مدى مالئمة وتوافر أماكن أو برامج التعليم البديل  •

 الطالب ومرحلته الدراسية عمر  •

 نتائج الصحة العقلية، اإلستخدام المفرط للمواد المسببة لإلدمان، أو التقييمات الخاصة بالتعليم الخاص  •

 سجل حضور الطالب المدرسي والسجل الدراسي: و  •

 غيرها من األمور المناسبة.  •

 
اليمكن إلغاء أي قرار متخذ بخصوص طرد طالب على أساس عدم وضع مثل هذه العوامل في الحسبان. ال  

يوجد في هذا البند الفرعي ما يمنع المجلس التعليمي من النظر في أي من العوامل المذكورة أعاله على أنها 

 التالية."ظروف خاصة" ألغراض عقوبة الطرد التي تمت مناقشتها في البنود الفرعية 

 

 
C. األسلحة النارية 

 
هذا قرر إذا  (1)ال تقل عن سنة واحدة  المدرسة لمدة الدوام في طالب منأي بإبعاد  لمجلس التعليميقد يقوم ا

 308.1-18.2§تحظره لوائح والية فيرجينيا  إحضار سالح ناريذلك نتيجة لقيام الطالب ب التعليميمجلس ال

، أو إحضار سالح ناري على النحو المحدد في هذه يقام برعاية المدرسةإلى ممتلكات المدرسة أو إلى نشاط 

يقام برعاية على ممتلكات المدرسة أو إلى نشاط  BB مسدسأو  هوائية الطالء، أو بندقية اتالسياسة أو كر

، أن يمكن للمجلس التعليميأو  التعليمي مجلسالومع ذلك ، يجوز لمدير المدرسة، وفقًا لسياسة  المدرسة.

أو أي إجراء  ةتأديبي اتعدم اتخاذ إجراءبالتالي يحدد، بناًء على وقائع حالة معينة، وجود ظروف خاصة و

 التعليمي إصدار إرشادات لتحديد ماهية الظروف مجلسل. يجوز لفرض عقوبة الفصل تأديبي آخر أو

دير العام للهيئة التعليمية ، بموجب اللوائح، تفويض المالتعليمي مجلسلخاصة. باإلضافة إلى ذلك، يجوز لال

 تأديبي غير الطرد مناسبًا.من ينوب عنه بإجراء مراجعة أولية لهذه الحاالت لتحديد ما إذا كان اإلجراء الأو 

يجب أن اليفسر أي شي في هذه السياسة على أنه يوجب طرد الطالب بصرف النظر عن وقائع الحالة 

 الخاصة.

 
 

D. مخالفات المخدرات 

 
مادة  ،إحضاره مادة خاضعة للرقابةنتيجة س التعليمي بإبعاد أي طالب من الدوام في المدرسة قد يقوم المجل

على ممتلكات  247-18.2§أو الماريجوانا كما هو محدد في لوائح والية فرجينيا  للرقابة،خاضعة مقلدة 

د، بناًء على وقائع أن يحدالتعليمي  مجلسلومع ذلك ، يجوز ل يقام برعاية المدرسة. المدرسة أو إلى نشاط

باإلضافة إلى ذلك، يقوم  .يكون مالئماً  إجراء تأديبي آخروأن إتخاذ  ،وجود ظروف خاصةالحالة الخاصة 

و من ينوب عنه بإجراء مراجعة أولية لمثل هذه الحاالت لتحديد ما إذا كان دير العام للهيئة التعليمية أالم

اليفسر أي شي في هذه السياسة على أنه يوجب طرد الطالب اإلجراء التأديبي غير الطرد مناسبًا. يجب أن 

 بصرف النظر عن وقائع الحالة الخاصة.
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VI. جلسات إستئناف المجلس التعليمي بخصوص قرارات الفصل المؤقت طويل األمد والطرد 

 
 والطرد األمدفصل المؤقت طويل فيما يتعلق بال التعليمي مجلساليكون اإلجراء الخاص بجلسة االستئناف أمام 

 على النحو التالي:
 

A. ر مباشم تمام اهيهدلون ال يکن يذلص الألشخاع الستماافي جلسة ور لحضا المجلس التعليمي إنضباطدد يح

 التعليمي. مجلسالخاصة ما لم ينص على خالف ذلك من قبل  هي جلسة جلسة االستماعأن  ع.الستماابجلسة 
 

B.  الطالب أو أحد الوالدين أو و يمثله أو من ن مدير المدرسةبيانات افتتاحية م المجلس التعليمي تقديمقد يطلب

 بتقديم بيانات ختامية.، قد يسمح التعليمي مجلسال(، وبناًء على تقدير من يمثلهم )أو الوصي الشرعي

 

C.  قد يتم  .دلة النهائيةإلمتالكه لأل نظًرايقوم مدير المدرسة بتقديم أدلته أوالً وم األطراف بعدها بتقديم أدلتهم. تق

 مجلسليجوز ل (.من يمثلهم)أو  المشاركة واألطراف التعليمي مجلسالاستجواب الشهود من قبل أعضاء 

لطرفين لعرض أي كال ا، حسب تقديره، تغيير هذا اإلجراء، ولكنه يجب أن يتيح الفرصة الكاملة لالتعليمي

 مجلسل؛ ومع ذلك، يجوز لفحص األدلة المقدمةحق  المشاركة مادة أو أدلة ذات صلة، ويمنح األطراف

هم ي، وممثلالوصي الشرعي ولي أمره/ أو/الطالب وخارج مكان تواجد شهود الطالب الأخذ شهادة التعليمي 

 ري لحماية الطالب الشاهد.، حسب تقديره، أن هذا اإلجراء ضروالتعليمي مجلسالإذا قرر 
 

D. المجلس أن ضرورية.  تعليميمجلس الالضافية التي قد يراها يجب على األطراف تقديم مثل هذه األدلة اإل

 التعليمي هو الفيصل في مدى صلة األدلة وأهميتها.
 

E.  وضع يتم  ة، حيثدلأالتي يعرضها الطرفان كالمواد التي تم حرزها واستالم  يمكن للمجلس التعليمي

 إعتبارها جزًءا من السجل، عند إستالمها.و عالمات عليها
 

F.  أو تغييرها. ومع ذلك ، لن  ،أو رفضها ،، بأغلبية األصوات، التمسك بالتوصياتالتعليمي لسمجليجوز ل

 ل إلى زيادة مدة الفصل المؤقت.يؤدي التعدي

 
G.  ولي أمره، الوصي الشرعي، إرسال قراره، بما في ذلك األسباب، إلى الطالبالتعليمي  مجلساليجب على ،

 التعليمية.، والمدير العام للهيئة مدير المدرسة

 

 
VII.  برنامج التعليم البديل 

 
انتهاك لسياسات  ، أوتتعلق بقوانين والية فرجينيا بمخالفةاتهم  (1)من أي طالب التعليمي  مجلسالقد يطلب 

مخالفة ينبغي أو المخدرات، أو إصابة متعمدة لشخص آخر، أو  ،الكحول ،األسلحة بخصوص، التعليمي مجلسال

أو  اً مذنبوجد  (2)؛ G.260-16.1§بموجب لوائح والية فيرجينيا رقم الكشف عنها للمدير العام للهيئة التعليمية 

أو جريمة نتج  ،أو المخدرات ، الكحول،األسلحةوالية فرجينيا بخصوص  تتعلق بقوانين مخالفةغير بريء من 

مخالفة ينبغي الكشف عنها للمدير العام للهيئة التعليمية أو  ،رينعنها أو كان من الممكن أن تؤدي إلى إصابة اآلخ

تنتهك متكررة  مخالفاتخطيرة أو  تبين إرتكابه مخالفة (3)؛ G.260-16.1 §بموجب لوائح والية فرجينيا رقم 

 تم (5)؛ أو 277.05-22.1 §وفقا للوائح والية فرجينيا تم فصله بشكل مؤقت  (4)؛ سياسات المجلس التعليمي

من  Cأو البند الفرعي   277.08-22.1، أو277.07-22.1 ,277.06-22.1 .§§طرده وفقاً للوائح والية فيرجينيا 
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قد يطلب المجلس التعليمي من الطالب لحضور برنامج تعليمي بديل. ، 277-22.1 §لوائح والية فيرجينيا رقم 

 من أي طالب وجد التعليميمجلس اللب قد يط اإللتحاق بهذه البرامج بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.

 يقام برعاية في مبنى المدرسة أو في نشاط ،المخدرات أو الكحول في حافلة مدرسية ،تحت تأثير كان أو ،بحوزته

، إذا ما ، الخضوع لتقييم تعاطي المخدرات أو الكحول، أو كليهماالتعليمي مجلساللسياسات  بذلك المدرسة منتهًكا

 لمشاركة في برنامج عالجي.وبموافقة ولي أمر الطالب، ل بالتقييمأوصى بذلك القائم 

 
 

 § لوائح والية فيرجينيا، وفقًا لعقوبة الفصل المؤقت قصير األمد)أو من ينوب عنه( فرض  يجوز لمدير المدرسة 

ح والية تنطوي على إصابة متعمدة تم ذكرها في لوائ مخالفة، على الطالب الذي تم اتهامه بارتكاب 22.1277.04

طلب حضور هذا تما إذا كان سيفيطالب آخر في نفس المدرسة بانتظار قرار ، لG.260-16.1 §فيرجينيا رقم 

 برنامج تعليمي بديل.لالطالب 

 
إتخاذ إجراء  أو في انتظار تم تقديمه التماس أو أمر قضائي متهماً" كما ورد إستخدامها هنا، وجود" تعني كلمة

 ضد الطالب.

 

 
VIII. اإلبالغ 

 
A. خالف ذلك، يتم تقديم التقارير إلى  ،أو االجتهادات القضائية ،اللوائح الفدرالي، باستثناء ما قد يتطلبه القانون

 ن جميع الحوادث التي تشمل:أو من ينوب عنه ع مدير المدرسة
 

على  ،، دون إصابة جسدية، ألي شخص في حافلة مدرسيةوالتعدي بالضرباالعتداء أو االعتداء   .1

 يقام برعاية المدرسة ؛أو في نشاط  ،ممتلكات المدرسة

 

، إطالق نار، طعن، موتؤدي إلى إصابة جسدية، اعتداء جنسي، ذي يال اإلعتداء والتعدي بالضرب  .2

 47-18.2 §قطع، أو جرح أي شخص، اختطاف أي شخص كما هو موضح في لوائح والية فرجينيا رقم 

، على 18.260.3 §كما هو موضح في قانون والية فرجينيا  أو مطاردة أي شخص  48-18.2 §أو  

 يقام برعاية المدرسة ؛ حافلة مدرسية، على ممتلكات المدرسة، أو في نشاط
 

  الموادأو  مقلدة خاضعة للرقابة أو مادة ،أو مادة خاضعة للرقابة ،الماريجوانا ،أي سلوك يتعلق بالكحول  .3

المدرسة، بما في ذلك سرقة  يقام برعايةأو في نشاط  ،المدرسةفي ممتلكات  ،المنشطة في حافلة مدرسية

 ؛األدوية الموصوفة لطالبأو محاولة سرقة 
 

ة، في مبنى المدرسة، أو في أي تهديدات ضد أفراد الكادر المدرسي أثناء وجودهم في حافلة مدرسي  .4

 قام برعاية المدرسة ؛نشاط ي
 

على ممتلكات   277.07-22.1حمل غير قانوني لسالح ناري كما هو محدد في لوائح والية فيرجينيا رقم  .5

 المدرسة ؛
 

مواد أو أجهزة متفجرة، أو أجهزة متفجرة خداعية، كما هو  ،أي سلوك غير قانوني يتضمن قنابل حارقة  .6

أو الحارقة، كما هو محدد في  أو األجهزة المتفجرة§  85-18.2 رقم لوائح والية فيرجينيا محدد في

 §جينيا كما هو محدد في لوائح والية فير، أو القنابل الكيماوية، 433.1-18.2 §رقم  والية فيرجينيا قانون

 المدرسة ؛ يقام برعاية، على حافلة مدرسية، على ممتلكات المدرسة، أو نشاط 18.2-87.1
 

، تم 83-18.2 §رقم  دد في لوائح والية فيرجينياح، كما هو مكاذبة بالتفجيرأي تهديدات أو تهديدات   .7
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 أو ممتلكات المدرسة أو الحافالت المدرسية ؛ الكادر المدرسي ضد أفرادتوجيهها 
 

 يقام برعايةأو في نشاط  ،في مبنى المدرسة ،في حافلة مدرسية وقعحادث نتيجة  طالب القبض على أي .8

 المدرسة، بما في ذلك التهم المعنية ؛ و
 

 أي حيازة غير مشروعة لألسلحة، الكحول، المخدرات أو منتجات التبغ.  .9

 
B.  القانون  فرضتقارير من سلطات  يستلم المدير العام للهيئة التعليمية ومدير المدرسة أومن ينوب عنهيجب أن

ناية ج مخالفة، أينما ارتكبت، من قبل الطالب المسجلين في المدرسة إذا كانت البخصوص المخالفاتالمحلية 

لوائح والية فيرجينيا  ،لقانون السيطرة على المخدرات شكل انتهاكامن قبل شخص بالغ أو قد تبها ارتكتم إ

 يقام برعاية في ممتلكات مدرسة، أو في نشاط ، وحدثت في حافلة مدرسية، et seq 3400-54.1§رقم

الفرعي  البندمن  (8)إلى  (1)في البنود  ورد ذكرهاالمدرسة، أو كانت جنحة بالغة تتضمن أي أحداث 

VIII.A أو، الشرعي  الوصيولي األمر/الطالب إلى عهدة  سة ، وما إذا كان سيتم اإلفراج عنمن هذه السيا

 إشعاًرا بأن حدثًا المدير العام للهيئة التعليميةإذا تلقى  بكفالة. سنة أو أكثر، يتم اإلفراج عنه 18إذا كان عمره 

 § رقم من البند Gشخص بالغ بموجب البند الفرعي  يمة إذا ارتكبت من قبلمخالفة قد تشكل جرارتكب  قد

إبالغ هذه المعلومات إلى مدير المدرسة التي تم تسجيل  المدير العام للهيئة التعليمية، يجب على 16.1-260

 . الحدث فيها
 

C.   عمالً المخول باإلبالغ عنها تقريراً عن جميع الحوادث المطلوبة أو  مدير المدرسة أو من ينوب عنهيقدم

. يقوم المدير العام للهيئة من هذه السياسة إلى المدير العام للهيئة التعليمية  VIII.A (1-8)بند الفرعيبال

 التعليمية بإبالغ وزارة التربية والتعليم بكل هذه الحوادث سنوياً.
 

أن  مدراء المدارس والمدير العام للهيئة التعليمية على ينبغيعند تقديم تقارير عن مثل هذه الحوادث،  

كما ينبغي  القانون، فرضكما هي مسجلة من قبل سلطات  تهم أو ،اعتقاالت مخالفات،يشيروا بدقة إلى أي 

 من هذه السياسة. VIII.Bأن يتم اإلبالغ عنها من قبل هذه السلطات وفقًا للفقرة 
 

D.  أي طالب متورط عن  الشرعي الوصي/ولي األمر إشعاروب عنه أو من ين مدير المدرسة أيًضا علىينبغي

الفرعي، بغض النظر عما إذا كان قد تم اتخاذ  مخول باإلبالغ عنه بموجب هذا البندفي حادث مطلوب أو 

يتعلق هذا اإلشعار بمشاركة الطالب المعني فقط  و طبيعة اإلجراء التأديبي.إجراء تأديبي ضد هذا الطالب أ

 ت تتعلق بالطالب اآلخرين.لوماوال يتضمن مع
 

E.   يُطلب من  عندها الفرعي، البندفي حالة ارتكاب أي طالب ألي حادث تم اإلبالغ عنه كما هو موضح في هذا

 من يخوله مالئمة. أو المدير العام للهيئة التعليميةوالتدخل التي يراها  الوقايةهذا الطالب المشاركة في أنشطة 
 

F.  أو االجتهادات القضائية من خالف ذلك، يقوم مدير  ،اللوائح الفدرالي، وباستثناء ما قد يتطلبه القانون

( من 7( إلى )2القانون عن أي فعل مذكور في الفقرات ) ور بإبالغ السلطة المحلية لفرضالمدرسة على الف

السلطة المحلية لفرض  بلغكن أن ييمجنائية و مخالفةهذه السياسة التي قد تشكل من . VIII.Aالفرعي البند 

 من هذه السياسة. VIII.A( من البند الفرعي 1) ورد ذكره في الفقرةعن أي حادث  القانون
 

من خالف ذلك،  أو االجتهادات القضائية ،اللوائح الفدرالي، باإلضافة إلى ذلك، باستثناء ما قد يتطلبه القانون

عن أي فعل مذكور في البنود  السلطات المحلية لفرض القانون غأيًضا على الفور بإبال المدرسة مديريقوم 

إلى أولياء جنائية  مخالفة تنطوي عليها من هذه السياسة والتي قد VIII.Aالفرعي  البند( من 5( إلى )2)

يقوم  باإلضافة إلى ذلك، .يكون الهدف المحدد لمثل هذا الفعلحدث ي طالب الشرعيون أل األوصياءاألمور/

 وفقًا لما ينص عليه القانون وأن المحلية لفرض القانون سلطاتالالحادث إلى  مدير المدرسة باإلبالغ عن

القانون المحلية للحصول على مزيد من  فرضاالتصال بجهات  الشرعيون األوصياءبإمكان أولياء األمور/
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 ، إذا كانوا يرغبون بذلك.المعلومات
 

G.  أو شخص  وصي شرعي أو والدة/" أي والدأولياء األمور" أو "ولي األمرة "ألغراض هذا القسم، تعني كلم

 يكون مسؤوالً عنه.آخر يتحكم في الطفل أو 

 

 
IX.   طالب المفصولين و/أو المطرودين قبول الإعادة 

 

هو غير مؤهل لإللتحاق بأي مدرسة أخرى ضمن المنطقة  ACPSأي طالب تم فصله بشكل مؤقت من مدارس 

 التعليمية لحين تأهله للعودة إلى مدرسته اإلعتيادية.
 

يوًما من الحضور إلى المدرسة من قبل مجلس  (30)أي طالب تم طرده أو فصله بشكل مؤقت ألكثر من ثالثين 

حب قبوله من مدرسة خاصة في هذه الوالية تعليمي أو مدرسة خاصة في هذه الوالية أو في والية أخرى أو تم س

 .CEJأو في والية أخرى قد يتم استبعاده من الدوام في مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية، وفقا لسياسة 

 

يوًما، عندها ال يجوز أن تتجاوز مدة اإلبعاد مدة الفصل المؤقت. ( 30)في حالة الفصل المؤقت ألكثر من ثالثين  

ي طالب تم طرده من المدرسة، عندها يجوز للمجلس التعليمي قبول أو رفض أي أو جميع في حالة استبعاد أ

 §شروط إعادة القبول المفروضة على هذا الطالب من قبل المجلس التعليمي للطرد بموجب قانون والية فيرجينيا 

دة القبول في . ال يفرض المجلس التعليمي لمدارس مدينة اإلسكندرية شروطًا إضافية إلعا22.1-277.06

 المدرسة.
 

ال يتم قبول أي طالب تم فصله بشكل مؤقت في البرنامج المدرسي اإلعتيادي لحين إجتماع هذا الطالب وولي 

أمره/ الوصي الشرعي مع مسؤولي المدرسة لمناقشة تحسين سلوك الطالب، إال إذا قرر مدير المدرسة أو من 

 لب من دون الحاجة إلى اإلجتماع مع ولي األمر.ينوب عنه أن إعادة القبول هو أمر مناسب للطا
 

، عندها يجوز JECإذا أخفق ولي األمر/الوصي الشرعي في االمتثال لهذه السياسة أو سياسة القبول المدرسي 

للمجلس التعليمي أن يطلب من محكمة األحداث والعالقات المحلية المضي قدًما ضد ولي األمر/الوصي الشرعي 

 ر المعقول المشاركة في الجهود الرامية لتحسين سلوك الطالب.لرفضه المتعمد وغي
 

التعليمي أو المدير مجلس العند انتهاء فترة االستبعاد الخاصة بالطرد أو سحب القبول، يتم تحديد الفترة من قبل 

يجوز للطالب إعادة  حيث أو من ينوب عنه، كما هو الحال في جلسة االستماع ذات الصلة، العام للهيئة التعليمية

قبول. إذا تم رفض االلتماس الخاص بالقبول، عندها يقوم للإدارة المدرسة  التعليمي مجلسالتقديم التماس إلى 

المجلس التعليمي بتحديد مدة استمرار فترة االستبعاد والتاريخ الالحق الذي يجوز فيه لهذا الطالب إعادة تقديم 

اإلجراءات والجدول الزمني  JGD-R / JGE-Rيحدد القانون التماس إلى المجلس التعليمي لغرض القبول.  

 كن للطالب المطرودين بموجبها من التقدم بطلب وإعادة التقديم إلعادة القبول في المدرسة.الذي يم
 

يمكن للمجلس التعليمي وفقًا لهذا البند الفرعي السماح للطالب المستبعدين من حضور برنامج تعليمي بديل مقدم 

 من قبل المجلس التعليمي خالل فترة اإلستبعاد.
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X. إلعاقةتهذيب الطالب ذوي ا 

 
من قانون إعادة التأهيل لعام  504( والقسم IDEAمع قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) ACPSتتماشى مدارس 

 .JGDAعند تهذيب طالب ذوي إعاقة، وكما هو محدد في قواعد سلوك الطالب وسياسة  1973
 

 1996سبتمبر/أيلول  5 تم إعتمادها بتأريخ: 

 1997يوليو/تموز  10   تم تعديلها بتأريخ:

 1998يونيو/حزيران  18   تم تعديلها بتأريخ:

 2001يوليو/تموز  12   تم تعديلها بتأريخ:

 2005يوليو/تموز  1   تم تعديلها بتأريخ:

 2006يونيو/حزيران  15   تم تعديلها بتأريخ:

 2013ديسمبر/كانون األول  19   تم تعديلها بتأريخ:

 2014ديسمبر/كانون األول  18   تم تعديلها بتأريخ:

 2015يونيو/حزيران  11   تم تعديلها بتأريخ:

 2018أكتوبر/تشرين األول  25   تم تعديلها بتأريخ:
 

 U.S.C. § 7151 20  المراجع القانونية:

 

 ,308.1-119,18.2-18.2 ,260-16.1 ,915.4-15.2 §§المعدل،  1950قانون والية فيرجينيا لعام  

18.2-308.7, 18.2-308.8.2:2, 22.1-200.1, 22.1-254, 22.1-276.01, 22.1-276.2, 22.1-

277, 22.1-277.04, 22.1-277.05, 22.1-277.06, 22.1-277.07, 22.1-277.07:1,  22.1-

277.08, 22.1-277.2, 22.1-277.2:1, 22.1-279.3:1. 

 

   8 VAC 20-560-10 

 

 در في المدرسةأسلحة افراد الكا    GBEB الهوامش الضمنية:

   IGBH    البرامج المدرسية البديلة  

JEC    القبول المدرسي 

JEC    سلوك الطالب 

JFC-R    معايير سلوك الطالب  

JFCD    األسلحة في المدرسة 

JGD-R/JGE-R   لوائح الفصل المؤقت للطالب/الطرد 

JGDA    تهذيب الطالب ذوي اإلعاقة  

JGDB    تهذيب الطالب ذوي اإلعاقة نتيجة إحداث إصابة 

  جسدية خطيرة   

 

 

 

 


