
حفظ احلقوق
حتتفظ االدارة العامة ابحلق يف تعديل حمتوى هذا الُكتّيب يف اي وقت خالل العام الدراسي، دون إخطار. و مع ذلك، سيتم إخطار اولياء األمور و الطالب أبي 

تغيري يؤثر على السلوكيات اليت يتوقع االلتزام هبا, قبل تطبيق التغيريات.

هل لديكم أسئلة؟
لطرح أي أسئلة متعلقة مبدونة قواعد السلوك الطاليب، يرجى التواصل مع: 

خدمات دعم الطلبة
com.ssal@rps205  |  815.489.2705 )هاتف( 815.966.5251  |  )فاكس(

61104  7th Street, Rockford, IL  501
COM.RPS205  | 815.966.3000

    مدونة
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يكمل من قبل ضحية التنمر أو الشاهد عليه أو الشخص الذي لديه معلومات عن واقعة تنمر أو عنف مدرسي, ويقوم إبرساله إىل مكتب مدير املبىن. متاح 
احلصول عليه بسهولة من املوقع االلكرتوين ) املواقع االلكرتونية( أو غريه من املناطق املخصصه املعلنة يف املدارس

يرجى الكتابة بصورة واضحة و وضع عالمة على املربعات املالئمة.

االسم _____________________________ التاريخ __________    
 الطالب            ويل االمر          طاقم العمل        غري ذلك

 
حدد هنا إذا كنت تفضل إبقاء هويتك جمهولة

   نعم     ال

هل أنت ضحية للتنمر أو العنف املدرسي الذي تبلغ عنه؟    نعم    ال

اتريخ الواقعة: _______________ وقت الواقعة: _______________

الشخص)األشخاص( الذي يتم اإل بالغ عن كونه ضحية للتنمر او العنف املدرسي: 
االسم ___________________________________________  

   الطالب    طاقم العمل

االسم ___________________________________________  
 الطالب    طاقم العمل

االسم ___________________________________________ 
 الطالب    طاقم العمل

الشخص)األشخاص( الذي يتم اإلبالغ عن كونه املعتدي او املشارك يف التنمر او العنف 
املدرسي:

االسم __________________________________________ 
   الطالب     طاقم العمل    غري ذلك

االسم ___________________________________________ 
   الطالب   طاقم العمل    غري ذلك

االسم ___________________________________________ 
 الطالب   طاقم العمل      غري ذلك

هل كانت الواقعة مبنية على أي من السمات التالية؟ )ضع عالمة على مجيع ما ينطبق.(

االسم ___________________________________________ 
   العمر    االسالف    اللون     اهلوية اجلنسية

   التعبري املرتبط ابجلنس                   اهلوية املرتيط ابجلنس
   حالة التشرد    احلالة اإلجتماعية     االعاقة العقلية

   القومية                    حالة احلماية مبوجب أمر قضائي
   حالة االبوة    االعاقة اجلسدية       احلمل

   العرق    الدين      اجلنس     التوجه اجلنسي
    ترتبط بشخص /جمموعة من األشخاص يتسموا بواحدة أو أكثر من السمات املذكورة 

أعاله
   غري ذلك_______________________________    ال اعلم.

مت إستهداف الطالب )الطالب( للتنمر عليه ابلطريقة )الطرق( التالية: )ضع عالمة على 
مجيع ما ينطبق.(

   أبستخدام االجهزة االلكرتونية )مثل االنرتنت و منصات التواصل االجتماعي و 
الرسائل

     النصية و الربيد االلكرتوين و التنمر االلكرتوين,اخل(
   ابستخدام املراسالت الكتابية )مثل املالحظات املكتوبة ابليد و الواثئق املكتوبة 

االخرى
     و الربيد االلكرتوين , اخل(

  سلوك أو فعل جسدي ) مثل الدفع او الضرب او تدمري املمتلكات او املالحقة(
  سلوك او فعل لفظي ) مثل إطالق الشائعات و االكاذيب و االلقاب املسيئة و

     التعليقات االزدرائية املهينة, اخل(
  أجتماعياً )مثل االستبعاد املتعمد, التسبب يف حدوث ضرر نفسي , اخل(

   إرتداء األشياء اليت تظهر الكراهية أو التعصب ضمنياً أو حيازهتا أو عرضها
   غريذلك )يرجى التوضيح(: _______________________________

مت إستهداف الطالب )الطالب( للتنمر عليه ابلطريقة )الطرق( التالية: )ضع عالمة على 
مجيع ما ينطبق.(

   احلافلة املدرسية     مكان وقوف احلافلة    الصف      غرفة تناول الطعام
   الفعاليات املدرسية    غرفة الرايضة       املمر

   غرفة تبديل املالبس    احلمام                      املدرسة او ما يعود هلا
   غري ذلك

يرجى إخباران بشأن الواقعة ابستخدام أسلوبك اخلاص. أذكر أكرب قدر 
ممكن من التفاصيل- يف أي وقت حدثت الواقعة ) الوقائع( ومن كان 

شاهداً عليها و ما الذي قيل وما هو نوع التواصل الذي حدث )جسدي, 
كتايب, اجتماعي, الكرتوين, اخل(

   املعلومات الواردة اعاله صحيحة و دقيقة على حد علمي.

توقيع الشخص املبلغ _________________________________    

التاريخ ____________________

منوذج بالغ بشأن التنمر و العنف املدرسي
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يلزم عقد اجتماعات إعادة الدخول من أجل تناول املشكالت املتعلقة ابلفرتة اليت ال حبضر الطالب خالهلا إىل املدرسة. ميكن إستخدام هذا النموذج ملساعدتكم 
يف التأكد من أن طفلكم قد أعيد دجمه بشكل مالئم يف بيئة املدرسة بعد فرتة استبعاد من املدرسة*

 مت إعداد/ مشاركة جدول الطالب ومناقشته )قد حيدث ذلك أثناء االجتماع إذا كان اتريخ االجتماع يسبق اليوم االول من عودة الطالب اىل  
        مدارس روكفورد العامة  205(

مت التواصل مع مسؤول وسائل النقل و إخباري مبواعيد الذهاب و االايب  
  متت جدولة اجتماع ملناقشة عودة طفلي إىل املدرسة  

          اتريخ ووقت االجتماع: __________________________

خالل اجتماع إعادة االشراك

متت مراجعة التوقعات السلوكية للطالب  

 نوقشت اسرتاتيجيات و تدخالت إعادة االشراك االكادميية و السلوكية؛ مثل الدروس اخلصوصية و/أو عقد إجتماعات مع االستشاري و/أو  
          إجراء تغيري على جدول الطالب و/أو اختاذ خطوات أخرى ملنع سوء السلوك يف املستقبل

متت مراجعة خطة تدخالت الطالب اخلاصة بطفلي و تنقيحها, حسبما يلزم  

 مت أخطاري بتحدبد موعد الجتماع خاص بربانمج /خطة 504 ملراجعة تقدم طفلي و احتياجاته لباقي العام/ العام املقبل ) للطالب املدرجني  
        يف برانمج IEP أو خطة القسم 504(

أتيحت الفرصة يل و لطفلي لطرح ما لدينا من أسئلة  

اسم الطالب ______________________________________________  رقم هوية الطالب _____________

توقيع ويل األمر _____________________________________________          التاريخ ______________

توقيع االداري ______________________________________________          التاريخ ______________

*ميكن استخدام هذا النموذج يف أيضاً يف اجتماع إعادة االشراك

منوذج التتبع  اخلاص بويل االمر- اجتماع إعادة اإلشراك
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•           

اسم الطالب _______________________________________

إقرار
 لقد تلقيت أان و طفلي نسخة من مدونة قواعد سلوك الطالب اخلاصة مبدارس روكفود العامة و اليت تتضمن احلقوق و املسؤوليات  و القواعد و اإلجراءات 

الواجبة وبيان حبقوق االطقال ذوي اإلعاقات. حنن نفهم أنه يتوقع من طفلنا أن يقرأ مدونة القواعد هذه ابلكامل و أن يصبح على دراية هبا و أن حيضرها إىل 
املنزل لكي نقرأها. حنن نفهم أننا, ابألضافة إىل طفلنا, خنضع للقواعد و العواقب اليت حتددها املدونة .

                         االسم                                                                      صلته ابلطالب                                                   رقم اهلاتف 
   

________________________                      ________________________                                           _______________________________

                                                                 
______________________                         ________________________                                           _______________________________

                                                _____________________                         __________________________                                            ______________________________
     

                                                _____________________                         __________________________                                            ______________________________

الرجاء ذكر اي جهات اتصال اخرى ____________________________________________________

توقيع ويل األمر____________________________________________ التاريخ _______________

توقيع الطالب ____________________________________________ التاريخ ________________

يتم تسليم مدونة قواعد سلوك الطالب اخلاصة مبدارس روكفورد العامة أثناء التسجيل يف املدرسة.

يرجى إعادة هذه الصفحة إىل مدرسة طفلك بعد قرائتها و مناقشتها معه و توقيعها.

يرجى إخطار املكتب إذا حدثت أي تغيريات على املعلومات املذكورة أعاله.

*يستلم هذا النموذج أثناء التسجيل

وثيقة استالم الطالب ملدونة قواعد سلوك
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إرشادات االبالغ 
و التعامل مع الشرطة

يقوم املسؤولون االداريون ابخطار الشرطة يف حالتني:  الطارئة و غري الطارئة.
الطارئة: يتحمل إداريو املدرسة مسؤولية االتصال ابلرقم 1-1-9 عندما يقررون أن املوقف ميثل حالة طوارئ تتعلق ابلسالمة و متثل هتديًدا مباشرًا خلطر أو ضرر   

وشيك للطالب أو املوظفني أو غريهم من العاملني يف املدرسة.  تشمل اخليارات ، على سبيل املثال ال احلصر:
 االستخدام النشط و/أو احليازة و/أو اإلخفاء لسالح انري/جهاز مدمر أو أسلحة أخرى أو "مشابه للسالح"، أو استخدام أو نية استخدام  

        اداة كسالح إلحلاق ضرر جسدي خطري بشخص ما.
التهديد بقنبلة  
 فعل من أفعال العنف اجلسدي من قبل الطالب يزداد حدة والميكن ختفيفه بشكل آمن أو إيقافه من قبل مسؤويل املدرسة.  

الغري طارئة: يتحمل إداريو املدرسة مسؤولية إبالغ الشرطة عندما يتورط طالب يف سلوك غري قانوين مزعوم ، أو وفًقا ملا يقتضيه القانون.      

حقوق الطالب
حيتفظ الطالب ابحلقوق التالية عند التعامل مع جهات إنفاذ القانون احمللية:

حيق للطالب رفض التحدث إىل جهات إنفاذ القانون احمللية  .1   
ميكن للطالب رفض املوافقة على تفتيشهم من قبل الشرطة، مبا يف ذلك األجهزة اإللكرتونية.  .2    

هذا قد ال مينع عملية البحث    
جيب ان ال يرتك الطالب مع ضابط الشرطة لوحدمها يف اي وقت.  .3   

4.    ال جيوز إخراج الطالب من الصفوف الدراسية أو املناطق العامة ابملدرسة من قبل ضباط الشرطة ما مل تكن هناك حالة طوارئ ، كما هو     
                        مذكور أعاله.  

5.   جيب على إداريي املدرسة بذل مجيع اجلهود املعقولة لضمان حضور والدي الطالب/ويل أمره أثناء االستجواب من قبل منفذي القانون، أو   
                       إذا مل يكن الوالد متاًحا,  فإن مسؤول املدرسة سيكون موجوداً أثناء االستجواب. 

   
إلقاء القبض على اراضي املدرسة

جيب على مسؤويل املدرسة جتنب االعتقاالت الطالبية على أرض املدرسة كلما أمكن ذلك. إذا كان االعتقال ضروراًي، جيب على ضابط الشرطة التنسيق مع مدير 
املبىن للعثور على مكان خاص بعيًدا عن أنظار و مسامع الطالب اآلخرين ، إىل أقصى حد ممكن.

تقارير الوالية
 يتعني على اإلدارة العامة اإلبالغ عن بعض احلوادث املعينة إىل جملس التعليم بوالية إلينوي من خالل نظام اإلبالغ عن احلوادث املدرسية )SIRS( املتعلقة حبضور 

 )105 ILC 5/10-26.3a(.الطالب
الطالب الذين مل يعودوا يذهبون إىل املدرسة بسبب: الطرد ، اإلنقطاع )ألسباب أخرى غري اإلنتقال( ، اإلزالة من قوائم احلضور بسبب عدم  

       احلضور، و املتغيبون املعتادون على الغياب.
الطالب الذين قاموا إبعادة التسجيل أو عادوا اىل حضور منتظم.   

.ISBE جيب اإلبالغ عن احلوادث التالية إىل سلطات تطبيق القانون املختصة، اليت تقدم تقارير دورية إىل         
   )105 ILC 5/10-21.7(  ،االعتداء على طاقم العمل
    )105 ILC 5/10-27.1B( خمالفة العقاقري املمنوعة
   )105 ILC 5/10-27.1A( خمالفة االسلحة النارية

ابإلضافة إىل ذلك، سيتم إخطار وحدة تطبيق القوانني احمللية مبا يتوافق مع األحكام املنصوص عليها يف مدونة قواعد سلوك الطالب يف الصفحات من 8 -20، 
عندما يشتبه يف تورط الطالب يف سلوك إجرامي خبالف ما هو مذكور أعاله. قد تتم مشاركة املعلومات املتعلقة ابلطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة الذين مت 

اإلبالغ عن حالتهم عند وحدة تطبيق القوانني احمللية مع السلطات املختصة، مبا يتوافق مع IDEA و قانون اخلصوصية و حقوق األسرة التعليمية.
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إجراءات االستماع خبصوص الطرد
يف حالة التوصية ابلطرد، ستحدد املنطقة التعليمية جلسة إستماع أمام موظف اإلستماع التابع للمجلس. تنطبق اإلجراءات التالية على جلسات اإلستماع أمام 

موظف اإلستماع يف اجمللس بشأن الطعون املقدمة على قرارت التوصية ابلطرد:

      1.  تُتاح الفرصة للطالب جبلسة إستماع يتم إجراؤها بواسطة موظف اإلستماع الذي يعينه اجمللس التعليمي.
      2.   يرسل اجمللس التعليمي إشعار خطي إىل الوالدين/ويل االمر بوقت جلسة اإلجتماع و مكاهنا و الغرض منها عرب الربيد املسجل أو املعتمد و يطلب

          حضور أحد الوالدين/ويل االمر اىل جلسة اإلستماع.
     3.   أثناء جلسة اإلستماع، ميكن متثيل الطالب, الوالدين/ ويل االمر من قبل مستشار قانوين؛ و ميكنهم أستدعاء شهود و تقدمي أدلة و إستجواب الشهود من
         الطرف االخر. جيب على الوالدين/ ويل االمر إبالغ مسؤويل املدرسة إن كانوا يعتزمون إحضار مستشار قانوين لتمثيل الطالب يف جلسة االستماع. و يقوم

         مسؤول اجللسة ابإلستماع إىل األدلة بشأن مسألة تعليق احلضور,  إن وجدت. يف اإلجتماع، جيب على مسؤول اجللسة حتديد أسباب الطرد املقرتحة و
         التاريخ الذي يصبح فيه الطرد ساري املفعول.

     4.  ستبقى أمساء الشهود من الطالب سرية، ابلقدر الذي يسمح به القانون. سيقوم املسؤول اإلداري الذي يوضح موقف اإلدارة بتحديد األساس املنطقي
        الصحيح إلخفاء أمساء الشهود اآلخرين بناًء على أدلةحقيقية و اخلوف املشروع من االنتقام عندما ينطبق. إذا كانت اجللسة تتضمن طالباً من ذوي

        االحتياجات اخلاصة، فيجب على املسؤول تقدمي معلومات حول نتائج إجتماع مراجعة لتحديد مظاهر MDR الذي مت عقده قبل جلسة اإلستماع.
    5. سيسمح موظف اجللسة للطرفني بتوضيح وجهات نظر كل منهما بوضوح و تقدمي أي دليل متاح لديهم يكون له عالقة ابلتوصية ابلطرد.

     6. جيب على موظف جلسة اإلستماع إعداد ملخص مكتوب للمعلومات املقدمة يف اجللسة مبا يف ذلك املعلومات و التعليقات اليت يراها موظف
        اجللسة ذات صلة. جيب تقدمي امللخص املكتوب إىل اجمللس التعليمي. 

     7. يتخذ اجمللس قراراً، بعد إستالم التوصية اإلدارية و تقرير ضابط جلسة اإلستماع. إذا وجد اجمللس أن الطالب ينتهك مدونة قواعد السلوك الطاليب، فيجب
        حتديد املستوى  املناسب من اإلجراء التأدييب ويصل ذلك اىل ويتضمن الطرد.

    8.  ميكن جمللس التعليم فقط طرد الطالب من املدرسة. جيب أن يكون قرار اجمللس كتابياً مع تقدمي نسخة إىل ويل امر/الوصي على الطالب. إذا كان قرار اجمللس
        بفصل الطالب، جيب على االقل أن يوضح القرار الكتايب الصادر من اجمللس ابلتفصيل االسباب احملددة اليت توضح أن استبعاد التلميذ من بيئة التعلم 

        يصب يف مصلحة املدرسة و جيب أن بتضمن أيضاً االسباب املنطقية اليت تتعلق ابملدة احملددة للطرد. جيب أن يتضمن أيًضا اكتشاف ما إذا كانت هناك
        حماوالت لتدخالت أخرى أو مت حتديد عدم وجود تدخالت أخرى مناسبة ومتاحة.

   9. ستتم دعوة إدارة اخلدمات اإلنسانية إلرسال ممثل إىل جلسة االستماع القانونية عند االشتباه مبرض عقلي. 

النقاط الدراسية والتخرج
لن حيصل الطالب املطرود على الوحدات الدراسية املعتمدة للمقررات الدراسية يف الفصل الدراسي الذي حيدث فيه الطرد. يف حالة الطرد، تقوم املدرسة إبخطار 

أولياء األمر و الطالب بفرص التعليم البديل,ان وجدت. 

ميكن للطالب املسجلني يف مواقع التعليم البديل إرسال نسخة التحويل اخلاصة هبم للمراجعة عند إعادة قبوهلم يف مدارس روكفورد العامة 205

ميكن أن حيصل الطالب يف مرحلة الصف الثاين عشر )Senior( الذين مت طردهم حىت هناية الفصل الدراسي و الذي من املقرر أن يتخرجوا فيه على شهادة دبلوم 
إذا قاموا بتقدمي إضبارة رمسية من برانمج بديل حيث يستوفوا مجيع متطلبات التخرج املطلوبة ضمن مدارس روكفورد العامة. ومع ذلك ، ال ُيسمح للطالب الذين 

خيضعون يف ذلك الوقت التفاقيات طرد ابملشاركة يف مراسم احتفاالت التخرج.
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)EIA( إتفاقية وقف امر الطرد
  قد يتم عرض إتفاقية وقف امر الطرد من قبل مدير املبىن عندما يكون الطالب قد اعرتف ابلتورط يف سوء سلوك يكون الطرد مناسباً له و يعرب الطالب عن الفهم 

املناسب آلاثر سوء السلوك و الندم و اإللتزام بتجنب سوء السلوك اجلسيم يف املستقبل. متنح إتفاقية EIA  للطالب بديال عن طردهم من املدرسة الرتكاهبم فعل 
عصيان جسيم أو سوء سلوك جسيم. جيب على الطالب إكمال شروط اتفاقية EIA بنجاح من أجل إهناء االتفاقية. تُعترب مجيع إتفاقيات EIA طوعية و تتطلب 

موافقة ويل االمر/الوصي، مدير املبىن، املدير العام أو انئب املدير العام ، و جملس إدارة املدارس.  

إجراءات إرشادية
      1. تناقش إدارة املدرسة شروط اتفاقية EIA مع الطالب والوالدين / ويل األمر. 

    2.  يوافق الوالد /ويل االمر على اتفاقية EIA ويوقع على األوراق املطلوبة.

إلغاء إتفاقية وقف امر الطرد
 إذا مل ميتثل الطالب لواحد أو أكثر من شروط اتفاقية وقف امر الطرد، فقد يتم الغائها. إذا مت الرفض، فسيتم التوصية ابلطرد على الفور، ملا تبقى من مدة االتفاقية. 

تدخل فرتة الطرد حيز التنفيذ فور انتهاء اإلجراءات التالية:
         1.   ستقوم إدارة املدرسة ابلتحقيق يف أي هتم جديدة تؤدي إىل اإللغاء.

        2.    سيمنح الطالب فرصة الدفاع عن نفسه ضد هذه التهم. سوف ينظر مدير املدرسة يف احلقائق و يقرر ما اذا كان االلغاء سيستمر.
        3.   سيتم ابالغ الوالدين/ويل االمر ابلتهم اليت أدت اىل الغاء اتفاقية EIA شفواي و/أو كتابًة.  

        4.    سريسل مدير املدرسة طلب اإللغاء إىل إدارة اخلدمات الطالبية.
        5.    سيتم إرسال خطاب ابلربيد املعتمد إىل الوالدين/ويل االمر يوضح ابلتفصيل شروط الطرد.

الطرد
الطرد هو أشد العقوابت اليت قد يفرضها النظام املدرسي.  ميكن ان يقوم اجمللس التعليمي بطرد طالب ملدة تصل اىل عامني عندما يكون وجود الطالب املستمر 
غري مستويف ملستوى السالمة املطلوبة أو ضمن مستوى اإلخالل املنصوص. سيوصى ابلطرد ملدة ال تقل عن سنة لطالب احضر سالحاً إىل املدرسة أو إىل أي 

نشاطات ترعاها املدرسة أو أي فعالية هلا عالقة معقولة ابملدرسة. حيق للمدير العام أو من ينوب عنه إجراء التعديالت الالزمة بشأن فرتة الطرد. ال يسمح للطالب 
املطرود ابلتسجيل او حضور اي برامج تعليمية اتبعة لالدارة العامة للمدارس.

سيتم تنفيذ التوصية ابلطرد من قبل جملس اإلدارة حىت لو انسحب الطالب أو انتقل إىل مدرسة غري اتبعة للمنطقة التعليمية قبل اتريخ اإلستماع جللسة الطرد.

إجراءات إرشادية
سيتم إرسال إخطار ابلطرد اىل ويل االمر/الوصي عن طريق الربيد األمريكي املعتمد أو املسجل، و سيتضمن:

          1.  طلب للحضور أمام موظف جلسة اإلستماع ملناقشة سلوك الطالب.
وقت اإلجتماع و مكانه و الغرض منه؛     .2         

السبب وراء طول مدة الطرد املوصى هبا.    .3          
         4.    ما إذا كانت التدخالت األخرى اليت متت جتربتها أو عدم وجود تدخالت أخرى مناسبة و ُمتاحة.

          5.   نسخة من إخطار تعليق احلضور ذي الصلة.
          6.   إتفاقية EIA املقرتحة، إذا كان ينطبق؛
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مواقع تعلم تكيفية 
 تتوفر برامج التعلم التكيفي التالية للطالب ، الذين مت نقلهم قسراًي ، أو 

اخلاضعني التفاقية ايقاف امر الطرد)EIA(، أو مت طردهم )عند توفر املقاعد(: 
             1.  برانمج روزفلت اجملتمعي للدراسة االعدادية

)ILC(2.  املركز التعليمي املستحدث             
             3.  برانمج املدارس اآلمنة اإلقليمي، أكادميية القمة

خدمات االنتقال من وإىل مواقع التعلم التكيفية
تقدم مدارس روكفورد العامة 205 خدمات انتقالية للطالب العائدين من بيئات 

التعلم البديلة. قد يكون االنتقال مرة أخرى إىل مبىن أكرب وأكثر تعقيًدا أمرًا 
صعًبا، وسيتلقى الطالب الدعم واملراقبة أثناء االنتقال. سيتم تقدمي اخلدمات 

التالية للطالب الذين ينتقلون مرة أخرى إىل مدرسة الرقعة اجلغرافية احملددة:
       إجتماع اخلروج: سيحدد مسؤول االنتقال موعداً مع طاقم عمل موقع التعلم
                        التكيفي )إن امكن(, الوالدين/ويل االمر و الطالب ملناقشة

                        تقدم الطالب. 
      إجتماع الدخول: تتوفر برامج التعلم التكيفي التالية للطالب، الذين مت نقلهم

                         قسراًي، أو اخلاضعني التفاقية طرد يف .   
      خطة االنتقال: سيلتقي فريق عمل مدرسة الطالب مع الوالدين/ويل االمر و
                     الطالب لوضع خطة لالنتقال. جيب ان حتتوي خطة االنتقال

                      على اخلدمات و الدعم الذي سيقدم للطالب ليعود مرة اخرى
                     اىل مدرسته العادية.  

       متابعة: سيتتبع مسؤول االنتقال التقدم األكادميي لكل طالب وحضوره وسلوكه
               لفصل دراسي نصف سنوي واحد أو فصل دراسي ثلث سنوي واحد

               عند العودة إىل مدرسة الرقعة اجلغرافية. 
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النقل غري الطوعي إىل مواقع تعلم تكيفية
توفر مدارس روكفورد العامة 205 برامج لطالب املدارس الثانوية الذين حيتاجون إىل بيئة تعليمية غري تقليدية للدعم األكادميي و/أو السلوكي أو املعرضني خلطر 

استمرار السلوكيات العدوانية بسبب أمناط سلوكهم يف املدرسة. قد يتم نقل هؤالء الطالب قسراًي إىل موقع التعلم التكيفي املناسب عندما يكون فريق املدرسة قد 
استنفد التدخالت والدعم، لكن سلوك الطالب ال يستدعي الطرد.

اإلجراءات / اإلجراءات الوقائية
إذا استمر الطالب يف املعاانة أكادميًيا و/أو سلوكًيا، فقد يوصي مدير املبىن حبضور الطالب إىل موقع التعلم التكيفي لفرتة حمددة من الوقت. سيتم اختيار موقع 

التعلم التكيفي، ابلتشاور مع الوالدين/ويل األمر والطالب، بناًء على خصائص وسلوكيات التعلم الفريدة للطالب.  
         1.   سيقوم فريق املدرسة ابلتشاور مع الوالدين/ويل املر ملناقشة احلاجة اىل بيئة تعليمية اصغر او موقع تعلم تكيفي. 

سيكمل فريق املدرسة اوراق النقل ويقومون بتقدميها اىل ادارة خدمة الطالب من اجل التصديق عليها.   .2  
ان مل يوافق الوالدين/ويل االمر على قرار النقل ابمكاهنم تقدمي طعن.  .3  

         4.    ان وافق الوالدين/ويل االمر على قرار النقل, سيكون لديهم سبعة اايم لتسجيل ابنهم/بنتهم يف الربانمج املختار. 

عملية االستئناف
ان مل يوافق الوالدين/ويل االمر على النقل الطوعي البنهم/ابنتهم, فبأمكاهنم تقدمي طعن لذلك. جيوز للوالدين/والة امر الطالب احملال للنقل غري الطوعي و الطالب 
احملال أن حيضروا جلسة اإلستماع، و يتم متثيلهما بواسطة مستشار قانوين او مسؤول دعم اخر، و حيق هلم تقدمي معلومات متعلقة ابلنقل ، و طرح أسئلة على أي 
شخص يقدم أدلة فيما يتعلق ابلنقل، و ميكنهم تقدمي دليل يدحض أي اهتامات تتعلق ابالحالة. ان فشل أحد الوالدين/ويل االمر يف احلضور اىل جلسة االستماع 
املقررة دون سبب وجيه، قد تقرر هيئة اإلستماع أن هذا التصرف يعترب تنازاًل عن اإلستماع و املوافقة على النقل إىل بيئة تعلم تكيفية. أثناء االستئناف ، يتم اتباع 

االجراءات التالية:
بعد مناقشة التوصية خبصوص موقع التعلم التكيفي مع مدير املبىن ، جيوز للوالد / الوصي استئناف النقل غري الطوعي. سيقوم موظف جلسة    .1  

               االستماع مبراجعة مجيع التوصيات اإلدارية واعرتاضات الوالدين لعمليات النقل غري الطوعي. 
        2.    جيب أن تكون جلنة هيئة اإلستماع مؤلفة من إثنني من مدراء املبىن من اإلدارة الذين ليسوا مسؤولني عن املدرسة األصلية للطالب، و املشرف
             العام أو من ينوب عنه و الذي يشغل منصب مسؤول اإلستماع. سيكون مسؤول جلسة اإلستماع هو رئيس اجللسة يف اإلجتماع و جيب ان:

                       ا.  حيدد موعداً للجلسة يف اتريخ و وقت و مكان حمددين و إصدار بالغ اىل الوالدين/أولياء األمر بشأن جلسة اإلستماع للطالب. ميكن
                           ملسؤول جلسة اإلستماع

                          إعادة جدولة أي جلسة إستماع  إىل اتريخ و وقت و مكان حمددين نظراً لوجود سبب وجيه.
                     ب.  حيدد موعداً للجلسة يف اتريخ و وقت و مكان حمددين و إصدار بالغ اىل الوالدين/أولياء األمر بشأن جلسة اإلستماع للطالب.  

 
                     ج.  يتوىل املسؤولية الكاملة عن جلسة اإلستماع و لديه سلطة ادارة إجراءات اجللسة و التحكم يف سلوك مجيع األشخاص احلاضرين، مبا 

                          خيضع للتوجيهات العام ملدونة قواعد السلوك الطاليب هذه.  
                      د.  سيقوم مسؤول اجللسة بعمل سجل مكتوب لإلجراءات ليشمل ملخًصا للوقائع واألسباب الداعمة للقرار. 

                     ه.  إرسال النتائج املكتوبة و القرارات املتخذة إىل املشرف العام للمدارس, مدير املدرسة، الطالب، الوالدين أو األوصياء أو املمثلني للطالب.  
                     و.  إذا رفض مسؤول اجللسة النقل غري الطوعي، فسيعود الطالب إىل مدرسة منطقته اجلغرافية احملددة. 

                     ز.  إذا أيد مسؤول جلسة االستماع النقل غري الطوعي، جيب على الطالب التسجيل يف موقع التعلم التكيفي املخصص يف غضون سبعة أايم
                          من وقت إرسال القرار ابلربيد إىل الطالب ووالديه / ويل األمر.

                    ح.  إن اصر الوالدين/ويل األمر على رفض قرار ضابط اإلستماع، فيجوز هلم أن يستأنفوا القرار أمام جملس التعليم. جيب تقدمي طلب مكتوب
                         يف غضون 24 ساعة إىل املدير التنفيذي خلدمات الطالب يف هذه احلالة ، سيصدر جملس التعليم القرار النهائي بشأن النقل.
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الفصل من املدرسة  
الفصل من املدرسة - االستبعاد املؤقت للطالب من املدرسة واحلافلة املدرسية و من االراضي التابعة للمدرسة و مجيع األنشطة املدرسية. جيب ان ال يتجاوز الفصل 

عشرة اايم متتالية.  

اإلجراءات / اإلجراءات الوقائية 
جيب تقدمي إشعار شفوي و / أو كتايب ابلتهم واألدلة املؤيدة للتهم إىل الطالب املعين.     .1  

يف حالة رفض الطالب للتهم ، جيب منح الطالب فرصة لشرح أسباب الرفض للمسؤول االداري الذي أصدر الفصل.    .2   
       3.     جيب أن ال يتجاوز الفصل داخل املدرسة عشر أايم دراسية ألي حادث.

جيب أن يتلقى الوالد / ويل االمر تقريًرا عن التعليق مع بيان كامل أبسبابه وإشعار ابحلق يف املراجعة / االستئناف.    .4   
         5.     جيب على الوالدين/ويل االمر حضور اجتماع إعادة الطالب اىل املدرسة مع ابنهم/إبنتهم عقب العودة من الفصل املؤقت.

                جيب أن يتناول مؤمتر إعادة االشرتاك اسرتاتيجيات التدخل وخدمات الدعم لالنتقال بنجاح إىل املدرسة. اطلعوا على صفحة 33: 
                     منوذج التتبع  اخلاص بويل االمر- اجتماع إعادة اإلشراك

اجناز العمل املدرسي الفائت اثناء فرتة احلجز
لضمان إستمرار التعلم، من املتوقع أن يستكمل الطالب الذين يقضون فرتة الفصل املؤقت خارج املدرسة العمل املدرسي أثناء فرتة الفصل. عند تعليق احلضور, 

سيكون من املتوقع أداء الواجبات املنزلية بصورة تلقائية. سوف لن يعاين الطالب من فقدان الدرجات/العالمات الدراسية بسبب الفصل. جيب على الطالب 
إكمال مجيع الواجبات املنزلية وأي اختبارات يف الوقت املناسب عند العودة من الفصل.  

خدمات الدعم األكادميي والسلوكي
 ستتم مناقشة خدمات الدعم املناسبة واملتاحة وتقدميها للطالب الذين مت فصلهم ألكثر من 4 أايم دراسية متتالية. 

  

عملية االستئناف
جيوز للوالد / ويل االمر طلب مراجعة أو استئناف الفصل داخل املدرسة. شرح إجراءات املراجعة / الفصل موجود أدانه:

       1.   يف غضون يوم مدرسي واحد من تلقي إشعار الفصل ، جيب على الوالد تقدمي منوذج "طلب مراجعة الفصل/ استئناف" اىل مدير املبىن. منوذج
.            الطلب متاح يف كل املدارس.   

       2.   جيب على مدير املبىن حتديد موعد لالجتماع يف غضون 3 أايم دراسية من استالم طلب االستئناف.  
       3.  إذا وافق مدير املبىن على طلب االستئناف، فسيتم حذف التأديب من السجل املدرسي للطالب.

       4.   اذا مل يوافق مدير املدرسة على طلب االسئناف, فمن حق الوالدين رفع االستئناف يف قرار الفصل اىل اجمللس التعليمي او موظف جلسة 
           االجتماع املعني من قبل جملس االدارة. منوذج طلب االستئناف إىل ضابط جلسة االستماع املعني من قبل جملس اإلدارة متاح من أي

           مسؤول مدرسة ويستحق يف غضون 24 ساعة من قرار مدير املبىن.
      5.    سيقوم مدير املبىن إبرسال الطلب إىل قسم خدمات الطالب الذي سيحدد جلسة استماع أمام موظف جملس االدارة. سيتم ارسال رسالة مصدقة 

            اىل الوالدين تتضمن كل التفاصيل ملوعد واتريخ جلسة االستماع.
      6.    سيقدم الوالد/ويل االمر وإدارة املدرسة األدلة والشهادة موظف جلسة االستماع للنظر فيها فيما يتعلق ابستئناف الفصل. 

      7.    يقدم موظف اجللسة تقريًرا إىل اجمللس التعليمي مع توصية.
       8.    اجمللس التعليمي إما يدعم أو يلغي العقاب. اذا الغيت العقوبة, سيتم ازالة املخالفة من سجل الطالب.

      9.    سيتلقى الوالدين/ويل االمر اخطار مكتوب بقرار اجمللس التعليمي بواسطة الربيد.
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الفصل داخل املدرسة
الفصل داخل املدرسة اإلستبعاد املؤقت للطالب من الصف الدراسي املعتاد، و منطقة الغداء وغريها من أنشطة اليوم املدرسي املعتاد االخرى و ختصيص مكان 

معني يف املدرسة ليبقى فيه ملدة ساعة أو أكثر يف يوم أو عدة أايم مدرسية.   

اإلجراءات / اإلجراءات الوقائية
جيب تقدمي إشعار شفوي و / أو كتايب ابلتهم واألدلة املؤيدة للتهم إىل الطالب املعين.     .1  

يف حالة رفض الطالب للتهم ، جيب منح الطالب فرصة لشرح أسباب الرفض للمسؤول االداري الذي أصدر الفصل.    .2  
جيب أن ال يتجاوز الفصل داخل املدرسة ثالثة أايم دراسية ألي حادث .    .3  

جيب أن يتلقى الوالد / ويل االمر تقريًرا عن الفصل مع بيان كامل أبسبابه وإشعار ابحلق يف املراجعة / االستئناف.    .4   
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الفصل و الطرد

املنع من ركوب احلافلة املدرسية
  قد يتم احلرمان من ركوب احلافلة املدرسية للطالب بسبب االنتهاكات اليت تعرض سالمة سائق احلافلة وركاهبا خلطر اإلصابة جبروح أو تسبب اضطرااًب خطريًا 

يتطلب من السائق إيقاف السيارة وطلب الدعم. 

اإلجراءات / اإلجراءات الوقائية
يتبع املنع من ركوب احلافلة املدرسية نفس اإلجراءات مثل مجيع حاالت املنع األخرى. خالل فرتة املنع من ركوب احلافلة املدرسية، يتحمل أولياء األمور مسؤولية 

توصيل اطفاهلم. يتوقع من الطالب الذهاب إىل املدرسة طوال فرتة املنع من ركوب احلافلة. يسمح للطالب الذين ليس لديهم وسائل نقل بديلة أثناء املنع من 
ركوب احلافلة القيام بتعويض العمل املدرسي دون اي نقصان يف الوحدات الدراسية املكتسبة. يتحمل اآلابء مسؤولية إخطار مدير املبىن يف حالة عدم توفر وسيلة 

نقل بديلة.

عملية االستئناف
 هناك نوعان من عمليات االستئناف للمنع  من ركوب احلافالت:

              1.   ابلنسبة لعمليات املنع  من 1-10 أايم ، جيوز للوالد استئناف التعليق يف غضون 24 ساعة من املنع  إىل مدير املبىن.
             2.   ابلنسبة للمنع ألكثر من 10 أايم ، جيوز للوالد الطعن يف املنع أمام جملس التعليم. جيب على الوالد استئناف املنع ، كتابًيا ، يف غضون 

                 24 ساعة من املنع ، إىل مدير املبىن.

الفصل من املدرسة حىت اليوم التايل
يستخدم الفصل حىت اليوم التايل للجرائم اليت يكون فيها االجتماع ابلوالدين ضروراًي ملناقشة حادثة السلوك املخالف قبل الفصل داخل املدرسة أو خارجها. حيب 

ان يتم الفصل حىت اليوم التايل شخصيا داخل املدرسة التابعة للمنطقة اجلغرافية.  إدارة املدرسة لديها السلطة لتغيري املوقع لتلبية احتياجات األسرة. يبدأ الفصل بعد 
انتهاء اليوم الدراسي ويتم رفعه بعد لقاء فريق املدرسة مع ويل األمر والطالب.   

اإلجراءات / اإلجراءات الوقائية
 الفصل حىت اليوم التايل هي اتفاقية بني إدارة املدرسة والوالد / ويل االمر والطالب.

إجراءات الفصل حىت اليوم التايل مذكوره أدانه:
يتم اخطار االهل ابن هنالك خمالفة حدثت تتعلق اببنهم/ابنتهم .    .1  

ستناقش إدارة املدرسة احلادث والتهم اليت يواجهها الطالب.   .2  
ستعمل إدارة املدرسة مع ويل األمر لتحديد موعد لقاء شخصي لغرض العودة اىل املدرسة يف اليوم الدراسي التايل.    .3   

اطلعوا على صفحة 33 منوذج التتبع اخلاص بويل االمر- اجتماع إعادة اإلشراك   
إذا كان الوالد / ويل االمر غري قادر على حضور اليوم الدراسي التايل، فسيتم إصدار امر الفصل داخل املدرسة حىت يتمكن الوالد من حضور     .4  

               االجتماع شخصًيا ، وسيتم اتباع مجيع اإلجراءات الوقائية.
  

عملية االستئناف
على الرغم من عدم وجود عملية استئناف الفصل حىت اليوم التايل، يتم توفري فرصة للقاء شخصًيا ملناقشة السلوك والتقدم األكادميي واحلضور.
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االبالغات الطوعية/تسليم االسلحة او املخدرات
من أهداف مدونة قواعد السلوك الطاليب، تعزيز املواطنة الصاحلة لدى 

الطالب و القضاء على وجود األسلحة و العقاقري غري القانونية يف املدارس 
و يف الفعاليات ذات الصلة ابملدرسة. يتم تشجيع الطالب الذين لديهم 

معرفة بوجود أسلحة أو خمدرات/عقاقري غري قانونية يف األنشطة اليت ترعاها 
املدرسة أو على أرض املدرسة أو ممتلكاهتا، مبا يف ذلك احلافالت، على 
إبالغ املعلم أو املسؤول أو مسؤول املوارد أو مسؤول السالمة يف أقرب 
وقت ممكن أو القيام بتسليم املواد املمنوعة من أجل املسامهة يف احلفاظ 
على بيئة مدرسية آمنة للجميع. إذا اقتنعت اإلدارة، بعد التحقيق، أبن 

العنصر الذي مت اإلبالغ عنه أو تسليمه ميتلكه الطالب لغرض تسليمه إىل 
مسؤول املدرسة )سواء كان العنصر ينتمي إىل الطالب أم ال(، فال جيوز 

أتديب الطالب مبوجب مدونة قواعد سلوك الطالب.

إرشادات التحقيق يف السلوك، مبا يف ذلك التنمر واملضايقات والتهديدات
ضبط الطالب و التحقيق معهم جيب ان ينم على انفراد

يف مكان آمن اىل اقصى حد ممكن

من أجل معاجلة السلوك غري الالئق بطريقة عادلة ، جيب على إدارة املدرسة االمتثال ، على األقل ، للخطوات التالية: 
 

 دعم موظفي املدرسة لتجنب سوء السلوك وتصحيحه.   . 1
 التدخل لتقليل التصعيد, حل النزاعات واحلفاظ على بيئة املدرسة آمنة وخالية من االضطراابت.. 2
  إجراء حتقيق شامل.  . 3
 تقرير ما اذا كانت املخالفة أو السلوك ينتهكان مدونة قواعد سلوك الطالب.  . 4
  توفري اإلجراءات القانونية للطالب.  . 5
 بذل جهوًدا مدروسة ومعقولة لالتصال ابلوالدين أو ويل االمر ملناقشة احلادث والتدخالت واالسرتاتيجيات التصحيحية املمكنة.. 6
تقرير التدخالت و / أو االسرتاتيجيات التصحيحية وفًقا ملدونة قواعد سلوك الطالب.. 7
  اكمال االوراق املطلوبة.  . 8
  ابالغ الوالدين حبقهم بتقدمي طعن ضد قرار الفصل من املدرسة ان احسوا ان قرار الفصل هذا كان بدون مربر او ان عدد االايم مبالغ فيه. 9

  البيئة املرحبة لعودة الطالب اىل املدرسة.. 10

تسجيل الفيديو
تستخدم االدارة العامة للمدارس املراقبة ابلفيديو يف األماكن العامة يف 
مجيع أحناء مبانيها املدرسية ,يف مرأب السيارات, ساحات النشاطات 

الرايضية ويف حافالت املدارس للمساعدة يف احلفاظ على بيئة تعليمية آمنة 
و حممية. ميكن استخدام أشرطة الفيديو اليت حتتوي على أدلة على سوء 
سلوك الطالب يف املسائل التأديبية للطالب و تشكل سجاًل أتديبياً له.
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الشبكات اإللكرتونية و التكنولوجيا يف االدارة العامة للمدارس
جيب أن يكون إستخدام الشبكات اإللكرتونية و الوسائل التكنولوجية 

اخلاصة ابالدارة العامة )1( لدعم التعليم و/أو البحث و )2( لغرض مدرسي 
قانوين. استخدامها يعد إمتيازاً و ليس حقاً. ال يتوقع الطالب و املوظفون اي 
خصوصية يف أي مادة يتم ختزينها، نقلها أو إستالمها عرب الشبكة اإللكرتونية 
أو احلواسيب اخلاصة إبدارة املدارس. و االستخدامات املقبولة و االخالقيات 

و الربوتكول موضحة يف إقرار استالم الطالب لالجراءات االدارية اخلاصة 
ابالستخدام املقبول للشبكات االلكرتونية الصادر عن االدارة العامة. قد تتم 

مراقبة أو قراءة االتصاالت اإللكرتونية واملواد اليت يتم حتميلها، مبا يف ذلك 
امللفات احملذوفة من حساب املستخدم، من قبل مسؤويل املدرسة. 

قد يؤدي سوء استخدام االجهزة التابعة لالدارة العامة أو إتالفها )مثل جهاز 
كروم بوك أو االيباد( اىل عواقب أتديبية. عند إتالف جهاز صادر عن املنطقة 

التعليمية ميكن ملدير املبىن أو من ينوب عنه أن يطبق عواقب أتديبية ,تصل 
اىل وتشمل التوصية ابلفصل ,وفقاً لشدة احلادثة, وعلى اساس كل حالة على 

حدة.

جيب ان يسمح الطالب لطاقم عمل االدارة العامة للمدارس بتفتيش أي جهاز 
صادر عن املنطقة التعليمية عند الطلب. من املفرتض أن تستخدم االجهزة 

التابعة لالدارة العامة للمدارس يف انشطة التعلم الدراسية, وليس الي اغراض 
غري قانونية أو أغراض تنتهك سياسات االدارة العامة للمدارس. استخدامها 

الي أغراض اخرى خبالف االنشطة التعليمية ذات الصلة ابملدرسة قد ينتج عنه 
عواقب أتديبية.

جيب االبالغ عن فقدان/سرقة اجلهاز الصادر عن الالدارة العامة للمدارس اىل 
مدير املبىن يف اقرب وقت ممكن و قبل مرور 24 ساعة على فقدان اجلهاز أو 

سرقته.

الوصول إىل وسائل التواصل االجتماعي
ال جيوز الي مسؤول اداري يف املدرسة ان يطلب من أحد الطالب تقدمي كلمة املرور أو غريها من معلومات احلساب ذات الصلة من أجل الدخول على حساب 

الطالب أو ملفه الشخصي على احد مواقع التواصل االجتماعي الدارة روكفورد العامة للمدارس.  قد جُتري املدرسة حتقيقاً أو تطلب من الطالب التعاون يف 
التحقيق إذا كانت هناك معلومات حمددة حول النشاط على حساب الطالب يف موقع للتواصل االجتماعي على اإلنرتنت ينتهك قاعدة أو سياسة أتديبية ابملدرسة. 

أثناء التحقيق، قد يُطلب من الطالب مشاركة احملتوى الذي مت اإلبالغ عنه من أجل اختاذ قرار مدعم ابحلقائق.

التفتيش و املصادرة
تُعترب عمليات البحث و التفتيش يف داخل املدارس أداة تستخدمها اإلدارة عند 

احلاجة من أجل احلفاظ على النظام و األمن يف املدارس. وفقاً ملدونة قواعد 
املدرسة واجمللس التعليمي  7.140، جيوز للمنطقة التعليمية  فحص و تفتيش 
األماكن و املناطق مثل اخلزائن و املكاتب و مواقف السيارات و املركبات و 

غريها من املمتلكات و املعدات املدرسية اليت متلكها أو تسيطر عليها املدرسة، 
وكذلك املمتلكات الشخصية املتبقية يف تلك األماكن و املناطق من قبل 

الطالب، دون إشعار أو إذن من الطالب و دون أمر تفتيش. ال ينبغي للطالب 
ان يتوقع التمتع ابخلصوصية يف هذه األماكن أو املناطق أو فيما يتعلق مبمتلكاته 
الشخصية املرتوكة يف تلك األماكن أو املناطق. ميكن ان يتم تفتيش الطالب أو 

تفتيش األشياء اليت حبوزته مثل حقيبة اليد أو حقيبة الكتب أو اهلاتف ، إذا 
كانت هنالك اسباب معقولة يف أن التفتيش سوف يقدم أدلة على أن الطالب 
املعني قد إنتهك أو ينتهك سياسة املدرسة أو القانون. جيب أن يكون أي حبث 

من هذا القبيل معقواًل يف نطاقه و بِناًء على طبيعة سوء السلوك املشتبه فيه و 
ليس تدخاًل مفرطاً يف ضوء عمر و جنس الطالب. عندما يكون ذلك ممكناً 
، سيتم إجراء عملية تفتيش الطالب من قبل موظف معتمد أو ضابط شرطة 
من نفس جنس الطالب، بعيداً عن أنظار اآلخرين، و حبضور أحد املسؤولني 

االداريني أو شاهد ابلغ. سيتم اخطار االهل/ويل االمر بشأن عملية التفتيش يف 
أقرب وقت ممكن، و جيب تقدمي تقرير مكتوب بشأن التفتيش إىل املشرف العام 

أو من ينوب عنه.

جيوز للمنطقة التعليمية ان تطلب مساعدة مسؤويل تطبيق القانون بغرض إجراء 
عمليات التفتيش و البحث عن املخدرات أو األسلحة أو املواد األخرى غري 

القانونية أو اخلطرة، مبا يف ذلك عمليات البحث اليت تتم  ابستخدام الكالب 
دربة خصيصاً هلذا الغرض. قد يتم مصادرة األدلة املوجودة و إستخدامها 

ُ
امل

ألغراض أتديبية. قد يتم تسليمها إىل مسؤويل تطبيق القانون احملليني، عندما 
توجد اسباب معقولة لالعتقاد أنه قد مت إستخدامها إلنتهاك للقانون.
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إرشادات االنضباط

قواعد اللباس والزي الرمسي
بعض املدارس لديها قواعد اقرها اجمللس التعليمي بشأن الزي املدرسي املوحد و الزي الرمسي للرتبية البدنية. يف هذه املدارس ، جيب على الطالب ارتداء الزي 
املدرسي املوحد. ابلنسبة جلميع املدارس، جيب أن ال يكون لباس الطالب أو مظهره معيقاً للعملية التعليمية؛ و ان ال يشكالن هتديًدا للصحة أو السالمة أو 

املصلحة أو املمتلكات، و جيب أن يكون اللباس متوافقاً مع االداب العامة و القوانني املدنية وفًقا ملا حتدده اإلدارة. تقع املسؤولية الرئيسية للعناية ابملظهر واهلندام 
على الطالب و اولياء االمور. قد تضع املدارس معايري قياسية للعناية ابلزي و املظهر للمشاركة يف األنشطة املصاحبة للمناهج الدراسية. قد متنع املدارس الطالب 
من ارتداء املالبس او الثياب اليت، مبوجب رأي السلطة املدرسية، تتعارض مع معايري الصحة و السالمة املقبولة أو قد تعيق العملية التعليمية أو مناخ التعلم. جيب 

ان يتوافق لباس الطالب ,على سبيل املثال ال احلصر, على األمثلة التالية:
اهلوية التعريفية للطالب مطلوبة يف مجيع األوقات.  
جيب عدم ارتداء القبعات و أغطية الرأس و السرتات واملعاطف و عدم ارتداء القفازات يف اي مدرسة.  جيب على الطالب إزالة أغطية الرأس)مبا فيها  

       قبعة السرتة( حال دخوهلم للمبىن. *مالحظة: ُيسمح أبغطية الرأس اليت يتم إرتداؤها ألغراض دينية حسنة النية. ال جيوز للطالب ارتداء املعاطف أو
       السرتات يف الفصل الدراسي ما مل تسمح إدارة املدرسة بذلك )بسبب الظروف اجلوية أو االنقطاع املؤقت إلمدادات التدفئة ابملدارس(.

عدم ارتداء الطالب أحذية بعجالت.  
جيب ان تغطي مالبس الطالب املالبس الداخلية و منطقة البطن.  
 مينع إرتداء أي مالبس أو جموهرات تصور الكحول، التبغ أو املخدرات األخرى يف املدرسة أو يف حافلة املدرسة أو يف أرض املدرسة أو يف أي أنشطة  

       ترعاها املدرسة.  
مينع إرتداء املالبس أو اجملوهرات اليت حتتوي على رسائل أو رموز تتضمن بذائة او لغة مهينة أو التلميح اجلنسي أو اإلنتماء للعصاابت يف املدرسة او  

       خالل األنشطة اليت ترعاها  املدرسة أو يف حافلة املدرسة؛ أو  على أرض املدرسة.   

سياسة استخدام اهلاتف اخللوي
خيضع االستخدام الشخصي للهواتف اخللوية لتقدير املعلم وميكن استخدامه ألغراض تعليمية أو أثناء حاالت الطوارئ. عندما ال تكون اهلواتف قيد االستخدام 
ألغراض تعليمية أو طارئة ، جيب إطفائها أو حتويلها للوضع الصامت وإبقائها بعيدة عن األنظار أو يف مكان غري واضح مثل حقيبة الظهر أو احلقيبة اليدوية أو 

اخلزانة.  ميكن استخدام اهلواتف احملمولة أثناء اليوم الدراسي إن كان استخدام اجلهاز يف برانمج التعليم الفردي اخلاص للطالب )IEP( أو خطة التعليم 504 ؛ بعد 
احلصول على إذن من معلم الطالب ؛ أو من مدير املبىن.

ما مل يتم مصادرة اهلاتف اخللوي لألغراض االستداللية، سيكون التدخل التدرجيي النتهاكات األجهزة اإللكرتونية على النحو التايل:

مصادرة اجلهاز. إعادة اهلاتف اىل الوالدين او ويل االمر. )املخالفة األوىل(    
مصادرة اجلهاز. إعادة اهلاتف اىل الوالدين او ويل االمر )املخالفة الثانية(    

مينع استخدام اهلاتف على اراضي املدرسة ملدة اسبوع واحد.   
مصادرة اجلهاز. إعادة اهلاتف اىل الوالدين او ويل االمر )املخالفة الثالثة(    

   مينع استخدام اهلاتف على اراضي املدرسة ملدة فصل دراسي واحد.
مصادرة اجلهاز. إعادة اهلاتف اىل الوالدين او ويل االمر. )املخالفة الرابعة(   

                            مينع الطالب من محل هاتف خلوي على اراضي املدرسة لبقية العام الدراسي.
راجع املخالفة املتكررة من املستوى 2 حتت, التحدي,العصيان, عدم االحرتام من الروضة اىل مرحلة12 ، عدم احلضور )2(.                          
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اإلعتداء البدين من الروضة اىل املرحلة الثانية عشر
االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف التدخالت

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
    املسؤول االداري

استخدام التقييد البدين )ان  
     كان ينطبق(

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-2 حسبما ينطبق 

و يكون متاحاً ، ابإلضافة إىل:
  )OSS( الفصل من املدرسة

       )1-3 اايم(*
جيب توفري خدمة االستشارة   

        خالل فرتة الفصل 
 )ISS( احلجز داخل املدرسة    

    )1-3 اايم(*
 ميكن ان تكون اايم كاملة   

       او جزء منها
املنع من ركوب احلافلة لفرتة   

     )1-3(  أايم
اإلحالة إىل خدمات التقييم  

)SASS(  والدعم     
إبالغ الشرطة يف حالة:  

السلوك العنيف, التدخل,   
السلوك املتهور, اإلعتداء البدين

*جيب ان ال يتجاوز االحتجاز الكلي 
)OSS+ISS( ثالثة اايم

السلوك العنيف )3(: استخدام القوة اليت تسبب أذى جسداًي أو إصابة 
لطالب آخر ال تتطلب عناية طبية خارج نطاق اختصاص ممرضة املدرسة 

على النحو املنصوص عليه يف تقرير احلادث /  أو التوثيق من مقدم الرعاية 
الطبية.

التدخل مع موظفي املدرسة )3(: االستمرار ابلتصرف بصورة عدائية حىت 
بعد طلب التوقف من قبل موظفي املدرسة. منع أو حماولة منع موظفي 

املدارس أو موظفي النقل من املشاركة يف العمل من خالل التهديد أو العنف 
أو املضايقة أو رد الفعل اجلسدي. يف الباص, يتضمن السلوك املسبب 

اليقاف احلافلة من قبل السائق و طلب مساعدة اضافية أو الخالء الباص. 
اإلعتداء البدين)3(: االتصال اجلسدي بني اثنني من الطالب الذين يضربون 

أو يهامجون بعضهم البعض ، أو يتشاجرون ، وحيتاجون إىل تقييدهم من 
قبل موظفي املدرسة ، أو جيب إيقاف احلافلة املدرسية ، حىت يتوقف هذا 

السلوك.
السلوك املتهور )3( : الطالب الذي يظهر نوبة من الغضب تعطل بيئة التعلم 

، أو تعرض اآلخرين للخطر لدرجة أن طالب الصف حيتاجون اىل االبعاد 
او ايقاف احلافلة املدرسية للتأكد من سالمة اجلميع و يتضمن سحب شعر 

رأس شخص اخر. البصق و العض القوي لدرجة اخراج الدماء.
تكرار اإلعتداء البدين املستوى 2 )3(: تكرار إرتكاب خمالفة االعتداء البين 
)2 ( أو االعتداء البدين العنيف الذي يتسبب يف إصابة تتطلب رعاية طبية 

طارئة أو حدوث تعطيل كبري يف بيئة التعلم.

إعادة تعليم التوقعات او املهارة  
     )7-12 جلسات(

خطة تدخل موثقة مع دروس  
     لبناء األهداف 

      و املهارات  )7-12 دروس(
  MTSS إحالة اىل فريق
وساطة االقران او احملاداثت  

     البناءة فيما بينهم
إتفاقية/ معاهدة الطالب-  

    االهل-املسؤولني اإلداريني
خيارات اخرى

إبالغ العاملني يف املدرسة عند  
    بداية و هناية اليوم )عدة مرات

     يف اليوم(
إحالة اىل منظمة جمتمعية   

     للسيطرة على الغضب و/او حل 
     اخلالف بطريقة سلمية 

مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل   
     اليوم/ داخل املدرسة 

حتليل السلوك / خطة السلوك  

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
    املسؤول االداري

االبالغ  او التحقيق عن  
     التنمر أو التتهديد

استخدام التقييد البدين )ان  
     كان ينطبق(

التقييد البدين  
إبالغ الشرطة  

 كل إساءات املستوى4   
 تكرار سلوكيات املستوى3  

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-3 حسبما ينطبق 

و يكون متاحاً ، ابإلضافة إىل:
   )ISS( الفصل من املدرسة

    )4-10 اايم(
جيب توفري خدمة االستشارة    

        خالل فرتة الفصل
برانمج فرص روزفلت  
إبالغ الشرطة:  

موافقة اخلدمات الطالبية اإللزامية:
اتفاقية الطرد او ايقاف الطرد  

االعتداء البدين/ االعتداء البدين العنيف )4(: الضرب  أو الدفع أو استخدام القوة 
اجلسدية جتاه موظفي املدرسة أثناء أداء واجباهتم املهنية بغض النظر عما إذا كانت الرعاية 

الطبية مطلوبة ؛ أو ، استخدام القوة اليت تسبب أذى جسداًي أو إصابة لطالب آخر 
تتطلب عناية طبية خارج نطاق اختصاص ممرضة املدرسة على النحو املنصوص عليه يف 

تقرير احلادث / احلالة أو التوثيق من مقدم اخلدمات الطبية. 

العنف اجلماعي )4(:  إجتماع أكثر من طالب واملشاركة يف إشتباك بدين إلحلاق األذى 
أو حتريض اآلخرين على القيام بذلك.  األشخاص اإلضافيون الذين يدخلون يف تقاتل 

تنازعة بل للمشاركة بشكل فعلي يف االعتداء البدين.  
ُ
ال لكي يقيدوا أو يفصلوا األطراف امل

اإلعتداء البدين)4(:  املخالفة الثانية من االعتداء البدين )3(.

السلوك املتهور )4( :  املخالفة الثانية من االعتداء البدين )3(.

تكرار سلوكيات املستوى )3( 4: االنتهاك الثاين أو املتكرر لسلوك املستوى 3 و / أو 
انتهاك اتفاقية إيقاف امر الطرد املتعلقة بسلوكيات املستوى 3.

السرقة )4(:  حماولة االستيالء على ممتلكات شخص أو االستيالء عليها ابلقوة أو 
ابلتهديد ابستخدام القوة.

التحرش اجلنسي )4(  االغتصاب )أي اإليالج القسري عن طريق الفم أو الشرج أو 
املهبل ابستخدام عضو جنسي أو أي جزء من اجلسم أو جسم غريب أو شيء حياكي 

عضًوا جنسًيا( أو حماولة االغتصاب أو التحرش اجلنسي ابألطفال.

توفري خدمات االنتقال اىل بيئة  
     تعليمية بديلة

خدمات العودة للمدرسة احملددة  
     حسب الرقعة اجلغرافية

خطة آمنة او خطة تدخل عقب   
     العودة اىل املدرسة التابعة للرقعة 

     اجلغرافية
خطة مراقبة التقدم عقب العودة   

     اىل املدرسة التابعة للرقعة 
     اجلغرافية

إحالة اىل منظمة جمتمعية   
     للسيطرة على الغضب, حل 

     اخلالف بطريقة سلمية اوعالج
     لتعاطي و سوء استخدام املواد

     اخلطرة
خيارات اخرى

إستشارة وقائية عقب العودة اىل  
     املدرسة التابعة للرقعة اجلغرافية

املستوى 4

املستوى 3
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االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف التدخالت

إبالغ ويل االمر  
اخليارات:

احلرمان من اإلمتيازات  
االحتجاز من قبل املعلم  
االحتجاز من قبل االدارة   

    )إثناء الغداء او قبل املدرسة
     او بعدها(. سيتم تزويد

     الطالب بوجبة غداء اثناء
    االحتجاز يف  وقت  الغداء(

عدم منح االذن ابخلروج من  
     الصف

الفصل من املدرسة حىت  
    اليوم التايل

السلوك املتهور )1( : الطالب الذي يظهر سلوك عنيف, فوضوي و 
مضطرب وغري خاضع للسيطرة او قابل للتصحيح مع اجراءات االنضباط و 
التحكم. قد يتضمن لعبة الضرب, لعبة متثيل العراك )من طرف واحد(, و/او 

املزاح الثقيل الذي يؤدي اىل اذى جسدي )خربشات بسيطة, كدمات(

اإلعتداء البدين)1(: االتصال اجلسدي بني طالبني يظهران مًعا سلوًكا عنيفاً 
وغري منظم ومضطرب وغري قابلني للتصحيح مع االنضباط أو التحكم. قد 

يتضمن لعبة الضرب, لعبة متثيل العراك )من الطرفني(, و/او املزاح الثقيل 
الذي يؤدي اىل اذى جسدي )خربشات بسيطة, كدمات(

اخليارات:
حوافز للسلوك اإلجيايب  
إعادة تعليم التوقعات او املهارة  

    )1-3 جلسات(
إجتماع املدرس/الطالب/االهل  

املستوى 1

اإلعتداء البدين من الروضة اىل املرحلة الثانية عشر

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
     املسؤول االداري

   مجيع اخليارات املتاحة للتعامل 
مع خمالفات املستوى 1، حسبما 
ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 

إىل: 
  )ISS( احلجز داخل املدرسة

      )1-3 اايم(
 ميكن ان تكون اايم كاملة  

       او جزء منها
الفصل من املدرسة حىت  

     اليوم التايل
احلجز )قيل املدرسة, بعد  

     املدرسة او اثناء الغداء(
احلرمان من االمتيازات  

     )األنشطة الرايضية او
     الفعاليات ملا بعد املدرسة(

املنع من ركوب احلافلة لفرتة   
     )1-3( أايم

االبعاد املؤقت من الصف  
     )1-2 درس(

عدم منح االذن ابخلروج من  
     الصف

االعتداء على موظفي املدرسة )2(: البدء أو املشاركة يف اتصال جسدي 
أو لفظي غري الئق مع موظفي املدرسة، مثل دفع / إبعاد موظفي املدرسة 
بعيًدا عن الطريق لالخنراط يف مشاجرة مع طالب آخر، مع عدم وجود نية 

إليذاء موظفي املدرسة.
اإلعتداء البدين)2(: االتصال البدين بني طالبني يضرابن او يهامجان 

بعضهما, أو ينخرطان يف شجار, و يتوقفان عندما يطلب احد املوظفني 
ذلك منهما. 

السلوك املتهور )2( : الطالب الذي يُظهر نوبة من الغضب تعطل بيئة التعلم 
أو تعرض اآلخرين للخطر لدرجة أن الطالب حيتاج إىل اإلبعاد ملا تبقى من 

وقت الدراسة حىت يستمر التدريس.

إعادة تعليم التوقعات او املهارة  
    )4-6 جلسات(

وساطة االقران او احملاداثت   
     البناءة فيما بينهم

إتفاقية/ معاهدة الطالب-  
     االهل-املسؤولني اإلداريني 

خيارات اخرى
خطة تدخل موثقة مع دروس  

     لبناء األهداف و املهارات  
    )4-6 دروس(

إبالغ العاملني يف املدرسة عند   
     بداية و هناية اليوم )عدة مرات 

     يف اليوم(
إحالة اىل منظمة جمتمعية   

     للسيطرة على الغضب و/او حل
     اخلالف بطريقة سلمية

مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل   
     اليوم/ داخالملدرسة

حوافز للسلوك اإلجيايب  
  MTSS إحالة اىل فريق
مرافقة داخل الصف  

املستوى 2

مصفوفة مدونة قواعد سلوك الطالب
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االدوات املؤذية من الروضة اىل الصف الثاين عشر
االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف التدخالت

املستوى 4
إجتماع ويل االمر/الطالب/  

     املسؤول االداري
تقييم التهديد- كل   

     التهديدات ابلعنف و او 
     االسلحة

استخدام التقييد البدين )ان  
      كان ينطبق(

ابالغ الشرطة )كل خمالفات  
     املستوى 4(

مصادرة الغرض  

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-3 حسبما 

ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 
إىل:

الفصل من املدرسة )10-4  
     اايم(

  جيب توفري خدمة  
        االستشارة خالل فرتة 

        الفصل
برانمج فرص روزفلت  

موافقة اخلدمات الطالبية اإللزامية:
اتفاقية الطرد او ايقاف الطرد  

الكحول / املخدرات)4(: أن يكون املرء حتت سيطرة أي مادة خاضعة للرقابة أو يبدو 
أنه يستخدمها ، أو أي عقار غري قانوين )خبالف املارجيواان( ، أو دواء بوصفة طبية 

بدون وصفة طبية انفذة. أو أي نية فعلية أو حماولة أو خمطط هلا لتسليم أو شراء أو قبول 
أو املشاركة يف صفقة خمدرات / كحول. نقل أو عرض لبيع دواء يستلزم وصفة طبية أو 
عقار غري قانوين أو مادة خاضعة للرقابة أو مشروابت كحولية أو عقار مشابه. تشمل 
النية الظهور وكأنه يبيع املخدرات أو ينقلها ، و / أو حيازة أدوات تتعلق ببيع أو نقل 

املخدرات أو جرمية تعاطي املخدرات / الكحول من املستوى 3 املتكرر.
 

حيازة / استخدام / نقل املواد املتفجرة )4(: حيازة أو التعامل مع أو نقل أو إخفاء 
أي أدوات تفجري او مواد ميكن إستخدامها كمتفجرات ) مادة تنفجر مصحوبة بضوضاء 

صاخبة عادة( ال جيوز ألحد حيازة أو التعامل مع أو نقل أو إخفاء او إستخدام أي 
أدوات تفجري او مواد ميكن إستخدامها كمتفجرات ) مادة تنفجر مصحوبة بضوضاء 

صاخبة عادة(
االسلحة_حيازة ما يشابه االسلحة )4(: سالح انري مزيف أو جهاز مدمر أو أي 

شيء آخر ميكن اعتباره بشكل خاطئ سالًحا انراًي أو جهازًا مدمرًا أو كائًنا غري قانوين 
بسبب لونه وشكله وتكوينه و / أو صوته. ملركز خدمات الطالب حرية التصرف فيما 

يتعلق مبا إذا كانت تقييمات األثر البيئي املوصى هبا املتعلقة ابأللعاب أو األسلحة النارية 
املزيفة أو األجهزة التدمريية الومهية ستقدم إىل جملس املدرسة. 

السالح - استخدام و / أو حيازة سالح )4(: أي جهاز أو أداة أو مادة أو منتج ، 
نشطة او خاملة ، ُتستخدم أو تكون قادرة على التسبب يف الوفاة أو اإلصابة اجلسدية 

اخلطرية. قد تشمل هذه اخليارات، على سبيل املثال ال احلصر:
يعرف مصطلح "السالح الناري" على أنه أي سالح أو بندقية صيد أو بندقية أو 
مسدس أو مسدس صاعق أو جهاز صاعق أو أي سالح آخر يقوم إبطالق أو 

مصمم لإلطالق أو ميكن حتويله بسهولة إلطالق مقذوف عن طريق االنفجار أو 
متدد الغاز أو هروب الغاز. 

يتضمن "اجلهاز التدمريي" أي إصبع ديناميت أو  قنبلة أو قنيلة يدوية أو لغم أو أداة 
تفجري أو رصاصة.

األسلحة احملظورة: القاطع الصندوقي ، سكني اجليب ، سكني الطهي املعدين ، 
أي جسم معدين بشفرة حادة، الصاعق, مسدس الصعق، مسدس BB ، مسدس 
السهام ، مصاصة النفخ ، مسدسات االنزالق ، أو البنادق أو األسلحة األخرى 

اليت تستخدم اهلواء ، أو اثين أكسيد الكربون ، أو غري ذلك طرق غري متفجرة لطرد 
قذيفة خمرتقة ؛ أو األشياء غري القانونية / غري املشروعة مبا يف ذلك ، على سبيل 
املثال ال احلصر: السكني القابلة للطي ، والسكاكني الباليستية, وجنوم الرمي ، 

واملفاصل النحاسية / املعدنية أو أسلحة املفصل ، أو املضرب، أو هراوة. تعترب حيازة  
القضيب أو رذاذ الفلفل أو أي مواد ضارة أخرى ، يف حالة عدم وجود دليل على 
حماولة االستخدام ، حيازة شيء خطري حسب مدونة قواعد سلوك الطالب هذه.

السالح_ استخدام او التهديد ابستخدام غرض ما كسالح )4(: استخدام
 أو حماولة استخدام أو التهديد ابستخدام أي شيء إلحلاق األذى اجلسدي. تشمل 

اخليارات ، على سبيل املثال ال احلصر:
شئ شبيه بسالح انري   
شئ شبيه بسالح تفجريي: إصبع ديناميت أو قنبلة أو قنيلة يدوية  

     أو لغم أو أداة تفجري أو رصاصة. 
األشياء اخلطرية: أي أداة )مطرقة أو مفك براغي أو منشار أو عتلة أو اي   

غرض يستخدم يف البناء( أو أي شيء شائع االستخدام للبناء أو اإلصالح املنزيل 
أو قضيب أو رذاذ الفلفل أو شفرات احلالقة أو أشياء أخرى مثل األقفال أو الزجاج 
املكسور أو العصي اخلشبية أو كرسي ، قلم حرب ، قلم رصاص ، بوصلة ، مسطرة ، 

مقص ، إخل.

 توفري خدمات االنتقال اىل بيئة  
      تعليمية بديلة

خدمات العودة للمدرسة احملددة  
     حسب الرقعة اجلغرافية

خطة آمنة او خطة تدخل عقب  
     العودة اىل املدرسة التابعة للرقعة

     اجلغرافية
خطة مراقبة التقدم عقب العودة  

     اىل املدرسة التابعة للرقعة
     اجلغرافية

إحالة اىل منظمة جمتمعية  
     للسيطرة على الغضب, حل

     اخلالف بطريقة سلمية اوعالج
     لتعاطي و سوء استخدام  املواد 

     اخلطرة

خيارات اخرى
إستشارة وقائية عقب العودة اىل  

     املدرسة التابعة للرقعة اجلغرافية 
     )مبوافقة االهل(
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االدوات املؤذية من الروضة اىل الصف الثاين عشر
االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف  التدخالت

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
     املسؤول االداري

مصادرة الغرض  
استخدام التقييد البدين )ان   

     كان ينطبق(
إبالغ الشرطة  

الكحول/املخدرات  
االسلحة حيازة اغراض  

       خطرة

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-2 حسبما 

ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 
إىل:

  )OSS( الفصل من املدرسة
        )1-3 اايم(*

 جيب توفري خدمة  
    االستشارة خالل فرتة الفصل

  )ISS( احلجز داخل املدرسة
     )1-3 اايم(*

 ميكن ان تكون اايم كاملة  
       او جزء منها

إبالغ الشرطة   
 االدوات املؤذية  
 التبغ  
 االسلحة  

املنع من ركوب احلافلة لفرتة   
    )1-3 أايم(

*جيب ان ال يتجاوز االحتجاز 
الكلي )OSS+ISS( ثالثة اايم

موافقة اخلدمات الطالبية اإللزامية
اتفاقية تعليق الطرد )كحول  

    /خمدرات, غرض شبيه 
    بسالح ؛ سالح - جسم

    خطري(
إحالة تقييم املخدرات/  

     الكحول

 الكحول/املخدرات, استخدام او حيازة )3(: أن يكون املرء حتت 
أتثري أو حيازة ، أو يبدو أنه يستخدم أي مشروب / مادة كحولية ، أو 

املارجيواان ، أو عقار مشابه )أي مادة يتم متثيلها على أهنا خمدر اصطناعي 
، أو دواء بوصفة طبية ، أو احلشيش(. ابالضافة اىل االدوية املخدرة 
تكون احليازة او االحتفاظ ممنوعة على اراضي املدارس التابعة لالدارة 
العامة و املركبات التابعة للمدارس و اي مباين  تقام فيها نشاطات 

مدرسية, و اي فعاليات او نشاطات تتعلق ابملدرسة بطريقة ما.

االدوات و االغراض املؤذية )3(: حماولة نقل أو توزيع أي جهاز أو أداة 
أو مادة مع وجود أسباب منطقية لإلعتقاد أبهنا كافية للتسبب يف ضرر 
جسيم. و تتضمن االستخدام و البيع لاللعاب النارية, قنابل الدخان, 

الثقاب, الوالعات و االغراض املشاهبه.

االسلحة_حيازة اغراض خطرة )3(: حيازة  شئ خطر. االغراض اخلطرة 
قد تكون اي غرض, عدا عن كونه "سالح", و الذي يشكل خطراً/ 

يسبب أذًى بناًء على ظروف التحقيق تشمل األشياء اخلطرة على سبيل 
املثال ال احلصر القضيب ابنواعه أو رذاذ الفلفل أو شفرات احلالقة أو 

الزجاج املكسور أو العصي اخلشبية أو أشياء أخرى. 

استخدام التبغ )3( : تكرار خمالفات املستوى )2(

إعادة تعليم التوقعات او املهارة  
     )7-12 جلسات( خطط

     تدخل موثقة مع دروس لبناء 
     األهداف و املهارات )12-7 

     دروس(
  MTSS إحالة اىل فريق
وساطة االقران او احملاداثت  

    البناءة فيما بينهم
إتفاقية/ معاهدة الطالب-  

     االهل-املسؤولني اإلداريني
خدمة استشارية ملنع االنتكاس  

    )املخدرات او الكحول(

خيارات اخرى
إبالغ العاملني يف املدرسة عند  

     بداية و هناية اليوم )عدة 
     مرات يف اليوم(

إحالة اىل منظمة جمتمعية  
     للسيطرة على الغضب و/او حل 

     اخلالف بطريقة سلمية 
مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  

     اليوم/ داخل املدرسة
التقييم السلوكي الوظيفي  

     )FBA(/ خطة التدخل السلوكي
 )BIP(    

املستوى 3
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االدوات املؤذية من الروضة اىل الصف الثاين عشر
االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف  التدخالت

 اخليارات:
إبالغ ويل االمر  
احلرمان من اإلمتيازات  
االحتجاز من قبل املعلم  
االحتجاز من قبل االدارة   

    )إثناء الغداء او قبل املدرسة
    اوبعدها( سينم تزويد الطالب

    بوجبة غداء اثناء االحتجاز يف
    وقت  الغداء(

مصادرة اهلاتف   
عدم منح االذن ابخلروج من  

     الصف
الفصل من املدرسة حىت اليوم  

     التايل

األجهزة اإللكرتونية - أجهزة االرسال اإللكرتونية )1( - ال جيوز للطالب 
إستخدام أو إمتالك أجهزة مناداة )نداء( إلكرتونية أو أجهزة الراديو ثنائية 

اإلجتاه يف ممتلكات املدرسة يف أي وقت. االستعمال الغري مرخص للهواتف 
احملمولة يف اي صف.

اخليارات:
حوافز للسلوك اإلجيايب  
إعادة تعليم التوقعات او املهارة  

    )1-3جلسات(
إجتماع املدرس/الطالب/االهل  

املستوى 1

املستوى 2
إجتماع ويل االمر/الطالب/  

     املسؤول االداري
مصادرة الغرض  

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل 
مع خمالفات املستوى 1، حسبما 
ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 

إىل: 
  )ISS( احلجز داخل املدرسة

      )1-3 اايم(
  ميكن ان تكون اايم  

         كاملة او جزء منها
الفصل من املدرسة حىت  

     اليوم التايل
احلجز )قيل املدرسة, بعد  

     املدرسة او اثناء الغداء(
احلرمان من االمتيازات  

     )األنشطة الرايضية او 
     الفعاليات ملا بعد املدرسة(

املنع من ركوب احلافلة لفرتة  
     )1-3( أايم

االبعاد املؤقت من الصف  
      )1-2 درس(

عدم منح االذن ابخلروج من  
     الصف

األجهزة اإللكرتونية  )2( تكرار سلوكيات املستوى )1(

االلعاب النارية/ املواد احلارقة )2(: امتالك العاب انرية, قنابل دخانية, 
اعواد ثقاب, والعات و مواد مشاهبه

التبغ/اجهزة التدخني االلكرتونية )2(: حيازة التبغ أبي شكل من 
األشكال يف املدرسة، أو يف األنشطة اليت ترعاها املدرسة أو يف احلافلة 

املدرسية، مبا يف ذلك أجهزة التدخني اإللكرتونية.

إعادة تعليم التوقعات او املهارة  
    )4-6جلسات(

وساطة االقران او احملاداثت  
     البناءة فيما بينهم

اتفاقية/ معاهدة الطالب-  
    االهل-املسؤولني اإلداريني

خيارات اخرى
خطة تدخل موثقة مع دورات  

     لبناء األهداف و املهارات
    )4-6 دروس(

إبالغ العاملني يف املدرسة عند  
    بداية و هناية اليوم )عدة مرات

    يف اليوم(
إحالة اىل منظمة جمتمعي  

     للسيطرة على الغضب و/او حل
     اخلالف بطريقة سلمية

مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  
     اليوم/ داخل املدرسة

حوافز للسلوك اإلجيايب  
  MTSS إحالة اىل فريق
مرافقة داخل الصف  

مصفوفة مدونة قواعد سلوك الطالب
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التحدي,العصيان,عدم االحرتام من مرحلة الروضة اىل مرحلة 12

االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف التدخالت

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
     املسؤول االداري

إبالغ الشرطة  
 تكرار إساءات املستوى )4(  

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-3 حسبما 

ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 
إىل:

الفصل من املدرسة  )4-  
     10 اايم(

  جيب توفري خدمة  
        االستشارة خالل فرتة

        الفصل
برانمج فرص روزفلت  

موافقة اخلدمات الطالبية 
اإللزامية:

اتفاقية الطرد او ايقاف الطرد  

االنتهاكات داخل  احلافلة املدرسية )4(: رمي أشياء على سائق احلافلة 
أثناء حترك احلافلة أو استخدام خمرج الطوارئ للحافلة املدرسية بشكل غري 

صحيح.

انذار خاطيء / جهاز انعاش القلب AED)4( : التنشيط غري املناسب 
ألي من معدات الطوارئ يؤدي إىل إخالء مدرسة أو مرفق أو استجابة 
طارئة ؛ أو اإلبالغ الكاذب عن أي حالة طوارئ )على سبيل املثال ، 

االتصال برقم 911 دون احلاجة إىل مساعدة الطوارئ(. 

تقرير كاذب / خدعة )4(: تقدمي تقرير كاذب بقصد خداع أي شخص أو 
االحتيال عليه أو تضليله أبي شكل آخر ، فيما يتعلق بوضع أو زرع قنبلة 
أو ديناميت أو متفجرات مميتة أخرى أو غريها من أسلحة الدمار الشامل.

تكرار خمالفات املستوى 3 )4(: اإلنذار الكاذب ، اإلبالغ الكاذب / 
اخلدعة ، السلوك املرتبط ابلعصابة ، النشاط اجلنسي - السلوك اجلنسي 

التوافقي ، التعدي على ممتلكات الغري

التعدي على اراضي الغري )4(: الدخول إىل أي منشأة مدرسية أو مركبة 
أو مبىن دون إذن أثناء الطرد أو انتهاك اتفاقية تعليق امرالطرد,  أو السماح 

لشخص آخر ابلوصول إىل مرافق املدرسة أو السيارة أو املباين دون إذن.

توفري خدمات االنتقال اىل بيئة  
     تعليمية بديلة

خدمات العودة للمدرسة احملددة  
    حسب الرقعة اجلغرافية

خطة آمنة او خطة تدخل عقب   
    العودة اىل املدرسة التابعة للرقعة 

    اجلغرافية
خطة ملراقبة التقدم عقب العودة  

    اىل املدرسة التابعة للرقعة اجلغرافية
إحالة اىل منظمة جمتمعية   

     للسيطرة على الغضب, حل
     اخلالف بطريقة سلمية اوعالج
     لتعاطي و سوء استخدام املواد

     اخلطرة

خيارات اخرى
إستشارة وقائية عقب العودة اىل  

     املدرسة التابعة للرقعة اجلغرافية

املستوى 4
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التحدي,العصيان,عدم االحرتام من مرحلة الروضة اىل مرحلة 12
املخالفة والتعريف االسرتاتيجيات التصحيحية التدخالت

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
     املسؤول االداري

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1، حسبما ينطبق و 

يكون متاحاً ، ابإلضافة إىل: 
  )ISS( احلجز داخل املدرسة

     )1-3   اايم(
  ميكن ان تكون اايم كاملة  

         او جزء منها
الفصل من املدرسة حىت اليوم  

     التايل
احلجز )قيل املدرسة, بعد  

     املدرسة او اثناء الغداء(
احلرمان من االمتيازات  

    )األنشطة  الرايضية او
    الفعاليات ملا بعد املدرسة(

املنع من ركوب احلافلة لفرتة   
    1-3 أايم

االبعاد املؤقت من الصف  
    )1-2 درس(

عدم منح االذن ابخلروج من  
     الصف

ابالغ الشرطة ) السلوك  
     العصايب(

االنتهاكات داخل  احلافلة املدرسية )2( تكرارخمالفات املستوى )1(

عدم احلضور )2(: عدم النجاح يف إكمال 4-10 تدخالت إدارية هلذه املخالفة 
يف فصل دراسي واحد / ثلث دراسي. قد يتم فرض تدخالت إدارية على خمالفات 
املستوى 1 حبيث يرتفع الفشل يف استكمال اسرتاتيجية تصحيحية من املستوى 1 

إىل مستوى 2 .

السلوك املشابه لسلوك للعصاابت )2(: املشاركة يف أي نشاط يهدف الظهار 
االنتماء إىل نشاط عصايب أو االعالن عنه أو الرتويج له . مبا يف ذلك إرتداء و 
إظهار اجملوهرات أو املالبس أو الرموز أو العالمات أو املصافحات أو غريها من 

االشارات اخلاصة ابالنتماء لعصابة معينة.

إعاقة التحقيق )2(: إن تقدمي معلومات خاطئة أو مضللة )سواء شفهية أو كتابية( 
أو اختاذ إجراء مبفرده أو العمل مع اآلخرين حيث يعرف الطالب )الطالب( أو 

كان من املفرتض أن يعرفوه ، من شأنه أن يعيق التحقيق يف االنتهاكات احملتملة 
لقواعد سلوك الطالب.

املغادرة بدون اذن )2(: مغادرة املبىن او املنطقة اليت يتواجدون فيها يف حال كوهنم 
يف رحلة مدرسية بدون احلصول على اذن املعلم او املساعد او االداري او اي من 

افراد طاقم العمل.

عدم حضور درس )2(: عدم حضور مخس دروس او اكثر خالل الفصل 
الدراسي/ ثلث العام بدون سبب وجيه 

التأخر )2(: عدم التواجد يف الصف / املكان الواجب التواجد فية عندما يرن 
اجلرس مخس مرات أو أكثر خالل الفصل الدراسي / ثلث العام الدراسي. 

إعادة تعليم التوقعات او املهارة   
     )4-6 جلسات(

اتفاقية/ معاهدة الطالب-االهل-  
     املسؤولني اإلداريني

خيارات اخرى
خطط تدخل موثقة مع دروس لبناء   

     األهداف
      و املهارات  )4-6 دروس(

إبالغ العاملني يف املدرسة عند  
     بداية و هناية اليوم )عدة مرات يف

     اليوم(
إحالة اىل منظمة جمتمعية للسيطرة  

     على الغضب و/او حل اخلالف
     بطريقة سلمية

مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  
     اليوم/ داخل املدرسة

حوافز للسلوك اإلجيايب  
  MTSS إحالة اىل فريق
مرافقة داخل الصف  

 إجتماع ويل االمر/الطالب/  
      املسؤول االداري

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-2 حسبما 

ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 
إىل:

   )OSS( الفصل من املدرسة
      )1-3 اايم(*

  جيب توفري خدمة االستشارة   
       خالل االحتجاز

  )ISS( احلجز داخل املدرسة
       )1-3 اايم(*

  ميكن ان تكون اايم كاملة  
         او جزء منها

املنع من ركوب احلافلة لفرتة   
     )1-3   أايم(

ابالع الشرطة ) السلوك املتعلق   
    ابالنتماء لعصابة,االنذار  

        اخلاطيء,التجاوز(

*جيب ان ال يتجاوز االحتجاز 
الكلي )OSS+ISS( ثالثة اايم

االنتهاكات داخل  احلافلة املدرسية )3(: رمي االغراض داخل اخلافلة او خارجها 
من النافذة, و/او البصق داخل احلافة او من النافذة.

عدم احلضور )3(: عدم النجاح يف إكمال 4-10 تدخالت إدارية هلذه املخالفة 
يف فصل دراسي واحد / ثلث دراسي. 

انذار خاطيء )3(: التفعيل الكاذب جلهاز إنذار احلريق الذي ال يؤدي إىل إخالء 
املدرسة أو املنشأة.

تقرير كاذب / خدعة )3(: تقدمي تقرير كاذب بقصد اإلضرار ابلسمعة املهنية أو 
التوظيف أو الرتخيص ملوظف من طاقم املدرسة

تكرار خمالفات املستوى 2 )3(: السلوك املرتبط ابلعصابة و / أو إعاقة التحقيق.

املمارسات اجلنسية-ابلرتاضي )3(: أي فعل جنسي صريح على أرض املدرسة أو 
إثناء حدث مرتبط ابملدرسة. تشمل هذه األنشطة اجلنسية التالمس بطريقة جنسية 

أو املشاركة يف أي نشاط جنسي آخر برضى الطرفني.

التحرش اجلنسي )3(: اإلمياءات اجلنسية البذيئة أو النشاط اجلنسي أو أضهار 
أجزاء اجلسم البذيئة.

التعدي على اراضي الغري )3(: دخول أي منشأة مدرسية ، أو منطقة حمظورة ، 
أو على ممتلكات املدرسة / مركبة اتبعة للمدرسة دون احلصول على إذن مناسب 
خالل فرتة التعليق خارج املدرسة أو الدخول غري املصرح به إىل أرض املدرسة ، 

خالل يوم دراسي ، يف مدرسة أخرى غري املدرسة اليت فيها حيضر الطالب.

إعادة تعليم التوقعات او املهارة  
     )7-12 جلسات(

خطط تدخل موثقة مع دروس لبناء   
     األهداف 

      و املهارات )7-12 دروس(
  MTSS إحالة اىل فريق
وساطة االقران او احملاداثت البناءة   

     فيما بينهم
إتفاقية/ معاهدة الطالب-االهل-  

     املسؤولني اإلداريني

خيارات اخرى
إبالغ العاملني يف املدرسة عند  

      بداية و هناية اليوم )عدة مرات يف
      اليوم(

مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  
     اليوم/ داخل املدرسة 

حتليل السلوك / خطة السلوك  

املستوى 2

املستوى 3
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التحدي,العصيان,عدم االحرتام من مرحلة الروضة اىل مرحلة 12
املخالفة والتعريف االسرتاتيجيات التصحيحية التدخالت

إبالغ ويل االمر  
سيؤدي الغش و / أو  

    االنتحال إىل عواقب أكادميية 
    وليس إىل الطرد

اخليارات:
احلرمان من اإلمتيازات  
االحتجاز من قبل املعلم  
االحتجاز من قبل االدارة  

     ) اإثناء الغداء  او قبل
     املدرسة او بعدها( سيتم

     تزويد الطالب بوجبة غداء
     اثناء االحتجاز يف وقت

     الغداء(
عدم منح االذن ابخلروج من  

    الصف
الفصل من املدرسة حىت  

    اليوم التايل

االنتهاكات داخل  احلافلة املدرسية )1(: االكل و الشرب داخل احلافلة, 
عدم اخالء املمر, عدم اجللوس يف املقعد املخصص) ان انطبق(, رمي 

االزابل, عدم البقاء جالساً يف املقعد, النزول من احلافلة يف املكان اخلاطْي , 
عدم اتباع االوامر

الغش/السرقة االدبية)1( الغش: القيام إبنتهاك قواعد املصداقية يف اإلجراءات 
و املتطلبات و التوقعات املتعلقة ابملدرسة. يشمل الغش ، على سبيل املثال 
ال احلصر: استخدام اجاابت شخص اخر,مشاركة اسئلة االمتحان, نسخ 

عمل شخص اخر, اخل 

العصيان )1(: رفض اطاعة اوامر املعلم او اي فرد من طاقم املدرسة.

خمالفة قواعد الزي )1(: رفض أو عدم االمتثال لقواعد اللباس املدرسي ، مبا 
يف ذلك زي الرتبية البدنية.

 
التزوير )1(:  التوقيع أبسم شخص أخر , أو تغيري االوقات أو التواريخ  أو 
االذوانت او التصاريح أو حيازة كتيب بطاقات املرور , دون وجود تصريح 

هبذا.

املقامرة)1(: لعب أي  لعبة تعتمد على املهارة أو احلظ مقابل املال أو أي 
شئ ذي قيمة.

عدم احرتام موظفي املدرسة )1(: تقدمي هوية مزورة ، ورفض تقدمي اهلوية ، 
و / أو الفرار من موظفي املدرسة. 

اخلروج بدون اذن )1(: مغادرة الصف او املنطقة املتواجد فيها بدون 
احلصول على اذن املعلم او املساعد او االداري او اي من افراد طاقم العمل.

عدم حضور درس )1(: عدم حضور 1-4 دروس خالل الفصل الدراسي 
بدون سبب وجيه 

التأخر )1(: عدم احلضور للصف او املنطقة الواجب التواجد فيها يف الوقت 
املناسب 1-4 مرات خالل القصل الدراسي عندما يرن اجلرس. 

التعدي على اراضي الغري )1(: التسكع يف مكان غري مصرح به داخل 
املدرسة ، أو يف أرض املدرسة بعد مطالبتك ابملغادرة. و اليت تتضمن مرآب 

السيارات و امللعب

اخليارات:
حوافز للسلوك اإلجيايب  
إعادة تعليم التوقعات او املهارة  

    )1-3 جلسات(
إجتماع املدرس/الطالب/االهل  

املستوى 1

مصفوفة مدونة قواعد سلوك الطالب



ختريب املمتلكات من مرحلة الروضة اىل املرحلة الثانية عشرة
االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف التدخالت

إجتماع ويل االمر/الطالب/   
     املسؤول االداري

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-2 حسبما 

ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 
إىل:

   )OSS( الفصل من املدرسة
)1-3 اايم(*

 جيب توفري خدمة  
    االستشارة خالل فرتة الفصل

  )ISS( احلجز داخل املدرسة
      )1-3 اايم(*

  ميكن ان تكون اايم  
        كاملة او جزء منها

املنع من ركوب احلافلة لفرتة  
    )1-3 أايم(

*جيب ان ال يتجاوز االحتجاز 
الكلي )OSS+ISS( ثالثة اايم

السطو/السرقة )3(: الدخول غري املصرح به إىل مبىن اتبع لالدارة العامة أو 
منطقة حمظورة أو أي مركبة يف ممتلكات املدرسة و اليت تنطوي على سرقة 

ممتلكات بقيمة 500 دوالر أو أقل. أخذ ممتلكات تعود لشخص آخر أو 
لالدارة العامة دون إذن واليت تكون قيمتها 500 دوالر أو أقل.

حيازة مواد مسروقة )3(: حيازة او امتالك الشخص, يف اراضي املدرسة, 
ممتلكات مسروقة أو سيطرته عليها و يتضمن ذلك حيازة ممتلكات دون إذن 

املالك.
اإلنتهاكات احلاسوبية )3(: تكرار خمالفات املستوى )2(, أو, حماولة 

استخدام التكنولوجيا و/أو الربامج اخلاصة ابالدارة العامة 
لغرض غري مرخص. يتضمن ذلك االستخدام غري املصرح به للكمبيوتر/

التكنولوجيا، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:
حماولة الوصول إىل حساابت أو شبكات حمظورة أو اقتحامها ؛   
حماولة إنشاء ملفات/سجالت أو تعديلها أو إتالفها بدون إذن ؛  
حماولة نسخ برامج أو إدخال أو توزيع أو طباعة ملفات/سجالت  

     غري مصرح هبا ؛
حماولة التحميل على اإلنرتنت و/أو مشاركة أو توزيع مواد مسيئة أو  

    غري الئقة مبا يف ذلك ملفات الفيديو. 

إعادة تعليم التوقعات او املهارة  
     )7-12 جلسات(

خطط تدخل موثقة مع دروس  
     لبناء األهداف و املهارات 

     )7-12 دروس(
  MTSS إحالة اىل فريق
وساطة االقران او احملاداثت  

     البناءة فيما بينهم
إتفاقية/ معاهدة الطالب-  

    االهل-املسؤولني اإلداريني
خيارات اخرى

إبالغ العاملني يف املدرسة عند  
     بداية و هناية اليوم )عدة مرات

     يف اليوم(
مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  

    اليوم/ داخل املدرسة
حتليل السلوك الوظيفي/خطة  

     السلوك 
التعويض  

املستوى 3

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
    املسؤول االداري

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-3 حسبما 

ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 
إىل:

الفصل من املدرسة  )4-  
    10 اايم(

جيب توفري خدمة   
    االستشارة خالل فرتة الفصل

برانمج فرص روزفلت  
إبالغ الشرطة يف حالة:   

 اإلنتهاكات احلاسوبية  

موافقة اخلدمات الطالبية اإللزامية
اتفاقية الطرد او ايقاف امر  

    الطرد 

اشعال حريق عن عمد/حماولة اشعال حريق )4(: االستخدام املتعمد أو حماولة 
استخدام النار إلحلاق الضرر ابملمتلكات أو أي شخص ، أو النية أو حماولة 

املشاركة يف أو تسهيل حرق ممتلكات املدرسة.

اإلنتهاكات احلاسوبية )4(: تكرار خمالفة املستوى 3، أو استخدام التكنولوجيا 
و / أو الربامج اخلاصة ابملنطقة التعليمية ألي سوء استخدام أو انتهاك لسياسة 

االستخدام املقبول جمللس اإلدارة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر: 
حماولة الوصول إىل حساابت أو شبكات حمظورة أو اقتحامها ؛  
حماولة إنشاء ملفات / سجالت أو تعديلها أو إتالفها بدون إذن ؛   
نسخ الربامج احلاسوبية  
إدخال أو توزيع أو طباعة ملفات / سجالت غري مصرح هبا ؛ أو  
حماولة التحميل على اإلنرتنت و / أو مشاركة أو توزيع مواد مسيئة أو غري   

    الئقة مبا يف ذلك ملفات الفيديو.
 

احلاق الضرر مبعدات اطفاء احلرائق و معدات السالمة)4(: إزالة ، إتالف ، 
التدخل و / أو العبث مبعدات السالمة أو غريها من معدات التحذير يف حاالت 

الطوارئ ، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ، أجهزة إنذار احلريق ، 
وكاشفات الدخان ، و رشاشات  مياه االطفاء، وأجهزة إزالة الرجفان اخلارجية 

التلقائية )AED( ، وأذرع التوقف أو معدات الطوارئ يف احلافلة املدرسية ، و / 
أو الفتات التوقف املوجودة يف مباين املدرسة.

اإلضرار ابملمتلكات )4(: تدمري أو إتالف أو تشويه ممتلكات املدرسة أو 
املمتلكات اخلاصة / الشخصية دون موافقة املالك أو الشخص الذي حيتفظ 

ابملمتلكات اخلاصة / الشخصية أو يتحكم فيها. احلاق الضرر مبا يقدر ابكثر من 
500 دوالر. 

السرقة )4(: تكرار خمالفات املستوى )3( أو الدخول غري املصرح به إىل مبىن اتبع 
لالدارة العامة أو منطقة حمظورة أو أي مركبة يف ممتلكات املدرسة و اليت تنطوي 

على سرقة ممتلكات مبا يقدر أبكثر من 500 دوالر. أخذ ممتلكات تعود لشخص 
آخر أو لالدارة العامة دون إذن واليت تكون قيمتها مبا يقدر أبكثر من 500 

دوالر.

توفري خدمات االنتقال اىل بيئة  
    تعليمية بديلة

خدمات العودة للمدرسة احملددة  
    حسب الرقعة اجلغرافية

خطة آمنة او خطة تدخل عقب  
     العودة اىل املدرسة التابعة للرقعة

     اجلغرافية
خطة ملراقبة التقدم عقب العودة  

     اىل املدرسة التابعة للرقعة 
     اجلغرافية

إحالة اىل منظمة جمتمعية  
     للسيطرة على الغضب, حل 

     اخلالف بطريقة سلمية اوعالج
     لتعاطي و سوء استخدام املواد

     اخلطرة
التعويض  

خيارات اخرى
إستشارة وقائية عقب العودة اىل  

    املدرسة التابعة للرقعة اجلغرافية
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املخالفة والتعريف االسرتاتيجيات التصحيحية التدخالت

إبالغ ويل االمر  
اخليارات:

احلرمان من اإلمتيازات  
االحتجاز من قبل املعلم  
االحتجاز من قبل االدارة  

     ) اإثناء الغداء او قبل
    املدرسة او بعدها( سينم
     تزويد الطالب بوجبة  

     غداء اثناء االحتجاز يف
    وقت  الغداء(

عدم منح االذن ابخلروج من  
    الصف

الفصل من املدرسة حىت  
    اليوم التايل

اإلنتهاكات احلاسوبية )1(: استخدام شبكة أو معدات كمبيوتر االدارة 
العامة للمدارس للوصول إىل و / أو تنزيل مواد غري تعليمية، مثل األلعاب أو 

املواد األخرى غري التعليمية ولكنها ليست ضارة أو جنسية بطبيعتها.

حوافز للسلوك اإلجيايب  
إعادة تعليم التوقعات أو املهارة  

    )1-3 جلسات(
إجتماع املدرس/الطالب/االهل  

املستوى 1

ختريب املمتلكات من مرحلة الروضة اىل املرحلة الثانية عشرة

مصفوفة مدونة قواعد سلوك الطالب

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
    املسؤول االداري

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل 
مع خمالفات املستوى 1، حسبما 
ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 

إىل: 
   )ISS( احلجز داخل املدرسة

)3-1 اايم(
  ميكن ان تكون اايم  

        كاملة او جزء منها
الفصل من املدرسة حىت  

     اليوم التايل
احلجز )قيل املدرسة, بعد  

     املدرسة او اثناء الغداء(
احلرمان من االمتيازات  

     )األنشطة الرايضية او 
     الفعاليات ملا بعد املدرسة(

املنع من ركوب احلافلة لفرتة  
    1-3 أايم

االبعاد املؤقت من الصف  
    )1-2 درس(

املنع املؤقت من استخدام  
     احلاسوب

عدم منح االذن ابخلروج من  
     الصف

اإلضرار ابملمتلكات/التخريب املتعمد )2(: تدمري أو إتالف أو تشويه 
ممتلكات املدرسة أو املمتلكات اخلاصة / الشخصية دون موافقة املالك أو 

الشخص الذي حيتفظ ابملمتلكات اخلاصة/الشخصية أو يتحكم فيها. الضرر 
يكون بتكلفة أقل من 500 دوالر. 

اإلنتهاكات احلاسوبية )2(: تكرار خمالفات املستوى 1؛ أو تغيري أو نسخ 
املستندات أو امللفات اليت مت أتليفها من قبل شخص آخر بشكل احتيايل، 
أو إساءة االستخدام املتعمد أو اإلضرار جبهاز كمبيوتر أو جهاز إلكرتوين 

اتبع  لالدارة العامة.

إعادة تعليم التوقعات او املهارة  
     )4-6 جلسات(

وساطة االقران او احملاداثت  
     البناءة فيما بينهم

إتفاقية/ معاهدة الطالب-  
    االهل-املسؤولني اإلداريني

خيارات اخرى
خطط تدخل موثقة مع دروس  

     لبناء األهداف و املهارات 
    )4-6 دروس(

إبالغ العاملني يف املدرسة عند  
     بداية و هناية اليوم )عدة 

     مرات يف اليوم(
إحالة اىل منظمة جمتمعية   

    للسيطرة على الغضب و/او حل 
    اخلالف بطريقة سلمية

مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  
     اليوم/ داخل املدرسة

حوافز للسلوك اإلجيايب  
  MTSS إحالة اىل فريق
مرافقة داخل الصف  
التعويض  

املستوى 2
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االسرتاتيجيات التصحيحية املخالفة والتعريف التدخالت

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
     املسؤول االداري

التحقيق عن التنمر و  
    االبالغ عنه أو تقييم التهديد

استخدام التقييد البدين )ان  
     كان ينطبق(

إبالغ الشرطة قي حالة:  
التهديد/الرتهيب  
التحرش اجلنسي  

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 
خمالفات املستوى 1-3 حسبما 

ينطبق و يكون متاحاً ، ابإلضافة 
إىل: 
الفصل من املدرسة )10-4  

     اايم(
جيب توفري خدمة   

         االستشارة خالل فرتة
         الفصل

برانمج فرص روزفلت  
إبالغ الشرطة يف حالة:  

التنمر  
التحرش اجلنسي  
التهديد/الرتهيب   

موافقة اخلدمات الطالبية اإللزامية
اتفاقية الطرد او ايقاف الطرد  

التنمر/التنمر االلكرتوين )4(: تكرار خمالفات املستوى )3( 
التمييز/السلوك التمييزي )4(: تكرار خمالفات املستوى )3(

االنتقام )4(: تكرار خمالفات املستوى )3(
التحرش اجلنسي )4( تشمل اجلرائم املتكررة من املستوى 3 ابإلضافة 
إىل أي سلوك خطري و/أو سلوك مستمر مصحوب بسلوك جنسي غري 

مرغوب به أو قائم على نوع اجلنس )جسداًي أو لفظًيا أو إلكرتونًيا مبا يف 
ذلك عرب وسائل التواصل االجتماعي(. يشمل التحرش اجلنسي أيًضا اللمس 

غري املرغوب فيه ألجزاء اجلسم احلساسة لشخص آخر )األرداف والثديني 
والفخذ(، والكلمات غري الالئقة، والطلبات، والتعليقات املهينة، والنكات 
أو اإلمياءات املوحية، أو املغازلة املستمرة غري املرغوبة اليت حتدث ضد إرادة 

الشخص. 
التهديد/الرتهيب )4(: تكرار خمالفات املستوى )3( 

التسجيل أو التصوير أو احليازة أو التوزيع غري املشروع للصور )4(: يتضمن 
أي مونتاج أو حيازة أو توزيع دون موافقة لصور أو تسجيالت صوتية أو 
فيديو أو وسائل أخرى خاصة ابلطالب أو العاملني ابملدرسة يف حاالت 
خلع املالبس أو أثناء القيام أبفعال من املتوقع بشكل منطقي أن تكون 

فيها خصوصية و يتضمن الظروف اليت يوافق فيها طالب على تصويره أو 
التسجيل له يف بيئة ميكن فيها التقاط صور ألشخاص دون موافقتهم مثل 

احلمامات, غرف تغيري املالبس و أماكن االستحمام.
االعتداء اللفظي)4( تكرار خمالفات املستوى )3(

توفري خدمات االنتقال اىل بيئة   
    تعليمية بديلة

خدمات العودة للمدرسة احملددة  
     حسب الر قعة اجلغرافية

خطة آمنة او خطة تدخل عقب  
     العودة اىل املدرسة التابعة 

     للرقعة اجلغرافية
خطة ملراقبة التقدم عقب العودة  

     اىل املدرسة التابعة للرقعة اجلغرافية
إحالة اىل منظمة جمتمعية   

     للسيطرة على الغضب,حل 
     اخلالف بطريقة سلمية او

     اإلساءة اجلنسية.

خيارات اخرى
إستشارة وقائية عقب العودة اىل  

     املدرسة التابعة للرقعة اجلغرافية

املستوى 4



20229-2023 مدونة قواعد سلوك الطالب

التنمر, الرتهيب, التحرش اجلنسي, التعدي اللفظي من الروضة اىل املرحلة 12

التدخالت املخالفة والتعريف االسرتاتيجيات التصحيحية

إجتماع ويل االمر/الطالب/  
    املسؤول االداري

استخدام التقييد البدين )ان  
     كان ينطبق(

حتقيق يف واقعة و بالغ  
     التنمر

إبالغ الشرطة يف حالة:  
التصوير بصورة غري قانونية  
التحرش اجلنسي  

مجيع اخليارات املتاحة للتعامل 
مع خمالفات املستوى 2-1 

حسبما ينطبق و يكون متاحاً ، 
ابإلضافة إىل:

  )OSS( الفصل من املدرسة
     )1-3 اايم(*

جيب توفري خدمة  
      االستشارة خالل االحتجاز

  )ISS( احلجز داخل املدرسة
      )1-3 اايم(*

 ميكن ان تكون اايم كاملة  
       او جزء منها

املنع من ركوب احلافلة لفرتة   
     1-3 أايم

*جيب ان ال يتجاوز االحتجاز 
الكلي )OSS+ISS( ثالثة اايم

التنمر/التنمر االلكرتوين )3(: تكرار اساءات املستوى 2, سواء كانت 
لنفس الضحية او لضحية خمتلفة أي فعل أو تصرف جسدي أو لفظي 
حاد أو واسع االنتشار، مبا يف ذلك التواصل  كتابياً أو إلكرتونياً، املوجهة 

حنو الطالب أو الطالب الذين من املتوقع أو ميكن توقع أتثرهم بشكل 
معقول  بواحد أو أكثر من العالمات التالية:

وضع الطالب / الطالب يف خوف حقيقي من اإلضرار به/هبم  أو 
مبمتلكاته/ممتلكاهتم

إحداث أتثري ضار بشكل كبري على الصحة البدنية أو العقلية للطالب/
الطالب.

التدخل بشكل كبري يف األداء األكادميي للطالب.
التدخل بشكل كبري بقدرة الطالب/الطالب على املشاركة يف اخلدمات، 

األنشطة أو اإلمتيازات اليت تقدمها املدرسة أو االستفادة منها.
التمييز / السلوك التمييزي )3(: تكرار إساءات املستوى )2( 

االنتقام: األفعال أو الكلمات اليت تتخذ ضد فرد بسبب مشاركته يف نشاط 
حممي واليت من شأهنا أن تثين شخًصا عادايً من االشرتاك يف هكذا نشاط. 

االفعال احملمية و اليت تنطوي على حسن نية الفرد:
االشرتاك يف االبالغ و التحقيق و/أو  حل االنتهاك املزعوم لقواعد 

السلوك أو سياسة جملس اإلدارة ؛ و/أو
معارضة السياسات واملمارسات و / أو اإلجراءات اليت يعتقد الفرد 

بشكل معقول أهنا تنتهك مدونة قواعد السلوك.
*قد يشمل االنتقام التخويف والتهديد واإلكراه واألذى اجلسدي و / أو 
التوظيف أو اإلجراءات التعليمية املعاكسة. ميكن ان حيدث االنتقام حىت 

يف حالة عدم إثبات تقرير أساسي مت تقدميه حبسن نية. قد يرتكب االنتقام 
من قبل الطالب الذي وجه االهتام األساسي ، أو الطالب الذي اهتم بسوء 

السلوك ، أو الطرف املبلغ ، أو أي فرد آخر أو جمموعة من األفراد. 
املضايقة اجلنسية - من دون سوء سلوك جنسي -3 تشمل املضايقة اجلنسية 

أي تواصل يشوه السمعة أو يهدد أو يظهر العداء جتاه شخص آخر بناًء 
على جنس ذلك الفرد. قد يكون ضحااي التحرش اجلنسي من نفس اجلنس 

او اجلنس اآلخر. قد ينطوي التحرش اجلنسي على مبادرات جنسية غري 
مرحب هبا أو طلب خدمات جنسية، أو إرسال رسائل جنسية أو أي اتصال 
آخر ذو طبيعة جنسية أو مبين على اجلنس. و تتضمن االفعال احملظورة اليت 

ينطوي عليها التحرش اجلنسي التعليقات ذات الطابع اجلنسي أو املهينة 
جنسياً, أو اإلمياءات أو الدعاابت اليت تنطوي على إحياءات جنسية أو 

عرض صور أو ملصقات أو رسومات أو مواد أخرى ذات طابع جنسي قد 
جيدها االخرون مسيئة أو املغازلة املتكررة غري املرحب هبا أو الضغط على 

الغري للحصول على مواعيد غرامية أو ممارسة أي سلوك ترهييب بشكل عام. 
التهديد/الرتهيب و/أو  التمييز )3(: تكرار إساءات املستوى )2( 

االعتداء اللفظي)3( تكرار خمالفات املستوى )2( 

إعادة تعليم االسلوكيات التوقعات  
     او املهارة  )7-12 جلسات(

خطط تدخل موثقة مع دروس  
     لبناء األهداف و املهارات 

     )7-12 دروس(
  MTSS إحالة اىل فريق
وساطة االقران او احملاداثت  

     البناءة فيما بينهم
تفاقية/ معاهدة الطالب-االهل-  

     املسؤولني اإلداريني
خيارات اخرى

إبالغ العاملني يف املدرسة عند  
     بداية و هناية اليوم )عدة مرات

     يف اليوم(
إحالة اىل منظمة جمتمعية   

     للسيطرة على الغضب و/او حل 
    اخلالف بطريقة سلمية 

مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  
     اليوم/ داخل املدرسة 

   /)FBA( التقييم السلوكي الوظيفي
)BIP( خطة التدخل السلوكي      

املستوى 3



     

التنمر, الرتهيب, التحرش اجلنسي, التعدي اللفظي من الروضة اىل املرحلة 12
املخالفة والتعريف االسرتاتيجيات التصحيحية التدخالت

مصفوفة مدونة قواعد سلوك الطالب

إبالغ ويل االمر  
حتقيق يف واقعة و بالغ  

     التنمر
اخليارات:

احلرمان من اإلمتيازات  
االحتجاز من قبل املعلم  
االحتجاز من قبل االدارة  

   )إثناء الغداء او قبل املدرسة
      او بعدها(. سينم تزويد
 الطالب بوجبة غداء اثناء 
االحتجاز يف وقت  الغداء(

عدم منح االذن ابخلروج من  
     الصف

الفصل من املدرسة حىت  
     اليوم التايل

التنمر/التنمر االلكرتوين )1(: التسبب يف عدم الراحة أو الضيق للطالب أو 
الطالب عن طريق مضايقة الطالب أو الطالب أو اإلهانة أو اإلذالل أو 

القيام إبمياءات/تعليقات غري إنسانية.
التحرش اجلنسي )1( استخدام الكلمات أو الصور أو األشياء أو اإلمياءات 
أو اإلجراءات األخرى املتعلقة ابلنشاط اجلنسي أو جنس الشخص بطريقة 

ميكن أن يُنظر إليها منطقياً على أهنا تسبب اإلحراج أو عدم الراحة أو 
اإلحجام عن املشاركة يف األنشطة املدرسية.
االعتداء اللفظي)1( لغة أو إمياءات هجومية

اخليارات:
  حوافز للسلوك اإلجيايب  
  إعادة تعليم التوقعات او  

       املهارة  )1-3 جلسات(
  إجتماع املدرس/الطالب/االهل  

املستوى 2

املستوى 1

إجتماع ويل االمر/الطالب  
      املسؤول االداري

حتقيق يف واقعة و بالغ التنمر  
مجيع اخليارات املتاحة للتعامل مع 

خمالفات املستوى 1، حسبما ينطبق 
و يكون متاحاً ، ابإلضافة إىل: 

   )ISS( احلجز داخل املدرسة
     )1-3 اايم(

  ميكن ان تكون اايم كاملة او  
        جزء منها

الفصل من املدرسة حىت اليوم  
     التايل

احلجز )قيل املدرسة, بعد  
     املدرسة او اثناء الغداء(

احلرمان من االمتيازات )األنشطة  
     الرايضية او الفعاليات ملا بعد

     املدرسة(
املنع من ركوب احلافلة لفرتة  

     1-3 أايم
االبعاد املؤقت من الصف   

     )1-2 درس(
عدم منح االذن ابخلروج من  

    الصف

التنمر/التنمر االلكرتوين )2(: تكرار خمالفة املستوى 1 أو أول حادث مت اإلبالغ 
عنه لإلدارة  حيث يقع أي فعل أو تصرف جسدي أو لفظي حاد أو واسع 

االنتشار، مبا يف ذلك التواصل  كتابياً أو إلكرتونياً، حنو الطالب أو الطالب الذين 
من املتوقع أو ميكن توقع أتثرهم منطقياً بواحد أو أكثر من العالمات التالية:   

وضع الطالب / الطالب يف خوف حقيقي من اإلضرار به/هبم  أو  
     مبمتلكاته/ممتلكاهتم

إحداث أتثري ضار بشكل كبري على الصحة البدنية أو العقلية  
      للطالب/الطالب.

التدخل بشكل كبري يف األداء األكادميي للطالب.  
التدخل بشكل كبري بقدرة الطالب/الطالب على املشاركة يف  

    اخلدمات، األنشطة أو اإلمتيازات اليت تقدمها املدرسة أو االستفادة 
    منها.

التمييز/السلوك التمييزي: إزعاج طالب آخر بشكل أو إعاقته أو التدخل سلباً 
بطريقة أخرى، مبا يف ذلك ارتداء أو حيازة أشياء تصور أو تتضمن على كراهية 

إجتاه فرد آخر على أساس العرق أو اللون أو الدين أو اجلنس أو األصل أو 
العمر أو اإلعاقة أو امليول اجلنسية أو حالة احلمل أو املعلومات الوراثية أو أي 
خصوصيات أخرى حيميها القانون. تتضمن أمثلة السلوك العدواين أو التمييزي 

التسميات أو اإلهاانت أو الصور النمطية السلبية أو الكلمات أو األفعال املهينة 
أو املؤذية أو الرسومات املهينة )ملصقات أو رسوم متحركة أو نكات(.

التهديد/الرتهيب )2(: بث اخلوف يف نفوس اآلخرين مبا يف ذلك، على سبيل 
املثال ال احلصر ، ال يوجد اتصال جسدي ولكن الشخص العادي قد يشعر أبن 

األذى اجلسدي ميكن أن حيدث على أساس لفظي )على سبيل املثال: التهديدات 
إبيذاء جسدي( أو التواصل غري اللفظي من قبل اجلاين )على سبيل املثال: التلويح 

بسالح( بغض النظر عما إذا كانت هذه االتصاالت اللفظية أو غري اللفظية تتم 
شخصًيا، من خالل طرف اثلث ، إلكرتونًيا أو من خالل أي وسيلة أخرى. 

االعتداء اللفظي)2(: تكرار خمالفات املستوى )1( 

إعادة تعليم التوقعات أو املهارات   
     املطلوبة اثناء فرتة الغداء)6-4

      جلسات(
وساطة االقران او احملاداثت  

     البناءة فيما بينهم
إتفاقية/ معاهدة الطالب-  

     االهل-املسؤولني اإلداريني 
خيارات اخرى

خطط تدخل موثقة مع دروس  
     لبناء األهداف و املهارات   

    )4-6 دروس(
إبالغ العاملني يف املدرسة عند  

     بداية و هناية اليوم )عدة مرات 
     يف اليوم(

إحالة اىل منظمة جمتمعية  
     للسيطرة على الغضب و/او حل 

     اخلالف بطريقة سلمية
مشروع اخلدمة اجملتمعية خالل  

     اليوم/ داخل املدرسة
حوافز للسلوك اإلجيايب  
  MTSS إحالة اىل فريق
مرافقة داخل الصف  
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االحالة اىل املنظمات اجملتمعية
ابإلضافة إىل تدخالت االدارة العامة والدعم املقدم يف كل مدرسة، قد يتم إحالة بعض الطالب من قبل موظفي RPS للحصول على دعم إضايف يتم تقدميه 

داخل روكفورد واجملتمعات احمليطة. قد تشمل هذه اخليارات، على سبيل املثال ال احلصر: اخلدمات الصحية أو خدمات الصحة العقلية أو استخدام/تعاطي 
املخدرات أو وكاالت اخلدمة االجتماعية أو الربامج الرتفيهية.

شركاء اجملتمع وموارد اإلحالة
.com.www.rps205 :للحصول على قائمة شركاء اجملتمع، يرجى زايرة املوقع التايل

هنج سلوك الطالب
اهلدف من مدونة قواعد السلوك للطالب هو خلق بيئة آمنة وداعمة حيث ميكن جلميع الطالب تطوير املهارات األكادميية واالجتماعية والعاطفية والشخصية. حنن 

ملتزمون ابالنضباط الذي يكون مفيًدا وتصحيحًيا لتقليل احتمالية تكرار السلوك. 

يعترب الفصل والطرد خارج املدرسة من أخطر أشكال العقوابت التأديبية وجيب استخدامه كحل أخري فقط. ابستثناء حاالت الطوارئ أو تلك اليت يكون فيها 
اخلطر وشيًكا، عند حدوث حادث سلوكي، جيب أواًل مراعاة ما إذا كان ميكن معاجلة السلوك بشكل مناسب ابستخدام التدخالت مع السماح للطالب ابلبقاء يف 

املدرسة. 

عند معاجلة سلوكيات الطالب، لن يقوم موظفو االدارة العامة مبا يلي:
 استخدم سياسات عدم التسامح اليت تتطلب من مسؤويل املدرسة فصل أو طرد الطالب بسبب سلوكيات معينة.  

          يفرض القانون املدرسي لوالية إلينوي توصيات للتأديب على جرائم معينة، مثل اجلرائم اليت تنطوي على أسلحة.
فصل أو طرد طالب مرحلة ما قبل الروضة.  
الفصل من الدراسة ألكثر من 10 أايم متتالية.  
نصح الطالب أو تشجيعهم على ترك الدراسة.  
إصدار الرسوم النقدية كعواقب أتديبية. قد تكون هناك حاجة للتعويض.  
استخدم العقاب اجلسدي.  
استخدام العزل الفردي لفرتة معينة  
التقييد البدين، ما مل يكن الطالب يف خطر حمدق ينتج عنه االذى.  
  إرسال الطالب إىل املنزل مبكًرا من املدرسة ألغراض أتديبية دون وقوع حادث سلوكي ينتج عنه الفصل من املدرسة.  
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الوقاية و التدخل
فلسفة العمل

توفر مدارس روكفورد العامة 205 تدخالت استباقية ومتباينة للطالب. هتدف هذه التدخالت إىل معاجلة األسباب اجلذرية لسوء السلوك والرتكيز على سلوكيات 
التدريس بداًل من استبعاد الطالب للعقاب. جيب معاجلة السلوكيات الصعبة من خالل هنج شامل متعدد املستوايت مصمم لتعليم ورعاية وتشجيع السلوك 

اإلجيايب.

تقدم االدارة العامة جمموعة من التدخالت ملساعدة الطالب يف تطوير املهارات االجتماعية والعاطفية والسلوكية الفعالة وكذلك حل املشكالت. يتم حتديد احلاجة 
إىل التدخالت على أساس كل حالة على حدة، اعتماًدا على احتياج كل طالب كحالة واحدة. وقد تعتمد طبيعة و تواتر و شدة اخلدمات املقدمة على إستجابة 

الطالب جلهود التدخل السابقة، مبا يتوافق مع فلسفة االدارة العامة للتدخل التدرجيي.

يتم توفري جلسات مجاعية صغرية قائمة على املهارات للطالب الذين مت حتديدهم بواسطة موظفني مرخصني أو شركاء وكالة جمتمعية مرخصني. مت تصميم هذه 
اجللسات ملعاجلة أوجه القصور يف املهارات االجتماعية والعاطفية والسلوكية من خالل إعادة تعليم وممارسة وإتقان املهارات الشخصية ومهارات التعامل مع 

االخرين. 

االوضاع اليت تنطبق عليها مدونة قواعد السلوك الطاليب
 تنطبق مدونة قواعد سلوك الطالب على مجيع الطالب طوال اليوم الدراسي، يف األحداث أو األنشطة الرايضية املتعلقة ابملدرسة )سواء أقيمت هذه األنشطة يف 

ممتلكات املدرسة أم ال أو يف مواقع أخرى خارج ممتلكات املدرسة  مبا يف ذلك األعمال التجارية اخلاصة والرحالت امليدانية ، إخل( ، يف أي وسيلة من وسائل النقل 
يف املنطقة )احلافلة ، احلافلة الصغرية ، السيارة ، إخل( ، أثناء التعلم عن بعد أو املختلط ، يف الربامج أو األحداث قبل/بعد املدرسة, يف حمطات احلافالت املدرسية ، 
أثناء املشي من وإىل املدرسة، وأثناء استخدام الشبكة االكرتونية لالدارة العامة للمدارس. ابإلضافة إىل ذلك ، جيب أن تنطبق مدونة قواعد سلوك الطالب على أي 

فعل حيدث خارج ممتلكات املدرسة ويتعارض مع بيئة املدرسة أو يعطلها أو يؤثر سلًبا عليها، على سبيل املثال ال احلصر: 
 األعمال اليت يتم إجراؤها على وسائل التواصل االجتماعي أو منصات الوسائط الرقمية ؛ و/أو   
 االعمال اليت يتم إجراؤها على استخدام األجهزة اليت توزعها االدارة العامة للمدارس مثل أجهزة Chromebook أو Ipads ؛ و/أو   
 األعمال اليت مت تنفيذها على وسائل اإلعالم الرقمية األخرى   

التنمر
منة ضرورية للطالب كي يتعلموا. 

آ
ن البيئة المدرسية اآل

أ
 تدرك ادارة مدارسنا العامة ا

لضمان السالمة الجسدية والعاطفية لجميع طالبنا ، تبنت اآلدارة العامة سياسة 
التنمر و الموجودة على الموقع اآللكـتروني لالدارة العامة، راجع السياسة رقم 

7.180. كجزء من هذه السياسة، نسعى إلى منع سلوك التنمر واآلستجابة له ووضع 
حد له باستخدام التدخالت والدعم. نؤكد على اآلستجابات المناسبة للعمر والتي 
ثير التنمر على 

أ
هيل الطالب المسؤول، مع معالجة تا

أ
تساعد في تثقيف وإعادة تا

الطالب المستهدف بشكل كامل.

و التهديد به على 
أ
فراد الذين لديهم معرفة بحدوث التنمر ا

أ
و اآل

أ
يتم تشجيع الطالب ا

ن التنمر و العنف 
أ
اإلبالغ فوًرا عن ذلك. اطلعوا على صفحة .34 نموذج بالغ بش�

يًضا قبول التقارير المجهولة باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك 
أ
المدرسي. يتم ا

ديبي رسمي 
أ
نه يسمح بإجراء تا

أ
"!Let's talk" ؛ ومع ذلك، آل يجوز تفسير هذا على ا

و كـتابًيا إلى مسؤول المبنى 
أ
 شفوًيا ا

ً
ساس تقرير مجهول فقط. يمكن تقديم تقريرا

أ
على ا

ي موظف يشعر الفرد بالراحة في التحدث معه. باآلضافة الى ذلك يمكن تقديم 
أ
و ا

أ
ا

شكاوى التنمر الى:

مسؤولو الشك�وى ب�لمنطقة التعليمية:
و من ينوب عنه/عنها

أ
المشرف العام ا

501   Seventh Street, Rockford, IL 61104 
رقم اهلاتف: 815-966-3000.

املدير التنفيذي للموارد البشرية
501   Seventh Street, Rockford, IL 61104 

رقم اهلاتف: 815-966-3221.

تقارير التنمر عرب "Let's talk"  )الذي ميكن تقدميه بشكل جمهول(
com.www.rps205 :على الرابط
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الذهاب إىل املدرسة يومًيا والتعلم دون أن تعيقهم أفعال أو ازعاجات اآلخرين.  
إاتحة الفرصة ليتم اإلستماع هلم و كذلك حق وجود الشهود و/أو احملامي للتحدث ابلنيابة عنهم.  
أن حيرتموا كفرد وأن يعاملوا بلباقة وإنصاف واحرتام من قبل الطالب اآلخرين وموظفي املدرسة.  
أن يشاركوا يف نشاطات املدرسة بصورة عادلة بغض النظر عن العرق و الدين و املمارسات الدينية و اجلنس و امليول اجلنسة و اجلنس و اهلوية اجلنسية  

       و االنتماء القومي و اجملموعة العرقية أو االنتماء السياسي أو  العمر أو اإلعاقة. 
معاملة املعلمني وطاقم العمل و بقية الطالب و انفسهم و امللكية ابحرتام.  
أن يتصرفوا بطريقة مهذبة و بكل مسؤولية يف مجيع األنشطة املتعلقة ابملدرسة.  

أن يكونوا على ِعلم و يتلقون التوضيح يف احلضور و التقدم الدراسي و السلوكي.  
التشاور معهم يف أقرب وقت ممكن عندما يتم اختاذ القرارات اليت قد تؤثر على حال الطفل.  
ان يعاملوا ابحرتام و ان يسمح هلم ابلتعبري عن مشاعرهم بدون التعرض للرتهيب او يرهبوا االخرين.   
أن يتصرفوا بطريقة مهذبة و بكل مسؤولية يف مجيع األنشطة املتعلقة ابملدرسة.  
ان يساعدوا اطفاهلم يف تعلم كيفية إختاذ القرارات و التعامل مع النتائج.  
ان يساعدوا اطفاهلم يف إختاذ اخليارات الصحيحة عند إختيار مالبس املدرسة.  
التأكد من أن أطفاهلم جيلبون إىل املدرسة فقط تلك األشياء املناسبة يف بيئة املدرسة.  
 تزويد املدرسة أبرقام دقيقة للهواتف و حتديثها حسب احلاجة.  

  الشعور ابالنتماء للمجتمع يف الصف.   
  لفرض السياسات والقواعد واللوائح اخلاصة ابالدارة العامة واملدرسة والصفوف الدراسية  

         ومدونة قواعد السلوك، مبا يف ذلك السياسات التأديبية الوقائية واإلجيابية ابلتعاون مع
         الطالب و االهل/أولياء األمور و املسؤولني.

 الرد على شكاوى أو خماوف الطالب واالهل/أولياء األمور يف الوقت املناسب وابللغة  
         اليت يفهموهنا.

 التماس وتلقي الدعم يف منع خمالفات الطالب واالستجابة هلا بطريقة داعمة، مبا يف ذلك  
        اسرتاتيجيات إدارة الصف الدراسية والسلوك.

 العمل يف بيئة تعليمية آمنة,خالية من التهديدات أو اإلساءة اللفظية أو اجلسدية.  
إحرتام حقوق، كرامة و خصوصية الطالب، االهل/ أولياء األمور و بقية املوظفني.  

حقوق  العائلة و واجباهتا

حقوق طاقم العمل وواجباهتم

حقوق الطالب و مسؤولياهتم
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االشعارات و التواصل فيما خيص
 مدونة قواعد سلوك الطالب

عند التسجيل و / أو بداية العام الدراسي، توفر االدارة العامة وكل مدرسة للوالدين 
/ األوصياء نسخة من مدونة قواعد سلوك الطالب. لضمان توصيل السياسات 
بوضوح، نقدم أيًضا نسًخا أبي لغة أخرى يتحدث هبا نسبة كبرية من السكان 
من آابئنا / أولياء أموران. يتم حتديث مدونة قواعد سلوك الطالب سنواًيوتوفري 

www. نسخة منها عرب اإلنرتنت على املوقع االلكرتوين اخلاص ابالدارة العامة على
 .com.rps205

تطبيق مدونة قواعد السلوك على مستوى االدارة العامة
مدونة قواعد سلوك الطالب

 جيب على الطالب و اولياء امورهم قراءة مدونة قواعد سلوك الطالب بتمعن. 
تتوفرنسخة الكرتونية على املوقع االلكرتوين, و نسخة ورقية تسلم عند التسجيل. 

يقدم مسؤولو املدرسة أيًضا جلسات إعالمية حول مدونة قواعد السلوك أثناء 
اجتماعات اآلابء واملدرسني و/أو عند التسجيل. ابإلضافة إىل ذلك، تعقد 

فرق القيادة املدرسية اجتماعات/جتمعات إلبالغ الطالب ابلتوقعات السلوكية 
وسياسات االنضباط بطريقة مناسبة للعمر. جيب على أولياء األمور والطالب 
التوقيع على منوذج البيان وإرساله، كدليل على أهنم قد استلموا مدونة قواعد 

 سلوك الطالب و قاموا بقرائتها. اطلعوا على صفحة .32 
  

مدونة قواعد سلوك الطالب
إرشادات عامة

اللجنة االستشارية ألولياء األمور واملعلمني
اللجنة االستشارية ألولياء األمور واملعلمني هي جمموعة تعاونية تقوم مبراجعة مدونة قواعد سلوك الطالب سنواًي. يتم تنظيم اجتماعاتنا لزايدة النقاش والتعاون فيما 
يتعلق ابملعلومات التأديبية ونتائج الطالب.  ستقوم اللجنة االستشارية بتحليل بياانت االنضباط بشكل منهجي وحتديد مكان وجود الفوارق ، وحتديد اإلفراط يف 
استخدام االنضباط اإلقصائي ، وتقدمي توصيات لتعديل مدونة سلوك الطالب. جتتمع اللجنة االستشارية بشكل سنوي وتعمل بشكل تعاوين على املهام التالية:

وضع إرشادات سياسة مكتوبة وإجراءات بشأن انضباط الطالب ، مبا يف ذلك عمليات البحث يف املدارس ومنع التنمر.  
مراجعة وإجراء التغيريات الالزمة سنواًي على سياسة انضباط الطالب يف مدارسنا ومدونة قواعد سلوك الطالب.  
حتليل بياانت االنضباط لتعيني وتقدمي دعم إضايف للطالب. قد تشمل اخلدمات الصحة العقلية وتعاطي املخدرات و منع العنف و / أو فرص دعم  

       الوالدين. 
 التعاون لوضع قوانني يف مدونة قواعد سلوك الطالب للتعامل مع سالمة ودعم الطالب الذين أظهروا تصرفات تعرضهم خلطر السلوك العدواين ، مبا يف  

       ذلك التنمر. 
 أتسيس واحلفاظ على السياسات واإلجراءات اليت تعكس التزام االدارة العامة بفلسفة االنضباط اإلجيابية والوقائية.  

لتكونوا اعضاء يف  اللجنة االستشارية
الرجاء االتصال بقسم خدمة الطالب على 

رقم اهلاتف: 967-8401- 815

ابإلضافة إىل ذلك ، يتم نشر جلسات االستماع السنوية على املوقع االلكرتوين اخلاص ابالدارة العامة يف كانون االول )يناير( و شباط )فرباير( و أذار )مارس( من 
كل عام. يتم تشجيع اآلابء وأعضاء اجملتمع واملدرسني ومديري املدارس على حضور االجتماعات.

فلسفة االنضباط
 تستخدم مدارس روكفورد العامة 205 نظام دعم وقائي للضبط. يتم تدريب 

املسؤولني على االستجابة لسوء السلوك من خالل التدخالت واالسرتاتيجيات 
التصحيحية اليت هتدف إىل تعليم السلوكيات املتوقعة وفهم ومعاجلة األسباب 

اجلذرية للسلوك وحل النزاعات وتلبية احتياجات الطالب مع إبقاء الطالب يف 
املدرسة.

حنن نستخدم هنج االنضباط اإلصالحي الذي يؤكد على بناء املهارات 
االجتماعية والعاطفية للمساعدة يف تقليل حوادث االنضباط يف املستقبل. ال 

تعترب هذه استجابة "لطيفة" لسوء السلوك وال فشل يف حتميل الطالب املسؤولية 
عن سلوكهم. وامنا, يسمح هذا النهج للطالب ابلتعلم من اخطائهم و تقوية 

املهارات الضرورية لتجنب االخطاء يف املستقبل.

حتدد مدونة قواعد السلوك الطاليب التوقعات السلوكية و سياسة االنضباط 
يف إدارة مدارس روكفورد العامة وهي مصممة لِتوضيح حقوق و مسؤوليات 
الطالب و أولياء األمور و املعلمني و سائقي احلافالت املدرسية و املوظفني 

االخرين يف مدارس روكفورد العامة. يتم تشجيع الطالب، املوظفني و العوائل 
على قراءة و مناقشة حمتوايت املدونة
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املساعدة يف اللغة/اإلعاقة
إن كنتم تواجهون صعوبة يف فهم اللغة اإلجنليزية، فيمكنكم طلب نسخة من مدونة قواعد سلوك الطالب ابللغتني اإلسبانية أو العربية، دون أي تكلفة، عن 

com.www.rps205 :طريق االتصال مبدير املبىن اخلاص بطفلكم. النسخ ابللغة العربية و االسبانية متاحة ايًضا على موقع االدارة االلكرتوين

 Si tiene dificultad para entender inglés, puede solicitar una copia del Código de Conducta Estudiantil en
 español o árabe, sin costo alguno, comunicándose con el director de la escuela de su hijo. Las versiones

com.en español y árabe también están disponibles en el sitio web del Distrito en: www.rps205
يستطيع األفراد ذوي اإلعاقة اليت حتد بشكل كبري ِمن إمكانيتهم على القراءة و الفهم بطلب ترتيبات خاصة عن طريق اإلتصال :  مكتب مدير املوارد البشرية على رقم اهلاتف 815-966-3221.

إخالء مسؤولية
حتتفظ االدارة العامة ابحلق يف تعديل حمتوى هذا ألُكتّيب يف اي وقت خالل العام الدراسي، دون إخطار. سيتم إخطار اولياء األمور و الطالب قبل تطبيق 

التغيريات.

كيف إبمكانكم التبليغ عن ما يقلقكم
 !)Let's talk( ميكن للموظف, الطالب, الوالدين او ويل االمر ان يبلغوا عن اي قلق لديهم الي مسؤول يف املدرسة.  ميكن ان تقدم البالغات عن طريق

و هو نظام رقمي للرسائل يوجد يف املواقع االلكرتونية للمدارس و لالدارة العامة.

اجمللس التعليمي
جاد ماكولك- الرئيس

تيم رولنز- انئب الرئيس
جون ستانفورد- السكرتري

مايكل كونر
كامرين حممد
دنيس بريسون
دايفد سيجل

املشرف العام
د. إيرن ر.جاريت

يستطيع األفراد ذوي اإلعاقة اليت حتد بشكل كبري ِمن إمكانيتهم على 
القراءة و الفهم طلب ترتيبات خاصة عن طريق اإلتصال :  مكتب مدير 

املوارد البشرية على رقم اهلاتف 815-966-3221.
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