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York County School Division 

 ترحيب 
 زيزي ولي األمر/الوصي والطالب: ع

 2021/2022مرحبًا بكم في العام الدراسي 

المهارات    York County School Divisionيسعى   إجادة  في  طالبنا  إشراك  إلى  يورك(  مقاطعة  في  التعليم  )قسم 
والمعرفة الالزمة لتقديم مساهمات مثمرة في العالم. ونعتقد أنه يمكن للطالب وأولياء األمور أو األوصياء والموظفين التعاون  

 Student Handbookونة السلوك )في بيئة مدرسية آمنة ومنتجة توفر فرًصا تعليمية صارمة. ويوفر دليل الطالب ومد
and Conduct Code .المعلومات والسياسات التي ستدعم شراكتنا معكم ) 

لعروض   موجزة  أوصافًا  السلوك  ومدونة  الطالب  دليل  يوفر  الدليل،  ومعلومات  الدراسة  وساعات  مواعيد  إلى  وباإلضافة 
لقسم. فإذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية  البرنامج المتوفرة في القسم باإلضافة إلى معلومات حول سياسات ا

اإلنترنت على  موقعنا  بزيارة  قم  أو  مدرستك  مكتب  موظفي  فاسأل  السياسات،  أو  البرامج  :  حول 
www.yorkcountyschools.org  . 

لقواعد سلوك القسم. يرجى مراجعة هذا القسم مع طفلك حتى يكون طفلك على دراية بتوقعات    تم تخصيص جزء كبير من دليل الطالب ومدونة السلوك
 القسم بالنسبة لسلوك الطالب. 

نماذج يجب إكمالها وتوقيعها من قبل جميع أولياء األمور أو األوصياء  وباإلضافة إلى ذلك، يوجد في الجزء الخلفي من دليل الطالب ومدونة السلوك  
 إلى مدرسة طفلك حسب التواريخ الموضحة في كل نموذج. ب. يرجى إعادة هذه النماذج  والطال 

 نتمنى لك ولطفلك سنة دراسية ناجحة مميزة. شكًرا لك على دعمك المستمر لمدارس مقاطعة يورك! 

 مع خالص التحية والتقدير،

Victor D. Shandor, Ed.D. 
 مشرف عام القسم 

 ساعات العمل 
 المدرسة ساعات

 النهاية  البداية  لمدرسة ا

  Bethel Manorمدرسة 
  Mt. Vernonو  Magruderو
 االبتدائية  Tabbو
 صباًحا  08:40 ابتدائي  

03:20  
 مساءً 

  Dareو Coventryمدرسة 
  Grafton Bethelو
  Waller Millو  Seafordو
 صباًحا   8:55 االبتدائية  Yorktownو

03:35  
 مساءً 

Queens Lake  وTabb 
 صباًحا  8 المتوسط 

02:45  
 مساءً 

Grafton   وYorktown 
 صباًحا  08:05 المتوسط  

02:50  
 مساءً 

Bruton  وGrafton  وTabb  
 صباًحا  York High 07:20و 

02:05  
 مساءً 

York River Academy 08:25  صباًحا 
03:10  
 مساءً 

 

 المكتبية  الساعات
 مغلق  مفتوح  لمكتب ا

 مساءً  04:15 صباًحا  8 المدارس االبتدائية 

 مساءً  4 صباًحا  07:30 المدارس المتوسطة 

 مساءً  4 صباًحا  7 الثانوية المدرسة 

 مساءً  5 صباًحا  8 مكتب مجلس المدرسة 

 جدول االنصراف المبكر
 نوفمبر، 11أكتوبر، و 1قت االنصراف ليوم  و

   يناير،  28-27و
 يونيو 10-09مايو، و   13أبريل، و 1مارس، و  11

 المدرسة 
وقت االنصراف  

 المبكر 

و   Magruderو  Bethel Manorمدرسة 
Mt. Vernon وTabb  مساءً  12:45  االبتدائية 

 Graftonو Dareو Coventryمدرسة 
Bethel  وSeaford وWaller Mill  

 مساءً  1  االبتدائية  Yorktownو

Queens Lake  وTabb Middle   12  ظهًرا 

Grafton   وYorktown Middle 12:05  ظهًرا 

Bruton  وGrafton  وTabb   وYork 
High  11:20  صباًحا 

York River Academy 12:25  ظهًرا 

http://www.yorkcountyschools.org/


York County School Division ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذه الصفحة تُركت فارغة عمًدا



York County School Division iii 

 

York County School Division 

 جدول المحتويات 
 i .......................................................................................................................................................... ترحيب

 1 ................................................................................................................................................. ساعات العمل 

 1 .......................................................................................................................................... ساعات المدرسة 

 1 ......................................................................................................................................... الساعات المكتبية

 1 .................................................................................................................................... جدول االنصراف المبكر

 1 ....................................................................................................................................................... دليل الطالب 

 1 ................................................................................................................................................. البرامج البديلة

 1 ....................................................................................................................................................... الحضور 

 1 ............................................................................................................................................... الغياب بعذر

 1 ...................................................................................................................................... الظروف االستثنائية 

 1 ....................................................................................................................................... األعمال التعويضية 

 1 ......................................................................................................................................... الغياب بدون عذر

 2 ............................................................................................................................... قانون الحضور اإلجباري 

 2 .............................................................................................. لمدرسة الثانوية آثار الغياب على النقاط المعتمدة في ا

 3 .......................................................................................................................................... الجوائز والتكريمات 

 3 ............................................................................................................................................ الدراجات الهوائية 

 3 ......................................................................................................................................... سوء معاملة األطفال 

 3 ............................................................................................................................................. البحث عن الطفل 

 4 .............................................................................................قانون حماية األطفال من المحتوى المسيء على اإلنترنت

 4 ............................................................................................................................................. العدسات الالصقة 

 4 ......................................................................................................................................... الخدمات االستشارية 

 4 ........................................................................................................................................ اإلرشاد األكاديمي

 4 ............................................................................................................................................ نياإلرشاد المه

 5 .....................................................................................................................االستشارات الشخصية/االجتماعية

 5 ................................................................................................................................................ وثائق الحضانة 

 5 .................................................................................... سياسات التمييز والتحرش وسوء السلوك الجنسي )الباب التاسع( 

 5 .......................................................................................... وثائق المصلحة العامة المتوفرة في المدارس/عبر اإلنترنت 

 5 ................................................................................................................... ( ELsبرنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية )

 5 ............................................................................................................................................. متطلبات التسجيل 

 7 ..............................................................................................( FERPAوالحقوق التعليمية لألسرة )  قانون الخصوصية

 8 .......................................................................................................................................... تعليم الحياة األسرية



York County School Division iv 

 

York County School Division 

 8 ......................................................................................................................................................... الرسوم 

 9 ............................................................................................................................................... ممرات الحريق 

 9 ................................................................................................................................................. الفنون الجميلة

 9 ................................................................................................................................................ جمع التبرعات

 9 ........................................................................................................................................ المدارس االبتدائية

 9 ....................................................................................................................................... المدارس المتوسطة 

 9 .......................................................................................................................................... المدرسة الثانوية 

 9 ............................................................................................................. الصور الفوتوغرافية والمواد ذات الصلة 

 9 ................................................................................................................................................ المطبوعات 

 10 ............................................................................................................................................. تعليم الموهوبين 

 10 ..................................................................................................................................................... العالمات

 12 ...................................................................................................................... استخدام ساحات ومنشآت المدرسة 

 12 ........................................................................................................................................... الخدمات الصحّية 

 13 ................................................................................................................................... فحص الطالب إشعار 

 13 ............................................................................................................................................... قمل الرأس 

 13 ..................................................................................................................................... األمراض/الحوادث 

 13 .................................................................................................................................................... األدوية 

 13 ........................................................................................................................ إرشادات الصدمة االرتجاجية 

 14 .................................................................................................................................... أعذار التربية البدنية

 14 .................................................................................................................................... إرشادات اإلبينفرين

 14 ...................................................................................................................................إرشادات إدارة النوبة 

 14 ............................................................................................................................................... التعليم الداخلي

 14 .............................................................................................................................. األطفال والشباب المشردون 

 14 .................................................................................................................................... سياسة الواجب المنزلي

 14 ....................................................................................................................................... القواعد اإلرشادية 

 15 ..................................................................................................................................................... التقييم 

 15 .................................................................................................................................. معايير الوقت المقترح 

 15 ................................................................................................................................................ قائمة الشرف 

 15 ........................................................................................................................ المدرسة االبتدائية والمتوسطة 

 15 ........................................................................................................................................ المدرسة الثانوية 

 15 ........................................................................................................................................... رقم الخط الساخن 

 16 ........................................................................................................................................................ التأمين 

 16 ......................................................................................................................................................... المواد

 16 ...................................................................................................................................................... التعليمية 

 16 .......................................................................................................................... األلعاب الرياضية بين المدارس 



York County School Division v 

 

York County School Division 

 16 ....................................................................................................................................مكتبة المركز اإلعالمي

 16 .................................................................................................................................................... المفقودات 

 16 ................................................................................................................................................ وجبات الغداء 

 16 ................................................................................................................................................. دقيقة صمت 

 17 ......................................................................................... ( AUPخدمات الشبكة/سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت )

 17 ............................................................................ ( COPPAإشعار قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت )

 17 .................................................................................................................................. إرشادات طالب القسم 

 18 .............................................................................................................................. موظفي القسم  مسؤوليات

 18 ..................................................................................................................................... امتيازات المستخدم

 19 ................................................................................................................................... مسؤوليات المستخدم 

 20 ..................................................................................................................... حقوق أولياء األمور غير الحاضنين

 20 .................................................................................................................................................. عدم التمييز 

 20 ................................................................................................................................ توزيع المواد غير التعليمية

 20 ....................................................................................... ( PPRAإخطار الحقوق بموجب تعديل حماية حقوق التلميذ )

 21 ..................................................................................................................................................... الحضور 

 21 ............................................................................................................................................... خارج المنطقة 

 21 ......................................................................................................................................................... موارد 

 21 .......................................................................................................................................... ولي األمر/الوصي 

 21 ............................................................................................................................................... السرقة األدبية 

 21 ............................................................................................................................. قسم الوالء واألناشيد الوطنية 

 21 ................................................................................ االتصاالت المحمولة واألجهزة اإللكترونية المملوكة ملكية خاصة 

 21 .......................................................................................................... ( BYOT) التكنولوجيا الخاصة بكأحضر 

 22 .............................................................................................................................................. قواعد عامة 

 22 ......................................................................................... رونية المملوكة ملكية خاصة مخاطر أمن األجهزة اإللكت 

 23 ................................................................................................................................................ النقل الخاص 

 23 .............................................................................................................................................. سياسة الترويج 

 23 ..................................................................................................................................................... السجالت 

 27 ........................................................................................................................................... انصراف الطالب 

 27 ................................................................................................................................ إغالق المدرسة أو التأخير 

 27 ......................................................................................... )نيو هورايزون(  New Horizonsمركز التعليم اإلقليمي 

 27 ............................................................................................................................. ريف جودة المدرسة ملفات تع

 28 .................................................................................................................... سالمة المدرسة واالستعداد للطوارئ

 28 ..................................................................................................................................................... التدريبات

 28 .................................................................................................................................... معلومات ولي األمر 

 28 .......................................................................................................................................... إعالم الطوارئ 



York County School Division vi 

 

York County School Division 

 28 ............................................................................................................................................. التفتيش والحجز 

 29 ...................................................................................................... 1973من قانون إعادة التأهيل لسنة  504م القس

 29 .................................................................................................................. إخطار سجل مرتكبي الجرائم الجنسية 

 29 ............................................................................................................................................... التعليم الخاص

 29 ............................................................................ برنامج ما قبل المدرسة للتعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة 

 29 .................................................................................................................... اللجنة االستشارية للتعليم الخاص 

 30 ............................................................................................................................................ ممتلكات الطالب 

 30 ...............................................................................................................نظام اإلعالم بالهاتف والبريد اإللكتروني

 30 ............................................................................................................................................. استخدام الهاتف 

 30 ............................................................................................................................................. االختبار والتقييم 

 30 ............................................................................................................................................. معايير التعلم 

ACCESS  لـELs 2.0 ................................................................................................................................. 31 

 31 ........................................................................................................... )آيوا( للمهارات األساسية  Iowaاختبار 

 Naglieri (NNAT3) ................................................................................................. 31اختبار القدرة غير اللفظية 

 31 ................................................................................................................................. الكلية امتحانات دخول 

 31 ........................................... ( NMSQT(/اختبار التأهل للمنح الدراسية الوطنية )PSATاختبار القدرات الدراسية األولية )

 31 .................................................................................................................... ( APامتحانات المستوى المتقدم ) 

 31 ............................................................................................... ( ASVABاختبار األهلية المهنية للقوات المسلحة ) 

 31 ........................................................................................................... ( IB DPالبكالوريا الدولية ) برنامج دبلوم

 32 .......................................................................................................................................................... النقل

 32 .............................................................................................................................. الجداول الزمنية والطرق 

 32 ...................................................................................................................................... محطات الحافالت 

 32 ............................................................................................................................ مواصالت رياض األطفال 

 32 ...................................................................................................................................... طلب تغيير الحافلة 

 33 ...................................................................................... ير الطالب في الحافالت و/أو الرحالت الميدانية ركوب غ

 33 ................................................................ سلطة مسؤولو المدرسة عن سلوك الطالب في الحافلة وفي محطة الحافالت 

 33 .................................................................................................................. النقل إلى البرامج التعليمية الخاصة 

 33 ............................................................................................................................................. المراقبة بالفيديو

 33 .................................................................................................................................................. المتطوعون 

 33 .............................................................................................................................................. زيارة المدارس 

 33 ......................................................................................................................................... السير إلى المدرسة 

 33 .................................................................................................................................................. االنسحابات 

 34 .............................................................................................................................................. تصاريح العمل

 35 .......................................................................................................................................... المدارس االبتدائية

 35 ............................................................................................................................ البرنامج التعليمي االبتدائي



York County School Division vii 

 

York County School Division 

Fine Arts Magnet   -  مدرسةWaller Mill  35 ...................................................................................... االبتدائية 

 36 ..................................... )يوركتاون( االبتدائية Yorktownمدرسة  - للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا  Magnetمدارس 

 37 ............................................................................................................................. المدارس المتوسطة والثانوية 

 37 ....................................................................................................................................... اإلنجاز األكاديمي

 37 ........................................................................................................................................ األندية واألنشطة 

 37 ........................................................................................................................................ القيادة والمواقف 

 38 ....................................................................................................... الشبكات االجتماعية واستخدام موارد الويب 

 38 ............................................................................................................................................... الزي الرسمي 

 40 ........................................................................................................................................ كلمة ألولياء األمور 

 42 ................................................................................................................................ حقوق ومسؤوليات الطالب 

 42 ................................................................................................................................. تكافؤ الفرص التعليمية

 42 .......................................................................................................................................... البيئة المدرسية

 42 ............................................................................................................................................. حرية التعبير

 42 .................................................................................................................................... قد الدينيحرية المعت 

 42 ............................................................................................................................................. حرية التجمع 

 42 ..............................................................................................................................................الخصوصية 

 42 .............................................................................. عة يوركقواعد ارتداء الزي بقسم التعليم في مقاط 2022- 2021

 44 ...................................................................................................................................................... المواطنة 

 45 ............................................................................. فض النزاعات والمؤتمرات التصالحية: توقعات ومسؤوليات الطالب 

 45 .......................................................................................................................................... معلومات عامة 

 45 ................................................................................................................................... الوساطة بين الزمالء

 45 ....................................................................................................................... المؤتمرات التصالحية الرسمية 

 46 .............................................................................................................. التنمر واإلساءة اإللكترونية واإلبالغ عنه

 46 .................................................................................................................. ما هو التنمر واإلساءة اإللكترونية؟ 

 46 .......................................................................................................................................... إشارات تحذير 

 46 ............................................................................................ ماذا تفعل إذا كنت تشك في أن طفلك يتعرض للتنمر؟ 

 46 ................................................................................. إذا شاهدُت سلوًكا ينطوي على تنمر، فكيف يمكنني المساعدة؟

 46 ............................................................................................................. كيف يمكنني اإلبالغ عن سلوك التنمر؟ 

 47 .......................................................... لى التنقل بشكل تسلسلي من صراع الزمالء إلى التنمر مساعدة الطالب واألسر ع

 48 .......................................................................................... الحافالت ومواقف الحافالت: مسؤوليات الطالب وتوقعاته 

 48 ............................................................................................................. السير إلى محطة الحافالت أو المدرسة 

 48 .......................................................................................................................... صعود الحافلة والنزول منها

 48 ........................................................................................................................................... ركوب الحافلة 

 48 ........................................................................................................................................... مغادرة الحافلة 

 48 ...................................................................................................................................... يير الحافلة طلب تغ



York County School Division viii 

 

York County School Division 

 48 ........................................................................................................................................... طرح األسئلة؟ 

 49 ............................................................................................................... حقوق ومسؤوليات أولياء األمور/األسرة 

 49 ..................................................................................................................... أمر؟ ما هي حقوقي بصفتي ولي 

 49 ................................................................................................................ ما هي مسؤولياتي بصفتي ولي أمر؟ 

 71 ...................................................................................................... إجراءات التعامل مع المخالفات وحق االستئناف 

 71 .......................................................................................................................... اإلجراءات الواجبة التطبيق 

 71 .............................................. الواجبة التطبيق قبل إصدار العقوبات والنتائج التأديبية  حق الطالب في اإلجراءات القانونية

 71 .................................................................................................................... إصدار العقوبات والنتائج التأديبية

 71 ..................................................................................................................... إجراءات التعليق خارج المدرسة 

 71 ........................................................................................................... اجتماع العودة بعد تعليق خارج المدرسة 

 71 ............................................................................................................ليق خارج المدرسة عملية االستئناف للتع

 72 ............................................................................................................................. تعريفات إجراءات الفصل 

 73 ..................................................................................................................................................... الطرد 

 73 ................................................................................................................. طرد الطالب في ظل ظروف معينة 

 73 ...................................................................................................... طرد الطالب بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات 

 74 ...................................................................................................................... التأديب/جلسة االستماع اإلدارية 

 74 .................................................................... عملية استئناف التعليق طويل األجل الصادر عن مسؤول جلسة االستماع 

 74 ................................................................................................................... توصيات لعمليات الطرد المحتملة 

 74 ....................................................................................................................... تطبيق القانون وسلوك الطالب 

 75 .......................................................................................................................... عمليات التفتيش والمصادرة 

 76 .......................................................................................................................................................... المالحق 

 76 ................................................................................................................................................... الملحق )أ( 

 GB ........................................................................................................................ 76سياسة مجلس إدارة المدرسة 

 76 ........................................................................................................................... تكافؤ فرص العمل/عدم التمييز

 79 ................................................................................................................................................ الملحق )ب(: 

 GB-F ..................................................................................................................... 79سياسة مجلس إدارة المدرسة 

 79 ................................................................................................................................... اإلبالغ عن واقعة تمييز

 80 .................................................................................................................................................. الملحق )ج( 

 GBA/JFHA ............................................................................................................ 80سياسة مجلس إدارة المدرسة 

 80 ................................................................................................................................... حظر المضايقة واالنتقام 

 91 ................................................................................................................................................... الملحق )د( 

 GB-F/JFHA-F ........................................................................................................ 91سياسة مجلس إدارة المدرسة 

 91 ........................................................................................................................................ اإلبالغ عن مضايقة

 92 ................................................................................................................................................. الملحق )هـ( 

 93 ............................................................................................................................................................. نماذج



York County School Division ix 

 

York County School Division 

 93 .............................................................................................................................................. تشريح الحيوان

 93 ........................................................................................................................................ تعليم الحياة األسرية

 93 ................................................................................................................................... اإلفصاح عن المعلومات 

 93 ......................................................................................................................................... معلومات الدليل 

 93 .................................................................................................................................. المجندون العسكريون

 94 .............................................................................................. وسائل اإلعالم/المواقع اإللكترونية/منشورات القسم 

 94 ........................................................................................................ نموذج استخدام الطالب/ولي األمر للتكنولوجيا

 96 ............................................................................................................................. دليل الطالب ومدونة السلوك  

 96 ........................................................................................................................................نموذج إقرار األسرة 

 98 ..................................................................................................................... اإلفصاح عن معلومات دليل الطالب 

 98 ................................................................................................................................... إلى المجندين العسكريين 

 102 ...................................................................................................... نموذج استخدام الطالب/ولي األمر للتكنولوجيا

 

 

 

 



York County School Division 1 
 

York County School Division 

 البرامج البديلة
 IGBGAو   IGBG  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسات   لمرجع: ا 

 IGBHو 
عدة    York County School Division (YCSD)تستخدم  

برامج بديلة. وقد يتم تنسيب الطالب في برنامج بديل يخضع لموافقة أو  
 توصية مشرف العام للقسم. 

كما قد تتاح للطالب في المستوى الثانوي فرصة المشاركة في المدرسة  
في   دراسية  فصول  في  التعلم،  مركز  أو  االفتراضية،  الثانوية 

Enterprise Academyنامج تعليم ، أو عروض بديلة من خالل بر
في   التخرج  متطلبات  يكملون  الذين  الطالب  ويحصل  الكبار. 

Enterprise Academy    من الثانوية  المدرسة  دبلوم  على 
YCSD. 

 الحضور 
 IUYو   JEDو   JECو   JEA  المدرسة   مجلس   سياسات   لمرجع: ا 

تأثير كبير على النجاح األكاديمي للطالب. حيث   بانتظام له  الحضور 
يكون   لذا يجب أن  الحياة،  أنماط الحضور في وقت مبكر من  تتشكل 
األطفال.   رياض  من  بدًء  األمور  ألولياء  بالنسبة  أولوية  للحضور 
فالطالب الذين يطورون عادات حضور جيدة يكونون أكثر نجاًحا في  

إلى نجاح جميع الطالب، ومن ثم فإنه من    YCSDالمدرسة. ويتطلع  
 المتوقع أن يحضر الطالب إلى المدرسة كل يوم. 

أن    § 22.1-254  فيرجينيا   قواعد   مدونة ل وامتثاالً   المتوقع  فمن 

قبل   أو  الخامسة من عمره في  السنة  إلى    30يحضر أي طفل يصل 
  سبتمبر من أي عام دراسي ولم يتجاوز سنه الثامنة عشر المدرسة كل 

 يوم ويكون حضوره إلى المدرسة في الوقت المحدد. 

 بعذر  الغياب
طلب من أولياء األمور أو األوصياء االتصال بالمدرسة إذا كان طفلهم  ي  

أولياء األمور أو األوصياء مسؤولون عن تقديم مذكرة )خالل    سيتغيب.
الغياب.  72 )أسباب(  سبب  توضح  المدرسة  إلى  األسباب    ساعة( 

العقلية، والصحة   المرض )بما في ذلك الصحة  للغياب هي  المسوغة 
األسرة،   في  الوفاة  وحاالت  المخدرات(،  تعاطي  وأمراض  السلوكية، 
الدينية،   والمناسبات  والتعليق،  القانونية،  وااللتزامات  والجنازة، 
ومواعيد   الطبية،  واإلجراءات  واإلصابة،  العسكرية،  وااللتزامات 

و طبيب األسنان )التي ال يمكن تحديد موعدها في غير وقت  الطبيب أ
تم  و  ،المدرسة( الذي  الفعلية  الخدمة  في  العسكريين  الوالدين  أحد 

أو عاد فوًرا من االنتشار على النحو    ،أو في إجازة  ،استدعاؤه للخدمة
التعليمية   الفرص  بشأن  الواليات  بين  المشترك  االتفاق  في  المحدد 

و/أو الظروف االستثنائية على النحو الذي يحدده    لألطفال العسكريين
 مدير المبنى.

 

 

 

 

 

 

 

 االستثنائية  الظروف
جب أن يناقش أولياء األمور أو األوصياء مع مدير المبنى أي غياب  ي 

ية. وفي هذه الحالة،  يعتقد ولي األمر أو الوصي أنه يشكل ظروفًا استثنائ 
يجب على مدير المبنى أن يتخذ القرار النهائي فيما إذا كان الغياب بعذر  

 أو بدون عذر. 

 التعويضية األعمال
ند طلب عمل تعويضي، يجب على أولياء األمور/األوصياء إعطاء  ع

قبل   الواجبات    24المعلمين إشعاًرا  الطفل ألخذ  ساعة لتحضير مهام 
( للعمل التعويضي عن كل يوم غياب  1وم واحد )المنزلية. وسيسمح بي 

بعذر. واإلخفاق من جانب الطالب في إكمال العمل التعويضي في الوقت  
الواجب.   الطالب على درجة مخفضة في  المحدد سينتج عنه حصول 
أثناء   فائتة  اختبارات  أو  يومي  أي عمل  بتعويض  للطالب  ي سمح  وال 

ويمكن منح الطالب رصيًدا    الغياب بدون عذر أو التأخير بدون عذر. 
للواجبات الممتدة بتاريخ إنجاز محدد يحدث أثناء الغياب بدون عذر.  
وتشمل الواجبات الممتدة، على سبيل المثال ال الحصر، األوراق البحثية  
والمقاالت وتقارير الكتب والمشاريع واالختبارات والتقييمات الفصلية.  

، ستحاول المدرسة  § 122.-254  فيرجينيا   قواعد   مدونة ل ولالمتثال  

االتصال بمنزل الطالب للتحقق من الغياب. ويتم تشجيع أولياء األمور  
أو األوصياء على إخطار المدرسة عندما يتغيب الطالب أو يتأخر عن  

 المدرسة. 

 عذر  بدون الغياب
عتبر أي غياب عن المدرسة لم يتم توثيقه من قبل ولي األمر أو ولي  ي 

يتم   لم  غياب  وأي  عذر.  بدون  غيابًا  طبيب  مذكرة  بموجب  أو  األمر 
تحديده في قسم الغياب بعذر المذكور أعاله يعتبر غيابًا بدون عذر. وإذا  

الطالب أكثر من عشرة ) يعتبر 10تراكم على  أيام غياب، وهو ما   )
من  متجاوزً  محددة  وثائق  أو  طبيب  مذكرة  الطالب  يقدم  ولم  للحد،  ا 

المؤسسة التي تطلب من الطالب التغيب عن المدرسة، فإن الغياب يعتبر  
)يتم تحديد االستثناءات من هذه الالئحة من قبل مدير  غيابًا بدون عذر  

 . المبنى من خالل التعاون مع مسؤول الحضور في قسم المدرسة( 

( أو أكثر(، فقد  10إذا تراكم لدى الطالب أثام غياب كثيرة )عشرة ) 
تكون هناك حاجة إلى إحضار مذكرة من طبيب. وسيسمح بيوم واحد  

( للعمل التعويضي عن كل يوم غياب بعذر. وفي حال تغيب الطالب  1)
بسبب االحتفال بعيد ديني، فسيتم تسجيل الغياب على أنه غياب بعذر  

  طالب. في سجل حضور ال 

 دليل الطالب
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أو فرصة    استحقاق  أو  أي جائزة  الطالب من  يمكن حرمان هذا  وال 
للتنافس على أي جائزة أو حرمانه من الحق في إجراء اختبار أو امتحان  

 بديل، ألي وقت ضائع بسبب االحتفال بعيد ديني. 

ويجب تقديم دليل على مثول الطالب أمام المحكمة أو حضوره موعًدا   
 راجعة اإلدارية عند عودة الطالب إلى المدرسة. طبيًا إلى المدير للم

 اإلجباري  الحضور قانون
، قد يؤدي وجود أكثر  § 22.1-258  فيرجينيا   قواعد   مدونة ل متثااًل  ا

( خمس حاالت تغيب بدون عذر إلى تقديم شكوى إلى محكمة  5من )
تؤدي   أن  ويمكن  يورك.  مقاطعة  في  المحلية  والعالقات  األحداث 

القضائي  قاصر غاب عن  اإلجراءات  القيادة ألي  تعليق رخصة  إلى  ة 
العامة ) بدون عذر  10المدرسة  أو أكثر  أيام دراسية متتالية  ( عشرة 

 (. § 46.2-334.001  فيرجينيا   قواعد   مدونة )

( خمسة عشر يوًما من الغياب المتتالي  15ووفقًا للوائح الوالية، فإن )
 ستؤدي إلى سحب الطالب من قائمة الحضور. 

لياء األمور أو األوصياء إخطاًرا كتابيًا من المدرسة عندما  وسيتلقى أو
(  10( خمس أيام غياب بدون عذر وعشرة )5يتراكم على الطالب )

( خمس حاالت غياب بدون  5أيام غياب في المجمل. وسيؤدي تراكم )
المدرسة، وفي حالة   إلى مسؤول الحضور في قسم  إلى اإلحالة  عذر 

  وأولياء تعين على مكتب الحضور  حدوث غياب إضافي بدون عذر، ي 
األمور أو األوصياء المشاركة في وضع خطة لتحسين حضور الطالب.  
وقد يؤدي الغياب المستمر بدون عذر إلى إحالة ولي األمر أو الوصي  

 إلى المحكمة. 

يعتقد ولي   أولياء األمور أو األوصياء مناقشة أي غياب  ويجب على 
تثنائية مع مدير المدرسة. وفي  األمر أو الوصي أنه يشكل ظروفًا اس

الغياب   إذا كان  بشأن ما  النهائي  القرار  المدير  يتخذ  الحالة،  مثل هذه 
 بعذر أو بدون عذر. 

من المتوقع حضور الطالب في حصتهم األولى    -التأخر عن المدرسة  
في الوقت المحدد. وفي حالة التأخير، يجب على الطالب إحضار مذكرة  
الدخول   وتسجيل  التأخير،  سبب  تبين  الوصي  أو  األمر  ولي  من 
إدارة   وستحدد  الحضور.  مكتب  من  تأخير  قسيمة  على  والحصول 

 المدرسة ما إذا كان التأخير بعذر أو بدون عذر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب على الطالب إحضار مذكرة من ولي األمر    -   االنصراف المبكر
أو الوصي تبين سبب االنصراف المبكر، وتسجيل الخروج من المكتب،  

وتسجيل الدخول مرة أخرى عند عودتهم. ويجب على أولياء األمور أو  
األوصياء تقديم تقرير إلى مكتب المدرسة للتوقيع على خروج الطالب  

 العادية. من المدرسة خالل ساعات الدراسة  

 الثانوية المدرسة في  المعتمدة النقاط على الغياب آثار
 نع حضور الفصول الدراسية م

( ثمانية أيام في الفصل الواحد يعتبر غيابًا  8الغياب الذي يتجاوز ) •
 مفرًطا. 

• ( إلى  الفصل  في  الغياب  يصل  )5وعندما  )أو  أيام  خمسة   )2  )
ا بالبريد  يومين في فصل نصف معتمد(، فسترسل المدرسة إشعارً 

 إلى ولي األمر/الوصي. 

( أربعة  4( ثمانية أيام )أو )8وعندما يصل الغياب في الفصل إلى ) •
ولي   إلى  ثاٍن  إشعار  إرسال  فسيتم  المعتمد(،  نصف  فئة  في  أيام 

 األمر/الوصي عبر البريد. 

بالعمل التعويضي عن أيام الغياب التي تزيد عن ) • ي سمح  (  8لن 
ثيق ظروف مخففة لذلك. تعتبر الظروف  ثمانية أيام إال إذا تم تو
 التالية ظروفًا مخففة: 

 أيام الغياب التي تم ترتيبها مسبقًا بموافقة المدير.  .1
الغياب بسبب الكوارث الطبيعية التي تؤثر على المنزل )مثل   .2

 الحرائق والفيضانات(. 
 حاالت الوفاة في األسرة المباشرة.  .3
هو موثق  مرض خطير أو مرض في العائلة المباشرة كما   .4

 في مذكرة الطبيب. 

الغياب   • أساس  على  العمل  تعويض  على  القدرة  عدم  يؤدي  قد 
نقاط   من  والحرمان  الرسوب  درجة  على  الحصول  إلى  المفرط 

 المدرسة الثانوية. 

 فصول فترة واحدة )بدون حرمان( 
• ( يزيد عن  الذي  واحد  15الغياب  يوًما من فصل  ( خمسة عشر 

 يعتبر غياباً مفرًطا. 
• ( إلى  الفصل  في  الغياب  يصل  )10عندما  )أو  أيام  عشرة   )4  )

أربعة أيام في فصل دراسي(، فسترسل المدرسة إشعاًرا بذلك عبر  
 البريد إلى ولي أمر الطالب أو الوصي. 

( خمسة عشر يوًما )أو  15عندما يصل الغياب في الفصل إلى ) •
  ( سبعة أيام في فصل دراسي واحد(، سيتم إرسال إشعار ثانٍ 7)

 إلى ولي أمر الطالب أو الوصي. 
(  15لن ي سمح بعمل تعويضي أليام الغياب التي تزيد مدتها عن ) •

خمسة عشر يوًما إال إذا تم توثيق ظروف مخففة. تعتبر الظروف  
 التالية ظروًفا مخففة: 

 أيام الغياب التي يتم ترتيبها مسبًقا بموافقة المدير.  .1
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الطبيعية التي تؤثر على المنزل )مثل  الغياب بسبب الكوارث   .2
 الحرائق والفيضانات(. 

 حاالت الوفاة في األسرة المباشرة.  .3
مرض خطير أو مرض في العائلة المباشرة كما هو موثق   .4

 في مذكرة الطبيب. 
الغياب   • أساس  على  العمل  تعويض  على  القدرة  عدم  يؤدي  قد 

نقاط   من  والحرمان  الرسوب  درجة  على  الحصول  إلى  المفرط 
 المدرسة الثانوية. 

 والتكريماتالجوائز  
تمتع جميع طالب المرحلة االبتدائية بفرصة الحصول على تكريمات  ي 

خالل العام الدراسي عن اإلنجازات التي يحققونها في الفصل الدراسي  
وعلى   والمقاطعة،  والمدرسة،  الصف،  مستوى  على  األنشطة  عن 

الوطنية  واألنشطة  والوالية،  المحلي،  عن  المستوى  اإلعالن  ويتم   .
األنشطة والبرامج والمسابقات على مدار العام الدراسي. ويتم التعرف  
الجائزة   ت منح  مدرسة.  كل  في  الجوائز  جمعيات  في  الطالب  على 

( التعليمي  للتميز   Presidential Award forالرئاسية 
Educational Excellence( لطالب الصف )الخامس الذين  5 )

لمدرسة المتوسطة. وتشمل معايير الحصول على هذه  تتم ترقيتهم إلى ا
ودرجة إنجاز    3.5( من GPAالجائزة الحصول على معدل تراكمي ) 

 بالمائة أو أعلى في اختبار التحصيل المعياري.  85إجمالية عند 

للطالب   المتميزة  اإلنجازات  تشجيع  يتم  الثانوية،  المرحلة  في 
ل مدرسة وفي القسم. ويتم  واالعتراف بها من خالل نظام الجوائز في ك 

تقدير األداء عالي الجودة في المجاالت الدراسية والفنون المرئية واألداء  
والمجاالت المهنية/الفنية، والمواطنة )أو القيادة(، واأللعاب الرياضية  
من خالل الشهادات والميداليات والجوائز والرسائل والدبابيس وأختام  

المماثلة.  الجوائز  و/أو  أو    الدبلوم  اجتماعات  أو  إعالنات  عمل  ويتم 
 حفالت لإلشادة بما أنجزه الطالب بشكل خاص. 

يتم السعي بنشاط للحصول على المنح الدراسية لكبار السن المتخرجين  
واألنشطة   البرامج  تحديد  ويتم  الثانوي.  بعد  للتعليم  يخططون  الذين 

لية أمثلة  والمسابقات واإلعالن عنها في كل مدرسة. وتتضمن القائمة التا
 على الجوائز وشهادات التقدير: 

 التحدي األكاديمي  •

 مسابقات الرياضيات  •

 تحدي الكمبيوتر الكبير •

 مسابقات المنح الدراسية  •

 جمعية الوسام الوطني  •

 أوديسا العقل  •

 مسابقات التوظيف/التعليم الفني  •

 األلعاب الرياضية  •

 مسابقات فنية  •

 فن المناظرة  •

 معارض العلوم  •

 مدرسة الحاكم  •

 النقاش •

 مسرحيات من فصل واحد  •

 Boys State/Girls Stateبرنامج  •

 الدراجات الهوائية
)مجلس المدرسة بمقاطعة    York County School Boardسمح  ي 

يورك( للطالب بركوب الدراجات الهوائية للحضور إلى المدرسة، ومع  
ذلك فإنه ال يشجع ذلك. وي سمح بركوب الدراجات الهوائية في مدرسة  

Bethel Manor Elementary    ومدرسةCoventry 
Elementary    ومدرسةMt. Vernon Elementary    ومدرسة

Grafton Middle    ومدرسةQueens Lake Middle    ومدرسة
Tabb Middle    ومدرسةGrafton High    أولياء قدم  إذا  فقط 

 األمور أو األوصياء إذنًا كتابيًا إلى مديري هذه المدارس. 

 األطفال  سوء معاملة
عاًما من سوء المعاملة المفرطة    18حمي القانون األطفال حتى سن  ي 

"... أي معلم أو أي شخص آخر يعمل في  في المنزل. ويلزم القانون  
اإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال  .."  . مدرسة عامة أو خاصة

وإهمالهم. ويجب على موظفي المدرسة اإلبالغ عن حالة االعتداء على  
المش إلى  األطفال  بها  خدمات  )  Child Protective Servicesتبه 

الطفل  في  (حماية  بالتحقيق  االجتماعيون  األخصائيون  يقوم  ثم  ومن   .
األمر. وإذا وجدت الخدمات االجتماعية أن أولياء األمور أو األوصياء  
ال يعتنون بأطفالهم بشكل كاٍف، فإنهم يقدمون المساعدة لمحاولة تصحيح  

ياء معرفة هذه  الوضع. ومن المهم للطالب وأولياء األمور أو األوص
العملية ألن الغرض الرئيسي من القانون هو منع االعتداء على األطفال  
وإهمالهم بدالً من معاقبة أي شخص. ويجب على الطالب اإلبالغ عما  
مدير   أو  المعلم  أو  المرشد  إلى  إهمال  أو  إساءة  حاالت  أنها  يعتقدون 

 المدرسة. 

 البحث عن الطفل 
 VAC 8 20-81-50  لمرجع: ا 

اإلعاقة    Child Findيعد   ذوي  األفراد  تعليم  قانون  مكونات  أحد 
(IDEA  وتنفذ .)YCSD   استراتيجيات مستمرة ودائمة لتحديد وتعيين

وتقييم األطفال المقيمين أو المودعين من قبل أولياء األمور في مدارس  
خاصة )بما في ذلك أولئك الذين يتلقون تعليمهم في المنزل أو يتلقون  
بالمنزل( ضمن واليتها القضائية والذين   تعليمهم من معلم خصوصي 

( بين  أعمارهم  )( عام2تتراوح  وحتى  واحد وعشرين عاًما  21ين   )
ويحتاجون إلى التدخل المبكر أو التربية الخاصة والخدمات ذات الصلة.  

في    YCSDوتقدم   يشتبه  الذين  لألطفال  تقييمات  و/أو  فحوصات 
إصابتهم بتأخر في النمو أو لديهم إعاقة. يرجى االتصال بالمسؤول في  

 . الخاصإحاالت التعليم بشأن للحصول على معلومات  مدرسة طفلك 
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  قانون حماية األطفال من المحتوى 
 المسيء على اإلنترنت

)ق اإلنترنت  األطفال على  تم  CIPAانون حماية  اتحادي  قانون  هو   )
إصداره لمعالجة المخاوف المتعلقة بالوصول إلى محتوى مسيء عبر  
اإلنترنت على أجهزة الكمبيوتر بالمدرسة والمكتبة. وينطبق هذا القانون  

جم وزارة  على  من  إلكتروني  بمعدل  تموياًل  تتلقى  التي  المدارس  يع 
ولدى   األمريكية.  وتنقية    YCSDالتعليم  لتصفية  مصمم  برنامج 

 المحتوى غير المناسب من اإلنترنت والذي قد يكون ضاًرا بالقصر. 

 العدسات الالصقة
يتعين  لمساعدة في ضمان سالمة العين عند ارتداء العدسات الالصقة،  ل

ويجب    مدرسة في حالة استخدام الطالب للعدسات الالصقة.إخطار ال
على أولياء األمور أو األوصياء إخطار مقدم خدمات الصحة المدرسية  
بذلك كتابيًا في وقت التسجيل للطالب الجدد، خالل األسبوع األول من  
المدرسة للطالب العائدين، أو بمجرد أن يبدأ الطالب في ارتداء العدسات  

 الالصقة. 

 دمات االستشاريةالخ
 IKB  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

أو    York County School Boardيؤكد   األمور  أولياء  أن 
األوصياء هم أول معلم للطالب، ويجب أن تعمل المدارس العامة على  

خدمات استشارية    YCSDتعزيز دعم األسرة وأولياء األمور. ويقدم  
.  12لجميع الطالب في الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف  

األوصياء   أو  األمور  أولياء  مع  وثيق  بشكل  المستشارون  ويعمل 
ويتم    وموظفي  الطالب.  تعلم  أمام  الحواجز  وإزالة  إليجاد  المدرسة 

المدرسة   بمستشار  االتصال  على  األوصياء  أو  األمور  أولياء  تشجيع 
تجربة   أسئلة حول  أو طرح  المخاوف  المدرسة.    طالبال لمناقشة  في 
( مجاالت رئيسية هي:  3ويقدم مستشارو المدارس خدمات في ثالثة )

 شاد المهني، واإلرشاد الشخصي/االجتماعي. اإلرشاد األكاديمي، واإلر

 األكاديمي اإلرشاد
على  ي  األمور/األوصياء  وأولياء  الطالب  المدارس  مستشارو  ساعد 

الدراسات،   برنامج  وتخطيط  المتاحة،  المناهج  خيارات  على  التعرف 
وترتيب االختبارات األكاديمية وتفسيرها، والبحث عن فرص أكاديمية  

 بعد المرحلة الثانوية. 

في   العاشر  الصف  طالب  جميع  القدرات    YCSDيخضع  الختبار 
الوطنية   الدراسية  للمنح  التأهل  األولية/اختبار  الدراسية 

(PSAT/NMSQT  إجراء ويتم  الطالب.  على  تكلفة  أي  دون   )
مالحظات    PSAT/NMSQTاالختبار في يوم دراسي عادي. ويوفر  

والمهارات  الرياضيات  في  الشخصي  اإلنجاز  حول  اللفظية    ممتازة 
ويوفر تقرير درجات مجاني للطالب لتقييم أنفسهم في هذه المجاالت  
 المهمة. وستتاح للطالب أيًضا فرصة دفع الرسوم المطلوبة والتسجيل  

 

 

 

 

 

 

اختبار   أداء  األدنى.    PSAT/NMSQTوإعادة  عامهم  خالل 
والطالب الذين حصلوا على درجات قوية في هذا االختبار خالل عامهم  

، وهو  National Merit Scholarshipاألدنى مؤهلون لبرنامج  
بالكلية.   الملتحقين  للطالب  جامعية  منًحا  يوفر  شركة  ترعاه  برنامج 

الحصول    NMSQTويمكن للمتسابقين في الدور نصف النهائي من  
جوائز التقدير والمنح الدراسية النهائية بناًء على الطلب ودرجات  على 

SAT    الخاصة بهم، والتي يجب أن تكون قابلة للمقارنة مع درجات
PSAT/NMSQT    هذا حول  المعلومات  من  لمزيد  بهم.  الخاصة 

البرنامج أو للتسجيل في هذه االختبارات، اتصل بمستشاري المدارس  
 الثانوية.

 المهني اإلرشاد
المعلومات وخطة  ت  الحصول على  ساعد خدمات اإلرشاد الطالب في 

العمل بشأن العمل والتدريب المهني والفرص التعليمية والوظيفية بعد  
المرحلة الثانوية. وبدًء من سنوات الدراسة االبتدائية، يستكشف الطالب  
المهن المختلفة المرتبطة بالمجموعات المهنية. ويبدأ الطالب في تطوير  

ظة الخطة األكاديمية والوظيفية لتشمل معلومات حول االهتمامات  محف
القرارات   تدعم  التي  والمهارات  والمسؤولية  االعتمادية  مثل  والقيم 
المتعلقة باهتماماتهم وأهدافهم المستقبلية. ويشارك الطالب في الصفوف  

في مجموعة متنوعة من أنشطة االستكشاف الوظيفي.    11إلى    3من  
الطالب والتقييمات    ويكمل  االهتمامات  قوائم  الثانوية  المرحلة  في 

المهنية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم توفير الفرص لطالب المدارس الثانوية  
. ويتم التركيز على مساعدة الطالب على  المسارات المهنيةالستكشاف 

 إقامة روابط بين نقاط القوة األكاديمية واألهداف المهنية. 

جميع    York County School Boardويلتزم   تخرج  بضمان 
الطالب بالمهارات والمعرفة ليكونوا مواطنين ناجحين ومنتجين في أي  
مسار وظيفي يختارونه. ويساعد المدربون المهنيون طالب المدارس  
الثانوية أثناء تنقلهم في المسار خالل المدرسة وفي المستقبل المهني.  

و الطالب  المهنيون  المدربون  مراجعة  ويدعم  خالل  من  المستشارين 
الخطط األكاديمية والوظيفية لمواءمة اختيارات الدورة مع االهتمامات  
طلبات   مثل  مجاالت  في  المساعدة  الطالب  ويتلقى  للطالب.  المهنية 
المقابلة   ومهارات  المحفظة،  وتطوير  الذاتية،  السيرة  وكتابة  العمل، 

وتقدم   لب   YCSDاألساسية.  للطالب  متعددة  مجالهم  طرقًا  تجربة  دء 
الوظيفي الذي اختاروه مع كسب الساعات المعتمدة للدورة التدريبية في  

   المدرسة الثانوية أيًضا:
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 التدريب الداخلي  •

 اإلرشاد  •

 التدريب الخارجي  •

 تعلم الخدمة  •

 دورات التعليم التعاوني •

   دعم لخبرة العمل.  •
 

 الشخصية/االجتماعية االستشارات
تطوير فهمهم ألنفسهم، وحقوق اآلخرين  تساعد االستشارات الطالب في  

التي   الفردية  تحديد األهداف  النزاع، وكيفية  واحتياجاتهم، وكيفية حل 

هذه   مثل  تقديم  ويمكن  واستعداداتهم.  وقدراتهم  اهتماماتهم  تعكس 

االستشارات إما في مجموعات تتم فيها معالجة القضايا العامة للتنمية  

ية أو صغيرة منظمة، واالستشارة  االجتماعية أو من خالل مجموعة فرد

للمشارك   المحددة  االهتمامات  على  تركز  التي  الجلسات  متعددة 

 )المشاركين(. 

بمدرسة   االتصال  العام  مدار  على  األوصياء  األمور/  ألولياء  يمكن 

اإلرشاد   طاقم  يقدمها  التي  الخدمات  ومناقشة  المواد  لمراجعة  طفلهم 

األمور أولياء  يقدم  أن  ويجب  لتغيير /المدرسي.  طلبات  األوصياء 

مشاركة أطفالهم في خدمات االستشارة الشخصية/االجتماعية كتابةً إلى  

 مدير مدرسة الطالب. 

 الحضانة وثائق  
حضانة  ي   وثائق  لديهم  الذين  األوصياء  أو  األمور  أولياء  من  طلب 

تسجيل   عند  الرئيسي  المدرسة  مكتب  إلى  منها  نسخة  تقديم  ألطفالهم 
 عند إجراء تغييرات على وثيقة الحضانة. طفلهم، وكذلك 

سياسات التمييز والتحرش وسوء  
 السلوك الجنسي )الباب التاسع(

بالحفاظ على بيئة تعليمية    York County School Boardلتزم  ي 
ومكان عمل خاٍل من التمييز والتحرش وسوء السلوك الجنسي. وتحدد  

 ,GB, GB-F, GBA/JFHAملفات سياسة مجلس إدارة المدرسة  
GB-F/JFHA-F  المرفقة بهذا الدليل كمالحق )انظر المالحق من أ ،

 إلى د(، التزام القسم وإجراءات اإلبالغ والتعامل مع الشكاوى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق المصلحة العامة المتوفرة في  
 المدارس/عبر اإلنترنت

 ليل السياسة د •
(https://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/P
)ublic?open&id=policies 

 خطة تعليم الموهوبين  •
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPr

22.pdf-ograms/docs/GiftedEd_Plan_2018 

 برنامج الدراسات  •
https://yorkcountyschools.org/parents/studentInfo

/pos.aspx 

 ( York County School Divisionتعليم الحياة األسرية ) •
 تقرير االعتماد •

outUs/studentAchttps://yorkcountyschools.org/ab
hievement/accreditationStatus.aspx 

• Asbestos Inspection Report and 
Management Plan, AHERA 40 CFR, Part 

763 (School) 
 خطة تحسين المدرسة )المدرسة(  •
 معيار اإلبالغ عن المخاطر )المدرسة(  •
 الميزانية السنوية المعتمدة  •

 ميزانية تحسين رأس المال  •

https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budget/
docs/SchoolBoard_ApprovedCIP22-27.pdf 

 

برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية  
(ELs) 

)س اإلنجليزية  للغة  كمتعلمين  المؤهلين  الطالب  تزويد  (  ELsيتم 
للطالب.   المحددة  األكاديمية  االحتياجات  إلى  تستند  تعليمية  بخدمات 

والتصميم التعليمي   YCSDوسيستخدم معلمو اللغة اإلنجليزية منهج  
اللغة اإلنجليزية    تطوير( ومعايير  WIDAوالتقييم على مستوى عالمي )

(ELD  وخطة تعليم اللغة اإلنجليزية للطالب لتوجيه قراراتهم التعليمية )
 التخطيط لخدمات تعلم اللغة اإلنجليزية. و

 التسجيل  متطلبات
 JEC  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

يجب على ولي األمر/الوصي أو أي شخص بالغ آخر يمتلك حضانة  
قانون  حيث ينص    طالب تقديم إثباتين موثَّقين لإلقامة في مقاطعة يورك. 

االتهام إلى ولي األمر  على أنه يمكن توجيه    § 22.1-264.1ا  فيرجين 
ببيان كاذب بخصوص    أو الوصي بجنحة من الدرجة الرابعة إلدالئه 

إقامة طفل في قسم مدرسي معين أو منطقة حضور مدرسي إذا كان  
الغرض هو تجنب الرسوم الدراسية أو تسجيل الطالب في مدرسة خارج  

  منطقة الحضور التي يقيم فيها الطالب. 

https://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/Public?open&id=policies
https://go.boarddocs.com/vsba/ycsd/Board.nsf/Public?open&id=policies
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPrograms/docs/GiftedEd_Plan_2018-22.pdf
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyPrograms/docs/GiftedEd_Plan_2018-22.pdf
https://yorkcountyschools.org/parents/studentInfo/pos.aspx
https://yorkcountyschools.org/parents/studentInfo/pos.aspx
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/studentAchievement/accreditationStatus.aspx
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/studentAchievement/accreditationStatus.aspx
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budget/docs/SchoolBoard_ApprovedCIP22-27.pdf
https://yorkcountyschools.org/aboutUs/budget/docs/SchoolBoard_ApprovedCIP22-27.pdf
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 ألول مرة تقديم: YCSDل يتعين على أي طالب يدخ   .1

المواطنين   . أ لغير  أو  الميالد  شهادة  )أصل  الميالد  إثبات 
 األمريكيين، مستندات إثبات أخرى(. 

مطلوب توثيق الفحص البدني الشامل قبل الدخول إلى مرحلة   . ب
  فيرجينيا  قواعد مدونة)ما قبل الروضة والمدرسة االبتدائية  

يجب أن يتم إكمال الفحص البدني في موعد    (. § 270-22.1

( قبل الدخول إلى روضة  1ال يتجاوز سنة تقويمية واحدة )
االبتدائية.   المدرسة  أو  األطفال  رياض  أو  العامة  األطفال 
أو   مرخص  طبيب  قبل  من  البدني  الفحص  إجراء  يجب 
يعمل   أو مساعد طبيب مرخص  ممرض ممارس مرخص 

 تحت إشراف طبيب مرخص. 

حصول على نموذج التحصين البدني والتطعيم  يمكن ال •
 ( المدرسة  في    MCH 213 Gلدخول  المنقح 

مدرسة  10/2010 أي  من   )YCSD    أو
Peninsula Health Department    أي أو 

مكتب طبي للممارسة األسرية أو عيادة طبية عسكرية  
 : YCSDأو موقع 

http://www.doe.virginia.gov/support/health_medi
cal/school_entrance_form/school_entrance_for
m.pdf 

إثبات موثق للتحصين المناسب مع العدد المحدد من جرعات    . ج
بموجب   مطلوب  هو  كما  لقاح  فيرجينياكل  قواعد   .مدونة 

التحصين   مستويات  من  األدنى  الحد  هي  التالية  القائمة 
 المقبولة: 

1) ( أربع  من  4عدد  جرعات   )DTP    الدفتيريا(
أو   )الشاهوق((  الديكي  والسعال    DTaPوالتيتانوس 

األطفال   )من روضة  المسجلين  الجدد  األطفال  لجميع 
وحتى الصف الثاني عشر( )يجب أن يتم إعطاء واحدة  

 من األربع جرعات في/بعد بلوغ سن الرابعة(. 
أخرى    DTلقاح    : مالحظة مرة  ي ستعمل  والكزاز(  )الدفتيريا 

تم إعفاؤ الذين  السعال  لألطفال  لقاح يحتوي على  هم طبيًا من 
البالغ لألطفال الذين    Td(. مطلوب  DTPأو    DTaPالديكي )

سنوات فما فوق والذين ال يستوفون الحد األدنى    7تبلغ أعمارهم  
 من متطلبات التيتانوس والدفتيريا. 

)ع (2 األطفال  4دد  شلل  تطعيم  من  جرعات  أربع   )
(OPV/IPV  من( المسجلين  الجدد  األطفال  لجميع   )

أن    روضة األطفال وحتى الصف الثاني عشر( )يجب 
يتم إعطاء جرعة واحدة من األربع جرع في/بعد تاريخ  

 الميالد الرابع(. 
تم   :  مالحظة  إذا  ضرورية  ليست  الرابعة  الجرعة 

سنوات أو أكثر    4إعطاء الجرعة الثالثة في عمر  
 ( أشهر من الجرعة السابقة. 6وعلى األقل بعد ستة ) 

3) ( الحصبة  2جرعتان  تطعيم  من  األولى  (  )الجرعة 
 ( انظر المالحظة أدناه شهًرا من العمر(. ) 12في/بعد 

)الجرعة    الحصبة األلمانية( من تطعيم  1جرعة واحدة ) (4
انظر المالحظة  شهًرا من العمر(. )  12األولى في/بعد  

 ( أدناه
  12( من النكاف )الجرعة األولى في/بعد  2جرعتان ) (5

 ( انظر المالحظة أدناهشهًرا من العمر(. )

متطلبات الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية استوفت    :مالحظة
شهًرا    12الجرعة األولى في / بعد    -  MMR(  2اثنين )أيًضا  

 من العمر ؛ الجرعة الثانية قبل دخول الروضة. 

)ث  (6 الوبائي ب  (  3الث  الكبد  التهاب  لقاح  جرعات من 
)جرعتان من تركيبة ميرك للبالغين إذا تم إعطاؤها بين 

 سنة(.  11-15
7) ( المعرضين  2جرعتان  للطالب  الحماق  لقاح  من   )

شهًرا من العمر؛    12لإلصابة )الجرعة األولى في/بعد  
 الجرعة الثانية قبل دخول رياض األطفال(. 

الصاعدين   (8 السابع  الصف  طالب  جميع  من  ي طلب 
من   جرعة  على  الثالثي(    Tdapالحصول  )اللقاح 

بغض النظر عن الفاصل الزمني منذ آخر جرعة من  
تناول لقاح يحتوي على التيتانوس. إذا كان هناك توثيق  

قبل الصف    Tdapلتلقي جرعة من   الثالثي(  )اللقاح 
سي طلب   أخرى.  لجرعة  داعي  فال  جميع السابع،  من 
  12إلى    7الطالب الجدد الذين يدخلون الصفوف من  

 (. اللقاح الثالثي)  Tdap( من 1تلقي جرعة واحدة )
 

ما ال يقل عن جرعتين   ،2021يوليو    1اعتباًرا من    (9
المقترنة2) السحائية  المكورات  من   ) 

(MenACWY)  (  الجرعة األولى قبل دخول الصف
 (. ني عشر السابع ؛ الجرعة الثانية قبل دخول الصف الثا

من    (10 )  ،2021يوليو    1اعتباًرا  من  2جرعتان   )
البشري  الحليمي  الورم  الجرعة  ) (HPV) فيروس 
 .األولى قبل دخول الصف السابع

مجلس  مالحظة قبل  من  المعتمدة  التعليمية  المواد  مراجعة  بعد   :
األوصياء  ،الصحة  / للوالدين  الخاص  ،يجوز  لتقديرهم  ،  وفًقا 

 .لطفل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري اختيار عدم تلقي ا
ما ال يقل عن جرعتين    ،2021يوليو    1اعتباًرا من   (11

( )الجرعة األولى  HAV( من التهاب الكبد الوبائي )2)
سن   قبل    12في  الثانية  الجرعة  ؛  أكثر  أو  شهًرا 
 الروضة(. 

 
يجوز قبول الطفل الذي لم تكتمل تحصيناته بشكل مشروط، كما  

في محدد  ،   §B 2.271.-22.1  فيرجينيا   قواعد   مدونة   هو 

بشرط أن يكون لدى ولي األمر/الوصي وثائق في وقت التسجيل  
تشير إلى أن الطفل قد تلقى جرعة واحدة على األقل من جرعة  
الستكمال   مكتوب  زمني  جدول  ولها  المطلوبة  التطعيمات 

يوًما تقويميًا من التسجيل. إذا لم يقدم    90الجرعات المتبقية خالل  
( التسعين  اليوم  نهاية  بحلول  المطلوبة  الوثائق  األمر  (،  90ولي 

 فسيتم سحب الطالب. 
  Tdapيوًما على متطلبات    90ترة السماح البالغة  ال تنطبق ف 

هو لقاح جرعة واحدة، وليس سلسلة    Tdapالمعزز ألن لقاح  
 لقاحات. 

 االستثناءات البدنية والتحصينات:  .د
االستثناء الطبي هو بيان مكتوب من الطبيب يفيد بأن  .1

التطعيمات ستكون ضارة بصحة الطفل في ذلك الوقت،  
 االمتثال للتحصين في المستقبلومن المقرر 

  

http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/school_entrance_form/school_entrance_form.pdf
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/school_entrance_form/school_entrance_form.pdf
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/school_entrance_form/school_entrance_form.pdf
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االستثناء الديني هو وثيقة موقعة من ولي األمر وموثقة   .2
 . CRE-1بعنوان "شهادة إعفاءات دينية"، نموذج 

دليل موثق على أن ولي األمر أو أي شخص بالغ آخر يمتلك  .ه

حضانة الطفل مقيم في مقاطعة يورك. تشمل المستندات التي  

ة يورك فاتورة شركة المرافق،  تتحقق من اإلقامة في مقاطع 

السيارات/مالك   تأمين  ووثيقة  المصرفي،  الحساب  وكشف 

المنزل/اإليجار، وعقد اإليجار أو إيصال اإليجار، وخطاب  

موثق من مالك المنزل، وفاتورة ضريبة الممتلكات، والتحقق  

وثيقتين   تقديم  ويلزم  الضمان.  وإغالق  العقاري،  الرهن  من 

لى النحو المحدد في نموذج معلومات  من الوثائق المدرجة ع

التحقق من اإلقامة. أي شخص يدلي ببيان كاذب    - ولي األمر  

  § في  المحدد  النحو  على  طفل،  بإقامة  يتعلق  فيما  علم  عن 

قسم  فيرجينيا  قواعد   مدونة من    § 22.1-3المادة   في   ،

 ( ألغراض  مدرسية،  حضور  منطقة  أو  معين  (  1مدرسي 

 §22.1-المصرح بها بموجب  تجنب دفع الرسوم الدراسية  
التي  2أو )  5 ( التسجيل في مدرسة خارج منطقة الحضور 

يقيم فيها الطالب، قد يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الدرجة  

الرابعة ويكون مسؤوالً أمام القسم المدرسي الذي تم تسجيل  

الطفل فيه نتيجة إلدالئه ببيانات كاذبة للرسوم الدراسية، وفقًا  

 ، في وقت تسجيل الطالب في قسم المدرسة. § 22.1-5لـ 

سيتم قبول الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم بال مأوى في  .و

YCSD    قانون ألحكام  لعام    McKinney-Ventoوفقًا 

وثائق 2001 على  الحصول  في  المساعدة  تقديم  سيتم   .

 التسجيل. 

يمكن قبول الطالب الذين يزورون الواليات المتحدة من خالل   .ز

وكالة التبادل الراعية في مدارس مقاطعة يورك مع األوراق  

( األمريكية  الداخلي  األمن  وزارة  تشترط   .U.Sالمناسبة. 
Department of Homeland Security  الطالب أن   )

األجانب اآلخرين الذين يرغبون في االلتحاق بالمدارس في  

إنفاذ   وكالة  لدى  مسجلين  يكونوا  أن  يجب  المتحدة  الواليات 

( المتحدة  بالواليات  والجمارك  الهجرة  يرجى  ICEقوانين   .)

( للحصول  757-833-7001االتصال بقسم إدارة المدارس )

 على معلومات محددة. 

تسجيل  § 22.1-3.4  فيرجينيا   قواعد   مدونة لوفقًا   .ح يتم   ،

الطالب الذي تم وضعه في رعاية التبني من قبل وكالة خدمات  

إذا كانت وكالة الخدمات    اجتماعية محلية على الفور، وحتى

المطلوبة   المستندات  تقديم  على  قادرة  غير  االجتماعية 

للتسجيل. وفي مثل هذه الحاالت، يجب على الشخص الذي  

يقوم بتسجيل الطالب تقديم بيان مكتوب يحدد، على حد علمه، 

من   § 22.1-3.2( االمتثال لمتطلبات 2( عمر الطالب؛ )1)

المدر الطالب  )حالة  )القانون  و  يتمتع  3سية(؛  الطالب  أن   )

 بصحة جيدة وخاٍل من األمراض المعدية أو الناقلة للعدوى. 

 

 

 

 

 

 

بين  2009يوليو    1في   . ط اتفاق  على  فيرجينيا  والية  وقعت   ،

العسكريين   لألطفال  التعليمية  الفرص  بشأن   §الواليات 
في    360-22.1 التسجيل  االتفاق  هذا  يسهل  القانون(.  من 

عدم الوقت   ويضمن  العسكرية  العائالت  ألطفال  المناسب 

نقل سجالت   بسبب صعوبة  موات  غير  في وضع  وضعهم 

التعليم من المنطقة )المناطق( المدرسية السابقة أو االختالفات  

أطفال   تسجيل  يجب  للميثاق،  ووفقًا  الدخول.  متطلبات  في 

الفور  على  التطعيمات،  توثيق  دون  العسكرية،  العائالت 

ي  أن  إلى  ويجب  يصل  ما  لديهم  تاريخ   30كون  من  يوًما 

تطلبه   )تحصينات(  تحصين  أي  على  للحصول  التسجيل 

الوالية المستقبلة للطفل. وال تتطلب االتفاقية التنازل عن شرط 

 الفحص البدني لهؤالء األطفال. 

يجب أن يكون الطالب الملتحقون برياض األطفال قد بلغوا   . ي

العام الذي يلتحقون    سبتمبر من  30سن الخامس في أو قبل  

 فيه بالمدرسة. 

  ، Affidavit of Prior School Expulsionsتتطلب   .ك

عند  فيرجينيا  قواعد   مدونة من    § 22.1-3.2بموجب    ،

التسجيل، بيانًا أو تأكيدًا محلفًا يشير إلى ما إذا كان الطالب قد  

تتعلق  جريمة  الرتكابه  عامة  أو  خاصة  مدرسة  من  طرد 

أو المخدرات، أو إللحاق    ،تعاطي الكحولأو    ،أسلحةبحيازة  

 األذى عمدا بشخص آخر. 

قانون الخصوصية والحقوق التعليمية  
 ( FERPAلألسرة )

لألسرة  ق التعليمية  والحقوق  الخصوصية   20) (FERPA)انون 
U.S.C. §1232g  :34  CFR    هو قانون اتحادي يحمي  99الباب )

خصوصية سجالت تعليم الطالب. ينطبق القانون على جميع المدارس  
التعليم   لوزارة  التابع  المطبق  البرنامج  بموجب  أموااًل  تتلقى  التي 

 األمريكية.
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أولياء   لألسرة  التعليمية  والحقوق  الخصوصية  قانون  يمنح 
األمور/األوصياء حقوقًا معينة فيما يتعلق بسجالت تعليم أطفالهم. وتنتقل  

عاًما أو يذهب إلى    18هذه الحقوق إلى الطالب عندما يبلغ من العمر  
مدرسة ما بعد مستوى المدرسة الثانوية. والطالب الذين تم نقل الحقوق  
  إليهم هم "طالب مؤهلون". ومع ذلك، قد تكشف المدرسة عن السجالت 
الدراسية ألحد والدي أو ولي أمر الطالب المؤهل الذي يبلغ من العمر  

المادة    18 بموجب  يعتبر طالبًا معااًل  والذي  أكثر  أو    من   152عاًما 

دون موافقة الطالب المؤهل.    1954  لعام   الداخلية   اإليرادات   قانون 
  18قد يحتفظ أحد أولياء األمور/أوصياء الطفل المعاق البالغ من العمر  

 اًما بحقوقه بشرط أن يكون الطفل غير فاقد القدرة أو التمييز قانونًا. ع

 تعليم الحياة األسرية 
تم تقديم برنامج تعليم الحياة األسرية المصمم للوصول إلى األهداف  ي 

والية   تعليم  وزارة  وضعتها   Virginia)  فيرجينياالتي 
Department of Education  في الصفوف من رياض األطفال )

. ويمكن االطالع على قائمة بموضوعات تعليم الحياة  10الصف    وحتى
األسرية حسب مستوى الصف عبر اإلنترنت في قسم موارد ولي األمر  

 على موقع القسم،
https://yorkcountyschools.org/parents/parentResourc

.es/default.aspx 

األوصياء الذين يرغبون في استبعاد طالبهم من /ألولياء األموريمكن  
طريق   عن  بذلك  القيام  األسرية  الحياة  تعليم  موضوعات  كل  أو  أي 

.  Rycorاستكمال نموذج طلب إزالة تعليم الحياة األسرية المتاح على  
ن نموذج معاينة الوالد / ولي األمر في هذا الكتيب.  تم تضمين نسخة م

باإلضافة إلى دليل مناهج تعليم   ،المواد المطبوعة / السمعية والبصرية
متاحة للمعاينة في مدرسة طفلك ومكتب مجلس مدرسة    ،الحياة األسرية
 (. مقاطعة يورك. 

 

 الرسوم
 JN  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

 رسوم جهاز طالب  1:1 •
 (50$)سنة كاملة  

 ( IBامتحانات البكالوريا الدولية )   •
 الرسوم التي تحددها منظمة البكالوريا الدولية 

 ( APامتحانات التعيينات المتقدمة )  •
 الرسوم التي يحددها مجلس الكلية 

 الدورة الفنية  •
المبالغ المدفوعة ال   - (7.50$)فصل دراسي ، (15$)سنة كاملة  

 تسترد 

المبالغ المدفوعة ال   -المتوسطة فقط من المدرسة   (5$)تسعة أسابيع 

 تسترد 

 دورات الدراما  •
الفصل الدراسي  ، (15$)سنة كاملة   - المدرسة المتوسطة فقطو

 المبالغ المدفوعة ال تسترد  - (5$)، تسعة أسابيع ($7.50)

 التعليم المهني/الفني  •
  - (5$)، تسعة أسابيع (7.50$)الفصل الدراسي ، (15$)سنة كاملة  

 المبالغ المدفوعة ال تسترد 

 تأجير األدوات  •
المبالغ المدفوعة ال تسترد   - (30$)المدارس المتوسطة والثانوية 

 ت دفع بعد تعليمات مدير الفرقة(  -المدرسة المتوسطة فقط  )مالحظة:

 الزي الموحد للفرقة  •
 المبالغ المدفوعة ال تسترد  - (20$)المدرسة الثانوية 

 الرياضيةاأللعاب  •
 $ 100موسم؛ حتى  لكل - 50$ - المدرسة المتوسطة

 )الموسم الثالث بدون رسوم(  
 $ 120لكل موسم؛ حتى  60$ - المدرسة الثانوية

 )الموسم الثالث بدون رسوم(  

 موقف السيارات  •
 (،100$سنة كاملة ) - المدرسة الثانوية
 المبالغ المدفوعة ال تسترد  -( 50$الفصل الدراسي )

 مالحظات:
 قد تخضع الرسوم للتغيير دون إشعار.  •
 اجعل الشيك مستحق الدفع لمدرسة الطالب.  •
ستكون تكلفة الكتب المدرسية المفقودة هي تكلفة االستبدال   •

 الحالية، وسيتم فرض رسوم على الكتب التالفة. 
سيتم تقييم تكاليف االستبدال أو اإلصالح للطالب الذين ال   •

 و/أو الطالب الذين أتلفوا الخزائن. يقومون بإرجاع األقفال 
عندما يختار الطالب الذي يأخذ دورات مهنية/تقنية أو فنية   •

مشروعًا يكلف أكثر من رسوم الدورة، سيتحمل الطالب التكلفة  
 اإلضافية وسيحتفظ الطالب بالمشروع. 

ستكون هناك حاجة إلى شراء المالبس الخاصة بمجموعات أداء   •
 المسرحية والمجموعات الصوتية. خاصة مثل الفرق 

يمكن النظر في التنازل عن الرسوم أو جدول الدفع في ظل   •
ظروف معينة. ويجب تقديم جميع الطلبات كتابيًا إلى مدير  

 المبنى. 
( بالمائة  50يناير بخمسين )  1سيتم تقييم الطالب المسجلين بعد  •

من الرسم )الرسوم( المخصصة، باستثناء فصول الفصل  
 الدراسي. 

 قد تفرض المدارس رسوًما على كتب المكتبة المتأخر دفعها.  •
سي طلب من الطالب الذين يختارون إجراء اختبارات الشهادة   •

المهنية/الفنية دفع الرسوم على النحو الذي يحدده الوكيل المعتمد.  
دوالًرا   120دوالًرا إلى   20وتتراوح الرسوم النموذجية من 

 شهريًا.
 لومات إضافية، يرجى مراجعة مدرسة طفلك. للحصول على مع

  

https://yorkcountyschools.org/parents/parentResources/default.aspx
https://yorkcountyschools.org/parents/parentResources/default.aspx
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 ممرات الحريق 
للمستجيبين األوائل وصوالً    YCSDوفر ممرات الحريق أمام مدارس  ت 

غير مرتبط بالمدارس في حالة الطوارئ. هذه الممرات ليست مناطق  
لصف السيارات. فقد تم تمييزها بطالء أصفر و/أو الفتة "ممنوع وقوف  

حريق".   ممر  يكون  السيارات:  التي  المدرسية  للحافالت  فقط  ي سمح 
الطالب   لنقل  اإلطفاء  ممرات  في  بالتوقف  فيها  موجودين  السائقون 

إن وقوف السيارات في ممرات الحريق يُعد انتهاًكا للقانون    وإنزالهم.
 وكذلك يشكل خطًرا على السالمة. 

 الفنون الجميلة 
يتجزأ من  ي  الجميلة جزًء ال  الفنون  تعليم  الكلي.  عد  التعليمي  البرنامج 

ومع   الطالب  مجموعات  مع  مباشرة  الجميلة  الفنون  مدرسو  ويعمل 
الجميلة   الفنون  أنشطة  لربط  استشاري  أساس  اآلخرين على  المعلمين 
بمجاالت أخرى من المناهج الدراسية. ومن خالل تعليم الفنون الجميلة،  

األشكال   من  للعديد  الطالب    ، واألدوات  ، والوسائط  ، الفنيةيتعرض 
 والتقنيات.

 جمع التبرعات
 DGCY  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

تساهم في   التي  تلك األنشطة  أنها  التبرعات على  أنشطة جمع  ف  ت عرَّ
 تشغيل أو صيانة أي نادي أو منظمة مدرسية. 

يتم تعريف جمع التبرعات على أنه إما داخلي أو خارجي. ويتم تعريف  
الداخ التبرعات  جمع  مباني  أنشطة  داخل  تتم  التي  تلك  أنها  على  لية 

ف أنشطة جمع  المدرسة أو في مكان بديل متاح حصريًا للمدرسة. وت عرَّ
التبرعات الخارجية بأنها تلك التي يتم فيها الحصول على األموال من  
المدرسة   ممتلكات  من  عنصر  أي  بيع  للطالب  يجوز  وال  المجتمع. 

 ألنفسهم أو لمنظمة غير مدرسية. 

-Dالمعيار    ، فيرجينيا   في   العامة   المدارس   اعتماد   لمعايير   وفقًا 
، ت حظر أنشطة جمع التبرعات التي تشمل طالب المرحلة االبتدائية  18

 في طلب األموال من الباب إلى الباب. 

 االبتدائية  المدارس
الداخلية  س التبرعات  أنشطة جمع  التبرعات على  أنشطة جمع  تقتصر 

جمع   أنشطة  ترك  وسيتم  مدير  فقط.  وحكم  لتقدير  الداخلية  التبرعات 
 المدرسة. ويحظر جمع أموال خارجية في المدارس االبتدائية. 

 

 المتوسطة  المدارس
سيتم ترك أنشطة جمع التبرعات الداخلية لتقدير وحكم مدير المدرسة.  و

( واحد  نشاط  الخارجية على  التبرعات  أنشطة جمع  لكل  1وتقتصر   )
 مدرسة في العام الدراسي. 

 الثانوية مدرسةال
سيتم ترك أنشطة جمع التبرعات الداخلية لتقدير وحكم مدير المدرسة.  و

وتقتصر أنشطة جمع التبرعات الخارجية على نشاط واحد لكل مدرسة  
التبرعات في   يمنع اإلعالن عن دمع  القيد ال  الدراسي. هذا  العام  في 

ا و/أو  السنوية  والكتب  الفعاليات  وبرامج  المدرسية  لعروض.  البرامج 
باإلضافة إلى ذلك ال تمنع النوادي والمؤسسات المدرسية، بموافقة مدير  

المشاركة في أكثر من نشاط خارجي واحد ) ( لجمع  1المدرسة، من 
 التبرعات لكل نادي أو منظمة في كل عام دراسي. 

 الصلة ذات والمواد الفوتوغرافية الصور
الصلي  ذات  والمواد  الفوتوغرافية  الصور  بيع  نشاًطا  عتبر  للطالب  ة 

داخليًا لجمع األموال باإلضافة إلى كونها خدمة للطالب وآبائهم/أولياء  
أمورهم. ويجب أن يتم اإلعالن عن العروض التنافسية، ويجب قبول  
المقترحات بشكل صحيح وبطريقة سرية. ويجوز منح العقد وفقًا لجودة  

بائع أي  تعيين  يتم  لن  ولكن  السعر،  إلى  باإلضافة  أنه    الخدمة  على 
وإيجابيًا  تاًما  إفصاًحا  المدرسة  تقدم  أن  ويجب  الرسمي."  "المورد 
المشروع عبارة عن نشاط   بأن  أو األوصياء  للطالب وأولياء األمور 
لجمع األموال، وأنه يحق لهم شراء البضائع من مكان آخر، إذا رغبوا  
به   ستحتفظ  الذي  المبلغ  قيمة  اإلفصاح  يتضمن  أن  ويجب  ذلك.  في 

 سة واالستخدام الذي سيتم إنفاق هذه األموال فيه. المدر

 المطبوعات 
الكتب  ت  من    ، المجالتأو    ،الصحفأو    ،السنويةتطلب  غيرها  أو 

من   التكلفة  وتختلف  النشر.  تكلفة  لدفع  رسوًما  المدرسية  المنشورات 
النشر   تكلفة  إلى  تمت إضافة رسوم إضافية  وإذا  إلى أخرى.  مدرسة 

فيجب   هذه  األساسية،  وفي  األموال.  لجمع  نشاًطا  المشروع  اعتبار 
بهذه   يتعلق  فيما  المدرسة  إدارة  مجلس  بسياسة  االلتزام  يجب  الحالة، 

 األنشطة. 
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 تعليم الموهوبين
 IGBB  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

الطالب في الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف    YCSDتحدد  
مثبتة والذين يظهرون قدرات أداء    ممن لديهم إمكانات و/أو قدرات   12

 عالية في مجال القدرة الفكرية العامة. 

 K-7الصفوف 
األطفال   رياض  عام  ربيع  في  الموهوبين  الطالب  على  التعرف  يتم 
وخالل الصفوف من األول إلى الثاني عشر. ويحضر جميع الطالب  
برنامج   الخامس  الصف  وحتى  األطفال  رياض  من  الموهوبين 

EXTEND   في مركز تعليم الموهوبين التابع للقسم الموجود في حرم
ويشا Dare Elementary Schoolمدرسة   رياض  .  رك طالب 

اليوم   خالل  ربيع  كل  خاصة  ندوات  في  تحديدهم  تم  الذين  األطفال 
من مدارسهم    5إلى    1الدراسي؛ بينما ينتقل الطالب في الصفوف من  

( واحًدا  يوًما  ويلتقي  1المنزلية  البرنامج.  في  للمشاركة  أسبوع  كل   )
الصفين   في  تحديدهم  تم  الذين  مدارسهم    7و  6الطالب  في  أسبوعياً 

منزلية مع مدرس تعليم الموهوبين. وبالنسبة لجميع الطالب الموهوبين  ال
الذين تم تحديدهم، فإن التعلم "ممتد" ألنهم يشاركون في وحدات متعددة  
التفكير   على  تؤكد  والتي  البحث،  وأنشطة  الدراسة  من  التخصصات 

 المجرد والتعلم المستقل. 

 12-8الصفوف 
على االختيار    12إلى    8وف من  يتم تشجيع الطالب المؤهلين في الصف

من بين خيارات البرامج الثانوية المتقدمة المتاحة، التي تشمل برنامج  
YCSD Honor  ودورات التمهيدي،  الدبلوم  وبرنامج   ،Virtual 

Virginia    عبر اإلنترنت، وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية، ودورات
 Summer Residentialالتنسيب المتقدم، وكلية الفنون، ومدرسة  

Governor’s School  محافظ ومدرسة  المبكر،  الكلية  وبرنامج   ،
)  هورايزوننيو   والتكنولوجيا   New Horizonsللعلوم 

Governor’s School for Science and Technology  .)
ذلك، إلى  مع    باإلضافة  بالتعاون  المتزامن  المزدوج  التسجيل  يتوفر 

 الكليات المحلية والندوات وأنشطة اإلثراء للطالب المؤهلين.

 اللجنة االستشارية لتعليم الموهوبين
في مختلف الجوانب   YCSD المشورة وتساعد (GEAC) ةتقدم لجن 

المتعلقة بخدمات تعليم الموهوبين. يتم نشر المعلومات حول  
في    ،على الويب YCSD االجتماعات المجدولة بانتظام على موقع

ويقوم موظفو التعليم الموهوب بإخطار    ،مكتب مجلس إدارة المدرسة
  ، . باإلضافة إلى ذلك/ األوصياء بشأن هذه االجتماعات أولياء األمور 
متوافقة مع قانون حرية المعلومات. يتم تشجيع   GEAC اجتماعات

/ األوصياء على الحضور وتبادل المعلومات حول   أولياء األمور 
القضايا والمخاوف المتعلقة بتعليم الموهوبين في مقاطعة يورك.  
يحتوي كل اجتماع على فترة تعليق عام. للحصول على معلومات  

اتصل بأحد أعضاء اللجنة المعينين أو موظفي   ،حول هذه اللجنة
التعليم الموهوبين. يتم سرد معلومات االتصال هذه على موقع ويب  

  :، علىالقسم
https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyP

rograms/giftedEducation.aspx  . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يجب على أي شخص مهتم بالعمل كممثل مدرسة في اللجنة  
ليم الموهوبين االتصال بمدير الطفل أو منسق البرنامج االستشارية لتع

 .الموهوب لتقديم طلب

الموهوبين   بالفحص واإلحاالت لخدمات  المتعلقة  توجيه األسئلة  يجب 
تعليم   اتصال  جهة  إلى  األخرى  األهلية  ومعايير  الزمنية  والجداول 
المدرسة   على  القائم  االتصال  يوفر  قد  طفلك.  مدرسة  في  الموهوبين 

تحديدهم على أيضً  تم  الذين  المحولين  بالطالب  يتعلق  فيما  المساعدة  ا 
 . أنهم موهوبون في قسم آخر

 العالمات 
 IU  المدرسة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

يتم اإلبالغ عن أداء الطالب إلى أولياء األمور / األوصياء كل تسعة  
يتم إصدار التقارير المؤقتة في منتصف كل فترة تقدير  و( أسابيع.  9)

  1و  Kفوف  . ستوفر بطاقة التقرير للص12إلى    2في الصفوف من  
تقدًما مفصالً عن أداء الطالب في مجاالت القراءة والتواصل الكتابي /  
التقرير ربع   بطاقة  الواردة في  للتفاصيل  نظًرا  الشفوي والرياضيات. 

 بطاقات تقرير مؤقتة.  1و Kلن يتلقى طالب الصفوف   ،السنوية

  10وقد تم تنقيح مقياس الدرجات العددي إلى مقياس تقدير مكون من  
من   للصفوف  سبتمبر    12إلى    3نقاط  من  مقياس  2012اعتباًرا   .

   الدرجات الحالي كما يلي: 
A = 90-100 
B = 80-89 
C = 70-79 
D = 64-69 
F= 0-63 

يشير بيان درجات الطالب والبيانات التكميلية للدرجات إلى كاًل من    :مالحظة
الدرجات   لمقياس  التنفيذ  وتاريخ  والحالية  القديمة  التقدير  مقاييس 

 الحالي. 

 التقارير المؤقتة 
من   الصفوف  طالب  سنوية    12إلى    2يتلقى  ربع  مرحلية  تقارير 

النشطة الخاصة بهم. ويمكن ألولياء    Aspenإلكترونيًا عبر حسابات  
األمور/األوصياء االتصال بمكتب المدرسة الخاصة بأطفالهم للحصول  
من   ورقية  نسخ  توفير  وسيتم  حساباتهم.  تنشيط  حول  معلومات  على 

األمور/أولياء األمور عند الطلب ويتم إعطاؤها    التقرير المؤقت لألولياء
 للطالب ألخذها إلى المنزل. 

 

 التقريب 
  0.5، عندما يكون التقدير التراكمي ضمن  12إلى    3في الصفوف من  

)نصف( الدرجة التالية ذات الحرف األعلى، سيتم تقريب التقدير في  
 التالي: التقرير المؤقت/بطاقة التقرير على النحو 
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 المعدل التراكمي 

المعدل  
التراكمي  
 درجة الحرف  المقّرب 

 A 90 89.9إلى  89.5

 B 80 79.9إلى  79.5

 C 70 69.9إلى  69.5

 D 64 63.9إلى  63.5

لتقريب   اإللكتروني  التقديرات  لدفتر  االفتراضي  اإلعداد  تعيين  سيتم 
 طباعته. التقدير التراكمي الذي يتم حسابه عند عرض تقرير أو  

 المدرسة االبتدائية 
األول الربع  نهاية  ال  ، في   / )الوالدين(  الوالد  المعلمون  وصي  سيدعو 

سيتلقى   ،)األوصياء( إلى مؤتمر لمناقشة تقدم الطالب. باإلضافة إلى ذلك
التقارير   بطاقات  أدائهم األكاديمي من خالل  الطالب مالحظات حول 
المؤقتة والفصلية. يجب على الوالد )الوالدين( / الوصي )األوصياء(  
بالمكتب للحصول على موعد مناسب   بالمدرس أو االتصال  االتصال 

إذا كانوا يرغبون في طلب مؤتمر في أي وقت آخر خالل  للطر فين 
 العام.

 مقياس الدرجات لطالب المرحلة االبتدائية كما يلي:
 

 5-3الصفوف  2الصف  K-1الصفوف 
N  م إحراز تقدم متوقع  عد  - = مبتدئ

 نحو الكفاءة 
S  مقبول = A  ( 09 -ممتا = )ز 001 

DP  البدء في   -= كفاءة متنامية
استيعاب وتطبيق المفاهيم والعمليات  

 والمهارات األساسية 
P يتحسن = B (80-89جيد = ) 

P  يدرك بشكل منتظم   -= محترف
ويطبق المفاهيم والعمليات والمهارات  

 محدودة األساسية مع أخطاء 

N   يحتاج إلى =
 تحسين

C ( 07-متوس = )ط 97 

 
V لم يتم تقييمه = 

 D (64-69  = )
 ضعيف

  F (0-63 أخفق = ) 

 I كتمل= غير م 

 تقييم عمل الطالب 
تقييم عمل الطالب هو جزء حيوي من العملية التعليمية. ويجب أن يكون  

 الطالب على دراية بتقدمهم أثناء متابعة دراستهم. 
 واالختبارات االمتحانات  .1

االختبارات(   . أ و/أو  )االمتحانات  األوراق  جميع  إعادة  يجب 
 إلى الطالب بعد تصحيحها و/أو مع توجيهات للتصحيحات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3يجب إعادة االختبارات القصيرة للطالب في غضون فترة   . ب
 أيام.

 أيام.  5يجب إعادة االختبارات للطالب في غضون  . ج
 االمتحانات واالختبارات. يجب تقييم جميع  . د

والعمل   .2 المنزلي  الواجب  المثال  سبيل  )على  الكتابية  الواجبات 
 التعويضي(

 يجب استالم العمل المطلوب من قبل المعلم.  . أ
قبل   . ب الطالب  قبل  المطلوب من  العمل  يتم تصحيح  أن  يجب 

 التقدير.
 يجب تقييم العمل المطلوب.  . ج
حسب نوع  أيام،    8يجب إرجاع العمل المطلوب خالل فترة   . د

العمل. قد يؤدي إخفاق الطالب في تسليم الواجب في الوقت  
 المحدد إلى حصول الطالب على درجة مخفضة في الواجب. 

إجراءات ولوائح المدرسة المتوسطة والثانوية الخاصة بتقدير  
 الدرجات واحتسابها 

 تقييمات ربع سنوية
امتحانات الفصل  ، يتم استبدال  2020-2019بدًءا من العام الدراسي  

( بأربعة  والنهائي  ربع  4الدراسي  التقييمات  سنوية.  ربع  تقييمات   )
  10السنوية هي فئة منفصلة في دفتر درجات المعلم ويتم تقييمها بنسبة  

 بالمائة من الدرجة الفصلية. 

 إجراءات حساب الدرجات 
يستخدم المعلمون الدرجات العددية في تحديد درجات الحروف. يكون  

حديد الدرجات النهائية على النحو التالي )يتم تحديد الدرجات  إجراء ت 
الفصلية في مقرر لمدة عام بنفس طريقة تحديد الدرجات في مقرر  

 الفصل الدراسي(: 

 : تحسين النقاط - دورات الفصل الدراسي 
 ٪ 50الربع األول أو الثالث = 
 ٪ 50الربع الثاني أو الرابع = 

 لمتوسطة فقط: المرحلة ا  - دورات الفصل الدراسي 
 ٪ 50الربع األول أو الثالث = 
 ٪ 50الربع الثاني أو الرابع = 

 : الدورات التي تمتد على مدار العام
 ٪ 50درجة الفصل األول = 
 ٪ 50درجة الفصل الثاني = 

الطالب المنتقل: سيتم تحويل درجات الحروف من قسم المدرسة السابق  
درجات   مقياس  احتساب    YCSDإلى  سيتم  نقاط.  أربع  من  المكون 

 ( بناًء على نتائج التحويل. GPAمتوسط النقاط )
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 تصنيف الفئة 
 IUX  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   المرجع: 

التي يتم تدريسها في  يتم تعيين قيم نقاط الصف لجميع الدورات   .1
 المدارس المتوسطة والثانوية في مقاطعة يورك على النحو التالي: 
 

 نقاط الجودة  الدرجات 

A 4  نقطة 

B 3  نقطة 

C 2  نقطة 

D 1  نقطة 

F 0  نقطة 

على الدرجات    YCSDيعتمد تصنيف صف المدرسة الثانوية في  
 المكتسبة في الدورات التي يتم منحها ائتمان المدرسة الثانوية. 

ت ستخدم الصيغة التالية لحساب المعدل التراكمي للعام بأكمله لفئة  
 الفصل: 

العادي{ التراكمي  المعدل  }  }جزء  التراكمي +  المعدل   = إضافي{  جزء 

  

Sum of Quality Points Sum of Weighted Course Credits Attempted
GPA

Sum of Credits Attempted 7X
+ =

 

النقاط التي يتم تعيينها للحصول على درجة  أين: نقاط الجودة هي 
 بالحرف المكتسب في الدورة التدريبية: 

A = 4  نقاط 
B = 3  نقاط 
C = 2  نقطة 
D = 1  نقطة 
F = 0 نقطة     
I = 0 نقطة     

  Xعدد الحصص في يوم دراسي عادي ويمثل    7أين: يمثل رقم  
 الوحدة الزمنية في المدرسة الثانوية: 

 = نهاية الصف التاسع 1
 = نهاية الصف العاشر التراكمي  2
 = نهاية الصف الحادي عشر التراكمي 3
 = نهاية الصف الثاني عشر التراكمي 4

الدورة المرجحة هي دورة تدريبية متقدمة أو محددة   مالحظة:
الرصيد بسبب  المستوى أو دورة أخرى يتم فيها زيادة  
 صرامة المنهج وجودة العمل المنجز. 

يتم تحديد فئة الفصل عن طريق تعيين أعلى متوسط نقطة تكون   .2
(؛  2(؛ وثاني أعلى نقطة، المرتبة الثانية )1درجة المرتبة األولى )

إلخ. وفي الحاالت التي يكون فيها أكثر من طالب لديه نفس المعدل  
ا الطالب  جميع  منح  سيتم  المعدل  التراكمي،  هذا  لحاصلين على 

الذي   الترتيب،  التالي األعلى وضع  المعدل  الفئة. وسيحتل  نفس 
 سيشير إلى عدد الطالب الحاصلين على مرتبة أعلى. 

 

 

 

 

 

إتمام   .3 عند  عشر،  الحادي  الصف  نهاية  في  الفصل  رتبة  ت حسب 
الفصل الدراسي األول من الصف الثاني عشر، وفي نهاية السنة  

الكليات على  األولى. ويجب   إلى  الفئة  تقارير تصنيف  تستند  أن 
من   األول  الفصل  نهاية  في  الفئة  رتبة  وتستخدم  أحدث حساب. 

 السنة األولى لألغراض المتعلقة بالتخرج. 
التاسع   .4 بالصف  يلتحقون  الذين  الطالب  إخطار  وسيتم 

الفصل   ترتيب  حساب  بطريقة  كتابيًا  أمورهم  ووالديهم/أولياء 
تلقى الطالب المنقولون هذه المعلومات في  ومتوسط الدرجة. وسي 

 وقت التسجيل. 

 Non-York County School Division دورات 
يجب أن يحصل طالب المدارس الثانوية الذين يرغبون في أخذ دورات  

على تلك الدورات    YCSDفي الكليات أو المؤسسات األخرى خارج  
لمنح   المدير  قبل  من  مسبقًا  عليها  الموافقة  تمت  المدرسة  التي  ائتمان 
أو مركز    YCSDالثانوية. وال يمكن تقديم مثل هذه الدورات من قبل  

إال في ظل ظروف محدودة ويجب    New Horizonsالتعليم اإلقليمي  
أن تكون متوافقة مع اللوائح المحلية واللوائح الخاصة بالوالية. ويجب  
الدورة.   في  التسجيل  قبل  المدير  من  خطية  موافقة  على  الحصول 

منح  و يتم  لن  التحويل،  أرصدة  لحساب  المستخدمة  المنهجية  باستثناء 
 . YCSDالرصيد المرجح للدورة التدريبية التي يتم إجراؤها خارج 

 استخدام ساحات ومنشآت المدرسة 
 KG  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

يمكن استخدام ساحات المدرسة ومنشآتها بعد ساعات الدوام المدرسي  
المدرسة.   إدارة  مجلس  قبل  من  بها  المصرح  واألنشطة  لألغراض 
إرسال   ويتم  مدرسة.  كل  في  المرافق  استخدام  لطلب  نماذج  وتتوفر 
النماذج لطلب استخدام الساحات في المدارس االبتدائية والمتوسطة عبر  

إلى    & York County Parks، Recreationالمدير 
Tourism .وقد يتم فرض رسوم على استخدام المنشأة . 

المركبات غير المرخصة غير قانونية في ممتلكات المدرسة في جميع 
في   بها  المصرح  اآللية غير  المركبات  باستخدام  ي سمح  وال  األوقات. 

 ساحات المدرسة في أي وقت. 

 الخدمات الصحيّة 
المي  العيادات  في  ممرضات  عمل  أو  مسجالت  ممرضات  درسية 

 ممارسات مرخصات أو مساعدون مدربون.

صحية مع  معلومات ة / األوصياء مشاركة أي  أولياء األمور يطلب من 
هذا يشمل  ومدرسة األطفال.   ممرضة المدرسة فيذات صلة مع 

  ،باألدوية والحساسية والعجز والعمليات الجراحية المتعلقة  المعلومات
تحتضن ممارسة   حادة أو المزمنة. كل عيادةاإلصابات واألمراض ال

إذا كان   ،األطفال في المدرسة. ومع ذلك الحفاظ على الصحة والعافية 
  بحالة جيدة بما يكفي للمشاركة في بأنهشعر ي ال  مريًضا أو  طفلكم
إذا كان  و.  إلى أن يتعافىبالبقاء في المنزل  له يرجى السماح ف ،التعلم
الخدمات الصحية  االتصال بمزود  حثكم بشدة على فن   ،أي أسئلة ملديك

 . بالمدرسة
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 الطالب  فحص إشعار
 273- 22.1  §   فيرجينيا   قواعد   مدونة   لمرجع: ا 

( المسجلين  12يجب فحص جميع الطالب )من روضة األطفال وحتى الصف  
في مدرسة فيرجينيا العامة ألول مرة من قبل مقدمو خدمات الصحة المدرسية  

 يوم عمل من يوم التسجيل األولي.   60ت الرؤية والسمع خالل  في مجاال

باإلضافة إلى ذلك، سيتم فحص البصر والسمع لجميع الطالب في الصفوف   

ويتم إرسال رسائل إعالمية حول الجنف    خالل العام الدراسي.  10و  7و  3
أولياء أمور الطالب في   إلى  المنزل  إلى  للظهر(  الجانبي  )االعوجاج 

. وإذا كانت نتائج الفحص تتطلب مزيًدا من التقييم 10و  8و  6الصفوف  
 من قبل أخصائي طبي، فسيتم إخطار ولي األمر بذلك. 

 الرأس قمل
  فيرجينيا   قواعد   مدونة ا )مشيا مع قانون الصحة المدرسية بفيرجيني ت 

(، لن ي سمح للطالب المصابين بقمل الرأس بالبقاء في  22.1-272§  
المدرسة ولن يتم إعادة قبولهم في المدرسة حتى يتم عالجهم ويكونوا  
يحدده   الذي  النحو  الرأس والصئبان، على  أدلة قمل  خالين من جميع 

 مقدمو خدمات الصحة المدرسية. 

 األمراض/الحوادث
إرسال الطالب الذين يعانون من حاالت معدية أو ناقلة للعدوى  مكن  ي 

أو   الوردية(  )العين  الملتحمة  التهاب  الرأسأو    ،القوباءمثل  أو    ، قمل 
)كود فيرجينيا    أو الجرب إلى المنزل حتى بدء العالج  ، القوباء الحلقية

ويتبع مقدم خدمات الصحة المدرسية إرشادات وزارة    (. 22.1-272
إذا كنت تعلم أن تلميذك    معدية. الصحة بفيرجينيا فيما يتعلق باألمراض ال

سيتم إرسال طفلك إلى المنزل، و/أو    مريًضا، فيرجى إبقائه في المنزل.
ي طلب منه البقاء في المنزل، في حالة وجود أي عالمة من العالمات أو  

إلى   تصل  حمى  التالية:  أكثر    100األعراض  أو  فهرنهايت  درجة 
العينين/ والتهاب  المتكرر  واإلسهال  والسعال  والتقيؤ  األذنين 

المستمر/التهاب الحلق والطفح الجلدي/تصريف القرح الجلدية. إذا تم  
إرسال الطالب إلى المنزل مصابًا بأي من هذه األعراض المعدية، فقد  

ساعة على    24يعود إلى المدرسة عندما يكون خاليًا من األعراض لمدة  
ال تستلزم وصفة  األقل دون استخدام األدوية، بما في ذلك األدوية التي  

   طبية لخفض الحمى. فبالعمل معًا، يمكن الحد من انتشار األمراض.

إذا تعرض أحد الطالب لحادث أو أصيب بمرض أثناء اليوم الدراسي،  
الرعاية   وتقديم  حالتهم  بتقييم  بالمدرسة  الصحية  الخدمة  مقدم  سيقوم 

إذا كانوا    المناسبة. وسيتم االتصال بأولياء األمور/األوصياء على الفور
بحاجة إلى العودة إلى المنزل أو يحتاجون إلى مزيد من العالج. في  
حاالت الطوارئ، سيوفر مقدم الخدمة الصحية بالمدرسة الرعاية حتى  

المستشفى. إلى  الطالب  نقل  طاقم    يتم  يكون  أن  بمكان  األهمية  ومن 
ت  العيادة على دراية بأرقام الهواتف الحالية وجهات االتصال في حاال

وجهات   الطالب  وأدوية  الصحية  الحالة  في  والتغيرات  الطوارئ 
 االتصال في حاالت الطوارئ التي تعيش محليًا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدوية 
ذلك  ي  في  بما  لألدوية،  موعد  تحديد  محاولة  األمور  أولياء  على  جب 

األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية، قبل المدرسة وبعدها. ومع ذلك،  
إذا كان على الطالب تناول الدواء خالل اليوم الدراسي، فيجب إحضار  

  األصلية الدواء إلى المدرسة من قبل ولي األمر أو الوصي في الحاوية 
يتم قبول الدواء ما لم يكن في  مع ملص ق الوصفة الطبية سليًما. ولن 

الحاوية األصلية. ويجب أن تكون األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية  
وغير   المختومة  األصلية  العلبة  في  الدراسة  ساعات  خالل  الالزمة 
المستخدمة. ال يمكن إعطاء العالجات البديلة أو المعالجة المثلية دون  

ن مقدم رعاية صحية مخول لكتابة الوصفات الطبية في  أمر كتابي م
في    فيرجينياوالية   الدواء  ترك  ويجب  معينة.  شروط  استيفاء  ومع 

من   طبي  إذن  نموذج  إكمال  ويجب  ولي    YCSDالعيادة.  من  موقع 
الدواء وفقًا   المدرسة. وسيتم إعطاء  الدواء في  يتم إعطاء  األمر حتى 

الحاو ملصق  على  الموضحة  قبول  للتوجيهات  للعيادة  يمكن  وال  ية. 
المذكورة   اإلجراءات  تم تصميم  األدوية. وقد  لتركيب  تصريح هاتفي 
والجرعة   الدواء  على  الطالب  حصول  ضمان  في  للمساعدة  أعاله 

بعد اإلخطار    ال ينصح باستخدام قطرات السعال في المدرسة.  المناسبة.
ا بإجراء  المدرسية  الصحية  الخدمات  مقدمو  سيقوم  تصال  األولي، 

شخصي مع أولياء األمور/األوصياء في نهاية العام الدراسي للحصول  
سيتم التخلص من أي دواء لم يتم أخذه    غير مستخدم.   عالج على أي  

 بعد االتصال بولي األمر. 

 االرتجاجية الصدمة إرشادات
هي إصابة الدماغ التي تتميز ببدء األداء    -عريف الصدمة االرتجاجية  ت 

  ، الوجهأو    ،الرأسجسدي، وتحدث بسبب ضربة في  اإلدراكي و/أو ال 
أو الرقبة، أو ضربة بالجسم تسبب ارتجاًجا مفاجئًا في الرأس. ويمكن  

 أن يحدث االرتجاج مع فقدان الوعي أو بدونه. 

لفيرجينيا   العامة  الجمعية   Virginia General)أقرت 
Assembly) 2010 ( قانون حماية الطالب الرياضيينSB 652  )

ل الطالب الرياضيين الذين يعانون من ارتجاج في المخ  لضمان حصو 
على التشخيص المناسب، وإعطائهم الوقت الكافي للشفاء، وعدم السماح  
لهم بالعودة إلى المشاركة الرياضية حتى يصبحوا خالين من األعراض  
ويتم فحصهم من قبل مقدم الرعاية الصحية المرخص المناسب. ويجب  

أو  ،مساعد طبيب  أو    ،طبيبًالصحية المرخص  أن يكون مقدم الرعاية ا
للطب؛    فيرجينياأو مدرب رياضي مرخًصا من مجلس  ،أخصائي تقويم  

أو طبيب نفساني عصبي مرخص من مجلس علم النفس؛ أو ممرض  
 . فيرجينياممارس مرخص من قبل مجلس التمريض بوالية  
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مطالب  يجب أيًضا مراعاة تلبية االحتياجات وإعادة التقديم التدريجي لل
المخ.    لجميعالمعرفية   في  بارتجاج  إصابتهم  تحديد  تم  الذين  الطالب 

 وهذا يشمل الطالب الذين تم تشخيصهم طبيًا بالسرطان أو االرتجاج. 

 فيرجينيايمكن االطالع على النص الكامل إلرشادات مجلس التعليم في  
 لسياسات االرتجاج لدى الطالب على الرابط التالي: 

http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016
-in-concussions-on-policies-for-guidelines-
.tudents.pdfs 

 البدنية  التربية أعذار
كان طفلك يعاني من إصابة أو مرض يتسبب في فقدانه مؤقتًا أو    ذاإ

حاجته إلى وسائل راحة قصيرة األجل في فصل التربية البدنية، فإن  
( فصول للتربية البدنية.  3مذكرة ولي األمر مقبولة لما يصل إلى ثالثة )

وتتطلب اإلصابات   وخالل هذا اإلطار الزمني، سيتم توفير بديل معين.
( فصول دراسية مذكرة من مقدم  3راض التي تتجاوز ثالث )أو األم 

الخدمات الطبية الذي يمكنه تقديم إرشادات لحل أكثر ديمومة لمشاركة  
يرجى مالحظة أنه إذا تم تعديل فصل التربية    الطالب في النشاط البدني. 

الراحة   فترة  على  القيود  نفس  تطبيق  فسيتم  بالطالب،  الخاص  البدنية 
 فترة نشاط جماعي تحدث في المدرسة. والرياضة وأي  

 اإلبينفرين  إرشادات
توفير مادة    فيرجينياطلب من جميع أنظمة المدارس العامة في والية  ي  

( في كل مدرسة من أجل العالج الطارئ  Epinephrineاإلبينفرين )
للحساسية المفرطة. وسي طلب من كل مدرسة أن يكون لديها ما ال يقل  

المدربين على إعطاء اإلبينفرين. وسيتبع قسم    عن اثنين من الموظفين
باإلبينفرين  الخاصة  اإلرشادات  يورك  مقاطعة  في  التعليم 

(Epinephrine  على النحو المنصوص عليه من قبل وزارة تعليم )
 .فيرجينياوالية  

 النوبة إدارة إرشادات
النوبة هي تغيير مؤقت في السلوك ناتج عن انفجار    - عريف النوبة  ت 

غير طبيعي للنشاط الكهربائي في الدماغ. واعتماًدا على مكان  مفاجئ و
حدوث االضطراب الكهربائي في الدماغ يتم تحديد ما إذا كانت النوبة  

 جزئية أم عامة. 

وإدراًكا أن الطالب الذين لديهم تاريخ من النوبات يذهبون إلى المدرسة  
ال بيئة  في  الطالب  ممكن الستيعاب  كل جهد  بذل  يتم  مدرسة.  العامة، 

يورك   مقاطعة  في  التعليم  قسم  في  الصحية  الخدمات  مقدمو  ويتبع 
قبل وزارة   من  عليه  المنصوص  النحو  النوبات على  إدارة  إرشادات 

 .فيرجينياالتعليم في 

وتتكون إدارة النوبة في بيئة المدرسة من حماية الطالب ومراقبة الطالب  
الحاجة. ويجب   الطبية عند  المساعدة  إجراءات  وإدارة  استخدام خطة 

النوبة مع الطالب الذين يتم عالجهم من اضطراب النوبة وتحتوي هذه  
الخطة على معلومات حيوية التي قد تساعد في حالة حدوث نوبة خالل  

 اليوم الدراسي. 

 

 

 

 

 

 

 

المدرسية   بالعيادة  االتصال  يرجى  مخاوف،  أو  أسئلة  لديك  كانت  إذا 
 لطفلك مباشرة. 

 الداخلي التعليم 
 IGBG  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

سيتم توفير التعليم الداخلي للطالب المؤهلين الذين يتم تقييدهم في المنزل  
  المنتظم أو في مرفق رعاية صحية لفترات من شأنها أن تمنع الحضور  

المكتب الرئيسي للمدرسة للحصول  يرجى التواصل مع  إلى المدرسة.  
 الالزمة. على المعلومات والنماذج 

 األطفال والشباب المشردون
قانون  ي  الطالب    2001لعام    McKinney-Ventoضمن  حصول 

لألطفال   المقدم  المناسب  المجاني  العام  التعليم  نفس  على  المشردين 
والشباب اآلخرين. وسيتم تسجيل الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم  

المساعدة لهم    بال مأوى في قسم التعليم في مقاطعة يورك وسيتم تقديم
في حصولهم على وثائق التسجيل. وقد تشمل خدمات الطالب المشردين  
النقل إلى مدارسهم األصلية أو إلى مدرسة في المنطقة التي يعيشون  

 فيها، باإلضافة إلى اإلحالة إلى وكاالت الخدمة المحلية. 

 سياسة الواجب المنزلي
 IKB  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

 اإلرشادية  القواعد
عتمد الواجبات المنزلية على عمر وقدرة الطالب. فعند إعطاء واجبات  ت 

 منزلية، يلتزم المعلمون باإلرشادات التالية: 
يجب أن يكون الواجب المنزلي ذا قيمة للطالب. يجب أن يكون   .1

الواجب المنزلي معقوال من حيث الطول ومرتبط بأهداف محددة.  
بإمكان الطالب أن يقوم بعملية الضرب  على سبيل المثال، إذا كان  

( مكونة من ثالثة أرقام،  10بشكل صحيح لعشرة مسائل عشرية )
عمالً   يصبح  الواجب  فهذا  ذلك.  من  أكثر  إعطائه  عدم  فينبغي 

 مزدحًما وله قيمة تعليمية قليلة. 
عن   .2 عبارة  المنزلية  الواجبات  جميع  ستكون  القراءة،  باستثناء 

 تدريسها. ممارسة وتطبيق مفاهيم سبق
بخطوة   .3 أمثلة خطوة  توجيهات واضحة ومحددة مع  إعطاء  سيتم 

تفاصيل   حول  االرتباك  ولتقليل  المنزلي.  الواجب  إجراء  عند 
استراتيجي   مكان  في  المنزلي  الواجب  عرض  سيتم  الواجب، 
للطالب ليقوموا بنسخه. وسيتضمن الواجب المنزلي وصفًا موجًزا  

 لتوقعات اإلكمال والتقييم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016-guidelines-for-policies-on-concussions-in-students.pdf
http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016-guidelines-for-policies-on-concussions-in-students.pdf
http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/health/2016-guidelines-for-policies-on-concussions-in-students.pdf
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سيتم إرسال توقعات الواجبات المنزلية للطالب وأولياء األمور.   .4
الواجب   سيلعبه  الذي  والجزء  التقييم  إجراءات  توضيح  وسيتم 

 المنزلي في تحديد درجات الطالب. 
سيتم توفير الوقت للطالب إلكمال الواجبات التي تتطلب الوصول   .5

تحديد سيتم  المهام،  هذه  لمثل  وبالنسبة  التكنولوجيا.  موعد    إلى 
نهائي معقول إلكمالها يسمح فيه لجميع الطالب بالوصول المتكافئ  
إلى موارد المدرسة. ويبذل المعلمون قصارى جهدهم لعدم القيام  
بواجبات تتطلب مساهمة مالية كبيرة من الطالب أو أولياء األمور.  
ويقوم المعلمون بإبالغ أولياء األمور بالموارد المتاحة من خالل  

 المدرسة. 
دعم التدريس المتمايز، قد يقوم المعلمون بتغيير مهام الواجبات  ل .6

 المنزلية. 
 لن يتم استخدام الواجبات المنزلية ألغراض تأديبية.  .7

 التقييم 
الوقت  ي  في  وإعادتها  وتقييمها  الكتابية  المنزلية  الواجبات  شرح  تم 

المناسب للطالب. "التقييم" ال يتطلب بالضرورة إعطاء "درجات" لكل  
بالتعزيز   الخاصة  والملصقات  التحقق  عالمات  تعد  حيث  مهمة. 
التي   والرسالة  المهام.  تصنيف  كيفية  على  أمثلة  المكتوبة  والتعليقات 
يجب أن يتلقاها الطالب هي أن الواجب المنزلي مهم بما يكفي لمراقبته.  
القراءة من خالل   واجبات  المكتوبة مثل  الواجبات غير  يمكن مراقبة 

ة الطالب في المناقشة الصفية أو عن طريق التقييم الكتابي تقييم مشارك
 للمادة التي سبق قراءتها. وفيما يلي معايير تقييم الواجب المنزلي: 

 

 المقترح الوقت معايير
جب أن يكون حجم الواجبات المنزلية مناسبًا الحتياجات الطالب. في  ي 

حين أنه من المعروف أن الواجبات المنزلية قد تختلف من حيث الطول  
  اليومية   والقصر، يوصى باستخدام المعايير القصوى للواجبات المنزلية

 التالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحد األقصى  الدرجات 

من روضة األطفال إلى  
 1الصف 

 دقيقة شاملة القراءة  30

 دقيقة شاملة القراءة  45 5إلى  2

 دقيقة  75 8إلى  6

 دقيقة لكل حصة  30 12إلى  9

 مالحظات: 
  12إلى    6يمكن تحديد واجبات منزلية إضافية للطالب في الصفوف من   .1

 . APالمسجلين في الدورات المتقدمة والممتازة ودورات  
يجب    .2 الثانوية،  المدارس  في  المتكافئة  اليومية  الحوافز  لجدول  نظًرا 

اجتماع    30تخصيص   لكل  المنزلية  الواجبات  من  أقصى  كحد  دقيقة 
دقيقة من    60=    1رتين خالل األسبوع  فصل. أمثلة: يجتمع الفصل م

الواجب المنزلي في األسبوع؛ اجتماع الفصل ثالث مرات خالل األسبوع  
 دقيقة من الواجب المنزلي في األسبوع.  90=   2

 قائمة الشرف 
الب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية مؤهلون للحصول على  ط

 مرتبة الشرف بناًء على معايير محددة: 

 والمتوسطة  االبتدائية ةالمدرس
 A-Bو Aتألف من قوائم الشرف من كل الحاصلين على تقييم ت  •

 سوف تستند إلى ربع الدرجات  •

 سوف تعتمد على الفصول األساسية في المدارس االبتدائية •

 سوف تعتمد على جميع الفصول في المدارس المتوسطة  •

 لن تشمل الجنسية كمعايير  •

 الثانوية المدرسة
  3.75ستند إلى متوسط درجات النقاط )أعلى درجات االمتياز  ت  •

 ( 3.7499إلى  3.25وأو أعلى  

 رقم الخط الساخن
للطوارئ بغرض السماح للطالب وأولياء    خط ساخن متلك القسم رقم  ي 

األمور وأفراد المجتمع باإلبالغ بشكل مجهول عن التهديدات الفعلية أو  
)على سبيل   المرافقين  أو  القسم  أفراد  أو  الطالب  لسالمة  بها  المشتبه 

 (. المثال التهديدات بالقنابل واالقتتال وحيازة أدوات المخدرات

الصوتي في أي وقت من النهار أو  يمكنك ترك المعلومات في البريد  
يوميًا والتحقيق فيها    الخط الساخن الليل. سيتم بحث التقارير الواردة إلى  

 من قبل السلطات المختصة. جميع المكالمات سرية. 

 5000-890-757رقم الخط الساخن: 

 التقييم  الدرجات 

من رياض األطفال  
 8وحتى الصف 

٪ من فترة التصحيح 10أال يزيد عن 
 )باستثناء مقررات الثانوية العامة( 

 ٪ من فترة التصحيح20أال يزيد عن  12إلى  9
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 التأمين
 JHC  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

في بداية العام الدراسي. ويتم    يتم تقديم تأمين ضد الحوادث واألسنان
جميع   مع  المنزل  إلى  المتاحة  بالخطة  المتعلقة  المعلومات  إرسال 

 الطالب. ولن يتم جمع أي أموال للتأمين في المدرسة. 

فقط.  المسؤولية  تأمين  يورك  بمقاطعة  المدرسة  مجلس  هذا    ويتولى 
 التأمين ال يشمل التغطية الطبية للطالب في حالة الحوادث. 

 المواد  
 التعليمية

 IIAU  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 
يتم  .1 وقد  الفئات.  بعض  في  النصوص  متعدد  نهج  استخدام  يمكن 

 إصدار الكتب المدرسية لجزء من العام الدراسي أو لكامله. 
 يجب استخدام اإلجراءات التالية في الكتب المدرسية:  .2

ي  . أ ما  بكتابة  للطالب  النص  يصدر  الذي  المعلم  لي  يقوم 
 بالحبر:

 اسم الطالب  (1
 تاريخ اإلصدار  (2
 )جديد(، N -الشرط عند اإلصدار   (3

G (جيد)، F (مقبول)، P ( ضعيف) 
الفصول   . ب مجموعات  من  فردية  نسخ  إصدار  يتم  قد 

الطالب   على  يجب  ذلك،  ومع  ليالً.  للطالب  الدراسية 
التوقيع على الكتاب في ورقة اإلصدار الليلي وتوقيعه  

 التالي. مرة أخرى في اليوم 
سيقوم المعلم بإجراء فحوصات دورية للكتب المفقودة   . ج

يتم إصدار    فلن أو التالفة. وإذا فقد الطالب كتابًا أو أتلفه،  
يتم   حتى  أو  التعويضات  دفع  يتم  حتى  له  آخر  كتاب 

 استبدال الكتاب. 
من   . د فسي طلب  أتلفه،  أو  دراسيًا  كتابًا  الطالب  فقد  إذا 

ي حرم الطالب  الطالب دفع تكلفة   استبدال الكتاب. وقد 
من امتيازات وقوف السيارات باإلضافة إلى المشاركة  
في األنشطة الالمنهجية التي تشمل، على سبيل المثال  
وليس الحصر، األلعاب الرياضية واألندية والرحالت  
غير المنهجية والرقص وحفالت التخرج حتى يتم دفع  

 لكامل. تكلفة الكتب أو المواد المفقودة با

 األلعاب الرياضية بين المدارس 
 JFCB  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

 
ال يجوز إجراء األنشطة بين المدارس في الصفوف االبتدائية. وتتاح  

الفرصة لطالب المدارس المتوسطة في الصفين  

المدارس. وعلى مستوى    8و  7 بين  الرياضية  للمشاركة في األلعاب 
المدارس الثانوية، تخضع مشاركة الطالب في األلعاب الرياضية بين  

 (. VHSLوية بفيرجينيا )المدارس لقواعد رابطة المدارس الثان 

 مكتبة المركز اإلعالمي
للفصل  ت  ديناميكيًا  امتداًدا  اإلعالمي  المركز  مكتبات  مكتبة  كل  عد 

والدراسة   والبحث  للقراءة  فرًصا  للطالب  يوفر  الذي  الدراسي 
المطبوعة   المواد  بين  المكتبة  وتمزج  االهتمام.  مجاالت  واستكشاف 

الدوريات، مع موارد بحثية رقمية  التقليدية والكتب والمواد المرجعية و 
عبر   تقديمها  يتم  الوسائط  وتدعم    YCSDشبكة  متعددة  واإلنترنت. 

موارد االشتراك المستندة إلى الويب وتعزز تعليمات منطقة المحتوى  
 النموذجية. 

وي توقع من الطالب استخدام جميع الموارد عن علم ويجب عليهم إظهار  
م العادل للمواد. ويجب أن يكون لدى كل  فهمهم لألخالقيات واالستخدا

طالب اتفاقية موقعة لخدمات الشبكة/اإلنترنت لالستخدام المقبول مسجلة  
 في ملفه لدى المدرسة قبل الوصول إلى أي مورد إلكتروني. 

 المفقودات 
المطالبة  ال ويمكن  المفقودات.  مسؤولية  تحمل  للمدرسة  يمكن   

مكتب المدرسة أو في منطقة أخرى    بالمفقودات التي يتم العثور عليها في 
 مخصصة. يتم التخلص من المفقودات غير المطالب بها بشكل دوري. 

 وجبات الغداء 
 EF  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

أسعار الغداء معلنة في الكافتيريا. وتتوفر وجبات غداء مجانية أو بسعر  
ع دخل أسرتهم  مخفض )عند تقديم طلب والموافقة عليه( للطالب الذين يق

على   الطلبات  توزيع  ويتم  بها.  المعمول  الفيدرالية  اإلرشادات  ضمن 
أولياء األمور في بداية العام الدراسي. ويمكن أيًضا طلب الحصول على  
الغذائية   المواد  بيع  ويتم  مدرسة.  أي  من  وقت  أي  في  الطلبات 

االبتدائية. المدارس  لطالب  فقط  المعتمدة  يمكن    والمشروبات  وال 
وال يجوز للطالب    كافتيريا و/أو المدرسة قبول رسوم وجبة الغداء. لل

 مغادرة منشآت المدرسة أثناء الغداء. 

 دقيقة صمت 
  فيرجينيا   قواعد   مدونة ل جب على قسم التعليم في مقاطعة يورك، وفقًا  ي 

إنشاء احتفال يومي لمدة دقيقة واحدة من الصمت في    ، § 203-22.1

 كل فصل دراسي. 
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خدمات الشبكة/سياسة االستخدام  
 (AUPالمقبول لإلنترنت )

وفر قسم التعليم في مقاطعة يورك الوصول إلى مجموعة واسعة من  ي 
للموظفين   الويب  إلى  المستندة  والتطبيقات  والخدمات  الشبكة  خدمات 
والطالب. وتدعم موارد الشبكة واإلنترنت هذه تقديم برنامج الدراسات  
بالقسم، ومعايير فيرجينيا للتعلم، كما تساعد أيًضا في تعزيز  الخاص 
التعليم المبتكر والتميز التعليمي. ويقوم طاقم التدريس بتقييم صالحية  

 ومالءمة موارد الشبكة واإلنترنت المستخدمة في التعليمات. 

ت  االجتماعية  ويتم  القضايا  حول  بتعليمات  والموظفين  الطالب  زويد 
واالستخدام   النشر  حقوق  ذلك  في  بما  اإلنترنت  الستخدام  واألخالقية 

وأمنه. باإلضافة إلى ذلك،    ،وأمان اإلنترنت  ،والسرقة األدبية  ،العادل
االتصاالت   استخدام  حول  بتعليمات  والموظفين  الطالب  تزويد  يتم 

األجهزة أو  الفصل    المحمولة  في  خاصة  ملكية  المملوكة  اإللكترونية 
الدراسي. وتشمل هذه األجهزة، على سبيل المثال وليس الحصر، أجهزة  
اللوحية   واألجهزة  المحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  المحمولة  الكمبيوتر 

والهواتف المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي    iPadوأجهزة  
 زة األلعاب المحمولة باليد. وأجهزة القراءة اإللكترونية وأجه

 التدريب ما يلي: يشمل 

العام   • طوال  األخالقي  واالستخدام  اإلنترنت  أمان  في  دروس 
 الدراسي. 

في   • األخالقي  واالستخدام  اإلنترنت  أمان  موضوعات  دمج  تم 
 تعليمات الفصل الدراسي. 

أو    • المملوكة ملكية خاصة  االستخدام اآلمن واألخالقي لألجهزة 
قسم للتعليمات التي يتم توصيلها من خالل وسائل  الصادرة عن ال

 متعددة.

  اإلنترنت على األطفال خصوصية حماية قانون إشعار

(COPPA) 
( هو قانون  COPPAانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت )ق

من   اإلنترنت  الشخصية عبر  المعلومات  يحكم عمليات جمع  فيدرالي 
 عاًما.  13األطفال دون سن 

البرامج   تطبيقات  من  العديد  يورك  مقاطعة  في  التعليم  قسم  يستخدم 
من   الطالب  يتمكن  ولكي  الويب.  إلى  المستندة  والخدمات  التعليمية 
تعريف   تقديم معلومات  يجب  القيمة،  والخدمات  البرامج  استخدام هذه 
شخصية معينة إلى مشغل موقع الويب. ووفقًا لقانون حماية خصوصية  

، يجب أن تقدم مواقع الويب هذه  (COPPA)نترنت  األطفال على اإل
إخطاًرا لولي األمر وتحصل على موافقة ولي األمر التي يمكن التحقق  
تقل   الذين  األطفال  من  الشخصية  التعريف  معلومات  جمع  قبل  منها 

عاًما. ويسمح القانون للمدارس بالحصول على هذه    13أعمارهم عن  
اء ولي األمر الموافقة لكل مشغل  الموافقة، مما يلغي الحاجة إلى إعط 

معلومات  العديد من  على حدة. وسيوفر قسم التعليم في مقاطعة يورك  
التعريف الشخصية التالية

االسم األول واألخير للطالب،    على سبيل المثال ال الحصر  والتي تشمل
واسم مستخدم قسم التعليم في مقاطعة يورك وعنوان البريد اإللكتروني  

 لقسم التعليم في مقاطعة يورك، عند طلب مشغلي مواقع الويب. 

يمكن االطالع على قائمة بالتطبيقات والمواقع اإللكترونية، إلى جانب  
التعليم،   قبل قسم  حاليًا من  المستخدمة  الخصوصية،  معلومات سياسة 

 عبر اإلنترنت على: 

http://yorkcountyschools.org/EdTech 

نظًرا للظهور المستمر للتطبيقات والموارد الجديدة، يمكن للمدرسين  
تحديد أدوات إضافية عبر اإلنترنت تعتبر هادفة من الناحية التعليمية.  
وفي حالة خطط المعلم الستخدام مورد جديد لم يتم اعتماده بعد على 

 مستوى القسم، سيطلب المعلم إذنًا إضافيًا من ولي األمر. 

الشر االستخدام  بموجب  سياسة  في  عليها  المنصوص  واألحكام  وط 
 ، يمكن لجميع المستخدمين المصرح لهم الوصول إلى: (AUPل )المقبو

 التطبيقات اإلنتاجية والتعليمية •

 تعليم الفصول االفتراضية عبر خدمات التعلم عن بعد   •

 البحث اإللكتروني والخدمات التعليمية على شبكة اإلنترنت  •

رنت إلى األخبار والجامعات والمكتبة العامة،  الوصول عبر اإلنت   •
والوصول إلى األصول المطبوعة والوسائط المتعددة، واألنشطة  

 الغنية بالمحتوى المتاحة من المواقع عبر اإلنترنت

االتصاالت اإللكترونية محليًا وإقليميًا وعالميًا، بما في ذلك على   •
اإللك المناقشة  مجموعات  الحصر  وليس  المثال  ترونية  سبيل 

السبورة   واتصاالت  الفيديو  ومؤتمرات  اإللكتروني  والبريد 
 البيضاء

 ملفات وسائط المجال العام المتعددة  •

 مؤتمرات الفيديو  •

 القسم  طالب إرشادات
  ، من أجل الوصول إلى شبكة القسم والخدمات المستندة إلى الويب .1

عاًما توقيع    18أقل من    يجب أن يكون لدى كل طالب في القسم
هذا وإعادة النموذج    AUPأحد الوالدين / الوصي على نموذج  

عاًما أو    18إلى المدرسة. يجب على الطالب الذين تبلغ أعمارهم  
 هذا وإعادة النموذج إلى المدرسة.   AUPأكثر التوقيع على نموذج  

 أمان اإلنترنت.  تعليمات YCSDطالب سيتلقى كل   .2
جميع  يجوز ألي ولي أمر/وصي إلغاء إذن وصول الطالب إلى   .3

على نموذج إلغاء اإلذن لخدمات  من خالل التوقيع    خدمات الشبكة
 . YCSD ي كل مدرسة ك تيب الطالب ف الشبكة، الذي يتوفر في 

إلى   .4 الطالب  وصول  إذن  إعادة  األمور/األوصياء  ألولياء  يجوز 
أي وقت عن   في  والشبكات واإلنترنت  الكمبيوتر  جميع خدمات 

الطالب توقيع  نموذج/ طريق  على  األمر  د  جدي   ولي 
Technology Usage Form  هذا النموذج متاح في جميع  و

  . YCSD مدارس

http://yorkcountyschools.org/EdTech
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إذا اخترت عدم إعطاء إذن لطفلك الستخدام أي خدمة من خدمات  
إلى   الوصول  يتمكن طفلك من  لن  اإلنترنت،  أو خدمات  الشبكة 

للتحقق من المهام، وما بعد الواجبات    Canvasنظام إدارة التعلم  
معلومات   ونظام  اإلنترنت،  عبر  التعلم  في  والمشاركة  المنزلية 

الدرجات،    Aspenالطالب   من  للوصول    Outlookو للتحقق 
إنتاجية   وأدوات  للطالب،  اإللكتروني  البريد  ،  Office365إلى 

القسم   قبل  من  المشتراة  التعليمية  والبرامج  المؤتمرات  وفيديو 
خدمات الويب المرتبطة بها. وتقع على عاتق ولي األمر/الوصي  و

مسؤولية استرداد الدرجات والواجبات والمواد التعليمية. باإلضافة  
إلى ذلك، لن يتمكن الطالب من الوصول إلى األجهزة أو أجهزة  
أجهزته   باستخدام  له  ي سمح  ولن  القسم،  عن  الصادرة  الكمبيوتر 

بالكمبيوتر معروضة في مدرسته    الخاصة في أي دورات متعلقة 
 Virtual Highالمخصصة. ويشمل ذلك الوصول إلى دورات  

School  وVirtual Virginia    من داخل القسم. باإلضافة إلى
ذلك، تتطلب تقييمات مقررات األقسام واالختبارات التي تفرضها  

اختبار   مثل  الفيدرالية،  والحكومة  ،  Virginia SOLالوالية 
 . نتمزودة باتصال لإلنتر الكمبيوتر استخدام أجهزة

 سيتم إجراء الترتيبات على أساس فردي لالختبار المطلوب.   .5

يعد استخدام خدمات شبكة قسم التعليم في مقاطعة يورك والخدمات  
حقًا.  وليس  امتياًزا  واإلنترنت  والتطبيقات  الويب  إلى  وال    المستندة 

يتمتع مستخدمو القسم بالخصوصية وال تتوقع الخصوصية ألي أنشطة،  
بيها على أي خدمة يقدمها القسم، بما في ذلك على سبيل المثال  ويتم تط

المواد  أو    ،الفيديوأو    ، المحادثاتأو    ، اإللكترونيوليس الحصر البريد  
أو المستلمة و/أو المخزنة على أي    ،المحملةأو    ،المنشورةأو    ،المرسلة

نظام تابع للقسم. ويحتفظ مسؤولو القسم بالحق في مراقبة وتسجيل جميع  
ا سياسة  أنشطة  انتهاك  على  دليل  أي  وجود  حالة  وفي  لمستخدم. 

مدونة  أو    ،اللوائحأو    ، المدرسةاالستخدام المقبول أو سياسة مجلس إدارة  
أو فيدرالي، فإن    ،قانون حكوميأو    ، أي قانون محليأو    ،سلوك الطالب

موظفي شبكة القسم سيقدمون هذه األدلة إلى مسؤولي القسم أو مسؤولي  
حسب   القانون،  المالحقة  إنفاذ  و/أو  تأديبي  إجراء  التخاذ  االقتضاء، 

 الجنائية.

 القسم  موظفي مسؤوليات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقوم موظفو القسم بما يلي: س
للموظفين والطالب   .1 أمان اإلنترنت  تعليمات  مراقبة وتقييم جميع 

 وتحديثها حسب الحاجة؛
تطبي  .2 لضمان  سنويًا  والشبكة  للشعبة  التقنية  التحتية  البنية  ق  تقييم 

 ؛إجراءات أمان البيانات واإلنترنت
اإلنترنت   .3 نقاط ضعف  بشأن  التطورات  بآخر  دراية  على  البقاء 

والقضايا القانونية والقدرات المتعلقة بالتعليم والتأثير على طالب  
 القسم؛

بالقضايا   .4 يتعلق  فيما  الموظفين  لجميع  المهني  التطوير  توفير 
واألخالقية الستخدام اإلنترنت بما في ذلك حقوق النشر  االجتماعية  

 واالستخدام العادل والسرقة الفكرية وأمان اإلنترنت وأمنه؛ 
تقييم فعالية سياسة االستخدام المقبول للقسم وتحديثها سنويًا حسب   .5

 الحاجة؛ 
اإلنترنت   .6 باستخدام  يتعلق  فيما  المجتمع  توعية  إلى  الحاجة  تقييم 

 وقضايا السالمة؛ و، 
توفير المعلومات المتعلقة بأمان اإلنترنت وأمنه لألولياء األمور   .7

 والمجتمع عبر موقع القسم على الويب والطرق األخرى. 

 المستخدم امتيازات
جوز للطالب والموظفين االستفادة من جميع خدمات التكنولوجيا  ي  .1

مثل    المعتمدةوالبرامج والشبكات في المنطقة لألغراض التعليمية  
والتعيينات  المشاريع  نشر  يتم  وقد  واإلنتاج.  واالتصال  البحث 
يمكن  شخصية  تعريف  معلومات  تتضمن  أن  ويمكن  إلكترونيًا 

ن الخصوصية وحقوق تعليم  تصنيفها كسجل تعليمي بموجب قانو
( معلومات  FERPAاألسرة  كمية  لتقييد  الجهود  بذل  وسيتم   .)

وقد   اإلنترنت.  عبر  إلكترونيًا  االتصال  عند  الشخصي  التعريف 
تتلقى الواجبات واألنشطة التي يتم إجراؤها عبر اإلنترنت تعليقات  
أو   التعليقات  نشر  يتم  ولن  التقييمات؛  أو  الدرجات  أو  المعلم 

للجمهور  الدرج الظروف  من  ظرف  أي  تحت  التقييمات  أو  ات 
 العام.

مقاطعة   .2 في  التعليم  لقسم  إلكتروني  بريد  حساب  تخصيص  سيتم 
يورك لجميع الطالب. وسيتمكن الطالب الذين تقل أعمارهم عن  

الموظفين    13 من  اإللكتروني  البريد  واستقبال  إرسال  من  عاًما 
برمج تطبيق  أي  ومن  القسم  داخل  من  تابع والطالب  تعليمي  ي 

لجهة خارجية أو خدمة قائمة على الويب معتمدة ومستخدمة من  
 قبل قسم التعليم في مقاطعة يورك. 

مصادر   .3 من  المعلومات  إلى  الوصول  والموظفين  للطالب  يمكن 
واألنشطة   التعلم  تدعم  أو  تسهل  التي  اإلنترنت  عبر  خارجية 

بيئة مدرسية    التعليمية. ويجب أن يتم استخدام اإلنترنت للطالب في 
 أو منزلية خاضعة لإلشراف. 

يجوز للطالب تنزيل ونقل ملفات البيانات الالزمة والموافقة عليها  .4
للتعليمات اليومية عبر الشبكة بشرط أال ينتهك هذا النشاط حقوق  
يتم   يتم تكبد أي رسوم، و/أو ال  النشر أو القوانين األخرى، وال 

أو ملفات قابلة    ،ألعاب  أو  ،برامج تجريبيةأو    ،مجانيةوضع برامج  
 للتنفيذ أخرى على متاجر الشبكة. 
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األجهزة   .5 أو  المحمولة  االتصاالت  استخدام  للطالب  يمكن 
وفقًا   التعليمية  لألنشطة  الخاص  للقطاع  المملوكة  اإللكترونية 
لتوجيهات موظفي المدرسة وعلى النحو المنصوص عليه في هذا  

 الكتيب.

 المستخدم  مسؤوليات
الطالب الحفاظ على خصوصية وأمان كلمات المرور    جب على ي  .1

والحسابات. وأال يحاول الطالب معرفة كلمة مرور طالب آخر أو  
انتحال شخصية طالب آخر   أو  إلى حساب طالب آخر  الوصول 

 على الشبكة. 
ال يجوز للطالب تشغيل أي تقنية تابعة للقسم لالستخدام التجاري   .2

 منتج. أو المكاسب الشخصية أو اإلعالن عن
جهاز   .3 أو  محمول  اتصال  أي  توصيل  عدم  الطالب  على  يجب 

 إلكتروني مملوك ملكية خاصة بشبكة قسم المدرسة باستخدام كابل. 
يحترم الطالب ممتلكات اآلخرين ولن يقوموا بالوصول إليها أو   .4

أو    ،تطبيقاتأو    ،مستنداتأو    ،شبكةتعديلها أو حذف أي ملفات  
ف التخريب بأنه محاولة خبيثة  ملفات بيانات تخص اآلخرين. وي عر  

إللحاق الضرر أو تدمير بيانات مستخدم آخر أو أي خدمة شبكة،  
 وسيؤدي إلى إلغاء االمتيازات واإلجراءات التأديبية.

لن يقوم الطالب بتنشيط النقاط الفعالة المملوكة ملكية خاصة أو   .5

المماثلة    5Gأو    4Gأو    3Gخدمات   الخدمات/األجهزة  أو 

للوصول إلى اإلنترنت أو مشاركة اإلنترنت عبر الشبكة وآداب  

البريد اإللكتروني. وتحظر المضايقات والتعقيبات التمييزية وبريد  

الكراهية والتهديدات واللغة البذيئة أو المبتذلة والسلوك المحظور  

سلوك   مدونة  المدرسة أو    ،الطالببموجب  مجلس    أو ،  سياسة 

ال أو    أو،  فيدراليالقانون  اإللكتروني  البريد  عبر  الوالية  قانون 

 االتصاالت اإللكترونية األخرى. 

يستخدم الطالب بشكل صحيح جميع األجهزة وأجهزة الكمبيوتر   .6
تابع  موقع  أي  في  لالستخدام  المتاحة  الشبكة  ومعدات  اإلضافية 

أو تدمير  للقسم أو يتم توزيعه لالستخدام المنزلي. وسيؤدي تخريب  
أي تقنية أو مكونات ذات صلة إلى إلغاء االمتيازات واإلجراءات  

 التأديبية وردها إلى المدرسة التبعة للقسم. 
سيكون الطالب مسؤولين عن جميع المواد الموجودة في حساب   .7

أو    ،الموادشبكتهم ويوافقون على الحفاظ على الحساب خاليًا من  
اإللكترونيأو    ،الملفات البريد  أو    ، اإلباحيةالصور  أو    ،رسائل 

ومنع هذه    ية، أو تهديديةغة تمييزالضارة، أو التي تنطوي على ل
المواد من الدخول إلى الشبكة عبر اإلنترنت أو أي مصدر آخر.  
أجهزة   أي جهاز من  الشخصية على  البرامج  تثبيت  يتم  وأنه ال 
القسم. ويجب على المستخدمين االلتزام بقانون حقوق النشر لعام  

متعلقة بالتعليم. وي حظر نقل أي  وأحكام االستخدام العادل ال  1976
مادة تنتهك القانون أو اللوائح الفيدرالية أو الخاصة بالوالية وسيتم  
إلغاء   إلى  ذلك  وسيؤدي  الجنائية  للقوانين  وفقًا  معها  التعامل 

 االمتيازات واإلجراءات التأديبية وفقًا لقانون سلوك الطالب. 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ أي إجراءات من    ي حظر على الطالب أيًضا أداء أو محاولة  .8
شأنها زيادة مستوى الضعف أو المخاطر أو التعرض للتهديدات  
أو   الشبكات  أو  تكنولوجيا قسم التعليم في مقاطعة يورك  لموارد 

 األنظمة أو البيانات. 
يجب على أي طالب يحصل على إمكانية الوصول إلى المواد كما   .9

البند   في  محدد  في  7هو  أمنية  بمشكلة  دراية  على  يكون  أن   ،
  ، االستخدام العادلأو    ،انتهاك حقوق النسخ، أو  أو األجهزة  ،الشبكة

تتعلق بسالمة اإلنترنت إ أو أي مشكلة  الفور  خطار  ، يجب على 
مدرس الفصل أو مسؤول المبنى الذي سيخطر القسم تكنولوجيا  

 المعلومات أو قسم التعليمات للحصول على المساعدة. 

التعليم في مقاطعة يورك االحتياطا  لتقييد سيتخذ قسم  الالزمة  ت 
باستخدام جدران الحماية وخطط    المناسبةالوصول إلى المواد غير  

التشفير وتطبيقات التصفية وتدابير األمان األخرى باإلضافة إلى  
توفير وصول إلى الموارد اإللكترونية خاليًا من األخطاء ويمكن  

وظفين التابعين للقسم  االعتماد عليه. وسيراقب جميع المعلمين والم
والمختبرات   الدراسية  الفصول  في  الطالب  أنشطة  جميع 
على   بناًء  المناسبة  التأديبية  اإلجراءات  وسيتخذون  والمكتبات 
ألي   االقتضاء  حسب  الجنائية  القوانين  أو  الطالب  سلوك  قانون 
انتهاكات لسياسة االستخدام المقبول هذه. وتقع مسؤولية االستخدام  

واآل وأولياء  المناسب  الطالب  عاتق  على  لإلنترنت  والقي  م  من 
يورك. ويمكن ألولياء   في مقاطعة  التعليم  األمور وموظفي قسم 
األمور مساعدة موظفي قسم المدرسة من خالل مراقبة استخدام  
على   للسلوك  قواعد  ووضع  المنزل؛  في  للطالب  اإلنترنت 

بأ الخاصة  القسم  تعليمات  وتعزيز  المنزل؛  في  مان اإلنترنت 
والسلبية   اإليجابية  الجوانب  مناقشة  تشجيع  خالل  من  اإلنترنت 
الستخدام اإلنترنت. ويخضع استخدام األجهزة التي يوفرها القسم  

في المنزل    يتم استخدامه  برنامج، أو أي  1:1  برنامجكجزء من  
أو في أي موقع غير تابع لقسم التعليم في مقاطعة يورك، لتوقعات  

 قبول هذه. سياسة االستخدام الم
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ال يقدم قسم التعليم في مقاطعة يورك أي ضمانات من أي نوع،  
صريحة كانت أو ضمنية، لخدمات الشبكة أو األجهزة أو البرامج  
التي تقدمها للطالب. وقسم التعليم في مقاطعة يورك ليس مسؤواًل  
البيانات   بما في ذلك فقدان  يتكبدها الطالب،  عن أي أضرار قد 

  ، المعداتعدم التسليم أو التسليم الخطأ أو تعطل  بسبب التأخير أو 
الممتلكاتأو   الخدمةأو    ،تلف  عن    أو،  انقطاع  ناتج  تلف  أي 

البيانات. ونظًرا للطابع الواسع والمتنوع وغير المدار لإلنترنت،  
لن يكون قسم التعليم في مقاطعة يورك مسؤوالً عن دقة أو طبيعة  

إلنترنت. وقسم التعليم في  أو جودة المعلومات التي يتم جمعها من ا
مقاطعة يورك ليس مسؤوالً عن الممتلكات الشخصية المستخدمة  
أي   عن  أو  اإلنترنت  أو  القسم  شبكات  أو  أجهزة  إلى  للوصول 
 التزامات مالية ناتجة عن الوصول إلى اإلنترنت الذي يوفره القسم. 

شبكة   خدمات  المقبول    YCSDتتوافق  االستخدام  سياسة   /
والوالئية   المحلية  االتصاالت  ولوائح  قواعد  جميع  مع  لإلنترنت 

سة االستخدام  / سيا  YCSDوالوطنية. تتوفر أحدث خدمات شبكة  
على:   للمراجعة  لإلنترنت  المقبول 

https://yorkcountyschools.org/EdTech   

 يرجى االتصال بقسم التعليمات مع التعليقات أو األسئلة. 

 حقوق أولياء األمور غير الحاضنين 
على أنه ما لم يتم إصدار    4.3-22.1§    فيرجينيا  قواعد  مدونة نص  ي 

أمر من المحكمة بخالف ذلك، ال يجوز حرمان ولي األمر غير الحاضن  
( من فرصة المشاركة في أي من  1لطالب مسجل في مدرسة عامة )

أولياء   اجتماعات  الغداء،  استراحات  )مثل  للطالب  مدرسية  أنشطة 
 األمور والمعلمين واألنشطة الالمنهجية(. 

 تمييز عدم ال 
 GB  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

أصدر الرئيس والكونغرس والجمعية العامة لفيرجينيا قوانين وأصدروا  
للموظفين   الفرص  تكافؤ  ومنح  حماية  على  عزمهم  تؤكد  توجيهات 

 فيرجينياوالطالب. باإلضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الفيدرالية ووالية  
 تكافؤ الفرص في التعليم. بسن وفرض قوانين تتعلق بجودة و

في قسم التعليم في مقاطعة يورك، سيتم قبول الطالب واالحتفاظ بهم  
جميع  في  بالمشاركة  لهم  والسماح  نقلهم  و/أو  وتخصيصهم  وفصلهم 
البرامج واألنشطة في قسم التعليم في مقاطعة يورك بغض النظر عن  

  ، القوميأو األصل    ، أو النوع  ،أو الجنس  ،أو العقيدة  ،اللونأو    ،العرق
أو المعتقد، باستثناء ما يسمح    ،أو اإلعاقة  ،أو العمر  ،أو االنتماء السياسي

 به قانون الوالية أو القانون الفيدرالي. 

السياسة   هذه  لتنفيذ  المناسبة  الخطوات  القسم  مشرف  يتخذ  أن  ويجب 
واإلشراف عليها وفقًا للقوانين واللوائح الفيدرالية وقوانين الوالية، بما  

 ذلك: في 

منسقي   • لألولياء    504والقسم    Title IXتعيين  إشعار  وإعطاء 
 األمور/األوصياء والطالب والموظفين بهويتهم؛ 

 

 

 

 

 

وضع إجراءات للتعامل مع الشكاوى والتظلمات التي تزعم انتهاك  •
 هذه السياسة التي يبلغ عنها أي موظف أو طالب أو طرف ثالث؛ 

 ياسة والشكاوى؛ و تدريب الموظفين على إجراءات الس  •

نشر هذه السياسة وإجراءات التعامل مع االنتهاكات المبلغ عنها  •
 لعامة الناس وأولياء األمور/األوصياء والطالب وجميع الموظفين. 

Chief Human Resources Officer, Title IX 
Coordinator 

302 Dare Road, Yorktown, VA 23692 
757-898-0349 

 
Director of Student Services, Section 504 Coordinator,  

302 Dare Road, Yorktown, VA 23692 
757-898-0455 

 توزيع المواد غير التعليمية
جب أن تتم الموافقة على توزيع جميع المواد غير التعليمية للمنظمات  ي 

القات  الخارجية، سواء غير الربحية أو الهادفة للربح، من قبل منسق الع
العامة والمجتمع بالقسم من خالل تطبيق عبر اإلنترنت متاح على موقع  

 القسم على الويب على: 
http://yorkcountyschools.org/onlineForms/materialDis
tribution/defaulty.aspx. 

إخطار الحقوق بموجب تعديل حماية  
 ( PPRAحقوق التلميذ )

جب الحصول على موافقة ولي األمر/الوصي حتى يشارك الطفل في  ي 
أي مسح أو تحليل أو تقييم للطالب يتعلق بمجال أو أكثر من المجاالت  

( أولياء  8الثمانية  يوافق  أن  ويجب  المحمية.  للمعلومات   )
األمور/األوصياء أيًضا على جمع معلومات الطالب أو الكشف عنها أو  
استخدامها ألغراض التسويق وبعض االختبارات المادية والفحوصات.  

 ( للمعلومات المحمية هي: 8والمجاالت الثمانية )

 االنتماءات أو المعتقدات السياسية؛ •

 المشاكل العقلية أو النفسية؛  •

 السلوك أو المواقف الجنسية؛  •

السلوك غير القانوني أو المعادي للمجتمع أو الذي يجرم الذات أو   •
 يحط من قدر اإلنسان؛

 تقييمات نقدية لآلخرين؛ •

 العالقات المتميزة المعترف بها بشكل غير قانوني؛ •

  

http://yorkcountyschools.org/onlineForms/materialDistribution/defaulty.aspx
http://yorkcountyschools.org/onlineForms/materialDistribution/defaulty.aspx
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 الممارسات أو االنتماءات أو المعتقدات الدينية؛ و،  •

 الدخل بخالف ما يكون مطلوبًا بموجب القانون.  •

إخطارهم  يحق   يتم  أن  المؤهلين  والطالب  األمور/األوصياء  ألولياء 
أو   االستطالعات  من  أي  في  مشاركتهم  عدم  واختيار  وفحصهم 
استبيان  أي  إلى  باإلضافة  أعاله،  المذكورة  التقييمات  أو  التحليالت 

 ترعاه/تموله مصادر أخرى غير وزارة التعليم بالواليات المتحدة. 

 الحضور  
 خارج المنطقة 

 JC  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   جع: لمر ا 
بناًء على السعة وعروض البرنامج، يمكن للطالب التسجيل في مدارس  
غير تلك الموجودة في منطقة الحضور المخصصة لهم لتلبية احتياجات  
األسرة الموثقة. ويمكن الحصول على الطلبات والمعلومات اإلضافية  

ارة المدرسة. وسيتم  من أي مكتب رئيسي بالمدرسة أو مكتب مجلس إد
 يوليو للعام الدراسي القادم.  1ومارس   1قبول الطلبات بين 

باستثناء الطالب الجدد الصاعدين الذين يختارون النقل بموجب "سياسة  
غير المقيمين"، لن يكون طالب المدارس الثانوية التي خارج المنطقة  

عاها رابطة  مؤهلين للمنافسة في األنشطة الرياضية أو المدرسية التي تر
يوًما تقويميًا متتاليًا بعد التسجيل   365لمدة  فيرجينياالمدارس الثانوية ب 

 في المدرسة الجديدة. 

يجب أن يحافظ الطالب على حضور جيد وسلوك جيد للبقاء في التنسيب  
خارج المنطقة. يمكن أن تؤدي مشاكل الحضور واالنضباط إلى إلغاء  

 المنطقة. الموافقة على الحضور خارج 

 موارد  
 ولي األمر/الوصي  

وعناوين  ي  الكتابة  ومتطلبات  القراءة  وقوائم  المنهج  معلومات  نشر  تم 
األمور/األوصياء   ألولياء  معلومات  على  تحتوي  التي  المفيدة  الويب 
يورك   مقاطعة  في  التعليم  لقسم  الويب  موقع  على  والطالب 

.tp://yorkcountyschools.org/ht    ألولياء ويمكن 
األمور/األوصياء الحصول على نسخة ورقية من هذه المعلومات عن  

 طريق االتصال بمدرسة طفلهم. 

 السرقة األدبية 
وهي فعل االستيالء    - التعريف البسيط، السرقة األدبية هي سرقة أدبية  ب 

ل األصلي  للمبدع  الفضل  إعطاء  دون  آخر  شخص  عمل  لعمل.  على 
ويتطلب قسم التعليم في مقاطعة يورك من جميع الطالب احترام الملكية  
الفكرية لآلخرين من خالل ممارسة النزاهة األكاديمية المناسبة وإسناد  

أو    ، الكلماتالمواد مع االستشهادات إلى مبتكريها )على سبيل المثال،  
 أو المنتجات الرقمية(.  ،البياناتأو  ،األفكار

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم التسامح مع االنتحال المتعمد وسيتم التعامل مع المخالفات وفقًا  ال  
 للعواقب الموضحة في مدونة سلوك الطالب. 

 قسم الوالء واألناشيد الوطنية 
كل    فيرجينيا   قواعد   مدونة من    22.1-202  قسم النص  ي  أن  على 

مجلس مدرسة يجب أن يطلب التالوة اليومية لقسم الوالء في كل قاعدة  
في أي مدرسة تابعة للقسم مع التوجه للعلم ووضع اليد اليمنى  دراسية  

على القلب. وال يجوز إجبار أي طالب على تالوة القسم إذا كان هو أو  
ولي أمره أو الوصي عليه يعترضون على ذلك ألسباب دينية أو فلسفية  
أو   يجلسوا  القسم أن  يتلوون  الذين ال  أو غيرها. ويجب على الطالب 

وأال يقوموا بأي عرض يعطل أو يصرف انتباه اآلخرين يقفوا بهدوء  
الوطني   النشيد  غناء  فرصة  الطالب  منح  وسيتم  القسم.  يتلون  الذين 
واألغاني الوطنية األخرى. ويتحمل المدراء مسؤولية التأكد من أن كل  

 فصل مجهز بعلم أمريكي. 

االتصاالت المحمولة واألجهزة  
 اإللكترونية المملوكة ملكية خاصة

أو  ت ل عرض  عدم  الطالب  على  يجب  التعليمية،  العملية  تعطيل  جنب 
األجهزة   من  غيرها  أو  المحمولة  االتصال  أجهزة  تنشيط  أو  استخدام 
اإللكترونية المملوكة ملكية خاصة خالل اليوم التعليمي أو أثناء أنشطة  
التعليمية   األنشطة  باستثناء  المدرسة  حافلة  في  أو  المدرسة  بعد  ما 

يتم اإلشراف عليها من قبل معلم الفصل ما لم يذكر خالف    المنظمة التي
ذلك من قبل مسؤولي المبنى. ويشمل اليوم التعليمي، على سبيل المثال  
التعليمية  واألنشطة  الفصل  وتغيير  الغداء  استراحات  الحصر،  ال 

ويجب على   المنظمة األخرى التي تحدث خالل اليوم الدراسي العادي. 
اف تشغيل هذه األجهزة وبعيًدا عن األنظار أثناء  الطالب التأكد من إيق

اليوم التعليمي وأثناء أنشطة ما بعد المدرسة وفي الحافلة المدرسية.  
ويجوز لموظفي المدرسة مصادرة العناصر التي تعطل التعليمات. لن  
يتم إرجاع العناصر المصادرة إال إلى أولياء األمور/األوصياء في نهاية  

 اليوم الدراسي. 

 ( BYOT)  بك الخاصة التكنولوجيا أحضر
أو أجهزة    Chromebooksأو    iPadمكن للطالب إحضار أجهزة  ي 

الكمبيوتر المحمولة بإذن من ولي األمر إذا اختاروا أجهزتهم الشخصية  
  بدالً من جهاز صادر عن القسم. 

http://yorkcountyschools.org/
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اإلنترنت    إلى  للوصول  األجهزة  هذه  استخدام  للطالب  يجوز  وال 
من خالل مزود    5Gأو    4Gأو    3Gباستخدام أي اشتراكات خاصة  

 اإلنترنت الخاص بهم. 

الوصول  استخدام  اإللكترونية    وسيتم  األجهزة  طريق  عن  الالسلكي 
التعليمية للطالب في   التجربة  لتحسين  المملوكة ملكية خاصة كوسيلة 
ملكية   المملوكة  األجهزة  بإحضار واستخدام  الدراسي. واإلذن  الفصل 
خاصة مشروط بالتقيد باإلرشادات التالية. سيؤدي عدم االمتثال للمبادئ  

 إجراءات تأديبية.التوجيهية الموضوعة إلى اتخاذ 

 عامة قواعد
 ينبغي أبًدا توصيل أي جهاز إلكتروني مملوك ملكية خاصة عن  ال .1

إلى   الوصول  توفير  ويتم  المدرسة.  نظام  بشبكة  الكابل  طريق 
شخص   ألي  ي سمح  وال  فقط.  الالسلكي  االتصال  عبر  الشبكة 
بتوصيل جهاز إلكتروني مملوك ملكية خاصة بالشبكة عن طريق  

متصل بمقبس بيانات في المدرسة. وسيؤدي انتهاك  كبل إيثرنت  
 ذلك إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وإلغاء الوصول إلى الشبكة. 

مملوك   .2 إلكتروني  لجهاز  الطالب  المعلم ضروري الستخدام  إذن 
ملكية خاصة أثناء التدريس في الفصل الدراسي أو فترة الفصل  

الصوت التقاط  تطبيقات  استخدام  يجوز  وال  والفيديو    الدراسي. 
 والصور إال بإذن من المعلم وألغراض تعليمية محددة. 

يقتصر استخدام األجهزة اإللكترونية المملوكة ملكية خاصة، بما   .3
األنشطة   دعم  على  الرأس،  األذن وسماعات  سماعات  ذلك  في 
التعليمية فقط ويجب إيقاف تشغيله ووضعه بعيًدا إذا طلب المعلم  

 ذلك. 
األصوات ما لم يمنح المعلم اإلذن باستخدام الصوت  يجب كتم كل   .4

 المرتبط باألنشطة التعليمية. 
ال يجوز توجيه أي طالب لمشاركة جهاز إلكتروني مملوك ملكية   .5

 خاصة مع طالب آخر. 
ال يجوز ألي طالب أن يحاول عن عمد الوصول إلى أي جهاز   .6

تخزين   وسائط  أو  كمبيوتر  شبكة  أو  كمبيوتر  نظام  أو  كمبيوتر 
المعلومات أو معدات طرفية دون موافقة موظف المدرسة أو القسم  

 المخول. 
على   .7 للقسم  مملوكة  برامج مرخصة  تثبيت  طالب  يجوز ألي  ال 

 أجهزته اإللكترونية المملوكة ملكية خاصة. 
باستخدام   .8 مخصصة  السلكية  شبكة  إنشاء  طالب  ألي  يجوز  ال 

تو أثناء  آخر  السلكي  جهاز  أي  أو  اإللكتروني  في  جهازه  اجده 
المدرسة. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، استخدام  
أو   بسلك  اتصال  كنقطة  خاصة  ملكية  مملوك  إلكتروني  جهاز 

 السلكية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال يجوز ألي طالب استخدام أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لجمع أي   .9
بيانات إلكترونية بشكل غير قانوني أو تعطيل خدمات الشبكات.  

يجوز للطالب المشاركة في أي تعطيل أو ضرر لالستخدام  وال  
الضار لشبكة المدرسة أو خدمات اإلنترنت أو أي جهاز إلكتروني  
 آخر مملوك للمدرسة و/أو أي من موظفي المدرسة و/أو الطالب. 

للطالب   .10 يجوز  برامجأو    ،محاولةال  أي  أدوات  أو    ،استخدام 
اإل  ،مساعدة مواقع  إلى  للوصول  أخرى  وسائل  أو  أو  نترنت 

 المحتوى المحظور بواسطة عوامل تصفية اإلنترنت. 
ال يتوقع الطالب الحفاظ على الخصوصية أثناء استخدامهم لجهاز   .11

المدرسة.   في  وجودهم  أثناء  لهم  مملوكة  إلكترونية  )أجهزة( 
 §  فيرجينيا   قواعد   مدونة وتحتفظ المدرسة بحقها في البحث )

إلكتروني مملوك م22.1-.7279 وفقًا  ( عن جهاز  لكية خاصة، 

للقوانين والسياسات المعمول بها، إذا كان هناك شك معقول في أن  
الطالب قد انتهك قوانين كومنولث فيرجينيا، أو سياسات قسم التعليم 
في مقاطعة يورك أو اإلجراءات اإلدارية أو القواعد المدرسية أو  

 التورط في سوء سلوك آخر أثناء استخدام الكمبيوتر.
برامج القسم بتصفية المحتوى غير المناسب لألجهزة التي  ال تقوم   .12

تصل إلى اإلنترنت من خالل االشتراكات الخاصة. ويتم تشجيع  
ولي األمر على الحصول على التحكم في األمان والتصفية في هذه  

 األجهزة. 
ي حظر على الطالب الذين يستخدمون الهواتف المحمولة واألجهزة   .13

نت من خالل مزود خدمة اإلنترنت  األخرى الوصول إلى اإلنتر
في مقاطعة   التعليم  وقسم  المدرسة.  في  أثناء وجودهم  الشخصي 
يورك ليس مسؤوالً عن أي التزامات مالية ناتجة عن المكالمات  

إلى   الوصول  التطبيقاتأو    ،اإلنترنتأو  خدمات  أو    ، تنزيالت 
 أو العناصر ذات الطبيعة المماثلة.  ،المراسلة

 خاصة  ملكية المملوكة  إللكترونيةا األجهزة أمن مخاطر
األخرى  أ المحمولة  اإللكترونية  واألجهزة  المحمولة  الكمبيوتر  جهزة 

معرضة بشكل خاص للضياع والسرقة. وقد يتم استهداف هذه العناصر  
وفي   السيارات  مواقف  وفي  المدرسة،  ساحات  وفي  المدرسة،  في 

خاصة، يجب  الحافالت. وفي حالة سرقة جهاز إلكتروني مملوك ملكية  
وفي حالة اعتقاد الطالب أن    إبالغ مسؤول المبنى على الفور بالسرقة. 

كلمة المرور الخاصة به قد تم اختراقها، يجب عليه إعادة تعيين كلمة  
 المرور الخاصة به على الفور باستخدام كمبيوتر قسم المدرسة. 

يجب أن يكون الطالب مسؤوالً ومدرًكا لجميع المخاطر. ولن يتحمل  
سم التعليم في مقاطعة يورك أي مسؤولية تجاه فقدان أو تلف أو سرقة  ق

األجهزة   يحضرون  الذين  الطالب  على  ويجب  الشخصية.  الممتلكات 
تحمل   المدرسة  منشآت  إلى  خاصة  ملكية  المملوكة  اإللكترونية 
المسؤولية الكاملة عن هذه العناصر. وال يمكن للمدرسة التابعة للقسم  

محاو القسم  األخطاء  وموظفي  استكشاف  أو  تصحيح  أو  إصالح  لة 
البرامج   أو  المسؤولية عن أي خلل في األجهزة  وإصالحها أو تحمل 
وجميع   المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  ترك  أبًدا  ينبغي  وال  الشخصية. 
األجهزة اإللكترونية المحمولة األخرى دون رقابة ألي فترة زمنية من  

االست  قيد  تكون  ال  وعندما  المالك.  بجانب  قبل  تكون  أن  يجب  خدام، 
الطالب أو في مكان آمن مثل خزانة المدرسة عند االقتضاء. وإذا تم  
العثور على جهاز إلكتروني مملوك ملكية خاصة دون مراقبة، فسيتم  

 تحويله إلى إدارة المدرسة. 
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 الخاص  النقل 
جب على الطالب الذين يتم إحضارهم إلى المدرسة عن طريق وسائل  ي

قبل   يصلوا  أن  الخاصة  اليوم    15النقل  بدء  من  األقل  على  دقيقة 
الفصول    الدراسي.  بداية  قبل  المسؤوليات  بتعيين  المعلمون  يقوم 

الذين   الطالب  على  اإلشراف  مسؤولية  المدرسة  تقبل  وال  الدراسية. 
يصلون مبكًرا. ويجب أن يتم اصطحاب جميع الطالب الذين يعودون  

ئل النقل الخاصة في وقت الفصل المناسب.  إلى منازلهم بواسطة وسا
وال يسمح بتواجد المركبات الخاصة في المناطق المخصصة لتحميل  
وتفريغ الحافالت المدرسية. ويرجى مراعاة الالفتات الموضوعة على  
طرق مدخل المدرسة. ويمكن تفتيش المركبات الخاصة الموجودة في  

ي انتهاك سياسة مجلس  مبنى مجلس المدرسة إذا كان هناك سبب للشك ف
 المدرسة. 

 سياسة الترويج 
 IUY  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

في المدارس االبتدائية، يتم نقل الطالب من صف إلى آخر بناًء على  
معايير متعددة، بما في ذلك اإلنجاز في مجاالت فنون اللغة والقراءة  

.  فيرجينياوالرياضيات، وكذلك نتائج االختبارات من برنامج التقييم في  
( في صف ابتدائي معين 1ويجوز للطالب البقاء ألكثر من عام واحد )

  ، القراءةأو  ،اللغةكان تحصيله األكاديمي في أي من مجاالت فنون  إذا
 أو أقل بكثير من مستوى التحصيل المحدد. ،الرياضيات غير مرٍض  أو  

في المدارس المتوسطة، يتم ترقية الطالب من صف إلى آخر بناًء على  
التحصيل في جميع المواد الدراسية. ويجب على الطالب إكمال برنامج  

يزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية بنجاح أو  اللغة اإلنجل
أي برنامج صيفي موصى به معتمد من قبل مدير المدرسة المتوسطة  
الطالب   تقييم  أيًضا  وسيتم  التالي.  الصف  مستوى  إلى  ترقيته  ليتم 
الموحدة   االختبار  درجات  على  بناًء  للترقية  الفصل  في  الراسبين 

وقد يتكون العالج من المدرسة الصيفية  واستكمال برنامج اإلصالح.  
 و/أو برنامج المهارات المستهدفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد   يعكسه  الذي  اإلنجاز  على  الترقية  تعتمد  الثانوية،  المدارس  في 
االعتمادات المكتسبة. وسيتم تحديد تعيينات مستوى الصف على النحو  

 التالي:
 اعتمادات كحد أدنى 5 -  10الصف 

 اعتمادات كحد أدنى 10 -  11الصف  
 اعتماد كحد أدنى 15 -  12الصف  

الطالب الذين يستوفون متطلبات الترقية إلى مستوى الصف التالي ال  
ينبغي أن يتم االحتفاظ بهم في مستوى الصف. عند التفكير في  

اء  سيتبع الموظفون اإلرشادات الموضحة في إجر  ،االحتفاظ بالطالب
  ،، عند التفكير في تسريع الطالبالتشغيل القياسي: االحتفاظ. وبالمثل 

سيتبع فريق العمل اإلرشادات الموضحة في إجراء التشغيل القياسي:  
 .التسريع

يمكن العثور على معلومات محددة حول متطلبات التخرج في برنامج  
YCSD   للدراسات على

https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofSt
udies.pdf   أو عن طريق االتصال بمكتب االستشارة المدرسية في
 :  مدرسة طفلك.

 السجالت
 JO  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

يتم االحتفاظ بسجالت فردية ودائمة وتراكمية دقيقة وكاملة لكل   .1
البيانات   طالب في قسم التعليم في مقاطعة يورك. وتعتبر جميع 
ويقتصر   الدراسي.  السجل  بمثابة  الفردي  للطالب  المحفوظة 

ال البيانات  على  الدراسي  السجل  المدرسة  محتوى  تحتاجها  تي 
والتعليمي   واالجتماعي  الشخصي  تطوره  في  الطالب  لمساعدة 
والمهني وفي وضعه التعليمي والمهني. ويتم االحتفاظ بالسجالت  

 الدراسية في المدرسة التي يحضرها الطالب. 
الدراسي مسؤوالً   .2 بالسجل  فيها  ي حتفظ  التي  المدرسة  يكون مدير 

ذل  إلى  باإلضافة  السجل.  حفظ  عن  عن  مسؤول  المدير  فإن  ك، 
االحتفاظ بسجل تسجيل لألطراف الذين تم الكشف عن البيانات لهم  

 والغرض من الكشف. 
السجالت   .3 بمراجعة  الخاصة  واإلجراءات  السياسات  تضمين  يتم 

الخاص بدليل سياسة مجلس إدارة    JOالدراسية وشطبها في ملف  
التنظيمي للمشرف. يتم نشر نسخة حالية من جميع   JOالمدرسة و

سياسات القسم على موقع ويب القسم. وتتوفر الوثائق المطبوعة  
من السياسات حسب الحاجة للمواطنين الذين ليس لديهم وصول  

 عبر اإلنترنت.
في   .4 الطعن  المؤهلين  والطالب  األمور/األوصياء  ألولياء  يمكن 

يطلب  وقد  الدراسية  السجالت  غير  محتوى  المعلومات  تعديل  ون 
الدقيقة أو المضللة. وإذا تم رفض طلب التعديل من قبل مسؤولي  
الطالب   أو  األمور/األوصياء  أولياء  إخطار  فسيتم  المدرسة، 

 المؤهلين بالحق في جلسة استماع. 
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ويحق ألولياء األمور/األوصياء أو الطالب المؤهلين أيًضا تقديم   
الخصوصي  قانون  مكتب  إلى  األسري  شكوى  التعليم  وحقوق  ة 

في   يورك  في مقاطعة  التعليم  لقسم  المزعوم  اإلخفاق  بخصوص 
 . U.S.C. 1232g 20االمتثال لـ 

والطالب   .5 األمور/األوصياء  أولياء  على  رسوم  فرض  يتم  قد 
المؤهلين مقابل نسخ بيانات السجل الدراسي. وقد ال تتجاوز تلك  

 الرسوم تكلفة االستنساخ. 
ور/األوصياء والطالب المؤهلين الحصول، عند  يمكن ألولياء األم  .6

الطلب، على نسخة من السياسة واإلجراءات المكتوبة بشأن إدارة  
 وموقع السجالت الدراسية. 

 اإلعالة  .7
تخضع سجالت الطالب الدراسية لإلشراف المباشر من   . أ

 مدير المدرسة. 
 Titleوفقًا لقانون الخصوصية وحقوق تعليم األسرة )  . ب

20, U.S. Code, §1232g, 1986  وضع تم   )

إجراءات لفحص البيانات الشخصية و/أو عرضها و/أو  
االعتراض عليها و/أو اإلفراج عنها التي يمكن تحديدها 

 شخصيًا الموجودة في السجالت الدراسية للطالب. 
يكون لكل طالب سجل دراسي يحتوي على   . ج يجب أن 

 بعض أو كل ما يلي: 
 الميالد وآخر عنوان؛ تحديد البيانات: االسم وتاريخ  (1
 اسم وعنوان ولي األمر/الوصي؛  (2
 العمل الدراسي المنجز، مستوى اإلنجاز )الدرجات(؛  (3
التي   (4 المعيارية  والقدرة  التحصيل  اختبارات  نتائج 

 تتطلبها الوالية؛ 
 بيانات الحضور؛  (5
 الصحة، وتقرير الفحص البدني، وشهادة التطعيم؛  (6
 نوع الدبلوم؛  (7
 إذن لالختبار؛ (8
 يم األولي والدوري؛ تقارير التقي  (9

 معلومات التعليم الخاص؛ (10
 ؛ (IEP)  خطة التعليم الفردي (11
والتاريخ   (12 والطبية  والنفسية  القانونية  التقارير 

 االجتماعي؛
 سجل المشاكل الجسدية الحساسة؛  (13
تقارير تم التحقق منها عن سلوك متكرر وغير نمطي؛   (14

 و،
واالختبار   (15 األحداث  محكمة  مثل  وكاالت  من  تقارير 

 والرعاية االجتماعية. 
تعتبر جميع البيانات الموجودة في السجل الدراسي للطالب  

 سرية. 

 إتاحة الوصول  .8
سلطة   . أ لهما  األمرين  ولي  كال  أن  المدرسة  تفترض 

يتم   بالطالب ما لم  فحص ومراجعة السجالت المتعلقة 
إخطار المدرسة بأن كال ولي األمرين ليس لهما السلطة  

الوالية المعمول به الذي يحكم أمور مثل  بموجب قانون  
 الوصاية واالنفصال والطالق. 

فحص   . ب المؤهلين  الطالب  أو  األمور  ألولياء  يمكن 
ومراجعة السجالت الدراسية المتعلقة بالطالب والتي يتم  
جمعها أو حفظها أو استخدامها من قبل المدرسة التابعة  
ال   تأخير  دون  الفحص  لطلب  المدرسة  تمتثل  للقسم. 

( عن  األحوال  من  حال  بأي  تزيد  وال  له  (  14داعي 
سيتم   الكتابي.  الطلب  استالم  بعد  يوًما  عشر  أربعة 
بالوقت   المؤهلين  والطالب  األمور  أولياء  إخطار 

 والمكان اللذين يمكن فيهما فحص السجالت. 
ومراجعة   . ج فحص  لطلب  للقسم  التابعة  المدرسة  تمتثل 

أو    IEPالسجالت الدراسية قبل أي اجتماع بخصوص  
جلسة استماع تتعلق بتعريف الطالب وتقييمه أو وضعه  

 التعليمي أو توفير تعليم عام مجاني ومناسب. 
يشاركون   .د الذين  المدرسة  داخل  األشخاص  هؤالء 

مباشرة في اإلشراف على الطالب أو تعليمهم لديهم حق  
المباني،  إلى السجالت. ويشمل ذلك مديري  الوصول 

علمين، والمشرفين، وأعضاء  والمدراء المساعدين، والم
مجلس إدارة المدرسة، ومقدمي الخدمات ذوي الصلة،  
اإلذن   منح  يتم  قد  الطبيعيين.  المهنيين  المعالجين  مثل 
الوصول، على   تطلب  التي  األخرى  لبعض األطراف 
سبيل المثال، مسؤولي إنفاذ القانون، أو األشخاص الذين  

أو    ،كالمحامٍ تعاقدت معهم المدرسة ألداء مهمة خاصة )
أو معالج(، أو أي  ،مستشار طبي  أو  ،مدقق الحسابات  

ولي أمر يعمل في لجنة رسمية، كلجنة تأديبية أو لجنة  
شكاوى، أو يعمل في مساعدة مسؤول مدرسة آخر في  

  إلدارة   التوجيهية   للمبادئأداء مهام عمله، وذلك وفقًا  

 العامة.   فيرجينيا مدارس في الدراسي الطالب  سجل

ف . ه الحق  الدراسية  يشمل  السجالت  على  االطالع  ي 
 ومراجعتها ما يلي: 

الحق في الحصول على رد من المدرسة على الطلبات   (1
 المعقولة لشروحات وتفسيرات السجالت الدراسية؛ 
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السجالت   (2 من  نسخ  بتقديم  المدرسة  مطالبة  في  الحق 
الدراسية التي تحتوي على معلومات إذا كان عدم تقديم  

يمنع أن  شأنه  من  من    النسخ  فعال  بشكل  األمر  ولي 
ممارسة حقه في فحص ومراجعة السجالت الدراسية؛  

 و
لفحص   (3 األمر  ولي  عن  بمندوب  االستعانة  في  الحق 

 السجالت الدراسية ومراجعتها. 
من  .و أكثر  عن  معلومات  دراسي  سجل  أي  تضمن  إذا 

على  األمور/األوصياء  ألولياء  فسيكون  واحد،  طالب 

فحص   في  الحق  الطالب  المعلومات  هؤالء  ومراجعة 

المعلومات  بهذه  إبالغهم  أو  فقط  بأطفالهم  المتعلقة 

 المحددة. 

تزود المدرسة أولياء األمور أو الطالب المؤهلين، عند  .ز

الطلب، بقائمة أنواع ومواقع السجالت الدراسية التي تم 

 جمعها أو االحتفاظ بها أو استخدامها من قبل المدارس. 

ف .ح األمر  ولي  حقوق  جميع  بسجالت  تنتقل  يتعلق  يما 

سن   بلوغه  عند  الطفل  إلى  عند    18الطالب  أو  عاًما 

يكن  لم  ما  الثانوي،  بعد  ما  تعليم  في مؤسسة  حضوره 

 هناك قانون أو قرار من محكمة يوجه إلى خالف ذلك. 

 اإلفصاح عن البيانات .9
عند تقديم طلب لإلفصاح عن بيانات السجل الدراسي، سيتم   . أ

الفور، إ الطلب على  ذا كان ذلك عمليًا، ولكن ال  قبول هذا 
( أكثر من خمسة  بعد  األحوال  بأي حال من  أيام  5يكون   )

عمل إدارية من تاريخ تقديم الطلب. وإذا قررت المدرسة أنه  
من المستحيل عمليًا توفير السجالت المطلوبة أو تحديد ما  

( أيام عمل إدارية،  5إذا كانت متوفرة في غضون خمسة )
( سبعة  7غ مقدم الطلب وتحصل على )فستقوم المدرسة بإبال

 أيام عمل إدارية إضافية لتقديم السجالت المطلوبة. 
من   . ب معلومات  عن  الطالب،  نقل  عند  المدرسة،  تفصح  قد 

السجالت الدراسية إلى مدرسة أخرى أو مدرسة تابعة للقسم  
بموجب   ذلك محظوًرا  يكن  لم  ما  األمر،  ولي  موافقة  دون 

تقديم المعلومات الدراسية  القانون المعمول به. يمكن أ يًضا 
إلى مؤسسة للتعليم ما بعد الثانوي يسعى الطالب إلى االلتحاق  

 بها.
تحتفظ المدرسة بشكل دائم بالملف الدراسي الخاص بالطالب   . ج

RECORD DATA DISCLOSURE FORM  
 )نموذج كشف بيانات السجل( الذي يوضح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على اإلفصاح عن  األطراف الذين طلبوا و/أو حصلوا   (1
بيانات السجالت المدرسية، باستثناء الموظفين الكتابيين  
أو ولي   للقسم،  تابعة  داخل مدرسة  البالغين  والمهنيين 
التي   واألطراف  المؤهل؛  الطالب  أو  األمر/الوصي 

 تتلقى معلومات الدليل؛ 
 الوكالة أو المؤسسة الممثلة، إذا كان ذلك مناسبًا؛ (2
 تاريخ اإلفصاح؛  (3
لهذا اإلفصاح والغرض  المصلحة   (4 المحددة  المشروعة 

 من استخدام البيانات. 
عندما لم تعد هناك حاجة إلى معلومات التعريف الشخصية   . د

المتعلقة بالطالب المعاق، فيجب إتالفها بناًء على طلب ولي  
الطالب وعنوانه ورقم هاتفه ودرجاته   )باستثناء اسم  األمر 

الصف    وسجل الحضور والصفوف التي حضرها ومستوى
قيود   دون  يتم حفظها  قد  أتمها  التي  والسنة  إكماله  تم  الذي 
زمنية(. وإذا لم يطلب ولي األمر إتالف معلومات التعريف  

 الشخصية، فقد يتم االحتفاظ بها بشكل دائم. 
ألولياء   . ه متاًحا  السجل  بيانات  عن  اإلفصاح  نموذج  سيكون 

سة  األمور/األوصياء أو الطالب المؤهلين، ولمسؤولي المدر
 المسؤولين عن حفظ السجالت وللجهات المخولة. 

سيتم الكشف عن معلومات التعريف الشخصية من السجالت   . و
الدراسية، باستثناء معلومات الدليل لطرف ثالث فقط بشرط  
أن هذا الطرف لن يكشف عن هذه المعلومات دون موافقة  
كتابية من ولي األمر/الوصي أو الطالب المؤهل. سيصاحب  

بيان مكتوب يشرح الشرط المذكور أعاله. وإذا    هذا الكشف 
فيجوز   منظمة،  أو  وكالة  أو  مؤسسة  الثالث  الطرف  كان 
استخدام المعلومات الشخصية التي تم الكشف عنها من قبل  
مسؤوليها وموظفيها ووكالئها، ولكن فقط للغرض الذي تم  

 الكشف عنها من أجله. 
بيانات   . ز عن  الكشف  سيتم  الذين  باألطراف  السجل  قائمة 

الدراسي لهم، عند الطلب، وشروط هذه اإلفصاحات متاحة  
الخاص بدليل سياسة مجلس إدارة   JOفي كل مدرسة فيلف  

 المدرسة. 
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يجوز لمدير المدرسة أو من ينوب عنه الكشف عن معلومات   . ح
قدرة   تعزيز  بغرض  للطالب  الدراسي  السجل  من  التعريف 

فع بشكل  الطالب  خدمة  على  األحداث  قضاء  قبل  نظام  ال 
إصدار األحكام. باإلضافة إلى هذه الوكاالت، يجوز للمدير  
أو من ينوب عنه الكشف عن معلومات التعريف من السجل  
ووحدات   الكومنولث،  في  المحامين  إلى  للطالب  الدراسي 
المنازل   أو  األحداث  احتجاز  ومراكز  المحكمة،  خدمات 
ووكاالت   والطبية  العقلية  الصحة  ووكاالت  الجماعية، 

األسرة  خ خدمة  ووكاالت  والوطنية  المحلية  األطفال  دمات 
وإدارة قضاء األحداث وموظفي هذه الوكاالت. قبل الكشف  
عن أي من هذه السجالت الدراسية، يجب على األشخاص  
الذين سيتم الكشف عن السجالت لهم أن يشهدوا كتابيًا لمدير 
  المدرسة أو من ينوب عنه أن هذه المعلومات لن يتم الكشف 
عليه   منصوص  هو  ما  باستثناء  آخر،  طرف  ألي  عنها 
بموجب قانون الوالية، بدون موافقة خطية مسبقة من ولي  

  18أمر الطالب أو من قبل هذا الطالب إذا كان عمر الطالب  
 عاًما أو أكبر. 

إصدار   . ط أجل  من  مطلوبة  األمر  ولي  موافقة  تكون  عندما 
األمر/الوصي  بيانات السجل الدراسي للطالب، ويرفض ولي  

المحلية   التعليم  وكالة  على  يجب  الموافقة،  هذه  إعطاء 
(LEA  استخدام وسائل غير رسمية لتأمين الموافقة. وإذا )

استمر ولي األمر/الوصي في رفض منح الموافقة، يجب على  
وكالة التعليم المحلية تقديم إشعار خطي إلى الشخص/الوكالة  

بأن موافقة تفيد  التي  المعلومات  األمر مطلوبة    يطلب  ولي 
الكشف   في  المحلية  التعليم  وإذا رغبت وكالة  وتم رفضها. 
عن المعلومات ولم تتمكن من الحصول على الموافقة الالزمة  
التعليم  وكالة  تستخدم  فقد  رسمية،  غير  وسائل  خالل  من 
لتفعيل   االقتضاء،  حسب  أكثر،  رسمية  تدابير  المحلية 

 اإلفصاح عن المعلومات. 
 يل معلومات الدل .10

 البيانات التي تعتبر معلومات دليل هي كما يلي:  . أ
 اسم الطالب الحاضر أو الذي لم يعد حاضًرا؛ (1
 العنوان؛ (2
 تاريخ ومحل الميالد؛ (3
 قائمة الهاتف؛  (4
 مواعيد الحضور؛  (5
 المشاركة في األنشطة والرياضات المعترف بها رسميًا  (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطول والوزن إذا كان عضوا في فريق رياضي؛  (7
 الجوائز والتكريمات التي تلقاها؛ و  (8
 معلومات أخرى مماثلة.  (9
المؤهلين   . ب الطالب  أو  األمور/األوصياء  ألولياء  يجوز 

خالل   من  الدليل  معلومات  بالكشف عن  اإلذن  رفض 
( خمسة عشر يوم  15إخطار المدير كتابيًا في غضون )

هذه   كل  أو  بعض  عن  الكشف  بعدم  إداري  عمل 
 ة. المعلومات دون موافقة مسبق

أو   . ج األمر/الوصي  ولي  من  وجود طلب  في حالة عدم 
المدرسة   ستكشف  اإلفصاح،  بعدم  المؤهل  الطالب 
التابعة للقسم عن معلومات الدليل وفقًا لسياسة المدرسة  

 التابعة للقسم. 
عن   . د الكشف  بسجل  االحتفاظ  المدرسة  من  ي طلب  ال 

 معلومات الدليل. 
 إتالف السجالت غير الدائمة  .11

م في مقاطعة يورك بتدمير السجالت غير الدائمة  يقوم قسم التعلي 
)وليس السجالت المدرسية( لجميع الطالب بما في ذلك الطالب  

والمبادئ    فيرجينيا   قواعد   مدونة ل   ذوي االحتياجات الخاصة وفقًا
ومكتبة   بالوالية  التعليم  مجلس  من  المقدمة  .  فيرجينياالتوجيهية 

سنوات من تخرج    ( خمس 5ويجب االحتفاظ بهذه السجالت بعد )
الطالب أو انسحابه من قسم التعليم في مقاطعة يورك أو االنتقال  
إلى قسم مدرسي آخر. وفي حالة الحاجة إلى هذه المعلومات لمزايا  
الضمان االجتماعي أو ألغراض أخرى، يجوز للطالب )أو ولي  

أقل من   السابق  الطالب  إذا كان عمر  عاًما(    18األمر/الوصي، 
ن  على  برقم الحصول  االتصال  طريق  عن  سجالته  من   سخة 

( خمس سنوات من انسحاب الطالب أو  5بعد )  757-898-0314

 تخرجه من قسم التعليم في مقاطعة يورك. 
 السجالت الدائمة أو طويلة األجل  .12

المدرسي   السجل  األجل  طويلة  أو  الدائمة  السجالت  تتضمن 

التطعيم،   من  للتحقق  الوصول  وسجل  واالنسحاب  األكاديمي، 

النهائي لمعلومات الدليل، ومعلومات اإلنهاء )التخرج/االنسحاب(.  

 عاًما ثم يتم إتالفها.  75ويتم االحتفاظ بهذه السجالت لمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 York County School Division   27  

 

York County School Division 

 السجالت المدرسية للمدرسة الثانوية  .13
بأداء الكلية مثل   نتائج االختبارات الموحدة المتعلقة  عندما تكون 

SAT وACT لب المؤهل أو ولي أمر  متاحة للطالب، يمكن للطا
الطالب أو الوصي )األوصياء( أو غيرهم ممن يتمتعون بالرقابة  
كتابيًا  يختار  أن  للطالب  يمكن  ذلك،  عن  القانونية  المسؤولية  أو 
للطالب.   المدرسي  السجل  من  االختبارات  هذه  درجات  استبعاد 

من السجالت المدرسية بالمدرسة    ACTو  SATلطلب استبعاد  
على الطالب المؤهل أو ولي األمر )أولياء األمور(    الثانوية، يجب

أو الوصي )األوصياء( أو غيرهم ممن لديهم رقابة أو مسؤولية  
قانونية الستكمال نموذج طلب السجل المدرسي لقسم التعليم في  

( وتقديم الطلب إلى مدير سجالت المدرسة  I-93مقاطعة يورك ) 
 التابعة للقسم. 

 انصراف الطالب
 JED  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

لن ي سمح ألي طالب بمغادرة المدرسة قبل الفصل بناًء على طلب أو  
حسب   له  المرخص  المدرسة  موظف  بخالف  شخص  أي  بصحبة 
ولي   أو  المحكمة  من  أو مسؤول  القانون  تطبيق  أو مسؤول  األصول 

استالم إذن كتابي  األمر أو الوصي الذي لديه حضانة الطفل ما لم يتم  
 أوالً من ولي األمر أو الوصي على الطالب. 

أو   الوصي  أو  األمر  ولي  على  فيجب  مبكًرا،  الطالب  انصرف  إذا 
الطفل من   تسجيل خروج  األمر  قبل ولي  المعتمد من  البالغ  الشخص 
أو   في سيارة  البالغين  بمقابلة  له  ي سمح  لن  الطالب،  ولحماية  المكتب. 

 الطالب  اصطحاب   يجوز   ال   أو السير إلى المنزل.  االنتظار خارج المبنى

ي طلب من أولياء األمور تزويد المدرسة    الدراسية.  الفصول   من   مباشرة 
 بإشعار كتابي عندما يتركون طالبهم في رعاية شخص آخر. 

 إغالق المدرسة أو التأخير 
مهمة صعبة  ي  الجوية  األحوال  سوء  بسبب  المدرسة  إغالق  قرار  عد 

وعند اتخاذ قرار بشأن إغالق المدارس، تشمل العوامل  وخطيرة للغاية.  
 التي تؤخذ في االعتبار ما يلي: 

 كمية ونوع الطقس العاصف المتوقع؛ •

 توقيت الطقس العاصف؛  •

ومحطات   • والسكنية(  العامة  )الطرق  الشوارع  جميع  حالة 
 الحافالت؛ و 

 القدرة على تنظيف مواقف السيارات واألرصفة حول المدارس.  •
إغ حالة  على  في  المعلومات  نشر  يتم  فتحها،  تأخر  أو  المدارس  الق 

وحسابات   للقسم،  اإللكتروني    Facebookو  YCSD-TVالموقع 
تتم    Twitterو إلى ذلك،  باإلضافة  اتخاذ مثل هذه القرارات.  بمجرد 

اإلخطار   ونظام  الهاتف  عبر  إلغاء  أو  تأخير  معلومات  أي  مشاركة 
إلى جميع مع للقسم  بولي  بالبريد اإللكتروني  الخاصة  لومات االتصال 

أيًضا   المعلومات  توفير  ويتم  طالب.  كل  ملف  في  الموجودة  األمر 
لمحطات التلفزيون واإلذاعة المحلية، على الرغم من أن القسم ال يمكنه  
ضمان بث أو دقة إعالنات اإلغالق على هذه المحطات. وفي معظم  

ي صباح يوم  صباًحا ف  5:30الحاالت، سيبدأ اإلخطار بحلول الساعة  
إغالق المدرسة. وفي حالة التأخير لمدة ساعتين، لن يتم عقد فصول ما  

 . EXTENDقبل الروضة أو 
 

، فإن األحكام التالية  فيرجينيا   قواعد   مدونة من    22.1-98وفقًا للقسم  

 مطلوبة: 

عندما تؤدي الظروف الجوية القاسية أو حاالت الطوارئ األخرى   •
(  5إغالق مدرسة أو مدارس في قسم مدرسي لمدة تقل عن )إلى  

خمسة أيام، يجب على المدرسة أو المدارس في المدارس التابعة  

للقسم أن تحدد األيام التي قد تكون مطلوبة بموجب لوائح المجلس؛  
ومع ذلك، يجب أال تتجاوز أيام التعويض المطلوبة أيام التدريس  

 الفائتة؛

جوية القاسية أو حاالت الطوارئ األخرى  عندما تؤدي الظروف ال  •
( خمسة  5إلى إغالق مدرسة أو مدارس في قسم مدرسي لمدة )

( من  أكثر  ليس  ولكن  على  15أيام،  يجب  يوًما،  ( خمسة عشر 
( أيام  5المدرسة أو المدارس التابعة للقسم تعويض أول خمسة )

( فائتين لما يزيد 2( عن كل يومين )1باإلضافة إلى يوم واحد )
 ( أيام تعويض؛9( أيام األولى، بحد أقصى تسعة )5عن الخمسة )

عند ظهور ظروف جوية قاسية أو حاالت طارئة أخرى تؤدي    •
(  15إلى إغالق مدرسة أو مدارس في قسم مدرسي ألكثر من )

خمسة عشر يوًما، يجب أن تعوض المدرسة أو المدارس التابعة  
 ( عشرة أيام على األقل؛  10لهذا القسم )

عندما تؤدي الظروف الجوية القاسية أو حاالت الطوارئ األخرى   •
إلى إغالق أي مدرسة في قسم مدرسي ولم تتمكن هذه المدرسة  

ساعة    990يوًما أو    180من تلبية متطلبات أيام التدريس البالغ  
تدريس، تقوم المدرسة التابعة للقسم بتعويض أيام التدريس الفائتة 

بسا طالبها  تزويد  خالل  التدريس  من  أيام  تعادل  تعليمية  عات 
 الضائعة. 

 Newمركز التعليم اإلقليمي 
Horizons  (هورايزون)نيو 

الجزيرة  ع شبه  في  الخمسة  المدرسية  األقسام  غالبية  إغالق  يتم  ندما 
  New Horizonsبسبب سوء األحوال الجوية، سيتم إغالق مركز  

ا محطات  في  ذلك  عن  اإلعالن  وسيتم  التعليمي.  إلذاعة  اإلقليمي 
 والتلفزيون المحلية. 

 ملفات تعريف جودة المدرسة 
 فيرجينياوفر ملفات تعريف جودة المدرسة التابعة لوزارة التعليم في  ت 

معلومات حول تحصيل الطالب، واالستعداد للكلية والوظيفة، وإكمال  
البرنامج، والسالمة المدرسية، وجودة المعلم، وغيرها من الموضوعات  

األمور وعامة الناس. وهذه المعلومات الخاصة بقسم    التي تهم أولياء
علي:  متاحة  الفردية،  المدارس  وكذلك  يورك،  مقاطعة  في    التعليم 

.http://schoolquality.virginia.gov/ 
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 سالمة المدرسة واالستعداد للطوارئ 
 EEو   EB  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسات   لمرجع: ا 

تعتبر سالمة البيئة المدرسية حيث يقضي أطفالك معظم يومهم أولوية  
قصوى بالنسبة إلى قسم التعليم في مقاطعة يورك. حيث يعمل الموظفون  
  -بالشراكة مع مسؤولي السالمة الوطنيين والتابعين للوالية والمحليين  

من    -واإلطفاء، والخدمات الطبية الطارئة، والصحة العامة  الشرطة،  
 أجل ضمان استعداد مدارسنا جيًدا لحاالت الطوارئ. 

لدى جميع المدارس خطط أزمات شاملة للتعامل مع مجموعة متنوعة  
من حاالت الطوارئ. وقد تم تطوير هذه الخطط باالشتراك مع مسؤولي  

 عام، تتضمن كل خطة ما يلي: السالمة وتتم مراجعتها سنويًا. وبشكل 

 تعيين فريق إدارة لحوادث الطوارئ؛  •

في    • والمأوى  العكسي،  واإلخالء  اإلخالء،  إجراءات  تطوير 
 المكان، وإجراءات اإلغالق؛ 

على   • تحتوي  التي  المحمولة  الطوارئ  أدوات  مجموعة  إعداد 
 المعلومات واإلمدادات الرئيسية؛ 

 تحديد مواقع اإلخالء المناسبة؛ •

 لتدريب الموظفين وممارسة الخطة؛ أحكام  •

 أدلة العمل للتعامل مع أنواع معينة من الحوادث؛ و   •

 موارد للمساعدة قبل وأثناء وبعد الفعالية.   •

 التدريبات
التدريبات  ع من  العديد  المدارس  ستجري  الدراسي،  العام  مدار  لى 

للمساعدة في ضمان معرفة الطالب والموظفين بما يجب عليهم فعله  
حالة الطوارئ. وتشمل هذه التدريبات، على سبيل المثال ال الحصر،  في  

يتم عادةً اإلعالن عن   الحرائق، واإلعصار، والمعلومات الداخلية. ال 
إجراءات   تقييم  أجل  من  إجرائها  قبل  والموظفين  للطالب  التدريبات 
االستجابة للطوارئ بدقة. وسيقوم مسؤولو المدرسة بمراجعة إجراءات  

التدريب مع الطالب والموظفين قبل نهاية األسبوع األول من  السالمة و
المدرسة. وسيتم أيًضا مشاركة معلومات السالمة المدرسية والطوارئ  
ليالي   وفي  المدرسية  اإلخبارية  الرسائل  من خالل  األمور  أولياء  مع 

 العودة إلى المدرسة. 

مكتب   مع  بالتنسيق  التدريبات  من  العديد  إجراء  -Yorkيتم 
Poquoson Sheriff's    الحرائق إلدارة  يورك  مقاطعة  ومكتب 

وسالمة الحياة. ولتقليل االرتباك في حالة الطوارئ الحقيقية، لن تتصل  
المدارس أو ترسل بريًدا إلكترونيًا للعائالت عند إجراء تدريب ما لم  

 تكن هناك ظروف غير عادية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمر  ولي معلومات
المرافق المدرسية محدوًدا أثناء حاالت الطوارئ  د يكون الوصول إلى  ق

حيث قد يكون من الضروري إبقاء الشوارع ومواقف السيارات خالية  
أمًرا خطيًرا،   بالمغادرة  للطالب  السماح  كان  إذا  الطوارئ.  لسيارات 
فسيتم إبقائهم داخل المدرسة حتى يتم اإلخطار من قبل السلطات بأن  

ا بالخارج. وستعمل  لمدارس مع مراعاة سالمة الطالب،  الوضع آمن 
 وسيتبع مسؤول المدرسة دائًما توجيهات موظفي الطوارئ. 

يُطلب من أولياء األمور عدم االتصال أو الحضور إلى المدرسة أثناء  
نحن نتفهم ونحترم مخاوفك، ولكن من الضروري أن    حالة الطوارئ.

يتول وأن  الطوارئ  حاالت  في  لالتصاالت  الهاتف  نظام  ى  يتوفر 
 الموظفون مهامهم في حاالت الطوارئ. 

 الطوارئ  إعالم
يتم إخطار أولياء األمور بحاالت الطوارئ من خالل نظام اإلخطار  س

السريع للقسم. يتم تشجيع أولياء األمور على البقاء بالقرب من مصدر  
اتصالهم سواء كان الهاتف أو البريد اإللكتروني، للتأكد من أنهم يتلقون  

دقيقة موظفي    تحديثات  من  الطوارئ  حالة  عن  المناسب  الوقت  وفي 
 المدرسة التابعة للقسم. 

 التفتيش والحجز 
ويتم  ا المدرسة  لمجلس  ملك  هي  األخرى  التخزين  ومرافق  لخزائن 

لمسؤولي   الدراسة. ويحق  للطالب استخدامها خالل ساعات  إقراضها 
 المدرسة فتح وتفتيش جميع أماكن التخزين.

أ المدرسة  لمسؤولي  الممتلكات  يحق  و/أو  طالب  أي  تفتيش  يًضا 
الشخصية للطالب )على سبيل المثال، حقيبة اليد، وحقيبة الكتب( عندما  
يكون هناك شك معقول يؤدي إلى االعتقاد بأن الطالب يمتلك شيئًا ينتهك 
القانون والسياسات واللوائح المدرسية، أو قد يكون ضاًرا بالمدرسة أو  

ت التفتيش هذه من قبل اإلدارة في وجود  طالبها. وسيتم إجراء عمليا
شخص آخر. ولن يتم إجراء عمليات تفتيش تجريدية للطالب بأي حال  

 من األحوال. 

تتمتع إدارة المدرسة بسلطة إجراء دوريات روتينية لمواقف سيارات  
للتفتيش   المدرسة  منشآت  في  الموجودة  السيارات  وتخضع  الطالب. 

ك معقول يؤدي إلى االعتقاد بوجود  عندما يكون لدى مسؤول المدرسة ش 
 مواد غير قانونية أو غير مصرح بها في السيارة أو عليها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 York County School Division   29  

 

York County School Division 

باستخدام   المدرسة  منشآت  في  عشوائية  تفتيش  عمليات  إجراء  يمكن 
أجهزة الكشف عن المعادن أو الكالب القادرة على اكتشاف المخدرات  

تفتيش هذه من قبل  والقنابل واألسلحة النارية. قد يتم إجراء عمليات ال
مديري المدارس أو من قبل موظفي إنفاذ القانون بالتنسيق مع مديري  

 المدرسة. وال يجوز استخدام الكالب لتفتيش الطالب. 

تحظر األسلحة من أي نوع كانت، في منشآت المدرسة أو في أعمال  
المدرسة، بموجب السياسة وقانون الوالية. وتتمتع إدارة المدرسة بسلطة  

ام أجهزة ثابتة أو متنقلة للكشف عن المعادن لضمان عدم إحضار  استخد
األسلحة واألشياء الخطرة األخرى إلى منشآت المدرسة أو إلى األعمال  

 التي ترعاها المدرسة. 

وقد تصادر سلطات المدرسة أي مواد أو أشياء غير قانونية أو غير  
 مصرح بها أو مهربة يتم اكتشافها في ساحات المدرسة. 

من قانون إعادة التأهيل   504م القس
 1973لسنة 

من    504توفر خدمات للطالب الذين تم تحديد أهليتهم بموجب القسم  ت 
في كل مدرسة. اتصل بمدير المبنى    1973قانون إعادة التأهيل لعام  

 للحصول على معلومات وإجراءات اإلحالة. 

 سجل مرتكبي الجرائم الجنسية  إخطار 
   KN  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

يدرك قسم التعليم في مقاطعة يورك الخطر الذي يشكله مرتكبو الجرائم  
الجنسية على سالمة الطالب. ولذلك، لحماية الطالب أثناء سفرهم من  
المتعلقة   األنشطة  في  أو  المدرسة،  إلى  الذهاب  أو  المدرسة،  وإلى 

م التعليم في مقاطعة يورك طلب  بالمدرسة، يجب على كل مدرسة في قس
إشعار إلكتروني بالتسجيل أو إعادة تسجيل أي مرتكب جريمة جنسية  
بنفس الرموز البريدية أو الرموز المجاورة مثل المدرسة. ويجب تقديم  
هذا الطلب واإلخطارات وفقًا لإلجراء الذي وضعته إدارة شرطة والية  

المدر فيرجينيا إدارة  مجلس  لسياسة  ووفقًا  على  KNسة  .  ي حظر   ،
مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين التواجد في أماكن مجلس المدرسة.  
السجل   في  الموجودة  المعلومات  إلى  الوصول  األمور  ويمكن ألولياء 

 offender.vsp.virginia.gov-http://sex. على:

 التعليم الخاص
 IGBA  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   : لمرجع ا 

( اإلعاقة  ذوي  األفراد  تعليم  تحسين  لقانون  توفير  (IDEAوفقًا  يتم   ،
التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة مجانًا للطالب المؤهلين من ذوي  

عاًما. ويحدد فريق متعدد    21و  2اإلعاقات الذين تتراوح أعمارهم بين  
التخصصات، بما في ذلك ولي األمر أو الطالب البالغ، األهلية للحصول  
على الخدمات بناًء على التقييمات التي أجرتها المدرسة التابعة للقسم  
الصمم   أو  التوحد،  اإلعاقات  وتشمل  المناسبة.  الخارجية  والوكاالت 

، أو اإلعاقة الذهنية، أو  والعمى، أو التأخر في النمو، أو ضعف السمع
اإلعاقات المتعددة، أو إعاقة العظام، أو اإلعاقة الصحية األخرى، أو  

أو اللغة،    ،ضعف الكالماإلعاقة العاطفية، أو إعاقة التعلم المحددة، أو  
 أو إصابة الدماغ الرضحية، أو ضعف البصر بما في ذلك العمى. 

 

قة أخرى، فالرجاء تزويد  إذا تلقى طفلك خدمات التعليم الخاص في منط
 ( لطفلك  الحالية  الفردي  التعليم  بنسخة من خطة  عند  IEPالمدرسة   )

التسجيل أو في أقرب وقت ممكن. لمزيد من المعلومات حول التعليم  
الخاص، اتصل إما بمدير مدرستك أو بمدير خدمات الطالب. وإلحالة  

 طفل لتقييم التعليم الخاص، يرجى االتصال بمدير مدرستك. 

)   :مالحظة خمس  بعد  الخاص  التعليم  سجالت  إتالف  من  5يتم  سنوات   )
انسحاب الطالب أو نقله إلى قسم مدرسي آخر أو التخرج أو إكمال  

 برنامج تعليمي. 

 

 الطفولة مرحلة في  الخاص للتعليم المدرسة قبل ما برنامج

 المبكرة
 IGBA  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

 التابع لـ (ECSE) يوفر برنامج التعليم الخاص للطفولة المبكرة
YCSD   التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة لألطفال الذين تتراوح

أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام المؤهلين وفقًا للوائح الوالية  
 .لوائح الفيدراليةوال

تحت فئة    ECSEيمكن العثور على األطفال مؤهلين للحصول على  
المحددة في اللوائح الفيدرالية    13واحدة أو أكثر من فئات اإلعاقة الـ  

يعمل موظفو    ،واللوائح الخاصة بالوالية. بمجرد أن يصبح الطفل مؤهالً 
تعليم خطة  لتطوير  الطفل  أسرة  مع  تعاوني  بشكل  فردية  المدرسة  ية 

(IEP .) 

 مبادرة فيرجينيا قبل المدرسة 
( الطالب  VPIيخدم برنامج مبادرة فرجينيا لمرحلة ما قبل المدرسة )

الرابع   أو  الثالث  ميالدهم  عيد  إلى  وصلوا  الذين  للخطر  المعرضين 
 Head Startسبتمبر وال يتم خدمتهم من قبل برنامج    30بحلول  

VPI  ة يركز على األسرة ويستند  هو برنامج لمرحلة ما قبل المدرس
مع   الجودة  عالية  تعليمية  أنشطة  في  الطالب  يشارك  حيث  اللغة  إلى 
والتغذية   والصحة  للمدرسة  االستعداد  على  أساسي  بشكل  التركيز 

 . والمهارات االجتماعية

 الخاص للتعليم االستشارية اللجنة
( المشورة والمساعدة  SEACقدم اللجنة االستشارية للتعليم الخاص )ت 

المتعلقة بخدمات   الجوانب  التعليم في مقاطعة يورك في مختلف  لقسم 
حول   المعلومات  نشر  ويتم  الخاص.  المجدولة  التعليم  االجتماعات 

التلفزيونية   والقناة  يورك  مقاطعة  في  التعليم  قسم  موقع  على  بانتظام 
للمدرسة التابعة للقسم. ويتم أيًضا إخطار أولياء األمور/األوصياء من  
خالل المدارس ونظام اإلشعارات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد  

ال األمور على  أولياء  تشجيع  ويتم  إلى  اإللكتروني.  لالستماع  حضور 
العروض التقديمية حول مواضيع التربية الخاصة ذات الصلة ومشاركة  
في   الخاص  بالتعليم  المتعلقة  واالهتمامات  القضايا  حول  المعلومات 
مقاطعة يورك. ويتضمن كل اجتماع فترة تعليق عام. للحصول على  

- 757معلومات حول هذه اللجنة، اتصل بخدمات الطالب على رقم  
أو اتصل بأحد أعضاء اللجنة االستشارية للتعليم الخاص.    898-0308

 معلومات االتصال هذه موجودة على موقع ويب القسم: 
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https://yorkcountyschools.org/parents/specialtyProgra
ms/giftedEducation.aspx 

للتعليم   االستشارية  اللجنة  في  بالخدمة  مهتم  شخص  أي  على  يجب 
الخاص تقديم خطاب يوضح مؤهالته وأسباب رغبته في العمل كعضو  

 في اللجنة لمدير خدمات الطالب. 

 ممتلكات الطالب 
جب على الطالب توخي الحذر بشأن العناصر الشخصية القيمة حتى  ي 

فقدانها. باإلضافة إلى ذلك، يجب أال يحمل الطالب مبالغ نقدية  ال يتم  
كبيرة. فالمدارس ليست مسؤولة عن ضياع األشياء أو سرقة ممتلكات  

 الطالب. 

قد يصادر موظفو المدرسة األشياء المحظورة بموجب مدونة السلوك   
أو المواد التي تعطل تنفيذ التعليمات. وفي بعض الحاالت، سيتم إرجاع  

اصر المصادرة إلى ولي األمر/األوصياء فقط. ويجب تسليم المواد  العن 
غير القانونية أو المهربة إلى السلطات القانونية المختصة للتخلص منها 

 نهائيًا. 

 

نظام اإلعالم بالهاتف والبريد  
 اإللكتروني 

الجماعي  ي  لإلعالم  آليًا  نظاًما  يورك  مقاطعة  في  التعليم  قسم  ستخدم 
القسم  لتحسين االت  المنزل. ويستخدم موظفو  إلى  المدرسة  صاالت من 

والمدرسة هذا النظام إلخطار أولياء األمور/األوصياء بإغالق المدارس  
المدرسية   واألنشطة  واألحداث  الطالب  وحضور  الطوارئ  وحاالت 

 عبر الهاتف و/أو البريد اإللكتروني. 

ا معلومات  المدرسة  لدى  يكون  أن  يجب  الرسائل،  هذه  تصال  لتلقي 
هاتف   رقم  على  حصلت  أو  وظيفتك  غيرت  أو  انتقلت  فإذا  محدثة. 
محمول جديد، فتأكد من تزويد مدرسة طفلك بمعلومات االتصال الجديدة  

 حتى ال تفوتك ولو رسالة إشعار واحدة. 

 استخدام الهاتف 
لهاتف هو أداة أساسية لعمل المدرسة. لذلك، سيسمح للطالب باستخدام  ا

المك أو  الفصل  عادية.  هاتف  غير  ظروف  حدوث  حالة  في  فقط  تب 
ويجب على ولي األمر أو الوصي أن يحد من طلب تقديم الرسائل أو  
الطبيعة   ذات  الرسائل  تلك  فقط على  لتقتصر  للطالب  التذكير  رسائل 
العاجلة. ويجب استدعاء رسائل الطوارئ أو الرسائل الحساسة للوقت  

 الصوتي للحجرة الدراسية. إلى المكتب األمامي وعدم تركها في البريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار والتقييم  
 IKFAو   IKF  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

 التعلم  معايير
( في جميع مراحل  SOLللتعلم )  فيرجينيان خالل التأكيد على معايير  م

ببرنامج   التعليم في مقاطعة يورك طالبه  التعليمية. يزود قسم  العملية 
للتعلم الذي تفرضه الوالية    فيرجينياتعليمي سليم ويعدهم الختبار معايير  

للتعلم غير محددة   فيرجينياوالذي يحدث في الربيع. واختبارات معايير  
الط يأخذ  االبتدائية،  المدارس  وفي  معايير  التوقيت.  اختبارات  الب 

الصف    فيرجينيا )من  والرياضيات  القراءة  التالية:  (  5إلى    3للتعلم 
)الصف   )الصف  4والتاريخ  والعلوم  المتوسطة،  5(  المدرسة  في   .)

معايير   اختبارات  الطالب  القراءة    فيرجينيايأخذ  التالية:  للتعلم 
الصف  ( والتاريخ والعلوم والكتابة )8إلى  6والرياضيات )من الصف 

الدورة    فيرجينيا(. ويمكن إعطاء اختبارات معايير  8 نهاية  للتعلم في 
للطالب، بناًء على متطلبات التخرج، في المواد التالية التي تم الحصول  

،  2، والجبر  1عليها للحصول على مقررات المدرسة الثانوية: الجبر  
، وتاريخ  ، وجغرافيا العالم2، وتاريخ العالم  1والهندسة، وتاريخ العالم  

األرض،   وعلوم  المتحدة،  إعطاء    ، واألحياءالواليات  يتم  والكيمياء. 
 جميع الطالب ما يلي 

القراءة والكتابة )اثنان   فيرجينيااختبارات معايير    للتعلم: اإلنجليزية: 
التي تغطي اللغة اإلنجليزية    11( من االختبارات المقدمة في الصف  2)
 للتعلم(.  فيرجينيامعايير  9-11

ي طلب من جميع الطالب الحصول على عدد معين من االعتمادات التي  
هلين للحصول على دبلوم المدرسة الثانوية  تم التحقق منها ليكونوا مؤ

القياسية أو المتقدمة. تعتمد المصداقية التي تم التحقق منها للتخرج على  
المطلوبة في نهاية الدورة التدريبية    SOLدرجة النجاح في اختبارات  

للطالب   متاحة  التدخالت  الدولة.  من  المعتمدة  البديلة  االختبارات  أو 
. يتم  SOLصنيف ناجح / بارع في اختبارات  الذين لم يحصلوا على ت 

توفير تسهيالت االختبار للطالب المؤهلين ذوي اإلعاقة كما هو موثق  
. الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم متعلمون 504أو  IEPفي خطة  

( مؤهلون أيًضا للحصول على تسهيالت لالختبار  ELللغة اإلنجليزية )
 . ية الخاصة بهمكما هو موضح في خطة تعليم اإلنجليز

يتم تشجيع الطالب واألسر بشدة على التحدث مع طاقم االستشارات أو  
حول   معلومات  على  للحصول  مدرستهم  في  واالمتثال  التقييم  منسق 
وهناك   الصلة.  ذات  والمواضيع  النهائية  والمواعيد  الزمنية  الجداول 

للتعلم عبر   فيرجينياالمزيد من المعلومات المحددة الختبارات معايير  
  /http://www.doe.virginia.gov.ن خالل الرابط التالي: اإلنترنت م
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ACCESS لـ ELS 2.0 
فقًا لمتطلبات قانون النجاح للجميع، يجب على متعلمي اللغة اإلنجليزية  و
(EL في الصفوف )K-12   المشاركة في اختبار الكفاءة اللغوية. ويقيم

واالستماع    ACCESS for ELs 2.0اختبار   التحدث  مهارات 
 والقراءة والكتابة لمتعلمي اإلنجليزية. 

 األساسية  للمهارات )آيوا(  IOWA اختبار
يقوم    Iowaاختبار    وطني  معياري  اختبار  هو  األساسية  للمهارات 

طالب    ،والمفردات  ، والرياضيات  ،القراءةبتقييم   اختبار  يتم  واللغة. 
 في الربيع.  2يتم اختبار طالب الصف الصف الخامس في الخريف، و

 NAGLIERI (NNAT3) اللفظية غير  القدرة اختبار
( هو مقياس غير    NNAT3 Naglieriختبار القدرة غير اللفظية )ا

 في الخريف.   1لفظي للقدرة العامة. ويتم اختبار الطالب في الصف 

 الكلية  دخول امتحانات
 ( SATختبار القدرات الدراسية )ا •

 ( ACTاختبار الكلية األمريكية ) •

نوع   قبول من  العلمية اختبار  للدرجات  المانحة  الكليات  تتطلب معظم 
ا، كما هو محدد في نشراتها أو كتيباتها. أيًضا، تطلب معظم الكليات  م

والجهات الراعية لبرامج المساعدة المالية من الطالب إجراء اختبارات  
(.  CEEBالكلية األمريكية أو اختبارات مجلس امتحان دخول الكلية )

ويوصى بمواعيد الخريف ألي من البرنامجين لطالب الصف األخير.  
واعيد الربيع للصغار الذين يخططون للتقدم بموجب خطة  ويوصى بم

قرار مبكر أو يتقدمون إلى األكاديميات العسكرية. يدار اختبار الكلية  
 . Grafton High Schoolاألمريكية واختبار القدرات الدراسية في  

 

الفكرية   المهام  أنواع  أداء  على  القدرة  األمريكية  الكلية  اختبار  يقيس 
المطلوبة عادةً من طالب الجامعات. الموضوعات التي يتم تناولها هي  
 اللغة اإلنجليزية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم الطبيعية. 

مدته   اختبار  هو  الدراسية  القدرات  النقدية    3اختبار  للقراءة  ساعات 
في   متوفرة  المعلومات  كتيبات  وهناك  والرياضية.  الكتابية  والقدرات 

هي  م الموضوعية  الدراسية  القدرات  واختبارات  االستشارة.  كاتب 
ساعة في مواد دراسية ثانوية محددة. وتحدد الكليات    1اختبارات مدتها  

التي تتطلب هذه االختبارات من المتقدمين الموضوعات والتواريخ في  
 كتيباتها.

بما في   ،SAT يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اختبارات
  :على  ،ذلك مواعيد االختبار المتاحة

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat . 

بما في ذلك   ،ACTs يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول
 . https://www.act.org/  :في  ، مواعيد االختبار المتاحة

 

 للمنح التأهل اختبار(/PSAT) األولية الدراسية القدرات اختبار

 ( NMSQT) الوطنية اسيةالدر
تم منح طالب الصف العاشر الفرصة إلجراء اختبار القدرات الدراسية  ي 

( الوطنية  PSATاألولية  الدراسية  للمنح  التأهل  (/اختبار 
(NMSQT  ويتم إجراء هذا االختبار في جميع المدارس الثانوية في .)

 مقاطعة يورك في أكتوبر. 

 

 

ار التأهل للمنح الدراسية الوطنية  اختبار القدرات الدراسية األولية/اختب 
هو نسخة مختصرة من اختبار القدرات الدراسية الذي يقيس مهارات  
القراءة والكتابة والرياضيات المهمة في عمل الكلية. بينما يتم تشجيع 
طالب السنة الثانية على اجتياز اختبار القدرات الدراسية األولية/اختبار  

، يوصى أيًضا باالختبار للصغار الذين  التأهل للمنح الدراسية الوطنية
هذا   إجراء  يعد  الثانوية.  المدرسة  بعد  تعليمهم  لمواصلة  يخططون 
االختبار هو الخطوة األولى في الدخول في برنامج االستحقاق الوطني  

 والبرنامج الوطني للمنح الدراسية. 

 (AP)  المتقدم المستوى امتحانات
تحديد المستوى المتقدم على  تم تشجيع الطالب المسجلين في دورات  ي 

تحديًدا   الكليات  من  العديد  وتقدم  المتقدم.  المستوى  اختبارات  إجراء 
على   يحصلون  الذين  للطالب  كليهما  أو  جامعية  مقررات  أو  متقدًما 
المدارس   جميع  في  االختبارات  هذه  إجراء  ويتم  مرضية.  درجات 

 الثانوية في مقاطعة يورك. 

 ( ASVAB) المسلحة للقوات المهنية األهلية اختبار
ذا االختبار مخصص للصغار وكبار السن في المقام األول. ويقيس  ه

الكفاءة في مختلف المجاالت المهنية لتقديم المساعدة في تحديد أهداف  
الخدمة   لعرض  فرصة  ويوفر  الحياة.  مدى  المحتملة  والدراسة  العمل 

يارات المدنية البديلة.  العسكرية كخيار وظيفي محتمل أثناء دراسة الخ
( لتشكيل خمس مجموعات  االختبار  درجات  بين  الجمع  من  5ويتم   )

الوظائف   فئات  للوظائف  المرجعي  الدليل  ويسرد  األهلية.  وظائف 
القدرات   إحدى  تعتبر  التي  العسكرية  الوظائف  وتخصصات  المدنية 

( األكثر صلة بها. ويمكن العثور على المعلومات المتعلقة  5الخمس )
في  ب  االستشارة  مكاتب  في  المسلحة  للقوات  المهنية  األهلية  اختبار 

المدارس الثانوية. وتتم إدارة اختبار األهلية المهنية للقوات المسلحة في  
جميع المدارس الثانوية في مقاطعة يورك على أساس "االشتراك" بإذن  
في   التعليم  قسم  في  الثانوية  المدارس  تصدر  ولن  األمرين.  ولي  من 

 عة يورك نتائج االختبار للجيش، إال إذا طلب ذلك الطالب. مقاط

 

 (IB DP) الدولية البكالوريا دبلوم برنامج
توفر امتحانات برنامج دبلوم البكالوريا الدولية للطالب الذين يكملون  ت 

( الستة  المجموعات  أي من  برنامج  6الدورات في  بشهادة  الخاصة   )
جميع أو  الدولية  البكالوريا  وآدابها  دبلوم  كلغة  اإلنجليزية  ؛  HLها: 

الالتينية   الكالسيكية  الفرنسية    SLوللغات    SLأو    HLأو    SLأو 
األمريكيتين  HLو  SLواإلسبانية   وتاريخ  واألحياء  HL؛  ، HL؛ 
والفيزياء  HLوالكيمياء    ،SL  الرياضية والدراسات  أو    SL؛ 
والجغرافيا  HLالرياضيات   والمسرح  SL؛   ،HL  تمنح قد  الكليات  . 

الدولية في   البكالوريا  بناًء على درجات  والجامعات مقررات للطالب 
منظمة   قبل  من  الدولية  البكالوريا  درجات  تحديد  ويتم  الدورات. 
البكالوريا الدولية بناًء على أداء الطالب في كل من التقييمات الداخلية  
يورك   مدرسة  في  التقييمات  إجراء  ويتم  الدورة.  نهاية  وامتحانات 

 الثانوية.
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القدرات   اختبارات  حول  المعلومات  من  مزيد  على  االطالع  يمكن 
 الدراسية، بما في ذلك مواعيد االختبار المتاحة، على: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat. 

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول اختبارات الكلية  
 األمريكية، بما في ذلك مواعيد االختبار المتاحة، في: 

 .https://www.act.org/ 

 

المدارس   نوافذ    Division Testing Calendarستشارك  قبل 
 االختبار. 

 النقل  
 EEAB  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

داخل   ويعيشون  يورك،  مقاطعة  مدارس  في  يدرسون  الذين  الطالب 
المقاطعة وخارج مناطق السير، يتم توفير وسائل نقل مجانية لهم من  
وإلى محطات الحافالت المخصصة إلى مدرستهم في المنطقة. وسائل  

 مدرسة. النقل متاحة أيًضا للعديد من أنشطة ما بعد ال

يجب إرسال نسخة من قواعد سالمة وسلوك راكب الحافلة، باإلضافة  
نموذج إقرار، إلى أولياء األمور/األوصياء في بداية العام الدراسي.    إلى

إلى   وإعادتها  اإلقرار  نماذج  األمور/األوصياء  أولياء  يمأل  أن  ويجب 
 المدرسة بحلول نهاية األسبوع األول من المدرسة. 

  ، § 22.1-16  فيرجينيا   قواعد   مدونة ل ذلك، وفقًا    باإلضافة إلى  •
أولي   § 22.1-178و  ، § 22.1-177و تدريب  إجراء  يجب   ،

لسالمة الطالب مستقل وسيلة النقل في مرحلة ما قبل الروضة إلى  
الصف األول خالل األسبوع األول من المدرسة مع تدريب إضافي  

 على أساس دوري خالل العام.  

خروج في حاالت الطوارئ من قبل جميع  يجب ممارسة تمارين ال •
( يوًما تعليميًا ويكون هناك  30الطالب الركاب خالل أول ثالثين ) 

 تدريبًا ثانيًا في الفصل الدراسي الثاني. 

 والطرق  الزمنية الجداول
حدد إدارة النقل خطوط الحافالت ومهام الحافالت والسائق ومواقف  ت 

وسيتم إخطار أولياء األمور/األوصياء  الحافالت ومواعيد حمل الركاب.  
قبل بداية العام الدراسي إذا كان هناك أي تغيير في خطوط الحافالت  
أو مواقع محطات الحافالت عن العام السابق. باإلضافة إلى ذلك، يتم  
األطفال،   رياض  طالب  جميع  إلى  بالبريد  المعلومات  هذه  إرسال 

الطالب الجدد الذين  والصف السادس، والصف التاسع، وكذلك جميع  
الثالث من شهر   قبل األسبوع  النقل  إدارة  قبل  تم استالم تسجيلهم من 

 أغسطس. 

ولن يتم تقديم خدمات الحافالت في الشوارع أو الطرق المسدودة التي  
تبعد أقل من ربع ميل عن طريق أو شارع رئيسي. باإلضافة إلى ذلك،  

تي لم يتم قبولها من قبل  لن يتم توفير خدمة الحافالت على تلك الطرق ال
 للصيانة.  فيرجينياوزارة النقل في  

 

 

 

 

 

 

 وفيما يلي المدارس التابعة لألحياء المخصصة كمناطق للسير:  

Bethel Manor Elementary 
School جزء من منطقة الحضور 

Coventry Elementary School جزء من تقسيم كوفنتري 

Dare Elementary School  جرافتونشقق محطة 

Mt. Vernon Elementary and 
Tabb Middle Schools  فللKings وPlantation Acres 

Queens Lake Middle School  تقسيمCreekside Landing 

Grafton Middle and Grafton 
High Schools 

 Graftonو Glen Laurelتقسيمات 
Woods 

 

 الحافالت  محطات
ي طلب من طالب  ق أربعة  د  إلى  تصل  لمسافة  السير  الثانوية  المرحلة 

إلى   للوصول  المرحلة االبتدائية مسافة ربع ميل  أعشار ميل وطالب 
المخصصة ألنشطة ما   الحافالت  تتطلب مواقف  الحافالت. قد  محطة 
بعد المدرسة من بعض طالب المرحلة الثانوية السير لمسافة تصل إلى  

 (. 1ميل واحد )

إ الطالب  يصل  أن  )يجب  يزيد عن  ال  بما  الحافالت  (  15لى محطة 
( عشر دقائق قبل موعد ركوبهم.  10خمس عشرة دقيقة وال يقل عن )

مرافقة   على  عنهم  ينوب  من  أو  األمور/األوصياء  أولياء  تشجيع  يتم 
تحميل   يتم  حتى  والبقاء  الحافالت  محطة  وإلى  من  الصغار  أطفالهم 

الب في صف بهدوء أثناء  الحافلة أو تفريغها. ومن المتوقع أن يقف الط
انتظار الحافلة والبقاء بعيًدا عن الشارع. تحدث أحيانًا تأخيرات ال مفر  
منها من جانب الحافالت؛ لذلك، يجب على الطالب البقاء في محطة  

( دقيقة على األقل بعد وقت وصول  15الحافالت لمدة خمسة عشر )
 الحافلة المعتاد. 

 األطفال  رياض مواصالت
طالب رياض األطفال من المدرسة وإليها مع طالب الصفوف  تم نقل ي 

الذين يعيشون في نفس الحي. وفي نهاية اليوم    5وحتى    1من الصف  
مع   الحافالت  محطة  في  األطفال  رياض  إنزال طالب  يتم  الدراسي، 
الطالب اآلخرين الذين يغادرون الحافلة. فإذا كان طالب روضة األطفال  

محطة   في  الوحيد  الطفل  ولي  هو  يكون  أن  فيجب  الحافالت، 
بالغ آخر لديه إذن برعاية الطفل( حاضًرا   األمر/الوصي )أو شخص 

 في محطة الحافالت وإال سيتم إعادة الطفل إلى المدرسة. 

يجب على أولياء األمور/األوصياء الذين ال يرغبون في توصيل أطفالهم  
تدائية التي  مع الطالب اآلخرين إخطار إدارة النقل ومدير المدرسة االب 

 يحضرها طفلهم. 

 الحافلة  تغيير طلب
تغيير حافلة  ي  بشأن  األمور  أولياء  المقدمة من  الطلبات  تكون  أن  جب 

 الطالب العادية مؤقتًا لألنشطة الخاصة كتابية. ويجب أن يكون طلب  

 

 

 

 

 

 

 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat.
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat.
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat.
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat.
https://www.act.org/
https://www.act.org/
https://www.act.org/
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لصيانة   المساعد  المدير  إلى  إرساله  ويتم  كتابيًا  للحافلة  الدائم  التغيير 
المركبات والنقل. وإذا كان الطالب ذاهبًا إلى المنزل مع طالب آخر،  

الطالبين إرسال مالحظة يطلبون من خاللها    كالفيجب على أولياء أمور  
، قد  التغيير. وبشكل عام، تعمل الحافالت المدرسية بسعة محددة؛ لذلك

ولكن ليس بالضرورة ألنشطة    ،األطفاليتم منح اإلذن ألغراض رعاية  
 أخرى )على سبيل المثال، الحفالت وزيارة للعب(. 

 الميدانية الرحالت و/أو  الحافالت في  الطالب غير ركوب
في  ت  التعليم  قسم  في  مسجل  غير  طفل  أي  على  التأمين  لوائح  حظر 

 مقاطعة يورك من ركوب الحافالت المدرسية. 
وهذا يشمل أطفال أولياء األمور الذين يرافقون الرحالت الميدانية   : مالحظة 

الحافالت المدرسية. ويجب على أولياء األمور/األوصياء عدم   في 
 ركوب الحافلة في أي وقت دون إذن. 

  وفي الحافلة في الطالب سلوك عن المدرسة مسؤولو سلطة

 الحافالت  محطة
الحافي  يركبون  الذين  الطالب  والمبادئ  خضع  السلوكية  للتوقعات  لة 

ويمكن   السلوك.  مدونة  ومدونة  الطالب  دليل  في  الموجودة  التوجيهية 
لمسؤولي المدرسة التحقيق وتوقيع عقوبات تأديبية لسلوكيات الطالب  
والسلوك الذي يحدث في الحافلة أو في محطة الحافالت وأثناء النقل من  

 محطة الحافالت إلى محل إقامتهم األساسي. 

 الخاصة التعليمية البرامج إلى النقل
البرامج  ي  في  بالتسجيل  للطالب  يورك  مقاطعة  في  التعليم  قسم  سمح 

التعليمية في مدارس أخرى غير مدارسهم المنزلية وسيوفر القسم وسائل  
 النقل للبرامج التالية: 

 ( SOAالتسجيل في برنامج مدرسة الفنون ) .1
 NJROTCالتسجيل في برنامج  .2
 ( IBالتسجيل في برنامج البكالوريا الدولية ) .3
مدرسة   .4 في   New Horizonsو    Governorالتسجيل 

Educational 
برنامج    .5 في  مدرسة    Fine Arts Magnetالتسجيل  في 

Waller Mill   طالب( االبتدائيةMagruder  )االبتدائية فقط 

 المراقبة بالفيديو 
بالفيديو لمراقبة األمن وسلوك الطالب  يتم استخدام معدات المراقبة  س

في مناطق االزدحام الشديد بالمدارس أو في الحافالت المدرسية. وقد  
استخدام   ويمكن  وقت.  أي  في  المراقبة  معدات  مراقبة  تتم  ال  أو  يتم 
تسجيالت الفيديو ألغراض تأديبية. ويجوز لممثلي إنفاذ القانون مشاهدة  

 قيقات الجنائية. تسجيالت الفيديو المتعلقة بالتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتطوعون 
ويساعد  ي  مدارسنا.  من  مدرسة  كل  في  حيويًا  دوًرا  المتطوعون  لعب 

المتطوعون في المكتب األمامي، في الفصل وفي الرحالت الميدانية.  
وقد يعمل المتطوعون أيًضا كموجهين للطالب في مدارسنا. فإذا كنت  

المتطوعين   ترغب في التطوع، أو إذا كانت لديك أسئلة حول برنامج
من   مزيد  على  للحصول  طفلك  بمدرسة  االتصال  يرجى  بالمدرسة، 
ولي   غير  من  المتطوع  معلومات  على  االطالع  ويمكن  المعلومات. 

 األمرين على موقع القسم من خالل الرابط التالي: 
yorkcountyschools.org/community/volunteers. 

 زيارة المدارس 
 KK  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 

يجب على جميع الزوار إبالغ المكتب ليتمكن من إصدار تصريح زائر  
تصريح   إصدار  قبل  مطلوبة  المناسبة  الهوية  بطاقة  تكون  وقد  لهم. 

 الزائر. 

المقاطعة أو خارجها  ي حظر على الطالب من المدارس األخرى داخل  
الحضور إلى حرم مدرسة أخرى دون سبب محدد )على سبيل المثال،  

 ألخذ أخ له أو أخت أو تلقي دروًسا خصوصية(. 

الدراسية   الفصول  في زيارة  يرغبون  الذين  األمور  أولياء  يجب على 
االتصال بمدير المدرسة قبل الزيارة المقترحة وترتيب موعد مناسب  

هم أيًضا الحصول على تصريح زائر قبل الذهاب  للزيارة. ويجب علي 
يجب أن تظهر التصاريح بشكل واضح طوال    إلى الفصول الدراسية.

 أي زيارة للمدرسة. 

 السير إلى المدرسة 
 ي نصح بالسير إلى المدرسة إال في األحياء التي ال تتوفر فيها وسائل  ال

الطال المواصالت والطرق(. ويجب أن يحصل  )انظر جداول  ب  نقل 
على   المدرسة  وموافقة  األمور/األوصياء  أولياء  من  كتابي  إذن  على 
السير من األحياء التي يتم توفير وسائل النقل فيها. وال ينبغي أن يصل  

قبل   المدرسة  إلى  المشاة  الدراسي.    15الطالب  اليوم  بداية  دقيقة من 
ويجب على الطالب المشاة االنتظار حتى مغادرة الحافالت قبل مغادرة  

 احات المدرسة. س

ويجب توجيه أي معلومات أخرى مطلوبة فيما يتعلق بالنقل التابع لقسم  
 . 757-898-0344المدرسة إلى قسم النقل على 

 االنسحابات 
طلب من أولياء األمور/األوصياء إخطار مكتب المدرسة والمعلم قبل  يُ 

( بحيث  1أسبوع واحد  المدرسة  الطالب من  األقل من سحب  ( على 
 هناك وقت كاٍف إلعداد السجالت. يكون 

( عشر  آخر خمسة  قبل  الطالب  انسحب  المدرسة،  15إذا  من  يوًما   )
إشارة   أي  وضع  يتم  لن  ولكن  تاريخه،  حتى  الدرجات  إعطاء  فسيتم 
آخر   خالل  الطالب  انسحب  وإذا  التقرير.  بطاقة  في  للترقية/االحتفاظ 

اإلشارة إلى الدرجات  ( يوًما من العام الدراسي، فسيتم  15خمسة عشر )
النهائية وتحديد الدرجة للعام الدراسي التالي. وبناًء على الطلب، يجوز  
ألولياء األمور/األوصياء حمل سجالت أطفالهم إلى المدرسة الجديدة.  
السجالت   هذه  على  الحصول  األمور/األوصياء  أولياء  على  ويجب 

سيتم إرسال  شخصيًا والتوقيع على نموذج إخالء طرف لهم. وإذا كان  
ولي   يوقع  أن  فيجب  المستقبلة،  المدرسة  إلى  مباشرة  السجالت 
األمور   أولياء  يراجع  قد  الطرف.  إخالء  نموذج  على  األمر/الوصي 

 . سجالت أطفالهم عن طريق االتصال بالمدرسة لتحديد موعد

https://yorkcountyschools.org/community/volunteers/default.aspx
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 تصاريح العمل 
م يعد يتم الحصول على تصاريح العمل من المدارس. بل تصدر وزارة  ل

في  العمل   اآلن    فيرجينياوالصناعة  تسمى  والتي  العمل،  تصاريح 

شهادات التوظيف. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات من خالل  
 الرابط التالي: 

https://vaeecs.doli.virginia.gov/vaeecs/. 
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 المدارس االبتدائية 
 

 االبتدائي التعليمي البرنامج
على  ي  االبتدائي  التعليمي  البرنامج  تنمويًا عتمد  المالئمة  الممارسات 

. وفي بيئة التعلم، يعتبر  5لألطفال من رياض األطفال وحتى الصف  
النمو الفكري واالجتماعي والعاطفي والجسدي للطالب من االعتبارات  
المحتوى   لتعلم  فرًصا  البرنامج  ويوفر  اليومي.  التدريس  في  المهمة 

معايير فيرجينيا للتعلم  الهادف والتنمية الفردية والتعاون مع اآلخرين. و
 هي أساس كل مجال من مجاالت المحتوى. 

 اإلنجليزية: القراءة 
محو األمية هو جوهر البرنامج االبتدائي. وباستخدام نهج محو األمية  

الفهم   مجاالت  في  تعليمات  المعلمون  يقدم    ، والطالقةالمتوازن، 
الكلمات  ، والصوتيات برنامج    ، ودراسة  ويستخدم  القراءة  والمفردات. 

اللغة الغنية لألدب واألفكار من مجاالت المحتوى األخرى مثل التاريخ 
تطوير   ويتم  للمتعلم.  واالهتمام  والمعنى  المفردات  لتوسيع  والعلوم 
المهارات عندما يقرأ الطالب من أجل الفهم. ويؤدي استخدام مجموعة  

والشعر(    متنوعة من المواد التعليمية مثل الكتب المدرسية واألدب )النثر
الكمبيوتر   وبرامج  والمجالت  المرجعية  والمواد  المكتبات  وكتب 

 والصحف إلى تعزيز برنامج اللغة اإلنجليزية. 

 اإلنجليزية: الكتابة 
وتعد الكتابة والتحدث واالستماع مهارات اتصال مهمة مرتبطة ارتباًطا  
األفكا التعبير عن  الطالب على  تشجيع  القراءة. ويتم  ببرنامج  ر  وثيقًا 

مهارات   تطوير  ويتم  الكتابة.  عملية  خالل  من  المعلومات  ومشاركة 
خالل   من  وأساليبها  والتهجئة  القواعد    ، والتحرير  ،الصياغةتكوين 

والنشر. وتعد المجالت والقصص والقصائد والمقاالت    ،وإعادة الكتابة
والرسائل والتقارير والعروض التقديمية والدراما من بين الطرق التي  

 يم الطالب التواصل بشكل فعال. يتم بها تعل

 الرياضيات 
يوفر الفهم المفاهيمي والطالقة الحسابية ومهارات حل المشكالت أساًسا  
المهارات والكفاءة لدى   لتطوير  المصمم  الرياضيات  لبرنامج  متوازنًا 
كل طالب. ويتم استخدام أهداف العملية الرياضية المتمثلة في االتصال  

تمثيل وحل المشكالت من قبل كل من المعلم  والتواصل واالستدالل وال
والطالب يوميًا  

في تعليم الرياضيات لتعزيز فهم الطالب وقدرتهم على تطبيق المبادئ  
 الرياضية. 

 التاريخ/العلوم االجتماعية 
وكومنولث   والمجتمعات  العائالت  دراسة  والواليات    فيرجينياتكشف 
دائمة  رؤية  عن  القديم  العالم  وثقافات  لطالب    المتحدة  للعالم  التوسع 

والعادات   والثقافات  التاريخ  استكشاف  ويعتبر  االبتدائية.  المرحلة 
مكونات   الجارية  واألحداث  المدنية  والتربية  واالقتصاد  والجغرافيا 

 أساسية لتعليم التاريخ/العلوم االجتماعية. 

 العلوم 
نية  في البرنامج االبتدائي، تشمل دراسة العلوم التجارب والخبرة الميدا

والتحقيقات "العملية" المصممة لتوفير تعلم هادف حول العالم الفيزيائي 
والكتب   المختبرية  والمواد  المدرسية  الكتب  وتستخدم  والبيولوجي. 

 التجارية والمعدات العلمية لتطوير محو األمية العلمية. 

 فئات الموارد 
المرحلة   طالب  يتلقى  األساسية،  المحتوى  مجاالت  إلى  باإلضافة 

الجميلة  اال والفنون  البدنية  والتربية  الصحة  في  تعليمات  أيًضا  بتدائية 
( سالسل  3ومهارات المكتبة. ويتم تنظيم التثقيف الصحي حول ثالثة )

والحماية   الصحية،  والقرارات  األساسية،  الصحة  مفاهيم  محتوى: 
( خمسة فروع  5وتعزيز الصحة. ويتم تجميع معايير التربية البدنية في )

املة: تنمية المهارات الحركية، واألساس التشريحي للحركة،  محتوى ش
وتخطيط اللياقة البدنية، والتنمية االجتماعية، وتوازن الطاقة. ويتضمن  
تعليم الفنون الجميلة التعلم النشط في الفنون المرئية والموسيقى، فضالً  
عن األداء وفرص العرض. وفي فصل موارد المكتبة، يشارك الطالب  

أنشط  للقراءة  في  الكتب  اختيار  إلى  باإلضافة  والمراجع  البحث  ة 
 المستقلة. 

FINE ARTS MAGNET - مدرسة WALLER MILL 

 االبتدائية 
  5إلى    1، يتلقى الطالب في الصفوف من  Fine Arts Magnetي  ف

الكورالية/   ، والدراما  ، االستكشافيةاإلثراء والتعليم في موسيقى اآلالت 
البصرية إلعداد    ،والفنون  معًا  الشباب  الفنانون  ويعمل  والرقص. 

العروض وإنشاء المعارض التي تظهر تقديرهم للفنون، وتطور التفكير 
  النقدي ومهارات حل المشكالت وتعزيز احترام الذات. 
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باإلضافة إلى ذلك، تعمل أنشطة محددة على تطوير اإلبداع والتفكير   
موعات ومنظمات الفنون  النقدي، ويستفيد الطالب من الشراكات مع مج

للبرنامج   طبيعي  امتداد  الفنون  في  التميز  ويعد  المجتمعية.  الجميلة 
 األكاديمي وجزء ال يتجزأ من المنهج الدراسي األساسي. 

الفنون الجميلة في المجاالت األكاديمية    Magnetيدمج منهج برنامج  
فترة    األساسية )على سبيل المثال، التاريخ: دراسة للموسيقى والفن في 

زمنية معينة باعتباره انعكاًسا للثقافة والمجتمع في تلك الحقبة(. ويوفر  
التركيز متعدد التخصصات لبرنامج الفنون واألكاديميين هذا للطالب  
غير   المدارس  بطالب  الخاصة  لتلك  مماثلة  أساسية  تعليمية  ساعات 

 وإعدادهم الختبارات معايير التعلم.  Magnetالتابعة لمدارس 

في جميع   االقتضاء  والرياضيات حسب  والكتابة  القراءة  تعليم  يستمر 
على   االتصال  يرجى  الصفوف.    4060-220-757مستويات 

 للحصول على معلومات إضافية. 

  مدرسة - والتكنولوجيا والعلوم  للرياضيات  MAGNET مدارس

YORKTOWN )االبتدائية )يوركتاون 
مدرسة  ت    Yorktown Elementary Magnet Schoolوفر 

غنية   تعليمية  فرًصا  الخامس  إلى  األول  من  الصفوف  في  للطالب 
للدراسات المتعمقة للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع  
علماء   يوسع  بينما  المواد.  مجاالت  جميع  في  قوي  أكاديمي  برنامج 
التفكير   مهارات  يطورون  فإنهم  آفاقهم،  الشباب  والعلماء  الرياضيات 

من    النقدي متنوعة  مجموعة  في  الطالب  ويشارك  المشكالت.  وحل 
مهارات   تطوير  تسهل  التي  والتكنولوجيا  والعلوم  الرياضيات  أنشطة 
البحث العلمي. كما أنهم يستفيدون من التوجيه من قبل العلماء وعلماء  
الرياضيات في العالم الحقيقي. "المستكشفات"، التي يتم تقديمها في بيئة  

تدمج   من  الموارد،  مختلفة  جوانب  على  وتركز  التعليمية  التكنولوجيا 
 العلوم والرياضيات. 

يشارك الطالب في مجاالت الموارد التقليدية للتربية البدنية والموسيقى  
 . STEMوالفن والمكتبة مع إضافة فرص تعلم 

على   االتصال  معلومات    0358- 898-757يرجى  على  للحصول 
 إضافية. 
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 المدارس المتوسطة والثانوية 

 رنامج الدراسات ب
لتزويد الطالب وأولياء أمورهم   (POS) تم تصميم برنامج الدراسات 

بالمعلومات التي ستساعدهم في اختيار الدورة مع التخطيط األكاديمي  
الدبلوما  عن  معلومات  البيع  نقاط  تتضمن  المدى.  بعيد  ت  والمهني 

التخرج واالئتمان  ، ومتطلبات  الترقية  واالعترافات    ،ومعلومات 
والبرامج التعليمية المتخصصة والدورة    ،والتخطيط الوظيفي ،الخاصة

مدارس   قسم  في  والثانوية  المتوسطة  المدارس  في  المقدمة  التدريبية 
 .(YCSD) مقاطعة يورك

 :البرامج المتخصصة التالية متاحة حاليًا
 

 قدم والدورات المتقدمة التنسيب المت 
 برنامج الكلية المبكرة •
 التسجيل المزدوج  •
 الكلية المبكرة = العلماء  •
 أكاديمية العلوم الصحية للمحافظ  •
 (GST) مدرسة الحاكم للعلوم والتكنولوجيا •
 برنامج التكريم  •
 برنامج دبلوم البكالوريا الدولية  •
 العلوم البحرية  •
 مدرسة اآلداب  •
 المدرسة الثانوية االفتراضية  •
 VA الظاهري  •
 أكاديمية نهر يورك  •

برنامج إلى  بزيارة  ،للدراسات YCSD للوصول   قم 
https://yorkcountyschools.org/docs/ProgramofSt

udies.pdf. 
مكتب   في  والبرامج  الدورات  حول  إضافية  معلومات  أيًضا  تتوفر 

 .مدرسة اإلرشاد المدرسي في كل
 

 

 األكاديمي اإلنجاز
النحو  ت  على  المتميز  األكاديمي  باإلنجاز  المتوسطة  المدارس  عترف 

 التالي:

 قائمة الشرف المنشورة  •

 " Aات لجميع الحاصلين على تقدير "شهاد •

 تعترف المدارس الثانوية باإلنجاز األكاديمي المتميز على النحو التالي: 

سيتم منح الجوائز بناًء على التحصيل الدراسي بعد الربع الثالث.   •
وستستند كل جائزة إلى الربعين الثالث والرابع من العام الماضي  

 العام الحالي. والربعين األول والثاني من 

نقطة أو    3.75سيتم منح الطالب الحاصلين على معدل تراكمي   •
ودبوس شرف   مدرسيًا  دراسية خطابًا  فصول  أربعة  لمدة  أعلى 
وشهادة. وسيتم التعرف على االزدواجية في السنوات التالية على  

 النحو الذي تحدده كل مدرسة على حدة. 

تراك • الذين حصلوا على معدل    3.25مي من  سيتم منح الطالب 
درجة ألربعة فصول على دبوس الشرف وشهادة.    3.749إلى  

وسيتم تحديد االزدواج في السنوات التالية من قبل كل مدرسة على  
 حدة. 

 عند استالم خطاب أكاديمي، يحق للطالب شراء سترة مطبوعة.  •
وفًقا   : مالحظة المتميز  لإلنجاز  التراكمي  المعدل  الثانوية  المدارس  تحسب 

 لممارسات التصنيف الصفية. 

 واألنشطة  األندية
المدرسية والمنظمات  النوادي  في  العضوية  تحكم  التي    ، السياسة 

المجموعات هذه  ومسؤوليات  في    ،وواجبات  األساس  في  نفسها  هي 
المعلومات   الحصول على  يمكن  المتوسطة والثانوية.  المدارس  جميع 

بع مع  الرعاة.  من  والمسؤوليات  العضوية  بامتيازات  ض  المتعلقة 
ي طلب من طالب المدارس الثانوية اجتياز ما ال    ، االستثناءات المحددة
خالل الفصل الدراسي قبل المشاركة    ،أو ما يعادلها  ، يقل عن خمسة مواد

في األنشطة الالمنهجية. يجب تطبيق االئتمان لعمل المدرسة الصيفية  
 على الفصل الدراسي السابق مباشرة. 

 واقف والم القيادة
قط هؤالء الطالب المسجلين في برامج العمل والدراسة، وبرنامج  ف .1

ولدهم أعذار طبية، أو بإذن خاص من  اإلرشاد والتدريب العملي،  
إلى   بالمركبات  بالدخول  إذن  لديهم  الذين  الطالب  هم  المدير 

 ممتلكات المدرسة. 
تصدر تصاريح القيادة/صف السيارات من قبل مدير المدرسة أو   .2

 ب عنه. من ينو
إزالة   .3 و/أو  إيقاف  و/أو  التصاريح  لفقدان  المخالفون  يتعرض 

 المركبات. 
 يجب إغالق جميع المركبات المتوقفة في ممتلكات المدرسة.  .4
المدرسة   .5 ممتلكات  داخل  إلى  المركبات  يقودون  الذين  الطالب 

 مسؤولون عن أي وجميع محتويات المركبات. 
 ممتلكات المدرسة للتفتيش. تخضع جميع المركبات الموجودة في  .6
7. $ بقيمة  الطالب  جميع  على  رسوم  فرض  فصل    50سيتم  لكل 

بإجمالي   الدراسي. وسيتم فرض    100دراسي  العام  دوالر عن 
 دوالرات على ما يلي:  5رسوم قدرها 

والخدمات   • واألعمال  والتسويق  الوظيفي  التوجيه  طالب 
العمل   برامج  في  المشاركين  للحصول  اإلنسانية  والدراسة 

 على مقرر 
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 الويب  موارد واستخدام االجتماعية الشبكات
ادت إمكانية التنقل باإلنترنت والوصول إلى تقنيات الهاتف المحمول  ز

من المشاركة النشطة والتعلم في الفصول الدراسية القائمة على الموقع  
والفصول االفتراضية. وتتيح الشبكات االجتماعية للمتعلمين االتصال  

مجتمعات   وتشكيل  والمعلمين  والتعاون  للطالب  ويمكن  افتراضية. 
استخدام أدوات التعاون والتواصل والعرض التقديمي المتنوعة المستندة 
إلى الويب فقط لدعم التعليم. وسيقوم المعلمون بمراقبة وتثقيف الطالب  
الشبكات   لتطبيقات  المسؤول  واالستخدام  اإلنترنت  عبر  األمان  حول 

 االجتماعية. 

 

 

 

 

 ميالزي الرس
الطبول  ي  وقارعي  المشجعين  لرؤساء  الرسمي  الزي  وصف  مكن 

وغيرهم من المسيرات المدرسية أو وحدات األداء كجزء من متطلبات  
العضوية. ويتحمل أعضاء الوحدة وأولياء أمورهم تكاليف شراء تلك  

 المالبس أو استئجارها أو تنظيفها. 
المالبس   البدنية  التربية  برنامج  في  يشاركون  الذين  الطالب  يرتدي 
البدنية   التربية  مالبس  المعقدة.  والحركة  الرياضة  لممارسة  المناسبة 

ولكنها ليست مطلوبة للحصول على رصيد    ،متاحة للشراء في مدرستك
ف المتطلبات لطالب المدارس المتوسطة والثانوية  المشاركة. قد تختل

 .حسب المتطلبات المادية للبرنامج
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 الصفحة تركت فارغة عمًدا هذه
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 كلمة ألولياء األمور 
 أولياء األمور/األوصياء:  عزائيأ

جميعا العمل معًا. فيجب  على النظام. ويجب علينا    تقوم المدارس بأفضل وظيفة في تعليم أطفالكم عندما يمكنهم التركيز على التدريس وليس على الحفاظ
 على كل من المنزل والمدرسة دعم االقتراح القائل بأن الطالب عليهم مسؤوليات وكذلك لهم حقوق. 

عقولة لألشخاص  عندما تعتقد أننا على حق، أعدنا إلى المنزل. وعندما تعتقد أننا مخطئون، تعال إلى المدرسة وناقش األمر معنا. وهذه الدورة هي دورة م
 تعليم جيد لطفلك في بيئة جيدة االنضباط.  -لديهم نفس الهدف  الذين 

 دته مرة أخرى. يمكنك البدء بقراءة مدونة السلوك هذه ومناقشتها مع الطالب والتوقيع على نموذج إقرار ولي األمر في الجزء الخلفي من هذا الكتيب وإعا

 YCSDأعضاء مجلس مدرسة 

 شكرا لدعمكم. 
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مدونة سلوك 

 الطالب
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 الطالبحقوق ومسؤوليات 
g ات لطالب في قسم التعليم في مقاطعة يورك لهم حقوق وعليهم مسؤوليات. ومن واجب قسم المدرسة حماية هذه الحقوق واإلصرار على تلك المسؤولي

 . 

 التعليمية الفرص تكافؤ 

 قح
يتم منح جميع الطالب المسجلين في مدرسة مقاطعة يورك، بموجب   

للطالب   ويحق  المجاني.  العام  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية  القانون، 
بسبب   تعليم عام غير متضرر  أو    ، العرقأو    ،الجنسالحصول على 

الحالة  أو    ، األبوةأو    ،اإلعاقةأو    ،الحمل أو  ،األصل القومي  أو    ،الدين
 ب ال يتعلق بقدراتهم الفردية. أو أي سب ،االجتماعية 

الطالب الذين فشلوا في التخرج أو الذين فشلوا في تحقيق عدد الساعات  
المعتمدة التي تم التحقق منها المطلوبة للتخرج لهم الحق في التعليم العام  
المجاني حتى السنة التي يصل فيها الطالب إلى سن عشرين سنة في  

برنامج  أغسطس. ويتمتع الطالب ذو  1أو قبل   لديهم  الذين  و اإلعاقة 
تعليمي فردي والطالب التي تكون اللغة اإلنجليزية بالنسبة لهم لغة ثانية 

  مدونة)  عاًما.   21بالحق في الحصول على تعليم عام مجاني حتى سن  

 ( § C-B 4-13-253-22.1  فيرجينيا   قواعد 

 المسؤولية 
من الطالب  الطالب هم أعضاء في مجتمع التعلم في كل مدرسة. ويتوقع  

العمل مع الموظفين وأقرانهم لحماية حقوق اآلخرين في الدراسة والتعلم  
 في بيئة خالية من التمييز والتحرش. 

 المدرسية البيئة

 قح
أو   المدارس  تواجدهم في  أثناء  بيئة آمنة ومنظمة  الحق في  وللطالب 

 الفصول الدراسية أو في األنشطة المدرسية. 

 المسؤولية 
الطالب مسؤولية التأكد من أن أفعالهم ال تزعج البيئة المدرسية  ويتحمل  

وذلك من خالل إظهار سلوك آمن ومنظم. ويجب على الطالب تجنب  
اإلجراءات أو األنشطة، بشكل فردي أو جماعي، التي تتعارض مع حق  

 أي شخص في التعليم العام. 

 التعبير  حرية 

 قح
 ا وكتابيًا ضمن حدود القانون. يحق للطالب التعبير عن آرائهم شفهًي  

 المسؤولية  
العملية   يعطل  ال  التعبير  هذا  أن  من  التأكد  مسؤولية  الطالب  يتحمل 
بالممتلكات   يضر  أو  للخطر  السالمة  أو  الصحة  يعرض  أو  التعليمية 

 العامة أو ينتهك القانون أو ينتهك متطلبات هذا الدليل. 

 الديني  المعتقد حرية 

 قح
 للطالب الحق في معتقداتهم الدينية.  

 المسؤولية  
يقع على عاتق الطالب مسؤولية التأكد من أنهم أثناء ممارسة حريتهم 
الحرية   في  اآلخرين  للطالب  الدستورية  الحقوق  ينتهكون  ال  الدينية، 

 الدينية.

 التجمع حرية 

 قح
أو  ويمكن للطالب عقد اجتماعات في وقت ومكان وبطريقة ال تعطل  

 تشوش على التدريس في الفصل الدراسي. 

 المسؤولية 
يتحمل الطالب مسؤولية توفير الموافقة على استخدام مرافق المدرسة  
للوظائف،   المنشأة  المسؤول حول مدى مالءمة  والمناقشة مع  للتجمع 
والتأكد من أن هذا التجمع ال يعطل العملية التعليمية. ويجب أن يشكل  

   اسب أسبابًا لرفض هذا التجمع. عدم توفر اإلشراف المن 

 الخصوصية  

 قح
ويتمتع الطالب بالحق في الحماية من التفتيش غير المشروع ومصادرة   

 ممتلكاتهم الشخصية أو أشخاصهم. 

 المسؤولية 
  الطالب اآلخرين أو    ،أنفسهمويتحمل الطالب مسؤولية عدم تعريض   
المدرسة  أو، أو    ، موظفي  للخطر من خالل امتالك مواد  الجمهور  أو 

  ، الفيدراليأشياء يحتمل أن تكون خطرة و/أو محظورة بموجب القانون  
 أو القانون المحلي، أو أحكام هذا الدليل.  ، قانون الواليةأو 

  مقاطعة في  التعليم بقسم الزي ارتداء قواعد 2021-2022 

 يورك 
الطرق  ي  إحدى  هي  المالبس  أن  يورك  مقاطعة  في  التعليم  قسم  درك 

األساسية التي يعبر بها الطالب عن شخصياتهم وأفكارهم عند الذهاب  
بطريقة   التعبيرات  تكون  أن  يجب  بذلك،  القيام  وعند  المدرسة.  إلى 

خل مع بيئة التعلم وال  مسؤولة ومناسبة لبيئة المدرسة، ويجب أال تتدا
على   محتمالً  تشكل خطًرا  وال  التعلم  بيئة  في  كبيًرا  اضطرابًا  تسبب 
السالمة. ومن المتوقع أن يرتدي جميع طالب قسم التعليم في مقاطعة  
الصف   وحتى  األطفال  رياض  التعليم من  لبيئة  مناسبة  يورك مالبس 
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فة ومستوفية  الثاني عشر. ويجب أن تكون المالبس مناسبة ومرتبة ونظي 
 واللياقة.  ،والمالءمة ،والذوق الرفيع ،السالمةلمعايير 

في   حضورهم  أثناء  الطالب  جميع  على  التالية  اإلرشادات  تنطبق 
الدراسي.   اليوم  خالل  المدرسة  ترعاها  التي  الفعاليات  أو  المدرسة 
ويحتفظ المدير أو من ينوب عنه في كل مدرسة بالحق في تحديد الملبس  

 بين، وسيكون معتدال في معالجة المواقف عند ظهورها. والمظهر المناس

 البنطلون/القميص/السروال 
السراويل  أو    ،السراويل القصيرةأو    ،التنانيرأو    ،الفساتينيجب أن تكون  

أو غيرها من المالبس المماثلة بطول منتصف الفخذ على    ،الرياضية
الفخذ أسفل طرف اإلبهام عند   يكون منتصف  ما  وضعه  األقل )عادةً 

الذراعين مستقيمين مع راحة اليد ألسفل(. ونريد أن    -على الجانبين  
يشعر الطالب بالراحة، ومع ذلك، عندما يجلس الطالب أو ينحنون، ال  

 ينبغي أن تتكشف أردافهم. 

ي سمح    وال  الطبيعي.  الخصر  عند  السراويل  جميع  ارتداء  ويجب 
المعلق الفضفاض،    باستخدام البنطلونات الممزقة/المقطعة ذات القماش

بها   التي  المالبس  /تمزقاتأو  تكشف  التي  أو  األرداف  على  ثقوب 
الداخلية ويجب أال تشكل البناطيل/السراويل القصيرة/السراويل خطًرا  

 على السالمة. 

ويحتفظ المدير أو من ينوب عنه بالحق في تحديد مدى مالءمة التمزيق  
 المفرط. 

 

 

 

 

 

 

 

 ت القمصان/التي شيرت/البلوزا
وال   والصدر.  الظهر(  ذلك  في  )بما  الجذع  القمصان  تغطي  أن  يجب 

بدون   قمصان  ارتداء  األنبوبية أو    ، أكماميجوز  العلوية    أو ،  القمصان 
أو القمصان ذات األشرطة السباغيتي خالل اليوم    ،القمصان ذات الرسن

الدراسي. وقد ال تكشف مادة القميص عن أي شيء يتم ارتداؤه كمالبس  
  3أن تكون أحزمة الكتف بعرض مناسب )عادة بعرض    داخلية. ويجب 

 أصابع(. 

 أغطية الرأس 
وبشكل عام، قد ال يتم ارتداء القبعات والقلنسوات واألغطية والعصابات  
والنظارات الشمسية خالل اليوم الدراسي. وقد يتم ارتداء أغطية الرأس  

؛ وإذا  ألسباب تعليمية ودينية وعرقية؛ إذا كانت محددة ثقافيًا أو مهمة
لزم األمر لألغراض الطبية؛ أو، إذا كانت تخدم وظيفة ضرورية )قد  
واليرمولكس   الحجاب  الحصر  وليس  المثال  األمثلة على سبيل  تشمل 

 ولفات الرأس والضفائر والشعر المجدل وتصفيفة كورنروز(  

 أغطية الوجه 
  خالل أوقات األوبئة أو انتشار األمراض التي تسببها الفيروسات، ي سمح 
للطالب بارتداء أقنعة )كمامات( تغطي فم الطالب وأنفه. وسيتم توفير  
المعينة   الحاالت  المدرسة في هذه  قبل قسم  تحديًدا من  إرشادات أكثر 

، ووزارة الصحة  (CDCبتوجيه من مركز السيطرة على األمراض )
 (. VDOE) فيرجينيا( وإدارة التعليم في VDHفي فيرجينيا )

 األحذية 
ارتداء األحذية في جميع األوقات. وقد تحدد اعتبارات السالمة  يجب  

 نوع األحذية التي يتم ارتداؤها في فصول أو أماكن معينة بالمدرسة. 

 توقعات عامة بخصوص المالبس واإلكسسوارات 
  ،رسوماتهمأو    ،قصات شعرهمأو    ، الطالبال يجوز أن تعرض مالبس  

 أو غيرها من اإلكسسوارات أيًا مما يلي:

 األسلحة  •

 صور من منتجات التبغ •

 المخدرات  •

 الكحول  •

 العري  •

 االبتذال •

 كلمات بذيئة أو مسيئة أو نابية  •

 أي شيء ي نظر إليه على أنه تابع لعصابة  •

 التعبيرات المحظورة األخرى على النحو المبين من قبل المدير  •
تأديبي  قد يؤدي انتهاك الطالب لقواعد ارتداء الزي إلى اتخاذ إجراء 

 ضده. 
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 المواطنة
 وهي جودة استجابة الطالب للعضوية في مجتمع المدرسة.   ،فيرجينياهي إحدى كفاءات ملف تعريف خريج  لمواطنة ا

 

التخرج  يطورون   ،قبل  الطالب  أن  من  التأكد  المدارس  على  يتعين 
   :Five C’sالكفاءات التالية المعروفة باسم 

 
 

 
يتماشى برنامج تربية الشخصية التابع لقسم التعليم في مقاطعة يورك  
لقواعد   خرق  عدم  مجرد  من  أكثر  وهو  المواطنة،  مع  وثيق  بشكل 

 المتعلمون كمواطنين عندما:المدرسة. ينمو 
يظهرون االحترام والجدارة بالثقة واالحترام واإلنصاف والمسؤولية   •

 والرعاية

 يقدرون القيم والمؤسسات الديمقراطية  •

واالهتمام   • الحاضر  في  والمشاركة  الماضي  فهم  على  يحرصون 
 بالمستقبل

 يقرون بأن التنوع قوة •

 لم يعمل الشخص منهم كخادم لذات والمجتمع والعا •

على الشخصية  تربية  بناء  البرنامج    يعتمد  في  دمجه  ويتم  االحترام، 
واإلجراءات المدرسية والبيئة المدرسية. والهدف من    K-12التعليمي  

على   الطالب  مساعدة  في  األمور  أولياء  إلى  االنضمام  هو  البرنامج 
تطوير مواقف وسلوكيات مسؤولة في محاولة إلعدادهم للعمل والتعليم  

وال يقل تدريس المواطنة وتقييمها أهمية عن تدريس المحتوى    اإلضافي.
 األكاديمي وتقييمه.

المواطنة   معايير  مناقشة  البرنامج،  من  كجزء  المعلمين،  على  يتعين 
 التالية مع طالبهم: 

 حضور الحصص بانتظام باستثناء الغياب بعذر. .1
 الوصول إلى الفصل في الوقت المحدد. .2
 المواد الالزمة.الحضور إلى الفصل مع  .3
 إتمام الواجبات المنزلية بشكل كامل. .4
 الوفاء بالمواعيد النهائية.  .5
 القيام بعمل خاص عند الحاجة إلى عمل مستقل. .6
 المشاركة في األنشطة والمناقشات الصفية.  .7
 ممارسة العناية المعقولة بممتلكات المدرسة.  .8
 االحترام لآلخرين.  إظهار .9

 ممارسة حسن السير والسلوك.  .10

السنوي   المواطنة ربع  تقييم  االبتدائية على  المدارس  سيحصل طالب 
تضمين   أيًضا  يمكن  المدرسة.  في  المعروضة  الجنسية  على  بناًء 

في بطاقة تقرير المدرسة. باإلضافة    المواطنة التعليقات التي تدعم تقييم  
يتم تشجيع المدارس على االعتراف بالمواطنة الصالحة خالل    ، إلى ذلك

الذين  العا الطالب  من  التالية  االمتيازات  سحب  يتم  قد  الدراسي.  م 
في  مرضي"  "غير  المدرسةالمواطنة   يظهرون  بعد  ما  نوادي   :،  

أو    ، والعروض العامة غير المطلوبة كجزء من منهج الفصل الدراسي
 امتياز إحضار التكنولوجيا الخاصة بك.

نوية على تقييم رسمي للمواطنة؛ ومع  وال يحصل طالب المدارس الثا
بطاقة   في  بالمواطنة  تتعلق  تعليقات  تضمين  للمدرسين  يمكن  ذلك، 
التقرير، وتمييز المواطنة الجيدة خالل العام الدراسي. وقد يتم سحب  
االمتيازات التالية لطالب المرحلة الثانوية الذين يظهرون مواطنة غير  

واالستجما  مرضية: الرياضية،  والنوادي  األلعاب  المدرسة،  بعد  م 
المدرسية، والحكومة الطالبية، والحفالت الموسيقية العامة، والرقص،  
والدراما، والخطابة غير المطلوبة كجزء من المناهج الدراسية للفصول  
عمل   من  جزًءا  ليست  التي  الخاصة  الميدانية  والرحالت  الدراسية، 

أو   المدرسية  العادي، والرقصات والتجمعات  أو  الفصل  التخرج  حفل 
التكنولوجيا    Bring-Your-Own-Technologyامتياز   )جلب 

 الخاصة بك(. 
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 فض النزاعات والمؤتمرات التصالحية: توقعات ومسؤوليات الطالب 
 

 عامة معلومات
يلتزم قسم التعليم    ، §) 22.1-(279.6  فيرجينيا   قواعد   مدونة ل متثاالً  ا

بمقاطعة يورك بضمان أن كل طالب يمكنه التعلم في بيئة آمنة وإيجابية  
وخالية من االضطرابات. وتعد النزاعات والخالفات جزًءا طبيعيًا من 
والوساطة   النزاعات  في  الفصل  ومهارات  والتطور.  البشري  النمو 

يتوقع م ن الطالب  ضرورية لألفراد إلظهار التطور والنمو الشخصي. و 
استخدام الوسائل السلمية لحل النزاع ويجب أال يعتمدوا على العنف أو  
إدارة   وتعزز  النزاعات.  لمعالجة  الجسدية  أو  اللفظية  المواجهات 

معها   والتعامل  الشخصي    فيرجينيافي    ”C’s 5“النزاعات  والملف 
لتوقعات الخريجين المتعلقة بالمواطنة. وي توقع من الطالب أن يكونوا  

بطريقة  ق ومخاوفهم  وآرائهم  نظرهم  وجهات  التعبير عن  على  ادرين 
 محترمة ومناسبة. 

وتماشيًا مع العقليات والسلوكيات لجمعية اإلرشاد المدرسي األمريكية   
من أجل نجاح الطالب، يعمل مستشارو المدارس على تعزيز المعايير  

يفة لجميع  التي تعزز عملية التعلم وتخلق ثقافة االستعداد للكلية والوظ
الطالب. وي ظهر الطالب استراتيجيات التعلم، ومهارات اإلدارة الذاتية،  
والمهارات االجتماعية التالية من خالل دروس وأنشطة و/أو استشارات  

 فردية/جماعية صغيرة خاصة بحل النزاعات: 
 جمع األدلة والنظر في وجهات نظر متعددة التخاذ قرارات مستنيرة   •

 تحمل المسؤولية إظهار القدرة على  •

 إظهار مهارات التأقلم الفعالة عند مواجهة مشكلة  •

 استخدم مهارات االتصال الشفوي والكتابي ومهارات االستماع  •

 قم بإنشاء عالقات إيجابية وداعمة مع الطالب اآلخرين  •

 إظهار التعاطف  •

 إظهار النضج االجتماعي والسلوكيات المناسبة للموقف والبيئة  •

متا التالية  أو  األدوات  نزاًعا  يواجهون  الذين  واألسر  للطالب  حة 
 يحتاجون إلى حل نزاع قائم بين األقران. 

 

 الزمالء  بين الوساطة
مع    موعد  تحديد  زمالئهم  بين  نزاًعا  يواجهون  الذين  للطالب  يمكن 

 مستشار مدرستهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلجراء وساطة بين الزمالء أو مؤتمر صلح.  

أولياء    قبل  من  الزمالء  بين  للوساطة  الطالب  إحالة  أيًضا  ويمكن 
المدرسةأو    ،زمالءأو    ،األمور الذين    ،مسؤولي  المدرسة  أو موظفي 

في   االنخراط  وقبل  المحتمل.  النزاع  أو  بالنزاع  دراية  على  يصبحوا 
تصالحية، سي طلب من الطالب  الوساطة بين الزمالء أو جلسة المؤتمر ال

 الموافقة على المبادئ التالية: 
اإلقرار بأن هناك حادثة أدت إلى خيانة األمانة أو الصراع الذي يتطلب   •

 الوساطة لحله 

 الرغبة الحقيقية في إصالح العالقة والضرر الناجم عن الصراع  •

 الجلسة االلتزام باتفاقية الحل التي وضعها مستشار المدرسة أو مدير  •

أثناء   • ت جرى  التي  والمحادثات  المعلومات  مع  التعامل  على  الموافقة 
 الوساطة/المؤتمر على أنها سرية 

اإلقرار بأن عدم االلتزام باتفاقية الحل قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية إذا    •
 تصاعد النزاع إلى صدام لفظي أو جسدي

عات الطالبية  الوساطة بين الزمالء هي أداة تهدف إلى نزع فتيل النزا
بطريقة مناسبة. وتكون مشاركة الطالب طوعية. وقد يختار الطالب  
سيتم   الحوادث،  هذه  مثل  وفي  الوساطة.  جلسة  في  المشاركة  عدم 
استخدام مدونة سلوك الطالب لمعالجة أي انتهاكات لسياسة مجلس إدارة  
بناءً  التأديبية  والعقوبات  المدرسة  قواعد  تطبيق  يتم  قد  و/أو    المدرسة 

 على الموقف. 

 الرسمية التصالحية المؤتمرات
مكن إحالة النزاعات والحوادث المعقدة أو المنتشرة والتي ال تزال تمثل  ي 

بعد   حتى  التوسط  مشكلة  المدرسة  مستوى  على  الموظفون  حاول  أن 
وسيتم تسهيل المؤتمر الرسمي من    . وحل المشكلة لعقد مؤتمر رسمي 

ادات المنشورة من جانب المعهد  قبل مدير جلسة مدرب وسيتبع اإلرش
الرسمية   المؤتمرات  تكون  أن  ويجب  التصالحية.  للممارسات  الدولي 
محددة مسبقًا ويجب النظر فيها فقط بعد أن تثبت الوساطة بين الزمالء  
والمؤتمرات التصالحية للمجموعات الصغيرة عدم فعاليتها في معالجة  

ي، فسيعمل مديرو  النزاع. وإذا كان من الضروري عقد مؤتمر رسم
المدرسة بالتنسيق مع إدارة المدرسة لتسهيل االجتماع. وللحصول على  
رقم   على  المدرسة،  إدارة  بمدير  االتصال  يمكنك  إضافية،  معلومات 

2182-833-757   
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 التنمر واإلساءة اإللكترونية واإلبالغ عنه 
 

 اإللكترونية؟  واإلساءة التنمر هو ما
هو سلوك متعمد ومتكرر وعدواني وغير مرغوب فيه، جسديًا    لتنمرا

 أو نفسيًا أو عاطفيًا، ويهدف إلى: 
 إيذاء الضحية أو ترهيبها أو إذاللها •

المعتدي  • بين  متصور  أو  حقيقي  قوة  توازن  عدم  على  ينطوي 
 )المعتدين( والضحية

 يسبب صدمة عاطفية شديدة.  أويحدث خالل فترة زمنية  •

  ، العاديةيشمل التنمر التسلط عبر اإلنترنت. ال يشمل التنمر المضايقة   
أو صراعات األقران. والسلوك الذي يتبين أنه    ، الجدلأو    ،الخشونةأو  

 تنمر سينتج عنه اتخاذ إجراءات تأديبية.

لذي يشمل، على سبيل  هو شكل من أشكال التنمر ا  التنمر اإللكتروني
مثل   واالتصاالت،  المعلومات  تقنيات  استخدام  الحصر،  وليس  المثال 
البريد اإللكتروني، أو االتصال الهاتفي، أو الرسائل النصية، أو الرسائل  

مواقع االقتراع، ودعم السلوك    أو، مواقع الويب التشهيريةالفورية، أو  
وسيؤدي التنمر عبر   . اآلخرينالعدائي المتعمد الذي يهدف إلى إيذاء  

أجهزة   أو  يورك  مقاطعة  في  التعليم  قسم  شبكة  باستخدام  اإلنترنت 
كمبيوتر قسم التعليم في مقاطعة يورك أو غيرها من أجهزة االتصال  
الالسلكي في ساحات المدرسة أو في ممتلكات المدرسة أو في األنشطة  

 المتعلقة بالمدرسة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. 

التنمر اإللكتروني الذي يحدث خارج المدرسة و/أو ال ينطوي  وقد يؤدي  
على استخدام شبكة قسم التعليم في مقاطعة يورك أو أجهزة الكمبيوتر  
في   يتسبب  أن  المحتمل  من  أو  تسبب  إذا  تأديبية  إجراءات  اتخاذ  إلى 
أو   الطالب  حقوق  ينتهك  أو  المدرسية  البيئة  في  كبير  اضطراب 

 الموظفين أو المعلمين.

 تحذير  إشارات
 المات التحذير المحتملة لتعرض الطفل للتنمر: ع
معهم   • يقضي  الذين  وجد،  إن  األصدقاء،  من  القليل  لديه  يكون  أن 

 الوقت؛ 

يبدو خائفًا من الذهاب إلى المدرسة، أو السير من وإلى المدرسة، أو  •
ركوب الحافلة المدرسية، أو المشاركة في أنشطة منظمة مع أقرانه 

 ي(؛)مثل النواد

يسلك الطفل طريقًا طويالً "غير منطقي" عند السير من وإلى محطة  •
 الحافالت أو المدرسة؛ 

فقدانه االهتمام بالعمل المدرسي أو بدأ فجأة في األداء بشكل سيء في  •
 المدرسة؛ 

يبدو حزينًا أو متقلب المزاج أو يبكي أو يكون مكتئبًا عند عودته إلى  •
 المنزل؛ 

من   • كثيًرا  األمراض يشكو  من  غيرها  أو  المعدة  وآالم  الصداع 
 الجسدية؛ 

يعود إلى المنزل بمالبسه أو كتبه أو متعلقاته األخرى ممزقة أو تالفة  •
 أو مفقودة؛ 

 أن يكون لديه صعوبة في النوم أو يحلم بأحالم سيئة متكررة؛ أو  •

 يعاني من فقدان الشهية •

 للتنمر؟  يتعرض طفلك أن في تشك كنت إذا تفعل ماذا
في  حت  .1 ترغب  وأنك  بشأنه  قلق  أنك  طفلك  أخبر  طفلك.  مع  دث 

 مساعدته. 
موعًدا   .2 حدد  أو  اتصل  طفلك.  مدرسة  في  الموظفين  مع  تحدث 

للتحدث مع معلم طفلك. فإن معلم طفلك من المحتمل أن يكون هو 
األفضل لفهم العالقات بين طفلك وأقرانه اآلخرين في المدرسة.  

م طفلك أو إذا لم تكن راضيًا عن  إذا لم تكن مرتاًحا للتحدث مع معل
المدرسة   مدير  أو  طفلك  مستشار  لمقابلة  موعًدا  فحدد  المحادثة، 

 لمناقشة مخاوفك. 

 المساعدة؟ يمكنني فكيف تنمر، على ينطوي سلوًكا شاهدتُ  إذا
شعر المارة غالبًا بعدم االرتياح عندما يرون طفاًل آخر يتعرض للتنمر.  ي 

ف التنمر. وقد ينضمون إلى التنمر لتجنب  وال يفعل الكثيرون شيئًا لوق 
أن يصبحوا هم أنفسهم أهدافًا. ويمكن للبالغين المساعدة من خالل إقناع  
الدفاع عن اآلخرين أو عن   "أبطااًل" من خالل  بأن يصبحوا  األطفال 
طريق اإلبالغ عن التنمر إلى ولي األمر أو المعلم. وت ظهر األبحاث أن  

 عندما يتحدث المارة نيابة عن الضحية. معظم حوادث التنمر تنتهي 

 التنمر؟ سلوك عن اإلبالغ يمكنني كيف
 خبر شخًصا بالغًا موثوقًا بهأ •

يورك   • مقاطعة  في  التعليم  لقسم  الساخن  بالخط  -890-757اتصل 
5000 

 yorkcountyschools.org/Reportitعبر اإلنترنت على  •

 مقاطعة يورك اإلبالغ عن الواقعة! على تطبيق قسم التعليم في  •

ويتم   الساخن سرية.  الخط  أو عبر  اإلنترنت  المقدمة عبر  التقارير   *
استرجاع التقارير والتحقيق فيها يوميا. ويتم إعداد التقارير التي يتم  

الساعة   بعد  الساعة    5اإلبالغ عنها  بحلول  يوم    8مساًء  صباًحا في 
 الطوارئ. لحاالت  911العمل التالي. يرجى االتصال برقم  
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 التنمر إلى الزمالء صراع من تسلسلي بشكل التنقل على واألسر الطالب مساعدة

  

 

 
 التنمر   اإلزعاج   الوقاحة   النزاع 

 مكرر مرة أو مرتين من حين آلخر  من حين آلخر  الحادثة  

لم يكن مخططا لها؛ بل في   النية مستوى 

 لحظة 

يتم التخطيط له والعمل عن   متعمد  عمل عفوي غير مقصود 

 قصد 

يمكن أن تسبب مشاعر مؤلمة؛   جميع المشاركين مستاؤون  مستوى التأثير 

 اضطراب 

يمكن أن تؤذي اآلخرين  

 بعمق

الهدف من التنمر هو  

  المضايقة و/أو اإليذاء 

جميع األطراف تريد حل   الدافع المدرك  

 األمور 

على أساس عدم التفكير؛ سوء  

 الخلق أو النرجسية 

على أساس الغضب؛  

 القسوة الدافعة 

يحاول المتنمر السيطرة  

 على الموقف و/أو الهدف 

جميع األطراف المعنية تقبل   السلوك المرصود 

 المسؤولية 

الشخص غير المهذب يتحمل  

 الكاملة المسؤولية 

غالبًا ما يتم األسف على  

 السلوك 

 المتنمر يلوم الهدف 

يتم بذل جهد من قبل جميع   السلوك المرصود 

 األطراف المعنية لحل المشكلة 

  اجهدً أو يبذل   يعتذر الشخص الوقح 

 لحل المشكلة 

قد يتوصل الطرفان إلى  

حل مع وجود وسيط أو  

 بدونه

الهدف يريد إيقاف سلوك  

والمتنمر ال يريد  المتنمر 

 التوقف 

يمكن معالجة الموقف باستخدام   كيف ترد 
إجراءات حل النزاعات  
 49الموضحة في الصفحات 

يمكن التعامل معه من خالل  
التحدث مع مستشار المدرسة  
 وطلب وساطة بين الزمالء 

يجب التعامل معه من خالل  
اإلبالغ عن الموقف إلى  

إخطار  وولي األمر/الوصي  
درسة أو مستشار  مدير الم
 المدرسة 

يجب التعامل معه من خالل  
اإلبالغ عن الموقف إلى  

إخطار  وولي األمر/الوصي  
مدير المدرسة أو مستشار  

 المدرسة 
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 الحافالت ومواقف الحافالت: مسؤوليات الطالب وتوقعاته 
 

 EEA  المدرسة   إدارة   مجلس   سياسة   لمرجع: ا 
ترعاها   التي  واألنشطة  المدرسة  من  للطالب  اآلمن  النقل  لضمان 

  مدونة المدرسة وإليها، يتعين على الطالب التصرف بطريقة تتفق مع 

. والطالب الذين يدرسون في مدارس مقاطعة يورك، ويعيشون  السلوك 
وسائل نقل مجانية لهم    داخل المقاطعة وخارج مناطق السير، يتم توفير

المنطقة.   في  مدرستهم  إلى  المخصصة  الحافالت  محطات  وإلى  من 
قواعد   وتطبق  وتقديره.  احترامه  ويجب  امتياًزا  ي عد  الحافلة  وركوب 
رعاية   تحت  الالصفية  الرحالت  في  السفر  عند  المدرسية  الحافالت 

ركوب  المدرسة. وهدف القسم التعليمي هو توفير بيئة آمنة للطالب عند  
السالمة   للحفاظ على  التالية  التوقعات  ضعت  و  المدرسية. وقد  الحافلة 

 والنظام. 

 المدرسة أو الحافالت محطة إلى السير
ذا أمكن، امش مع صديق أو في مجموعات تتكون من صديقين اثنين  إ •

 ( أصدقاء على األقل. 3( أو ثالثة )2)

قم   • أرصفة،  هناك  تكن  لم  إذا  األرصفة.  على  السير  في  حاول  بالسير 
 مواجهة حركة المرور. 

كن في المدرسة في الوقت المحدد، واترك متسعًا من الوقت للمشي بأمان   •
 إلى المدرسة أو محطة الحافالت. 

 توخى الحذر والعبور فقط عند الزوايا أو معابر المشاة.  •

ابق متيقًظا في جميع األوقات باالمتناع عن ارتداء سماعات الرأس أو   •
 سائل النصية أثناء السير، االنشغال في الر

( عشرة أقدام على األقل من الطريق  10انتظر حافلة المدرسة على بعد ) •
 وأبعد إذا كان الطقس سيئًا. 

تجنب الغرباء. إذا اقترب منك شخص بالغ مجهول، اهرب وأبلغ بالحادث   •
 على الفور إلى شخص بالغ موثوق به. 

 منها  والنزول الحافلة صعود
 تتوقف الحافلة تماًما قبل الصعود أو قبل الوقوف للنزول. نتظر حتى ا •

السائق.   • تلتقطه، فقد ال يراك  الحافلة، فال  بالقرب من  إذا أسقطت شيئًا 
 وبدالً من ذلك، اطلب المساعدة من السائق. 

  ،بسرعة  كن آمنا عن طريق مسك الدرابزين أثناء صعود الدرج ونزوله •
 ولكن بأمان، ابحث عن مقعد واجلس. 

رص على ارتداء المالبس وحمل حقائب الظهر التي ال تعلق بدرابزين  اح •
 الحافلة وأبوابها. 

 الحافلة  ركوب
 ن محترًما، واتبع جميع تعليمات سائق الحافلة وكن مهذبًا مع السائق. ك •

كن آمناً من خالل الحفاظ على ممر الحافلة خاليًا وابق في مقعدك أثناء   •
باأليدي واألقدام والتعليقات غير المالئمة لنفسك  تحرك الحافلة. احتفظ  
 لضمان بيئة منظمة. 

كن مسؤوالً عن طريق التحدث مع األصدقاء بهدوء حتى ال يتشتت انتباه   •
 السائق. 

انسكابها   • لمنع  الحافلة  من  الخروج  بعد  إال  والشراب  الطعام  تتناول  ال 
 ومنع وقوع الحوادث. 

من واحتفظ بها معك في جميع  حافظ على متعلقاتك الشخصية في مكان آ •
 األوقات. 

 الحافلة مغادرة
 ن آمنًا من خالل البقاء جالًسا حتى تتوقف الحافلة تماًما. ك •

أي   • وتنظيف  الحافلة  متعلقاتك من  إزالة جميع  عن طريق  كن مسؤوالً 
 قمامة في مقعدك. وحافظ على منطقتك لتكون في وضع مرتب ومنظم. 

حافلة في المحطة المخصصة لك  كن محترًما من خالل الخروج من ال •
 بمجرد توقف الحافلة تماًما وأشر إلى السائق بأن النزول قد أصبح آمناً. 

 الحافلة  تغيير طلب
في  ي  به  والمصرح  األدنى  الحد  إلى  الحافالت  تغيير  من  التقليل  جب 

حاالت الطوارئ أو الظروف الخاصة. يجب أن تكون جميع الطلبات  
فلة مختلفة عن الحافلة العادية طلبًا كتابيًا.  المقدمة من الطالب لركوب حا 

ويجب أن يكون طلب التغيير الدائم للحافلة كتابيًا ويتم إرساله إلى المدير  
المساعد لصيانة المركبات والنقل. وإذا كان الطالب ذاهبًا إلى المنزل  
مذكرة   إرسال  الطالبين  كال  أمور  أولياء  فيجب على  آخر،  طالب  مع 

ا التغيير. وبشكل عام، تعمل الحافالت المدرسية بسعة  يطلبون من خالله
ولكن ليس    ، األطفالمحددة؛ لذلك، قد يتم منح اإلذن ألغراض رعاية  

 بالضرورة ألنشطة أخرى )على سبيل المثال، الحفالت وزيارة للعب(. 

 األسئلة؟  طرح
ذا كانت لديك أي أسئلة أو رأيت سلوًكا يثير قلقك، فيمكنك االتصال  إ

ال الرقم بمكتب  على  يورك  مقاطعة  في  التعليمي  للقسم  التابع   نقل 
 757-898-0344 . 
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 حقوق ومسؤوليات أولياء األمور/األسرة
 شاركة األسرة هي المفتاح لتجربة تعليمية ناجحة. م

 

 
المعلم األول لطفلك، وفي كثير من األحيان،  بصفتك ولي األمر، فأنت  

يمكنك المساعدة في توفير خيارات إيجابية لطفلك عندما تنشأ مواقف  
 في المدرسة. 

 أمر؟ ولي بصفتي حقوقي هي ما
 صفتك شريًكا في التعليم العام لطفلك، يحق لك ما يلي: ب 

 المشاركة بنشاط في المجتمع المدرسي •

 العمل بشكل تعاوني مع المعلمين والموظفين وطفلك  •

 اطرح أسئلة حول التقدم األكاديمي أو التقدم النمائي لطفلك •

 اعترف بالتجارب اإليجابية لطفلك وقدم له مالحظاتك عليها •

 كن على اطالع بسياسات القسم التعليمي والتوقعات لطفلك  •

 تلقي معلومات حول تقدم طفلك على أساس ثابت  •

 ع موظفي المدرسة للدفاع عن طفلك تعاون م •

 شارك في األمور المتعلقة بطفلك  •

 إشعارات في الوقت المناسب بالمسائل المتعلقة بطفلك  أرسل  •

 أمر؟  ولي بصفتي مسؤولياتي هي ما

 صفتك شريًكا في التعليم العام لطفلك، فغنك تتحمل المسؤوليات التالية: ب 

 دعم المجتمع المدرسي  •

سلوك الطالب مع طفلك للمساعدة في ضمان  مراجعة قسم قواعد   •
 فهم التوقعات ودعم فريق العمل في الوفاء بقواعد سلوك الطالب 

 تعزيز السلوك اإليجابي واتخاذ القرارات الجيدة من قبل طفلك  •

اجعل الحضور إلى المدرسة أولوية بالنسبة لطفلك، وقم بإخطار   •
 ادر مبكًرا المدرسة عندما يكون طفلك غائبًا أو متأخًرا أو يغ

ساعد في ضمان أن يرتدي الطالب مالبس مناسبة للمدرسة وأن   •
جهًزا بالمواد التعليمية الالزمة  يكون م 

 العمل بشكل تعاوني لمعالجة األمور بطريقة مناسبة لعمر الطالب  •

 مقابلة موظفي المدرسة عند الطلب  •

 كن محترًما في جميع التفاعالت المتعلقة بالمدرسة  •

الطوارئ واجعلها محدثة  قدم معلومات اال • تصال بك في حاالت 
 وقدم أي وثائق حضانة )إن وجدت( 

  الطالب   دليل الستالم وراجع  راجع واستكمل النموذج الخاص با •

 السلوك   ومدونة 
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 ضباط ت إجراءات االن وتوقعافئات سلوك الطالب 
 

 

تتمثل مهمة قسم مدرسة مقاطعة يورك في إشراك جميع الطالب في  
اكتساب المهارات والمعرفة الالزمة لتقديم مساهمات مثمرة في العالم.  

فرجينيا خريج  تعريف  ملف  في  موضح  هو  عاتق    ،كما  على  تقع 
والتي    ، واطنةالمدارس مسؤولية ضمان إظهار الطالب للكفاءة في الم

فئات   تصميم  تم  للسلوك.  الذاتي  والتنظيم  الفردية  المسؤولية  تتضمن 
السلوك التالية للتعرف على تأثير سلوك الطالب على البيئة المدرسية  
وعلى التعلم. يشجعون على توعية اإلداريين والمعلمين وأولياء األمور  

وي  للطالب  والعاطفية  االجتماعية  بالتنمية  على  والمستشارين  ؤكدون 
أهمية مساعدة الطالب على تحقيق كفاءات أكاديمية وتطوير مهارات  

 (. SELالتعلم االجتماعي )
 

) . أ األكاديمي  التقدم  تعيق  التي  هذه    (: BAPالسلوكيات 
السلوكيات تعرقل التقدم األكاديمي للطالب أو الطالب. وهي  
إلى افتقار الطالب إلى اإلدارة الذاتية أو الوعي   تشير عادةً 

قد يحتاج الطالب إلى مساعدة في    ،لذاتي. في بعض األحيانا
اآلخرين على  السلوك  تأثير  كيفية  أيًضا   ،فهم  يمكن  لذلك 

 اإلشارة إلى التدريب في الوعي االجتماعي.
 

تتداخل    (:BSOالسلوكيات المتعلقة بالعمليات المدرسية ) . ب
هذه السلوكيات مع العملية اليومية لإلجراءات المدرسية. قد  

تطوير  ي  إلى  السلوكيات  هذه  يظهرون  الذين  الطالب  حتاج 
الوعي   أو  الذاتي  الوعي  أو  الذاتية  اإلدارة  مهارات 

 االجتماعي.
 

تخلق هذه السلوكيات عالقة سلبية    (: RBسلوكيات العالقة ) . ج
تؤثر   جسدي.  أذى  عنها  ينتج  ال  أكثر  أو  شخصين  بين 
  إن سلوكيات العالقات على المجتمع المدرسي بأكمله حيث  

الناس   لكيفية معاملة  انعكاًسا  يكون  ما  المدرسة غالبًا  مناخ 
لبعضهم البعض. قد يواجه الطالب الذين يواجهون صعوبة  
في سلوكيات العالقات أيًضا صعوبة مع الكفاءات االجتماعية  

 العاطفية األخرى. 
 

) . د بالسالمة  تتعلق  مخاوف  تمثل  التي    (: BSCالسلوكيات 
تخلق هذه السلوكيات ظروفًا غير آمنة للطالب والموظفين  
وزوار المدرسة. قد تكمن األسباب الكامنة وراء هذا النوع  

العاطفية االجتماعية  الكفاءات  من  أي  في  السلوك  لذا    ،من 
ول التحقيق في الدافع الكامن وراء سلوك  يجب على المسؤ

الوعي االجتماعي   التدريب في  إلى  يشار  الطالب. عادة ما 
 واتخاذ القرار في أي سلوك يثير مخاوف تتعلق بالسالمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
للخطر   . ه اآلخرين  أو  الذات  تعرض  التي  السلوكيات 

(BESO:)    للخطر السلوكيات  هذه  أو    ،صحةتعرض 
الطالب  أو    ،سالمة اآلخر،رفاهية  المجتمع أو  في  ين 

هذا   إلى  ترتفع  التي  السلوكيات  تكون  ما  غالبًا  المدرسي. 
المستوى من الخطورة معقدة. في حين أنها تدل على ضعف  

القرار اتخاذ  هذه    ،مهارات  يظهرون  الذين  الطالب  فإن 
في   تنموية  احتياجات  أيًضا  لديهم  يكون  قد  السلوكيات 

 الكفاءات االجتماعية العاطفية األخرى. 
 

) است . و الخطرة  السلوكيات  هذه    (:PDمرار  وصف  تم 
السلوكيات في سياسة خيار اختيار المدرسة غير اآلمنة في  
ينجح   طالب  لكل  الفيدرالي  القانون  يتطلبها  والتي  فرجينيا 

(ESSA لعام )2015 . 
 

إدارية   استجابات  تطبيق  أجل  من  السلوكيات  لفرز  وسيلة  الفئات هي 
معايير سلوك الطالب أمثلة عن    مستوية لسلوكيات الطالب. يقدم قسم

 كيفية عمل فئات السلوك مع االستجابات اإلدارية المتساوية. 
 

 نظام دعم متعدد المستويات 
بخلق بيئة آمنة وداعمة   (YCSD) يلتزم قسم مدرسة مقاطعة يورك

وإيجابية حيث يستجيب طاقم المدرسة لسلوكيات الطالب من خالل  
جة أسباب سوء السلوك وحل  تدخالت وعواقب تهدف إلى فهم ومعال

النزاعات وتلبية احتياجات الطالب والحفاظ على الطالب. في  
المدرسة. أنظمة فرجينيا المتدرجة للدعم هي إطار عمل يعتمد على  
البيانات إلنشاء الدعم األكاديمي والسلوكي واالجتماعي والعاطفي  

 من هذا النهج المعتمد YCSD الالزم لتعزيز نجاح الطالب. تستخدم
VDOE   لضمان حصول الطالب على التعليمات والتدريب في

 :الكفاءات االجتماعية والعاطفية
 الوعي الذاتي  .1
 إدارة الذات  .2
 الوعي االجتماعي  .3
 مهارات العالقة  .4
 . اتخاذ القرار المسؤول 5
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 تدعم  1الفئة 

مدارس   من  مدرسة  كل  التدريس    YCSDعملت  هيئة  أعضاء  مع 
جميع   لدعم  المدرسة  مستوى  على  فريدة  وتوقعات  قواعد  لتطوير 
الطالب. يدعم المستوى األول الممارسات والخدمات الشاملة المصممة  

 لتعزيز بيئة المدرسة والفصول الدراسية اآلمنة والداعمة والعناية.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ا لتدخالت  الطالب  إحالة  الفصل    ، لمسؤولقبل  مدرسو  يستخدم  قد 

الدراسي دعم السلوك التالي للمساعدة في إعادة تركيز الطالب وإعادة  
 إشراكهم للحفاظ على بيئة تعليمية مناسبة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لدراسي )القائمة على  االستجابات التعليمية للسلوكيات الُمدارة في الفصل ا  يدعم الفصل الدراسي االستباقي والوقائي بتنسيق من المعلم 

 المعلم( 

تطوير وتعليم والحفاظ على توقعات الفصل الدراسي المحددة بوضوح   •

والتي تتوافق مع التوقعات السلوكية على مستوى المدرسة والتي تتوافق  

 .ومصفوفة توقعات السلوك على مستوى المدرسة PBIS مع ممارسات
 .بناء عالقات إيجابية مع الطالب واألسر •
 .ج وممارسة التوقعات في البيئات المناسبةنموذ •
  ، إعادة تدريس / مراجعة التوقعات طوال العام الدراسي )أي ربع سنوي  •

 .بعد فترات الراحة(
استخدم استراتيجيات التصحيح المسبق لتذكير الطالب بالتوقعات قبل   •

 .االنتقال بين المهام / المهام
 .(1: 4يحية )نسبة استخدم عبارات أكثر إيجابية من التصح  •
 .إنشاء نظام االعتراف بالفصول الدراسية لزيادة سلوك الطالب المسؤول •
 • تنفيذ تعليمي فعال وقائم على األدلة  •

 .إعادة هيكلة / مراجعة ممارسات الفصل بناًء على احتياجات الطالب •
 .ضبط سرعة التعليمات لزيادة السلوك في المهمة •
 .تغيير مقاعد الطالب •
 .قدم مالحظات إيجابية فورية عندما ينخرط الطالب في السلوك المتوقع •
 .وإعادة صياغة السلوك المطلوب  ، االستجابة بهدوء •
استخدم أدوات مراقبة التقدم )أي مخطط السلوك الذي يتضمن سلوك   •

 .أوراق االنعكاس( ، استمارة المراقبة أثناء المهمة  ، االستبدال 
التواصل والتعاون مع أولياء األمور / األوصياء ومستشار الطالب و / أو   •

مدير الحالة فيما يتعلق بسلوك الطالب واإلجراءات المعتمدة على المعلم  

 .وحل المشكالت
 .إعادة تعليم السلوك المرغوب •
ر المعلم والطالب باستخدام االستماع  حل مشكلة السلوك خالل مؤتم •

 .النشط
 إنشاء وتنفيذ ممارسات تصحيحية تتناسب مع احتياجات تعلم الطالب.  •

 
 إشراك الطالب بنشاط في عملية التدريس والتعلم.  •
ي تتناول الكفاءات االجتماعية والعاطفية  تدريس دروس الوقاية الت  •

للطالب. قم بتدريس الدروس التي تطبق الكفاءات على المواقف  

،  مهارات مكان العمل ،الوعي باالنتحار والوقاية منه ،)مثل التنمر

 تعليم الشخصية(.  ،المواطنة

 عد دراسية مرنة.استخدم ترتيبات / مقا •
الممارسة   ،االستجابات لسوء سلوك الطالب ]على سبيل المثال •

 ،ضياع الوقت لنشاط قيم ،التعويض ،خدمة المجتمع ،اإليجابية

مهلة في فصل آخر   ،مهلة داخل الفصل )ال تتجاوز عشر دقائق(

 . فقدان االمتيازات[ ،تحت إشراف الكبار
ع الطالب والشخص )األشخاص(  تسهيل الممارسات التصالحية م •

 المتأثرين بسلوك الطالب. 
خصص غداء عمل لتسهيل إعادة التدريس أو تعويض العمل   •

 ،الفائت )على سبيل المثال: غداء مع المعلم لمتابعة العمل

 وإعادة تعليم السلوك(.  ،ومراجعة قصة اجتماعية
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 االستجابات اإلدارية ذات المستوى لسلوك الطالب 

الطالب وتصحيح السلوك نهًجا جماعيًا. سينخرط المسؤولون وفرق التدخل في المدرسة في عملية صنع القرار المبنية على البيانات لتحديد  يتطلب دعم

يمات  التعل االستجابات المناسبة للسلوكيات على جميع المستويات. سيتم التعامل مع اإلجراءات والعقوبات المترتبة على السلوك غير المناسب من خالل

 :والتدخل من أجل

 منع السلوك السلبي من أن يكافأ •

 منع السلوك المشكل من التصعيد •

 منع السلوك المشكل من مقاطعة التعليمات بشكل ملحوظ  •

 منع األذى الجسدي و / أو االجتماعي والعاطفي لآلخرين •

 استجابة متعددة. يرجى مالحظة: النتائج واإلجراءات التصحيحية قد تشمل تدخالت من مستويات 

 إلى منع المزيد من المشكالت السلوكية مع إبقاء الطالب في المدرسة.  1تهدف استجابات المستوى   :1ستجابات المستوى ا

 تدخالت المعلم والمسؤول  •

o  إعادة التدريس أو نمذجة السلوك المرغوب 

o  نظام مكافأة السلوك اإليجابي أو التدخل 

o مراقبة السلوك ومخطط التقدم 

o  عقد السلوك 

o  تغيير المقعد 

o  فقدان امتيازات الفصول الدراسية / المدرسة 

o  )االحتجاز )قبل المدرسة أو بعد المدرسة أو أثناء الغداء 

o ورقة التفكير والتفكير 

o خطاب اعتذار 

o افقة عليها من قبل المسؤول وأولياء األمور( خدمة المجتمع )يجب المو 

o  حل النزاع أو المؤتمر اإلصالحي 

o  دقيقة أو فصل دراسي واحد( 30اإلزالة المؤقتة من الفصل )ال تزيد عن 

o   أولياء األمور  - المسؤول   -ولي األمر أو مؤتمر الطالب  -المعلم  - مؤتمر الطالب 
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ت والتدخالت اإلدارية في هذا المستوى لمنع المزيد من المشكالت السلوكية وإبقاء الطالب في المدرسة.  تم تصميم االستجابا  :2استجابات المستوى  
 قد يكون اإلبعاد قصير المدى للطالب من الفصل الدراسي مناسبًا.   ،اعتماًدا على شدة السلوك

 (CICO) تسجيل الوصول والمغادرة  •
 المؤتمر التصالحي أو وساطة األقران •
 حتجاز )قبل المدرسة أو بعد المدرسة أو أثناء الغداء( اال •
 السبت مدرسة االعتقال  •
 اإلحالة إلى فريق التدخل المدرسي  •
 أيام 1-3 (ISS) التعليق داخل المدرسة  •
 إزالة الفصل )أقل من نصف اليوم الدراسي(  •
 المراقبة االجتماعية •
 المدرسة( خدمة المجتمع )معتمدة من قبل ولي األمر ومسؤول  •

إلى    3قد تؤدي سلوكيات المستوى    ،اعتماًدا على شدة السلوك و / أو الطبيعة المزمنة للسلوك و / أو مخاوف السالمة:  3استجابات المستوى  
 طرد الطالب من المدرسة على المدى القصير. 

 أيام( 10-1التعليق خارج المدرسة ) •
 المراقبة االجتماعية / فقدان االمتيازات المدرسية  •
 اع إعادة الدخول مع ولي األمر ومسؤول المدرسة )عقد إعادة الدخول( • اجتم •

تقريًرا إلى مسؤولي االستماع في القسم الذين يعملون كمعين المشرف. ال تؤدي اإلحالة إلى    4: تتطلب سلوكيات المستوى  4استجابات المستوى  
يجوز للمشرف أو من ينوب عنه إعادة   ، بعد مراجعة الحادث في السياقضابط االستماع تلقائيًا إلى تعليق طويل األجل أو تغيير موضع أو طرد.  

 الطالب إلى اإلعداد الشامل مع دعم إضافي و / أو استجابات ليتم تنفيذها. 

 يوًما(  45-11تعليق طويل األمد ) •
 التنسيب البديل / تغيير التنسيب •
 المراقبة االجتماعية •
 • اإلحالة إلى جهات إنفاذ القانون  •

محجوزة لتلك السلوكيات التي تتطلب إحالة إلى المشرف أو من ينوب عنه. بالنسبة لطالب مرحلة ما    5: استجابات المستوى  5المستوى  ردود  
يجب إحالة أي تعليق يتجاوز ثالثة أيام إلى المشرف. قد ال تؤدي اإلحالة إلى المشرف أو من ينوب عنه تلقائيًا   ،قبل المدرسة حتى الصف الثالث

 .الطرد أو التنسيب البديل أو إعادة التعيين في المدرسة أو التعليق طويل األمد إلى 

 يوًما( 364-46التعليق طويل األمد ) •
 يمكن إصداره فقط من قبل مجلس المدرسة  - يوًما(  365الطرد )  •
 التنسيب البديل / تغيير التنسيب •
 اإلحالة إلى جهات إنفاذ القانون  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



York County School Division  54  
 

 
York County School Division 

York County School Division 

 

 سلوك الطالب ومعايير السلوك: االبتدائية  توقعات
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 هذه الصفحة تركت فارغة عمًدا
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 قامت المدارس االبتدائية بتسوية الردود على سلوكيات الطالب 

 للطالب أو للطالب اآلخرين  (BAP) الفئة أ: السلوكيات التي تعيق التقدم األكاديمي 

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  BAPكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BAP 1   تشمل( الدراسي  الفصل  في  التعلم  في  التدخل 
التحدث المفرطة  ،األمثلة  وعدم    ،والضوضاء 
وامتالك األشياء    ، وعدم الجلوس  ،القيام بالمهمة

 التي تشتت االنتباه( 

X      

BAP 2   التدخل في التعلم خارج الفصل الدراسي )تشمل
 األمثلة الضوضاء المفرطة ومقاطعة الفصل( 

X      

BAP 3 غش والسرقة األدبية( التضليل المدرسي )مثل ال X      

BAP 4  تأخر الصف بدون عذر X      

BAP 5 التأخر في الذهاب إلى المدرسة بدون عذر X      

 

 تتداخل مع التشغيل اليومي لإلجراءات المدرسية (BSO) الفئة ب: السلوكيات المتعلقة بالعمليات المدرسية 

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  BSOكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSO 1  تعديل مستند أو سجل رسمي X X     

BSO 2 تحريف إعطاء معلومات كاذبة ، X X     

BSO 3  االمت بشكل  رفض  الموظفين  لطلبات  ثال 
 يتعارض مع عمل المدرسة 

X X X    

BSO 4  عدم التواجد في المكان المخصص له X X     

BSO 5 عدم حضور اإلعداد التأديبي المخصص )حجز ،  
 مدرسة السبت(  ،تعليق من المدرسة

X X     

BSO 6   جلب األشخاص غير المصرح لهم إلى المدرسة
أو السماح لألشخاص غير المصرح لهم بدخول  

 مبنى المدرسة 

X X X    

BSO 7  الزي انتهاك قواعد X X     
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 تتداخل مع التشغيل اليومي لإلجراءات المدرسية (BSO) الفئة ب: السلوكيات المتعلقة بالعمليات المدرسية 

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  BSOكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSO 8  )المقامرة )ألعاب الحظ مقابل المال أو الربح X X     

BSO 9   حيازة أشياء غير مناسبة للمدرسة )تشمل األمثلة
 األلعاب واألدب واإللكترونيات( 

X X     

BSO 10  حيازة المسروقات X X X    

BSO 11 غ المدرسة  االستخدام  لمعدات  به  المصرح  ير 
 اإللكترونية أو غيرها من المعدات 

X X     

BSO 12   / للتكنولوجيا  المقبول  االستخدام  سياسة  انتهاك 
 اإلنترنت

X X     

BSO 13   انتهاك سياسة مجلس المدرسة فيما يتعلق بحيازة
 أو استخدام أجهزة االتصال المحمولة 

X X     

BSO 14   أو الجدران  على  الكتابة  أو  المتعمد  التخريب 
التي   األضرار  من  أو  غيرها  بالمدرسة  تلحق 

 الممتلكات الشخصية 

X X X    

 

 .تخلق عالقة سلبية بين عضوين أو أكثر من أعضاء المجتمع المدرسي )ال يحدث أي ضرر جسدي( (RB) الفئة ج: سلوكيات العالقة

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  RBكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

RB 1   السياسة )راجع  جسدية  إصابة  بدون  التنمر 
النموذجية لمعالجة التنمر في المدارس العامة في  

 نيا(فرجي 

X X     

RB 2   التسلط عبر اإلنترنت )راجع السياسة النموذجية
في   العامة  المدارس  في  التنمر  مع  للتعامل 

 فرجينيا(

 X X    

RB 3 مواد  أو    ، عرضأو    ،توزيعأو    ،نشر مشاركة 
الئقة، غير  أدبيات  استخدام    ،أو  ذلك  في  بما 

 الوسائل اإللكترونية 

X X     

RB 4 تعليقات  أو    ، قول أو    ،تلميحاتأو  ،كتابة 
ذات   ، اقتراحات أخرى  مالحظات  طبيعة    أو 

االتصال   خالل  من  أو  مباشر  بشكل  جنسية 
 اإللكتروني

X X     

RB 5  سرقة أموال أو ممتلكات بغير قوة جسدية X X     

RB 6   وغير فظة  بطريقة  آخر  شخص  إلى  التحدث 
 مهذبة

X X     
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 .تخلق عالقة سلبية بين عضوين أو أكثر من أعضاء المجتمع المدرسي )ال يحدث أي ضرر جسدي( (RB) الفئة ج: سلوكيات العالقة

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  RBكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

RB 7 الدخول في مواجهة لفظية  ، السخرية  ،المضايقة ،  
 التحريض على الشجار لفظيًا 

X X     

RB 8 استخدام لغة أو إيماءات نابية أو بذيئة )الشتائم، 
  ، أو الكالم الذي يحض على الكراهية  ،الشتائمأو  

 أو إشارات العصابات أو اإليماءات( 

X X     

RB 9   أو    ،الفعلياستخدام اإلهانات القائمة على العرق
العرق  ،المتصور اللون  ،أو  األصل    ،أو  أو 
  ، أو الوزن  ،أو المواطنة / حالة الهجرة   ،القومي

الجنس الجنسية  ، أو  الهوية  التعبير    ،أو  أو 
 أو اإلعاقة  ،أو التوجه الجنسي ،نسيالج

X X     

RB 10 عدم الرد على أسئلة أو طلبات الموظفين X X     

RB 11   غير أو  فيه  المرغوب  غير  الجسدي  االتصال 
 المناسب

 X X    

 

 تخلق ظروفًا غير آمنة للطالب والموظفين و / أو زوار المدرسة  (BSC) الفئة د: سلوكيات مخاوف تتعلق بالسالمة 

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  BSCكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSC 1   الكحول: حيازة الكحول أو تعاطيه أو التعرض
 لتأثيره 

X X X   X 

BSC 2 الكحول: توزيع الكحول على الطالب اآلخرين  X X   X 

BSC 3 قير العقا: حيازة أدوات يرقعقاال X X X    

BSC 4 إدارة  قيرالعقا سياسة  انتهاك  ال    يرقالعقا :  التي 
أو   طبية(  وصفة  )بدون  طبية  وصفة  تتطلب 

 سياسة األدوية المشابهة 

X X X    

BSC 5 التبغ: حيازة / استخدام / توزيع منتجات التبغ،  
معدات    ،ةالسجائر اإللكتروني   ،حيازة أدوات التبغ
 التدخين اإللكتروني

 X X    

BSC 6   يجب تصنيف سلوك التنمر بدون إصابة جسدية
والذي يستمر بعد التدخل )انظر الرابط: نموذج  
السياسة للتعامل مع التنمر في المدارس العامة  
اإلصابة   إلى  يؤدي  الذي  التنمر  فرجينيا(  في 
اعتداء   أنه  على  يصنف  أن  يجب  الجسدية 

 وبطارية 

  X X   
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 تخلق ظروفًا غير آمنة للطالب والموظفين و / أو زوار المدرسة  (BSC) الفئة د: سلوكيات مخاوف تتعلق بالسالمة 

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  BSCكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSC 7 اإللكتروني التدخل    التنمر  بعد  يستمر  الذي 
التنمر   لمعالجة  السياسة  نموذج  الرابط:  )راجع 
في المدارس العامة في فرجينيا( يجب التعامل  
مع التنمر اإللكتروني الذي يتعلق بتهديد سالمة  
التدخل   من  أعلى  بمستوى  والموظفين  الطالب 

 والعواقب. 

  X X X  

BSC 10   الحافلة في  اآلخرين  سالمة  تعريض  الحافلة: 
 للخطر 

X X     

BSC 11 ال إنذار  إنذار  أو  لحريق  الكاذب  التفعيل  حريق: 
 كارثة آخر 

 X X    

BSC 12 بالحرائق المتعلقة  يمكن المواد  أشياء  حيازة   :
إنتاج   أو  حريق  إحداث  أو  إلشعال  استخدامها 

 كميات كبيرة من الدخان 

X X X    

BSC 13   خطر إلى  متهور  سلوك  في  االنخراط  يؤدي 
 إلحاق األذى بالنفس أو باآلخرين

X X X    

BSC 14   الشجار الذي ال ينتج عنه إصابة على النحو الذي
 تحدده إدارة المدرسة 

X X X    

BSC 15   في عمل كبير  إحداث اضطراب  أو  التحريض 
 المدرسة أو سالمة الموظفين و / أو الطالب 

X X X    

BSC 16   رمي شيء يحتمل أن يسبب اضطرابًا أو إصابة
 أو ضرًرا بالممتلكات 

X X     

BSC 17 عض طالب آخر دون إصابة    ،ضرب  ،صد  ،دفع
 واضحة 

X X X    

BSC 18   فضح أجزاء من الجسم أو سلوك عام بذيء أو
 غير الئق 

X X X    

BSC 19 التربيت    - ل الجسدي ذي الطبيعة الجنسية  االتصا
 وشد المالبس ،والقرص ،على أجزاء الجسم

X X X    
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BSC 21 المطاردة كما هو موصوف في مدونة فيرجينيا ، 
§18.2-60.3 

 X X X   

BSC 22   القوة باستخدام  الممتلكات  أو  األموال  سرقة 
 الجسدية )بدون استخدام سالح( 

X X     

BSC 24  ترك المدرسة دون إذن X      

BSC 25 التعدي  X X    

BSC 26   استخدامها يمكن  خطرة  مواد   / أدوات  حيازة 
 إللحاق األذى باآلخر 

 X X X   

BSC 27   السالح )بخالف  سالح  أي  حيازة  األسلحة: 
- 18.2الناري( على النحو المحدد في الفقرات  

308.1 

   X X  

 

 

ع  أو اآلخرين في المجتم،رفاهية الطالب أو  ،سالمةأو  ، صحةللخطر على  (BESO) السلوكيات التي تعرض الذات أو اآلخرين  :E الفئة 
 المدرسي 

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  BESOكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BESO 1   لشخص جسدية  إصابة  إحداث  تعمد  االعتداء: 
 آخر 

X X X    

BESO 2   جسدية  لبلطجةوااالعتداء إصابة  في  التسبب   :
 لشخص آخر 

  X X X X 

BESO 3   الشجار: استخدام العنف الجسدي بين الطالب أو
ضد شخص آخر حيث توجد إصابة طفيفة على  

 النحو الذي تحدده إدارة المدرسة 

X X X    

BESO 4   إضراب الموظفين: استخدام القوة ضد الموظف
 عند عدم حدوث إصابة 

X X X X   

BESO 5 للرقابةالعقاقير الخاضعة  المواد  حيازة  أو    ،: 
المشروعة غير  لألدوية  أو    ، المستنشقات 

الموصوفة  المهلوس األدوية  أو  االصطناعية  ات 
 غير المصرح بها

  X X X X 

BESO 6 الخاضعة  العقاقير المواد  تأثير  تكون تحت  : أن 
أو   المشروعة  غير  العقاقير  أو  للرقابة 
أو   االصطناعية  المهلوسات  أو  المستنشقات 

 األدوية الموصوفة غير المصرح بها

  X X X  

BESO 7 أو  العقاقير للرقابة  الخاضعة  المواد  استخدام   :
غير المشروعة أو المهلوسات    استخدام العقاقير

 االصطناعية أو األدوية غير المصرح بها

  X X X X 

BESO 9  المساعدة في  الحرائق أو  النار  : محاولة إشعال 
 إشعالها أو إشعالها 

 X X X   

BESO 10 لعصابة: االنخراط في سلوك  السلوك المرتبط با
تهديدي أو خطير مرتبط بالعصابة كما هو محدد  

 46.1-18.2في الفقرة 

X X X X   
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ع  أو اآلخرين في المجتم،رفاهية الطالب أو  ،سالمةأو  ، صحةللخطر على  (BESO) السلوكيات التي تعرض الذات أو اآلخرين  :E الفئة 
 المدرسي 

 )المدارس االبتدائية( 

 الوصف  BESOكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BESO 11   18.2التقسيم على النحو المحدد في الفقرات -
 279.6-22.1والمشار إليه في الفقرات  56

  X X  X 

BESO 12   التحريض على أو  التخويف  أو    ، العنفالتهديد 
 أو أعضاء،األذى لموظف أو  ،اإلصابةأو 

X X X X   

BESO 13 ويف أو التحريض على العنف أو  التهديد أو التخ
أو   آخر  )طالب(  لطالب  األذى  أو  اإلصابة 

 غيرهم )طالب( 

X X X    

BESO 15   استخدام شيء ال يعتبر بشكل عام سالًحا لتهديد
 أو محاولة إيذاء موظفي المدرسة 

  X X   

BESO 16   استخدام شيء ال يعتبر بشكل عام سالًحا لتهديد
 الطالب أو اآلخرين أو محاولة إيذائهم

  X X   

BESO 17  د بوجود قنبلة صنع تهدي   -قنبلة  بوجود  تهديد X X X X  X 
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 توقعات سلوك الطالب ومعايير السلوك: ثانوي 
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 فارغة عمًداهذه الصفحة تركت 
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 بتسوية الردود على سلوكيات الطالب   الثانويةقامت المدارس 

 للطالب أو للطالب اآلخرين  (BAP) الفئة أ: السلوكيات التي تعيق التقدم األكاديمي 

 ( الثانوية )المدارس 

 الوصف  BAPكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BAP 1   تشمل( الدراسي  الفصل  في  التعلم  في  التدخل 
التحدث المفرطة  ،األمثلة  وعدم    ،والضوضاء 
وامتالك األشياء    ، وعدم الجلوس  ،القيام بالمهمة

 التي تشتت االنتباه( 

X X     

BAP 2   التدخل في التعلم خارج الفصل الدراسي )تشمل
 األمثلة الضوضاء المفرطة ومقاطعة الفصل( 

X X     

BAP 3 غش والسرقة األدبية( التضليل المدرسي )مثل ال X X     

BAP 4  تأخر الصف بدون عذر X X     

BAP 5 التأخر في الذهاب إلى المدرسة بدون عذر X X     

 

 تتداخل مع التشغيل اليومي لإلجراءات المدرسية (BSO) الفئة ب: السلوكيات المتعلقة بالعمليات المدرسية 

 ( الثانوية )المدارس 

 الوصف  BSOكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSO 1  تعديل مستند أو سجل رسمي X X     

BSO 2 تحريف إعطاء معلومات كاذبة ، X X     

BSO 3  االمت بشكل  رفض  الموظفين  لطلبات  ثال 
 يتعارض مع عمل المدرسة 

X X X    

BSO 4  عدم التواجد في المكان المخصص له X X     

BSO 5 عدم حضور اإلعداد التأديبي المخصص )حجز ،  
 مدرسة السبت(  ،تعليق من المدرسة

X X X    

BSO 6   جلب األشخاص غير المصرح لهم إلى المدرسة
أو السماح لألشخاص غير المصرح لهم بدخول  

 مبنى المدرسة 

X X X    

BSO 7  الزي انتهاك قواعد X X     
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 تتداخل مع التشغيل اليومي لإلجراءات المدرسية (BSO) الفئة ب: السلوكيات المتعلقة بالعمليات المدرسية 

 ( الثانوية )المدارس 

 الوصف  BSOكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSO 8  )المقامرة )ألعاب الحظ مقابل المال أو الربح X X     

BSO 9   حيازة أشياء غير مناسبة للمدرسة )تشمل األمثلة
 األلعاب واألدب واإللكترونيات( 

X X     

BSO 10  حيازة المسروقات  X X X   

BSO 11 غ المدرسة  االستخدام  لمعدات  به  المصرح  ير 
 اإللكترونية أو غيرها من المعدات 

X X     

BSO 12   / للتكنولوجيا  المقبول  االستخدام  سياسة  انتهاك 
 اإلنترنت

X X     

BSO 13   انتهاك سياسة مجلس المدرسة فيما يتعلق بحيازة
 أو استخدام أجهزة االتصال المحمولة 

X X X    

BSO 14   أو الجدران  على  الكتابة  أو  المتعمد  التخريب 
التي   األضرار  من  أو  غيرها  بالمدرسة  تلحق 

 الممتلكات الشخصية 

X X X    

 

 .تخلق عالقة سلبية بين عضوين أو أكثر من أعضاء المجتمع المدرسي )ال يحدث أي ضرر جسدي( (RB) الفئة ج: سلوكيات العالقة

 ( الثانوية )المدارس 

 الوصف  RBكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

RB 1   السياسة )راجع  جسدية  إصابة  بدون  التنمر 
النموذجية لمعالجة التنمر في المدارس العامة في  

 نيا(فرجي 

X X     

RB 2   التسلط عبر اإلنترنت )راجع السياسة النموذجية
في   العامة  المدارس  في  التنمر  مع  للتعامل 

 فرجينيا(

 X X    

RB 3 مواد  أو    ، عرضأو    ،توزيعأو    ،نشر مشاركة 
الئقة، غير  أدبيات  استخدام    ،أو  ذلك  في  بما 

 الوسائل اإللكترونية 

X X X    

RB 4 تعليقات  أو    ، قول أو    ،تلميحاتأو  ،كتابة 
ذات   ، اقتراحات أخرى  مالحظات  طبيعة    أو 

االتصال   خالل  من  أو  مباشر  بشكل  جنسية 
 اإللكتروني

X X X    

RB 5  سرقة أموال أو ممتلكات بغير قوة جسدية X X     

RB 6   وغير فظة  بطريقة  آخر  شخص  إلى  التحدث 
 مهذبة

X X     
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 .تخلق عالقة سلبية بين عضوين أو أكثر من أعضاء المجتمع المدرسي )ال يحدث أي ضرر جسدي( (RB) الفئة ج: سلوكيات العالقة

 ( الثانوية )المدارس 

 الوصف  RBكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

RB 7 الدخول في مواجهة لفظية  ، السخرية  ،المضايقة ،  
 التحريض على الشجار لفظيًا 

X X X    

RB 8 استخدام لغة أو إيماءات نابية أو بذيئة )الشتائم، 
  ، أو الكالم الذي يحض على الكراهية  ،الشتائمأو  

 أو إشارات العصابات أو اإليماءات( 

X X X    

RB 9   أو    ،الفعلياستخدام اإلهانات القائمة على العرق
العرق  ،المتصور اللون  ،أو  األصل    ،أو  أو 
  ، أو الوزن  ،أو المواطنة / حالة الهجرة   ،القومي

الجنس الجنسية  ، أو  الهوية  التعبير    ،أو  أو 
 أو اإلعاقة  ،أو التوجه الجنسي ،نسيالج

X X X    

RB 10 عدم الرد على أسئلة أو طلبات الموظفين X X X    

RB 11   غير أو  فيه  المرغوب  غير  الجسدي  االتصال 
 المناسب

X X X    

 

 تخلق ظروفًا غير آمنة للطالب والموظفين و / أو زوار المدرسة  (BSC) الفئة د: سلوكيات مخاوف تتعلق بالسالمة 

 ( انوية الث)المدارس 

 الوصف  BSCكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSC 1   الكحول: حيازة الكحول أو تعاطيه أو التعرض
 لتأثيره 

X X X   X 

BSC 2 الكحول: توزيع الكحول على الطالب اآلخرين  X X   X 

BSC 3 قير العقا: حيازة أدوات يرقعقاال X X X    

BSC 4 إدارة  قيرالعقا سياسة  انتهاك  ال    يرقالعقا :  التي 
أو   طبية(  وصفة  )بدون  طبية  وصفة  تتطلب 

 سياسة األدوية المشابهة 

X X X    

BSC 5 التبغ: حيازة / استخدام / توزيع منتجات التبغ،  
معدات    ،ةالسجائر اإللكتروني   ،حيازة أدوات التبغ
 التدخين اإللكتروني

 X X    

BSC 6   يجب تصنيف سلوك التنمر بدون إصابة جسدية
والذي يستمر بعد التدخل )انظر الرابط: نموذج  
السياسة للتعامل مع التنمر في المدارس العامة  
اإلصابة   إلى  يؤدي  الذي  التنمر  فرجينيا(  في 
اعتداء   أنه  على  يصنف  أن  يجب  الجسدية 

 وبطارية 

  X X X  
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 تخلق ظروفًا غير آمنة للطالب والموظفين و / أو زوار المدرسة  (BSC) الفئة د: سلوكيات مخاوف تتعلق بالسالمة 

 ( انوية الث)المدارس 

 الوصف  BSCكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BSC 7 اإللكتروني التدخل    التنمر  بعد  يستمر  الذي 
التنمر   لمعالجة  السياسة  نموذج  الرابط:  )راجع 
في المدارس العامة في فرجينيا( يجب التعامل  
مع التنمر اإللكتروني الذي يتعلق بتهديد سالمة  
التدخل   من  أعلى  بمستوى  والموظفين  الطالب 

 والعواقب. 

  X X X  

BSC 10   الحافلة في  اآلخرين  سالمة  تعريض  الحافلة: 
 للخطر 

X X X    

BSC 11 ال إنذار  إنذار  أو  لحريق  الكاذب  التفعيل  حريق: 
 كارثة آخر 

 X X    

BSC 12 بالحرائق المتعلقة  يمكن المواد  أشياء  حيازة   :
إنتاج   أو  حريق  إحداث  أو  إلشعال  استخدامها 

 كميات كبيرة من الدخان 

X X X    

BSC 13   خطر إلى  متهور  سلوك  في  االنخراط  يؤدي 
 إلحاق األذى بالنفس أو باآلخرين

X X X    

BSC 14   الشجار الذي ال ينتج عنه إصابة على النحو الذي
 تحدده إدارة المدرسة 

X X X    

BSC 15   في عمل كبير  إحداث اضطراب  أو  التحريض 
 المدرسة أو سالمة الموظفين و / أو الطالب 

 X X X X  

BSC 16   رمي شيء يحتمل أن يسبب اضطرابًا أو إصابة
 أو ضرًرا بالممتلكات 

X X X    

BSC 17 عض طالب آخر دون إصابة    ،ضرب  ،صد  ،دفع
 واضحة 

X X X    

BSC 18   فضح أجزاء من الجسم أو سلوك عام بذيء أو
 غير الئق 

X X X X   

BSC 19 التربيت    - ل الجسدي ذي الطبيعة الجنسية  االتصا
 وشد المالبس ،والقرص ،على أجزاء الجسم

X X X X   

BSC 21 المطاردة كما هو موصوف في مدونة فيرجينيا ، 
§18.2-60.3 

 X X X  X 

BSC 22   القوة باستخدام  الممتلكات  أو  األموال  سرقة 
 الجسدية )بدون استخدام سالح( 

  X X   

BSC 24  ترك المدرسة دون إذن X X     

BSC 25 التعدي  X X X   

BSC 26   استخدامها يمكن  خطرة  مواد   / أدوات  حيازة 
 إللحاق األذى باآلخر 

  X X  X 

BSC 27   السالح )بخالف  سالح  أي  حيازة  األسلحة: 
- 18.2الناري( على النحو المحدد في الفقرات  

308.1 

   X X X 
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ع  أو اآلخرين في المجتم،رفاهية الطالب أو  ،سالمةأو  ، صحةللخطر على  (BESO) السلوكيات التي تعرض الذات أو اآلخرين  :E الفئة 
 المدرسي 

 ( الثانوية )المدارس 

 الوصف  BESOكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

BESO 1   لشخص جسدية  إصابة  إحداث  تعمد  االعتداء: 
 آخر 

 X X X   

BESO 2   جسدية  لبلطجةوااالعتداء إصابة  في  التسبب   :
 لشخص آخر 

  X X X X 

BESO 3   الشجار: استخدام العنف الجسدي بين الطالب أو
ضد شخص آخر حيث توجد إصابة طفيفة على  

 النحو الذي تحدده إدارة المدرسة 

X X X    

BESO 4   إضراب الموظفين: استخدام القوة ضد الموظف
 عند عدم حدوث إصابة 

X X X X   

BESO 5 للرقابةالعقاقير الخاضعة  المواد  حيازة  أو    ،: 
المشروعة غير  لألدوية  أو    ، المستنشقات 

الموصوفة  المهلوس األدوية  أو  االصطناعية  ات 
 غير المصرح بها

  X X X X 

BESO 6 الخاضعة  العقاقير المواد  تأثير  تكون تحت  : أن 
أو   المشروعة  غير  العقاقير  أو  للرقابة 
أو   االصطناعية  المهلوسات  أو  المستنشقات 

 األدوية الموصوفة غير المصرح بها

   X X  

BESO 7 أو  العقاقير للرقابة  الخاضعة  المواد  استخدام   :
غير المشروعة أو المهلوسات    استخدام العقاقير

 االصطناعية أو األدوية غير المصرح بها

  X X X X 

BESO 9  المساعدة في  الحرائق أو  النار  : محاولة إشعال 
 إشعالها أو إشعالها 

  X X X X 

BESO 10 لعصابة: االنخراط في سلوك  السلوك المرتبط با
تهديدي أو خطير مرتبط بالعصابة كما هو محدد  

 46.1-18.2في الفقرة 

  X X X  

BESO 11   18.2التقسيم على النحو المحدد في الفقرات -
 279.6-22.1والمشار إليه في الفقرات  56

    X  
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BESO 12   التحريض على أو  التخويف  أو    ، العنفالتهديد 
 أو أعضاء،األذى لموظف أو  ،اإلصابةأو 

 X X X X X 

BESO 13 ويف أو التحريض على العنف أو  التهديد أو التخ
أو   آخر  )طالب(  لطالب  األذى  أو  اإلصابة 

 غيرهم )طالب( 

 X X X X  

BESO 15   استخدام شيء ال يعتبر بشكل عام سالًحا لتهديد
 أو محاولة إيذاء موظفي المدرسة 

  X X X  

BESO 16   استخدام شيء ال يعتبر بشكل عام سالًحا لتهديد
 الطالب أو اآلخرين أو محاولة إيذائهم

    X X 

BESO 17  د بوجود قنبلة صنع تهدي   -قنبلة  بوجود  تهديد    X X X 

 

 

 

القانون الفيدرالي لكل  خطيرة باستمرار: السلوكيات الموضحة في سياسة خيار اختيار المدرسة غير اآلمنة في فرجينيا والتي يتطلبها  :PDفئة
 2015طالب ينجح لعام 

 
 )المدارس الثانوية( 

 الوصف  PDكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

       الفئة الفرعية األولى  

PD 1  سالح ناري  - القتل    X X X 

PD 2  سالح آخر  - القتل    X X X 

PD 3  اعتداء جنسي    X X X 

PD 4  الشروع في االعتداء الجنسي    X X X 

PD 5  استخدام القنبلة    X X X 

       الثانية الفئة الفرعية  

PD 6  االعتداء بسالح ناري أو سالح    X X X 

PD 7  السرقة الفعلية أو محاولة السرقة    X X X 

PD 8  / ف أطفال اختطا خطف    X X X 

PD 9  بدون سالح  جرح مضر    X X X 

PD 10  على الطالب  العنيفةالجنسية  البلطجة    X X X 
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القانون الفيدرالي لكل  خطيرة باستمرار: السلوكيات الموضحة في سياسة خيار اختيار المدرسة غير اآلمنة في فرجينيا والتي يتطلبها  :PDفئة
 2015طالب ينجح لعام 

 
 )المدارس الثانوية( 

 الوصف  PDكود 

ى 
ستو

الم
1 

ى 
ستو

الم
2 

ى
ستو

الم
 

3 

ى 
ستو

الم
4 

ى 
ستو

الم
سلطات   5 إخطار 

 إنفاذ القانون 

       الثانية الفئة الفرعية  

PD 11  حيازة مسدس بشكل غير قانوني    X X X 

PD 12 ير قانونيحيازة بندقية أو بندقية بشكل غ    X X X 

PD 13  الحيازة غير المشروعة ألي سالح مقذوف آخر    X X X 

PD 14  حيازة غير مشروعة للقنبلة    X X X 

PD 15  الحيازة غير المشروعة ألسلحة نارية أخرى    X X X 

PD 16   والمواد لألدوية  المشروعة  غير  الحيازة 
 الخاضعة للرقابة بقصد التوزيع أو البيع 

   X X X 
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 إجراءات التعامل مع المخالفات وحق االستئناف 
  ينبغي تطبيق القواعد العادلة بشكل غير عادل ال

 ويجب أن يتم تنفيذها وفًقا للقوانين واللوائح القائمة

 

 التطبيق   الواجبة   اإلجراءات 
 يجوز معاقبة أي طالب بسبب انتهاك مزعوم لقواعد سلوك الطالب  ال

دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة. يحق لجميع الطالب الحصول  
بالتهم كتابي  أو  شفهي  إخطار  لعرض    ،على  وفرصة  لألدلة  وشرح 

 جانبهم من القصة. 

  إصدار قبل التطبيق الواجبة القانونية اإلجراءات في الطالب حق

 التأديبية والنتائج العقوبات
لتقي مدير المدرسة أو المدير المساعد أو من ينوب عنه مع الطالب  ي 

 لغرض: 
 ،تقديم إخطار شفوي أو كتابي بمخالفة مدونة السلوك المبلغ عنها (أ
 تقديم إيضاح لألدلة الخاصة بتقرير المخالفة  (ب
 إعطاء الطالب فرصة لعرض جانبه من القصة. (ج

إلى طبيعة   بالنظر  الطالب  استجواب  تبدأ عملية  الظروف،  في جميع 
اإلجرامي،   النشاط  مستوى  إلى  ترقى  كانت  إذا  وما  الجريمة، 

 وعمر/تطور الطالب. 

يتحمل مسؤولو المدرسة مسؤولية مباشرة عن سلوك الطالب باإلضافة   
إلى سالمة وأمن المدرسة. تتيح هذه المسؤولية لمسؤولي المدرسة حرية  
استجواب الطالب في محاولة للحفاظ على مدارس آمنة. ال ينبغي أن 
يشارك ضباط إنفاذ القانون في استجواب الطالب كجزء من العمليات  

 روتينية عندما ال يوجد دليل يشير إلى ارتكاب جريمة. المدرسية ال 
 ( VAC 20-131-210 8)المرجع: 

 التأديبية والنتائج العقوبات إصدار
طبيعة  ع على  وبناًء  الواجبة  اإلجرائية  اإلجراءات  من  االنتهاء  ند 

 يجوز لمدير المدرسة أو المدير المساعد أو من ينوب عنه:  ،االنتهاك
مؤتمر المعلم    ، خدمة المجتمع  ، قم بإصدار تدخل مدرسي )وساطة األقران (أ

 إلخ(.  ،والطالب
 (: إعداد بديل ألقل من نصف اليوم التعليمي. ATSتعيين بديل للتعليق ) (ب
تعليمي  (: إعداد بديل لمدة نصف يوم  ISSتحديد التعليق داخل المدرسة ) (ج

 أو كامل. 
(: اإلبعاد من بيئة المدرسة لمدة  OSSإصدار تعليق خارج المدرسة ) (د

 ( أيام دراسية. 10( إلى عشرة )1يوم واحد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة خارج التعليق إجراءات
سيبذل مدير المدرسة أو من ينوب عنه جهوًدا   ،ندما يتم تعليق طالبع

متعددة لالتصال بولي األمر أو الوصي وإبالغه عبر الهاتف أو البريد  
صحة   من  التأكد  واألوصياء  األمور  أولياء  من  ي طلب  اإللكتروني. 

في غضون يوم دراسي واحد    ،معلومات االتصال. باإلضافة إلى ذلك
ينو  ، (1) من  أو  المدرسة  مدير  ولي  سيرسل  إلى  إشعاًرا  عنه  ب 

 األمر/الوصي يحتوي على المعلومات التالية: 
 بيان بالوقائع المؤدية إلى قرار التعليق.  (أ
 التاريخ والوقت الذي سيسمح فيه للطالب بالعودة إلى المدرسة.  (ب
 بيان بحق ولي األمر أو الطالب في الوصول إلى سجالت الطالب.  (ج

 المدرسة  خارج تعليق بعد العودة اجتماع
المدرسةب  خارج  التعليق  موعد    ،عد  بتحديد  المدرسة  مسؤولو  سيقوم 

سيتضمن االجتماع    ،اجتماع إعادة دخول الطالب. في معظم الحاالت
المدرسة.  ومستشار  المدرسة  ومسؤول  الحاالت  الطالب  معظم    ، في 

سيتضمن االجتماع الطالب ومسؤول المدرسة ومستشار المدرسة. إذا  
ي األمر/ الوصي حضور مؤتمر إعادة  طلب مسؤولو المدرسة من ول

 . الدخول فيما يتعلق بسلوكهم و/أو السلوك الذي يثير قلقهم 

 المدرسة خارج  للتعليق االستئناف عملية
المدير في غضون  ق من  التعليق قصير األجل كتابةً  ي طلب مراجعة  د 

( تتناول طلبات االستئناف على  5خمسة  الحادث. يجب أن  أيام من   )
)أولياء   األمر  ولي  موافقة  عدم  سبب  التحديد  الوصي  /األمور(  وجه 

يعتقد ولي    ،)األوصياء( على قرار المسؤول التأديبي. على سبيل المثال
  ، مر/الوصي )األوصياء( أن هناك مشكلة في عملية التحقيق)أولياء( األ

بانتهاك غير الئق  االستشهاد  تم  تأديبية غير    ،أو  تقديم عواقب  تم  أو 
سيخدم الطالب العواقب التأديبية. إذا تم    ،مناسبة. أثناء عملية االستئناف

فسيتم تعديل السجل التأديبي    ،إلغاء التصرف التأديبي األصلي أو تقليصه
 الب وسيتم تصحيح أي آثار أكاديمية. للط

يمكن استئناف قرار المدير أمام المشرف أو من ينوب عنه كتابةً في  
( أيام من قرار المدير. قرار المشرف أو من ينوب  5غضون خمسة )

 عنه نهائي.
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قد ي طلب مراجعة التعليق طويل األجل من المشرف أو من ينوب عنه  
يجوز    ،( أيام من وقوع الحادث. بعد ذلك5خمسة )كتابةً في غضون  

استئناف قرار المشرف أو من ينوب عنه إلى مجلس المدرسة كتابيًا في  
( أيام من استالم قرار المشرف. مجلس المدرسة لديه  5غضون خمسة )

 القدرة على زيادة أو تقليل النتيجة. 

 الفصل  إجراءات تعريفات
الطالب:م لالن   ؤتمر  األول  تعقد  اإلجراء  الفصل.  مدرس  مع  ضباط 

المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية بين الطالب والمعلم. إذا أصبحت  
المشكالت أكثر خطورة، فسيقوم المسؤول بعقد مؤتمر مع الطالب في  
محاولة لتحسين السلوك. في كثير من األحيان سيتم تضمين مستشار 

ب تحذيًرا بأن  قد يتم إعطاء الطال   ،الطالب في المؤتمر. عند االقتضاء
سلوًكا معينًا غير مقبول وأن تكرار مثل هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى  
األمور/   بأولياء  االتصال  بالضرورة  يتم  لن  خطورة.  أكثر  عواقب 
األوصياء قبل مناقشة المسؤولين حادثة مع الطالب المتورطين بشكل  

 مباشر أو الشهود. 

الشخص األكثر فاعلية في التعامل مع    جهة اتصال ولي األمر/الوصي: 
المعلمون   األمر/الوصي. وسيتصل  ولي  هو  الطالب  انضباط  مشاكل 
والمستشارون والمسؤولون بأولياء األمور/األوصياء عن طريق الهاتف  
أو بخطاب في محاولة منهم إلبقاء أولياء األمور/األوصياء على علم  

 بسلوك الطالب. 

األمر/ ولي  مع  المدرسة  أولياء    الوصي: مؤتمر  تشجيع  يتم 
األمور/األوصياء على تحديد موعد مع أي معلم أو مستشار أو مسؤول  
لمناقشة تقدم الطالب أو مشاكله. وفي حالة التعليق، قد ي طلب من ولي  

 األمر/الوصي الحضور إلى المدرسة إلعادة الطالب. 

يازة  ستتم إزالة أي ممتلكات للطالب تعطل بيئة التعلم من ح  المصادرة: 
 ذلك الطالب. 

  ، التالفةأو    ،المفقودةستكون هناك حاجة الستبدال الممتلكات    التعويض:
  فيرجينيا   قواعد   مدونة   أو دفع ثمنها. ينص  ،المسروقةأو    ،المدمرةأو  

إجراء ضد    § 280.4-22.1 اتخاذ  المدرسة  لمجلس  يجوز  أنه  على 

بل أي  الوصي )األوصياء( مقا/األمور(  الطالب أو ولي األمر )أولياء  
 أو عدم إعادة الممتلكات.  ،تدميرأو  ،كسرأو   ،فعليةخسارة 

يتم    االحتجاز )قبل المدرسة، والغداء، وبعد المدرسة، ويوم السبت(: 
ويتطلب   تعليمي.  غير  وقت  خالل  تأديبية  ألسباب  الطالب  حجز 
االحتجاز أن يقضي الطالب وقتًا إضافيًا في المدرسة أو ي منع الطالب  

ل دراسي أو نشاط. وهذه طريقة تأديب يمكن أن  من الوصول إلى فص 
يستخدمها أي معلم أو مسؤول لحجز الطالب بعد ساعات الدراسة على  
أولياء   إخطار  ويجب  المناسب.  غير  السلوك  تصحيح  أمل 
(  2األمور/األوصياء، ويجب أال يتجاوز االحتجاز بشكل عام ساعتين )

(  4دة أقصاها أربع )وقد يتم تحديد احتجاز الطالب في أيام السبت لم
 ساعات. 

مدرسية: حافلة  ركوب  امتياز  أن    فقدان  يمكن  تأديبية،  طريقة  هذه 
يستخدمها المسؤول على أمل تصحيح السلوك غير المناسب في حافلة  
المدرسة. ويجب إخطار أولياء األمور عندما ال ي سمح لطفلهم بركوب  

أولي  يتحمل  الحافلة،  امتيازات  رفض  حالة  وفي  األمور  الحافلة.  اء 
 مسؤولية توفير النقل من المدرسة وإليها.

المراقبة االجتماعية وفقدان امتياز المشاركة في النوادي األكاديمية  
هذه طريقة تأديب يستخدمها المسؤولون كنتيجة    أو األلعاب الرياضية: 

من مدونة السلوك.    4أو    3أو    2لسلوك غير الئق والنتهاكات المستوى  
فتر طول  يمتد  ذلك  وقد  في  بما  الالمنهجية،  األنشطة  من  االستبعاد  ة 

النوادي األكاديمية وأنشطة التخرج أو المشاركة الرياضية، حتى نهاية  
 العام الدراسي أو لفترة أطول. 

بديل التعليق هو طرد قصير المدى من الفصل   (:ATS) بديل التعليق
( يوم دراسي وال يعتبر تعليقًا )حرمان  1/2الدراسي يقل عن نصف )

داخل المدرسة أو حرمان خارج المدرسة(. وخالل بديل التعليق، سوف  
 يكمل الطالب واجباتهم المدرسية في بيئة معزولة وخاضعة لإلشراف. 

داخل المدرسة هو فترة طرد    حرمان  (: ISS)  التعليق داخل المدرسة
( لمدة نصف  الدراسي  الفصل  المدى من  أكثر.  1/2قصيرة  أو  يوم   )

ويكملون   المدرسة  الطالب  سيحضر  المدرسة،  داخل  التعليق  خالل 
هذا   وخالل  لإلشراف.  وخاضعة  معزولة  بيئة  في  المدرسي  العمل 
أو   والمشاركة  المدرسة  امتيازات  من  الطالب  حرمان  سيتم  الوقت، 

 ور في األنشطة المدرسية. الحض
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التعليق قصير األجل هو أي إجراء تأديبي   التعليق قصير األجل للطالب:
ال يسمح للطالب بموجبه بالذهاب إلى المدرسة لمدة ال تتجاوز عشرة  

 ( أيام من المدرسة. 10)

التعويضي: وعملهم    العمل  مهامهم  إكمال  عن  مسؤولون  الطالب 
الدراسي خالل فترة تعليق قصيرة. ي سمح للطالب بتكوين جميع األعمال  

ذلكبما    ،والواجبات الحصر  ،في  ال  المثال  سبيل  االختبارات    ،على 
القصيرة واألوراق البحثية والمقاالت والتقارير والمشاريع واالختبارات  

 والتقييمات الفصلية للحصول على االئتمان الكامل.

التعليق طويل األجل هو أي إجراء تأديبي    التعليق طويل األمد للطالب: 
(  10لى المدرسة ألكثر من عشرة )ال ي سمح للطالب بموجبه بالذهاب إ

( يوًما تقويميًا. وفقًا للوائح  46ولكن أقل من ستة وأربعين )  ،دراسيةأيام  
فإن الطالب ذوي اإلعاقة الذين تم تعليقهم    ، الوالية واللوائح الفيدرالية
( أيام يشكلون تغييًرا في التنسيب ويتطلب  10لمدة تزيد عن عشرة )
 (. MDRمراجعة تحديد المظهر )

ال يجوز للطالب الخاضع ألي تعليق خارج المدرسة الدخول إلى أي  
أو حافلة في مقاطعة يورك وال هو/هي للمشاركة    YCSDمن ممتلكات  

أو حضور نشاط ترعاه المدرسة يتم فيه استخدام مدرسة مقاطعة يورك.  
حدائق   ذلك  يتضمن  الغير.  ممتلكات  على  تعدياً  يعتبر  بذلك  والقيام 

وا يورك  قسم  مقاطعة  ممتلكات  في  تحدث  التي  الترفيهية  ألنشطة 
 المدرسة. 

قد يمتد التعليق طويل األمد لفترة   التعليق طويل األمد لظروف مشددة:
( الطالب  45أطول من خمسة وأربعين  إذا كان سلوك  تقويميًا  يوًما   )

مشددة ظروفًا  في    ،يمثل  التعليم  وزارة  قبل  من  المحدد  النحو  على 
( طالب متورط في سوء سلوك  1وف المشددة: ). تشمل الظرفيرجينيا

ذلك في  )بما  في ضرر جسيم  الحصر  ،تسبب  ال  المثال  سبيل    ، على 
األذى الجسدي والعاطفي والنفسي( لشخص )أشخاص( آخر أو يشكل  
تهديًدا حقيقيًا بإلحاق ضرر جسيم بشخص )أشخاص( آخر على النحو  

لطالب في المدرسة  ( يشكل وجود ا2المحدد من قبل تقييم التهديد أو )
خطًرا مستمًرا وغير معقول على سالمة المدرسة أو طالبها أو طاقم  

( تورط الطالب في جريمة خطيرة  3أو )  ؛العمل أو غيرهم في المدرسة
تكون )أ( مستمرة )يتم توثيق السلوكيات المماثلة المتكررة في السجل  

ما هو موثق  التأديبي للطالب( و )ب( ال تستجيب للتدخالت المستهدفة ك
في السجل التأديبي للطالب. يمكن تطبيق التعليق طويل األمد للطالب  

( يوًما تقويميًا لظروف مشددة من قبل  45ألكثر من خمسة وأربعين )
 مشرف القسم أو مجلس المدرسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرد 
ي سمح  ا ال  حيث  المدرسة  مجلس  يفرضه  تأديبي  إجراء  أي  هو  لطرد 

المدرسة داخل قسم المدرسة وغير مؤهل إلعادة  للطالب بالذهاب إلى  
 يوًما تقويميًا بعد تاريخ الطرد.  365القبول لمدة 

من خالل   IEPقد ي وصى بطرد الطالب المعاق فقط بعد أن تحدد لجنة 
MDR    أن سوء السلوك لم يكن ناتًجا عن إعاقة الطالب أو مرتبًطا به

 بشكل مباشر أو جوهري. 

 معينة ظروف ظل في  الطالب طرد
)الجزء    1994متثااًل لقانون تحسين المدارس األمريكية الفيدرالي لعام  ا
مدونة قواعد  ( و1994قانون المدارس الخالية من األسلحة لعام    - و  

يتعين على مجلس المدرسة أن يطرد من   ،§ 22.1-277.07 فيرجينيا

بالمدرسة لمدة ال تقل عن مرة واحدة ) ( العام أي طالب    1االلتحاق 
المدرسة مجلس  هذه    ،قرر  في  عليها  المنصوص  لإلجراءات  وفقًا 

أو في األنشطة التي    ، امتالك سالح ناري في ممتلكات المدرسة  ،المقالة
§ 18.2-308.1 المادة  ترعاها المدرسة على النحو المحظور بموجب  

قواعد فيرجينيامن   ناريًا أو جهاًزا مدمًرا على    ؛مدونة  تمتلك سالًحا 
أو كاتم    ،مدونة قواعد فيرجينياالنحو المحدد في القسم الفرعي هـ من  

أو بندقية تعمل بالهواء    ،صوت سالح ناري أو كاتم صوت سالح ناري
الف من  هـ  الفرعي  القسم  في  محدد  هو  كما   قرة المضغوط 

  ، بشأن ممتلكات المدرسة  مدونة قواعد فيرجينيامن   § 1915.4-15.2

ذلك ومع  المدرسة.  ترعاها  التي  األنشطة  في  لمسؤول    ،أو  يجوز 
المدرسة  ، المدرسة مجلس  لسياسة  المدرسة  ، وفقًا  مجلس    ،تحديد  ،أو 

معين موقف  حقائق  إلى  هناك    ،استناًدا  وليس  خاصة  ظروف  وجود 
تأديبي آخر مناسب. يجوز لمجلس المدرسة أن   إجراء تأديبي أو إجراء 

( أي  1يطرد من الحضور إلى المدرسة لمدة ال تقل عن عام واحد )
طالب قرر مجلس إدارة المدرسة أنه يمتلك سالًحا ناريًا في مركبة على  

المدرسة لـ    ، ممتلكات  وفقًا  المدرسة  ترعاها  التي  األنشطة  في  § أو 
فيرجمن    308.1-18.2 قواعد  في  ينيامدونة  يوجد  قواعد  . ال  مدونة 

يجب تفسيره على أنه يتطلب طرد الطالب    § 22.1-277.07  فيرجينيا

 بغض النظر عن وقائع الموقف المعين.

 بالمخدرات  تتعلق جرائم بسبب  الطالب طرد
وفقًا   ،جب على مجلس المدرسة طرد أي طالب حدده مجلس المدرسةي 

في   عليها  المنصوص  فيرجينيالإلجراءات  قواعد     مدونة 
مقلدة  ،  § 277.08-22.1 مادة  أو  للرقابة  خاضعة  مادة  إلحضار 

على     §18.2-247خاضعة للرقابة أو الماريجوانا كما هو محدد في  

 ممتلكات المدرسة  
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  ، سةيجوز لمسؤول المدر  ،أو األنشطة التي ترعاها المدرسة. ومع ذلك
استناًدا إلى    ،تحديد  ،أو مجلس المدرسة  ،وفقًا لسياسة مجلس المدرسة

وجود ظروف خاصة وليس هناك إجراء تأديبي   ،حقائق موقف معين
 مدونة قواعد فيرجينياال يوجد في قسم    أو إجراء تأديبي آخر مناسب. 

ما يمكن تفسيره على أنه يتطلب طرد الطالب بغض النظر عن حقائق  
 ين. الموقف المع

 

 جراءات التعامل مع انتهاكات المخدرات إ

  ، أول جريمة لكونك تحت تأثير و / أو حيازة و / أو استخدام الماريجوانا
الصناعي القنب  للرقابة  ،أو  الخاضعة  المواد  أو    ، أو  المقلدة  المواد  أو 

( أيام خارج المدرسة مع  10ات المخدرات: )أ( تعليق لمدة عشرة )أدو
تاريخ التعليق طويل األجل )ب( التعليق طويل األجل لمدة  -التوصية  

( يوًما إذا كان الطالب  30مع تعليق ثالثين )  ،( يوًما45خمسة وأربعين )
( يوافقون على إكمال تقييم المخدرات / المواد و برنامج 1واألسرة: )

)الت  الوالدين(  نفقة  امتيازات  2دخل مع محترف مدرب )على  ( فقدان 
( فقدان امتياز المشاركة في األنشطة  3( يوًما )90القيادة لمدة تسعين )

والرقصات    ، وألعاب القوى  ،بما في ذلك النوادي األكاديمية  ،الالمنهجية
( أكمل  4( يوم دراسي )60المدرسية أو الحفالت الراقصة لمدة ستين )  

إلى   اإليقاف  اتفاقية  الموافقة على شروط  سيؤدي عدم  انعكاس.  مقال 
 .( يوًما بأكملها30فرض مدة الثالثين )

استخدام   أو   / و  حيازة  أو   / و  تأثير  تحت  لكونك  الثانية  المخالفة 
المواد  أو  ،المواد الخاضعة للرقابة  أو    ،الصناعيالماريجوانا أو القنب  

تعليق،المقلدة   المخدرات:  أدوات  )  أو  عشرة  خارج  10لمدة  أيام   )
 المدرسة مع توصية من أجل طرد. 

 اإلدارية  االستماع التأديب/جلسة
تعد جلسة االستماع التأديبية    ،فيرجينيافقًا لتعريف وزارة التعليم في  و

فرصة لمراجعة الحقائق المعروفة حول حادثة مزعومة. إنها فرصة  
ولي   يعتقد  معلومات  أي  ومعالجة  الحادث  عن  المزيد  لمعرفة 
األمر/الوصي أو الطالب أنها غير دقيقة. جلسات االستماع التأديبية هي 

ونية الواجبة. إذا  السبيل اإلداري الوحيد لممارسة حقوق اإلجراءات القان 
االستماع جلسات  في  المشاركة  في  األوصياء  األمر/  ولي  فقد    ،فشل 

يتنازلون عن فرصتهم في االستماع إليهم واستئناف القرارات التي قد  
معينة   النتهاكات  مطلوبة  التأديبية  االستماع  جلسات  معها.  يختلفون 

ة توصية  لقواعد سلوك الطالب أو يمكن أن تبدأ إذا قدم مدير المدرس 
 للتعليق أو الطرد طويل األجل. 

االنتظار   أو  الجلسة  نهاية  في  قراًرا  االستماع  يتخذ مسؤول جلسة  قد 
بتنسيق مكتوب. وفقًا ل بينما قد    ،مدونة قواعد فيرجينياإلرسال القرار 

شفهيًا القرار  مشاركة  القرار    ،يتم  إرسال  الجلسة  ضابط  من  ي طلب 
 النهائي كتابيًا.

أيام أو أكثر مع التوصية بالتعليق    10اجعة للتعليق لمدة  يمكن إجراء مر
طويل األجل أو التنسيب البديل أو الطرد المحتمل من قبل مشرف القسم  

سيتم االنتهاء من تقييم   ،أو ضابط جلسة االستماع. أثناء جلسة االستماع
  ،الحقائق فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها مسؤولو المدرسة. بعد ذلك

إح للسياسات  يجب  وفقًا  المدرسة  مجلس  إلى  للطرد  توصية  أي  الة 
 الواردة في هذه الوثيقة. 

  جلسة مسؤول عن الصادر األجل طويل التعليق استئناف عملية

 االستماع 
د ي طلب مراجعة التعليق طويل األجل من المشرف أو من ينوب عنه  ق

ستماع.  ( أيام من استالم القرار الكتابي لموظف اال5كتابةً بعد خمسة )
وبعد ذلك، يجوز االستئناف على قرار المشرف أو من ينوب عنه إلى  
مجلس المدرسة كتابيًا في غضون خمسة أيام من استالم قرار المشرف.  

 ويمتلك مجلس المدرسة القدرة على زيادة أو تقليل النتيجة. 

 المحتملة  الطرد لعمليات توصيات
جلسة استماع رسمية أمام أعضاء مجلس  تطلب جميع توصيات الطرد  ت 

إدارة المدرسة. ويجب أن يتلقى أولياء األمور/األوصياء إشعاًرا كتابيًا 
بأنه قد تم تقديم توصية بالطرد بشأن الطالب. وسيتم عقد جلسة استماع  
إدارية من قبل المشرف أو من ينوب عنه لتقييم التوصية التي قدمها  

ة الطرد إلى مجلس إدارة المدرسة التخاذ  مدير المدرسة قبل إحالة توصي 
إجراء رسمي. ويجب أن يتلقى ولي األمر/الوصي إشعاًرا كتابيًا يفيد  
بأن مجلس إدارة المدرسة سينظر بعد ذلك في الطرد. وسيتضمن هذا  
للطالب   ويحق  المحددة.  والتهم  الجلسة  ومكان  ووقت  تاريخ  اإلشعار 

القان  ممثله  )أو  عليه  أمره/الوصي  الشهود  وولي  استدعاء  وني( 
 واستجواب مسؤولي المدرسة وتقديم المعلومات نيابة عن الطالب. 

 الطالب  وسلوك  القانون تطبيق
يسمح لمسؤولي إنفاذ القانون باستجواب الطالب أثناء تواجدهم تحت  س

 سلطة المدرسة. كما سيتم استيفاء األحكام التالية: 
بشأ .1 األوصياء  أو  األمور  أولياء  عادةً  مقابلة  ي خطر  طلبات  ن 

ينص   لم  ما  بالحضور،  األمور  لألولياء  للسماح  وذلك  الطالب 

 القانون على خالف ذلك. 

يمكن لمدير المدرسة الحضور بناًء على طلب الطالب أو طلب    .2

ولي األمر/ الوصي أو إنفاذًا للقانون، إذا تمت المقابلة في المدرسة.  

دوًرا داعًما  وفي مثل هذه الحاالت، سيكون دور مدير المدرسة  

 وليس دوًرا استشاريًا. 

سيحتفظ مسؤولو المدرسة بالمعلومات الواردة في االستجواب في    .3

 سرية تامة ما لم تتطلب اإلجراءات القانونية خالف ذلك. 
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أن    .4 حقيقة  إثبات  دون  اآلخرين  عهدة  في  الطالب  عن  ي فرج  ال 

الشخص الذي يتولى الحضانة هو ولي األمر أو الوصي القانوني  

 أو الشخص المعين من قبل نفسه أو مسؤول إنفاذ القانون. 

 والمصادرة  التفتيش عمليات 
ويتم   المدرسة  لمجلس  ملك  هي  األخرى  التخزين  ومرافق  الخزائن 

للطا الدراسة.  إقراضها  ساعات  خالل  الستخدامه/استخدامها  لب 
 مسؤولي المدرسة لديهم السلطة لفتح وتفتيش جميع أماكن التخزين. 

أي طالب و/أو ممتلكات شخصية   تفتيش يحق لمسؤولي المدرسة أيًضا 
حقيبة كتب( عندما يكون هناك    ،حقيبة يد  ،للطالب )على سبيل المثال

الطالب   بأن  االعتقاد  في  معقول  القانون شك  ينتهك  عنصًرا  يمتلك 
أو قد تكون ضارة بالمدرسة أو طالبها.    ،وسياسات المدرسة ولوائحها

سيتم إجراء عمليات البحث هذه من قبل اإلدارة مع وجود شخص آخر.  
 لن يتم إجراء عمليات تفتيش تجريدية للطالب في أي حال من األحوال. 

ية لمواقف سيارات  تتمتع إدارة المدرسة بسلطة إجراء دوريات روتين 
للتفتيش   المدرسة  ممتلكات  في  الموجودة  السيارات  تخضع  الطالب. 
عندما يكون لدى مسؤول المدرسة اشتباه معقول في االعتقاد بأن مواد  

 غير قانونية أو غير مصرح بها موجودة في السيارة أو عليها. 

عشوائية في ممتلكات المدرسة باستخدام    تفتيشيمكن إجراء عمليات  
هزة الكشف عن المعادن أو الكالب القادرة على اكتشاف المخدرات  أج

قبل   البحث هذه من  يتم إجراء عمليات  قد  النارية.  والقنابل واألسلحة 
مسؤولي المدرسة أو من قبل مسؤولي إنفاذ القانون بالتنسيق مع مديري  
 المدرسة. ال يجوز استخدام الحيوانات ذات األنياب لتفتيش الطالب. 

وظائف    األسلحة في  أو  المدرسة  ممتلكات  على  كانت  نوع  أي  من 
إدارة   تتمتع  الوالية.  وقانون  السياسة  بموجب  محظورة  المدرسة 
المدرسة بسلطة استخدام أجهزة الكشف عن المعادن الثابتة أو المتنقلة  
لضمان عدم إحضار األسلحة واألشياء الخطرة األخرى إلى ممتلكات  

 ترعاها المدرسة.  المدرسة أو إلى الوظائف التي

غير   أو  قانونية  غير  مواد  أو  مواد  أي  المدرسة  سلطات  تصادر  قد 
تسليم   يجب  المدرسة.  ساحات  في  اكتشافها  تم  مهربة  أو  بها  مصرح 
المختصة   القانونية  السلطات  إلى  المهربة  أو  القانونية  غير  المواد 

 للتخلص منها نهائيًا.

 

 االستسالم الطوعي لألصناف غير المالئمة 

  ، إذا اكتشف الطالب شيئًا ما في ممتلكاته غير مسموح به في المدرسة
أو   المسؤول  إلى  الفور  على  عنه  اإلبالغ  الطالب  هذا  على  فيجب 

ؤولون عن الشروع  الموظفين اآلخرين. يجب أن يأخذ الموظفون المس
بشكل   األمر  رفع  قد  الطالب  أن  االعتبار  في  المتابعة  إجراءات  في 

 طوعي إلى انتباه الموظفين.
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 الملحق )أ( 
 GBسياسة مجلس إدارة المدرسة 

 تكافؤ فرص العمل/عدم التمييز 
 

 السياسة  بيان .1
يطبق مجلس المدرسة بمقاطعة يورك مبدأ تكافؤ الفرص، والتزامه بعدم  

أو  ،تحديد الرواتب  أو    ، التوظيفأو    ،االختيارأو    ،التعيين التمييز عند  
التي    ،الترقية الموظفين األخرى  أثناء عمل إجراءات  أو  أو االحتفاظ 

ولذلك، يحظر التمييز في    يف.تؤثر على الموظفين أو المرشحين للتوظ
  ، منشأهأو    ،دينهأو    ،لونهأو    ،عرقهالعمل ضد أي شخص على أساس  

حالته  أو    ،سنهأو    ، نوعهأو    ،جنسهأو  ،انتماءه السياسي  أو    ، نسبهأو  
ويتم االعتماد في قرارات    أو إعاقته.،معلوماته الوراثية  أو  ،االجتماعية  

اسية للوظيفة، سواء  التعيين على الجدارة والقدرة على أداء المهام األس
أكان هناك ترتيبات تيسيريه معقولة أم ال. كما يوفر مجلس المدرسة  
بمقاطعة يورك المرافق والبرامج واألنشطة التي يمكن الوصول إليها  
ومتاحة   قابلة  وجعلها  المؤهلين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قبل  من 
بمقاطعة   المدرسة  مجلس  يحظر على  ذلك،  لالستخدام. وعالوة على 
الصحية   الخدمات  تقديم  أثناء  المؤهلين  المعوقين  ضد  التمييز  يورك 

 والترفيهية والخدمات االجتماعية األخرى. 

تكافؤ   مبدأ  يورك  بمقاطعة  المدرسة  مجلس  "يطبق  جملة،  توضع 
 الفرص"، في جميع استمارات طلب التوظيف. 

 المنع السياسة/ إشعار .2
مناطق بارزة من كل  ( منشورة على  1يجب أن تكون هذه السياسة: ) 

( مقدمة  3( مدرجة في كتيبات الموظفين؛ و)2مبنى بالقسم التعليمي؛ و)
ألي موظف أو مرشح للتوظيف عند الطلب. ويتم تضمين تدريب منع  

   التمييز المحظور في تدريب الموظف أثناء الخدمة.

 الشكاوى  تقديم إجراءات .3
 

 تقديم بالغ  . أ

مبدأ تكافؤ الفرص عن التمييز  يبلغ أي شخص يعتقد أنه لم ي طبق عليه  
المزعوم إلى أحد مسؤولي االمتثال المعنيين بهذه السياسة. ويتم اإلبالغ  
التقرير، بشكل   ي قدم  أقرب وقت ممكن، كما  المزعوم في  التمييز  عن 

( عشر  خمسة  خالل  أي  15عام،  وعلى  حدوثه.  من  دراسيًا  يوًما   )
تمييزً  يشكل  قد  الذي  بالسلوك  دراية  لديه  اإلبالغ  موظف  محظوًرا،  ا 

بهذه   المختصين  االمتثال  مسؤولي  أحد  إلى  السلوك  هذا  عن  فوًرا 
 السياسة. 

 

 

 

 

 

 

 

لتقديم    GB-Fوعلى الطرف المبل  غ استخدام االستمارة وتقرير التمييز و
الشكاوى الخاصة بالتمييز. ومع ذلك، سيتم أيًضا قبول التقارير الشفهية  

بد من تقديم الشكوى إلى أحد مسؤولي  والتقارير األخرى المكتوبة. وال
االمتثال المعنين بهذه السياسة. ولكن يتم تقديم أي شكوى تتعلق بمسؤول  

 االمتثال إلى المشرف. 

سيتم الكشف عن الشكوى وهوية مقدم الشكوى والشخص أو األشخاص  
الذين ي زعم أنهم مسؤولون عن التمييز بالقدر الالزم فقط للتحقيق الكامل  

الشكوى وعندما يكون هذا الكشف مطلوبًا أو مسموًحا به بموجب  في  
القانون فقط. وسي نصح مقدم الشكوى الذي يرغب في عدم الكشف عن  
هويته بأن عدم الكشف عن هويته قد يحد من قدرة القسم التعليمي على 

 االستجابة الكاملة للشكوى. 

 التحقيق . ب

المزعوم التمييز  عن  تقرير  استالم  االمتثاليقوم    ،عند  على    مسؤول 
الفور بتفويض أو إجراء تحقيق. يمكن إجراء التحقيق من قبل موظفي  
المدرسة أو طرف ثالث يعينه قسم المدرسة. يجب إكمال التحقيق في  

(  30يتجاوز عموًما ثالثين )  أالوالذي يجب    ،أقرب وقت ممكن عمليًا
. عند استالم  مسؤول االمتثاليوًما دراسيًا بعد استالم التقرير من قبل  

باستالم الشكوى من خالل تقديم    مسؤول االمتثالسوف يقر    ، الشكوى
إشعار كتابي باستالم الشكوى لكل من مقدم الشكوى والمشرف. إذا قرر  

االمتثال )  مسؤول  عشر  أربعة  من  أكثر  هناك  دراسيًا  14أن  يوًما   )
الشكوى في  للتحقيق  والمشرف    ،مطلوبًا  الشكوى  مقدم  إخطار  فسيتم 

 سبب التحقيق الممتد والتاريخ الذي سينتهي فيه التحقيق. ب 
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والشخص   الشكوى  مقدم  التحقيق من مقابالت شخصية مع  يتكون  قد 
)األشخاص( المزعوم انتهاك السياسة وأي أشخاص آخرين قد يكونون  
على علم بالتمييز المزعوم أو الظروف التي أدت إلى الشكوى. سيأخذ  

اال في  والشخص  التحقيق  المشتكي  من  كل  من  واألدلة  الشهود  عتبار 
)األشخاص( المسؤولين عن التمييز المزعوم. قد يشمل التحقيق أيًضا  
فحص أي مستندات أو معلومات يعتبرها المحقق ذات صلة. تتخذ إدارة  
المدرسة الخطوات الالزمة لحماية المشتكي واآلخرين الذين ينتظرون  

 التحقيق. 

إذا كان إجراء   يتطلب  ما  السياسة  لهذه  انتهاًكا  أو حادث معين يشكل 
تحديًدا لكل حالة على حدة بناًء على جميع الحقائق والظروف التي تم  

 الكشف عنها من خالل تحقيق كامل وشامل. 

االمتثاليجب على   المشرف عند    مسؤول  إلى  تقرير مكتوب  إصدار 
انت  قد  المشرف  أن  الشكوى  ادعت  إذا  التحقيق.  من  هذه  االنتهاء  هك 

أن    ،السياسة يجب  المدرسة.  إدارة  مجلس  إلى  التقرير  إرسال  فسيتم 
وما إذا كانت هذه    ، يتضمن التقرير تحديد ما إذا كانت االدعاءات موثقة

 إن وجدت.  ، السياسة قد انتهكت وتوصيات التخاذ إجراءات تصحيحية

يجب على جميع الموظفين التعاون مع أي تحقيق في التمييز المزعوم   
م إجراؤه بموجب هذه السياسة أو بواسطة وكالة حكومية أو فيدرالية  يت 

 مناسبة

 إجراءات المشرف العام  . ج

  ،مسؤول االمتثال( أيام دراسية من تلقي تقرير  10في غضون عشرة )
(  1يجب على المشرف أو من ينوب عنهم إصدار قرار مكتوب بشأن )

انتهكت و ) قد  السياسة  إذا كانت هذه  الذي    ، إن وجد  ، ( اإلجراء2ما 
  ، ينبغي اتخاذه. إذا ادعت الشكوى أن المشرف قد انتهك هذه السياسة
فإن لجنة تكافؤ فرص العمل/اللجنة غير التمييزية الدائمة التابعة لمجلس  

 المدرسة تتخذ القرار وتحدد اإلجراء الذي يجب اتخاذه. 

فيجب    ،إذا لم يكن لدى مجلس إدارة المدرسة مثل هذه اللجنة الدائمة 
( ثالثة  من  تتكون  لجنة  تعيين  له  المقرر  التالي  اجتماعه  من  3في   )

أعضائها للتعامل مع هذه المسألة. يجب أن تصدر اللجنة قراًرا مكتوبًا  
( يوًما تقويميًا من الوقت الذي يتلقى فيه  14في غضون أربعة عشر )

اللجنةمجل تعيين  أو وقت  تقرير مسؤول االمتثال  المدرسة  لم    ، س  إذا 
( ما إذا  1تكن هناك لجنة دائمة. يجب أن ينص القرار المكتوب على )

 الذي يجب اتخاذه.  ،إن وجد ،( اإلجراء2تم انتهاك هذه السياسة و )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدم   إلى  شخصيًا  تسليمه  أو  بالبريد  المكتوب  القرار  إرسال  يجب 
( أيام تقويمية من تاريخ إصدار القرار.  10وى في غضون عشرة )الشك

فيجب على    ،إذا خلص المشرف أو اللجنة إلى حدوث تمييز محظور
قسم مدرسة مقاطعة يورك اتخاذ إجراء سريع ومناسب لمعالجة االنتهاك  
ومعالجته وكذلك منع أي تكرار. قد يشمل هذا اإلجراء تأديبًا يصل إلى  

 ويتضمن الفصل. 

 الستئنافا . د

محظور تمييز  حدوث  عدم  اللجنة  أو  القسم  مشرف  قرر  يجوز    ،إذا 
للشخص الذي ي زعم أنه تعرض للتمييز استئناف هذه النتيجة إلى مجلس  

( يجب  5المدرسة في غضون خمسة  القرار.  تلقي  دراسية من  أيام   )
أو مع أحد أعضاء اللجنة التي    ،تقديم إشعار االستئناف إلى المشرف

والذي يقوم بإرسال السجل إلى مجلس إدارة    ،أصدرت القرار الكتابي
( يوًما من  3. يتخذ مجلس إدارة المدرسة قراًرا خالل ثالثين )المدرسة 

استالم السجل. قد يطلب مجلس إدارة المدرسة حجة شفهية أو كتابية  
أيهما أصدر القرار    ،أو اللجنة  ،من الطرف المتضرر ومشرف القسم

وأي فرد آخر يراه مجلس المدرسة ذا صلة. سيتم إرسال إشعار    ،الكتابي
 المدرسة إلى المشتكي. خطي بقرار مجلس 

قد يختار الموظفون متابعة شكاواهم الناشئة بموجب هذه السياسة من   
خالل إجراءات تظلم الموظف ذات الصلة بدالً من إجراء الشكوى في  

 هذه السياسة. 

 والمناوب  مسؤول االمتثال  . ه

 مسؤول االمتثال 

البشرية    الموارد  مسؤولي  كبير  يورك  مقاطعة  مدرسة  مجلس  عي ن 
المحظور  ب  التمييز  تحديد  المسؤول عن  االمتثال  ليكون مسؤول  القسم 

والتحقيق فيه ومنع ومعالجة التمييز المحظور. يمكن أيًضا تقديم شكاوى  
 رئيس عمليات القسم.  ،التمييز إلى موظف االمتثال المناوب 
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 يجب على مسؤول االمتثال: 

 التمييز؛تلقي بالغات أو شكاوى  •

 إجراء التحقيق على أي تمييز مزعوم أو اإلشراف عليه؛  •

تقييم االحتياجات التدريبية المتعلقة بهذه السياسة للقسم التعليمي؛  •
 و

التأكد من أن أي تحقيق في واقعة تمييز يتم إجراؤه من قبل محقق   •
سلطة   ولديه  العمل،  فرص  تكافؤ  متطلبات  على  مدرب  محايد 

 مة واآلخرين أثناء التحقيق. حماية الضحية المزعو
 

 االنتقام  .4

يحظر االنتقام من الموظفين الذين يبلغون عن واقعة تمييز أو يشاركون   
المناسب   اإلجراء  التعليمي  القسم  ويتخذ  ذات صلة.  إجراءات  أي  في 
ضد أي موظف ينتقم من موظف آخر أو مرشح للتوظيف يقوم باإلبالغ  
عن واقعة تمييز مزعومة أو يشارك في اإلجراءات ذات الصلة. ويبلغ 

االم موضوع  مسؤول  هم  ومن  الشكاوى،  يقدم  الذي  الشخص  تثال 
الشكاوى، والذين يشاركون في التحقيقات، عن كيفية اإلبالغ عن أي  

 مشاكل الحقة. 

 البديلة الشكوى إجراءات في الحق  .5

اتباع سبل أخرى   ينفي حق أي فرد في  السياسة ما  ال يوجد في هذه 
في ذلك الشروع    تخص معالجة المخاوف المتعلقة بالتمييز المحظور بما

في رفع دعوى مدنية أو تقديم شكوى عبر وكاالت خارجية أو طلب  
 التعويض بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي. 

 السياسة وإشعار المنع  .6

أثناء   وتدريبه  الموظف  توجيهات  في  التمييز  منع  تدريب  يتم تضمين 
بارزة    ( معروضة في مناطق1الخدمة. ويجب أن تكون هذه السياسة )

من مبنى كل قسم في موقع يمكن لموظفي المدرسة الوصول إليه؛ و  
( مدرجة في كتيبات الموظفين. كما ي خطر جميع الموظفين، سنويًا، 2)

 بأسماء مسؤولي االمتثال ومعلومات االتصال الخاصة بهم. 

 الكاذبة االتهامات  .7

بالتمييز إلى  يخضع الموظفون الذين يوجهون عن قصد اتهامات كاذبة  
 إجراءات تأديبية. 

 2014يناير 27: اعتماد في

فيإعادة   مايو    18؛  2018مايو    21؛  2018يناير    22:  إصدار 
2020 

 § .U.S.C 29 و  تعديالته؛و  U.S.C. § 1681 20المراجع القانونية:  
 وتعديالته، و  2000e-2 وتعديالته، و  U.S.C. §§ 6101 42 ، و701

2000ff-1(a)  1950يالته؛ ومدونة قواعد فيرجينيا،  وتعد  12101 و  

 . 3902-2.2 ,3901-2.2 ,3900-2.2 §§ وتعديالته، و

 AC Nondiscrimination; GBA/ JFHA:  المتبادلةالمراجع  
Prohibition against Harassment and Retaliation; GBM 
Professional Staff Grievances; GCPD Professional Staff 
Discipline; JB Equal Educational Opportunities/ 

Nondiscrimination
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 الملحق )ب(: 

 GB-Fسياسة مجلس إدارة المدرسة 
 اإلبالغ عن واقعة تمييز

 

 اسم المشتكي:

 بالنسبة للموظفين، المنصب:

تقدم له:   بالنسبة للمتقدمين، المنصب الم 

 العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني: 

 تاريخ )تواريخ( واقعة التمييز المزعومة: 

 اسم )أسماء( الشخص )األشخاص( الذي )الذين( تعتقد أنه )أنهم( قام )قاموا( بالتمييز ضدك أو ضد األخرين: 
 
 
 

 وزمان وقوع الحادث )الحوادث(.صف بالتفصيل حادثة )حوادث( التمييز المزعومة، بما في ذلك مكان 
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 الملحق )ج( 
 GBA/JFHAسياسة مجلس إدارة المدرسة 

 حظر المضايقة واالنتقام
 

 السياسة بيان .1

فيرجينيا بالحفاظ على بيئة    ،يلتزم مجلس مدرسة مقاطعة يورك 
للقانون وفقًا  التحرش.  من  خاٍل  عمل  ومكان  يحظر    ،تعليمية 

وظفين أو غيرهم على أساس  المجلس التحرش ضد الطالب أو الم 
الجنسي  أو    ،الجنس الجنسية  أو    ،الجنسأو  ،التوجه  أو  ،الهوية 
أو    ،الدينأو    ،اإلعاقةأو  ،األصل القومي  أو    ،اللونأو    ،العرق
أو    ،الوالدةأو    ،الحملأو  ،الحالة االجتماعية  أو    ،السنأو    ،النسب

الصلة ذات  الطبية  قديم  ، الحاالت  كمحارب  الحالة  أو    ،أو 
أو أي خاصية أخرى محمية بموجب القانون  ،مات وراثية  معلو

المشار إليها فيما يلي    ،أو بناًء على االعتقاد بوجود هذه الخاصية
في المدرسة أو أي نشاط ترعاه    ، باسم حالة المجموعة المحمية

 .المدرسة. مجلس اإلدارة هو صاحب عمل تكافؤ الفرص

الم في  موظف  أو  طالب  ألي  السياسة  لهذه  انتهاًكا  درسة  يعد 
لمضايقة طالب أو موظف في المدرسة بناًء على حالة المجموعة  
المحمية في المدرسة أو أي نشاط ترعاه المدرسة. عالوة على  

يعد انتهاًكا لهذه السياسة ألي موظف بالمدرسة أن يتسامح    ،ذلك
أو   للطالب  المحمية  المجموعة  حالة  على  بناًء  المضايقات  مع 

ن  أي  أو  المدرسة  في  المدرسةالموظف  ترعاه  قبل    ،شاط  من 
الطالب أو موظفي المدرسة أو أطراف ثالثة تشارك في المدرسة  
 .أو تراقبها أو تشارك فيها بطريقة أخرى األنشطة التي ترعاها

يشمل موظفو المدرسة أعضاء مجلس إدارة    ،لغرض هذه السياسة
المدرسة وموظفي المدرسة والوكالء والمتطوعين والمقاولين أو  

قسم  غير من  والرقابة  لإلشراف  الخاضعين  األشخاص  من  هم 
 .المدرسة 

 يجب على قسم المدرسة: 

الشكاوى في جميع  الفوري  الشفهية  ،التحقيق  أو  من    ،المكتوبة 
المضايقات بناًء على حالة المجموعة المحمية في المدرسة أو أي  

 نشاط ترعاه المدرسة ؛ 

لوقف   • الفور  على  المناسبة  اإلجراءات  أي  اتخاذ 
 .مضايقة

اتخاذ اإلجراء المناسب ضد أي طالب أو موظف في   •
 المدرسة ينتهك هذه السياسة ؛ و 

 

 

 

 

 

إلنهاء   • معقول  بشكل  محسوب  آخر  إجراء  أي  اتخاذ 
أو   المدرسة  لموظفي  المضايقة  من  المزيد  ومنع 

 الطالب. 

 عام - تعريفات .2

ضابط االمتثال" هو الشخص المعين من قبل مجلس المدرسة  "
المحا المضايقة  شكاوى  التاسع  لتلقي  الباب  منسق  من  لة 

 .واإلشراف على التحقيق في تلك الشكاوى كما هو موضح أدناه

الباب   بموجب  المحظور  الجنسي  "التحرش  بمصطلح  ي قصد 
التاسع" السلوك على أساس الجنس الذي يرضي واحًدا أو أكثر  

 :أو ما يلي 

السلوك غير المرغوب فيه الذي يحدده شخص عاقل   •
متغلغل ومهين بشكل موضوعي  أنه شديد الخطورة و

الوصول   من  فعليًا  شخص  أي  يحرم  أنه  لدرجة 
لمجلس   تعليمي  نشاط  أو  برنامج  إلى  المتساوي 

 المدرسة ؛ أو 
في  " • المحدد  النحو  على  الجنسي"   20االعتداء 

U.S.C. § 1092 (f) (6) (A) (v) ،  "  عنف
في   محدد  هو  كما   § .U.S.C 34المواعدة" 

12291 (a) (10)،  "نف المنزلي" كما هو محدد  الع
أو    ،U.S.C. § 12291 (a) (8) 34في  

في   محدد  هو  كما   § .U.S.C 34"المطاردة" 
 .(30) )أ( 12291

يعني  " التاسع"  -U.S.C. §§ 1681 20العنوان 
 .والالئحة التنفيذية 1688

منسق العنوان التاسع" يعني الشخص المعين من قبل  "
المدر إدارة  لالمتثال  مجلس  جهوده  لتنسيق  سة 

 .لمسؤولياته بموجب هذه السياسة والباب التاسع

يمكن االتصال بمنسق العنوان التاسع على  
 . ixcoordinator@ycsd.york.va.usالعنوان

 عام  بشكل المحظور السلوك .3
 التحرش على أساس الجنس  . أ

القائ  • المضايقات  الجنس من مغامرات  تتكون  مة على 
بها مرحب  غير  على    ،جنسية  للحصول  طلبات  أو 

بدافع    ، خدمات جنسية بدني  أي  أو    ، جنسيأو سلوك 
لفظي  أو  ،سلوك   آخر،اتصال  قد    ،أو جسدي  والذي 

أو اإلنترنت المحمولة  الهواتف  ذات    ، يشمل استخدام 
أو   السلوك  لهذا  الخضوع  عند  الجنسية  الطبيعة 

وضع   تم  بشكل  االتصال  سواء  شرط  أو  مصطلح 
أو   تعليم  أو  عمل  على  للحصول  أو ضمني  صريح 

 االحتفاظ بهما ؛ 
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يتم استخدام الخضوع أو رفض السلوك أو االتصال   •
على   تؤثر  التي  القرارات  في  كعامل  فرد  قبل  من 

 توظيف ذلك الفرد أو تعليمه ؛ أو 
أن السلوك أو االتصال يتعارض بشكل كبير أو غير   • •

أو يخلق بيئة عمل    ،يف الفرد أو تعليمهمعقول مع توظ
أن   )أي  مسيئة  أو  عدائية  أو  مخيفة  تعليمية  بيئة  أو 
أو   الطالب  قدرة  من  للحد  يكفي  بما  خطير  السلوك 
منه   االستفادة  أو  التعليم  في  المشاركة  الموظف على 

 .برنامج أو بيئة عمل( 

د يشكل تحرًشا على أساس الجنس  من األمثلة على السلوك الذي ق
 :إذا كان يفي بالتعريف السابق مباشرة

 االتصال الجسدي الجنسي غير المرغوب فيه  •
الجنسية  أو    ،االقتراحاتأو    ،المغازلة • المالحظات 

 أو المتكررة غير المرحب بها ،المستمرة 

أو    ،الصفاتأو    ،الشهوةأو    ، الجنسيةاإلهانات   •
أو  ،التعليقات المهينة  أو  ،اإلساءة اللفظية  أو    ،التهديدات

 األوصاف المهينة جنسيًا
 تعليقات رسومية حول جسد الفرد  •
الجنسية •   ، الرسومات  ،القصص  ،المالحظات  ،النكات 

 اإليماءات أو الصور 
 نشر الشائعات الجنسية  •
 مالمسة جسد الفرد أو مالبسه بطريقة جنسية  •
األشياء   • الرسوم  أو    ،الصورأو    ،الجنسيةعرض 

 أو الملصقات ،المتحركة 
 إعاقة أو إعاقة الحركة بأسلوب التخويف الجنسي  •
 العنف الجنسي  •
 عرض مواد مكتوبة أو صور أو صور إلكترونية  •
غير  أو    ،اللفظياألفعال غير المرحب بها من السلوك   •

ى  أو الجسدي عل  ،التصويريأو    ،الكتابيأو  ،اللفظي  
 أساس الجنس أو التنميط الجنسي 

 

الباب   بموجب  المحظور  الجنسي  "التحرش  بمصطلح  ي قصد 
التاسع" السلوك على أساس الجنس الذي يرضي واحًدا أو أكثر  

 :أو ما يلي 

يشترط موظف في مجلس المدرسة تقديم مساعدة أو  •
منفعة أو خدمة لمجلس المدرسة على مشاركة الفرد  

 في سلوك جنسي غير مرغوب فيه ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

سلوك غير مرحب به يقرره شخص عاقل أنه شديد   •
الخطورة ومنتشر ومهين بشكل موضوعي لدرجة أنه  
إلى   المتساوي  الوصول  من  شخص  أي  فعليًا  يحرم 

 اط تعليمي لمجلس المدرسة ؛ أو برنامج أو نش
في   • المحدد  النحو  على  الجنسي"    20"االعتداء 

U.S.C. § 1092 (f) (6) (A) (v) ،    عنف"
في   محدد  هو  كما   § .U.S.C  34المواعدة" 

12291 (a)  (10)،    العنف المنزلي" كما هو محدد"
أو    ،U.S.C. § 12291 (a)  (8)  34في  

في   محدد  هو  كما   § .U.S.C  34"المطاردة" 
 (. 30)أ( ) 12291

 

أساس   . ب على  القومي  أو    ،العرقالتحرش  أو  ،األصل 
 أو الدين  ،اإلعاقة

  ،اإلعاقةأو  ،األصل القومي  أو    ،العرقالمضايقات على أساس  
والذي قد يشمل    ،أو الدين تتكون من السلوك الجسدي أو اللفظي

  ، الفردفيما يتعلق بعرق    ،استخدام الهواتف المحمولة أو اإلنترنت
 أو الدين عند السلوك  ،اإلعاقةأو ،األصل القومي أو 

بيئة   • مخيفة  أو    ،عملخلق  أو    ،عدائيةأو  ،تعليمية 
 هجومية ؛ 

بشكل كبير أو غير معقول في عمل الفرد أو    خللتدا •
 تعليمه ؛ أو 

للحد من فرص   • يكفي  بما  يكون خطيًرا  ذلك  بخالف 
العمل للفرد أو للحد من قدرة الطالب على المشاركة  

 التعليم أو االستفادة منه  في برنامج

أساس   على  مضايقة  يشكل  قد  الذي  السلوك  على  األمثلة  من 
القومي  أو    ،العرق يفي    ،اإلعاقةأو  ،األصل  كان  إذا  الدين  أو 

 :بالتعريف السابق مباشرة ما يلي 

مسيئة   • لغة  على  تحتوي  التي  الجدران  على  الكتابة 
 عنصريًا

 نداء أو نكت أو إشاعات  •
الجسد  • على  االعتداء  بسبب  أو    ،شخصي  ممتلكاته 

 أو الدين ،اإلعاقةأو ،األصل القومي أو ،العرق 
أساس   • على  تقوم  التي  العدائية  أو    ،العرقاألعمال 

 أو اإلعاقة  ،الدينأو ،األصل القومي 
المواد المكتوبة أو الرسومية التي يتم نشرها أو تداولها   •

أو    ،العرقوالتي تخيف األفراد أو تهددهم على أساس  
 أو الدين ، اإلعاقةأو ،األصل القومي 

 

 السلوك المحظور اإلضافي  . ج

قد يكون السلوك غير القانوني غير مقبول في البيئة    ،ومع ذلك
  ، التعليمية أو مكان العمل. ي حظر التحقير أو التصرفات الضارة
ال سيما إذا كانت موجهة إلى الخصائص الشخصية بما في ذلك  

بغض   واالقتصادي  االجتماعي  كانت  المستوى  إذا  عما  النظر 
 .الخاصية الشخصية محمية بموجب القانون
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بما في ذلك   ،تتوقع دائرة مدارس مقاطعة يورك جميع موظفيها
إدارة   المدرسة والمعلمين وموظفي مجلس  القسم ومجلس  مدير 
االفتراضية   المدرسة  برامج  وموظفي  اآلخرين  المدرسة 

أو في مدارسها    والمتطوعين بالمدرسة الذين يعملون مع مدارسها
)"موظفو القسم"( وغيرهم من البائعين تقديم الخدمات للقسم و /  

الطالب والسلوك    ،أو  السلوك  حيث  من  للطالب  أمثلة  لتعيين 
المناسبين. يتم تقديم أفضل خدمة للطالب من خالل مناخ مدرسي  
جميع  يتشارك  جًدا.  واضحة  سلوك  معايير  مع  ومهني  ب  مرح 

مسؤولية في خلق بيئة تعليمية وتعليمية آمنة  البالغين في القسم ال
وخالية من سوء سلوك البالغين بما في ذلك سوء السلوك الجنسي  

 لدى البالغين. 

 

تعد حماية الطالب من مثل هذا السلوك من أولويات التقسيم ومن  
التفاعل   تحكم  التي  الحدود  مراعاة  القسم  أفراد  جميع  واجب 

لتزامه بحماية الطالب من  والتواصل مع الطالب. يظهر القسم ا
 االعتداء الجنسي وسوء السلوك من خالل: 

المتثال الصارم لجميع قوانين ولوائح الوالية المتعلقة  ا •
الحاجز   بجرائم  المحتملين إلدانتهم  الموظفين  بفحص 

 وحاالت إساءة معاملة األطفال وإهمالهم ؛
المتعلقين  • والتعليم  والتدريب  الفعال  والتنفيذ  التطوير 

اسات واضحة ومعقولة تحكم التفاعل بين الطالب  بسي 
 .وموظفي القسم وتنفيذها

إنشاء قنوات لإلبالغ من قبل الطالب وأولياء األمور   •
المعاملة وإساءة  به  المشتبه  السلوك  سوء    ،عن 

نشاط   وجود  عند  القانون  إلنفاذ  الفوري  واإلخطار 
 إجرامي مزعوم أو مشتبه به ؛ 

خ والفصل الرسمية النتهاك الكشف عن عمليات التوبي  •
ومنع   الجنسي  السلوك  سوء  بشأن  التقسيم  سياسات 

 اإلساءة ألقسام المدرسة التي تبحث عن مراجع. و 
االمتثال الصارم لجميع قوانين ولوائح الوالية المتعلقة   •

بإبالغ إدارة التعليم في فرجينيا عن استقاالت وفصل  
ت بجرائم  الموظفين المرخص لهم فيما يتعلق باإلدانا

 الحاجز وقضايا إساءة المعاملة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع   الطالب  تفاعالت  بشأن  التقسيم  بسياسة  االلتزام  يؤدي  ال 
بل إنه    ، موظفي القسم إلى خلق بيئة آمنة وصحية للطالب فحسب

الباطلة   االتهامات  من  القسم  موظفي  حماية  على  أيًضا  يعمل 
 واالتهامات القائمة على سوء الفهم. 

 

 الشكوى إجراءات .4

 

 جميع المضايقات  - اإلبالغ  . أ

يجب على أي طالب أو موظف بالمدرسة يعتقد أنه وقع ضحية  
لمضايقات محظورة بموجب القانون أو بموجب هذه السياسة من  
عن   اإلبالغ  ثالث  طرف  أو  بالمدرسة  موظف  أو  طالب  قبل 
المضايقات المزعومة إلى منسق الباب التاسع أو إلى أي موظف  

ف المزعومة  المضايقات  عن  اإلبالغ  يجب  أسرع  بالمدرسة.  ي 
ويجب تقديم التقرير بشكل عام في غضون خمسة    ،وقت ممكن

يجب على    ،( يوًما دراسيًا من حدوثه. عالوة على ذلك15عشر )
أي طالب لديه معرفة بالسلوك الذي قد يشكل مضايقة محظورة  
اإلبالغ عن هذا السلوك إلى منسق الباب التاسع أو إلى أي من  

موظ  أي  على  يجب  المدرسة.  أن  موظفي  الحظ  بالمدرسة  ف 
الطالب أو غيره من موظفي المدرسة قد يكون ضحية لمضايقات  
محظورة أن يبلغ فوًرا عن المضايقات المزعومة إلى منسق الباب  
إلى   التاسع  الباب  بمنسق  تتعلق  أي شكوى  إبالغ  يجب  التاسع. 

 .المشرف 

النموذج استخدام  بلغ  الم  الطرف  على  التحرش  ،يجب    ، تقرير 
GBA-F / JFHA-F،    ومع التحرش.  بشأن  شكاوى  لتقديم 

 .يتم أيًضا قبول التقارير الشفوية والتقارير المكتوبة األخرى   ،ذلك

سيتم الكشف عن الشكوى وهوية الشخص الذي ي زعم أنه تعرض  
للمضايقة والمضايقة المزعومة بالقدر الالزم للتحقيق الكامل في  

الكشف مطلوًب  يكون هذا  وفقط عندما  به  الشكوى  أو مسموًحا  ا 
يجب إخطار الشخص الذي   ،بموجب القانون. باإلضافة إلى ذلك

ي زعم أنه تعرض للمضايقة ويرغب في عدم الكشف عن هويته  
المدرسة على االستجابة   السرية قد تحد من قدرة قسم  بأن هذه 

 .الكاملة للشكوى 

تلقي شكوى إذ  ، بعد  قراًرا أوليًا فيما  التاسع  الباب  ا  يتخذ منسق 
كانت االدعاءات تحرًشا جنسيًا محظوًرا بموجب الباب التاسع.  

كذلك األمر  كان  الباب    ،إذا  بموجب  التظلم  عملية  اتباع  فسيتم 
التاسع أدناه. إذا كان ال يمكن أن يكون تحرًشا جنسيًا محظوًرا  

فسيتم إحالة الشكوى إلى مسؤول االمتثال   ،بموجب الباب التاسع
 .أدناه الذي يتبع اإلجراءات 

يحدد منسق الباب التاسع أيًضا ما إذا كانت المضايقات المزعومة  
إنفاذ   مسؤولي  إخطار  ويضمن  إجراميًا  سلوًكا  أيًضا  تشكل  قد 

 القانون إذا لزم األمر. 
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 شكاوى المضايقات التي ال تعتبر تحرًشا جنسيًا  . ب
 إجراءات  .1
 عموما . أ

 ضابط االمتثال 

بل منسق  يتلقى شكاوى المضايقات المحالة من ق •
 .الباب التاسع

يجري أو يشرف على التحقيق في أي مضايقات   •
 مزعومة يحيلها منسق الباب التاسع ؛

يقيم االحتياجات التدريبية لقسم المدرسة فيما يتعلق   •
 .بالشكاوى التي يحيلها منسق الباب التاسع

 يرتب التدريب الالزم. و  •
اسطة  يضمن أن أي تحقيق في مضايقة يتم إجراؤه بو •

محقق محايد مدرب على متطلبات فرص العمل /  
التعليم المتكافئ ولديه السلطة لحماية الضحية  

 .لمزعومة واآلخرين أثناء التحقيقا
 

 ضابط االمتثال اإلجراءات الرسمية  .2
 تحقيق . أ

عند تلقي إحالة شكوى من المضايقات المحظورة المزعومة من  
يجب على مسؤول االمتثال أن يفوض أو    ،منسق الباب التاسع

يجري تحقيقًا على الفور. قد يتم إجراء التحقيق من قبل موظفي  
طرف ثالث يعينه قسم المدرسة. يجب إكمال التحقيق    المدرسة أو

والذي يجب أن يكون في موعد ال    ،في أقرب وقت ممكن عمليًا
يوًما دراسيًا بعد إحالة الشكوى إلى مسؤول االمتثال.    30يتجاوز  

يجب على مسؤول االمتثال أن يقر باستالم   ،عند استالم الشكوى
ن الشكوى قد تم استالمها الشكوى من خالل تقديم إشعار كتابي بأ

إلى كل من الشخص المشتكي من المضايقة والمتهم بالتحرش.  
يجب على مسؤول االمتثال تحديد ما    ،عند تلقي الشكوى  ،أيًضا

إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير مؤقتة في انتظار نتيجة التحقيق. قد  
  الفصل  ،على سبيل المثال ال الحصر ، تشمل هذه التدابير المؤقتة

بين المتحرش المزعوم والشخص المزعوم تعرضه للمضايقة.  
يوًما    30إذا قرر ضابط االمتثال أن هناك حاجة إلى أكثر من  

فيجب إخطار الشخص الذي ي زعم    ، دراسيًا للتحقيق في الشكوى
التحقيق   بسبب  المزعومة  والمضايقة  للمضايقة  تعرض  أنه 

 المطول والتاريخ الذي سينتهي فيه التحقيق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د يتكون التحقيق من مقابالت شخصية مع الشخص الذي ي زعم  ق
والمتحرش المزعوم وأي شخص آخر قد    ،أنه تعرض للمضايقة

إلى   أدت  التي  الظروف  أو  المزعوم  بالتحرش  علم  يكون على 
الشكوى. سيأخذ التحقيق في االعتبار الشهود واألدلة من كل من  

للمض تعرضه  المزعوم  والشخص  المزعوم  قد  المتحرش  ايقة. 
يتكون التحقيق أيًضا من فحص أي مستندات أو معلومات أخرى  
اتخاذ   المدرسة  قسم  على  يجب  صلة.  ذات  المحقق  يعتبرها 
للمضايقة   تعرضه  المزعوم  الشخص  لحماية  الالزمة  الخطوات 

 واآلخرين لحين االنتهاء من التحقيق. 

 

عند تحديد ما إذا كان السلوك المزعوم يشكل انتهاًكا لهذه  
(  1في االعتبار: ) ، على األقل ،يجب أن يأخذ القسم ،لسياسةا

( األحداث الماضية  3( طبيعة السلوك. )2الظروف المحيطة ؛ )
( العالقة بين  4أو أنماط السلوك الماضية أو المستمرة ؛ )

( هوية الجاني  6( عدد مرات حدوث السلوك ؛ )5الطرفين. )
أي ما إذا كان الجاني  المزعوم فيما يتعلق بالضحية المزعومة )

( مكان  7المزعوم في موقع سلطة على الضحية المزعومة( ؛ )
( السياق الذي  9( أعمار األطراف و )8التحرش المزعوم ؛ )

وقعت فيه الحوادث المزعومة. ما إذا كان إجراء أو حادث  
معين يشكل انتهاًكا لهذه السياسة يتطلب تحديد كل حالة على  

حقائق والظروف التي تم الكشف عنها حدة بناًء على جميع ال
 .بعد تحقيق كامل وشامل

يجب على ضابط االمتثال إصدار تقرير مكتوب إلى المشرف  
  ،عند االنتهاء من التحقيق. إذا كانت الشكوى تتعلق بالمشرف
فسيتم إرسال التقرير إلى مجلس المدرسة. يجب أن يتضمن  

وما إذا كانت هذه   ،التقرير تحديد ما إذا كانت االدعاءات موثقة
إن   ، السياسة قد انتهكت وتوصيات التخاذ إجراءات تصحيحية

 .وجدت 

يجب على جميع الموظفين التعاون مع أي تحقيق في المضايقات  
قبل وكالة   السياسة أو من  يتم إجراؤها بموجب هذه  المزعومة 

 حكومية أو فيدرالية مناسبة. 

 تصرف المشرف  . ب
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من    10في غضون   دراسية  االمتثالأيام  تقرير ضابط    ، تلقي 
يجب على المشرف أو من ينوب عن المشرف إصدار قرار بشأن  
ما إذا كان قد تم انتهاك هذه السياسة. يجب تقديم هذا القرار كتابيًا  
والمضايق   للمضايقة  تعرض  أنه  ي زعم  الذي  الشخص  إلى 
المرجح   أنه من  ينوب عنه  أو من  المشرف  قرر  إذا  المزعوم. 

يجب على قسم مدرسة    ،م حدوث مضايقات محظورةأكثر من عد
االنتهاك  لمعالجة  ومناسب  سريع  إجراء  اتخاذ  يورك  مقاطعة 
تأديبًا   اإلجراء  يشمل هذا  قد  تكراره.  أي  منع  ومعالجته وكذلك 
يصل إلى ويتضمن الطرد أو التسريح. سواء قرر المشرف أو  

جوز  ي   ،من ينوب عنه أن المضايقات المحظورة قد حدثت أم ال
للمشرف أو من ينوب عنه أن يقرر إجراء تدريب على مستوى  
ي زعم أنه   المدرسة أو على مستوى القسم أو أن الشخص الذي 

 تعرض للمضايقة يتلقى المشورة. 

 

 ئنافاالست  . ج

إذا قرر المشرف أو من ينوب عنه أنه لم تحدث مضايقات  
يجوز للموظف أو الطالب الذي ي زعم أنه تعرض   ،محظورة

ي هذه النتيجة إلى مجلس المدرسة في  للمضايقة الطعن ف
أيام عمل من استالم القرار. يجب تقديم إشعار   5غضون 

االستئناف إلى المشرف الذي يجب أن يرسل السجل إلى مجلس  
يوًما   30المدرسة. يتخذ مجلس المدرسة قراًرا في غضون 

تقويميًا من استالم السجل. قد يطلب مجلس المدرسة حجة  
ن الطرف المتضرر والمشرف وأي فرد آخر  شفهية أو كتابية م

يراه مجلس المدرسة ذا صلة. سيتم إرسال إشعار خطي بقرار  
مجلس المدرسة إلى كل من المتحرش المزعوم والشخص  

 .المزعوم تعرضه للمضايقة

إذا قرر المشرف أو من ينوب عن المشرف حدوث مضايقة  
يجوز للشخص الخاضع   ،محظورة وتم فرض االنضباط

باط استئناف العقوبة التأديبية بنفس الطريقة التي يتم فيها  لالنض
 .استئناف أي عقوبة أخرى من هذا القبيل

من   السياسة  هذه  بموجب  شكاواهم  متابعة  الموظفون  يختار  قد 
إجراء   من  بدالً  الصلة  ذات  الموظفين  تظلم  إجراءات  خالل 

 الشكوى في هذه السياسة. 

 الجداول الزمنية  . د

ورفع تقرير التحقيق مع المشرف في    ،تحقيقيجب االنتهاء من ال
 يوم عمل من تاريخ اإلحالة.  30غضون 

 

 

 

 

 

 

 

 

في غضون   تصرفه  بإصدار  المشرف  من    10يقوم  أيام عمل 
 .تاريخ تقديم تقرير التحقيق

يجب على الطرف الذي يرغب في استئناف تصرف المشرف  
أيام عمل من    5تقديم إشعار استئناف إلى المشرف في غضون  

 .التصرف استالم 

 .يجب إرسال السجل إلى مجلس إدارة المدرسة للمراجعة 

في غضون   قراًرا  المدرسة  مجلس  من    30يتخذ  تقويميًا  يوًما 
 استالم السجل. 

 اإلجراءات غير الرسمية لموظف االمتثال . ه

المتهم   الشخص  ووافق  للمضايقة  تعرض  قد  الشخص  كان  إذا 
للمضايقة    ،بالتحرش تعرض  أنه  ي زعم  الذي  للشخص  فيجوز 

لمدير المدرسة أو من ينوب عن المدير أو المشرف أن يرتب لهم  
لحل الشكوى بشكل غير رسمي بمساعدة مستشار أو مدرس أو  

 .مسؤول

للمضاي  تعرض  أنه  ي زعم  الذي  الشخص  كان  ووافق  إذا  قة 
  ، الشخص المتهم بالتحرش على حل الشكوى بشكل غير رسمي
فيجب إخطار كل منهم بأن له الحق في التخلي عن اإلجراء غير  
الرسمية لموظف   بدء اإلجراءات  الرسمي في أي وقت لصالح 

يجب على المدير أو   . االمتثال المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
طار الشخص الذي ي زعم أنه  من ينوب عن المدير أو المشرف إخ 

تعرض للمضايقة والشخص المتهم بالتحرش كتابيًا عندما يتم حل  
حدث   قد  كان  إذا  ما  الكتابي  اإلشعار  يذكر  أن  يجب  الشكوى. 

 مضايقة محظورة. 

 ج. شكاوى التحرش الجنسي المحظورة بموجب الباب التاسع 

 خاصة بالتحرش الجنسي  -التعريفات  .1

إشعار التحرش الجنسي  ة الفعلية"  "المعرفي قصد بمصطلح 
المحظور بموجب الباب التاسع أو ادعاءات التحرش الجنسي  
المحظورة بموجب الباب التاسع إلى منسق الباب التاسع أو أي  
مسؤول في قسم المدرسة لديه سلطة اتخاذ تدابير تصحيحية أو  

 .ألي موظف في مدرسة ابتدائية أو ثانوية مدرسة

فرد ي زعم أنه ضحية سلوك يمكن أن  يعني أي   المشتكي" "
 .يشكل تحرًشا جنسيًا محظوًرا بموجب الباب التاسع

الموافقة" هي اتفاق واضح ال لبس فيه وطوعي بين المشاركين  "
 .على االنخراط في نشاط جنسي محدد

تعني مستنًدا مقدًما من قبل المشتكي أو موقعًا    شكوى رسمية""
ن التحرش الجنسي محظور  بواسطة منسق الباب التاسع يزعم أ 

 بموجب الباب التاسع. 
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ضد المدعى عليه ويطلب التحقيق في االدعاء. يمكن تقديم 
شكوى رسمية إلى منسق العنوان التاسع شخصيًا أو بالبريد أو  

[ عندما يوقع منسق الباب التاسع على  1بالبريد اإللكتروني. ]
رفًا.  فإن منسق الباب التاسع ليس مدعيًا أو ط ، شكوى رسمية

يجب التحقيق في االدعاءات الواردة في شكوى رسمية. رًدا  
يتم اتباع عملية التظلم بموجب الباب   ،على شكوى رسمية

 .التاسع أدناه

المواقع أو األحداث أو الظروف   "البرنامج أو النشاط"يشمل 
التي يمارس عليها مجلس المدرسة سيطرة كبيرة على كل من  

 .يحدث فيه التحرش الجنسي  المدعى عليه والسياق الذي 

ي قصد بمصطلح "المدعى عليه" أي فرد تم اإلبالغ عن ارتكابه  
لسلوك يمكن أن يشكل تحرًشا جنسيًا محظوًرا بموجب الباب  

 .التاسع

الداعمة"  التأديبية وغير    "التدابير  الخدمات الفردية غير  تعني 
ون  وبد  ،ومتاحة بشكل معقول  ، العقابية المقدمة حسب االقتضاء

رسوم أو رسوم للمشتكي أو المدعى عليه قبل أو بعد تقديم شكوى  
رسمية شكوى  تقديم  عدم  حالة  في  أو  هذه    . رسمية  تصميم  تم 

اإلجراءات الستعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول إلى  
البرنامج التعليمي لمجلس المدرسة أو النشاط دون تحميل الطرف  

في ذلك التدابير المصممة لحماية  بما    ،اآلخر عبئًا غير معقول
التعليمية البيئة  أو  األطراف  جميع  التحرش    ،سالمة  ردع  أو 

المشورة تقديم  الداعمة  التدابير  تشمل  قد  وتمديد    ، الجنسي. 
  ،المواعيد النهائية أو التعديالت األخرى المتعلقة بالدورة التدريبية

الفصل جداول  أو  العمل  ا  ،وتعديالت  مرافقة  لحرم  وخدمات 
األطراف  ،الجامعي بين  االتصال  على  المتبادلة    ، والقيود 

وزيادة األمن أو    ،وإجازات الغياب  ،والتغييرات في مواقع العمل
الجامعي الحرم  من  األجزاء  التدابير   ،مراقبة  من  وغيرها 

توفيرها   ،المماثلة يتم  داعمة  تدابير  أي  سرية  على  الحفاظ  يتم 
إلى الحد الذي ال يضعف فيه الحفاظ    ،للمشتكي أو المدعى عليه

على هذه السرية القدرة على توفير تدابير داعمة. منسق العنوان  
 التاسع هو المسؤول عن تنسيق التنفيذ الفعال للتدابير الداعمة. 

 

 عملية وإجراءات التظلم الباب التاسع .2
 بنود عامة . أ

بما في ذلك التحرش الجنسي )سواء كان    ،بموجب الباب التاسع
الشخص الذي يبلغ عنه هو الشخص الذي ي زعم أنه ضحية سلوك  

تحرًشا   أو  جنسيًا  تمييًزا  يشكل  ال(قد  أم  عن    ، شخصيًا  ،جنسيًا 
باستخدام معلومات    ،طريق البريد أو الهاتف أو البريد اإللكتروني

االتصال المدرجة لمنسق الباب التاسع أو بأي وسيلة أخرى ينتج 
عنها تلقي منسق الباب التاسع لتقرير الشخص الشفوي أو الكتابي.  

-GBA  ،تقرير التحرش  ،يجوز للطرف المبلغ استخدام النموذج
F / JFHA-F،    لتقديم شكوى. يمكن تقديم هذا التقرير في أي

باستخدام رقم الهاتف أو    ،بما في ذلك ساعات غير العمل  ، وقت
أو عن طريق البريد إلى عنوان المكتب    ،عنوان البريد اإللكتروني

 المدرج لمنسق الباب التاسع. 

 

 

 

يتم التعامل مع المشتكين والمدعى عليهم بإنصاف من خالل  
تقديم تدابير داعمة للمشتكي وباتباع عملية التظلم هذه قبل  

فرض أي عقوبات تأديبية أو إجراءات أخرى ال تعتبر تدابير  
 .داعمة ضد المدعى عليه 

يتصل منسق الباب التاسع على الفور بالمشتكي لمناقشة مدى  
والنظر في رغبات مقدم الشكوى فيما   ، داعمةتوافر التدابير ال

وإبالغ المشتكي بتوافر تدابير داعمة   ،يتعلق بالتدابير الداعمة
وشرح عملية تقديم شكوى   ،مع أو بدون تقديم شكوى رسمية

 .رسمية

يتم إخطار المتقدمين للقبول والتوظيف والطالب وأولياء األمور  
يع النقابات أو المنظمات  أو األوصياء القانونيين والموظفين وجم

المهنية التي تعقد مفاوضة جماعية أو اتفاقيات مهنية مع مجلس  
 المدرسة 

من االسم أو المسمى الوظيفي وعنوان المكتب   •
وعنوان البريد اإللكتروني ورقم هاتف منسق العنوان  

 التاسع ؛ و 
أن مجلس إدارة المدرسة ال يميز على أساس الجنس   •

أو نشاطه وأن القانون التاسع  في برنامجه التعليمي 
ملزم بعدم التمييز بهذه الطريقة. ينص اإلخطار على  
أن شرط عدم التمييز يمتد إلى القبول والتوظيف وأنه  
يجوز إحالة االستفسارات حول تطبيق الباب التاسع  
إلى منسق الباب التاسع أو مساعد وزير الحقوق  

 .ماالمدنية في وزارة التعليم األمريكية أو كليه

االتصال   معلومات  بارز  بشكل  المدرسة  إدارة  مجلس  يعرض 
الخاصة بمنسق العنوان التاسع وهذه السياسة على موقعه على  
الويب وفي كل كتيب أو كتالوج يوفره لألشخاص المدرجين أعاله  

 والذين يحق لهم تلقي اإلشعارات. 
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إزالته من البرنامج  أن تتم من  المدعى عليهال شيء هنا يمنع 
شريطة   ،س المدرسة أو النشاط على أساس طارئالتعليمي لمجل

أن يحدد تحليل السالمة والمخاطر الفردي أن تهديًدا مباشًرا  
أو فرد آخر  ،سالمة أي طالب أو  ،العقليةأو   ،الجسديةللصحة 

وأنه يتم  ، ناشئ عن ادعاءات التحرش الجنسي تبرر الترحيل
ا بعد  تزويد المدعى عليه بإشعار وفرصة للطعن في القرار فورً 

 .اإلزالة 

ال شيء هنا يمنع الموظف غير الطالب المدعى عليه من  
 الحصول على إجازة إدارية أثناء تعليق عملية التظلم 

تعامل عملية التظلم المشتكين والمدعى عليهم بإنصاف من  
خالل توفير سبل االنتصاف للمشتكي عندما يتم تحديد  

ومن خالل    ،المسؤولية عن التحرش الجنسي ضد المدعى عليه
اتباع هذه العملية قبل فرض أي عقوبات تأديبية أو إجراءات  
أخرى ال تعتبر تدابير داعمة ضد أحد المستجيبين. تم تصميم  
سبل االنتصاف الستعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول  

 .إلى البرنامج أو النشاط التعليمي لمجلس المدرسة

ن السلوك المزعوم  ي فترض أن المدعى عليه غير مسؤول ع
 .حتى يتم اتخاذ قرار بشأن المسؤولية في ختام عملية التظلم 

بما في ذلك   ،يتم تقييم جميع األدلة ذات الصلة بشكل موضوعي
كل من األدلة الدامغة والنفي. ال تستند قرارات المصداقية إلى  

 .حالة الشخص كمدعي أو مدعى عليه أو شاهد 

ضد  أو  ،تحيز ضد أو  ،المصالحقد ال يكون هناك تضارب في 
أو المدعى عليهم بشكل عام أو مقدم شكوى أو  ،المشتكين 

أو   ، محققأو  ،التاسعمدعى عليه أي منسق بموجب الباب 
 أو أي شخص يسهل عملية حل غير رسمية. ،صانع قرار 

 

يتلقى منسقو الفصل التاسع والمحققون وصناع القرار وأي  
تعريف  شخص يسهل عملية حل غير رسمية تدريبًا على 
ونطاق   ،التحرش الجنسي المحظور بموجب الباب التاسع
وكيفية إجراء   ،البرنامج التعليمي لمجلس المدرسة أو النشاط

وعمليات التسوية غير   ،تحقيق والتظلم بما في ذلك الطعون
بما في ذلك عن طريق تجنب   ،وكيفية الخدمة بحيادية ،الرسمية

  ،وتضارب المصالح ،الحكم المسبق على الحقائق المعنية
والتحيز. يتلقى صانعو القرار تدريبًا على القضايا ذات الصلة  

بما في ذلك عندما ال تكون األسئلة واألدلة   ،باألسئلة واألدلة
حول االستعداد الجنسي لمقدم الشكوى أو السلوك الجنسي  
السابق ذات صلة. يتلقى المحققون تدريبًا على القضايا ذات  

إنشاء تقارير استقصائية تلخص بشكل عادل   الصلة من أجل
 .األدلة ذات الصلة

 

 

 

 

 

قد يؤدي اكتشاف المسؤولية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تصل  
 .إلى وتشمل طرد الطالب أو فصل الموظفين

 .معيار األدلة المستخدم لتحديد المسؤولية هو رجحان األدلة 

ال تسمح عملية التظلم هذه أو تعتمد على أو تستخدم بأي شكل  
آخر األسئلة أو األدلة التي تشكل أو تسعى إلى الكشف عن  
المعلومات المحمية بموجب امتياز معترف به قانونًا ما لم  

 عن االمتياز.يتنازل الشخص الحاصل على هذا االمتياز 

 

 إشعار االدعاءات  . ب

يقدم منسق الباب التاسع اإلشعار   ،عند استالم شكوى رسمية
 :الكتابي التالي إلى األطراف المعروفة

بما في ذلك أي عملية تسوية غير   ،إشعار بعملية التظلم •
 و  ،رسمية

إشعار بمزاعم التحرش الجنسي التي يحتمل أن تشكل تحرًشا   •
بما في ذلك تفاصيل   ،بموجب العنوان التاسع جنسيًا محظوًرا 

كافية معروفة في ذلك الوقت ووقت كاٍف إلعداد رد قبل أي  
مقابلة أولية. تتضمن التفاصيل الكافية هويات األطراف  

والسلوك المزعوم   ،إذا كانت معروفة ،المتورطة في الحادث
  ،الذي يشكل تحرًشا جنسيًا محظوًرا بموجب الباب التاسع

 .إذا كان معروفًا  ، اريخ ومكان الحادث المزعوموت 

 اإلخطار الكتابي . ج
يتضمن بيانًا يفترض أن المدعى عليه غير مسؤول   •

عن السلوك المزعوم وأنه يتم اتخاذ قرار بشأن  
 المسؤولية في ختام عملية التظلم ؛ 

قد  ،ي علم األطراف أنه في حالة الطالب المستجيبين •
بالوالد )الوالدين( / الوصي   يكون الطالب مصحوبًا

 ،)األوصياء( باإلضافة إلى مستشار من اختيارهم
 ،ولكن ليس مطلوبًا أن يكون ،والذي قد يكون

في جميع االجتماعات. يجوز للوالد )والدا( /   ،محاميًا
الوصي )األوصياء( والمستشار فحص ومراجعة  
جميع األدلة / التقارير التي ال تتمتع بامتيازات  

 رى. أخ
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 ،ي علم األطراف أنه في حالة الموظفين المدعى عليهم •
والذي قد   ،قد يرافق الموظف مستشاًرا من اختيارهم

محاميًا في جميع    ،ولكن ليس مطلوبًا أن يكون ،يكون
االجتماعات. يجوز لمستشار الموظف فحص  
 .ومراجعة جميع األدلة / التقارير غير المتميزة

م في مدونة قواعد السلوك  إبالغ األطراف بأي أحكا •
لمجلس المدرسة أو معايير سلوك الطالب الخاصة  
بالمشرف والتي تحظر عن عمد اإلدالء ببيانات 

كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة عن عمد أثناء عملية  
 .التظلم

يجب تسجيل جميع المقابالت التي أجريت مع الشهود   •
يتم  كما  ،والحزبية أثناء التحقيق من قبل المحقق

 .توفير المحاضر الحرفية لجميع األطراف

التحقيق في االدعاءات المتعلقة   ،أثناء التحقيق ،إذا قرر المحقق
بالمشتكي أو المدعى عليه والتي لم يتم تضمينها في اإلشعار  

يتم تقديم إشعار باالدعاءات اإلضافية إلى   ،المقدم مسبقًا
 .األطراف التي ت عرف هوياتها

 الشكلية  الشكاوىرفض  . د

يجب رفض الشكوى الرسمية أو أي ادعاءات واردة فيها إذا  
 كان السلوك المزعوم في الشكوى 

لن يشكل تحرًشا جنسيًا محظوًرا بموجب العنوان   •
 ، التاسع حتى إذا تم إثبات ذلك

لم تحدث في البرنامج التعليمي لمجلس المدرسة أو   •
 أو  ،النشاط

 .المتحدة لم تحدث ضد شخص في الواليات  •

مثل هذا الفصل ال يمنع اتخاذ إجراء بموجب بند آخر من قواعد  
سلوك مجلس المدرسة أو معايير المشرف الخاصة بسلوك  

 .الطالب 

يجوز رفض أي شكوى رسمية أو أي ادعاءات واردة فيها إذا  
 :كان في أي وقت أثناء التحقيق 

يخطر المشتكي منسق الباب التاسع كتابيًا بأن   •
يرغب في سحب الشكوى الرسمية أو أي   المشتكي

 ادعاءات واردة فيها ؛ 
لم يعد المدعى عليه مسجالً أو موظفًا من قبل مجلس   •

 المدرسة ؛ أو 
األدلة   • المدرسة من جمع  تمنع مجلس  ظروف معينة 

الكافية للتوصل إلى قرار بشأن الشكوى الرسمية أو  
 االدعاءات الواردة فيها. 

 ة التحقيق في شكوى رسمي  . ه

 ، عند التحقيق في شكوى رسمية وطوال عملية التظلم

يقع عبء اإلثبات وعبء جمع األدلة الكافية للتوصل إلى قرار  
بشأن المسؤولية على عاتق مجلس المدرسة وليس على  

األطراف شريطة أن تكون سجالت الطرف التي يتم إعدادها أو  
االحتفاظ بها من قبل طبيب أو أخصائي نفسي أو غيره من  

المهنيين المعترف بهم أو شبه المحترفين. بصفته المهني أو شبه  
والتي يتم إجراؤها   ،أو المساعدة بهذه الصفة ،المهني

ال يتم   ، والمحافظة عليها فيما يتعلق بتوفير العالج للطرف
الوصول إليها أو النظر فيها أو الكشف عنها أو استخدامها بدون  

أو الحزب إذا كان   ،فموافقة خطية طوعية من والد الطر 
 .للقيام بذلك إلجراء التظلم هذا  ،الطرف طالبًا مؤهاًل 

بما في ذلك شهود   ،لألطراف فرصة متكافئة لتقديم الشهود
 .وغيرها من أدلة االتهام والنفي ،الوقائع والخبراء

قدرة األطراف على مناقشة االدعاءات قيد التحقيق أو جمع  
 .ست مقيدةوتقديم األدلة ذات الصلة لي 

يتمتع األطراف بنفس الفرص لحضور اآلخرين أثناء أي  
بما في ذلك فرصة المرافقة إلى أي اجتماع ذي   ، إجراءات تظلم

والذي قد   ، صلة أو إجراء من قبل المستشار الذي يختارونه
محاميًا. ال يقتصر اختيار    ،ولكن ليس مطلوبًا أن يكون ،يكون

عي للمدعى عليه في أي  أو حضور المستشار ألي من المد
 .اجتماع أو إجراءات تظلم

يتم تقديم إشعار كتابي ألي طرف تمت دعوته أو توقع  
بتاريخ ووقت وموقع والمشاركين والغرض من   ،مشاركته

جميع المقابالت االستقصائية أو االجتماعات األخرى مع إتاحة  
 .الوقت الكافي للطرف لالستعداد للمشاركة 

يوفر المحقق لكال الطرفين فرصة متكافئة لفحص ومراجعة أي  
ا تم  ارتباًطا  دليل  يرتبط  الذي  التحقيق  لحصول عليه كجزء من 

بما في ذلك    ، مباشًرا باالدعاءات التي أثيرت في شكوى رسمية
بشأن   إلى قرار  الوصول  يتم االعتماد عليها في  التي لن  األدلة 
من   عليه  الحصول  تم  سواء  نفي  دليل  أو  والتهمة.  المسؤولية 

بشكل هادف    بحيث يمكن لكل طرف الرد  ،طرف أو مصدر آخر
  ، على األدلة قبل إنهاء التحقيق. قبل االنتهاء من تقرير التحقيق
  ، يجب على المحقق أن يرسل إلى كل طرف ومستشار الحزب

األدلة الخاضعة للتفتيش والمراجعة في شكل إلكتروني   ،إن وجد
أيام على    10ويجب أن يكون لدى األطراف    ،أو نسخة ورقية

والذي سينظر فيه المحقق قبل االنتهاء   ،األقل تقديم رد مكتوب
 من تقرير التحقيق. 

جميع   مع  مباشرة  باالدعاءات  المتعلقة  األدلة  مشاركة  يجب 
الطبية   السجالت  تبادل  يجوز  ال  ومستشاريهم.  األطراف 
الطرف   يقدم  لم  ما  العالج  من سجالت  شابهها  وما  والنفسية 

 .ج عنهاالذي تم تقديم سجالته موافقة كتابية طوعية لإلفرا

ينشئ المحقق تقريًرا استقصائيًا يلخص بشكل عادل األدلة ذات  
أيام على األقل من وقت اتخاذ القرار    10قبل    ،ويرسل  ،الصلة

المسؤولية الطرف  ،بشأن  ومستشار  كل طرف  وجد  ،إلى    ، إن 
لمراجعتها    ،تقرير التحقيق في شكل إلكتروني أو صلب. نسخة

 .والرد الكتابي

ل المحقق تقرير التحقيق إلى األطراف وقبل التوصل  بعد أن يرس
المسؤولية بشأن  قرار  كل    ،إلى  منح  القرار  صانع  على  يجب 

الطرف   يريد  صلة  ذات  مكتوبة  أسئلة  لتقديم  الفرصة  طرف 
شاهد أو  طرف  أي  على  بها    ،طرحها  طرف  كل  وتزويد 

والسماح بأسئلة متابعة إضافية محدودة من كل طرف.    ،اإلجابات
سئلة واألدلة حول االستعداد الجنسي لمقدم الشكوى أو السلوك  األ

ما لم يتم تقديم مثل هذه األسئلة    ، الجنسي السابق ليست ذات صلة
الشكوى إلثبات أن   لمقدم  السابق  الجنسي  السلوك  واألدلة حول 
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شخًصا آخر غير المدعى عليه قد ارتكب السلوك المزعوم من  
األدلة بحوادث محددة   وتتعلقسئلة أو إذا كانت األ ،قبل المشتكي

تتعلق بالسلوك الجنسي السابق لمقدم الشكوى فيما يتعلق بالمدعى  
عليه ويتم عرضها إلثبات موافقته. يجب على صانع )صانعي(  
القرار أن يشرح للطرف الذي يقترح السؤال أي قرار الستبعاد  

 .سؤال باعتباره غير ذي صلة

 تحديد المسؤولية  . و

الذي ال يمكن أن يكون نفس الشخص    ،انع القراريجب على ص
إصدار قرار مكتوب بشأن    ، مثل منسق الباب التاسع أو المحقق

 .المسؤولية 

 يجب أن يشمل القرار الكتابي 

تحديد االدعاءات التي يحتمل أن تشكل تحرًشا جنسيًا   •
 محظوًرا بموجب الباب التاسع ؛

استال • منذ  المتخذة  اإلجرائية  للخطوات  م  وصف 
بما في ذلك أي    ،الشكوى الرسمية من خالل التحديد

لألطراف األطراف    ، إخطارات  مع  ومقابالت 
ميدانية  ، والشهود المستخدمة    ،وزيارات  واألساليب 

 لجمع األدلة األخرى ؛ 
 .نتائج الحقائق التي تدعم التحديد •
السلوك   • قواعد  مدونة  بتطبيق  المتعلقة  االستنتاجات 

معايير المشرف لسلوك الطالب    لمجلس المدرسة أو
 على الحقائق ؛

ادعاء • كل  لنتيجة  منطقي  وأساس  ذلك    ،بيان  في  بما 
وأي عقوبات تأديبية يفرضها مجلس    ،تحديد المسؤولية

عليه المدعى  على  سبل    ،المدرسة  كانت  إذا  وما 
االنتصاف مصممة الستعادة أو الحفاظ على المساواة  

ليمي لمجلس المدرسة  في الوصول إلى البرنامج التع
 أو سيتم توفير النشاط لمقدم الشكوى ؛ و 

اإلجراءات واألسس المباحة للمشتكي والمدعى عليه   •
 .في االستئناف

فيما يتعلق بالمسؤولية  تحديد كتابي يجب أن يقدم صانع القرار 
 .إلى األطراف في وقت واحد

يخ الذي يتم  يصبح القرار المتعلق بالمسؤولية نهائيًا إما في التار
أو إذا تم   ،فيه تزويد األطراف بالقرار الكتابي لنتيجة االستئناف

فإن التاريخ  ،أو في حالة عدم تقديم استئناف ،تقديم استئناف
 .الذي يتوقف فيه االستئناف تعتبر في الوقت المناسب 

يكون منسق العنوان التاسع مسؤوالً عن التنفيذ الفعال ألي  
 .عالجات

 

 

 

 

 

 

 

 اتافاالستئن  . ز

يجوز ألي من الطرفين الطعن في قرار بشأن المسؤولية أو  
على األسس   ،رفض شكوى رسمية أو أي ادعاءات واردة فيها

 :التالية

 .المخالفات اإلجرائية التي أثرت على نتيجة المسألة •
أدلة جديدة لم تكن متاحة بشكل معقول في وقت اتخاذ   •

الفصل أو  المسؤولية  بشأن  أن  والتي    ، القرار  يمكن 
 تؤثر على نتيجة المسألة ؛ و 

كان لدى منسق الباب التاسع أو المحقق أو صانع القرار  
أو  ،ضد المدعين أو ،تحيز لصالح أو  ،المصالحتضارب في 

المدعى عليهم بشكل عام أو المشتكي أو المدعى عليه الذي أثر  
 .على نتيجة المسألة

 .لباب التاسعيجب تقديم اإلخطار باالستئناف كتابيًا إلى منسق ا

 منسق الباب التاسع  ،فيما يتعلق بجميع الطعون

الطرف اآلخر كتابيًا عند تقديم استئناف وتنفيذ إجراءات  
 االستئناف بالتساوي لكال الطرفين ؛ 

يضمن أن صانع القرار لالستئناف ليس هو نفسه   •
صاحب القرار الذي توصل إلى القرار المتعلق  

أو منسق الباب    ، حققأو الم  ،أو الفصل ،بالمسؤولية
 التاسع ؛ و 

يضمن أن متخذ القرار بشأن االستئناف يمتثل   •
للمعايير المنصوص عليها في العنوان التاسع وهذه  

 .السياسة
 متخذ قرار االستئناف  •
يمنح كال الطرفين فرصة معقولة ومتساوية لتقديم   •

 بيان مكتوب لدعم النتيجة أو الطعن فيها ؛

جمعها المحقق وتقرير المحقق  يراجع األدلة التي   •
 والقرار الكتابي لصانع القرار ؛ 

يصدر قراًرا مكتوبًا يصف نتيجة االستئناف   •
 واألسباب المنطقية للنتيجة ؛ و 

يقدم القرار المكتوب في وقت واحد لكال الطرفين   •
 .ومنسق الباب التاسع
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 الجداول الزمنية  . ح

يوًما   35سيتم تقديم تقرير التحقيق إلى األطراف في غضون 
 .من تاريخ تقديم الشكوى الرسمية 

أيام عمل من تاريخ تقديم تقرير  10يصدر القرار خالل 
 .التحقيق لصانع القرار 

أيام عمل من   5يجوز ألي من الطرفين الطعن في غضون 
 .ينتاريخ تسليم القرار الكتابي بشأن المسؤولية إلى الطرف

يوًما تقويميًا من تاريخ تقديم  15سيتم حل أي استئناف خالل 
 .االستئناف

يتم تحديد هذه   ،إذا وافق الطرفان على عملية تسوية غير رسمية
المواعيد النهائية من الوقت الذي يطلب فيه أحد الطرفين عملية  

أو إذا لم    ، تسوية غير رسمية حتى وقت استجابة الطرف اآلخر
الرسميةيوافق هذا   التسوية غير  أو حتى    ،الطرف على عملية 

 ينسحب أي من الطرفين من عملية الحل غير الرسمي. 

ي سمح بالتأخيرات المؤقتة في عملية التظلم أو التمديد المحدود  
لألطر الزمنية لسبب وجيه مع إشعار خطي للمدعي والمدعى  

الجيد   عليه بالتأخير أو التمديد وأسباب اإلجراء. قد يشمل السبب
اعتبارات مثل عدم وجود طرف أو مستشار أو شاهد ؛ نشاط  

إنفاذ القانون المتزامن ؛ اإلجراءات التأديبية التي يتطلبها 
القانون أو سياسة مجلس المدرسة ؛ أو الحاجة إلى المساعدة  

 .اللغوية أو استيعاب اإلعاقات

 عملية القرار غير الرسمية  . ط

وى الرسمية وقبل التوصل إلى  في أي وقت أثناء عملية الشك
يجوز لألطراف المشاركة في عملية   ،قرار بشأن المسؤولية
والتي ال تنطوي على تحقيق    ،مثل الوساطة ،تسوية غير رسمية

كامل وتحديد المسؤولية. عندما يطلب أحد الطرفين عملية  
يجب على الطرف اآلخر الرد على الطلب   ،تسوية غير رسمية

. يجب أن تكتمل عملية التسوية غير الرسمية  أيام 3في غضون 
 .أيام من االتفاق للمشاركة في العملية 10في غضون 

يمكن تسهيل عملية التسوية غير الرسمية بواسطة متخصص  
تعليمي أو استشاري أو فرد آخر يتم اختياره بواسطة منسق  

 :الباب التاسع وفقًا للشروط التالية 

شف عن  تزويد األطراف بإشعار خطي يك •
  ،ومتطلبات عملية التسوية غير الرسمية ،االدعاءات

بما في ذلك الظروف التي تمنع األطراف بموجبها  
من استئناف الشكوى الرسمية الناشئة عن نفس  

أنه في أي وقت قبل   ،مع ذلك ، االدعاءات ؛ بشرط
يحق ألي طرف االنسحاب من   ،الموافقة على القرار

واستئناف عملية التظلم   ، ةعملية التسوية غير الرسمي 
وإبالغه بأي عواقب   ،فيما يتعلق بالشكوى الرسمية

تنتج عن المشاركة في الجلسة غير الرسمية. عملية  
بما في ذلك السجالت التي سيتم االحتفاظ بها   ،الحل

 أو التي يمكن مشاركتها ؛ 

على عملية التسوية   ،طوًعا وخطيًا  ،يوافق الطرفان •
 و  غير الرسمية ؛ 

لحل   • الرسمية  غير  التسوية  عملية  استخدام  يمكن  ال 
 االدعاءات بأن موظفًا قد تحرش جنسيًا بطالب. 

يجب على الميسر   ،إذا تم حل المسألة بما يرضي األطراف
وجعل كال الطرفين يوقعان على   ،توثيق طبيعة الشكوى والحل
. إذا  ويحيلها إلى منسق الباب التاسع  ،الوثائق ويتلقى نسخة منها

 .يتم استئناف عملية الشكوى الرسمية  ،لم يتم حل المشكلة

ال يمكن مطالبة األطراف بالمشاركة في عملية تسوية غير  
 .رسمية

ال يتم تقديم عملية حل غير رسمية ما لم يتم تقديم شكوى  
 .رسمية

 حفظ السجالت  . ي

 :سيحتفظ مجلس المدرسة لمدة سبع سنوات بسجالت 

التحرش الجنسي المحظور بموجب   كل تحقيق في مزاعم  •
الباب التاسع بما في ذلك أي قرار يتعلق بالمسؤولية وأي  

مطلوب   ،إن وجد ،تسجيل صوتي أو سمعي بصري أو نص
وأي عقوبات تأديبية مفروضة   ،بموجب لوائح الباب التاسع

وأي تعويضات مقدمة إلى مقدم شكوى    ،على المدعى عليه
على المساواة في الوصول إلى  مصمم الستعادة أو الحفاظ 

 برنامج أو نشاط تعليمي لمجلس المدرسة ؛

 أي استئناف ونتيجته ؛  •
 أي قرار غير رسمي والنتيجة المترتبة عليه ؛ و  •
جميع المواد المستخدمة لتدريب منسقي الباب التاسع   •

والمحققين وصناع القرار وأي شخص يسهل عملية  
هذه المواد على    حل غير رسمية. سيتم أيًضا توفير
 .موقع مجلس المدرسة على الويب 

يجب على    ،C.F.R. § 106.44  34لكل رد مطلوب بموجب  
إنشاء المدرسة  بسجالت    ،واالحتفاظ لمدة سبع سنوات  ،مجلس 

تم اتخاذها رًدا على    ،بما في ذلك أي تدابير داعمة  ،ألي إجراءات
بموجب  تقرير أو شكوى رسمية من التحرش الجنسي المحظور  

سيوثق مجلس إدارة المدرسة األساس    ، الباب التاسع. في كل حالة
مبالية   غير  تكن  لم  استجابته  بأن  استنتاجه  في  إليه  استند  الذي 

متعمد أو    ،بشكل  الستعادة  مصممة  تدابير  اتخذ  قد  أنه  ويوثق 
أو   التعليمي  برنامجه  إلى  الوصول  في  المساواة  على  الحفاظ 

مجل  يزود  لم  إذا  داعمةنشاطه.  بتدابير  المشتكي  المدرسة   ،س 
فسيقوم بتوثيق األسباب التي جعلت هذه االستجابة غير منطقية  

 بشكل واضح في ضوء الظروف المعروفة. 
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 االنتقام  .ك

ي حظر االنتقام من الطالب أو موظفي المدرسة الذين يبلغون عن 
التحرش أو يشاركون في أي إجراءات ذات صلة. يجب أن يتخذ  

سة اإلجراء المناسب ضد الطالب أو موظفي المدرسة  قسم المدر
الذين ينتقمون من أي طالب أو موظف بالمدرسة يقوم باإلبالغ  
عن مضايقات مزعومة أو يشارك في اإلجراءات ذات الصلة.  
يقدمون   الذين  األشخاص  بإبالغ  التاسع  الباب  منسق  سيقوم 

الشكاوى  ، الشكاوى يشاركون    ،والذين هم موضوع  في  والذين 
 .التحقيقات حول كيفية اإلبالغ عن أي مشاكل الحقة 

 الحق في إجراءات الشكوى البديلة  . ل

ال يوجد في هذه السياسة ما ينكر حق أي فرد في متابعة سبل  
بالمضايقة   المتعلقة  المخاوف  معالجة  إلى  للرجوع  أخرى 
تقديم  أو  مدنية  إجراءات  في  الشروع  ذلك  في  بما  المحظورة 

إلى وكاال  قانون  شكوى  التعويض بموجب  ت خارجية أو طلب 
 .الوالية أو القانون الفيدرالي

 المنع واإلشعار بالسياسة  . م

يتم تضمين التدريب لمنع المضايقات المحظورة بموجب القانون  
أو بموجب هذه السياسة في توجيهات الموظفين والطالب وكذلك  

 .تدريب الموظفين أثناء الخدمة 

( في مناطق بارزة من كل مبنى قسم  1يتم عرض هذه السياسة )
المدرسة   وموظفي  األمور  وأولياء  للطالب  يمكن  موقع  في 

(  3( مدرج في كتيبات الطالب والموظف ؛ و )2الوصول إليه )
يوًما   30يتم إرسالها إلى أولياء أمور جميع الطالب في غضون 

ذلك على  عالوة  المدرسة.  بدء  من  جميع    ،تقويميًا  إخطار  يتم 
سنويًا  الطالب   والموظفين  أمورهم  أولياء   / أمورهم  وأولياء 

 .باألسماء ومعلومات االتصال الخاصة بمسؤولي االمتثال

 ز. االتهامات الكاذبة 

يجب أن يخضع الطالب أو موظفو المدرسة الذين يوجهون عن  
قصد اتهامات كاذبة بالتحرش إلى إجراءات تأديبية باإلضافة إلى  

 .أي إجراءات قانونية مدنية أو جنائية

 2014يناير  27المعتمد: 

مايو    21؛    2018كانون الثاني )يناير(    22تاريخ المراجعة:  
 2021يناير  25؛  2020مايو  18؛  2018

القانونية:     29؛   U.S.C. §§ 1681-1688 20المراجع 
  § كاليفورنيا.  جنوب  جنوب    42؛    794جامعة  جامعة 

  §§ جنوب    42؛   2000d-2000d-7كاليفورنيا.  جامعة 
  §§ جنوب    42؛   2000e-2000e-17كاليفورنيا.  جامعة 
  ، C.F.R. 106.2،  106.8 34؛   2000ff-1كاليفورنيا. §  

؛ قانون   106.71  ،106.45  ،106.44  ، 106.30  ،106.9
المعدلة   1950  ،فيرجينيا - 2.2  ،3900-2.2§§    ،بصيغته 
3901، 2.2.3902، 22.1-295.2. 

 المراجع المتقاطعة: 

 

 

AD   الفلسفة التربوية م 

GAB / IIBEA   االستخدام المقبول لنظام الكمبيوتر  

GB   عدم التمييز/ فرص العمل المتساوية 

GBA-F / JFHA-F    عن المضايقات تقرير 

GBM    مظالم الموظفين لضبط  إجراءات 

JB     عدم التمييز/ ةتكافؤ الفرص التعليمي 

JFC    سلوك الطالب 

GCPD    انضباط الموظفين المحترفين في  

GAE / JHG   اإلبالغ وإهمال إساءة معاملة األطفال 
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 الملحق )د( 
 GB-F/JFHA-Fسياسة مجلس إدارة المدرسة 

 اإلبالغ عن مضايقة 
 سم المشتكي:ا

 

 للطالب، المدرسة التي يحضر فيها:
 

 للموظفين، المنصب والموقع:

 البريد اإللكتروني: رقم الهاتف:  العنوان:

 تاريخ )تواريخ( الحادث )الحوادث( المزعوم للمضايقة: 

 تعتقد أنه ضايقك أو قام بمضايقة اآلخرين:اسم الشخص )األشخاص( الذي 

 إذا كانت المضايقة المزعومة تجاه شخص آخر، يرجى تحديد هذا الشخص: 

صف بالتفصيل حادثة )حوادث( المضايقة المزعومة، بما في ذلك مكان وزمان وقوع الحادث )الحوادث(. اذكر أي شهود ربما الحظوا الحادث  
 ألي حوادث سابقة قد تكون مرتبطة بهذه الشكوى. قم بإرفاق صفحات إضافية إذا لزم األمر. )الحوادث(. قم بتضمين وصف  

 أشهد أن المعلومات الواردة في هذا البالغ صحيحة وصادقة وكاملة على حد علمي: 

 التاريخ:  توقيع المشتكي: 

 التاريخ تم استالم الشكوى من قبل: 

 2014يناير,  27 أعتمده:
 2018يناير,  22البيان: إعادة 

 C.1.7: 253.13-22.1، بصيغته المعدلة، § 1950، مدونة قواعد فيرجينياالمراجع القانونية: 
© 10/12 VSBA 
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 ( هـالملحق )
 الرموز القانونية واالستشهادات 

 

 

إلبالغ عن جرائم معينة للمشرفين أو من ينوب عنه وسلطات إنفاذ القانون ا

لمحلية على إخطار المشرف  يجب أن تنص سياسة مجلس إدارة المدرسة ا

من مدونة فيرجينيا. §  .A.1: 279.3  - 22.1أو من ينوب عنه وفقًا للمادة 

22.1 -279.3 :1.D.  يتطلب من المديرين إبالغ وكالة إنفاذ القانون المحلية

:  279.3-22.1( من §  7( إلى ) 2فوًرا عن أي عمل مذكور في البنود من )

1.A.  .يجوز للمدير إبالغ وكالة إنفاذ القانون التي قد تشكل جريمة جنائية

( من القسم الفرعي أ. عندما  1المحلية عن أي حادث موصوف في البند )

يكون اإلبالغ إلزاميًا. قد تتطلب سياسة المجلس المحلي   ،يكون هناك إصابة

 .اإلبالغ عن الحوادث غير المدرجة هنا إلى المشرف أو من ينوب عنه

يشترط تقديم   .D.1: 279.3-22.1ي الفقرات ال يوجد شيء ف ،ومع ذلك

تهم الجنوح أو منع المدارس من التعامل مع المخالفات المدرسية من خالل  

العقوبات المتساوية أو البرامج التعليمية قبل رفع تهمة االنحراف إلى  

 .محكمة األحداث

§ 22.1-279.3: 1.A.   من مدونة فيرجينيا تسرد المخالفات التي تتطلب

 :المشرف أو من ينوب عنه كما هو مذكور أدناهإبالغ 

  ،دون إصابة جسدية ،االعتداء أو االعتداء والضرب .1

أو في ممتلكات    ،على أي شخص في حافلة مدرسية

 أو في نشاط ترعاه المدرسة ؛ ،المدرسة

أو   ،االعتداء والضرب الذي ينتج عنه إصابة جسدية .2

أو   ،أو طعن ،أو إطالق نار ،أو وفاة ،اعتداء جنسي

أو مطاردة أي شخص   ،أو إصابة أي شخص ،قطع

في حافلة   ،60.3-18.2كما هو موضح في المادة  

أو في نشاط   ،أو في ممتلكات المدرسة ،مدرسية

 ترعاه المدرسة ؛ 

أي سلوك يتضمن الكحول أو الماريجوانا أو القنب   .3

-18.2الصناعي على النحو المحدد في المادة 

أو مادة خاضعة للرقابة أو مادة مقلدة   1: 248.1

خاضعة للرقابة أو ستيرويد ابتنائي في حافلة مدرسية  

  ،أو في ممتلكات المدرسة أو في نشاط ترعاه المدرسة

لموصوفة  اقة األدوية بما في ذلك سرقة أو محاولة سر 

 للطالب ؛ 

أي تهديدات ضد موظفي المدرسة أثناء وجودهم في   .4

حافلة مدرسية أو في ممتلكات المدرسة أو في نشاط  

 ترعاه المدرسة ؛ 

 

 

 

 

-22.1كما هو محدد في §   ،حمل سالح ناري بشكل غير قانوني .5

 على ممتلكات المدرسة ؛  ،277.07

أجهزة  أو  ،موادأو  ،حارقةمن قنابل  أي سلوك غير قانوني يتض .6

على النحو المحدد في المادة    ،أو أجهزة متفجرة خادعة،متفجرة 

كما هو محدد في   ،أو األجهزة المتفجرة أو الحارقة ،85- 18.2

كما هو موضح في  ،أو القنابل الكيميائية ،433.1-18.2المادة 

المدرسة أو  في حافلة مدرسية أو في ممتلكات  ،87.1-18.2الفقرة 

 ي نشاط ترعاه المدرسة ؛ ف

كما هو موضح في الفقرات   ،أي تهديدات أو تهديدات كاذبة بالقنابل .7

موجهة ضد موظفي المدرسة أو تتعلق بممتلكات  ،83- 18.2

 لمدرسة أو الحافالت المدرسية ؛ أو ا

أو على ممتلكات   ،اعتقال أي طالب لحادث وقع في حافلة مدرسية .8

بما في ذلك التهمة الموجهة   ،أو في نشاط ترعاه المدرسة ،لمدرسةا

 .لذلك

قبول الطالب الموقوفين أو المطرودين من شعبة مدرسة أخرى أو مدرسة 

 خاصة 

. من كود فيرجينيا يصرح باستبعاد طالب موقوف أو 277.2-22.1القسم  

  مطرود من قسم مدرسة أخرى أو مدرسة خاصة عند اكتشاف أن الطالب 

بهذا  يُسمح  المدرسة.  قسم  موظفي  أو  اآلخرين  الطالب  على  خطًرا  يمثل 

 :اإلجراء بعد

يتعرض  • قد  الطالب  بأن  الطالب  ووالد  للطالب  خطي  إشعار 

ذلك  ،لالستبعاد االستبعاد  ،وأسباب  هذا  حالة  في    ،وفي  الحق 

استئناف القرار في جلسة استماع أمام مجلس إدارة المدرسة أو  

 التابعة له ؛ و إحدى اللجان 

مراجعة الحالة من قبل مشرف القسم أو من ينوب عنه والتوصية   •

من   ألكثر  التعليق  فيها  يكون  التي  الحاالت  في    30باالستبعاد. 

في    ،يوًما التعليق.  هذا  مدة  االستبعاد  مدة  تتجاوز  أن  يجوز  ال 

يجوز لمجلس إدارة المدرسة المحلي    ،حاالت الطالب المطرودين

التنازل عن أي من أو كل شروط إعادة القبول المفروضة  قبول أو  

ولكن    ،على هذا الطالب من قبل مجلس إدارة المدرسة المطرود

 ال يجوز له فرض شروط إضافية إلعادة القبول في المدرسة. 
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 تشريح الحيوان 
للطالب بدائل  متثااًل لقانون الوالية، يقدم القسم التعليمي في مقاطعة يورك  ا

اختار   إذا  الصلة  ذات  التدريبية  الدورة  في  الحيوانات  أولياء لتشريح 
الحيوانات في دورة معينة.    ور/األوصياءاألم استبعادهم من جزء تشريح 

" بأنه  التشريح  ف  أو    استغالل وي عرَّ صحيح  بشكل  المحفوظة  الحيوانات 
يتبعها أن  ويمكن  القطع  تشمل  والتي  العلمية،  للدراسة  الحيوانات   أجزاء 

 الفحص واللمس والتعامل والتثبيت على حامل." 

قد تشمل بدائل تشريح الحيوانات، على سبيل المثال وليس الحصر: برامج 
الفيديو،   وأشرطة  البالستيكية،  والنماذج  اإلنترنت،  ومحاكاة  الكمبيوتر، 
تشريح  لتقنيات  بدائل  وتتوفر  البيانية.  الرقمية، والرسوم  الفيديو  وأقراص 

فصول العلوم البيولوجية التي تتضمن تمارين تشريح. وقد تم    الحيوانات في 
تصميم تقنيات بديلة للتشريح لتزويد الطالب، من خالل وسائل أخرى غير 
التشريح، بمعرفة مشابهة لتلك التي يتوقع أن يكتسبها الطالب اآلخرون في  
 . المقرر الدراسي الذين يقومون بالتشريح فيه أو يشاركون فيه أو يراقبونه

 تتوفر نماذج إلغاء االشتراك لدى معلمي العلوم.  

 تعليم الحياة األسرية 
يتضمن البرنامج التعليمي للقسم التعليمي في مقاطعة يورك منهًجا تعليميًا و

للحياة األسرية في الصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر.  
والع األطفال،  معاملة  إساءة  الحالية  الموضوعات  بعض  القات  وتشمل 

األسرية والمجتمعية، والنشاط الجنسي البشري، والنمو البشري والتطور،  
الجنسي،  االتصال  طريق  عن  المنقولة  واألمراض  البشري،  والتكاثر 
وتعاطي المخدرات، ومفهوم الذات اإليجابي، ومهارات االتصال، ومهارات  

ضوعات  صنع القرار والعالقات بين األقران. ويمكن العثور على قائمة بمو 
أولياء األمور   الحياة األسرية حسب مستوى الصف في قسم موارد  تعليم 

القسم،   موقع  أولياء yorkcountyschools.orgعلى  حث  ويتم   .
األمور/األوصياء على حضور جلسات التوجيه التي تقام في المدارس كل  
المواد   على  االطالع  ويمكن  األسرية.  الحياة  تعليم  بداية  قبل  عام 

الحياة المطبوعة/ تعليم  مناهج  دليل  إلى  باإلضافة  والبصرية،  السمعية 
 .  York County School Boardاألسرية، في مدرسة طفلك ومكتب  

من الدروس    م في إخراج أطفالهأولياء األمور الذين يرغبون  ويجب على  
المختارة أو كل برنامج من برامج تعليم الحياة األسرية للعام الدراسي الحالي  

خال من  بذلك  طلب  القيام  إكمال   Family Life Educationل 
Removal Request Form    المتاح علىRycorصفوف من  ، للK 

ويرجعه،   .10وحتى   النموذج  هذا  األمر/الوصي  ولي  يكمل  لم  وإذا 
 فسيشارك الطالب في البرنامج بأكمله بمستواه الدراسي الحالي. 

 

 

 

 

 

 

 

لتغيير   األمور/األوصياء  أولياء  تقديم طلبات  يجب  الدراسي،  العام  خالل 
ت  في  أطفالهم  مشاركة  مدرسة  مدى  مدير  إلى  كتابيًا  األسرية  الحياة  عليم 

 الطالب. 

 عن المعلومات اإلفصاح 
المتعلقة  ل المعلومات  عن  اإلفصاح  الظروف  من  ظرف  أي  تحت  يتم  ن 

ببيانات اختبار الطالب أو غيرها من المعلومات ذات الطبيعة الشخصية دون  
عاًما   18ه  موافقة كتابية من ولي األمر أو الوصي أو الطالب )إذا كان عمر

ويمكن  األخرى.  للمدارس  االنضباط  معلومات  نشر  وسيتم  أكثر(.  أو 
الحصول على نسخ من السياسة المكتوبة للقسم فيما يتعلق بإدارة السجالت  
الدراسية للطالب في القسم التعليمي في مقاطعة يورك عن طريق االتصال  

 بمكتب المدير.

 لياء األمور: يصدر القسم معلومات أخرى بناًء على إذن أو

 الدليل  معلومات
بناًء على  خ يورك،  مقاطعة  في  التعليمي  القسم  يوفر  الدراسي،  العام  الل 

معلومات   وينشر  المناسبة  المنظمات  إلى  الطالب  دليل  معلومات  الطلب، 
قوائم  وفي  والرياضية،  الالصفية  والبرامج  السنوية،  الكتب  في  الطالب 

 التخرج وقوائم الشرف. 

المحدد   النحو  على  هذه،  الدليل  معلومات  تتضمن    قواعد   مدونة في  قد 

في     §22.1-287.1  فيرجينيا  الطالب وجنسه  1983)وتعديالته  اسم   ،)

وعنوانه، وقائمة الهاتف، وتاريخ ومكان الميالد، ومجال الدراسة الرئيسي، 
وطول   ووزن  والرياضة  رسميًا  بها  المعترف  األنشطة  في  والمشاركة 

لفرق الرياضية وتواريخ الحضور والدرجات والجوائز المستلمة،  أعضاء ا
 وغيرها من المعلومات المماثلة. 

 العسكريون  المجندون 
تطلب قانون النجاح لجميع الطالب من األقسام المدرسية تزويد المجندين ي 

العسكريين بمعلومات حول الطالب الصغار والكبار في المدارس الثانوية.  
أولياء يختار  المعلومات عن طريق    األوصياء/األمور   وقد  تقديم هذه  عدم 

تحديد المربع المطبق في نموذج إصدار معلومات دليل الطالب إلى نموذج  
 التجنيد العسكري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج
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 القسم  اإللكترونية/منشورات اإلعالم/المواقع وسائل
وتهتم ت  يورك  مقاطعة  في  التعليم  المحلية  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  غطي 

ا الطالب والموظفون في القسم. وكما يسلط القسم  بالقصص التي يشارك به
التابعة   الكابل  قناة  والموظفين على  الطالب  أنشطة  الضوء على  التعليمي 

( اإللكتروني  YCSD-TVللقسم  والموقع   )
/http://yorkcountyschools.org (ومقاطع المنشورات  وفي )

 .الفيديو الخاصة بالقسم 

تتضمن أمثلة المعلومات التي يمكن نشرها لوسائل اإلعالم أو تقديمها في   
المناهج  في  الطالب  وإنجاز  التخرج  وقوائم  الشرف  قائمة  القسم:  منافذ 
أو   الرياضية  واأللعاب  القسم  برامج  في  والمشاركة  وخارجها  الدراسية 

ويسمح   ذلك.  إلى  وما  الخاصة  والمناسبات  البيان األنشطة  نموذج  نطاق 
اإلعالمي ألعضاء وسائل اإلعالم بإجراء مقابالت مع طالبنا أو تصويرهم 
بالفيديو، وال يسمح القسم بوصول وسائل اإلعالم اإلخبارية إلى الطالب بما 
حاالت   أو  األزمات  أثناء  مقابالت  إلجراء  أو  التدريس  يوم  ويعيق  يقطع 

 الطوارئ. 

يتم إنشاء موقع ويب القسم ومراقبته من قبل موظفي    باإلضافة إلى ذلك، 
 القسم مع التركيز على مشاركة النجاح مع مراعاة مشكالت أمان الطالب. 

بمجرد دخول الطفل إلى القسم التعليمي في مقاطعة يورك، ي طلب من أولياء  
األمور/األوصياء إكمال نموذج بيان إعالمي يشير إلى تفضيالتهم فيما يتعلق  
بنشر المعلومات إلى وسائل اإلعالم ومن خالل منافذ اتصاالت القسم. وهذا 

مي في مقاطعة  النموذج صالح طوال مدة حضور الطالب في القسم التعلي 
يورك، ولكن يمكن تعديله في أي وقت عن طريق إرسال طلب مكتوب إلى  

 مكتب المدرسة. 

نموذج استخدام الطالب/ولي األمر  
 للتكنولوجيا 

يتم توقيع هذا النموذج من قبل ولي األمر/الوصي عند التسجيل وهو موجود   
ا إكمال  في ملف بسجالت الطالب. يجب على أولياء األمور/األوصياء أيضً 

 النموذج الموجود في الجزء الخلفي من هذا الكتيب سنويًا. 
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 الطالب ومدونة السلوك دليل 
األسرةنموذج إقرار  

 )ينطبق على كل الطالب( 2021سبتمبر  2  ميس الموافقايته الخ في موعد غ إعادة النموذجتجب 

 األول(:  ،اسم الطالب )األخير
 
 

 تاريخ الميالد:
 

 معلم قاعة الصف:  : 2020- 2021مستوى الصف  المدرسة: 
 

وأتيحت لك الفرصة لمراجعة ومناقشة طفلك مع المستندات المهمة الواردة في دليل  يرجى إكمال هذا النموذج والتوقيع عليه لإلقرار بأنك تلقيت  
 ومدونة السلوك الخاصة بشعبة مدرسة مقاطعة يورك. 

فإنك ال تتنازل عن أي من  ،، وقراءته ومناقشته مع طفلكالسلوك   ومدونة   الطالب   دليل يرجى العلم أنه بإعادة هذا النموذج الموقع لإلقرار باستالم 
صراحةً عند التوقيع على اإلقرار بالحقوق المحمية بموجب دساتير قوانين   األوصياء /يحتفظ أولياء األمور   ،مدونة قواعد فيرجينيابموجب    وقك.حق

عالوة على ذلك، يحق لولي األمر/ الوصي التعبير عن عدم موافقته على سياسة أو قرار المدرسة أو قسم    .فيرجينياالواليات المتحدة وكومنولث  
 مدرسة مقاطعة يورك، على الرغم من إقراره بقراءة الدليل ومناقشته. 

 ولي األمر/الوصي، يرجى كتابة األحرف األولى من العبارات التالية: 

 . 50صفحة  في   اء التوقعاتفئات سلوك الطالب وإجر لقد قمت أنا وطفلي بمراجعة  

 . 52الصفحة  االستجابات اإلدارية المستوية لسلوكيات الطالب في لقد قمت أنا وطفلي بمراجعة  

 . 2الصفحة في  ،CODE OF VIRGINIA § 22.1-258قانون الحضور اإلجباري: لقد راجعت أنا وطفلي  

 . 48الصفحة في  موقف الحافالت: مسؤوليات الطالب وتوقعاتهم لقد راجعت أنا وطفلي  

 . 42الصفحة في   حقوق الطالب ومسؤولياتهملقد راجعت أنا وطفلي  

 . 49الصفحة في  / األسرة   أولياء األمورحقوق ومسؤوليات لقد قمت بمراجعة  

 . 44الصفحة في  كفاءات المواطنة لقد قمت أنا وطفلي بمراجعة  

 . 46صفحة  في  علومات التنمر والتسلط عبر اإلنترنت واإلبالغ لقد راجعت أنا وطفلي م 

 . 43الصفحة في   الزي قواعد لقد راجعت أنا وطفلي  

 . 45سؤولياتهم في الصفحة لقد قمت أنا وطفلي بمراجعة حل النزاعات والمؤتمرات اإلصالحية: توقعات الطالب وم 

 األمر/الوصي: اسم ولي 
 

 توقيع ولي األمر/الوصي: 
 

 

 التاريخ:

 توقيع الطالب: 
 

 

 التاريخ:

. 2021سبتمبر  2الخميس الموافق أعد هذا النموذج إلى معلم القاعة األساسية لطفلك في موعد غايته 
 
 
 
 



York County School Division    97 

York County School Division 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هذه الصفحة تُركت فارغة عمًدا



York County School Division    98 

York County School Division 

 

 

 معلومات دليل الطالبعن  اإلفصاح 
 إلى المجندين العسكريين 

 )ينطبق على الطالب المستجدين وطالب الصفوف األخيرة في المدارس الثانوية فقط(  2021سبتمبر  2الخميس الموافق  أعد النموذج بحلول 

 األول(:  ،اسم الطالب )األخير
 
 

 
 تاريخ الميالد:

 معلم القاعة األساسية:  : 2022- 2021مستوى الصف  المدرسة: 
 

/  يتطلب قانون كل طالب ينجح من أقسام المدرسة تزويد المجندين العسكريين بمعلومات حول صغار وكبار المدارس الثانوية. قد يختار اآلباء  
 .األوصياء عدم تقديم هذه المعلومات عن طريق تحديد المربع أدناه

 

 العسكريين.  ال أعطي اإلذن بإطالق سراح أي معلومات دليل الطالب عن طفلي إلى المجندين

 
 

 اسم ولي األمر/الوصي:  
 
 

 توقيع ولي األمر/الوصي: 
 
 

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2021سبتمبر   2لخميس الموافق ا  أعد هذا النموذج إلى معلم القاعة األساسية لطفلك في موعد غايته
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 I-149 
7/20  

  تعليم الحياة األسرية،االستبعاد منطلب 
 12الصفوف الروضة - 

 2020 سبتمبر 25 بحلول إعادة النموذج تجب

 .قم بإعادة النموذج فقط إذا كان الطالب سيتم إزالته من كل أو جزء من برنامج تعليم الحياة األسرية

بأكمله أو إزالة  Family Life Education الغرض من هذا النموذج هو منح أولياء األمور/األوصياء الفرصة إلزالة طالبهم من برنامج
 .طالب من موضوعات مختارة من البرنامج

تتوفر أيًضا المواد المطبوعة / السمعية والبصرية، باإلضافة إلى أدلة مناهج تعليم الحياة األسرية، للمعاينة في مدرسة طفلك ومكتب 
 مجلس مدرسة مقاطعة يورك.

 : أدناه21-2020يرجى اإلشارة إلى اختيارك للعام الدراسي 

  من برنامج الحياة األسريةبالكاملاالستبعاد  

  من برنامج تعليم الحياة األسريةموضوعات مختارةاالستبعاد من  

 (.10.6 أو 10.2أو  K.10 أو ،K.4)على سبيل المثال يرجى إدراج جميع الموضوعات التي تريد استبعاد طفلك منها

يمكن العثور على قائمة بموضوعات تعليم الحياة األسرية حسب مستوى الصف عبر اإلنترنت في قسم موارد الوالدين في موقع القسم، 
https://yorkcountyschools.org/parents/parentResources/default.aspx. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 الرجاء استكمال المعلومات التالية أدناه.

 :2021-2020مستوى الصف  اسم الطالب )األخير، األول(:

 المدرسة:

 
 معلم القاعة الرئيسية:

 لتاريخ: توقيع ولي األمر/الوصي:

 اكتب االسم:
   

 
  فقط في حالة إزالة الطالب من2020 سبتمبر 25أعد هذا النموذج إلى مدرستك بحلول 

 .كل أو جزء من برنامج تعليم الحياة األسرية
  

 فقط Rycorيتم التسليم من خالل 
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 Form A-6  8/21إصدار

 

 للتكنولوجيا نموذج استخدام الطالب/ولي األمر 
 ينطبق على كل الطالب( اجع تاريخ االستحقاق أدناه )ر

 

 مستوى الصف:  رقم الطالب:  (: األخير، األول اسم الطالب )

 المدرسة: 
 

 معلم القاعة األساسية: 

 تعليمات حول أمان اإلنترنت. : يجب أن يتلقى جميع الطالب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الشبكة واإلنترنت  مالحظة

 خدمات شبكة الطالب/سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت

 على أساس أن هذا يشمل الوصول إلى اإلنترنت..   ،لطفلي الستخدام خدمات الشبكة التي تقدمها دائرة مدارس مقاطعة يورك أعطي اإلذن 
 

 لطفلي الستخدام أي من خدمات الشبكة بما في ذلك خدمات اإلنترنت التي تقدمها دائرة مدارس مقاطعة يورك. اإلذن ال أعطي * 
التعلم   *مالحظة: ،  Office365وللبريد اإللكتروني للطالب،    Outlookو،  Aspen، ونظام معلومات الطالب  Canvasمن خالل تحديد هذا الخيار، لن يكون لطفلك أي وصول إلى نظام إدارة 

لالستخدام المنزلي أو ألي    YCSDوالبرامج التعليمية المشتراة من قبل القسم وخدمة الويب المرتبطة بها، ولن يتمكن طفلك من الوصول إلى جهاز كمبيوتر صادر عن   ، ومؤتمرات الفيديو
تتطلب تقييمات مقررات    من داخل القسم.  Virtual Virginiaو  Virtual High Schoolدورات متعلقة بالكمبيوتر مقدمة في المدرسة المخصصة لطفلك. سيشمل ذلك الوصول إلى دورات  

 سيتم إجراء الترتيبات على أساس فردي لالختبار المطلوب.   ، استخدام أجهزة الكمبيوتر.Virginia SOLاألقسام واالختبارات التي تفرضها الوالية والفيدرالية، مثل اختبار 

 مملوك للقطاع الخاص إذن الطالب/ولي األمر باستخدام جهاز إلكتروني 

  .أمنح اإلذن لطفلي الستخدام جهاز إلكتروني مملوك للقطاع الخاص 
 

   .ال أمنح اإلذن لطفلي الستخدام جهاز إلكتروني مملوك للقطاع الخاص 

 نشر عمل الطالب إلكترونيا 

 لخدمات الشبكة/سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت(. امتيازات المستخدمبنشر مشاريع طفلي وواجباته على اإلنترنت للعرض العام )كما هو مذكور في  ال أمنح اإلذن 

 

 1:1الجهاز اتفاقية 

 الذي توفره  1: 1 سيستخدم طفلي جهاز YCSD، وأنا أوافق على الشروط واألحكام أدناه. 
 يلبي الحد األدنى من معايير برنامج  سأزود طفلي بجهازYCSD 1: 1   الذي قد يستخدمه طفلي في المنزل والمدرسة. أفهم أنه إذا فشل طفلي

 إقراض طفلي جهاًزا لليوم إلكمال مهمة.  YCSDيجوز لـ  ،أحيانًا في إحضار جهاز إلى المدرسة

 

 الشروط واألحكام  1:1

 

 

األمور و / أو األوصياء كل المسؤولية عن مراقبة نشاط طالبهم على األجهزة والحسابات  يتحمل أولياء  مسؤولية مراقبة الوالدين / الوصي: ❖
ل.  الصادرة عن المنطقة التعليمية خالل ساعات خارج المدرسة وفي جميع أيام الحضور لغير الطالب أو خالل جميع الفترات التعليمية في المنز

والخدمات. إذا تم جمع المعلومات التي تشير إلى حدوث   ، والتطبيقات ، وجميع الحسابات   ، للجهاز يتحمل المستخدمون مسؤولية االستخدام المناسب 
فسيتم مراجعتها مع الطالب و / أو الوالد / الوصي خالل ساعات الدراسة العادية. قد تحدث هذه المراجعة    ، نشاط خارج سياسة االستخدام المقبول

 .إذا لزم األمر ، MS Teams مثل ، عبر برنامج بعيد 
  شخص على وشيك خطر وجود  إلى تشير أو تشير والتي  ،وقت أي في  ، المدرسة منطقة مسؤولو عليها  يحصل  التي  المعلومات  :مهمة  أمان مالحظة ❖

 .ممكن وقت  أقرب في  األوصياء/  بالوالدين باالتصال   المبنى إدارة ستقوم. 911 استجابة  إلى ستؤدي مدرسة أو( أشخاص)
  ، وورثتنا  ، نيابة عني / طفلي  ،فأنا ، YCSDلفرص الممنوحة لطفلي / الطالب من خالل استخدام موارد تكنولوجيا بالنظر إلى االمتيازات وا ❖

وأعوضهم وأبرئ الضرر. مجلس مدرسة مقاطعة يورك كاونتي    ، أفرج عنهم ، بموجب هذا  ،والممثلين الشخصيين وأقرب األقارب ، والمعينين 
من أي وجميع المطالبات أو الخسائر أو المطالب المتعلقة بكل من إصابة / وفاة شخص أو أضرار   ، موظفيها وكالئها ومسؤوليها و ، فيرجينيا
إلى أي شخص آخر بسبب إهمالي / إهمال طفلي أو األفعال المتعمدة أو التقاعس عن الفعل من أي نوع كانت ناشئة عن استخدامي /   ، للممتلكات 

خدام هذه الموارد ؛ باإلضافة إلى اإلصابة / الوفاة أو األضرار التي لحقت بنفسي / لطفلي أو ممتلكات طفلي  استخدام طفلي أو عدم قدرته على است
  والتي قد تنجم عن أو تنشأ عن استخدام طفلي / طفلي أو عدم قدرته على استخدام هذه الموارد. يشمل هذا التعويض أي مطالبات أو خسائر أو 

 وموظفيها.  ، ومسؤوليها  ، ووكالئها  ، فيرجينيا   ونتياكة كليًا أو جزئيًا عن إهمال مجلس مدرسة مقاطعة يورك مطالب ناتجة أو ي زعم أنها ناجم
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فإنك توافق على االلتزام بالشروط المذكورة أعاله. أنت تتحمل مسؤولية االستخدام المناسب واآلمن والعناية بالتكنولوجيا   ، بتوقيعك على هذا المستند  ❖
فقد يكون الوصول إلى الجهاز واإلنترنت والمحتويات    ، نت تدرك أنه في حالة عدم امتثالك لشروط هذه االتفاقية. أ YCSDالصادرة عن قسم  

وك  والخدمات الرقمية األخرى محدوًدا أو مرفوًضا. قد يخضع الطالب أيًضا إلجراءات تأديبية و / أو جنائية كما هو موضح في مدونة قواعد سل
 . YCSDالطالب  

بما في ذلك شرط    ، يشير توقيعي إلى أنني قد قرأت وفهمت هذه االتفاقية  ، مر أو الوصي على الطالب الذي يظهر اسمه أدناه بصفتي ولي األ ❖
بما في ذلك الوصول إلى البرامج   ، التعويض أعاله. أعطي اإلذن لطالبتي للوصول إلى التكنولوجيا الصادرة عن المنطقة التعليمية واستخدامها 

ية والخدمات والتطبيقات المقدمة من المنطقة التعليمية. أفهم أن استخدام جهاز الحوسبة الصادر عن المنطقة التعليمية وجميع  التعليمية الرقم 
  الحسابات للخدمات والتطبيقات ذات الصلة هي لألغراض التعليمية فقط. أفهم أنه ال يوجد توقع للخصوصية ألن المنطقة لها الحق في مراقبة

 دون إشعار مسبق.  ، في أي وقت ، جعة وتخزين المعلومات المرسلة أو المستلمة وفحص ونسخ ومرا
بما في ذلك شرط التعويض أعاله. أفهم أن استخدام جهاز   ،يشير توقيعي إلى أنني قد قرأت وفهمت هذه االتفاقية  ، عاًما 18كطالب يزيد عمره عن  ❖

خدمات والتطبيقات ذات الصلة هي لألغراض التعليمية فقط. أفهم أنه ال يوجد توقع  الحوسبة الصادر عن المنطقة التعليمية وجميع الحسابات لل
 دون إشعار مسبق.  ، في أي وقت   ، للخصوصية ألن المنطقة لها الحق في مراقبة وفحص ونسخ ومراجعة وتخزين المعلومات المرسلة أو المستلمة

 أفهم/نفهم أنه يمكن تغيير هذه األذونات في أي وقت خالل العام الدراسي عن طريق االتصال بالمدرسة وتقديم النماذج المناسبة.  ❖
خاص.  أوافق على الشروط واألحكام الواردة في خدمات الشبكة/سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت وأذن استخدام جهاز إلكتروني مملوك للقطاع ال  ❖

ة التي تصل  واإلجراءات التأديبي  ، أفهم/نفهم أن أي سوء استخدام أو إساءة استخدام لهذه الشروط واألحكام سيؤدي إلى تعليق أو إلغاء تلك االمتيازات 
لى نظام  إلى وتشمل الطرد من قسم مدرسة مقاطعة يورك و/أو اإلجراء القانوني المناسب. سيؤدي التعليق/اإللغاء إلى فقدان طفلك إمكانية الوصول إ

والبرامج  ، ومؤتمرات الفيديو  ،Office365و ، للبريد اإللكتروني للطالب Outlookو ،Aspenونظام معلومات الطالب  ،Canvasإدارة التعلم 
باإلضافة إلى الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر ألي الدورات المتعلقة بالكمبيوتر المقدمة في    ، التعليمية المشتراة من قبل القسم وخدمات الويب المرتبطة

  Virtual High Schoolدورات  المدرسة المخصصة لهم والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على درجات الدورة. ستشمل هذه القيود الوصول إلى
  من داخل القسم.  Virtual Virginiaو
القسم هي عدم قيام الطالب بتقديم معلومات شخصية إلى موقع ويب أو خدمة عبر اإلنترنت أثناء استخدام   سياسةأقر/نقر بأنه على الرغم من أن  ❖

 لومات الطالب هذه. لقد ناقشت هذا مع طفلي/طفلنا. فإن التطبيقات المستخدمة لألنشطة التعليمية قد تتطلب مع ، خاصية القسم 
نون  أفهم/نفهم أن المشاريع والتعيينات قد يتم نشرها إلكترونيًا ويمكن أن تتضمن معلومات تعريف شخصية يمكن تصنيفها كسجل تعليمي بموجب قا ❖

الشخصية عند التواصل إلكترونيًا عبر اإلنترنت.    (. سيتم بذل الجهود لتقييد كمية معلومات التعريفFERPAالخصوصية وحقوق تعليم األسرة )
ت أو التقييمات  قد تتلقى المهام واألنشطة التي يتم إجراؤها عبر اإلنترنت تعليقات المعلم أو الدرجات أو التقييمات؛ لن يتم نشر التعليقات أو الدرجا

 تحت أي ظرف من الظروف للجمهور العام. 

 التاريخ  توقيع الطالب:  

 التاريخ  ولي األمر/الوصي: توقيع 

يجب إكمال النموذج بحلول    ، YCSD للطالب الذين ال يحتاجون إلى جهاز .YCSD 1: 1 جهاز يجب أن يكون النموذج المكتمل في الملف قبل أن يتلقى الطالب
 .أو إعادته إلى مدرس الصف الخاص بطفلك ، كلما أمكن ذلك Rycor يجب إكمال هذا النموذج في  .2021سبتمبر  2الخميس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


