
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 تول�دو مدارس

   الطالب سلوك قواعد

Toledo Public Schools 
Student Code of Conduct 



   أھداف قواعد سلوك الطالب
 التأكد من أن كل طالب في مدارس تولیدو العامة یشارك في التعلیم األكادیمي المناسب في بیئة آمنة •
 في جمیع مرافق المدرسةتوفیر توقعات واضحة لماھیة السلوك المناسب  •
 توفیر اإلرشادات والتوجیھات التي تشجع المھارات االجتماعیة الالزمة للسلوك السلیم •
 شرح طرق التعلیم التصحیحي وعواقب المخالفات •

 المتعلقة بسلوك الطالب) TPS(مدارس تولیدو العامة   ملخص سیاسة
على المنافسة في الجامعات والمعاھد الوظیفیة من خالل منھج صارم  تتمثل مھمة مدارس تولیدو العامة في إنتاج خریجین قادرین

وإلنجاح ھذه المھمة، تتمثل . في جمیع مستویات الصفوف الدراسیة من خالل تطبیق معاییر التعلم الجدیدة في والیة أوھایو بإخالص
 . ساعدة الطالب على التعلم والنمو بفعالیةإحدى أولویات قادة المنطقة في تھیئة بیئة آمنة وشاملة ومثمرة للمعلمین من أجل م

لكل فرد دور یلعبھ في ضمان أن تكون المدارس أماكن آمنة، حیث یتم احترام جمیع أعضاء المجتمع المدرسي ویعرف الجمیع كیفیة 
بات حول السلوك الذي ال تحدد مدونة قواعد السلوك ھذه توقعات السلوك وتوفر إجا. إسھامھم في التعلیم والتعلم الممتاز لجمیع الطالب

یرجى مالحظة أن التدخالت والسلوكیات التي تغطیھا التعاریف ال تقتصر على األمثلة . یفي بالتوقعات والتدخالت الالزمة لمعالجتھ
ظام یقوم مجلس التعلیم في تولیدو بمراجعة مدونة قواعد السلوك سنویًا وبإجراء التغییرات الالزمة على طریقة تطبیق ن. المقدمة

وباإلضافة إلى قواعد السلوك، لدى كل مدرسة خطة مناخ مدرسي إیجابیة خاصة بھا تتضمن أنشطة للتدریس وتشجع . المدرسة
 .السلوكیات المتوقعة

تم تطویر مدونة السلوك لتوفیر النتائج والتبعات التي تأخذ بعین االعتبار ظروف وخطورة أي حادث، مع التركیز أیًضا على طرق 
یتمتع جمیع أعضاء المجتمع المدرسي، بما في ذلك .  العاطفیة المناسبة-جیھ السلوك وتعلیم الطالب المھارات االجتماعیةإعادة تو

الطالب وأولیاء األمور واألوصیاء والمدیرون وموظفو المدارس ومكتب المقاطعة، بالحقوق والمسؤولیات التي تدعم توفیر مجتمع 
ت التأدیبیة على توقعات التدریس والتعلم االجتماعي والعاطفي وتعزیز العالقات اإلیجابیة، تركز االستجابا. مدرسي شامل وآمن

سیتم استخدام اإلیقاف التأدیبي المؤقت كملجأ أخیر لتقلیل مقدار الوقت . باستخدام استراتیجیات التدخل لمنع تكرار حالة عدم االنضباط
بتوفیر بیئة آمنة لجمیع الطالب ) أو المقاطعة) (TPS(ارس تولیدو العامة تلتزم مد. الذي یقضیھ الطالب خارج الفصل الدراسي

تقوم كل مدرسة بتوصیل واإلبالع عن قواعد مدونة السلوك لجمیع الطالب .   وتوفیر تدخالت سلوكیة إضافیة للطالب إذا لزم األمر
تحدث عن السلوك الذي تتوقعھ مدارس تولیدو یرجى قضاء بعض الوقت كعائلة في مراجعة مدونة قواعد السلوك ھذه وال. وأسرھم
إذا كان لدیكم أي أسئلة أو مخاوف، یرجى التحدث مع مدیر مدرستك أو االتصال بمكتب تعیین  . من جمیع الطالب) TPS(العامة 

  .0812-671-419مواقع الطالب على الرقم 

 مناخ وثقافة المدرسة 
بأنھ العناصرالمتوفرة في المدرسة و المتعلقة بالقیادة الفعالة والعالقات اإلیجابیة المناخ المدرسي  مدارس تولیدو العامة تُعّرف

إن العالقات اإلیجابیة ضروریة لخلق مناخ إیجابي . والمشاركة في التعلیم والتعلم والبیئة المادیة الترحیبیة السارة والسالمة
أكملھ، مما یمھد الطریق لجمیع أعضاء ھذا المجتمع التخاذ یحدد قادة المدارس  محیط وتوقعات المجتمع المدرسي ب. للمدرسة

 .خطوات ذات مغزى لتحسین مناخ المدرسة

 :تتمیز المدارس ذات المناخ اإلیجابي والثقافة بما یلي

القیادة الفعالة التي تخلق وتوصل توقعات واضحة ویكون من الممكن الوصول إلیھا، وتكون داعمة لموظفي المدرسة  •
 قدراتھم وضرورة تطویر

الموظفین وموظف الموارد المدرسیة /عالقات إیجابیة مع جمیع أصحاب المصلحة من الطالب وأولیاء األمور والمعلمین •
 وشركاء المجتمع

 التدریب والموارد لحل النزاعات بسالم واحترام، مع استخدام اإلیقاف المؤقت التأدیبي كمالذ أخیر فقط •

 اطفیة أو صدمة أو تحدیات خطیرة في منازلھم أو مجتمعاتھم دعم للطالب الذین یعانون من أزمة ع •

 أنشطة أكادیمیة والمنھجیة تشاركیة جذابة للطالب الذین یفون باالحتیاجات السلوكیة والتنمویة واألكادیمیة •



 التواصل الفعال بین المدارس وأولیاء األمور والمجتمعات المحلیة •

 ظھر بوضوح الفخر المدرسي وحب التعلمبیئات نظیفة جیدة الصیانة ترحیبیة سارة تُ  •

 بیئة تعلیمیة یشعر فیھا الطالب والموظفون باألمان الجسدي والعاطفي •

 : آمن/مسؤول -محترم  -جاھز 

 مبادئ قواعد السلوك الطالبي
السلوك في االنضباط في أن یكون ذات تأثیر فاعل مسبق في مساعدة الطالب على تعلم وممارسة  مدارس تولیدو یتمثل نھج

تضع قواعد سلوك الطالب إرشادات وتعاریف واضحة حول السلوك المتوقع . اإلیجابي، مع توفیر بدائل للتوقیف المؤقت والطرد
یقر ھذا النھج االستباقي ذو التأثیر الفعال في االنضباط بالسلوك اإلیجابي . من الطالب، باستخدام برنامج مناخ المدرسة اإلیجابي

إن المكونات األساسیة لمناخ المدارس اإلیجابیة ھي .  قبل أن تبدأ وبالتدخل مبكرا عندما تحدث المشاكل بھدف تجنب المشاكل
التدخل والدعم السلوكي اإلیجابي، وھو نھج قائم على البیانات، یركز على الوقایة لتلبیة االحتیاجات السلوكیة لجمیع الطالب 

أو /رسة األساسیة، وھو مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس والموظفین وسیكون لدى كل مدرسة أیًضا فریق لسلوكیات المد
اإلداریین، الذین سینفذون المناخ المدرسي اإلیجابي للمدرسة ویقومون بمراجعة بیانات االنضباط في المدرسة بشكل عام 

 .  اإلثنیة واإلعاقة، لتحدید التباینات/لمجموعات الطالب، مثل العرق

سلوك على ثالثة مبادئ رئیسیة توضح توقعات مدارس تولیدو العامة لسلوك الطالب أثناء وجوده في تستند مدونة قواعد ال
 :المدرسة أو في األنشطة ذات الصلة بالمدرسة

 كن جاھزا

أظِھر اعتزاًزا بنفسي، وبمستقبلي، ومدرستي عن طریق الوصول في الوقت المحدد، مرتدیًا مالبس مناسبة ومستعدا للتركیز 
 .ستيعلى درا

 كن محترما
 .إن كلماتي وأفعالي ومواقفي تُظھر االحترام لنفسي ولآلخرین في جمیع األوقات

 آمنا/كن مسؤوال
أسعى إلى عالقات إیجابیة مع جمیع أعضاء مجتمع المدرسة وأساعد في استعادة العالقات مع أفراد المجتمع المدرسي المتأثرین 

 .بسلوكي

الوسائل السلمیة لحل النزاع وأحصل على مساعدة المعلمین أو اإلداریین أو موظفي المدرسة عندما ال أسعى دائًما للعثور على أكثر 
 .أستطیع حل النزاعات بمفردي

 .أفتخر بتعزیز وتشجیع توفر بیئة تعلیمیة آمنة ونظیفة في مدرستي

 .تم تعزیز بیئة التعلم في جمیع المدارسبتعلیم الطالب االلتزام بھذه المبادئ، سوف ی مدارس تولیدو العامة إذا قام أعضاء
 

إن المكونات األساسیة لمناخ المدارس اإلیجابیة ھي التدخل والدعم السلوكي  (PBIS( التدخل والدعم السلوكي اإلیجابي 
اإلطار جزًءا من یعد ھذا . اإلیجابي، وھو نھج قائم على البیانات، یركز على الوقایة لتلبیة االحتیاجات السلوكیة لجمیع الطالب

ھرم وسائل المساندة لدى مدارس تولیدو العامة، وھي عملیة تدریجیة مثبتة خطوة بخطوة تستخدم كل من تقنیات الوقایة والتدخل 
   .لتلبیة احتیاجات الطفل بالكامل

 
 الغرض من خطة مناخ مدرسي إیجابي

 لخلق بیئة یمكن أن یزدھر فیھا التعلیم والتعلم •
 شخصیة حتى یتمكن الطالب من تقدیم مساھمات ذات مغزى في مدرستھم ومجتمعھم لتعزیز تنمیة ال •



جدولھم العادي، وبالتالي تقلیل عدد حاالت التعلیق المؤقت  إلبقاء الطالب منھمكون في التدریس في الفصل الدراسي كجزء من  •
 الوقت الذي یقضیھ الطالب في الفصل الدراسي للتعلیم العام والطرد وتعظیم 

 إلشراك األسر وأفراد المجتمع في تعزیز بیئات تعلم آمنة وناجحة •
 لتلبیة االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة لجمیع الطالب  •
 لشمول الممارسات التصحیحیة في جمیع إجراءات إعادة اإلدماج  •
األصلي والجنس والتوجھ لتطبیق قواعد السلوك بشكل منصف بغض النظر عن حالة اإلعاقة والعرق واألصل اإلثني والموطن  •

 الجنسي والدین
 

 ھرم وسائل المساندة لدى مدارس تولیدو العامة
من ثالث ) PBIS/PSC(تتكون التدخالت ووسائل الدعم اإلیجابیة في السلوك واإلرشاد المدرسي المھني 

 :مستویات من الدعم

 .على مستوى المدرسة، مستھدفة ومكثفة
 على مستوى المدرسة

لدى كل . بالمائة من الطالب 80إلى  90یؤدي إلى النجاح لما نسبتھ  -وھو المستوى األكبر  -إن التعلیم القوي على مستوى المدرسة 
، مما یخلق توقعات )PSC( اإلرشاد المدرسي المھني أو) PBIS(التدخل والدعم السلوكي اإلیجابي  فریق من مدارس تولید العامة مدرسة

 .قواعد السلوكتسترشد بمدونة 
 

 مستھدف 
بالمائة من الطالب الذین یجاھدون رغم التوجیھات  10إلى  5یوفر ھذا المستوى المتوسط دعًما واستراتیجیات إضافیة لمساعدة حوالي 

 .المتعلقة بالتوقعات على مستوى المدرسة
 

 مكثف
 .تم تصمیم االستراتیجیات لتلبیة احتیاجات الطالب الفردیین .بالمائة من الطالب 5إلى  1یحتاج لھذا المستوى الذي یعتبر األصغر قرابة 

 

 تطبیق قواعد السلوك

في جمیع األوقات عندما یكونوا داخل مباني المدارس، وفي  مدارس تولیدو العامة تنطبق قواعد سلوك الطالب على جمیع طالب
یتم تطبیقھ أیًضا عندما یركب الطالب من وإلى المدرسة على كل من . أرض حرم المدرسة وفي األنشطة المتعلقة بالمدرسة

 ).  TARTA(الحافالت الصفراء وحافالت ھیئة المرور لمنطقة تولیدو اإلقلیمیة 

ال یتم عموًما معالجة الحوادث األخرى التي تحدث خارج أرض حرم المدرسة من قبل مدارس تولیدو العامة وال تتناولھا مدونة 
ومع ذلك، فإننا ندرك أن بعض الحوادث التي تحدث خارج حرم المدرسة قد تؤثر بشكل خطیر على   .الطالب بھا قواعد سلوك

إجراءات التدخل أو االستجابات التأدیبیة  في تلك الحاالت، قد تقوم مدارس تولیدو العامة بتنفیذ. سالمة المدرسة والمناخ المدرسي
 .المدرسیة والمناخ المدرسي بناًء على تأثیرھا المباشر على السالمة

 الطالب ذوي اإلعاقة 

تتطلب قواعد السلوك الخاصة بالطالب . ضرورة اتخاذ خطوات إضافیة عند تأدیب الطالب المعوقین مدارس تولیدو العامة تدرك
الفیدرالیة المتعلقة  من مدیري المدارس والموظفین اتباع سیاسات مجلس اإلدارة واإلجراءات اإلداریة وقوانین الوالیة والقوانین

أي ما إذا كان السلوك مرتبطا بإعاقة (بضبط سلوك الطالب ذوي اإلعاقة، بما في ذلك إجراءات تحدید المظھر السلوكي 
باستخدام بدائل للتعلیق  مدارس تولیدو العامة تلتزم. ، إجراء التقییمات السلوكیة الوظیفیة وتطویر خطط التدخل السلوكي)الطالب

 .الب ذوي اإلعاقة حیثما أمكن ذلكالمؤقت للط



 االلتزام بعدم التمییز
  

باستخدام مدونة قواعد السلوك ھذه بشكل عادل ودون تمییز على أساس اإلعاقة أو العرق أو اإلثنیتھ  مدارس تولیدو العامة تلتزم
 .أو األصل القومي أو الجنس أو المیول الجنسیة أو الدین

 
 دور ضباط الموارد المدرسیة

لدعم اإلدارة المدرسیة في إنشاء مناخ مدرسي إیجابي یمكن  مدارس تولیدو العامة في "SROs " یتواجد موظفو الموارد المدرسیة أو 
یعمل الضباط على بناء عالقات إیجابیة مع الطالب، وبالتالي الحد من . الطالب من تلقي تعلیم جید في بیئة تعلیمیة جذابة آمنة ومنظمة

، وتحسین التعاون بین موظفي تطبیق القانون والمدرسة، وتحسین التصورات والعالقات بین الطالب والموظفین العنف المدرسي
 .وموظفي تنفیذ القانون

یتعامل مسؤولو المدارس مع التدخالت التأدیبیة الروتینیة للمخالفات السلوكیة للطالب، حیث تم تصمیم تدخل الشرطة لممارستھ 
 رة ومالءمة تدخل الشرطة حسب ظروف كل حادث، ومع ذلك، یمكن لمسؤولي المدارس إخطارتختلف ضرو. كمالذ أخیر

كما ھو مبین في مدونة قواعد سلوك الطالب أو خالف ذلك عندما ینطوي الحادث على تھدیدات للسالمة أو  الموارد المدرسیة
بل موظفي المدرسة واإلجراءات التأدیبیة الداخلیة على السلوك اإلجرامي الذي ال یمكن التعامل معھ بأمان أو بشكل مناسب من ق

إن الھدف األول لضباط الموارد المدرسیة ھو عدم تصعید الموقف بحیث یمكن لمسؤولي المدارس استئناف . في المقاطعة
لة بموجب ینبغي منح الطالب جمیع حقوق اإلجراءات القانونیة الواجبة المكفو. السیطرة على الموقف وتحدید استجابة تأدیبیة

إذا تعذّر التعامل مع التھدید أو الخطر على نحٍو كاٍف دون مزید من تدخالت .  القانون االتحادي وقانون الوالیة والقوانین المحلیة
 . بروتوكوالت المقاطعة ویقومون بالتنسیق مع مسؤولي المدارس إلخطار أولیاء األمور الشرطة، یتبع ضباط الموارد المدرسیة

 

  التأدیبیة وصف الردود
عندما یخل الطالب بالنظام أو عندما یتصرفون بشكل غیر الئق، یجب أن یستجیب موظفو المدارس ومدیرو المدارس بشكل 

تصف مدونة قواعد سلوك الطالب ثالثة مستویات من االستجابة المحتملة للسلوك . مناسب ومتسق وفقًا لمدونة قواعد السلوك ھذه
یتم تعیین كل سلوك غیر مناسب أو مخل بالنظام لواحد أو أكثر من مستویات التدخل واالستجابة . بالنظامغیر المناسب والمخل 

یجب على مدیري المدارس وموظفي المدرسة في البدایة استخدام االستجابات والتدخالت المرتبطة بھذا المستوى من . ھذه
ت االستجابة الممكنة، ینبغي على المسؤولین تحدید المستوى في الحاالت التي یشار فیھا إلى مجموعة من مستویا. السلوك

، والمستوى التنموي، واالحتیاجات الفردیة، وتاریخ )عند االقتضاء(المناسب من خالل النظر في عمر الطالب ومستوى اإلعاقة 
، یتعین على المدرسة إذا كان الطالب ال یستجیب للتدخل. بالحادث السلوك، والسبب المتأصل للسلوك، و الظروف المحیطة
على سبیل المثال، تعزیز نظام التقدیر أو المكافأة، وزیادة مستوى . التفكیر في تعزیز أو تغییر الدعم السلوكي المقدم للطالب

 .أو التعاون مع أولیاء األمور أو الوكاالت المجتمعیة/إشراف البالغین، وتعدیل استراتیجیات التدخل، و 
في ھذه . ن االستجابات التأدیبیة التي تبعد الطالب عن الفصل الدراسي أو البیئة المدرسیة ضروریةفي بعض الحاالت، قد تكو

في التأكد من مواصلة الطالب تعلیمھم، وتلقیھم الخدمات التعلیمیة المناسبة، وتعلمھم  مدرسة تولیدو العامة الحاالت، یتمثل ھدف
یجب استخدام االنضباط المدرسي . صالح أي ضرر قد یكون حدث بسببھماستراتیجیات استبدال السلوكیات غیر المناسبة، وإ

الذي یبعد الطالب عن تعلیمھم في الفصول الدراسیة العادیة، بما في ذلك اإلیقاف المؤقت والطرد وبدائل برامج اإلیقاف المؤقت، 
 .كملجأ أخیر، أي بعد استخدام التدخالت األخرى

  
اإلجراءات التأدیبیة، سیجتمع مدیرو المدارس أو من ینتدبوه عنھم مع أي طالب یعود من نظام في محاولة لمنع اتخاذ المزید من 

یتم عقد ھذا االجتماع قبل . الوصي، إما عبر الھاتف أو شخصیًا/یحاول المسؤول أیًضا االجتماع مع ولي أمر الطالب. االستبعاد
غض النظر عما إذا كان االستبعاد في المدرسة أم خارج الفصل من االنضباط االستقصائي، ب/عودة الطالب إلى المدرسة

 .ومع ذلك، یتعین أن ال تؤخر ھذه العملیة عودة الطالب إلى الفصل الدراسي. المدرسة

وضع بدیل یزیل الطالب من الفصل مع السماح لھ بالحضور إلى المدرسة والحصول على  اإلیقاف المؤقت داخل المدرسة 
 المھام المدرسیةاالعتماد المقرر في جمیع 

 ,Bowsher: ھو برنامج للتعلیق داخل المدرسة یتم تقدیمھ في كل مدرسة ثانویة شاملة )BIC(فصل تدخل لتحسین السلوك 
Rogers, Scott, Start, Waite and Woodward High Schools 



 .أیام دراسیة 10استبعاد الطالب من أي تعلیم في الفصول الدراسیة لمدة تقل عن  اإلیقاف المؤقت خارج المدرسة

 الحرمان المؤقت من الدراسة
 

 Waiteو Startو Scottو Rogersو Bowsherتتوفر برامج الحرمان المؤقت من الدراسة في المدارس الثانویة التالیة: 
 .Woodwardو

 

ھي عبارة عن برامج تستخدمھا المدارس لوضع الطالب الذین ثبت انتھاكھم لقواعد سلوك الطالب في مكان  :بدیل التعلیق
قد یكون الطالب الذین سیتم تعیینھم . ي الفصلمنفصل عن بیئة التعلیم العام للطالب، مع االستمرار في توفیر التعلیم المقرر ف

بخالف ذلك للتعلیق خارج المدرسة مؤھلین لبرنامج بدیل للتعلیق، ویمكن وضعھم في برنامج بدیل، بشرط أن تكون ھناك مقاعد 
ویجب عدم استخدامھا تُعد برامج اإلیقاف البدیلة بدیالً لإلیقاف خارج المدرسة، . دراسیة متاحة، بناًء على طلب من عائلة الطالب

 :أثناء وضعھم في برنامج بدیل للتعلیق. كبدیل لإلیقاف في المدرسة

یجب أن یتلقى الطالب، حسب االقتضاء، خدمات التدخل السلوكي للتصدي النتھاك السلوك الذي أدى إلى  •
 .وضعھم في برنامج بدیل للتعلیق

 .أیام دراسیة 10یجب أال یتجاوز الوضع البدیل  •
 .ر السجالت إلى أن الطالب المعینین في برنامج بدیل للتعلیق ھم في وضع تعلیمي بدیلیجب أن تشی •
تتم معالجة االستئنافات بنفس الطریقة التي یتم بھا معالجة االستئناف للتعلیق خارج المدرسة : عملیة االستئناف •

 ).أنظر الوصف التفصیلي ضمن حقوق الطالب والوالدین(

  الطرد
یوًما دراسیًا  80إزالة طالب من المدرسة لمدة تصل إلى عام إلحضاره مسدسا أو سالحا خطیرا إلى المدرسة، وما یصل إلى 

قبل الطرد، یجب تزوید والدي الطالب بإشعار مكتوب بلغة یفھمانھا وتوفیر فرصة لھما للطعن في تعلیق الطرد . لجرائم أخرى
 ).الطالب والوالدینأنظر الوصف التفصیلي في إطار حقوق (

 

 حقوق الطالب والوالدین

ً أو عبر الھاتف في أي وقت یتم فیھ إخراج أطفالھم من الفصل أو ) األوصیاء(الوصي /یجب إخطار ولي األمر • إما كتابیا
في على سبیل المثال، كما ھو موضح (یتعین أن تكون ھذه االتصاالت بلغة یمكن للوالدین فھمھا . المدرسة ألسباب تأدیبیة

 ).استبیان لغة البیت

یجب .  یحق للطالب حضور اجتماع مع مدیر المدرسة أو طاقم المدرسة عند إزالتھم من الفصل أو المدرسة ألسباب تأدیبیة •
على المدارس أن تبذل جھدًا حسن النیة لعقد ھذا االجتماع فور إزالة الطالب أو في أقرب وقت ممكن إذا كان عقد االجتماع 

 .كنالفوري غیر مم

یجب إعطاء الطالب فرصة لسماع روایتھم لما حدث قبل اتخاذ قرار بوضعھم في تعلیق داخل أو خارج المدرسة، كبدیل  •
أو خدمات التعلیم ) ESL(یجب توفیر دعم إضافي للطالب الذین یتلقون خدمات اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة .  عن التعلیق المؤقت

 . ة إلى ھؤالء الطالب نظًرا الحتیاجاتھم اللغویة أو إعاقتھمالخاص لضمان توفر وصول ھذه العملی

مقابلة مدیر المدرسة لمناقشة اإلجراءات التأدیبیة المتخذة وطلب معلومات حول التحقیق ) األوصیاء(الوصي /یحق للوالدین
 .وعملیة االستئناف

في كل مرة یتم فیھا تعلیق حضور الطالب  یجب على المدارس تزوید أولیاء األمور بقائمة تتضمن موارد المجتمع المحلي •
 .إلى المدرسة

تم تصمیم االنضباط لتعدیل وتحسین سلوك الطالب بحیث یتمكن جمیع الطالب من التعلم، إذ لیس المقصود منھ تقلیص  •
أكادیمي كامل أو  لھذا السبب، یحق للطلبة تقدیم مھام أكادیمیة بدیلة كتعویض عما فاتھم والحصول على اعتماد.  الفرص التعلیمیة



. تبرئة ذمتھم من الضرر عندما یتم استبعادھم من جدول الفصل الدراسي العادي أو المدرسة وال یمكن تعیین مھام مدرسیة لھم
 .یتحمل الطالب مسؤولیة إكمال المھام التعویضیة البدیلة في الوقت المحدد

یام مدرسیة تراكمیة، بغض النظر عما إذا كانت األیام أ 10ال یمكن إبعاد الطالب ذوي اإلعاقة من المدرسة ألكثر من  •
ال ینبغي إزالة الطالب . ، حسب االقتضاء، حیث یتم تحدید للمظھر السلوكي504أو  IEP العشرة متتالیة، دون اجتماع فریق

 .ذوي اإلعاقة من المدرسة بسبب سلوكیات تكون مظاھر لإلعاقة لدیھم

إذا عاد طفلك . المنزل من المدرسة بسبب سلوكھم دون تعلیق مؤقت رسمي خارج المدرسةال ینبغي أبداً إرسال الطالب إلى  •
 . إلى المنزل قبل نھایة الیوم المدرسي دون خطاب یخبرك بسبب ومدة التعلیق، اتصل بالمدیر على الفور

یجب أن . عن التعلیقیحق ألولیاء األمور والطالب طلب إجراءات االستئناف في التعلیق أو الطرد أو الوضع البدیل  •
اسم الطالب، واسم الوالد أو الوصي، واسم مدرسة الطالب، وأرقام الھواتف التي یمكن : یتضمن االستئناف المعلومات التالیة

یتوفر سرد لإلجراءات المحددة المتعلقة بكیفیة الطعن في أسفل اإلشعار الذي یذھب . االتصال بواسطتھا بأحد الوالدین أو الوصي
یحق للوالدین والطالب الحصول على ھذه المواد بلغة .  نزل مع الطالب وكذلك اإلشعار الذي یتم إرسالھ إلى الوالدإلى الم

 .یفھمونھا أو طلب الوثیقة مترجمة

یمكن للوالد أو الطالب طلب استئناف  التعلیق عن طریق كتابة خطاب أو إرسال برید إلكتروني إلى مدیر المدرسة  التوقیف
 .یوضح فیھ سبب االستئناف، حیث یتم تحدید موعد لجلسة االستئناف

التنفیذي لوضع  یمكن للوالد أو الطالب استئناف قرار الطرد عن طریق إرسال خطاب أو برید إلكتروني إلى المدیر الطرد
 :الطالب في منطقة مدرسة التلمیذ یوضح فیھ سبب االستئناف حسب معلومات االتصال المبینة في أدناه

Senior Director of Pupil Placement 
Toledo Public Schools  Office of Pupil Placement 
1609 N. Summit St  

  Toledo, OH 43604 
 mpelz@tps.org   : العنوان التاليأو بإرسال برید الكتروني إلى 

المواعید النھائیة المحددة في مدونة والیة أوھایو المعدلة فیما یتعلق بإجراءات اإلستئناف مما  مدارس تولیدو العامة تتبع •
 . حاالت االستئناف في الوقت المناسبیقلل الوقت الذي یقضیھ الطالب المستبعد خارج الفصل الدراسي ویضمن معالجة 

لطلب .  یحق للطالب وأولیاء أمورھم طلب مترجم فوري أو مترجم كتابي عند الحاجة في أي خطوة من العملیة التأدیبیة •
للحصول على . 0431-671-419مترجم فوري أو مترجم كتابي، یرجى االتصال بمدیر المشروعات الخاصة على الرقم 

للتحدث . 6178-261-419أو الرقم   0237-671-419إلسبانیة، اتصل بمنسق التواصل اإلسباني على الرقم المساعدة باللغة ا
 .0812-671-419مع أحد موظفي مدارس تولیدو العامة بخصوص إجراءات التعلیق والطرد، اتصل بـالرقم 

 مدارس تولیدو العامة في السعي للحصول على استبعاد دائم حق

، یجوز للمشرف أن یطلب االستبعاد الدائم من جمیع المدارس العامة 3313.662§ (.O.R.C)وفقًا لقانون والیة أوھایو المنقح 
عاًما أو أكبر، جریمة تعتبر  16في والیة أوھایو لطالب تمت إدانتھ أو البت بأنھ جانح بسبب ارتكابھ، عندما كان قد بلغ من العمر 

 .O.R.C. §3313.662بالغ وإذا تضمن الفعل أي من الجرائم المذكورة في  جنائیة إذا ارتكبھا شخص

 .قد ینظر المشرف في االستبعاد الدائم ألي من ھذه الجرائم بناًءا على شدة الجرائم أو عددھا

موظفي  عند تحدید بأن الحضور المدرسي للطالب الذي تم استبعاده بشكل دائم لم یعد یھدد صحة وسالمة الطالب اآلخرین أو
المدرسة، قد یوصي المشرف لمجلس اإلدارة مدارس تولیدو العامة بإلغاء االستبعاد والسماح للطالب بالعودة إلى المدارس العامة 

mailto:mpelz@tps.org
mailto:mpelz@tps.org


أن یطلب السماح بقبولھ على أساس   O.R.C. §3313.662یجوز للطالب الذي تم استبعاده بشكل دائم وفقًا لقانون .  للوالیة
 .یوًما دراسیًا 90ال تتجاوز الوضع االختباري لمدة 

 .O.R.C. §3313.662للحصول على معلومات إضافیة حول عملیة االستبعاد الدائم، یرجى الرجوع إلى قانون 

 في إجراء عملیات تفتیش مدارس تولیدو العامة  حق

ائي أو لدى توفر شك أو عملیات التفتیش بالید بشكل عشو/مدارس تولیدو العامة أجھزة الكشف عن المعادن و سوف تستخدم
 :یمكن للمنطقة تفتیش ما یلي. معقول لدى مسؤولي المقاطعة أو موظفي األمن

 خزانة الطالب •
 المالبس الخارجیة أو الجیوب أو حقائب الكتب أو الممتلكات األخرى للطالب •
 سیارة یقودھا الطالب إلى المدرسة وتوقف في ممتلكات المدرسة •

بحضور مسؤول أو موظف آخر، ویتم إجراء عملیات تفتیش شخص الطالب من قبل عضو من نفس یتم إجراء عملیات التفتیش 
 .جنس الطالب

باإلضافة إلى ذلك، ال یوجد أي توقع للخصوصیة بالنسبة لھواتف الطالب المحمولة أو غیرھا من األجھزة اإللكترونیة التي 
یش سیكشف عن انتھاك للقواعد، یمكن أخذ ھذه العناصر إذا كان ھناك شك معقول في أن التفت.  أحضروھا إلى المدرسة

وتفتیشھا، بما في ذلك تفحص المكالمات والنصوص ورسائل البرید اإللكتروني وجھات االتصال ووسائل التواصل االجتماعي 
   .JFG-Rللحصول على معلومات إضافیة، راجع سیاسة مجلس إدارة مدارس تولیدو العامة . وعملیات الوصول إلى اإلنترنت

 
 مستویات التدخل واالستجابات التأدیبیة

تم . إذا لم یف الطالب بالتوقعات السلوكیة أو إذا كانوا ینتھكون قواعد المدرسة، فستقدم المدرسة تدخالت ونتائج حسب االقتضاء
ة لدعم وتعلیم وتحفیز تصمیم فئات التدخالت ھذه لتوجیھ المعلمین واإلداریین في استخدام التدخالت واالستجابات التدریجی

     .الطالب

إذا كان الطالب ال یستجیب لتدخالت مستوى معین وكان سلوك الطالب یتصاعد أو یمنع اآلخرین من التعلم، فیمكن للمدرس أو 
فعلى سبیل المثال، یمكن للمدرس أو المسؤول الرد على . المسؤول االستجابة باستخدام تدخالت واستجابات المستوى التالي

عند تحدید االستجابة التأدیبیة . الفة خطیرة من المستوى األول باستجابة من المستوى الثاني، ولكن لیس من المستوى الثالثمخ
، ومستوى النمو، واالحتیاجات الفردیة، )عند االقتضاء(المناسبة، یجب على المعلم أو المسؤول مراعاة عمر الطالب، واإلعاقة 

یجب أن تركز النتائج التأدیبیة على تدریس المھارات . صل للسلوك، والظروف المحیطة بالحادثوتاریخ السلوك، والسبب المتأ
 .  االجتماعیة والعاطفیة واإلدارة الذاتیة التي ستعزز نجاح الطالب في الفصل الدراسي

ي ذلك اإلیقاف والطرد یجب استخدام االنضباط المدرسي الذي یبعد الطالب عن تعلیمھم في الفصول الدراسیة العادیة، بما ف
في حالة إیفاء الطالب بمعاییر اإلزالة من التدریس المعتاد . وبدائل برامج اإلیقاف، كملجأ أخیر، بعد استخدام التدخالت األخرى

 .في الفصل، یجب تعیین بدیل للتعلیق أو تعیین إیقاف في المدرسة في معظم الحاالت قبل اإلیقاف خارج المدرسة أو الطرد

 مخالفات المستوى األول
 تعاریف 

 خیانة األمانة األكادیمیة
یجب على الطالب عدم استخدام أو إرسال أو محاولة الحصول على البیانات أو . من المتوقع أن یقوم الطالب بعملھم بأنفسھم

تشمل األمثلة . المعلماإلجابات بطریق الغش أو عن طریق الخداع أو عن طریق وسائل أخرى غیر تلك المصرح بھا من قبل 
السرقة األكادیمیة أي عملیة استیالء أو سرقة أدبیة أو تزویر أو تزییف أو قرصنة أو احتیال أو /على أفعال الغش األكادیمي



تتضمن السرقة األكادیمیة ، على سبیل . امتالك غیر خاضع للرقابة ألي اختبارات إلزامیة فدرالیة أو من الوالیة أو المقاطعة
ال الحصر، النسخ كلمة بكلمة من مراجع مثل الكتب أو المجالت أو المواد البحثیة أو اإلنترنت دون أن ینسب االقتباس  المثال

تشمل عملیات الغش األكادیمیة أي انتھاك لمدونة قواعد السلوك الخاصة باختبار الطالب لـدى مدارس . بشكل صحیح لمؤلفھ
 .جراءات تأدیبیة وإلغاء نتائج االختباراتتولیدو العامة، مما قد یؤدي إلى اتخاذ إ

  
  السلوك المخل بالنظام

یتوقع من . یُتوقع من الطالب اتباع التوقعات السلوكیة على مستوى المدرسة وااللتزام بقواعد وروتین وإجراءات الفصل الدراسي
إذا تم منع أي معلم أو أي شخص بالغ . یةالطالب عدم مقاطعة تعلم اآلخرین أو التصرف بطریقة تؤدي إلى تعویق البیئة المدرس

في المدرسة من بدء نشاط أو درس، أو إذا أُضطر إلى إیقاف ما یفعلھ أو تفعلھ لمحاولة إیقاف سلوك الطالب، فإن ھذا السلوك 
اث فعلى سبیل المثال، إذا تسبب أحد الطالب في حدوث اضطراب في الفصل من خالل التحدث أو إحد. یعتبر  مخال بالنظام

اللعب أو المزاح الخشن أو تشتیت انتباه زمیل أو أكثر من زمیل، فإن الطالب ینخرط في  الضوضاء أو رمي األشیاء أو عراك
 .سلوك مخل بالنظام

 عدم اتباع التعلیمات 
الكبار في عندما یصدر .  یتحمل األشخاص البالغون في المدارس مسؤولیة الحفاظ على أمان الطالب ومساعدتھم على التعلم

تشمل فئات البالغین في المدارس اإلداریین والمدرسین والموظفین . المدرسة تعلیمات، یُتوقع أن یتبع الطالب ھذه التوجیھات
یجب . المساعدین واألمناء وضباط األمن وأمناء الحافلة وسائقي الحافالت والعاملین في غرفة الغداء والمتطوعین بالمدرسة، إلخ

أو التوجیھات التي یصدرھا شخص بالغ في المدرسة، سیتم /إذا لم یتبع الطالب التعلیمات و. ب مع البالغینأال یتجادل الطال
 .اعتبار السلوك فشًال في اتباع التوجیھات

 تواصل غیر الئق
خریة أو من أمثلة االتصاالت غیر المالئمة االزدراء والتحقیر أو الس. من المتوقع أن یتحدث الطالب باحترام مع اآلخرین

 . التحدث بشكل سلبي عن شخص أو عن أسرتھ

 مالبس غیر الئقة
إذا كان طفلك یدرس في أكادیمیة، یرجى الرجوع إلى سیاسة الزي . من المتوقع أن یلتزم الطالب بسیاسات الزي في المنطقة

 .المدرسي في تلك األكادیمیة

 تدمیر طفیف لممتلكات المدرسة/أضرار طفیفة
یجب على الطالب أال یتلفوا أو یكسروا أو یدمروا . أن یكونوا محترمین وأن یقوموا برعایة ممتلكات المدرسةیتوقع من الطالب 

 .أو یقوموا بإساءة استخدام ممتلكات المدرسة أو أي شيء یخص شخصا آخر
  

 تدخین/تبغ
الك أو تدخین أو استخدام أي یجب على الطالب عدم امت. یتوقع من الطالب حمایة صحتھم وسالمتھم وصحة وسالمة اآلخرین

 .نوع من أنواع التبغ أوالسجائر اإللكترونیة و منتجات البخار أو األدوات والتجھیزات المرتبطة بھا
  

 دخول ممتلكات الغیر غیر المصرح بھ
غیر المصرح یتم تعریف دخول ممتلكات الغیر . من المتوقع أن یبقى الطالب في المناطق المخصصة للمدرسة التي یلتحقون بھا

الدخول أو البقاء في حرم المدرسة العامة أو مرفق مجلس المدرسة دون إذن أو دعوة ودون أي غرض : بھ على النحو التالي
یجب أال یعود الطالب إلى أي مدرسة أثناء التحاقھم بالبرامج البدیلة، أو في حال الطرد أو اإلزالة، إال بإذن من . قانوني للدخول

أثناء االلتحاق بالبرنامج البدیل، ال  .مقدم الرعایة أو شخص االتصال في حاالت الطوارئ/رافقة أحد الوالدینمدیر المبنى وبم
یجوز للطالب الذھاب إلى أي مدرسة أو نشاط مدرسي، عدا للمدرسة التي تم تكلیفھم االلتحاق بھا، إال بإذن وإشراف محددین 

 .غادرة المبنى عند الصرف ما لم یكونوا تحت إشراف شخص بالغیجب على الطالب م. كما ھو موضح في ھذه الفقرة

 استخدام اإللكترونیات بدون موافقة
یمكن إحضار األجھزة . من المتوقع أن یبقي الطالب أجھزة االتصاالت اإللكترونیة غیر مسموعة خالل ساعات الدراسة

 .اإللكترونیة إلى المدرسة واستخدامھا وفقًا لسیاسة كل مدرسة



 تأخیر بدون عذر/غیاب
إن تأخرك یعني أن تأتي متأخرا إلى . من المتوقع أن یكون الطالب في المدرسة كل یوم وفي الفصل حسب وقت البدء الرسمي

قد تعتبر المدرسة الغیاب معذورا بتوفر تفسیر كتابي أو لفظي من . الفصل بعد بدایة الیوم أو بعد أن یرن الجرس/المدرسة
في محاولة للحد .  بما في ذلك المرض، األعیاد الدینیة، مرض أو وفاة في األسرة، وغیرھا من الظروفالوالدین لظروف معینة 

وبواسطة ھذا البرنامج، سیتم تعیین نصیر .  من حاالت الغیاب المعتادة أو المفرطة، ستنفذ المقاطعة برنامج منع تواصل التغیب
في المقاطعة للعمل بشكل تعاوني مع الطالب وأولیاء األمور  مواظبة وفریق تدخل للتغیب عن المدرسة لدى كل مدرسة

، سیتم تعیین لكل HB 410وفقًا لمشروع القانون     .والموظفین إلنشاء وسائل تدخل للتغیب لكل طالب یتغیب عن المدرسة
لتغیب عن المدرسة طالب یتغیب بشكل اعتیادي فریق التدخل للتغیب عن المدرسة والذي سینشئ خطة تفصیلیة للتدخل بشأن ا

 .الغیاب /راجع كتیب الطالب للحصول على معلومات إضافیة حول التأخیر.   لھذا الطالب
 

   :تدخالت وردود الفصول الدراسیة والمجتمع المحلي على مخالفات المستوى األول

ع المعلمون على تجربة مجموعة . تھدف ھذه التدخالت الداعمة واالستجابات التأدیبیة إلى تعلیم السلوكیات المناسبة والبدیلة یُشج�
 .متنوعة من استراتیجیات إدارة التدریس والفصول الدراسیة

 :قد تشمل التدخالت الداعمة ما یلي
 التواصل مع الوالدین •
 إعادة تدریس التوقعات السلوكیة  •
 أو اإلدارة الذاتیة/تعلیم المھارات االجتماعیة والعاطفیة و •
سلوكیات الطالب المتوقعة، وحوافز إلظھار السلوكیات المتوقعة، وعواقب عدم إظھار إنشاء عقد سلوك یتضمن  •

 السلوكیات المتوقعة
 حلقة نقاش تصحیحیة  •
الذین لحقھم األذى أو تعرضوا ) األشخاص(العمل مع الطالب لالعتذار أو التكفیر عن الخطأ مع الشخص  •

 لإلساءة
 العمل مع الطالب في نشاط تأملي •
 األقرانإجراء وساطة  •
 إنشاء نظام أصدقاء المعلم •
 اإلحالة إلى موظفي الدعم مثل خدمات الصحة العقلیة أو مستشار التوجیھ أو الممرضة •
 إحالة الطالب إلى برنامج ما بعد المدرسة أوإحدى منظمات المجتمع •
 استخدام بناء وسائل الدعم  •
 استخدام ورقة تقدم یومیة •
 )مثل تمثیل األدوار(التصحیح اللفظي و تذكیر الطالب بالتوقعات، وإعادة توجیھ الطالب  •
 تنفیذ التوجیھ للطالب •

 الردود التأدیبیة
 تعیین االحتجاز مع العمل المدرسي  •
 خسارة االمتیازات الصفیة  •
 إحالة الطالب إلى المكتب •
 محليالمجتمع ال /مطالبة الطالب القیام بمھمة خدمیة في المدرسة •
 التھدئة داخل الصف •
 تغییر المقعد أو تغییرات أخرى في بیئة التعلم •



 
 مخالفات المستوى الثاني

 تعاریف

 مشادات جسدیة بسیطة
ف العراك على أنھ ضرب، دفع، . یجب على الطالب أال یقوم بالعراك مع طالب اَخر. یتوقع من الطالب حل النزاعات سلمیا یُعرَّ

یجب أال یستخدم الطالب العنف أو . سیتم النظر في أمر الدفاع عن النفس أثناء التحقیق. األعمال البدنیةتدافع، وغیر ذلك من 
 .التھدید بالعنف أو القوة أو األذى الجسدي ضد أي شخص أو ممتلكات

 ھویة مزورة /التزویر 
خداع شخص ما، من خالل عدم قول یجب على الطالب عدم الخداع، أو التسبب في . من المتوقع أن یكون الطالب صادقین

 .یجب على الطالب عدم التوقیع بغیر اسمھم أو إعطاء اسم آخر غیر اسمھم. الحقیقة
 مشادات لفظیة /فحش/ألفاظ نابیة

یجب على الطالب عدم توجیھ األلفاظ النابیة شفاھة أو إلكترونیًا أو بكلمات مكتوبة . من المتوقع أن یستخدم الطالب اللغة المناسبة
. یجب على الطالب عدم إھانة أي شخص باإلیماءات الفاحشة. أو صور فوتوغرافیة أو رسومات ألي شخص في البیئة المدرسیة

 .الفصل /یجب أن ال ینخرط الطالب في تھدیدات أو ھجمات شفھیة تعرقل أنشطة المدرسة

 جرائم سرقة
یجب أال یأخذ الطالب . ذن صریح من المالك الستعارة شیئ مایتوقع من الطالب استخدام ممتلكاتھم الخاصة فقط ما لم یتم منح إ

یجب . یجب أال یكون لدى الطالب أي شيء لدیھم معرفة أنھ، أو لدیھم سبب یجعلھم یعرفون أنھ،  مسروق. أي شيء لیس لھم
 .على الطالب عدم استخدام المعدات المملوكة للمدرسة أو المعدات الشخصیة للقیام بنشاط غیر قانوني

 نشطة عصاباتأ
یجب أال یشارك الطالب في . یتوقع من الطالب االرتباط باألقران والبالغین الذین یشاركون في سلوك آمن ومحترم ومسؤول

ف العصابات على أنھا. نشاط العصابات ً على أنھم : تُعرَّ مجموعات من ثالثة أشخاص أو أكثر یدعو أعضاؤھا أنفسھم جماعیا
م اسما مشتركا أو شعارا أو عالمة أو عالمات أو وشما أو عالمات جسدیة أو نمط أو لون مالبس مجموعة، بما في ذلك اتخاذھ

معین أو تصفیفة شعر معینة أو عالمة ید أو كتابة غرافیتي على الجدران، ویكون غرضھا االنخراط في نشاط إجرامي ینطوي 
ضاؤھا نشاًطا إجرامیًا أو أعمال جنوح األحداث، التي إذا على العنف أو التخویف لتعزیز أھدافھا اإلجرامیة، والتي یمارس أع

قد . ارتكبھا شخص بالغ تكون جرائم، وذلك بھدف تعزیز أو الحفاظ على سلطة المجموعة أو سمعتھا أو مواردھا االقتصادیة
 :تمتلك المجموعة أیًضا بعض الخصائص التالیة

 .عةقد یستخدم األعضاء قواعد لالنضمام والعمل داخل المجمو •
 . یمكن أن یجتمع األعضاء على أساس متكرر •
 .یمكن أن توفر المجموعة الحمایة المادیة ألعضائھا من اآلخرین •
قد تسعى المجموعة إلى ممارسة السیطرة على موقع جغرافي معین أو منطقة معینة، أو الدفاع عن مصالحھا  •

 . المتصورة ضد المنافسین
 .  قد یكون للمجموعة ھیكل محدد •

 تدمیر للممتلكات/جسیمةأضرار 
یجب على الطالب أال یتلفوا أو یكسروا أو یدمروا . یتوقع من الطالب أن یكونوا محترمین وأن یقوموا برعایة ممتلكات المدرسة

 . أو یسیئوا استخدام ممتلكات المدرسة أو أي شيء یخص شخصا آخر

 قمار
أو النرد مقابل المال أو أشیاء أخرى، إال إذا كانت ھذه األلعاب یُتوقع من الطالب االمتناع عن ممارسة ألعاب الورق والحظ 

 .ال یجوز للطالب تنظیم المراھنات بناًء على أي أنشطة. تُمارس في نشاط ترعاه المدرسة ألغراض تعلیمیة



 مضایقة جنسیة/إساءة
ا بطریقة غیر مقبولة عن طریق لمس یجب على الطالب أال یتصرفوا أو یسلكو  .من المتوقع أن یحترم الطالب أنفسھم واآلخرین

یشمل سوء السلوك الجنسي األفعال التي . أو اإلشارة إلى أجزاء الجسم الخاصة أو تلك الخاصة بشخص آخر شفھیا أو كتابة
 .تنطوي على لمس طبیعتھ جنسیة، بموافقة أو بدون موافقة الطرف اآلخر

 التخویف /المضایقة  /البلطجة 
المكتوبة أو الشفھیة أو (یجب أال یستخدم الطالب الكلمات . التواصل باحترام أثناء تواجدھم في المدرسةیتوقع من الطالب 

أو اإلیماءات أو الصور الفوتوغرافیة أو الرسومات أو أي شكل من أشكال التواصل لتخویف شخص آخر أو ) اإللكترونیة
مناقشات المناسبة لھذه القضایا، في الفصول الدراسیة أو في أماكن یتم تشجیع ال. مضایقتھ أو التنمر علیھ أو التھدید بإیذائھ

 . المدرسة األخرى

تصّرف متعّمد كتابي أو لفظي أو بدني یبدیھ طالب أو مجموعة من الطالب تجاه طالٍب آخر بعینھ أو تجاه  المضایقة نإ
 :طالب معینین أكثر من مرة، ویسبّب ھذا السلوك إما

العاملین في المدرسة، بما في ذلك وضع الفرد في خوف منطقي من األذى /ب اآلخرینأذى نفسي أو جسدي للطال •
 أو اإلضرار بالممتلكات الشخصیة، أو/الجسدي و

یخلق بیئة معادیة خطیرة بما یكفي لرفض أو الحد من قدرة طالب على المشاركة في برنامج المدرسة أو االستفادة  •
 .منھ

مشابھة للبلطجة ولكنھا تختلف في حقیقة أن الترھیب أو السلوك التعسفي یجب أن یكون على أساس  المضایقةقد تبدو 
اإلعاقة أو الجنس أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو المیل الجنسي أو الدین لیعتبر مضایقة وأنھ لیس من الضروري 

للحصول على معلومات إضافیة، یرجى .   تم مضایقتھأعین الطالب الذي ت أن تتكرر السلوكیات أو أن تكون متعمدة في
 . .JFCF, JFCF-R, and ACAالرجوع إلى سیاسات المجلس 

 إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
أو أي  Snapchat و Instagram و YouTube و Facebook مثل( یُتوقع من الطالب استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة

بمسؤولیة وعلیھم عدم عرض أو إظھار أي شيء محظور بموجب قواعد السلوك على ممتلكات  )لةمواقع ویب أخرى مماث
یجب على الطالب عدم تألیف أو إنتاج .   المدرسة أو أثناء الفعالیات المدرسیة على ممتلكات المدرسة أو في األحداث المدرسیة

ط األخرى التي تظھر أي شيء محظور بموجب قواعد أو توزیع مقاطع الفیدیو أو الصور أو التسجیل الصوتي أو الوسائ
السلوك، بما في ذلك من خالل استخدام األجھزة اإللكترونیة المملوكة للمدرسة أو الشخصیة، مثل أجھزة الكمبیوتر المحمولة 

یجب .   الكامیرات الثابتةواألجھزة اللوحیة واألجھزة اإللكترونیة للقراءة، والھواتف المحمولة، أو الفیدیو أو  iPad وأجھزة
إن استنساخ وتوزیع أي شيء محظور . تسلیم أي عروض ألي شيء محظور على الفور إلى مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ

 .سیؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة

 مواد خطرة
مثل شفرات الحالقة وقواطع (یُتوقع من الطالب االمتناع عن إحضار مواد إلى المدرسة یمكن اعتبارھا أو استخدامھا كسالح 

ً بأنھا أسلحة، مثل المواد الشبیھة باألسلحة الناریة، ما لم یكن ذلك لغرض مدرسي ) الصنادیق والسالسل أو یمكن االعتقاد خطأ
مثل البوصلة أو المقصات أو األقالم أو (یُتوقع من الطالب أیًضا االمتناع عن استخدام أي مادة مدرسیة مشروعة .  مشروع 

 .  كسالح أو بطریقة تھدیدیة) رب البیسبول أو ما إلى ذلكمضا

 استخدام مواد كحولیة أو مخدرات /حیازة
على الطالب عدم إحضار أو استخدام أو أن یكونوا  تحت تأثیر الكحول أو المخدرات غیر المشروعة  أثناء الدراسة أو األنشطة 

ھا على أنھا مخدرات أو مشروبات غیر قانونیة وأي أدوات أوأیة مواد  ینطبق ھذا القسم أیًضا على أي مادة یتم عرض. المدرسیة
یُسمح للطالب بإحضار األدویة الموصوفة أو المتاحة بدون وصفة طبیة إلى المدرسة فقط بإذن من أولیاء األمور . مرتبطة بھا

إن األدویة الموصوفة أو التي ال .  ومدیر المدرسة أو من ینوب عنھ) إذا تم وصف الدواء(وبإذن وإشراف من طبیب الطالب 
 إن مشاركة الدواء مع طالب آخر أمر محظور.  تحتاج إلى وصفة طبیة مخصصة الستخدام الطالب فقط

 

 



 الشغب العام

یُتوقع من الطالب طلب المساعدة عندما یكتشفون سلوًكا غیر آمن إذا كان من الممكن القیام بھ بطریقة آمنة. ویجب علیھم عدم 
المشاركة في أي موقف غیر آمن بأي طریقة قد تزید من خطر إلحاق األذى بأنفسھم أو باآلخرین. ویشمل ھذا، على سبیل المثال 

 أو تصویر الحدث أو تسجیلھ و/أو التشجیع اللفظي على استمرار ھذا السلوك. /ال الحصر، المشاركة الفعلیة و

یجب على الطالب عدم إثارة شغب عام أو المشاركة فیھ. والشغب العام ھو أي عمل عنیف یقوم بھ شخص أو أكثر مجتمعین في 
مجموعة من ثالثة أشخاص على األقل. ینطبق ھذا على الشخص الذي یثیر شغبًا عاًما أو یشارك فیھ. ویمكن أن ینطبق ذلك على 

 ة الشغب العام.أي شخص یحث أو یحرض اآلخرین على إثار

 :ت التأدیبیة مع الموظفین اإلداریین لمخالفات المستوى الثانيالتدخالت الداعمة المكثفة واالستجابا

تھدف ھذه التدخالت إلى تصحیح السلوك من خالل التأكید على خطورة السلوك مع إبقاء الطالب في المدرسة، ویمكن أن تشمل 
لسلوكیات المستوى الثاني، نظًرا أو المستفحلة /قد یوصى بإلحاق الطالب بموقع بدیل للمخالفات المزمنة و. إدارة المدرسة

أو عندما یتم تقدیم تدخالت ووسائل دعم موثقة  استمرار السلوك في /لخطورة المخالفة والتأثیر المباشر على المجتمع المدرسي و
لوك، لكن أو المجتمع المدرسي لمعالجة الس/قد تكون ھذه التدخالت مناسبة عندما یتم تقدیم الدعم في الفصل الدراسي و. التصاعد

یجب على المعلمین تجریب تدخالت الفصل قبل إحالة الطالب .  السلوك استمر في التأثیر سلبًا على تعلم الطالب وتعلم اآلخرین
 . إلى مسؤول أو موضع بدیل، إال إذا كان ھناك تھدید مباشر للسالمة

السلوكي لمعالجة السلوك الذي أدى إلى اإلحالة، إذا تمت إحالة الطالب إلى موضع بدیل، یجب أن یتلقى الطالب خدمات التدخل 
 .    والخدمات األكادیمیة المكافئة للتعلیم الذي كان سیتلقاه الطالب في الفصل الدراسي الخاص بھ

 التدخالت الداعمة المكثفة
 االتصال بولي األمر •
 االجتماع مع الطالب •
 إعادة تدریس التوقعات السلوكیة •
 إنشاء عقد سلوك •
 نشاط تأملي مع الطالب االنخراط في •
 المتضرر أو المستاء) األشخاص(العمل مع الطالب لالعتذار أو التكفیر عن الخطأ للشخص  •
 إحالة الطالب إلى مورد مجتمعي أو مؤسسة  •
 الترتب لتفقد وضع الطالب یومیًا أو أسبوعیًا مع مرشد بالغ •
ھ بالغ •  ربط الطالب مع موّجِ
 )BIP(أو خطة التدخل السلوكي ) FBA(تطویر تقییم السلوك الوظیفي  •
 504أو فریق ) IEP(اإلحالة لبرنامج التعلیم الخاص  •
 التوجیھ •
 وساطة األقران لحل النزاعات  •
 استخدام بناء وسائل الدعم •

 الردود التأدیبیة التي قد تشمل مسؤوال
 توبیخ من قبل المسؤول •
 خسارة االمتیازات •
 للمجتمع المحلي/مطالبة الطالب بإكمال مھمة خدمة للمدرسة •
 تعیین ما یصل إلى ثالثة حاالت احتجاز بعد المدرسة مع عمل مدرسي •
 تعیین تعلیق مؤقت في المدرسة لمدة ال تزید عن ثالثة أیام مدرسیة مع عمل مدرسي •
 تكلفیھ بحضور مدرسة یوم السبت مع عمل مدرسي •
 إحالة الطالب لاللتحاق بموضع بدیل للتعلیق  •
 ق وإنفاذ القانون في حال انتھاك القانون وإذا كان ذلك مناسبًااإلحالة إلى سلطة تطبی •



 مخالفات المستوى الثالث
 تعاریف

 ء المشروبات الكحولیة أو المخدراتتوزیع وبیع وترویج بیع أو شرا

یجب على الطالب عدم إحضار الكحولیات أو العقاقیر غیر المشروعة أو أي أدوات ذات صلة إلى المدرسة أو في الحافلة 
تأثیر، أو بیع، أو توزیع، أو شراء، أو  المدرسیة أو إلى أي نشاط مدرسي.  وال یجوز للطالب استخدام، أو أن یكونوا تحت

الحصول على، أو محاولة بیع أو توزیع أو شراء أو الحصول على الكحولیات أو العقاقیر غیر المشروعة أو أي أدوات ذات 
اء صلة أثناء التواجد في المدرسة أو في الحافلة المدرسیة أو أثناء حضور األنشطة المدرسیة. وال یجوز للطالب بیع أو إعط

 األدویة الموصوفة أو التي ال تستلزم وصفة طبیة ألي شخص في المدرسة.

 
 مشادات جسدیة كبیرة

یجب أال یھاجم الطالب شخًصا ما . لحل المشكالت بطریقة غیر عنیفةمن المتوقع أن یحصل الطالب على المساعدة عند الحاجة 
یعتبر الضرب أو الركل أو الدفع غیر المبرر أو التسبب بألم أو أذى جسدي لشخص آخر خارج سیاق النزاع المتبادل . جسدیا

غیرھم مما ینطوي على خطر كبیر یجب على الطالب أال یساھموا أو یتسببوا في إصابة جسدیة ألنفسھم أو ل. بمثابة اعتداء بدني
كالوفاة، ألم جسدي شدید، تشوه طویل وواضح، أو الفقدان المطول أو إضعاف وظیفة عضو بدني أو العضو الداخلي أو القدرة 

 .البدنیة

 استعمال أسلحة خطرة
مل مع أو نقل أو إخفاء أو استخدام یجب على الطالب عدم امتالك أو التعا. من المتوقع أن یبقي الطالب األشیاء الخطرة خارج المدرسة

تشمل األسلحة الخطرة، ولكن ال تقتصر على، السكاكین، أو البخاخ الكیمیائي، أو غاز   .كسالح خطیر أداة قادرة على إیذاء شخص آخر
 .مسدسات الصعق/الفلفل أو المواد المشابھة، والبنادق الصاعقة

 أسلحة ناریة
یجب طرد . یجب على الطالب عدم امتالك سالح ناري أو التعامل معھ أو نقلھ أو إخفاءه. ولھمیتوقع من الطالب احترام سالمة من ح

. (3) (B) 3313.66أنظر قانون والیة أوھایو المنقح . الطالب الذین ینتھكون حظر األسلحة الناریة وفقًا لقانون الوالیة والقانون الفیدرالي
ملح (، أو ھو مصمم ألن، أو یمكن تحویلھ بسھولة ألن، یطلق قذیفة بانفجار )ء االنطالقبما في ذلك بنادق بد(یُعد أي سالح یمكن أن، 

 .  سالًحا ناریًا) البارود

 إنذارات الحریق الكاذبة أو العبث بنظام إنذار الحریق أو إطالق التھدیدات
یجب أال یقوم الطالب بإطالق جرس إنذار الحریق في أي وقت ما لم . القوانین المتعلقة بالسالمة من الحرائقمن المتوقع أن یطیع الطالب 

یجب على الطالب عدم توجیھ تھدیدات بالقنابل، سواء كانت تھدیدات . یحظر تدمیر أو إتالف نظام إنذار الحریق. تكن ھناك حالة طوارئ
عني العبث بجھاز إنذار الحریق انطالق إنذار الصریر الصاخب أو التنبیھ الفعلي في حالة عدم ی. مكتوبة أو شفھیة، ضد أي مبنى مدرسي

 . وجود حالة طوارئ

یُحظر على الطالب إطالق أي تھدید بالعنف، سواء كتابیًا أو شفھیًا أو تقنیًا أو بأیة وسیلة أخرى، ضد أي شخص (أشخاص) أو مبنى من 
مباني المدرسة. ویشمل التھدید بالعنف، على سبیل المثال ال الحصر، التھدید المباشر أو غیر المباشر بارتكاب جریمة عنف، أو التھدید 

ة (أي، تعمد إطالق إنذار كاذب بوجود قنبلة)، أو التھدید بإطالق النار في المدرسة (أي التھدید أو إصدار إنذار كاذب بإطالق بوجود قنبل
النار في مباني المدرسة أو في أي نشاط خارج المنھج الدراسي). یُحظر أیًضا على الطالب اإلبالغ الكاذب عن وجود تھدید بحدوث حالة 

 مدرسة أو إحداث حالة من الذعر.طوارئ خطیرة في ال
 

 جنایات جنسیة 
كما .  یجب على الطالب عدم االعتداء أو التحرش الجنسي على شخص آخر. الطالب حمایة سالمة واحترام حقوق اآلخرین یتوقع من

یُحظر على الطالب المشاركة في الرسائل الجنسیة، مما یعني إرسال االتصاالت الجنسیة أو الصور . یتوقع من الطالب التواصل باحترام
 .لرسائل النصیة أو منصات الوسائط االجتماعیةعبر الوسائط اإللكترونیة، مثل ا



  سرقة أو حیازة مواد مسروقة باستخدام القوة أو التھدید باستخدام القوة
یجب على الطالب أال یأخذوا أو یحاولوا أن یأخذوا من أي شخص آخر أین ممتلكات بالقوة أو . یتوقع من الطالب احترام ممتلكات اآلخرین

 .القوةبالتھدید باستخدام 

 إشعال حریق
یجب على . یجب أال یبدأوا أو یساعدوا في إشعال نار قد تضر أي شخص أو ممتلكات. یتوقع من الطالب حمایة سالمة أنفسھم واآلخرین

 .الطالب عدم إنشاء أو تفجیر أو محاولة تفجیر أو امتالك أي نوع من األجھزة المتفجرة

 دخول ملك یُمنع دخولھ بالقوة
یجب أال یشق الطالب طریقھم إلى األماكن أو على الممتلكات التي ال یُسمح لھم . الب البقاء خارج المناطق المغلقة أو الخاصةیتوقع من الط

 .بدخولھا

 متفجرات
یجب على الطالب عدم حیازة أو استخدام أي متفجرات أو قنابل حارقة أو . یتوقع من الطالب احترام سالمة أنفسھم وسالمة من حولھم

أو قنابل یدویة أو صواریخ تحمل شحنة دافعة أو صواریخ بھا شحنة متفجرة أو ألغام أو أجھزة مشابھة ألي من األجھزة المذكورة سامة 
 .أعاله

  :التدخالت الداعمة الھامة واالستجابات التأدیبیة أو االنضباط االستثنائي لمخالفات المستوى الثالث

عند حدوث أي من ھذه الحوادث، یجب تنفیذ خطة السالمة . یكون ھناك ما یبرر إزالة الطالب بسبب شدة السلوكیات على ھذا المستوى، قد
. أو على النحو الذي یحدده خبیر تقییم التھدید على مستوى المقاطعة/المناسبة بناًء على النتائج المحتملة للسلوكیات التي یعرضھا الطفل و

یجب أن تأخذ . ذ خطة عمل أكثر جدیة واستھدافًا للطالب من أجل تقلیل مخاطر تكرارھاعالوة على ذلك، تتطلب ھذه المخالفات وضع وتنفی
قد تكون ھذه . جمیع الخطط بعین االعتبار عمر و مرحلة التطور للطالب وأن تشمل ممارسات تصحیحیة وعدالة لجمیع األطراف المعنیة

سیم ألي شخص، أو عندما یشارك الطالب في إحداث اضطراب مزمن التدخالت مناسبة عندما یمثل السلوك تھدیدًا وشیًكا بحدوث ضرر ج
یجب أن تكون مدة التعلیق، إذا صدرت، محدودة قدر اإلمكان مع ضرورة معالجة . وشدید للعملیة التعلیمیة قد یخلق عائقًا كبیًرا أمام التعلم

الب خدمات التدخل السلوكي لمعالجة السلوك الذي أدى إذا تمت إحالة الطالب إلى موضع بدیل، یجب أن یتلقى الط. السلوك بشكل مناسب
قد تتضمن ھذه التدخالت . إلى اإلحالة للبدیل، والخدمات األكادیمیة المعادلة للتعلیم الذي كان سیتلقاه الطالب في الفصل الدراسي الخاص بھ

ثل السلوك تھدیدًا وشیًكا بحدوث ضرر جسیم ألي قد تكون ھذه التدخالت مناسبة عندما یم. إزالة الطالب من المدرسة بسبب شدة السلوك
 .  شخص، أو عندما یشارك الطالب في اضطراب مزمن وشدید للعملیة التعلیمیة التي تخلق عائقًا كبیًرا أمام التعلم

 تدخالت كبیرة داعمة 
 إنشاء نظامتواصل منزلي مع المدرسة •
 إعادة تعلیم توقعات السلوك •
 المتضرر أو المستاء) األشخاص(التكفیر عن الخطأ للشخص العمل مع الطالب لالعتذار أو  •
 إحالة الطالب إلى موارد المجتمع أو منظمة مجتمع   •
 الترتیب لتفقد وضع الطالب یومیًا أو أسبوعیًا مع مرشد بالغ •
ھ بالغ  •  ربط الطالب مع موّجِ
 استخدام وسائل الدعم المتاحة •

 :لمخالفات المستوى الثالثاالستجابات التأدیبیة أو االنضباط االستثنائي 
 إنشاء عقد سلوك •
 المجتمع المحلي /مطالبة الطالب القیام بمھمة خدمیة في المدرسة •
 تعیین ما یصل إلى خمسة حاالت احتجاز مع عمل مدرسي    •
 تعیین تعلیق مؤقت في المدرسة لمدة تصل إلى خمسة أیام مدرسیة مع عمل مدرسي   •
 ات في مدرسة یوم السبت مع عمل مدرسي  تكلیفھ بجضور ما یصل إلى ثالث جلس •
 إحالة الطالب لاللتحاق بموضع بدیل للتعلیق •
 التعلیق المؤقت أو التوصیة بالطرد •
 ھاك القانون وإذا كان ذلك مناسبًااإلحالة إلى سلطة تطبیق وإنفاذ القانون في حال انت •
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